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 هيئة الفضاء تشارك في المؤتمر الدولي للمالحة الفضائية 
 

 (IAC) للمؤتمر الدولي للمالحة الفضائية 72لوم الفضاء في أعمال الدورة تشارك الهيئة الوطنية لع
والذي تستضيفه دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يعتبر الحدث األكبر واألهم في قطاع  

م  الفضاء على المستوى الدولي، وهو أول انعقاد لهذا المؤتمر العالمي الكبير في المنطقة العربية، بتنظي 

 .(IAF) من مركز محمد بن راشد للفضاء، وبالتعاون مع االتحاد الدولي للمالحة الفضائية
 

ويترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة 

انضمام المملكة  الوطنية لعلوم الفضاء والذي قدم كلمة مملكة البحرين التي سبقت التصويت على قرار 

لعضوية االتحاد. ويضم الوفد المشارك الدكتور محمد العثمان مستشار الهيئة، وعدد من مهندسي الفضاء  

المشاركين بأوراقهم العلمية في فعاليات المؤتمر، كما يضم ممثلين عن فريق البحرين المشارك في 

 .معسكر الفضاء الدولي بالتعاون مع مؤسسة كيلمان العالمية
 

مشاركة الهيئة قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري: "شهد المؤتمر في نسخته الثانية حول 

والسبعين اعتماد قرار االتحاد الدولي للمالحة الفضائية بقبول مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية لعلوم 

تحقيق أحد أهداف الفضاء عضوا في االتحاد بشكل كامل، وهذا يعد إنجازا جديدا وخطوة هامة نحو 

، لقد كانت لحظات تاريخية جميلة، فقد تم قبول عضوية  2023- 2019الخطة االستراتيجية للهيئة 

المملكة باإلجماع بما يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة متميزة في ظل القيادة الحكيمة لسيدي 

من سيدي صاحب السمو الملكي  حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، ومتابعة ودعم

 ."ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه
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وأضاف سعادة الدكتور العسيري: "يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار )إلهام، إبداع واكتشاف لفائدة  

البشرية(، وقد شاركت الهيئة بورقة علمية استعرضت من خاللها إمكاناتها وخبراتها، ومساهمتها  

اراتها في مجال قطاع الفضاء، بحضور مجموعة واسعة من المشاركين رفيعي المستوى من  وابتك 

وكاالت الفضاء الدولية والشركات المتخصصة في القطاع. لقد كان مؤتمرا حافال باجتماعات العمل مع 

لهيئة العديد من وكاالت الفضاء الدولي والشركات الرائدة في مجاالت مختلفة في قطاع الفضاء وحاليا ا

بصدد دراسة نتائج اجتماعاتها لتحديد خطواتها المقبلة لتحقيق أقصى درجات االستفادة من الفرص 

 ."المتاحة لها بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة
 

بلدا، ويشارك في   73عضوا من  433الجدير بالذكر ان االتحاد الدولي للمالحة الفضائية يضم أكثر من 

  4400دول، ويحضره كافة رؤساء وكاالت الفضاء الدولية، وأكثر من  110فعاليات المؤتمر هذا العام 

 .مجهة من حول العال 30شركة فضاء دولية، فيما يحظى برعاية أكثر من  100مشارك، و
 


