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حضرة صاحب الجاللة

ك ح د بن ع سى آل خ ف

ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي

األم ر س

ةن بن ح د آل خ ف

ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس مجلس الوزراء

ك

رئ س مج س اإلدارة

الهيئة اليوو زخ ور
بالشووباا البحري ووي

ذو العخيموووووووووووووة
لتحقيووون انجوووازا

باسم البحورين يوي

ميووووداف الفضوووواء
لتلبيووووة زتلعووووا

القيوووااة الرةووويدة
حفظها هللا ورعاها

سعااة المه دس كمال بن أحمد محمد
رئيس مجلس اإلاارة
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ت ق ق إ جةزا

في م دان الفضةء بعزي

الهيئة الوط ية لعلو

الشبةب...

الفضاء زسعى بروح مثابرة لت فيذ كاية

أهداف تتها االسترازيجية  2023-2019لتحقين السياسة الوط ية

للفضاء المقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر ونحن نعمل بشكل

وثين مع اإلاارة الت فيذية للهيئة الوط ية لعلو
الكفاءا

اليو

الوط ية يي مجاال

الفضاء لب اء

الفضاء وعلومه وزق يازه .الهيئة

زخ ر بالشباا البحري ي ذو العخيمة لتحقين انجازا

البحرين يي ميداف الفضاء لتلبية زتلعا

باسم

القيااة الرةيدة حفظها

هللا ورعاها .هذا التقرير يسلط الضوء على مجموعة من أهم ما

زحقن الل العا  2020على الرغم من زحديا

يؤكد روح اإلصرار التي يمتلكها م تسبو الهيئة.

جائحة كورونا بما
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ك

الرئ س التنف ذي

بووالرغم موون ووروف

جائحوووة

COVID-19

التي زأثر بهوا العوالم

أجمع واصلت الهيئوة
تتهوووا المتعلقوووة

بب ووووووواء القووووووودرا

الوط يوووووة وز فيوووووذ

مشووووواريعها ويقوووووا
السترازيجيتها

سعااة الدكتور المه دس محمد ابراهيم العسيري
الرئيس الت فيذي
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خطى ثةبت

و ت ق ق اإل جةز رغم الت دية

...

الهيئة الوط ية لعلو الفضاء زسير قدما وبختى ثابتة نحو زحقين

رؤيتها التي ا تتها لها حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه
هللا ورعاه للوصول بمملكة البحرين الى مصاف الدول الرائدة يي

مجال الفضاء .يبالرغم من

روف جائحة COVID-19التي زأثر بها

العالم أجمع واصلت الهيئة

تتها المتعلقة بب اء القدرا

الوط ية وز فيذ مشاريعها ويقا السترازيجيتها للفترة 2023-2019

كما زمك ت الهيئة بم تسبيها الل هذه الفترة االستث ائية من

زحقين العديد من االجازا

محليا واقليميا واوليا كما واصلت

مشاركازها على كاية األصعدة وبكل يعالية .التقرير الس وي الذي

نضعها بين أياايكم نستعرض من الله أبرز انجازا

.2020

الهيئة الل عا

04

بنةء القدرا

الوطن

ضمن مساعي الهيئة لت مية القدرا

الوط ية يي مجال الفضواء قاموت الهيئوة بتوويير

العديد من يرص التدريب (المحلية والدولية) لم تسبي الهيئة على التعامول موع البيانوا

والصور الفضائية ااارة المحتا األرضية ب اء وزجميع األقمار الص اعية الصغيرة أبرزها:
استكمال اراسة أعضاء يرين البحرين للفضاء المبتعثين لجامعة ليفة

يي اولة اإلمارا

ل يل الماجستير يي أنظمة وزق يا

الفضاء واستكمال

اراسة المبتعثين لجامعة ساري يي المملكة المتحدة ل يل ارجة
الماجستير يي ه دسة الفضاء

مشاركة المبتعثين الى جامعة ليفة الل اراستهم بتصميم وب اء القمر
الص اعي البحري ي األول (مت اهي الصغر) بالتعاوف مع جامعة

ووكالة الفضاء اإلمارازية

ليفة

الحاق ثالثة مو فين للتدريب الى جامعة زوي ت يي هول دا على زحليل
البيانا والصور الفضائية

زويير  ١٦ورةة عمل متخصصة يي مجال الفضاء أبرزها كاف بت ظيم من
جامعة سانت بترسبرغ بجمهورية روسيا وجمهورية اله د
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ال شةريع الب ث
استكمال اإلجراءا

الخاصة بترح م اقصة ب اء

القمر الصو اعي الثواني لمملكوة البحورين مون
نووو األقمووار الصوو اعية المكعبووة بحجووم 3U

ومحتووة أرضووية يضووائية بسوويتة (والووذي زووم

زأجيلووه بسووبب جائحووة كورونووا للربووع األول موون
)2021

زتووابع الهيئووة الت سووين مووع مجلووس التعلوويم

العالي لحث مؤسسا

التعلويم العوالي ومراكوخ

األبحاث على ز فيذ مشاريع بحثيوة يوي مجواال
علو الفضاء وزعخيخ االبتكار

زم اعداا اليول ارةوااي مون قبول موو في الهيئوة السوتخدامه مون قبول طلبوة

مؤسسا التعلويم العوالي لت خيول البيانوا الفضوائية واسوتخدا برنوام ( ( QGIS

لتحليل البيانا الفضائية

قامت الهيئة بالتعاوف مع جامعة البحورين وجامعوة الخلوي العربوي يوي مشورو
زتبين نظا الرصد المؤزمت للكشف عن االنسكابا ال فتية يي م تقة الخلي

العربي

الت سين مع الجامعتين إلمكانية استخدا الفرين التق ي للهيئة أحدث البورام

( )MATLABو ( )ArcGIS Labوالمختبرا التابعوة لجامعوة البحورين وجامعوة الخلوي
العربي

قا يريون البحورين للفضواء المبتعوث الوى جامعوة ليفوة ب شور مسوة أبحواث

علمية الل اراستهم وقا يرين المختبور بععوداا اراسوة بالتعواوف موع جامعوة
البحرين حيث زم زقديم ورقة علمية حول هذه الدراسة يي مؤزمر المدف الذكية
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ال بةدرا
زم ز فيذ العديد من برام
المعرية يي مجاال

ال جت ع
التوعوية وذلك للمساهمة يي ب اء

علو الفضاء وزتبيقازها والتعريف بدور الهيئة

لالطفال بين  ٧و  ١٢عاما وأربع
مثل ز فيذ مسابقتين ايتراضيتين ٔ
يعاليا

وانجازا

محلية كما زم زدةين الموقع اإللكتروني ل شر أهم أ بار
الهيئة وللتوعية بأهمية الفضاء وعلومه حيث زم نشر ما

يقارا ستين مقاال حول األقمار الص اعية واالستشعار عن بعد وزحديث

مواقع التواصل االجتماعي بما يقارا العشرين موضوعا مختلفا ونشر

 ٤٨مقاال يي الجرائد الرسمية و ٦مقابال زلفخيونية.

زتابع الهيئة الت سين مع وزارة التربية والتعليم لمشاركة طلبة من
المدارس يي معسكر الفضاء الدولي ولتوزيع كتيبا

 )Magazineعلى المدارس (المرحلة االبتدائية) عن أساسيا

الفضاء وزتبيقازه (والتي كانت من زمويل ةركة الخلي

( SEEK
علو

لص اعة

البتروكيماويا ) وز فيذ ورش عمل متخصصة ألصحاا المصلحة وورش

عمل يي المدارس ومركخ رعاية التلبة الموهوبين باإلضاية الى
زعاونها مع الوزارة لتضمين علو الفضاء يي الم اه التعليمية.
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العضوي في ال جةن الدول
زتابع الهيئة مساعيها يي العضوية بأبرز الم ظما

الفضاء وزتبيقازه أبرزها:

الدولية المختصة يي مجال

❑ االنضما الى مكتب األمم المتحدة لشؤوف الفضاء الخارجي
قامت الهيئة بالمشاركة يي أكثر من  ١١مؤزمرا حيث كانت الهيئة متحدثا رسميا يي

 ٦م ها

زمثيل مملكة البحرين يي عضوية العديد من اللجاف م ها:

❑ لج ة الفضاء الم بثقة عن الم تدى االقتصااي العالمي
❑ المجموعة العربية للتعاوف الفضائي
❑ لج ة االستخدا

السلمي لشؤوف الفضاء الخارجي الم بثقة عن مكتب األمم

المتحدة لشؤوف الفضاء الخارجي

استكملت الهيئة انضما البحرين لمعاهدزين من أصل مس معاهدا
اولية يي مجال الفضاء يي األمم المتحدة وهما:

❑ معاهدة الفضاء الخارجي
❑ وازفاقية المسؤولية
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الس ةس العةم والقة ون الدولي
ل فضةء والش ون التنظ
بعد أف قامت الهيئة بمشاركة يعالة مع أصحاا العالقة بععالف السياسة العامة
لمملكة البحرين للفضاء والختة االسترازيجية للهيئة ( )2023-2019يي 2019

زم االنتهاء من صياغة المسواة األولى من القانوف الوط ي للفضاء مع مراعاة

ما نصت عليه المعاهدزين (معاهدة الفضاء الخارجي وازفاقية المسؤولية)

ومراجعتها من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني .وقامت الهيئة بمشاركتها

مع عدا من الجها ذا العالقة إلبداء الرأي حولها

قامت الهيئة بمتابعة ب اء الب ية التشريعية والت ظيمية الدا لية من الل اعداا

وصياغة مجموعة من اللوائح واإلجراءا
لمتتلبا

وأنظمة العمل الدا لي وذلك ز فيذا

مرسو اإلنشاء .يقامت الهيئة بععداا الئحة ااارة زق ية المعلوما

وآلية قياس رضا العمالء و ٩اجراءا
الئحتي الموارا المالية والبشرية

اا لية مقرة من المجلس والتعديل على
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العالقة
واإلق

ال

والدول

زم زوقيع مذكرة زفاهم مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" واعالف نوايا مع

وكالة الفضاء اإليتالية .على الصعيد المحلي زم زوقيع مذكرا

زفاهم مع كل من بتلكو

ووكالة الخراعة والثروة البحرية بوزارة األةغال وةؤوف البلديا
والمباارة الوط ية لت مية القتا الخراعي.
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والتختيط العمراني

تب

أص ةب ال ص

احت ةجة
يتم زلبية احتياجا

أصحاا المصلحة من الل زقديم

الهيئة لوثالثة أنوا من الخدما وهي:
زويير الصور الفضائية
زويير البيانا الفضائية
الدراسا التحليلية

حيث زم االنتهاء من عمل زتبين للهازف المحمول

ألعداا ال خيل يي المملكة باإلضاية الى  4اراسا
زحليلية لمملكة البحرين:

حصر أعداا البيو المحمية
حصر أعداا ال خيل وزقييم صحتها
حصر الغتاء الخراعي والرقع الخضراء والتغييرا عبر مدة زم ية محداة
رصد ارجا حرارة ستح األرض
زم االنتهاء من زحديث التقرير بشأف حصر احتياجا
الفضائية وانشاء قاعدة بيانا

مملكة البحرين من البيانا

لمتابعة زلبية احتياجا

ويرص زتوير الخدما المقدمة.

والصور

أصحاا المصلحة والم جخ م ها
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