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 العضوي  في ال جةن الدول ال بةدرا  ال جت ع  

الس ةساا  العةماا  والقااة ون 
الااادولي ل فضاااةء والشااا ون 

التنظ    



حضرة صاحب الجاللة
ال  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

ر الهيئة اليوو  زخ و
ي بالشووباا البحري وو

ذو العخيموووووووووووووة 
لتحقيووون انجوووازا  
باسم البحورين يوي
ميووووداف الفضوووواء  
لتلبيووووة زتلعووووا  
القيوووااة الرةووويدة 
حفظها هللا ورعاها
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سعااة المه دس كمال بن أحمد محمد
رئيس مجلس اإلاارة



يةكالت فيذمثابرةبروحزسعىالفضاءلعلو الوط يةالهيئة
الوط يةالسياسةلتحقين2023-2019االسترازيجية تتهاأهداف
بشكلنعملونحنالموقر الوزراءمجلسقبلمنالمقرةللفضاء
ب اءلالفضاءلعلو الوط يةللهيئةالت فيذيةاإلاارةمعوثين

ةالهيئ.وزق يازهوعلومهالفضاءمجاال ييالوط يةالكفاءا 
مباسانجازا لتحقينالعخيمةذوالبحري يبالشباازخ راليو 

حفظهاالرةيدةالقيااةزتلعا لتلبيةالفضاء ميدافييالبحرين
ماأهممنمجموعةعلىالضوءيسلطالتقريرهذا.ورعاهاهللا

بماكوروناجائحةزحديا منالرغمعلى2020العا  اللزحقن
.الهيئةم تسبويمتلكهاالتياإلصرارروحيؤكد
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...بعزي   الشبةبت ق ق إ جةزا  في م دان الفضةء 



سعااة الدكتور المه دس محمد ابراهيم العسيري
الرئيس الت فيذي 

ك    الرئ س التنف ذي

بووالرغم موون  ووروف 
 COVID-19جائحوووة 

التي زأثر بهوا العوالم
أجمع واصلت الهيئوة
 تتهوووا المتعلقوووة 
بب ووووووواء القووووووودرا  
الوط يوووووة وز فيوووووذ 
مشووووواريعها ويقوووووا 

السترازيجيتها
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حقينزنحوةثابتوبختىدما  ق  زسيرالفضاءلعلو الوط يةالهيئة
هحفظالمفدىالملكالجاللةصاحبحضرةلهاا تتهاالتيرؤيتها

ييالرائدةالدولمصافالىالبحرينبمملكةللوصولورعاههللا
بهازأثرالتيCOVID-19جائحة روفمنيبالرغم.الفضاءمجال
القدرا بب اءالمتعلقة تتهاالهيئةواصلتأجمعالعالم

 2023-2019للفترةالسترازيجيتهاويقامشاريعهاوز فيذالوط ية
منةاالستث ائيالفترةهذه اللبم تسبيهاالهيئةزمك تكما

واصلتكماواوليا واقليميامحليااالجازا منالعديدزحقين
ذيالالس ويالتقرير.يعاليةوبكلاألصعدةكايةعلىمشاركازها

عا  اللالهيئةانجازا أبرز اللهمننستعرضأياايكمبيننضعها
2020.
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...خطى ثةبت    و ت ق ق اإل جةز رغم الت دية  



بنةء القدرا  الوطن  
يير ضمن مساعي الهيئة لت مية القدرا  الوط ية يي مجال الفضواء  قاموت الهيئوة بتوو

يانوا  لم تسبي الهيئة على التعامول موع الب( المحلية والدولية)العديد من يرص التدريب 
:أبرزهاوالصور الفضائية  ااارة المحتا  األرضية  ب اء وزجميع األقمار الص اعية الصغيرة 

لقمراوب اءبتصميماراستهم الل ليفةجامعةالىالمبتعثينمشاركة
 ليفةجامعةمعبالتعاوف(الصغرمت اهي)األولالبحري يالص اعي
اإلمارازيةالفضاءووكالة
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يفة للجامعةالمبتعثينللفضاءالبحرينيرينأعضاءاراسةاستكمال
تكمالواسالفضاء وزق يا أنظمةييالماجستيرل يلاإلمارا اولةيي

ارجةل يلالمتحدةالمملكةييساريلجامعةالمبتعثيناراسة
الفضاءه دسةييالماجستير

ورةة عمل متخصصة يي مجال الفضاء أبرزها كاف بت ظيم من ١٦زويير 
اله دجامعة سانت بترسبرغ بجمهورية روسيا وجمهورية 

يلزحلعلىهول داييزوي تجامعةالىللتدريبمو فينثالثةالحاق
الفضائيةوالصورالبيانا 
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ال شةريع الب ث  

البورام  الت سين مع الجامعتين إلمكانية استخدا  الفرين التق ي للهيئة أحدث
(MATLAB ) و(ArcGIS Lab )  والمختبرا  التابعوة لجامعوة البحورين وجامعوة الخلوي

العربي

07

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

العربي

اء استكمال اإلجراءا  الخاصة بترح م اقصة ب 
القمر الصو اعي الثواني لمملكوة البحورين مون

U3نووو  األقمووار الصوو اعية المكعبووة بحجووم 
والووذي زووم )ومحتووة أرضووية يضووائية بسوويتة 

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

قا  يريون البحورين للفضواء المبتعوث الوى جامعوة  ليفوة ب شور  مسوة أبحواث
علمية  الل اراستهم  وقا  يرين المختبور بععوداا اراسوة بالتعواوف موع جامعوة 

يةالبحرين حيث زم زقديم ورقة علمية حول هذه الدراسة يي مؤزمر المدف الذك

زم اعداا اليول ارةوااي مون قبول موو في الهيئوة السوتخدامه مون قبول طلبوة 
 QGIS) )مؤسسا  التعلويم العوالي لت خيول البيانوا  الفضوائية واسوتخدا  برنوام  

لتحليل البيانا  الفضائية
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ب اءييللمساهمةوذلكالتوعويةبرام منالعديدز فيذزم
ئة الهيبدوروالتعريفوزتبيقازهاالفضاءعلو مجاال ييالمعرية

وأربععاما  ١٢و٧بينلألطفالايتراضيتينمسابقتينز فيذمثل
رأ باأهمل شراإللكترونيالموقعزدةينزمكمامحليةيعاليا 
مانشرزمحيثوعلومهالفضاءبأهميةوللتوعيةالهيئةوانجازا 
وزحديثبعدعنواالستشعارالص اعيةاألقمارحولمقاال  ستينيقارا
رونشمختلفا  موضوعا  العشرينيقارابمااالجتماعيالتواصلمواقع

.زلفخيونيةمقابال ٦والرسميةالجرائدييمقاال  ٤٨
منبةطللمشاركةوالتعليمالتربيةوزارةمعالت سينالهيئةزتابع

SEEK)كتيبا ولتوزيعالدوليالفضاءمعسكرييالمدارس
Magazine)علو أساسيا عن(االبتدائيةالمرحلة)المدارسعلى

لص اعةالخلي ةركةزمويلمنكانتوالتي)وزتبيقازهالفضاء
رشووالمصلحةألصحاامتخصصةعملورشوز فيذ(البتروكيماويا 

الىباإلضايةالموهوبينالتلبةرعايةومركخالمدارسييعمل
.التعليميةالم اه ييالفضاءعلو لتضمينالوزارةمعزعاونها

ال بةدرا  ال جت ع  



العضوي  في ال جةن الدول  
المجييالمختصةالدوليةالم ظما بأبرزالعضويةييمساعيهاالهيئةزتابع

:أبرزهاوزتبيقازه الفضاء
الخارجيالفضاءلشؤوفالمتحدةاألمممكتبالىاالنضما ❑

ييرسميا  متحدثا  الهيئةكانتحيثمؤزمرا  ١١منأكثرييبالمشاركةالهيئةقامت
م ها٦

:م هااللجافمنالعديدعضويةييالبحرينمملكةزمثيل
العالمياالقتصاايالم تدىعنالم بثقةالفضاءلج ة❑
الفضائيللتعاوفالعربيةالمجموعة❑
األمممكتبعنالم بثقةالخارجيالفضاءلشؤوفالسلمياالستخدا لج ة❑

الخارجيالفضاءلشؤوفالمتحدة

معاهدا  مسأصلمنلمعاهدزينالبحرينانضما الهيئةاستكملت
:وهماالمتحدةاألممييالفضاءمجاليياولية

الخارجيالفضاءمعاهدة❑
المسؤوليةوازفاقية❑
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الس ةس  العةم  والقة ون الدولي 
ل فضةء والش ون التنظ    

ةالعامالسياسةبععالفالعالقةأصحاامعيعالةبمشاركةالهيئةقامتأفبعد
 2019يي(2023-2019)للهيئةاالسترازيجيةوالختةللفضاءالبحرينلمملكة

مراعاةمعللفضاء الوط يالقانوفمناألولىالمسواةصياغةمناالنتهاءزم
(المسؤوليةوازفاقيةالخارجي الفضاءمعاهدة)المعاهدزينعليهنصتما

هابمشاركتالهيئةوقامت.القانونيوالرأيالتشريعهيئةقبلمنومراجعتها
حولهاالرأيإلبداءالعالقةذا الجها منعدامع

اعدااالل منالدا ليةوالت ظيميةالتشريعيةالب يةب اءبمتابعةالهيئةقامت
ز فيذا  وذلكالدا لي العملوأنظمةواإلجراءا اللوائحمنمجموعةوصياغة

ا المعلومزق يةااارةالئحةبععدااالهيئةيقامت.اإلنشاءمرسو لمتتلبا 
علىوالتعديلالمجلسمنمقرةاا ليةاجراءا ٩والعمالءرضاقياسوآلية

والبشريةالماليةالمواراالئحتي
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معنواياواعالف"روسكوسموس"الروسيةالفضاءوكالةمعزفاهممذكرةزوقيعزم
تلكوبمنكلمعزفاهممذكرا زوقيعزمالمحليالصعيدعلى.اإليتاليةالفضاءوكالة
العمرانيوالتختيطالبلديا وةؤوفاألةغالبوزارةالبحريةوالثروةالخراعةووكالة

.الخراعيالقتا لت ميةالوط يةوالمباارة

العالقة  ال      
واإلق      والدول  
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قديمز اللمنالمصلحةأصحاااحتياجا زلبيةيتم
:وهيالخدما منأنوا لوثالثةالهيئة

الفضائيةالصورزويير

الفضائيةالبيانا زويير

التحليليةالدراسا 

ت ب   احت ةجة  أص ةب ال ص   

لصورواالبيانا منالبحرينمملكةاحتياجا حصربشأفالتقريرزحديثمناالنتهاءزم
م هاخوالم جالمصلحةأصحاااحتياجا زلبيةلمتابعةبيانا قاعدةوانشاءالفضائية
.المقدمةالخدما زتويرويرص

المحميةالبيو أعدااحصر

صحتهاوزقييمال خيلأعدااحصر

محداةزم يةمدةعبروالتغييرا الخضراءوالرقعالخراعيالغتاءحصر

األرضستححرارةارجا رصد

المحمولللهازفزتبينعملمناالنتهاءزمحيث
اراسا 4الىباإلضايةالمملكةييال خيلألعداا
:البحرينلمملكةزحليلية


