
 

فريق البحرين للفضاء يشارك في ورشة عمل لتطبيقات 

 أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية
 2021نوفمبر  18 

لفضاء يشارك في  

 ورشة عمل لتطبيقات أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية 

نوفمبر / بنا / رشحت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عددًا من مهندسي فريق البحرين للفضاء للمشاركة في ورشة عمل لتطبيقات أنظمة   18المنامة في 

التي تم نظمها مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لألغراض السلمية والمنظمة المنغولية الجغرافية  األقمار الصناعية للمالحة العالمية،  

 (. ICGالمكانية للمالحة العالمية واللجنة الدولية المعنية بأنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية )
 

ن وصناع قرار من مختلف المؤسسات اإلقليمية والوطنية والمحلية، ووكاالت  وشارك في الورشة نخبة من الحضور من علماء ومهندسين وأكاديميي

 األمم المتحدة، ووكاالت الفضاء، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات البحث والتطوير.

 

ديم منافعها االجتماعية واالقتصادية  (، وتقGNSSوتسلط الورشة الضوء على مجموعة واسعة من تطبيقات أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية )

المعلومات وتعزيز التواصل بين المؤسسات ذات الصلة، وزيادة قدرات الجهات المشاركة في تطبيق حلول ابتكارية  ، والتركيز على تعزيز تبادل 

ونية والشراكات الدولية لبناء القدرات في  (. كما ناقشت الورشة الجهود التعاGNSSولتعزيز تبادل الخبرات الفعلية في تطبيق التطبيقات من خالل ) 

 التدريب والبحوث. 

 

وأهدافها المحددة ألهداف التنمية المستدامة، وتم تقديم قصص نجاح في كيفية    2030وتم ربط المناقشات في ورشة العمل بخطة التنمية المستدامة لعام  

يتيح  -الصحة الجيدة والرفاه  3ة العالمية الحالية والمخطط لها من ضمنها الهدف استغالل مشاريع األقمار الصناعية ألنظمة األقمار الصناعية للمالح 

طاقة نظيفة و  7الهدف  مراقبة المرضى أو الموظفين أو المعدات بشكل فردي، وتوجيه فرق االستجابة بشكل أكثر كفاءة،  GNSSتحديد مواقع نظام 

بأنظمة األقمار الصناعية للمالحة أن تنتج نماذج قياس التشتت للمساعدة في تحديد المواقع يمكن لتقنيات قياس االنعكاس الخاصة    -بأسعار معقولة  

استخدام إشارات النظم العالمية للمالحة وتحديد مواقع العمليات    -الصناعة واالبتكار و الهياكل األساسية    9المثلى لمزارع الرياح البحرية، الهدف  

تُستخدم أنظمة األقمار الصناعية للمالحة على نطاق واسع للتخطيط الحضري لتحديد    -جتمعات محلية مستدامة  مدن وم   11الفضائية في المدار، الهدف  

 الهياكل والنقاط المرجعية ألغراض التخطيط المساحي والتخطيط الحضري. 

 

ذي  وحول مشاركته ضمن فريق البحرين للفضاء، قال مهندس الفضاء أشرف خاطر: "ناقش المؤتمر نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية، ال

المالحة  و  يتم عبر مجموعة من األقمار الصناعية التي تبث اإلشارات من الفضاء، إلرسال بيانات المالحة وتحديد المواقع إلى المستقبِالت األرضية.



ومشاريع في    عبر األقمار الصناعية هو نظام يعتمد أساًسا على القمر الصناعي بتطبيقاته التجارية واالستراتيجية. وهو بالغ األهمية فيما يخص أهداف

 شتى المجاالت كل منها لها منافع مباشرة في خدمة األرض بمعايير أقل تكلفة وأكثر ابتكارية". 

 

خدم لالستفادة من الخبرات العالمية وتعزيز أوجه التعاون في مجال أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية عبر إبرام  وأشار بأن هذه الورش تست

منتسبيها  الوكاالت والمنظمات اتفاقيات لتنفيذ المشاريع ذات االهتمام المشترك، التي تحرص الهيئة وبشكل مستمر على المشاركة فيها لضمان إكساب  

 طالعهم على آخر المستجدات في مجاالت تخصصهم وحرصها على بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء وعلومه وتطبيقاته. الخبرات وا

 

فادة من  وأكدت المهندسة منيرة المالكي أن العالم شاهد من الدراسات واألبحاث بأن أفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي االست

علومه العديدة وأثبت بأن علوم الفضاء وما يتصل بها من تطبيقات مباشرة هي ركيزة أساسية في عمليات التنمية في مختلف المجاالت،  تقنيات الفضاء و

دي نمو االقتصاويعد نظام المالحة العالمي عبر األقمار الصناعية يثبت أهمية تقنية الفضاء وما له من أثر كبير في صنع وتطوير تطبيقات عديدة تدعم ال 

 والتطور العلمي.

 


