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 519عدد القراءات: 

 

ريل /بنا/ شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، في  أب 16المنامة في 
اجتماعات لجنة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية وذلك تلبية لدعوة من مكتب األمم المتحدة لشؤون 

  الفضاء الخارجي.
 

ئة في اجتماعات هذه اللجنة كونها أحد األعضاء الفاعلين في  وحول المشاركة؛ قال الدكتور العسيري: تشارك الهي
أنشطتها، وقد تناولت االجتماعات في هذه الدورة عدة مواضيع محورية تتعلق بالمقترحات المقدمة من الدول  

األعضاء، وقد تم مناقشة تلك المقترحات من قبل ممثلي الدول المشاركة بشكل مستفيض وعلى مدى عدة أيام. تكمن 
مية االجتماعات التحضيرية في دورها القانوني والذي يتولى دراسة كافة المقترحات وضمان وصول األكثر أه

  مالئمة منها لالجتماعات الرئيسية التي يعقدها مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بشكل دوري.
 

حداث تغييرات إيجابية في مختلف وأضاف العسيري: تسهم القرارات التي يصدرها مكتب األمم المتحدة في ا
القطاعات الخدماتية مثل الصحة والزراعة والمياه والتعليم والبحث العلمي واألمن واالتصاالت والمواصالت 

  وغيرها، والتي تسهم معا في نمو االقتصاد وتطوره وتحسين جودة الحياة.
 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، أطلقت عدة وأكد الدكتور العسيري ان الهيئة، وفي ظل توجيهات قيادة جاللة 
مبادرات لالستفادة من علوم الفضاء وهيئة البيئة الالزمة، لذلك وسعت لالستثمار في األنسان لتعزيز القدرات  

الوطنية في قطاع الفضاء، والحمد هلل نشهد اليوم ثمار ذلك في إنجازات شباب المملكة في مختلف مجاالت علوم 
 همت في توفير العديد من البيانات والدراسات لتلبية متطلبات التنمية الوطنية. الفضاء والتي سا

 



الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عضو في مكتب األمم المتحدة للفضاء الخارجي، كما انها عضو نشط 
اهمات علمية وتقنية ، وقد كانت لها عدة مس2017في لجنة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية منذ 
 وقانونية في أعمال اللجنة واللجان الفرعية منذ ذلك الحين. 

 
مثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذه االجتماعات كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، 

من الشؤون القانونية ومهندسة والدكتور محمد جاسم العثمان مستشار الهيئة، والشيخة حصة بن علي آل خليفة 
 الفضاء أمينة البلوشي. 
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