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ألول مرة في البحرين.. المجموعة العربية للتعاون  

 الفضائي تعقد اجتماعها الثامن
 

أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن استكمال االستعدادات الستضافة االجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون  
ي مملكة البحرين والذي سينعقد يوم الثالثاء الموافق  

ي ف 
عىل هامش معرض البحرين الدولي   2022من نوفمبر  8الفضائ 

ان    .2022للطبر
 

ي مشاركتها، كما سيشارك عدد من هيئات  وأقد أكدت الدول العربية األعض
ي المجموعة العربية للتعاون الفضائ 

اء ف 
ان لعرض انجازاتهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية ي معرض البحرين الدولي للطبر

 .ووكاالت الفضاء العربية ف 
 

ي الرئيس التنفيذي للهيئة ا لوطنية لعلوم الفضاء:  وحول هذا االجتماع، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسبر
ي  
"تسعد الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء باختيار مملكة البحرين لعقد االجتماع الثامن للمجموعة العربية للتعاون الفضائ 

ان  مما يعد فرصة مؤاتيه لقيادات قطاع   2022خصوصا مع تزامن موعد االنعقاد مع معرض البحرين الدولي للطبر
ي الدول العربية للم

كات  الفضاء ف  يات الشر ي المعرض الذي يشارك فيه عدد من وكاالت الفضاء العريقة وكبر
شاركة ف 

ي صناعات الفضاء بمختلف أنواعها
 ."المتخصصة ف 
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ي سيتم مناقشتها بير  قيادات القطاع  
ي: "يتضمن جدول أعمال االجتماع عدد من المواضيع الهامة والت  وأضاف العسبر

، ونتطلع أن يخرج ا ي ي العرئر
ي وتعزز من وجوده ومساهماته عىل  الفضائ  الجتماع بتوصيات تخدم قطاع الفضاء العرئر

 ".المستوى العالمي 

 

ي عضوية المجموعة العربية  
الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تعتبر الممثل الرسمي لمملكة البحرين ف 

، وهي أحد األعضاء المؤسسير  لهذه المجموعة، وتعد  ي
ي استضافة هذا االجتماع  للتعاون الفضائ 

مساهمة البحرين ف 

ي نواة لتأسيس وكالة فضاء عربية، وتهدف إل  
ك. كما تعتبر المجموعة العربية للتعاون الفضائ 

ي المشب  دعًما للعمل العرئر

ي ذلك تبادل  
كة للدول األعضاء، بما ف  ي جميع األنشطة الفضائية ذات األهداف المشب 

ي ف  تفعيل التعاون العرئر

امج، كما  المعلوم ي ال توجد فيها مثل هذه البر
ي الدول الت 

ي مجال إنشاء برامج فضائية ف 
ات، وتقديم الدعم ف  ات والخبر

ي دعم جهود تحقيق  
ي مجاالت الفضاء وعلومه المختلفة بما يسهم ف 

تسىع لتشجيع وتطوير البحث العلمي واالبتكار ف 

 .وب العربيةأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما يحقق التقدم للشع

 


