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هيئة الوطنية لعلوم الفضاء تشارك  

 في مؤتمر )جيل الفضاء( بباريس 

أكتوبر / بنا / شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في النسخة العشرين من المؤتمر السنوي )جيل  20باريس في 
 دول عربية.  8دولة منها  55شاباً يمثلون  150ر من الفضاء(، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكث

  
ومثل الهيئة مهندسة الفضاء عائشة الحرم ومهندس الفضاء يعقوب القصاب، وذلك حرًصا منها على النهوض بعلوم 
مع  الفضاء في مملكة البحرين وإيماناً منها بأهمية تعزيز االبتكار وتمكين الشباب لخلق قطاع فضائي مستدام بما يتوافق

 . 2030رؤية البحرين 
  

وتعتبر هذه المشاركة البحرينية األولى بعد أن تم اختيار المهندسين للمشاركة في هذا المؤتمر من اللجنة المنظمة، حيث 
 يتم االختيار بشكل تنافسي بين المتقدمين للمشاركة. 

  
ي تواجه هذا القطاع خصوصاً في الدول  وناقش المؤتمر الموضوعات ذات العالقة بأحدث تقنيات الفضاء والتحديات الت

حديثة العهد بالفضاء من خبراء ومختصين من مختلف وكاالت وشركات الفضاء العالمية مثل ناسا ووكالة الفضاء  
 األوروبية وشركة إيرباص.

  
ي وتشجعهم وعن مشاركتها في هذا المؤتمر، أكدت مهندسة الفضاء عائشة الحرم أن الهيئة تؤمن بقدرات الشباب البحرين

للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية الهامة. وأشارت لعملها ضمن مجموعة العمل التي تم تنظيمها من وكالة 
الفضاء البريطانية والتي اختصت بتحديد الفجوة بين قطاع الفضاء والتعليم األكاديمي ووضع توصيات لكل من  



يص الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات العملية والتقنية المطلوبة المؤسسات التعليمية ووكاالت وشركات الفضاء لتقل
 لوظائف علوم الفضاء. 

  
وأضافت بأن من أهم هذه التوصيات هي االستمرار في تطوير المناهج التعليمية وآليات التدريس بما يتواكب مع سوق 

اريع الطالبية بين مؤسسات التعليم العالي  العمل المستقبلي، وتطبيق برامج تعليمية مشتركة للتدريب العملي والمش
 وشركات ووكاالت الفضاء لتبادل الخبرات. 

  
من جانبه، أكد مهندس الفضاء يعقوب القصاب بأن مشاركته في المؤتمر مع نخبة من الشباب مثمرة جًدا، وأتاحت 

 الفرصة لتبادل الخبرات مع كبار ممثلي وكاالت وشركات الفضاء العالمية العريقة. 
  

وشارك ضمن مجموعة العمل المختصة بريادة األعمال في قطاع الفضاء في الدول الناشئة والتي نظمتها وكالة الفضاء  
األوروبية، حيث تهدف هذه المجموعة إلى دراسة كيفية تمكين جيل الشباب من تولي ريادة األعمال خصوصاً في الدول  

 حديثة العهد بقطاع الفضاء.
  

العمل إصدار شهادات معتمدة من األمم المتحدة إلى كبريات شركات الفضاء العالمية التي تعمل   ومن أهم توصيات ورقة
على التعاون مع شركات الفضاء المبتدئة والصغيرة في الدول الناشئة بما يضمن التعاون بين الدول الرائدة والناشئة في  

 هذا القطاع. 
  

لعالمي التي عقدت على هامش المؤتمر التعريف بمملكة البحرين وساهمت مشاركة مهندسي الهيئة في فعالية اليوم ا
 اإلعجاب.  1وتراثها وثقافتها، كما لقي تصميم شعار القمر الصناعي ضوء

 


