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خالل الفترة من  30يناير إلى  1فبراير 2017

أبوظبي تستضيف "مؤتمر الفضاء العالمي" يناير المقبل
 31يوليو  ،2016أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا ،تستعد وكالة اإلمارات للفضاء
لتنظيم الدورة األولى من "مؤتمر الفضاء العالمي" في أبوظبي.
ويأتي اقامة مؤتمر الفضاء العالمي في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات ،أبوظبي خالل الفترة من  31يناير
حتى  1فبراير  ،2017ضمن جهود الوكالة في دفع وتطوير الروابط العالمية وتعزيز تبادل المعرفة مع الالعبين
الرئيسيين في قطاع الفضاء العالمي.
وسيكون المؤتمر بمثابة منصة عالمية هامة للبرامج الفضائية الناشئة ،وذلك للتواصل والتفاعل والتعاون مع
مجتمع الفضاء العالمي ،خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تجاوزته به إستثمارات دولة اإلمارات في قطاع الفضاء
الـ 20مليار درهم إماراتي.
وكانت "مؤسسة الفضاء" قد أشارت إلى أن قيمة قطاع الفضاء العالمي تصل إلى نحو الـ 330مليار دوالر
أمريكي ،والذي تشكل النشاطات الفضائية التجارية فيه نسبة  %76من االقتصاد الفضائي العالمي .إذ يسعى
العديد من الالعبين العالميين إلى التعاون وتشكيل الشراكات ،حيث تقوم دولة اإلمارات بقيادة منطقة الشرق
األوسط من ناحية الدفع بالنشاطات الفضائية وتطوير االتفاقيات الفضائية العالمية.
وسيناقش المؤتمر الذي يعتبر واحداً من بين عدد قليل من المنتديات الفضاء الدولية التي تقام في المنطقة ،مجموعة
من القضايا الهامة ،وسيسعى إلى الترويج لتطوير تكنولوجيا الفضاء ،وتحليل وتطوير استراتيجيات الفضاء
التجارية.
وفي هذا الصدد ،صرح سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي ،رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء" :يسُرنا
ى
اإلعالن عن تنظيم "مؤتمر الفضاء العالمي" الذي يأتي إيمانا ً منا بأن أبوظبي هي المكان األمثل إلستضافة منتد ً
عالمي لبحث التطورات الهامة ضمن قطاع وصناعة الفضاء على مستوى العالم".
وأضاف" :إن رؤيتنا تكمن في تطوير صناعة فضاء مبتكرة ومزدهرة ،توفر فرصة لقادة القطاع للتعاون والعمل
بشكل مشترك للنجاح وتقديم الفائدة للبشرية ،ويمثل "مؤتمر الفضاء العالمي" فرصة مثالية لتبادل المعرفة
والخبرات وأفضل الممارسات ،فضالً عن كونه فعالية عالمية رفيعة المستوى تُسهم في الوصول إلى هذه الرؤية".
ومن جانبه ،قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر األحبابي ،مدير عام الوكالة" :يعتبر "المؤتمر بمثابة نسخة
مطورة من "منتدى الفضاء واألقمار الصناعية العالمي" الذي ُعقد سابقا ً في دولة اإلمارات ،ليصبح أكبر مؤتمر
فضائي من حيث الحضور هذا العام".
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وأكد األحبابي أن خبراء قطاع الفضاء العالميين سيتوافدون على أبوظبي في مطلع العام المقبل للتعرف على
التغيرات المتسارعة في مجال استكشاف الفضاء وأثرها الكبير ،مشيراً إلى التزام الوكالة اتجاه التفاعل وتشكيل
العالقات مع المؤسسات والجهات والهيئات الرفيعة في قطاع الفضاء ،وإلى دور المنتدى المركزي ضمن
مبادرات التواصل.
يشار إلى أن الوكالة وقعت عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المرموقة في قطاع الفضاء العالمي ،من بينهم
وكاالت فضاء المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين والهند واليابان و"ناسا" ،والتي تأتي في إطار
الخطة االستراتيجية للوكالة في رفع مستوى الوعي بقطاع الفضاء في دولة اإلمارات ،إضافة إلى تشجيع مواطني
الدولة على تعرف المزيد عنه وأهميته في استدامة وتنوع اقتصاد مبني على المعرفة بدالً من المصادر.
بدورها ،أوضحت شيخة المسكري ،الرئيس التنفيذي لالبتكار في الوكالة ،أن خبراء ورواد القطاع العالميين
وضعوا المنطقة من بين أهم األقاليم الواعدة من حيث اإلمكانات والفرص ضمن سوق الفضاء واألقمار الصناعية.
وأضافت المسكري أن دولة اإلمارات تقود هذا االتجاه والمنطقة باستثمارات تجاوزت الخمسة مليارات دوالر
أمريكي خالل السنوات الخمس الماضية ،فضالً عن عدد المشاريع المستقبلية من بينها "مسبار األمل" الستكشاف
الكوكب األحمر.
وقال نيك ويب ،المدير الشريك في مجموعة "ستريم الين للتسويق" المنظمة للقمة" :تشهد المنطقة نقلة نوعية
يلعب فيها القطاع الخاص دوراً كبيراً في أبحاث وتطوير تكنولوجيا الفضاء ،وسيسمح المنتدى ألهم الشركات
ص جديدة ،حيث يمثل
الفضائية بالتواصل مع أهم الهيئات والالعبين األساسيين بالقطاع في سبيل البحث عن فر ٍ
المنتدى فرصة لجميع الراغبين بالتفاعل مع قادة مشاريع الفضاء واألقمار الصناعية في دول مثل المغرب
وباكستان والهند وغيرها .ونحن نتطلع إلى الترحيب بقادة قطاع الفضاء العالميين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة في مطلع العام المقبل".
انتهى-للمزيد من المعلومات واالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
غالي الحوري  -مدير أول عالقات إعالمية
GSC@fourcommunications.com
+971 )0(55 980 3379
نبذة عن مؤتمر الفضاء العالمي
مؤتمر الفضاء العالمي هو الملتقى االستراتيجي والحصري لرواد قطاع الفضاء حول العالم ،والذي تستضيف العاصمة اإلماراتية أبوظبي في شهر يناير من
عام .2017
يعتبر المؤتمر منصةً لتعزيز قطاع الفضاء العالمي تجمع أهم الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتقييم أكبر الفرص المتاحة في قطاع الفضاء
ولالطالع على أحدث برامج الفضاء الجديدة وأكثرها أهمية في العالم.
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يحدد المؤتمر سياسات هذا القطاع ويرسم مالمحه االستراتيجية ،إلى جانب استعراضه ألحدث تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ،ودعم ثقافة وعملية تعليم علوم
التكنولوجيا والفضاء ،وتطوير القوى العاملة ذات المهارات الفنية العالية لدعم التنمية الوطنية .ويستضيف المؤتمر نقاشات ومبادرات لها تأثير عملي ودائم في
تحقيق التنمية الشاملة لقطاع الفضاء في منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره.
يعتبر المؤتمر من أهم الملتقيات ضمن قطاع الفضاء العالمي ،وقد تطور على مراحل عديدة منطلقا ً من منتدى عالمي خاص بشؤون الفضاء واألقمار الصناعية
مع خمس فعاليات سابقة لدعم األسواق الناشئة في مجال الفضاء .
ت رائدة في مجال الفضاء
يجمع المؤتمر أكثر من  600قائد ومختص من مختلف أنحاء العالم ،بمن فيهم رؤساء وكاالت الفضاء ومدراء تنفيذيين من شركا ٍ
والطيران والوزارات الحكومية وكبار الباحثين واألكاديميين ،وهو تجمع يساهم في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات األساسية في تكنولوجيا الفضاء واألقمار
الصناعية بما يعود بالمنفعة االقتصادية على المستوى العالمي واإلقليمي.

نبذة عن وكالة اإلمارات للفضاء:
أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة مبادرة تاريخية من خالل إعالنها عن إنشاء وكالة للفضاء من شأنها أن تشارك الدول األخرى في تعزيز استكشاف
الفضاء والمساهمة في مجتمع الفضاء العلمي العالمي.
لقد وضعت وكالة الفضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة إطارًا استراتيجيًا لتوجيه جهودها نحو تنفيذ مهامها وفقا ً لما ورد في مرسوم تأسيسها الصادر في
شهر يوليو /تموز من العام  . 2014وتشتمل هذه الصالحيات تطوير قطاع الفضاء الوطني ،صياغة سياسات ونظم الفضاء ،دعم بناء جيل من المهندسين
والعلماء فضالً عن توجيه البرامج الفضائية الوطنية التي م ن شأنها أن تعود بالفوائد المباشرة على اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة .

