
 

ي: ر صحا   خ
 

ا  تتجاوز    مليون دوالر أمريكي قيم
  تستقطب "جائزة اإلمارات للطائرات بدون طيار لخدمة اإلنسان" 

  حول العالم دولة 57من  مشروعًا مشاركاً  800
 

ا ال" اإلنسان لخدمة طيار بدون  للطائرات اإلمارات جائزة" استقطبت :2015 يناير 22 دبي،  أطلق
هذه  دور  لتعزيز توظيف ،مليون دوالر أمريكي 1 تجاوزت اإلمارات العربية املتحدة بقيمةحكومة دولة 
ر ،ات االنسانيةاملجتمع الرامية لخدمة والسلمية املدنية االستخدامات ي التكنولوجيا  800 من أك

ى يتسلي إطار  وذلك دولة، 57 من ومحلية عاملية مشاركة ي استخدام  املتاحةالفرص ط الضوء ع
  .متطلبات املستقبلتكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتلبية 

  
ا خالل"اإلنسان لخدمة طيار بدون  للطائرات اإلمارات جائزة"وتوفر   فعاليات ، ال تم الكشف ع

راير  الحكومية القمة النسخة الثانية من تقنيات الطائرات بدون  توظيف، منظورًا جديدًا ل2014ي ف
ا العسكرية. وتمطيار بعي ي الدور  19 اختيار دًا عن استخداما ائي، قبل مشاركة   مشاريع ي بما ال
رة،  األحياء ي الخدمات وتقديم لتطوير عمليات البحث واإلنقاذ، طيار بدون  الطائرات استخدام الفق

ى إعادة ر باإلضافة إ  املنافسات ي الفائز اختيار وسيتم. األرضية األلغام عن الغابات والكشف تشج
ائية رة دبيمدينة  ي ااستضافلجائزة ال ستتم ل ال راير  7-6 خالل الف   .2015ف

  
ر ي مجال االستخدامات من وتمثل هذه الجائزة األك ى اإلطالق   طيار، بدون  للطائرات املدنية نوعها ع

ام من جزءاً  الحكومية، ال تمر  القمة ي مبتكرة عملية مبادرات بإطالق املتحدة العربية اإلمارات دولة ال
 .الثالث عامها ي اآلن

  
ي وأشاد  الجائزة مع العالم بالتجاوب الوزراء، مجلس شؤون وزير القرقاوي، عبدهللا محمد معا

ا النوعية، بما يتما مع جهود دولة اإلمارات لتطوير الخدمات  املشاركات من العدد هذا واستقطا
  الحكومية.



 

  
ى ‘ اإلنسان لخدمة طيار بدون  للطائرات اإلمارات جائزة’وصرح معاليه بالقول: "تمثل  داللة واضحة ع

امنا الراسخ ب رال اإلنسانية. ويمكن أن تساهم كل واحدة من هذه  لخدمة واالبتكار اإلبداع تسخ
ي ر الناس لهمن أن ونأمل العالم، رتغي املشاركات  بالشكل  التكنولوجياهذه  استخدام توظيف ي للتفك

  األمثل".
  

ا مشاركة، 62 بتقديمها العاملية املشاركات صدارة ي إسبانيا وحلت  47 بـ األمريكية املتحدة الواليات تل
ثم كولومبيا وبولندا  مشاركة، 18 بـ القائمة السعودية العربية واململكة مشاركة، 34 بـ الهند ثم مشاركة،

م 15بواقع    تحدة.اركة من اململكة املمش 11ا، ومشاركة لكل م
  

ائي مشروع استخدام ي الدور نصف ال ة   مراقبة طيار بدون  الطائرات وتتضمن قائمة املشاركات املم
ر واالنقاذ (من بولندا)، وإعادة البحث بعمليات والقيام السواحل (من اململكة املتحدة)،  الغابات تشج

الساحل (من  ي لعمليات اإلنقاذ وتقديم الدعم الجوي اسبانيا)، من والكشف عن األلغام األرضية (
(من السعودية)، ومشروع الطائرات القادرة  املتضررة املناطق وتحديد الخرائط نيوزيالند)، وطائرات رسم

ى ى الوصول  ع ران الضيقة األماكن إ   اإلنقاذ (من سويسرا). مهمات ي البشر من بالقرب بأمان والط
  

 ؛)من السودان( النباتات عينات وجمع البذور  العديد من املشاركات الرائدة مثل مشروع زراعةكما توجد 
 األحياء ي وخاصة املدن وتخطيط ؛)املتحدة العربية من اإلمارات( صديقة للبيئة بطريقة الضباب وتبديد
رة  حاالت ي اإلنسان أعضاء ونقل ؛)من كينيا( العمراني والتخطيط واملسح الخرائط رسم خالل من الفق

رية الحياة رصدو  الجائر الصيد ملكافحة املساحات الخضراء مراقبةو الطوارئ الطبية (من اسبانيا)،   ال
ى  ؛)إسبانيامن ( الحرائق مخاطر من والحد  والطاقة واملياه واألدوية الغذائية املواد نقلباإلضافة إ

ئاملو  واإلضاءة الشمسية راليامن ( ؤقتةامل ال   .)أس
  

ى وباإلضافة ا  إ ة  1الجائزة البالغة قيم ائي فرصة مم مليون دوالر، ستوفر  منافسات الدور نصف ال
ى أصحاب ن لعرض مشاريعهم ع  املهتمة والهيئات والشركات األعمال ورجال االبتكارية املشاريع للمشارك

م األعمال، وإبراز وحاضنات ى اتطبيقه إمكانية ي والبحث التقنية إبداعا  الواقع. ع
روني:    /http://www.dronesforgood.aeوللمزيد من املعلومات، يمكن زيارة املوقع اإللك

 -انته  -


