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يتزايد انتشار الطائرات املسيرة بدون طيار، الدرونز، في مختلف أرجاء العالم، باستخداماته املتعددة:  

اقبة، مسح..( والتجارية )توصيل طلبات..( والشخصية )الترفيه والتصوير(، ما  الحكومية )عسكرية، مر

 كثير من املشاكل للجميع ما لم تنظم عبر قوانين واضحة وقادرة على تنظيم حركتها.قد يتسبب بال

 

وألن املوضوع جديد في العالم كله، وفي منطقتنا أكثر جدة، ومتداخل مع كثير من االعتبارات الهامة مثل 

وائح األمن والخصوصية، تبرز الحاجة إلى االستئناس بقوانين بلدان أخرى سبق أن وضعت قوانين ول

على وضع هذه الدراسة املقارنة التي تبرز ( House of Contentتنظم عملها، فقد عمل "بيت املحتوى" )

 دول مهمة في مجال تنظيم عمل الدرونات. 4ما قدمته 
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 حول الدراسة

عن بعد، أو التي يمكن  توجيهها( أو الطائرات بدون طيار، على جميع الطائرات التي يمكن Droneُيطلق مصطلح الدرون )

، إذ أصبحت 
ً
 لتحديد مسارها. وعلى عكس ما ُيشاع عنها، ال تقتصر استعماالتها على األغراض العسكرية إطالقا

ً
برمجتها مسبقا

 تطبيقاتها في املجاالت الصناعية واملدنية فائقة األهمية في عاملنا الحديث الذي يقوم على التكنولوجيا بالدرجة األولى.

 

 

 من التغطية 2018م ومنذ عا
ً
، شهدنا االنطالقة البارزة لهذا النوع من الطائرات ودورها املهم في مختلف جوانب الحياة بدءا

 إلى رسم خرائط األراض ي وتقييم آثار 
ً
الجوية لألحداث الحساسة ورصد استخدام املوارد الطبيعية وتعزيز االستدامة وصوال

 الكوارث الطبيعية بل وحتى االستمطار.

 

 

ا بمنهج مقارن لتبيان أوجه التشابه واالختالف بين أربع دول مهمة في العالم فيما يتعلق استعن  لتعمق أكثر في هذا املوضوع، ول

 عن توضيح مختلف التطبيقات الصناعية والجوية التي 
ً
تساهم بالقوانين الناظمة الستعمال طائرات الدرون بين الهواة، فضال

التغطية الجوية لألحداث الحساسة ورصد استخدام املوارد الطبيعية ، بما فيها هذه الدول  طائرات الدرون في تعزيزها ضمن

رسم خرائط األراض ي وتقييم آثار الكوارث و  إطفاء الحرائق ومكافحة الحشرات وتعزيز بيئات املدن الذكيةو وتعزيز االستدامة 

 .الطبيعية

 

طائرات الدرون وإقرار استعمالها  الستخدامتدعم دعوتنا الدراسة، ة هامة، أوردناها لكم في نهاي توصياتووصلنا بالفعل إلى 

 القرن وضعنا حجر األساس العتماد واحد من أهم اختراعات ؛ آملين بذلك أن نكون قد لتحسين واقع مختلف القطاعات

 .العشرين
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 مقدمة

عن بعد، أو التي يمكن  توجيهها، على جميع الطائرات التي يمكن ( أو الطائرات بدون طيارDroneُيطلق مصطلح الدرون )

 لتحديد مسارها. وعلى عكس ما ُيشاع عنها
ً
، إذ أصبحت برمجتها مسبقا

ً
، ال تقتصر استعماالتها على األغراض العسكرية إطالقا

  ى التكنولوجيا بالدرجة األولى.تطبيقاتها في املجاالت الصناعية واملدنية فائقة األهمية في عاملنا الحديث الذي يقوم عل

 

 

 من التغطية في مختلف جوانب الحياة ، شهدنا االنطالقة البارزة لهذا النوع من الطائرات ودورها املهم 2018ومنذ عام 
ً
بدءا

 إلى رسم خرائط األراض ي وتقييم آثار  الطبيعية الجوية لألحداث الحساسة ورصد استخدام املوارد
ً
وتعزيز االستدامة وصوال

 الكوارث الطبيعية بل وحتى االستمطار.

 

 

هذه الطائرات بشكل خاص مع بدء عملها في إطفاء  ومع تقدم التقنيات املستخدمة في تطوير طائرات الدرون، ازدادت أهمية

 الحرائق ومكافحة الحشرات وتعزيز بيئات املدن الذكية وغيرها الكثير.

 

املناطق املخصصة ، إذ تنقسم ومن الجدير بالذكر أنه يمكن حظر تحليق هذه الطائرات فوق املناطق العسكرية بشكل كامل

مناطق ُيسمح فيها طيران طائرات الدرون إلى  فيها الدول املشمولة بهذه الدراسة، في مختلف دول العالم، بما لطائرات الدرون

افقات افقة الجهات امل، دون الحاجة إلصدار مو ومناطق ُيحظر التحليق فيها ، نيةعومناطق ال يمكن التحليق فيها دون مو

  .بشكل كامل

 

مع تحديد صاحب هذه جيلها وفق األصول املرعية كل طائرة درون موجودة في أي بلد يتم تس أن كما تجدر اإلشارة إلى

 .الطائرة بغض النظر عن الشخص الذي يستعملها

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1329263/
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 منهجية الدراسة

لتحديد أوجه التشابه واالختالف بين قوانين استعمال طائرات الدرون وتطبيقاتها اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج املقارن 

 . وكنداالفلبين وأملانيا اإلمارات و الصناعية واستخدامها في مجال املراقبة الجوية في الدول املختلفة، بما يشمل 

صحفية التي تتناول هذا املوضوع في تلك جميع املعلومات واألخبار ال وركزنا خالل بحثنا على نتائج محرك البحث جوجل لتتبع

 جاالت املنوعة التي يمكن أن نوظفها فيها. وامل الدرونزالدول، لتسليط الضوء على أهمية 

 بالتأكيد على وقادنا هذا املنهج إلى العديد من االستنتاجات الت
ً
ي أوردناها لكم في نهاية هذه الدراسة، آملين أن تكون كفيلة

 لألغراض املدنية والصناعية والجوية املختلفة.وضرورة توظيفها  أهمية طائرات الدرون
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 قوانين االستعمال للهواة

 

 :في اإلمارات

الجوية والبرية تأمين السالمة لعمل طائرات الدرون الخاصة بنظمة األ قوانين و العديد من ال الهيئة العامة للطيران املدنيتفرض 

 إلى وحماية خصوصية األفراد وأمنهم. وتشمل هذه القوانين ضرورة تسجيل أي درون والحصول على ترخيص 
ً
للطيران، إضافة

كما تمتلك كل  علقة بالخصوصية.حظر الطيران في بعض األماكن مع مراعاة االعتبارات البيئية والسالمة الجوية واملسائل املت

 يربطها باملصنع واملوزع واملستخدم النهائي لها.
ً
 تسلسليا

ً
 طائرة درون مسجلة رقما

استخدام طائرات الدرون بالقرب من املطارات أو فوقها، وتمنع السلطات االتحادية تحليق أي درون فوق املناطق  كما ُيحظر

 . ولتسهيل األمر على الهواة، أطلقت الهيئة العامة للطيران املدني السكنية لضمان الحفاظ على خصوصية السكان
ً
خريطة

 
ً
 بتحليق طائرات الدرون أم ال.تتيح للمستخدمين، بمجرد فتحها، معرفة ما إذا كانت املنطقة املتواجدين فيها تسمح  إلكترونية

استعمال طائرات الدرون الخاصة بهم بعد تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران املدني عبر فيما عدا ذلك، يمكن لجميع الهواة 

، مع التحقق من األنظمة والقيود املرعية بشأن استخدام هذه الطائرات، والتي أو من خالل مكاملة هاتفية إرسال بريد إلكتروني

 تخص كل إمارة بنفسها.

 

 :الفلبينفي 

 لهيئة الطيران املدني في الفلبين، يمكن ألي شخص استعمال طائرات الدرون في سماء الفلبين 
ً
بشرط االمتثال للوائح وفقا

التي يجب االلتزام بها في حال  االشتراطاتالتنظيمية التي حددتها الهيئة لضمان سالمة املواطنين وخصوصيتهم. وفيما يلي 

 امتالك طائرة درون في الفلبين:

 .استعمال الدرون خالل النهار في حاالت الطقس املالئمة فقط 

 .عدم إبعاد طائرة الدرون عن مرأى النظر أثناء تحليقها 

 ناطق املكتظة بالسكان.عدم استعمال الدرون في املناطق السكنية وفوق املدارس واألسواق وغيرها من امل 

  فوق مستوى األرض. م120عدم تحليق طائرة درون الرتفاعات تزيد عن 

  
ً
 م على األقل.30مسافة عن أي شخص، باستثناء صاحب الدرون،  إبقاء الطائرة بعيدة

 عن أي 
ً
 كم على األقل.10مطار ملسافة  إبقاء الدرون بعيدة

 .
ً
 عدم تحليق الدرون بالقرب من مصادر الطوارئ، كالحرائق مثال

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/aviation-safety
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/aviation-safety
https://www.gcaa.gov.ae/en/Pages/noflyzone.aspx
https://www.gcaa.gov.ae/en/Pages/noflyzone.aspx
https://www.gcaa.gov.ae/en/Pages/noflyzone.aspx
https://uavcoach.com/drone-laws-in-philippines/#:~:text=To%20be%20eligible%20for%20the,be%20valid%20for%20three%20years.
https://uavcoach.com/drone-laws-in-philippines/#:~:text=To%20be%20eligible%20for%20the,be%20valid%20for%20three%20years.
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 :في أملانيا

وتصنيفاتها املختلفة، ولكنها تمتلك كذلك العديد  تخضع أملانيا بشكل عام لقوانين االتحاد األوروبي املتعلقة بطائرات الدرون

 التي تحدد آلية استعمال الهواة لطائرات الدرون خاصتهم داخل الحدود األملانية، وهي: التوصيات الخاصةمن 

  تصريح، مع وجود نطاقات جوية محددة داخل أملانيا م دون 120ُيمنع تحليق طائرات الدرون على ارتفاعات تزيد عن

 م.50يمنع فيها تحليق أي درون فوق ارتفاع 

 املزودة بكاميرات الحفاظ على رؤية مباشرة لطائرة الدرون طوال فترة تحليقها، مع إمكانية وجود استثناءات للطائرات 

م بوزن ال يتجاوز 30ات ال تزيد عن لق على ارتفاعطيار، والتي تحمن منظور ال الطيرانتتيح للمتحكمين بها رؤية مسار 

 غ.250

  دون تصريح.5ال ُيسمح لطائرات الدرون التي يتجاوز وزنها 
ً
 كغ بالتحليق ليال

  دون تصريح، بشرط وجود رخصة محددة ألي درون يتجاوز كغ التحليق 5يمكن لطائرات الدرون التي يتجاوز وزنها

 كغ.2وزنها 

  ت الدرون التي سيتم استعمالها في أملانيا.طائراُيشترط تأمين جميع 

  كم على األقل من أي مطار.1.5ن تبق جميع طائرات الدرون على بعد أيجب 

  زود جميع طائرات الدرون التي يزيد وزنها عن
ُ
غ ببطاقة تعريف مقاومة للحرق تتضمن اسم مالك 250يجب أن ت

 الطائرة أو مشغلها.

  والسجون واملناطق السكنية  التجمعات واملناطق الصناعية واملناطق املنكوبةتحليق طائرات الدرون فوق ال يمكن

 .الخريطة؛ بما ينسجم مع هذه وبعض الشوارع املزدحمة وبعض املناطق الحساسة

  أيجب 
ً
 منشآت السكك الحديدية. وألي مجرى مائي فيدراأو سريع  قطرين جانبي أي عن تبقى طائرات الدرون بعيدة

 .ال ُيسمح بتحليق طائرات الدرون فوق املحميات الطبيعية واملناطق الخاضعة للقانون الفيدرالي للمحميات الطبيعية 

 املرئية أو املسموعة أو موجات الراديو فوق  ال ُيسمح بتحليق طائرات الدرون القادرة على تسجيل أو نقل البيانات

 إال بعد موافقة سكانها.املناطق السكنية، 

 

 :كندافي 

كما هي الحال في جميع دول العالم، حددت كندا العديد من القوانين الناظمة لتحليق طائرات الدرون الشخصية في سمائها 

 والتوصيات الواجب االلتزام بهاوخالل بحثنا توصلنا إلى أهم القوانين الناظمة بما يضمن سالمة جميع سكانها وخصوصيتهم. 

 حول هذا املوضوع في كندا؛ وهي:

https://uavcoach.com/drone-laws-in-germany/#:~:text=Drones%20weighing%20up%20to%205,or%20closer%20to%20an%20airport.
https://uavcoach.com/drone-laws-in-germany/#:~:text=Drones%20weighing%20up%20to%205,or%20closer%20to%20an%20airport.
https://map2fly.flynex.de/
https://map2fly.flynex.de/
https://uavcoach.com/drone-laws-in-canada/
https://uavcoach.com/drone-laws-in-canada/
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  كغ بشكل رسمي في هيئة النقل الكندية، مع 25غ و250يجب تسجيل جميع طائرات الدرون التي يتراوح وزنها بين

 توضيح أرقام التسجيل عليها قبل تحليقها.

 كغ على رخصة طيار درون.25غ و250ب حصول جميع مستخدمي طائرات الدرون التي يتراوح وزنها بين يج 

 .الحفاظ على رؤية مباشرة لطائرة الدرون طوال فترة تحليقها 

  م على األكثر.122تحليق الطائرة على ارتفاع 

  م على األقل من أي شخص أو تجمع.30تحليق جميع طائرات الدرون على بعد 

 الفعاليات اإلعالمية.أو  املخصصة لحاالت الطوارئ حليق طائرات الدرون في املناطق عدم ت  

  الحفالت املوسيقية واالستعراضات في الهواء الطلق.عدم التحليق بالقرب من حرائق الغابات و 

  كم على األقل من أي طائرة هيلوكوبتر.1.9كم على األقل من املطارات، و5.6التحليق على بعد 

  الطائرات األخرى.الحفاظ على مسافة مناسبة مع 

 .لخصوصية السكان 
ً
 عدم التحليق فوق املنازل السكنية احتراما

م من األفراد دون أن تحلق فوقهم وضمن 30على بعد أكثر من  كما تنص القوانين الكندية، في حال استعمال طائرات الدرون

 مراقب، على ما يلي: غير مجال جوي 

 رحالت أساسية. –على شهادة طيار درون املستخدم حصول  .1

 بصورة دائمة طوال فترة تحليق طائرة الدرون.، إلى جانب إثبات تسجيل الطائرة، حمل الشهادة معه .2

م، فيتوجب على 30في مجال جوي مراقب أو فوق األفراد أو بالقرب منهم على مسافة تقل عن أما في حال تحليق الطائرات 

 املستخدم حينها:

هم في استعمال رحالت متقدمة، بعد إتمامه الختبار مصغر وتقييم شخص ي ألسلوب –لى شهادة طيار درون الحصول ع .1

 طائرة الدرون.

 .لضمان السالمة نظام الطائرات املوجهة عن بعدمعايير استعمال طائرة تتوافق مع  .2

 على وجود بعض املناطق التي ال يمكن أن تحلق فيها 
ً
، ألسباب قانونية او أخرى طائرات الدرونوتنص القوانين الكندية أيضا

 واملنتزهات الوطنية وفوق الحدود الدولية. تتعلق بالسالمة، بما فيها املطارات واملناطق املكتظة بالسكان
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 واملدنية والزراعية طائرات الدرون في املجاالت الصناعية

 

 

 

 

، عام من معهد حلول املدن والتنقل املستقبلية في جامعة كوفنتري  ،أجراها ماورو إس. إنوسينتي وباولو جراسو دراسة سلطت

، الضوء على التطبيقات املختلفة لطائرات الدرون في املجاالت الزراعية والصناعية واملدنية، وطرق توظيف هذه 2017

 لشعوب وتسهيلها.الطائرات لتحسين حياة ا

وبينت الدراسة إمكانية استعمال طائرات الدرون اليوم في املناطق النائية والخطرة وفي األجواء الضبابية التي يصعب الرؤية 

؛ وذلك ألداء العديد من املهام بما فيها مسح األراض ي ورسم فيها، من خالل تزويدها بأجهزة استشعار وأجهزة تصوير حرارية

https://www.researchgate.net/profile/Mauro-Innocente/publication/340976576_Proof-of-Concept_Swarm_of_Self-Organising_Drones_Aimed_at_Fighting_Wildfires/links/5ea820d6a6fdcccf72691156/Proof-of-Concept-Swarm-of-Self-Organising-Drones-Aimed-at-Fighting-Wildfires.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mauro-Innocente/publication/340976576_Proof-of-Concept_Swarm_of_Self-Organising_Drones_Aimed_at_Fighting_Wildfires/links/5ea820d6a6fdcccf72691156/Proof-of-Concept-Swarm-of-Self-Organising-Drones-Aimed-at-Fighting-Wildfires.pdf
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 عن التصوير الجوي وجمع املعلومات وتوفير اإل الخرائط وتحدي
ً
مدادات األساسية في أوقات الكوارث د أماكن املفقودين، فضال

 . ومراقبة صحة املحاصيل

 إمكانية استعمال طائرات الدرون ملراقبة الغابات واكتشاف الحرائق ومكافحتها
ً
 بشكل فعال.  كما أوضحت الدراسة أيضا

في اإلغاثة في حاالت الكوارث عن طريق تقليل الذي تلعبه هذه الطائرات هم املدور تأكيد على الواختتمت الدراسة نتائجها بال

كفاءات بأقل قدر ممكن من التدخل البشري، للحفاظ على حياتهم في أوقات ال وتعزيزأوقات االستجابة تسريع التكاليف و 

 الكوارث.

 

 في اإلمارات

 في تعزيز بيئات املدن الذكية، 
ً
 بطائرات الدرون في مختلف املجاالت، وخاصة

ً
 خاصا

ً
بعد التوقعات  ال سيماتولي اإلمارات اهتماما

 . 2022 مليار دوالر بحلول عام 1.5التي تشير إلى وصول حجم سوق طائرات الدرون في املنطقة إلى 

 عن  ومكافحة الحرائق خدمات اإلسعافوتبرز 
ً
خالل  رؤوس مشاعل الغاز والنفط في محطات املعالجة فحصفضال

تعريض سالمة أي عامل للخطر، من بين العديد من التطبيقات التي تستعمل  ساعات معدودة دون الحاجة إليقاف العمل أو

 فيها اإلمارات طائرات الدرون.

لتطوير طائرات درون قادرة ء بريطانيين ، حيث تتعاون مع خبرافي االستمطاراإلمارات الستعمال طائرات الدرون كما تسعى 

 على الطيران إلى الغيوم وتغيير 
ً
 .وتهطل على شكل مطر الشحنة الكهربائية لقطرات املاء لتتجمع معا

باستعمال كم من خطوط أنفاق امليترو  14، فقد استطاعت دبي وحدها في فحص أكثر من محطات املتروأما فيما يخص 

الطائرات بدون طيار في رصد تستعمل اإلمارات متها وتحديد النقاط التي تحتاج إلى صيانة. كما طائرات الدرون للتأكد من سال 

 .التي ال ترصدها التقنيات املرورية األخرى  االزدحام والحوادث واملخالفات املروريةأماكن 

بهدف رصد بياناتها  مستوى الدولةمسح الجوي للمناطق الزراعية على إجراء كما شملت التطبيقات الزراعية لطائرات الدرون 

 إلى رش البذور ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق
ً
واستعمالها من قبل شركة كفو لتحقيق هدفها  في األراض ي املحروثة، ، إضافة

 شجرة غاف. مليون املتمثل في زراعة 

ستعمل طائرات الدرون فيها، كالترويج السياحو 
ُ
ي وتوصيل الطرود البريدية وصيانة يوجد العديد من التطبيقات األخرى التي ت

أجراها املهندس طارق عمر، من كلية الهندسة املدنية في جامعة  دراسة. وأشارت شبكات الكهرباء وتوفير حلول اإلضاءة

اقع البناء ، إلى قدرة طائرات الدرون في تعزيز السالمة ومراقبة 2020كينجستون في لندن، في عام   بكفاءة وفعالية.مو

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-05-2020-0369/full/html?skipTracking=true&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engineering%252C_Construction_and_Architectural_Management_TrendMD_1&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_1
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-05-2020-0369/full/html?skipTracking=true&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engineering%252C_Construction_and_Architectural_Management_TrendMD_1&WT.mc_id=Emerald_TrendMD_1
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 بينالفلفي 

 للكوارث تحتل الفلبين
ً
 بين أكثر البلدان تعرضا

ً
، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، بحسب تصنيف املرتبة الرابعة عامليا

  21ألكثر من  2019و 2018حيث تعرضت الدولة بين عامي 
ً
. وهذا ما يؤكد على ضرورة التقييم السريع لألضرار إعصارا

ً
استوائيا

 الستهالل عملية إعادة اإلعمار. و 
ً
 تحديد املناطق األكثر تضررا

زيادة االعتماد على طائرات الدرون لتقييم األضرار وألنه لم يكن من املمكن االستمرار باتباع الطرق التقليدية، كان ال بد من 

 صول املساعدات واإلمدادات الالزمة للمزارعين.الزراعية وتجنب تأخير و 

 للجفاف باستعمال طائرات الدرون مما سهل عملية  2019واستطاعت الفلبين في مطلع عام 
ً
تحديد املحاصيل األكثر تعرضا

 لرش املبيدات الحشرية؛ كما أنها تستعمل طائرات الدرون محتملة بأسرع وقت ممكن لتجنب كارثة زراعيةتوفير املياه 

 التي تحتاج ذلك. ةالزراعيفوق املناطق  واألسمدة

الفلبين لزيادة االعتماد على طائرات الدرون في حاالت الكوارث  ، مساعي2020الصادرة عن املنظمة في عام  التقاريروبين أحد 

 عن 
ً
 20وأكثر من  نيمراقبة الغالف الجوي الفلبيفضال

 
 إلى إضفاء ؛ كم مربع من الغابات يوميا

ً
وتسعى الحكومة الفلبينية حاليا

 وتخفيض نفقاتهافي مختلف املجاالت  استدامة أعمالهاضمان الطابع املؤسساتي على استعمال طائرات الدرون من أجل 

 في البالد. تخفيف استهالك املوارد البشرية واملاديةبصورة ملموسة عبر 

 في عمليات اإلنقاذ وال 
ً
ضمن املناطق تقتصر تطبيقات طائرات الدرون في الفلبين على القطاع الزراعي، إذ أصبح دورها رئيسيا

 . وتحديد ما هو سالك منها تقييم الحالة العامة للطرق كما تساعد هذه الطائرات في ، املنكوبة

 بعدما ضرب ، في عمليات اإلنقاذ املدنية طائرات الدرون في الفلبين مشاركة أهمية 2018لعام  دراسة حديثةوأكدت 
ً
خاصة

 .2013إعصار هايان أراضيها في عام 

 

 في أملانيا

ارتفاع معدالت قبول هذه الطائرات بين السكان املدنية في أملانيا، إلى  حول طائرات الدرون 2020حديثة لعام  دراسةأشارت 

 مع ازدياد إمكانية استعمالها في الدولة ضمن العديد من التطبيقات األملان بشكل واضح
ً
نقاذ املشاركة في عمليات اإل ك ؛ خاصة

كما تستعمل شركة دي إتش إل الدولية  ، وغيرها الكثير من الجوانب املدنية.لطبيعيةوتقييم اآلثار الناجمة عن الكوارث ا

(DHL طائرات الدرون في أملانيا )2014منذ عام  لتوصيل مختلف أنواع الطرود. 

 على هذه الطائرات 
ً
، للبحث والتحري عن أي تصدعات في املباني املرتفعة أو الجسور كما تعتمد السلطات األملانية أيضا

 عن 
ً
كما أوضح بعض املسؤولين  وغيرها من التطبيقات الزراعية والصناعية في أملانيا. املعدات الطبيةنقل األدوية و فضال

http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1329263/
http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1329263/
http://www.fao.org/3/ca7992en/ca7992en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7992en/ca7992en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174005/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174005/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13272-020-00447-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s13272-020-00447-w
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 للقدرات التوفيرية الكبيرة لها باملقارنة من الناحية املادية األملانيين أهمية استعمال طائرات الدرون لألغراض املدنية 
 
نظرا

 .وكوبترمع استعمال طائرات الهيل

 

 في كندا

% منها لألغراض 26، مع استعمال أكثر من 2017بحلول عام  ألف طائرة 330وصل عدد طائرات الدرون في كندا إلى حوالي 

ستعمل فيها طائرات الدرون املدنية والصناعية
ُ
اقبة املحاصيل. وتشمل التطبيقات املختلفة التي ت وفحص الُبنى التحتية  مر

 بسرعة وسالسة. لنقل مختلف املستلزمات الدوائية والطبية. كما يتم استعمالها ومكافحة حرائق الغابات املختلفة

شرت في عام دراسةوأشارت 
ُ
، لرسم خريطة في مدينة فيكتوريا في كولومبيا البريطانية بكندا استعمال طائرة درون، إلى 2019، ن

املتخصصة في  ناستعمال طائرات الدرو ؛ ونجحت بالفعل هذه الطائرة في مهمتها، وأوضحت النتائج أن ثالثية األبعاد للمدينة

قد تودي بحياة  جنب كارثة مدنيةتلبصورة استباقية  تحديد األبنية املعرضة لالنهيارشأنه املساعدة في مثل هذه األغراض من 

 العديد من األشخاص.

 

 

 

https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/201723E#a4
https://nhess.copernicus.org/articles/19/2039/2019/
https://nhess.copernicus.org/articles/19/2039/2019/
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 توصيات

 للغاية؛ وعلى الرغم من  مع اقتراب دخولنا في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبح استعمال طائرات الدرون
ً
شائعا

 بما تسمح به الجهات الحكوميةاألهمية الكبيرة لهذه الطائرات، بأحجامها واستعماالتها املختلفة، 
 
في  يبقى عملها محصورا

، وغيرها من املناطق حظر تحليق هذه الطائرات بالقرب من املطارات واملناطق العسكرية. ومن املتوقع أن يستمر كل دولة

 في جميع دول العالم. التي
ً
 ُيمنع االقتراب منها أو تصويرها، سائدا

 في هذه  من أهم دول العالم أربعبعد دراسة مقارنة وشاملة بين و 
ً
خلصنا إلى توصيات مستوحاة من األفكار املطروحة سابقا

والتطبيقات  مال طائرات الدرونالدراسة، آملين أن نكون قد أوضحنا أهم نقاط التشابه واالختالف في القوانين الناظمة الستع

 وإثراء جودة حياتهمفي أوقات الكوارث، للحفاظ على سالمة املواطنين بما يخدم الجهات الخاصة والعامة،  لهااملختلفة 

 .اليومية

 بما يتناسب مع القوانين الحكومية األخرى.، وضع القوانين الناظمة الستعمال هذه الطائرات .1

 أيطائرات الدرون وفق األصول املرعية، بما يضمن ربط الطائرة بصاحبها طوال الوقت و إنشاء هيئة خاصة لتسجيل  .2
ً
 ا

 كان الشخص الذي يستخدمها.

ُيسمح باستعمال طائرات الدرون فيها دون رسم خريطة جغرافية تبين ثالث مناطق رئيسية في كل محافظة: منطقة  .3

التراخيص واملوافقات الالزمة، ومنطقة أخيرة ُيحظر  ترخيص، وأخرى ال ُيسمح باستعمالها فيها دون الحصول على

 استعمال طائرات الدرون بالقرب منها تحت طائلة املسؤولية.

ة، لتتبع أي حريق ناش ئ منذ مراحله األولى، لتقييم الحالة توظيف تقنيات الدرون املختلفة ملراقبة املناطق الحراجي .4

 واختيار سبل االستجابة املناسبة.

ت الدرون للمساعدة في صيانة املنشآت الضخمة كالسدود ومحطات الطاقة ومحطات معالجة استعمال طائرا .5

 النفط.

 مراقبة الحياة البرية في املحميات الطبيعية، لتحديد أي نشاط مخالف للقانون فيها. .6

شرية لتوفير الجهود الباع الزراعي ألغراض التشجير ونشر البذور ورش السماد طفي القتوظيف طائرات الدرون  .7

 واختصار الوقت الالزم لهذه العمليات.

 

تكون هذه الدراسة حجر أساس لدراسات أوفى وأعمق عن كيفية توظيف هذه التقنيات الحديثة في مختلف الجوانب نتمنى أن 

 املدنية والترفيهية. 
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 فريق "بيت املحتوى"عضو ، تحرير: مجد دريباتي

 

 املراجع

، ثالث طرق تساعدنا بها الطائرات بدون طيار في إدارة أراضينا وحماية كوكبنا بشكل أفضلمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  .1

2020. 

 .الطائرات بدون طيار)الدرونز(، سالمة الطيران، اإلمارات العربية املتحدة البوابة الرسمية لحكومة دولة .2

 .قوانين الدرونز في الفلبين، uavcoach.comموقع  .3

 .قوانين الدرونز في أملانيا، uavcoach.comموقع  .4

 .قوانين الدرونز في كندا، uavcoach.comموقع  .5

 .حرائق الغابات في مكافحة الدرونسرب من طائرات استعمال  أهمية، 2017لعام  ماورو إس. إنوسينتي وباولو جراسودراسة  .6

 .السالمة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال طائرات الدرونطبيقات ت، 2020دراسة طارق عمر لعام  .7

استعمال طائرات الدرون لتحسين عمليات تقييم آثار الكوارث واألضرار ، 2019لعام  تقرير ملنظمة األأغذية والزراعة لألمم املتحدة .8

 .الفلبين الزراعية في

، 2018الدكتور بريت س ي. باركر لعام يلجر و و فوداثا فيجنيش والبروفيسور برينت إيه. تيردراسة للدكتور جيمس س ي. روسر جونيور و  .9

 .التطبيقات الطبية والجراحية لطائرات الدرون: مراجعة شاملة

، 2020دينيس كوجلر لعام جولي بيلتز و ومارتن شتولتز وآني بابينفوس وماركو بيال و  دراسة لهينريك آيسفيلدت وفيرينا فوجلفول  .10

 .مستويات قبول طائرات الدرون في أملانيا

 .استعماالت طائرات الدرون في كندا، 2017ويني لعام دراسة لجيد تشونغ ونيكول س .11

: دراسة حالة حضرية طائرات الدرونباستخدام  الكوارثرسم الخرائط قبل ، 2019وكريس هوجنهولتز لعام  كوتشاركزيك دراسة ملاجا .12

 .كندا فيكولومبيا البريطانية بفي فيكتوريا 

 

 

 

هو مؤسسة تعمل على تلبية االحتياجات املتزايدة في العالم  House of Contentبيت املحتوى، هذه الدراسة،  مؤلف

العربي لترجمة دقيقة وموثوقة، ومحتوى مميز باللغة العربية، من خالل فريق كبير ومتعاون يوظف أفضل األدوات 

املحتوى، ما يجعله الشريك املثالي لشركات العالقات لدعم مواهبهم في الترجمة وصناعة  ةوالتكنولوجيالتقنية 

 العامة.
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