
 

 

برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار يشهد اهتماما متزايدا في دورته 

  مشروعًا أولياً  91عالمًا وباحثا قدموا  398الثانية من 

واالبتكار في منصور بن زايد: دولة االمارات وجهة دولية رائدة للتعاون العلمي 
 مجال علوم االستمطار

 

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، باالهتمام 
العالمي الكبير الذي حظي به برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار في دورته الثانية على التوالي، والذي 

خالل زيادة هطول األمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة في جميع يهدف إلى تعزيز األمن المائي من 
 أنحاء العالم.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على التقدم الكبير الذي حققه البرنامج في دورته الثانية، موضحًا 
لعالم إليجاد بدائل أن دولة اإلمارات تواصل القيام بدور فاعل في تعزيز التعاون بين كبار الباحثين في ا

عملية تساعد على مواجهة التحديات الملحة لألمن المائي، مشيرًا إلى أن برنامج اإلمارات لبحوث علوم 
االستمطار يعكس التزام الدولة ومساعيها الدؤوبة ألن تصبح وجهة دولية رائدة للتعاون العلمي واالبتكار 

 والتميز في مجال االستمطار".

هتمام الدولي الذي حظيت بهذه المبادرة يؤكد على ريادة دولة اإلمارات في تبني ودعم وأضاف سموه أن "اال
 البحوث العلمية باعتبارها ركيزة أساسية الستراتيجية االبتكار في البالد".

العلماء والباحثين من  398بحثا قدمها  91عن تلقيه عددًا الفتًا من البحوث األولية بلغ قد كشف البرنامج، و 
  دولة حول العالم. 45مؤسسة في  180والخبراء من 

وكان البرنامج قد أعلن عن انطالق دورته الثانية في يناير من العام الحالي. وفي غضون شهرين أو أقل، 
شهدت هذه المبادرة البحثية الرائدة مشاركة الفتة من منطقة جغرافية أوسع، حيث استقطبت باحثين من دول 

ربيجان وبيالروس وبلجيكا وكندا وكولومبيا ومصر وجورجيا وهنغاريا والمكسيك وقطر أخرى شملت النمسا وأذ
  والسعودية وصربيا والسويد وتركيا.



 

بحثا أوليا تم تقديمها، تصدرت  91وكمثال عن الدول المشاركة في الدورة الثانية، ومن ضمن إجمالي 
بحثا أوليا. كما  11رًة دولة اإلمارات التي سجلت بحثا أوليا، تلتها مباش 16الواليات المتحدة القائمة بواقع 

من المملكة المتحدة، باإلضافة لثالثة  4من الهند و 5بحوث أولية من روسيا و 7شهدت الدورة الحالية تقديم 
بحوث أولية من كل من ألمانيا وٕايطاليا ومصر، وبحثين أوليين من كل من الصين وبيالروس واندونيسيا 

  واليابان وتايالند.

وتأتي الدورة الثانية من برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الدورة 
من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي  2015األولى من البرنامج والتي تم إطالقها مطلع 

  .يديره المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل في دولة اإلمارات

يذكر ان برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار هو مبادرة أطلقتها وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات 
، ويشرف على تنفيذه المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل في أبوظبي، 2015العربية في بداية عام 

ماليين دوالر أميركي، تقدم  5ة قدرها وسيتم اختيار ما يصل إلى خمسة مشاريع مميزة لتتشارك بمنحة إجمالي
ويهدف البرنامج إلى تعزيز األمن المائي العالمي من خالل . خالل فترة التنفيذ التي تمتد لثالث سنوات

وسوف . الترويج ألفضل الممارسات العلمية، والتعاون في عمليات البحث والتطوير في مجال االستمطار
مع استراتيجية االبتكار الوطنية، في تعزيز المكانة الريادية لدولة  يساهم البرنامج الدولي، الذي يتماشى

  .اإلمارات في مجاالت علوم وتكنولوجيا وتنفيذ خطط االستمطار، مما يجعلها نموذجًا لغيرها من البلدان

 
 

  -انتهى -
  
 

  حول برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار

، ويشرف على تنفيذه المركز 2015وزارة شؤون الرئاسة في  دولة اإلمارات العربية في بداية عام برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار هو مبادرة أطلقتها 
ماليين دوالر أميركي، تقدم  5وسيتم اختيار ما يصل إلى خمسة مشاريع مميزة لتتشارك بمنحة إجمالية قدرها الوطني لألرصاد الجوية والزالزل في أبوظبي، 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز األمن المائي العالمي من خالل الترويج ألفضل الممارسات العلمية، والتعاون في . خالل فترة التنفيذ التي تمتد لثالث سنوات
تيجية االبتكار الوطنية، في تعزيز المكانة الريادية وسوف يساهم البرنامج الدولي، الذي يتماشى مع استرا. عمليات البحث والتطوير في مجال االستمطار

  .لدولة اإلمارات في مجاالت علوم وتكنولوجيا وتنفيذ خطط االستمطار، مما يجعلها نموذجًا لغيرها من البلدان
 

 معلومات كاملة عن البرنامج وكيفية التقدم للمنحة المالية، ومواعيد التقدم تجدونها على الموقع االلكتروني: 
www.uaerep.ae 
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