
 

 

 

 موضوع صحافي

مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث يمقي الضوء عمى التحديات البحثية الكبرى التي تواجه 
  الدولة

والتطوير البحوث في االستراتيجي االستثمار عمى تركز 6102 دورة  

 

 :6102 مارس 2قطر،  الدوحة،

ينظمو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة ، الذي 6102يستضيف مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

مجموعة من أبرز العقول العممية في قطر، وأىم الباحثين حول العالم، قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

إلقاء الضوء عمى أىمية االستثمار االستراتيجي في ليوفر ليم منصة فريدة لمتبادل العممي والمعرفي، بيدف 

 .و خير المجتمع القطريالبحوث والتطوير لما في

، في مركز قطر الوطني لممؤتمرات إلى مناقشة 6102مارس  62و 66الذي سينعقد يومي  ،وييدف المؤتمر

، والطاقة الشمسية معموماتيال األمناألمن المائي و التحديات البحثية الكبرى والقضايا الحرجة في قطر، مثل 

 واآلداب والعموم اإلنسانية.والمتجددة، والصحة، والعموم االجتماعية 

اع البحوث والتطوير في اإلطار العام الذي يعمل من خاللو قط استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث تحددو 

ستثمار في برامج البحوث والتطوير التي اال، إذ يوجو جيوده لتحقيق ىذه االستراتيجية من خالل مؤسسة قطر

 عالج األولويات الوطنية.ت



 

 

ويقول الدكتور نبيل السالم، المدير التنفيذي لمكتب االتصاالت واإلعالم في قطاع البحوث والتطوير في 

االستثمار في رأس  لصالحمؤسسة قطر: "إن أىداف البحوث والتطوير في دولة قطر واضحة، إذ أنيا تصب 

لصالح المجتمع. ويسعى  تشجيع المستمر عمى االبتكار وتعزيز ثقافة التميزالالمال البشري، من خالل 

مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث إلى التعريف بيذه الجيود، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصمحة 

م دلياًل واضحًا عمى الجيود التي نبذليا تجاه قطاع البحوث وىو ما يقد ،الوطنية والمجتمع البحثي األوسع

 والتطوير في الدولة".

من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر،  ويضيف السالم: "برعاية كريمة

، بمشاركة مجموعة "واالبتكار من أجل المجتمع البحوث االستثمار في "ينعقد مؤتمر ىذا العام تحت شعار 

من أىم الخبراء المحميين والدوليين، لمتباحث والتشاور حول أفضل الممارسات الرامية لمتصدي لمتحديات 

 ".الرعاية الصحيةو  األمن  المعموماتي، أمن الطاقة الشمسية، ة، وىي األمن المائيالبحثية الكبرى لمدول

تحت  نقاشية رفيعة المستوى جمسة 6102وستتضمن الجمسة االفتتاحية لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

مجموعة من أبرز  جمسةشارك في السيو عنوان "االستثمار االستراتيجي في البحوث واالبتكار ألجل المجتمع". 

فرنسا والمدير  -سانوفي Global R&Dلياس الزرىوني، رئيس إالبروفسور الخبراء في ىذا المجال، مثل 

والسيد سوريش  ؛والدكتور حسن الدرىم، رئيس جامعة قطر ؛السابق لممعاىد القومية األمريكية لمصحة

نائب رئيس، االبتكار والسيد كريستوفر كوبرن،  ؛، سنغافورةA-STARنائب المدير العام في  -ساتشي

سيدير الجمسة الدكتور مارك حكيم، أستاذ ريادة و والشراكة في الرعاية الصحية، الواليات المتحدة األمريكية. 

 .األعمال المشارك بجامعة كارنيجي ميمون في قطر



 

 

أساسية في الطاقة والبيئة،  الموازية، التي ستبحث مواضيع النقاشية الجمساتوستمي الجمسة سمسمة من 

 والحوسبة وتكنولوجيا المعمومات، والرعاية الصحية، والعموم االجتماعية، والفنون والعموم اإلنسانية، واالبتكار.

التعاون الميمة محميًا ودوليًا،  عددًا من مجاالت 6102كما سيستعرض مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

متحدثون من  ا الخبراء الدوليون والمحميون، ومن بينيمخالل النقاشات التي سيشارك فيي

البيئة والطاقة،  لبحوث الحيوي، ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطرالطب  لبحوث قطر معيد

والصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، وىم جميعًا أعضاء في مؤسسة 

 قطر.

من  أكثرقد تمقى عددًا قياسيًا من الممخصات البحثية، بمغ  6102طر السنوي لمبحوث وكان مؤتمر مؤسسة ق

. وقد شيدت 6101ممخصًا، وىو أكبر عدد يتمقاه المؤتمر عمى اإلطالق منذ انطالقتو األولى عام  0211

ات المحمية أن المشاركب% عن مشاركات العام الماضي، عممًا 00الدورة الجديدة من المؤتمر ارتفاعًا بنسبة 

  % لممشاركات الدولية في المؤتمر.22% من إجمالي عدد الممخصات مقابل 26مثمت نسبة 

 في العروض الشفوية مشارك 01و ،البحثية اتممصقلم عارض 211باإلضافة إلى ذلك، سيحظى أكثر من 

 أفضل ممصق وجوائز أفضل عرض بحثي. جائزةبفرصة التنافس عمى 

، ابتكار ألفضل قطر مؤسسة وجائزة بحثي، مشروع ألفضل قطر مؤسسة جائزةىذه الدورة تقديم وستشيد 

 قتصادي.ابتكارات متميزة وذات مردود احيث سيتم تكريم البرامج البحثية القطرية التي تقّدم 



 

 

 لمصندوق التابع العممي لمبحث الوطنية األولويات لبرنامج التمويمية بالمنح الفائزين عن اإلعالن سيتم كما 

باإلضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة األبحاث لمطمبة الجامعيين، والتي  ،العممي البحث لرعاية القطري

 تتيح لمطالب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء ىيئة التدريس.

، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني 6102لممزيد من المعمومات حول مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

http://www.qf-arc.org كما يمكن متابعة حساب المؤتمر عمى تويتر ،@QF_ARC و#ARC2016 

 لمحصول عمى آخر األخبار.

 

 تعميق الصور 
في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية  رئيس البحوث والتطوير ،السيد فيصل محمد السويدي :0الصورة 
 6106منتدى استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث في كممتو االفتتاحية لالمجتمع، 

 
السيد فيصل محمد السويدي، رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية  :2صورة ال

 المجتمع 
 -انتهى-

 

 

 مالحظة لممحرر:

 التحديات البحثية الكبرى:

http://www.qf-arc.org/
http://www.qf-arc.org/


 

 

تحديات بحثية كبرى تواجو دولة قطر. تتميز ىذه التحديات بكونيا  6حددت استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث 
مختمف القطاعات البحثية لموصول إلى متعددة القطاعات والتخصصات، وتتطمب الشراكة والتعاون بين 

 والتطويرية المالئمة.الحمول البحثية 

أدى التزايد السكاني السريع والنمو االقتصادي في دولة قطر إلى زيادة غير مسبوقة في الطمب  أمن الطاقة:
عمى الطاقة الكيربائية. ومن دون اتخاذ خطوات لتأمين مصادر إضافية ُمستدامة لمطاقة، كالطاقة الشمسية، 

عمى االقتصاد والبيئة في السنوات القميمة الُمقبمة. ويؤمن ولتخفيض االستيالك، فإن ذلك سينعكس سمًبا 
استخدام الطاقة الشمسية لدولة قطر فرص أعمال أفضل الستخدام مواردىا الطبيعية االستراتيجية، أي الغاز 

 .والنفط، لتحفيز نموِّىا االقتصادي

مياه الجوفية المحدودة الستغالل جائر، ُتعد الموارد المائية نادرة جدًّا في قطر، وقد تعرَّضت ال األمن المائي:
ذ تعتمد دولة قطر عمى تحمية مياه البحر لتمبية  % من 99فأدى استنزافيا إلى تراجع جودتيا بشكل كبير. وا 

الطمب عمى مياه االستيالك المنزلي. وفي الوقت الذي أصبحت فيو قطر أكثر اعتماًدا عمى تحمية مياه 
المياه الصالحة لمشرب، فإنيا تتطمع إلى إيجاد حمول لتأمين إمدادات المياه البحر لتمبية الطمب الكبير عمى 

 لمدولة.

 

إلى ىاجس دولي، ومن ىنا فإن األنظمة التي تعتمدىا دولة األمن المعموماتي لقد تحول : األمن المعموماتي
فاألمن المعموماتي بات تحديًا مستمرًا، يتم تطويرىا محميًا.  الً قطر في عممياتيا واقتصادىا باتت تتطمب حمو 

لقدرتو عمى التطور المستمر، ما يتطمب تصديًا مستمرًا أيضًا. من ىنا، تظير ضرورة التحضير وحماية قطر 
لكتروني، من خالل البحوث الرامية إلى تقديم تقنيات دفاعية جديدة وتسريع وتيرة ا ىجوم  من مخاطر أي 

 تخدام العممي.العمل بيا لتحويميا إلى االس

التأسيس لنظام رعاية صحي حديث : يساىم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في الرعاية الصحية
ومتكامل، من خالل التركيز عمى تكامل الرعاية الصحية األولية مع البرامج التعميمية والبحثية، من أجل 

 تعزيز الطب المتعدد.



 

 

 

 6102مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

يقام مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 
ويعتبر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

 إلى اليوم.  6101نذ عام أحد أىم المؤتمرات البحثية التي ينظميا قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر م

ويوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث منصة فريدة لمتبادل العممي والمعرفي بين أبرز العقول العممية 
القطرية وأىم الباحثين حول العالم بيدف مواجية تحديات قطر الكبرى والتي حددتيا االستراتيجية الوطنية 

طاقة الشمسية والمتجددة، الرعاية الصحية، والمجتمع. المؤتمر لمبحوث وىي: األمن المائي والمعموماتي، ال
جل أواالبتكار من  البحوثاالستثمار في درات البحث والتطوير تحت عنوان "يضم عددًا من أىم مبا

 .المجتمع"

 

 طاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطرنبذة عن ق

استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، إذ يمتزم تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في قيادة 
القطاع بأن يجعل من دولة قطر مركزًا عالميًا لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث 
والتطوير تحت مظمتو صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العممي، وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث 

واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد مركزًا دوليًا لالبتكار في العممي في المنطقة، كما يضم القطاع 
 .التكنولوجيا والتسويق التجاري


