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الواليات مبادرة جائزة القائمة النهائية لالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يعلن 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتمويل أبحاث األمراض المعدية -قطر-المتحدة
 

 المجلس األعلى للصحةتضم القائمة النهائية فريقًا من 
 
 )الدوحة، قطر( 2102 يونيو 2

 لمتربية قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عضو ،العممي البحث لرعاية القطري الصندوق أعمن
 -قطر - المتحدة الواليات مبادرةجائزة منحة الفائزين بسما  القائمة النيائية أل مؤخراً  المجتمع، وتنمية والعموم
تضمنت القائمة النيائية فريقًا حيث ، األمراض المعدية بحوثلتمويل  4102 أفريقيا وشمال األوسط الشرق

  من المجمس األعمى لمصحة في قطر.
 

 لمحساسية الوطني والمعيد لمصحة الوطنية المعاىد وكالة معجدير بالذكر أن ىذه المبادرة التي تتم بالتعاون 
كان قد أعمن عنيا في  العالمية  (CRDF)"أف دي أر سي" ومنظمة (NIH/NIAID)المعدية  واألمراض

 الشرق في األولوية ذاتوالمتوطنة  الناشئة الفيروسية واألمراض األوبئة" بعنوان خالل مؤتمر الماضي العام
 .الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحةو  "إفريقيا وشمال األوسط

 
ترسيخ أسس  إلىاالستثمار في األبحاث المتطورة  خالل من العممي البحث لرعاية القطري الصندوق ييدف

 قطر لدولة والتكنولوجية العممية القدرات بنا  إلى الراميةفي رسالتيا  قطر مؤسسةثقافة بحثية داعمة ل
 والتطوير البحوث قطاع أىداف مع يتماشى بما وذلك واالبتكار، لمتمّيز عالمياً  قطباً  لتصبح بيا واالرتقا 

 .المؤسسة في األساسية كائزالر  إحدى يعد الذي
 

 تؤثر الناشئة والمتوطنة التي الفيروسية األمراضالمشاركة في مسابقة ىذه المنحة العممية  البحوث تتناول
 الكبد والتياب ،(كورونا) التنفسية األوسط الشرق متالزمة وخاصة األوسط وشمال أفريقيا، الشرق منطقة عمى

 المنحة ىذه وتسيم .األخرى األمراض من وغيرىا( اإليدز) المناعة نقص وفيروس واألنفمونزا الفيروسي،
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 في الباحثين أبرز بين الطبية البحوث مجال في التعاون أواصر بتوطيد عام إلى مدتيا تصل التي البحثية
 لممشاكل حمول توفير بيدف  األمريكية المتحدة والواليات إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة قطر دولة

 .والمنطقة قطر دولة في األولوية ذات الصحية
 

: العممي البحث لرعاية القطري لمصندوق التنفيذي المدير الطائي، الستار عبد الدكتور قال السياق ىذا وفي
 الصندوق سعى المنطمق، ىذا ومن. لمبحوث الوطنية قطر استراتيجية من ميماً  جز اً  الطبية البحوث تعد"

 األوبئة مجال في العممية البحوث دعم بيدف اليامة المبادرة ىذه إطالق إلى العممي البحث لرعاية القطري
 التعاون تعزيزفي  البرنامج ىذا يسيم" :قائالً  أضاف". كما األوسط الشرق منطقة في الفيروسية واألمراض

 قطر دولة في الباحثين بين والخبرات المعارف تبادل وسيدعم المجال، ىذا في والدولي اإلقميمي البحثي
 ."العالم أنحا  جميع في ونظرائيم

 
 محمد الدكتور سيقوم حيث. لمصحة األعمى المجمس من اً بحثي اً فريقالمنحة ليذه  القائمة النيائيةتشمل و  ىذا

 اإلنسان عمى األوسط الشرق كورونا فيروس تأثير بدراسة المشروع، ىذا في الرئيسي الباحث الياجري،
 تنفيذ ىذه الدراسة بالتعاون بين المجمس األعمى لمصحة وجامعة الجزيرة في السودان.يجري ، و مالوالج  

 
تضم الفرق األخرى باحثين من إيران واألردن والمغرب والمممكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية. 

في موقع مؤسسة "سي آر ويمكن االطالع عمى عناوين المشاريع البحثية وأسما  الجيات البحثية لمفائزين 
 www.crdfglobal.orgدي إف جموبال": 

 
 الموقع زيارة يرجى العممي، البحث لرعاية القطري الصندوق برامج عن المعمومات من المزيد لمعرفة

 .www.qnrf.org:  التالي اإللكتروني
 

 *نتهىا*

 مالحظات للمحّررين:

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

http://www.crdfglobal.org/news-and-events/press-room/news/six-public-health-teams-awarded-funding-to-fight-infectious-diseases-in-partnership-with-national-institutes-of-health-and-qatar-national-research-fund
http://www.qnrf.org/


 
 للنشر الفوري

يسعى قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركزًا دوليًا لمتميز واالبتكار في 
مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركزًا عالميًا لالبتكار 

لالبتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في التكنولوجي والتسويق التجاري 
 .مجال تمويل البحوث العممية

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل الصندوق  4112تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم عن طريق 
توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز التعاون 

العامة والخاصة والحكومية والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن داخل المؤّسسات األكاديمية و 
خالل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العممي لمتعاون مع باحثين معروفين عمى المستوى الدولي، فإنو يعمل عمى تمويل 

   www.qnrf.org  د من المعمومات، يرجى زيارة الرابط:البحوث التي تمّبي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزي

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 
  ن خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي م

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشا  قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق 
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 

ا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجي
وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشا  مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع

    http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:    

 : للمزيد من المعلومات عن هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل مع

http://www.qnrf.org/
http://www.qf.org.qa/
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