
        
 
 

 خبر صحفي

الستعراض  تدعو معهد قطر لبحوث الحوسبة للعمل اإلنساني األولى القمة العالمية
 بحوثه

(، أحد معاىد البحوث الثالثة التابعة لجامعة QCRIأعمن معيد قطر لبحوث الحوسبة ) - 6102مايو  17الدوحة، 
في تي ستقام الستعراض عدد من تقنياتو خالل القمة العالمية األولى لمعمل اإلنساني ال ةدعو تمّقيو حمد بن خميفة، عن 

 .في وقت الحق من ىذا الشيراسطنبول 

يجاد حمول لممشكالت اإلنسانية التي إوتيدف القمة، التي ينظميا مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، إلى 
 .شركاتإنسانية و مات ومنظّ  باألزمات اإلنسانية واتأثر  أفرادو  يعاني منيا العالم. وتشارك في القمة حكومات

من  MicroMappers( وتقنية AIDRاالصطناعي لالستجابة لمكوارث" )وسيتم استعراض التقنية اإلنسانية "الذكاء 
مايو  32و 32 فيتطوير معيد قطر لبحوث الحوسبة ضمن "سوق االبتكار" الذي يقام في إطار فعاليات القمة 

 ابتكار عالمي فقط لممشاركة في ىذه الفعالية. 011الجاري. وقد تم اختيار 

، معيد قطر لبحوث الحوسبة يخطط" :المدير التنفيذي لمعيد قطر لبحوث الحوسبةوقال الدكتور أحمد خميفة المقرمد، 
يمكن أن يحققو التعاون بين الباحثين والشركات الرقمية العاممة في المجال  ماإبراز إلى ، يغير ربحوىو معيد بحوث 

حول كيفية مساىمة التكنولوجيا في دعم المشاركين  اآلراء واألفكاراإلنساني والمجتمعات بشكل عام، فضاًل عن جمع 
عالميًا في مجال بحوث الحوسبة  ةً االرتقاء بمؤسستنا لتكون رائد فيأحد أىدافنا الرئيسية ويتمثل اآلخرين في القمة. 

 ترك أثر ايجابي عمى حياة المواطنين والمجتمع ككل".كفيمة بال

قد استخدمتا  MicroMappers( وAIDRتقنيتي "الذكاء االصطناعي لالستجابة لمكوارث" ) أن وتجدر اإلشارة إلى
عصار بام في جزر  3102بعد وقوع زلزال اإلكوادور الشير الماضي، وأيضًا في عام  عندما وقع زلزال نيبال وا 

 .3102و 3102فانواتو، وكذلك عندما ضرب إعصارا ىاجوبيت وىايان الفمبين في عامي 



        
 
 

ن البيانات لتوفير المعمومات لفرق الطوارئ عند وقوع أي حالة طوارئ. وتعمل تقنية "الذكاء ان األداتادم ىاتوتستخ
ويمكن  .االصطناعي لالستجابة لمكوارث" عمى جمع وتصنيف البيانات المتوفرة عمى منصات التواصل االجتماعي

منظومة تقوم وىي ، MicroMappersتقنية  مناألخبار والصور الممتقطة من الجو معمومات دمج ىذه البيانات مع 
ثمرة التعاون بين مكتب األمم المتحدة  MicroMappersبتحميل البيانات باستخدام نظام العنونة. وتعتبر تقنية 

 Standby Task( ووكالة االستجابة الرقمية "ستاند باي تاسك فورس UN OCHAلتنسيق الشؤون اإلنسانية )
Force." 

كما تعاون معيد قطر لبحوث الحوسبة في ىذا المشروع مع عدٍد من المنظمات المرموقة، من بينيا اليالل األحمر 
، ومنظمة األمم UNDP)) (، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيROTAالقطري، وأيادي الخير نحو آسيا )روتا( )

المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة )اليونيسيف( من أجل تحسين ىذه التقنية 
 القضايا البحثية المشتركة.  ومعالجة

 -انتهى-

 نبذة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة:

خميفة. وييدف المعيد إلى بناء القدرات اإلبداعية والتكنولوجية  معيد قطر لبحوث الحوسبة معيد وطني تابع لجامعة حمد بن 
 .لدولة قطر، مع التركيز عمى مجابية تحديات الحوسبة التي ُتواجو األولويات الوطنية لمنمو والتطوير

ي وُيجري معيد قطر لبحوث الحوسبة بحوثًا في تخصصات عدة في مجال الحوسبة تطابق أرقى المعايير العالمية وُتمبّ 
احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم بأسره. كما ُيجري المعيد بحوثًا مبتكرة في مجاالت عدة تشمل تقنيات المغة العربية 

  والحوسبة االجتماعية وتحميل البيانات والحوسبة السحابية

الوطنية لمبحوث، ويدعم األولويات كما يحرص معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى إجراء بحوثو بما يتوافق مع استراتيجية قطر 
 م.3121االستراتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية 

  www.qcri.org.qaاإللكتروني لممعيد:    ولمزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع

 

 نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

http://www.qcri.org.qa/


        
 
 

عمى التعاون الفريد بينيا  ناشئة تقومة جامعة بحثيّ  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
 شياداتم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمقدّ من موقعيا في المدينة التعميمية، تُ و وبين شركاء دوليين ومحميين. 

كمية العموم واليندسة، وكمية القانون، وكمية  :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة ليا ،عمياالدراسات الشيادات و  ،الجامعية
ا الجامعة فرصً  ُتوّفر. كما كمّية العموم اإلنسانية واالجتماعيةضافة إلى إ، في قطر الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالمية

برامج  مركز التعميم التنفيذي التابع ليا . وُيقّدممعاىدىا البحثية من خاللوالمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث 
 .3121مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 

 


