
 
 من خالل التصدي للتحديات عبر االبتكار والتعاون

 صدى البحوثيركز على  2018مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 
على تحفيز البحوث واالبتكار التي  2018يتمحور مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث . 2017أكتوبر  17الدوحة، قطر، 

 منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة للدولة. بإيجادتسمح، في الوقت نفسه، و تتصدى للتحديات الكبرى التي تواجه قطر 

بمؤسسة قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسوف ُتعقد النسخة الجديدة من المؤتمر الريادي لقطاع البحوث والتطوير 
حداث األثرتركيز على األولويات، ال، تحت عنوان "البحوث والتطوير: 2018مارس  22-20خالل الفترة  "، حيث سيجمع وا 

  كوكبة من الباحثين والمبتكرين وقادة الرأي وصانعي السياسات في قطر والعالم.

اإلنجازات في مجال البحوث واالبتكار في قطر، فضاًل عن التحديات، واألهداف  ،التي يديرها الخبراء ،تستعرض الجلسات
جهود البحوث والتطوير على النواحي التي تحدث فارقًا تنصب المستقبلية، باإلضافة لمناقشة االستراتيجيات التي تضمن أن 

 التسويق التجاري.  علىبالقدرة بالفعل في حياة األشخاص، وتنشئ مجتمعًا مستدامًا ومتماسكًا، وتتمتع 

ن لتسليط الضوء على عملهم في المؤتمر، وذلك مع بدء قبول يوتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء المجتمع البحثي في قطر مدعو 
 المقترحات البحثية. 

ة الرئيسية تعكس الفكر لقطاع البحوث والتطوير، قائاًل: "وفي هذا الصدد، عّلق الدكتور حمد اإلبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي 
وطننا في  اي بلغهتال والنقطةجوهر مهمة قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر  2018لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 
رساء أسس ثقافة بحثية تنبض  تطوير بيئة البحوث والتطوير فيه. ونحن نركز اآلن، بعد إعداد البنية البشرية والتحتية وا 

أي إحداث التأثير من خالل االبتكار الذي يتسق مع أولوياتنا الوطنية، وجعل قطر أكثر قوة  بالحيوية، على المستوى التالي،
 واستدامة وقدرة على اختراق األسواق العالمية". 

تتضح فيه قدرة االبتكار على صياغة المستقبل أكثر من أي وقت مضى، ُيعتبر مؤتمر مؤسسة قطر  زمنوتابع بقوله: "في 
ما بين المعنيين في قطاع البحوث في قطر ومجتمع  منبرًا لتبادل المعارف واألفكار ووجهات النظر 2018السنوي للبحوث 

مجال البحوث والتطوير، وتعزيز التعاون والتآزر بين  البحوث العالمي، وتسليط الضوء على إنجازات دولة قطر وطموحاتها في
حداث التأثير المطلوب".  كل القطاعات الضرورية لتحقيق التميز في بيئة البحوث واالبتكار، وا 



الركائز األربع للمؤتمر، وهي الطاقة والبيئة، والحوسبة  تتسق معيتوجب على كافة المقترحات البحثية أن تكون أصلية، وأن 
من قبل المقّدمة المقترحات  سيتم تقييمو جيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون. وتكنولو 

 .2017 أكتوبر 25كورقة بحثية أو ملصق في المؤتمر، علمًا أن الموعد النهائي للتقديم هو ومناقشتها  ،لجنة من الخبراء

والمدير التنفيذي  2018اللجنة المنظمة لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث م، رئيس وحول ذلك، عّلق الدكتور نبيل السال
"يوفر المؤتمر إمكانية إنشاء قناة للتواصل، وبناء شبكة جديدة للمعرفة للعمليات في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر: 

فرصة لتسليط الضوء على مدى وتطور ونتائج النشاط كما أنه يمّثل مفيدة للجميع، وتحديد فرص للتعاون داخل قطر وخارجها. 
 البحثي الذي يتسق مع األولويات الوطنية لدولة قطر".

الستضافة أعضاء المجتمع البحثي المحلي والدولي في المؤتمر، لتبادل الخبرات، والمقاربات، نحن ننظر قدمًا وأضاف: "
 ة أو الخاصة، من خالل البحوث واالبتكار".حول كيفية التصدي للتحديات العالمي ،واألفكار، واآلراء

 .arc.org-www.qfلتقديم المقترحات، أو لمزيد من المعلومات حول المؤتمر: 

 -انتهى-

 قطر  بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع
 

 مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع تحقيقها على يعمل التي البحثية لألهداف إطاًرا للبحوث الوطنية قطر استراتيجية توفر
 تتناول التي والتطوير البحوث برامج في االستثمار قرارات توجيه عبر األداء ومقاييس البرامج خطط توجيه في تساعد كما قطر،

 مجالي في واالبتكار للتميز رائًدا مركًزا تصبح أن في 2030 قطر دولة رؤية تحقيق نحو والتقدم الحاسمة الوطنية األولويات
 والذي العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق ظلها تحت ينطوي التي المظلة والتطوير البحوث قطاع ويعد.والتطوير البحوث

 مجال في لإلبتكار عالمياً  مركزاً  وهي والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة وكذلك العلمية، األبحاث وتمويل دعم في رائدة مؤسسة ُيعد
 . له والتسويق التكنولوجيا

 www.qfrd.orgمن المعلومات، يرجى زيارة  للمزيد
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