
 

 

  6102الصندوق القطري لرعاية البحث العممي يستضيف منتدى بممونت 

 بعد قبوله كعضو مكتمل العضوية بالمنتدى

 

انتخاب  ،األسبوع الماضي ،شيدت العاصمة النرويجية أوسمو. 4102أكتوبر  42الدوحة، قطر، 
لمتربية والعموم  الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر

 ،الدوحة ،اختيار العاصمة القطرية عن ضًل ففي منتدى بممونت،  كامل الحقوقعضًوا ، وتنمية المجتمع
 .4100أكتوبر من عام  الستضافة االجتماع السنوي القادم لييئة المنتدى في شير

التمويل  عالمية، مبادرةَ التمويل المجموعة من الممثمين رفيعي المستوى لوكاالت منتدى بممونت، وىو  ُيَعد
وُسبل  ،الرئيسة المشتركة بين ىذه الجيات لدعم البحوث في مجال تأثير التغير الُمناخي العالميالدولية 

من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي  منظمات في عضويتوويضم المنتدى  تو.تخفيف حد
تنفيذىا عمى  بيدفوتمويميا  يةبرامج البحثالإعداد تتولى  ،واليابان والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا واليند

 .يعالم نطاق

مجتمع  في وضعانضمام الصندوق القطري لرعاية البحث العممي إلى عضوية منتدى بممونت،  سيساىمو 
البحوث العممية في دولة قطر عمى صمة وطيدة بالمشاريع البحثية الرفيعة عمى المستوى الدولي، وىو ما 

نحو دعم البحث العممي الذي ُيسيم في تنمية اقتصاد قطر القائم عمى مؤسسة قطر يخدم استراتيجية 
 المعرفة.

قطري لرعاية البحث تنفيذي لمصندوق الح الدكتور عبد الستار الطائي، المدير الصر   ،بيذه المناسبةو 
 منأول مؤسسة يتم اختيارىا بكونو "يتشرف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي  :العممي، قائًل 

 تنضم دولة قطرأن ويزيدنا فخًرا إلى ىذا االتحاد العالمي،  للنضماممنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 



مواجية التحديات العالمية التي تفرضيا في تتعاون جميعيا لمنتدى بممونت دولة أخرى في  01إلى 
القضايا التي تشغل دولة قطر ومنطقة الخميج العربي عمى وجو  إحدىباعتباره  ،قضية التغير الُمناخي

رأس أولويات أجندة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث."  عمىبنٌد دائم االستدامة البيئية ف ،الخصوص
 "سيفتح االنضمام إلى منتدى بممونت اآلفاق أمام المزيد من فرص التعاون  :قائًل  الدكتور الطائي وأضاف

 ،العالميةالبحثية والمؤسسات  ،من دولة قطر مقًرا ليا ذالتي تتخ يةمؤسسات البحثالالُمثمر بين المشترك و 
 ونقل التكنولوجيا." المعارفومستدامة من خلل مشاركة  األجلبيدف الوصول إلى حمول طويمة 

تقديم عروض في البرنامج البحثي كان الصندوق القطري لرعاية البحث العممي قد ساىم ىذا العام في 
اتو، بما يساعد عمى وجو لُمناخ وتأثير دراسة اطوير نموذج إقميمي أفضل لالذي أعتمده المنتدى ل

 .الُترابيةفي الوقاية من الظواىر المناخية العنيفة مثل العواصف الخصوص 

 ،بممونتالتعاون بين الصندوق القطري لرعاية البحث العممي ومنتدى  أشكال عنممزيد من المعمومات ل
 www.qnrf.orgالبرامج األخرى لمصندوق، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: و 

 ***انتيى***

 

 قطر نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة

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 

جاري للبتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة للبتكار التكنولوجي والتسويق الت
 .عالمية في مجال تمويل البحوث العممية

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل  4110تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
دوق الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم الصن

عن طريق توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى 
ية والعامة والخاصة والحكومية والجيات غير الحكومية من خلل شراكات فعالة تعزيز التعاون داخل المؤس سات األكاديم

متبادلة النفع، ومن خلل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العممي لمتعاون مع باحثين معروفين عمى المستوى الدولي، 

http://www.qnrf.org/


لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي تمب ي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة ا
    www.qnrf.org الرابط:

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 يعود بما اإلنسان، قدرات إطلق خلل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا تحول
 السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  0112 سنة قطر مؤسسة تأس ست .بأكممو والعالم قطر دولة عمى بالنفع

 مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير
 .إدارتيا
 من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء خلل

 عن كنولوجياوالت االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصادٍ  الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب
 إنشاء في أيضاً  المؤسسة األساسية. وتسيم العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخلص طريق

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطو ر مجتمع
 : اإللكترونيلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع 

http://www.qf.org.qa     
 

 : لممزيد من المعمومات عن هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل مع

 المكتب اإلعلمي

 مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع
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