
 
 

 بتكاراالعلى أهمية التعاون في قيادة  أكد

 وجيالقادة العلوم والتكنول في مؤسسة قطر يرعى منتدى عالميًا والتطوير البحوث قطاع

 باليابان

 

التكنولوجيا وقادة العلوم  قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر أمام : شدد2017أكتوبر  2 ،الدوحة، قطر

 ار،االبتكو للبحوث مناسبفي العالم على أهمية تحقيق التعاون بين مختلف القطاعات من أجل إنشاء نظام 

ى شرة من منتدجاء ذلك خالل انعقاد الدورة الرابعة ع .المجتمعات تواجه التي التحديات مواجهة على قادر

ي مدينة فطر، البحوث والتطوير في مؤسسة ق الذي رعاه وشارك فيه قطاع ،في المجتمع العلوم والتكنولوجيا

 كيوتو اليابانية.

راء، من رؤوساء الدول، والوز ، عددًا كبيًرا2017أكتوبر  3إلى  1من نعقد يجمع المنتدى، الذي 

ينزو شينهم من بديمية والصناعية، والدبلوماسيين، وصنّاع السياسات، وشخصيات بارزة في المجاالت األكا

، مندوب 1000آبي، رئيس وزراء اليابان والرئيس الفخري لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، ونحو 

 بشرية.بل الطويل األجل حول كيفية مساهمة التطور العلمي والتكنولوجي في تحديد مستق ليقدموا منظوًرا

الي، عليم العوالت عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم ورأس وفد دولة قطر إلى المنتدى سعادة الدكتور محمد بن

ت، مجتمعااع في مستقبل المستديرة حول دور العلوم والتكنولوجيا واإلبدع مائدة الذي شارك في اجتما

 ،وتاتالروبمفهوم المجتمع الذي يركز على اإلنسان، ويستفيد من تقنيات الذكاء االصطناعي، و وتحديدًا

 والبيانات الضخمة.

لسة جالل خقطر،  حمد اإلبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة تحدث الدكتورو

لحصار ن اه أحيث اعتبر في كلمتبالمنتدى حول "التعاون بين األوساط األكاديمية والصناعات والحكومة"، 

 ولة.ي الدبحوث االبتكار فلمجال ال لدول المجاورة لقطر قد وفّر زخًما جديدًاالمستمر الذي تفرضه ا

نوع قتصاد متاحقيق لنا للتفكير في كيفية إكمال مسيرتنا نحو ت اهيم: "لقد شّكل هذا الوضع حافًزاوقال اإلبر

لعديد اة في ومستدام، وتحليل كيف يمكننا أن نكون أكثر قدرة على الصمود من خالل تطوير قدراتنا الخاص

حاجة اليمكن أن تمثّل وأضاف: " ن نحن من يتحكم بمصيرنا".من القطاعات والمجاالت، وضمان أن نكو

لى ع مبنيًا إذ كان وث واالبتكار، خاصةللعمل والتغيير والتقدم في سبيل إنشاء نظام مناسب للبح اقويً  دافعًا

 األساسي لمحورالتعاون والتآزر والتوافق في الرؤية بين مختلف القطاعات. إن تعزيز مثل هذا النظام هو ا

 لجهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر".



 
زادت من ودنا، وتابع اإلبراهيم بالقول: "لقد ساهمت التحديات التي تواجهها دولة قطر اآلن في توحيد جهو

هذه  تستمرستجابة بشكل إيجابي ومدروس. وسة لبناء قدرتنا على الصمود، وألهمتنا لالوعينا إلى الحاج

 ".ةعينم ودة في تحديد النظام المناسب لتطوير البحوث واالبتكار في قطر الذي ال يقف عند حديالعقل

الصندوق باص لخاته أمام المندوبين إلى برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي، وتطرق اإلبراهيم في كلم

ع مشارييدعم ال والذيالقطري لرعاية البحث العلمي، التابع لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، 

، اع الخاصالقط البحثية التي تتصدى للتحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر، إلى جانب تشجيع التعاون مع

ة قطر قطاع البحوث والتطوير في مؤسسمن خالل فرص التمويل المشتركة. كما تحدث عن كيفية مساهمة 

ية درة تسويقبقمتع التركيز على المجاالت التكنولوجية التي تتبسمح للجهات المعنية في توفير التحليل الذي ي

ة في مؤسس تطويركيف تساهم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لقطاع البحوث وال وأوضح أيًضا عالية.

تقنية، صندوق تمويل المشاريع المثل صندوق تمويل تطوير المنتجات وبرامج ومبادرات من خالل قطر، 

 لمحلي.السوق تمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير ابتكارات تلبي احتياجات ال

ث ل، حيع السابع لرؤوساء وكاالت التمويكما شارك قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في االجتما

رص تعزيز صالح والقضايا والتحديات المشتركة، وفالم ،ومنظمة دولية واحدة ،دولة 27 ناقش ممثلون عن

ء ذا اللقاي في هوث حول العالم. ومثّل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمتمويل البحالتعاون بين وكاالت 

تطوير ث واليط والتقييم في قطاع البحوالدكتور فرانس فان دين بوم، المدير التنفيذي للسياسات والتخط

 بمؤسسة قطر.

في  في منتدى العلوم والتكنولوجيا ي، كراعٍ رئيسي وعضو مؤسس2013وتشارك مؤسسة قطر، منذ عام 

 ، وهو مالعالمالمجتمع، وهو منظمة غير ربحية نجحت في أن تكون المنصة األولى للعلوم والتكنولوجيا في ا

 الفكرية ياداتوفّر لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر العديد من فرص التواصل وتبادل المعرفة مع الق

 للمجتمع الدولي.

 

 تعليق الصور:

 سيد ليم، والقطر الدكتور حمد اإلبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة: 1صورة 

شرة رة الرابعة عأثناء مشاركتهم في الدووالبحوث بسنغافورة،  والتكنولوجيا العلوم وكالة رئيس بوه، شيوان

 من منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع في اليابان.

 

 -انتهى-

 

 قطر  بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع



 
 مؤسسة في تطويروال البحوث قطاع تحقيقها على يعمل التي البحثية لألهداف إطاًرا للبحوث الوطنية قطر استراتيجية توفر

 التي التطويرو البحوث برامج في االستثمار قرارات توجيه عبر األداء ومقاييس البرامج خطط توجيه في تساعد كما قطر،

 في واالبتكار لتميزل رائدًا مركًزا تصبح أن في 2030 قطر دولة رؤية تحقيق نحو والتقدم الحاسمة الوطنية األولويات تتناول

 العلمي البحث ةلرعاي القطري الصندوق ظلها تحت ينطوي التي المظلة والتطوير البحوث قطاع ويعد.والتطوير البحوث مجالي

ً  كزاً مر وهي والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة وكذلك العلمية، األبحاث وتمويل دعم في رائدة مؤسسة يُعد والذي  رلإلبتكا عالميا

 . له والتسويق التكنولوجيا مجال في

 www.qfrd.orgمن المعلومات، يرجى زيارة  للمزيد

 

 


