
 
 بالتعاون مع المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية 

ونيالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يطلق برنامًجا لتمويل أبحاث األمن اإللكتر   

 

مبادرة للتمويل المشترك مع  الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أطلق :2017أكتوبر،  9الدوحة، قطر، 
برامج تعاون بحثية دولية بهدف تطوير حلول مبتكرة  نشا الرائدة في تركيا، وذلك إلإحدى الوكاالت البحثية 

  .لتحديات األمن اإللكتروني في قطر

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، برنامًجا وقد طور 
وذلك  تعظيم أثر البحوث واالبتكار الناتجة عنهما،و  ،لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص امصممً 

ويهدف البرنامج إلى حشد المعارف  .""توبيتاك للبحوث العلمية والتكنولوجية التركيمجلس البالتعاون مع 
    والخبرات والموارد في سبيل التصدي ألولويات األمن اإللكتروني المشتركة لدولة قطر.   

بعنوان "التعاون بين الجهات األكاديمية والصناعية في مجال األمن للبرنامج التمويل المشتركة  مبادرةوُأطلقت 
أكتوبر، حيث سلط ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة  9اإللكتروني" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتاريخ 

والحاجة لتعزيز الوعي بهذه  المواصالت واالتصاالت الضو  على األهمية االستراتيجية لألمن اإللكتروني،
القضية، واتباع أحدث التقنيات بغية التصدي للتحديات التي تفرضها، ودور البحوث واالبتكار في حماية 

 الفضا  اإللكتروني والبنية التحتية الحيوية.    

ري لرعاية اتفاقية للتعاون الثنائي بين الصندوق القط في أعقاب توقيع، التي ُطورت المبادرةوسوف تتناول 
بهدف التعاون في  2015خالل شهر ديسمبر  للبحوث العلمية والتكنولوجية التركيمجلس وال البحث العلمي

 السحابيمن األالمشاريع ذات االهتمام المشترك، ثالثة مواضيع رئيسية في مجال األمن اإللكتروني وهي: 
مشاريع ، واألمن اإللكتروني لالمحمولة وتطبيقاتهاأمن أنظمة الهواتف والحواسيب الضخمة، و البيانات أمن و 



وسوف تشتمل جميع المشاريع على التعاون بين معهد بحثي أو جامعة وشركة تجارية  .الحيويةلبنية التحتية ا
أو مستخدم نهائي للبحوث من كل دولة؛ بهدف إرسا  األسس الالزمة لتوطيد عالقات التعاون في مجاالت 

     قطر وتركيا.     البحوث واالبتكار بين

، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر الدكتور حمد اإلبراهيم، بهذه المناسبة، صرَّحو 
ك أواًل على تحديات اتي: "سيركز هذا التعاون الثنائي بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتوبقائاًل 

مجرد بداية، حيث سيمتد في نهاية المطاف  هوتركيا في مواجهتها، ولكناألمن اإللكتروني التي تشترك قطر 
    لكال البلدين." الت أخرى مصممة لتلبية األولويات االستراتيجية اإلى مج

وأضاف: "سوف يثبت هذا التعاون أيًضا كيف يمكن للشراكات بين القطاعات التي تضم جميع األطراف 
أن تساهم في زيادة تأثير وفائدة العلوم واالبتكار. كما سيفتح آفاًقا  البحوث والتطوير مجاالتالمعنية في 

 جديدة للبحوث واالبتكار تحقق قيمة القتصادنا وفائدة ملموسة لمجتمعاتنا في كل من قطر وتركيا."

وسيتم اإلعالن عن المشاريع المسندة بموجب دعوة "التعاون بين الجهات األكاديمية والصناعية في مجال 
المشاريع التي تشتمل على برمجيات وأجهزة  على أن تمّول، 2018اإللكتروني" خالل شهر مارس  األمن

 التي تشتمل على برمجيات فقط لمدة عامين.     وتلكلمدة ثالث سنوات، 

، قال الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "يحظى من جانبه
ألن التحديات التي تسعى البحوث واالبتكار لمواجهتها هي تحديات  ،اإلقليمي والدولي بأهمية كبيرةالتعاون 
من أجل الوصول إلى حلول شاملة، وتعزيز  ،وتبادل المعرفة والخبرات نتتطلب بذل جهود مشتركة ،عالمية

 التنافسية، وتعظيم آثار تلك البحوث." 

للبحوث  التركيمجلس والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وأضاف: "يعكس التعاون الثنائي بين ال
حقيقة أن البحوث واالبتكار أصبحت أكثر ديناميكية وتأثيًرا من خالل إنشا  شراكات  العلمية والتكنولوجية

، وتسريع عملية تطوير نتائج مفيدة تجمع ما بين قطاعات متعددة من دول مختلفة لتحقيق األهداف المشتركة
  ن." للجانبي

، للبحوث العلمية والتكنولوجية التركيمجلس بدوره، صرَّح الدكتور أوركون هاسيكي أوغلو، نائب رئيس ال
قائاًل: "في عالم اليوم، لم يعد التركيز على برامج التعاون األكاديمية أو الصناعية بمفردها كافًيا للتصدي 
للتحديات العالمية. لقد حان الوقت اآلن لتعزيز التعاون بين األوساط األكاديمية والصناعية والحكومية على 



بعاد في عالم اليوم تتطلب إتباع نهج متعدد األبعاد في المستوى الدولي، إدراًكا لحقيقة أن المشاكل متعددة األ
 مواجهتها."       

المشتركة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتوبيتاك بشأن  المبادرةوأضاف: "أتوقع أن تشكل هذه 
بين قطر  في مجال العلوم والتكنولوجيا أبحاث األمن اإللكتروني بداية للعديد من الشراكات األخرى المهمة

   المستقبلية، لتوسيع البرنامج من حيث الحجم والنطاق."    المبادراتوتركيا. ونحن نخطط، في 

وخالل فعالية إطالق البرنامج، أوضح الدكتور منير تاج، مدير برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
اع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن الجهود المبذولة لتعزيز قط

وتوسيع الفضا  اإللكتروني لدولة قطر تحظى بأهمية كبرى للمجتمع، واالقتصاد، والحكومة، والصناعة 
القطرية، حيث أنها توفر "منصة لالبتكار والرخا " وتتطلب أيًضا تدابير تعزيز األمن اإللكتروني. وذكر أن 

ة البحث العلمي وتوبيتاك سيقدم مساهمة محورية تعزز من صمود دولة التعاون بين الصندوق القطري لرعاي
 وتقوي خبراتها في مجال األمن اإللكتروني.        ،قطر في مواجهة الهجمات اإللكترونية

ويتعين على كبار المحققين المقيمين في قطر تقديم مقترحات للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على 
. وتتوافر المزيد من التفاصيل 2018يناير  8خالل موعد أقصاه  www.qgrants.orgالموقع اإللكتروني 

  . www.qnrf.orgفي قسم "برامج المواضيع المحددة والتحديات البحثية الكبرى" على الموقع اإللكتروني: 

 تعليق الصور

الدكتور ، و نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطرالدكتور حمد اإلبراهيم،  :1صورة 
، خالل إطالق مبادرة للبحوث العلمية والتكنولوجية التركيمجلس أوركون هاسيكي أوغلو، نائب رئيس ال
 التمويل المشترك حول األمن اإللكتروني.

 التركيمجلس الوّفر إطالق مبادرة التمويل المشترك بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي و  :2صورة 
 فرصة التشابك بين مجتمع البحوث القطري ووكالة البحوث الرائدة في تركيا. للبحوث العلمية والتكنولوجية

 

 - انتهى - 

 

http://www.qgrants.org/
http://www.qnrf.org/


 البحوث والتطوير بمؤسسة قطر  قطاع

 توجيه في تساعد كما قطر، مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع تحقيقها على يعمل التي البحثية لألهداف إطاًرا للبحوث الوطنية قطر استراتيجية توفر
 مجالي في واالبتكار للتميز رائًدا مركًزا تصبح أن في 2030 قطر دولة رؤية تحقيق نحو والتقدم الحاسمة الوطنية األولويات تتناول التي البرامج خطط

 مجال في لإلبتكار عالمياً  مركزاً  تعد وهي والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة ظلها تحت ينطوي التي المظلة والتطوير البحوث قطاع ويعد.والتطوير البحوث
 . له والتسويق التكنولوجيا

 www.qfrd.orgمن المعلومات، يرجى زيارة  للمزيد

 
 

 العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق

 المعرفة عجلة ولدفع قطر، دولة في البحث ثقافة بإثرا  التزامها من كجز  2006 عام العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق قطر مؤسسة أنشأت
 .للباحثين المستمر الدعم على تعمل كمنظومة عملها خالل من والتعليم

 ،العلوم مجاالت جميع في تنافسي أساس على المنتقاة األصيلة البحوث دعم إلى الصندوق يهدف قطر، مؤسسة والتطوير البحوث قطاع من جز اً  وكونه
 .والخاص العام القطاعين أو األكاديمية، األوساط في سوا  المتخصصين، مع الفاعلة الشراكات من سلسلة خالل من التعاون تعزيز وكذلك

 دولة احتياجات تلبي التي البحوث لدعم جهداً  يألوا ال إنه إال دوليًا، معروفين باحثين مع التعاون على العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق يدأب بينما
 . قطر

 
 www.qnrf.org: زيارة يرجى المعلومات، من للمزيد
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