
 

 

  بين البلدين البحثي لتعاوناإطار  في

 اإللكتروني األمن أبحاث لتمويلوتركيا تطلقان برنامًجا  قطر

 

 برنامج إطالق عن العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق أعلن :2017 أغسطس 20قطر، ، الدوحة
مكانياتها في مجال  الراميةلتمويل األبحاث  جديد مع  بالتعاون ،إللكترونيا األمنإلى تعزيز قدرات قطر وا 

 يمثلوهو ما  ،تركيا في البحثية المؤسسات كبرى"توبيتاك"، للبحوث العلمية والتكنولوجية  التركيمجلس ال
 . 2015بدأت في عام  التي وتركيا قطر دولتي بين البحثي التعاون جهود يكللإنجاًزا 

 من والخاص العام القطاع بين المشترك التعاون يعزز مبتكر نموذج علىالجديد  التمويليالبرنامج  يعتمد
كل  فيلتحديات األمن اإللكتروني  تتصدى محاورويركز البرنامج على ثالثة  .مؤثرة نتائج تحقيق أجل

من قطر وتركيا، وهي أمن الخدمات السحابية والبيانات الكبيرة، والنظم األمنية لألجهزة والتطبيقات 
 الجوالة، واألمن اإللكتروني للبنية التحتية الجوهرية. 

مجلس البحث العلمي  قرم زار قد قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع من خاص وفد وكان
 التي التعاون اتفاقيةاللمسات األخيرة على  لوضع ،الجاري أغسطسوالتكنولوجي في تركيا خالل شهر 

من خالل  ،واالبتكار البحوث تأثير زيادة إمكانية". ويوضح هذا النموذج 2+2ُيعرف بـ " نموذًجا اعتمدت
في المجال الصناعي أو الحكومي  ،ةتشجيع األوساط األكاديمية والمراكز البحثية وجميع األطراف المعني

 االبتكار تعزيز بهدفالمتوفرة  الخبراتو  مرافقالو  المواردأو القطاع الخاص، على االستفادة من مختلف 
 .االقتصادي النمو وتحقيق

السياسات بقسم األعمال واألداء مديرة تخطيط رئيسة الوفد القطري و  ،العولقي ندىالسيدة  وأشارت
 على جًدا عالية بقدرة تتمتع" تركيا أنقطر إلى  مؤسسةبقطاع البحوث والتطوير  والتخطيط والتقييم في

 التي الكبرى التحديات أحد ُيعدالذي  اإللكتروني األمن مجال في المتقدمة التكنولوجيا وتطوير بتكاراال
مواجهة  على في كوننا نعمل التركي الجانب مع تشارك"ن :مضيفة"، قطر دولة في البحوث قطاعتواجه 

 كمحرك والبحوث للعلوم والمؤثر األساسي بالدور المشترك يمانناواألولويات عينها، إلى جانب إ لتحدياتا
 ".لالقتصاد أساسي



 

 يتوافقالعولقي بالقول: " تابعوت مع المشترك التمويلي برنامجهذا ال
بين  اونالتع تعزيز في تمثلت يتقطر، وال ةلقطاع البحوث والتطوير في مؤسس ةاالستراتيجي فاهداأل

 .أولوياتها معالجةو من أهمية في تعزيز أجندة البحوث في قطر،  لذلكالقطاعين العام والخاص، لما 
اقتصاد بلدينا، مع أملنا بأن يمثل بداية  قويةوت لكترونيةاإل المرونة تعزيز على بالقدرة برنامجويتمتع هذا ال

 شراكة ناجحة ومستمرة بيننا".

 ،""توبيتاك تركيا في والتكنولوجي العلمي البحث مجلس رئيس ،أرجين عارف البروفسور لفتجهته،  من
 تنظيم تتضمن" العلمي البحث لرعاية القطري والصندوق"توبيتاك"  بين الموقعةالتعاون  اتفاقيةأن  إلى

: وأضاف". األبحاثونتائج  المعارف تبادلل فرصةاللنا  تيحي بماورش عمل وبرامج زمالة مشتركة، 
 والجامعات، ،الصناعيينبما في ذلك الشركاء  مستوى،ال رفيعة"يسعى الطرفان إلى دعم الجهات البحثية 

 من الهدف ويكمن. يااللكترون باألمن المرتبطة المشاريع لتطوير العامة، والمؤسسات البحوث، ومعاهد
من خالل تحويل  لكترونية،اإل الهجمات لمواجهة مشتركة فاعيةد قاعدة إيجاد في هذه التعاون اتفاقيات
 ".حقيقة إلى اإللكتروني األمن مجال في تقنياتنا

 

 والمؤسسات البحثية، المعاهد تبذلها التي الجهود توحيد إلى المشترك التمويلي البرنامج هذا ويسعى
إلى جنب ضمن هذا  جنًبا للعمل ،الدولتين كلتابفي القطاعين العام والخاص  اءالشرك مع األكاديمية،

 شهر في الفائزة المشاريع عن اإلعالن وسيتم. 2017 سبتمبر شهر منتصف إطالقه يتوقع الذي البرنامج
 جانب إلى سنوات، 3 لمدة تمويلية منح على حائزة وأجهزة برمجيات ستشمل والتي، 2018 مارس
 .عامين لمدة تمويل ذات برمجية مشاريع

وأحد  ،العلمي البحث لرعاية القطري للصندوق التنفيذي المدير الطائي، الستار عبد الدكتور وصرَّح
: "يركز الصندوق قائاًل  ،"القطري إلى مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك أعضاء الوفد

 يماننامن إ اانطالقً الدولي واإلقليمي،  تعاونال آفاق تعزيز على كبير بشكلالقطري لرعاية البحث العلمي 
للحدود  عابرة كونتمن الخبرات يجب أن  دةاالستفا أنو  بعينها، أمة على مقتصرة ليست التحدياتبأن 

الجغرافية. لذلك نجد أن انصهار المعرفة مع الموارد والطموح الكبير يفتح المجال أمام المزيد من التأثير 
 والقدرة التنافسية في مجال العلوم والبحوث على مستوى العالم".

 الشراكات عقدأن  حقيقة: "إن تعاوننا مع مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا يعكس وأضاف
 لمشتركا التمويلي برنامجنا جوهر هو وهذاللطرفين.  ونتائج البحوث األكثر إفادة لألفكارجديدة  اآفاقً  فتحي



 

على تحقيق التعاون بين مختلف   مبنًيا نموذًجا يتبنى الذي األول،
في  امحوريً  دوًرا ؤديسيوالتأثير. ونحن نعتقد أن هذا البرنامج  التسويقعلى  التركيزالقطاعات، مع 

البنية التحتية  التي تتمتع بها رونةالم وضمان ،اإللكتروني األمن مجال في القطرية الخبرات تطوير
 األساسية للدولة في هذا المجال".

عقب االتفاقية التي وقعها الصندوق القطري  بدأت قدإلعداد هذا البرنامج أولى الجهود المشتركة  وكانت
قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،  عضو ،لرعاية البحث العلمي

في مشاريع في مجاالت االهتمام المشترك، مع التركيز على بهدف التعاون  2015 عام مع "توبيتاك" في
 الدور الحيوي الذي تقوم به العلوم واألبحاث واالبتكارات التكنولوجية في النهضة االقتصادية واالجتماعية

ليصبح محور اختير  فقد ،ة استراتيجية لكل من قطر وتركياوألن األمن اإللكتروني يشكل أولوي للدول.
لى أن يتم التوسع في الشراكة لتشمل مجاالت عأول برنامج تمويلي مشترك بين قطر وتركيا،  فيالتركيز 

 رئيسية أخرى للتعاون الثنائي في المستقبل القريب.

 

 :ةتعليق الصور 

وفد قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر خالل لقائه مع مسؤولين بارزين من مجلس توبيتاك لمناقشة سبل  :1صورة 
    التعاون في مجال البحوث بين قطر وتركيا. 

 

 -انتهى-

 

 

 

 

 

 

 البحوث والتطوير بمؤسسة قطر  قطاع



 

 الوطنية قطر استراتيجية توفر التي البحثية لألهداف إطاًرا للبحوث
 التي البرامج خطط توجيه في تساعد كما قطر، مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع تحقيقها على يعمل
 رائًدا مركًزا تصبح أن في 2030 قطر دولة رؤية تحقيق نحو والتقدم الحاسمة الوطنية األولويات تتناول
 تحت ينطوي التي المظلة والتطوير البحوث قطاع ويعد.والتطوير البحوث مجالي في واالبتكار للتميز
 . له والتسويق التكنولوجيا مجال في لإلبتكار عالمياً  مركزاً  تعد وهي والتكنولوجيا للعلوم قطر واحة ظلها

 www.qfrd.orgمن المعلومات، يرجى زيارة  لمزيدل

 
 
 

 العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق

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

 .للباحثين

 األصيلة البحوث دعم إلى الصندوق يهدف قطر، مؤسسة والتطوير البحوث قطاع من جزءاً  وكونه
 من سلسلة خالل من التعاون تعزيز وكذلك ،العلوم مجاالت جميع في تنافسي أساس على المنتقاة

 .والخاص العام القطاعين أو األكاديمية، األوساط في سواء المتخصصين، مع الفاعلة الشراكات

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

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