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2030رؤية قطر الوطنية -1

لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة 2030إطالق رؤية قطر الوطنية تم 2008في عام 

التي والتي تهدف إلى إطالقها إلى األمام من خالل الموازنة بين اإلنجازاتقطر، لمستقبل 

.الحقيقيةتحقق النمو االقتصادي وبين مواردها 

:العناصراالساسية االربعة للرؤية الوطنية

التنمية االقتصادية•

التنمية االجتماعية•

التنمية البشرية•

التنمية البيئية•



2016-2011استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر -2

واضحاً لتحقيقها من خالل إعدادمساراً وضع 2030الوطنية  عندما تم إطالق رؤية قطر 

ة إلى واقع استراتيجية تعتمد نهجاً تدريجياً، وتهدف إلى تحويل كالً من أهداف هذه الرؤي

.لدولة قطرملموس 

عملي للتنمية الخطة تتمثل في استراتيجية التنمية الوطنية، التي ستضع التصور الوهذه 

المزيد تحقيق  وصوالً إلىللبالد،االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية والبيئية 

.فيها مستقبالً  اإلزدهار من



Gross Domestic Product (GDP)
كان في حدود 2015الناتج المحلي االجمالي لعام 

.مليار دوالر166

GDP per capita
من 2000ارتفع الناتج االجمالي للفرد في عام 

الى 2015دوالر ليصل في عام 68000
.دوالر75000



2012نتائج المسح الخاص باالنفاق المحلي على البحث والتطوير لعام 

.مليار دوالر80حيث كان الناتج المحلي في حدود 

.بما يقارب المليار دوالر%1وصل حجم االنفاق على البحث والتطوير تقريبا الى اقل من 







مؤشرات احصائية عن دولة قطر-3



مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-4

خدماتها ألبناء دولة قطر من توفر (1995انشئت عام )خاصة غير ربحية هي مؤسسة 

رئيسة خالل دعم وتفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في ثالثة مجاالت

.تتضمن التعليم، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع

.قطرتنشئة قادة المستقبل في دولة سعياً حثيثاً إلى المؤسسة وتسعى 

ز واالبتكار كافة األنشطة التي تضطلع بها مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة التمي  وترتكز 

فة عبر الطموح في أبنائه لتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعروغرس 

.االرتقاء بالقدرات البشرية واالجتماعية واالقتصادية المستدامة

:الموقع الرسمي لمؤسسة قطر
https://www.qf.org.qa

https://www.qf.org.qa/enroll-ar


البحوث والتطوير-5

:الرؤية
.أن تكون دولة قطر مركًزا رائًدا للتميز واالبتكار في البحوث والتطوير

:الرسالة

:يعتمد البرنامج الوطني للبحوث على الشمولية والجدارة الفكرية بغية

.الدولةقدرات الشعب القطري ومؤسسات تطوير -
.عليهاقتصاد تنافسي ومتنوع والمحافظة بناء -
.قطرالجانب الصحي وتحقيق الرفاه االجتماعي لسكان دولة تنمية -
.شعبهاالثقافة التي تميز دولة قطر وضمان أمن دعم -
.وتطويرهاعلى البيئة الطبيعية والعمرانية المحافظة -



استراتيجية قطر الوطنية للبحوث5-1

رفيعةةاالستراتيجيتحويلأجلمنالمعنيةالجهاتمعتشاورعمليةأُطلقت،2012عامفي

.تحديًداأكثروأولوياتفرصمجموعةإلىالمستوى

وتوضيحدتحديعمليةبتيسيرقطرمؤسسةفيوالتطويرالبحوثقطاعقام،2013عاموفي

دولةتواجهكبرىتحديات  اعتبارهايمكنالتياألولوياتوانتقاءالكثيرة،األولوياتمعالم

.قطر

:التاليةربعةاألالتحدياتعلى2014للبحوثالوطنيةقطراستراتيجيةتركز



الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي5-2

نهجا تنافسيًّا وشامالً عند (2006انشئ عام )العلمي لرعاية البحث يتبع الصندوق القطري 

:مجاالتاختيار البحوث األصلية التي يدعمها في 

ة، واآلداب والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة، والطب، والعلوم اإلنسانيالهندسة 

.والعلوم االجتماعية

تويات تقديم البرامج والمشروعات التي يمولها الصندوق باحثون على اختالف مسويتولى 

.خبراتهم، ومن القطاعات األكاديمية والعامة والخاصة



الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي5-2

نفع على دولة في المشروعات التي تنجح في الحصول على التمويل إمكاناٌت تعود بالوتتوفر 

:قطر من خالل قدرتها على تحقيق ما يلي

الصحةتعزيز التعليم وتحسين •

االبتكارتحفيز •

الحفاظ على الموارد الطبيعية القيمة•

الفكريةحقوق للملكية خلق •

بحث العلمي وتتخذ برامج التمويل التنافسي للبحوث التي يقدمها الصندوق القطري لرعاية ال

:أحد الشكلين التاليين

لعلمي، مثل برنامج األولويات الوطنية للبحث ا(:أو من اختيار الباحث)محددة غير بحوث •
برة األبحاث المقترحات االستثنائية، وبرنامج خ–وبرنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي 

.للعلماء الشباب

.الكبرىبرنامج المواضيع المحددة والتحديات البحثية تحت تندرج :محددةبحوث •



.2015الى 2006نتائج برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي من 









والتكنولوجياالعلومواحة7-3

فيويروالتطالبحوثقطاعمظلةتحتالعاملةوالتكنولوجيا،للعلومقطرواحةتعد  

.قطردولةيفالتكنولوجياتطويرلمشروعاتالحاضنةالرئيسيةالمنصةقطر،مؤسسة

ودعمالتجاري،لالستخدامصالحةتقنياتلتطويرالالزمةالبيئةتوفيرإلىتسعىحيث

.الريادةوروحواالبتكارالبحوث

الوطنيةقطراستراتيجيةمعتماشيًاوذلكرئيسية،محاورأربعةعلىالواحةوتركز

اوتكنولوجيالصحية،والعلوموالبيئة،الطاقة،وهي،2012عامأعلنتالتيللبحوث

.واالتصاالتالمعلومات

كلمنتفيدوتسقطر،ِلمؤسسةالتابعةالتعليميةالمدينةرحابفيالواحةمقر  ويقع

.المؤسسةمظلةتحتتنضويالتيالرائدةالبحثيةالكلياتلهاتوف رهاالتيالموارد



والتكنولوجياالعلومواحة

ومراكزرىكبدوليةومؤسسات  ومتوسطةصغيرةشركات  بالواحةالحرةالمنطقةتضم

.عاليةجودةذاتبحثية

والتطويرثالبحوقطاعيسعىالتيوالبشريةاالقتصاديةالتنميةأهداف  الواحةوتدعم

.قطردولةلفائدةلتحقيقهاقطرمؤسسةفي

ضنةاوحارواالبتكالتطبيقيةللبحوثدوليًّامركًزابكونهااالعترافيتزايدكما
.األعمالولريادةللمشروعات



والتكنولوجياالعلومواحة

.تكنولوجيةتطوير المشاريع التسريع من برامج الدعم في واحة العلوم والتكنولوجيا برنامج 

م لتوفير التدريب واإلرشاد ألصحاب اوهو  لمشاريع برنامج مكث ف مدته ثالثة أشهر، مصم 

.الطموحين، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى منتجات تجارية

:داف رئيسيةالبرنامج بين التمويل والتوجيه لمساعدة المشاركين في تحقيق ثالثة أهويجمع 

لفكرة المنتجإنشاء نموذج أولي •

التأكد من مدى الجدوى االقتصادية للفكرة•

.عرض الفكرة على المستثمرين المحتملين•



الملكية الفكرية7-4

تطوير تمثل األصول الفكرية التي تم إنشاؤها من خالل استثمارات قطر في البحوث وال

وجيا وذلك التكنولأصوالً استراتيجية تدار من قبل مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل 

.للمساعدة في تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر

المبرمة من قبل مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بإدارة جميع االتفاقياتيقوم 

:بها، ومنهاوذلك وفقًا لسياسة الملكية الفكرية المعمول قطر، مؤسسة 

الكشف عن سرية المعلوماتعدم اتفاقيات •

ملكية براءات االختراع أو حقوق الطبع والنشرنقل •

العائداتاتفاقيات إدارة الملكية الفكرية وتقاسم •



:التوصيات-6

طنية والدفع التطوير وتحديث االستراتيجيات الومراكز البحث العلمي لها دور كبير في -1

.بها نحو التنمية المستدامة

بداع واالبتكار، يزيد تشجيعنا لعملية االمن ان للتوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة البد -2

.المراحل التعليمية االولىوبدءا من وعلى جميع المستويات 

الفارق بين بداعية واالبتكارية البد ان تتوافر الجهود لتقليصللوصول الي البيئة اإل-3

.المراكز البحثية والجامعات، وبين القطاعات الخاصة والصناعية

قريبا باذن هللا الخبرات بين دول الخليج العربية، سيقودناالبحثي وتبادل زيادة التعاون -4

ليجي واالبتكار على المستوى الخبرامج ومراكز متميزة لدعم االبداع تعالى الى انشاء 

.والعالمي



شاركوا لجميع الذين الشكر والتقدير مع كل 

.الرائعتنظيم هذا الملتقى في 

خالد القره داغي. د
السياسات والتخطيط والتقييمفي مدير ادارة 
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