
 

 

 

 لنشر المغة العربية ومد جسور التعاون الثقافي والبحثي مع المممكة المتحدة 

مؤسسة قطر توقع مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة مع المجمس الثقافي والحكومة 
 البريطانية

 

 المتحدة( )لندن، المممكة 3124سبتمبر   23

عمدة لندن  اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع بالسيد بوريس جونسون
المشترك بين مؤسسة  بمبنى بمدية لندن. حيث تم بحث آفاق التعاون المعرفي والثقافي ،اليوم ،وسعادة السيد ايد فيزي وزير الثقافة البريطاني

 والمؤسسات التعميمية والبحثية في المممكة المتحدة.  قطر

كما أكدت صاحبة  يجابي لعمدة مدينة لندن في نشر وتعميم المغة العربية كأساس لالىتمام الجاد بالثقافة والحضارة العربية.وأبدت سموىا تقديرىا لمدور اإل
ن المشترك، وعقد المزيد من الشراكات التي تعزز التبادل المعرفي. كما تم تسميط الضوء عمى الفعاليات السمو التزام مؤسسة قطر بتعزيز آفاق التعاو 

 ."3102المممكة المتحدة  -التي ستقام خالل احتفالية "قطر

اقية شراكة في إطار تعزيز وعدد من الشخصيات البارزة، مراسم توقيع مذكرة  تفاىم واتف صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بعد االجتماع، شيدت

، ونشر وتعميم المغة العربية. وقد أشادت سموىا بالتزام في مجاالت البحث العممي والتعميم والثقافةالتعاون المشترك بين دولة قطر والمممكة المتحدة 

نجازاتيما. مؤسسة قطر والحكومة البريطانية والمجمس الثقافي البريطاني في تعزيز اإلداراك والتقدير  واالحترا  م المتبادل لثقافة كال البمدين وتراثيما وا 

 المممكة في العالي لمتعميم الدولية وبموجب مذكرة التفاىم األولى التي وقعتيا مؤسسة قطر مع وزارة األعمال واالبتكار والميارات البريطانية، والوحدة

األبحاث والتعميم، ييتم بأربعة مجاالت رئيسية في التعميم، والبحوث والتطوير، المتحدة والمجمس الثقافي البريطاني، سيتم إنشاء منتدى مشترك حول 

 والقدرة عمى االبتكار، والتنمية الثقافية واالجتماعية.



 

ل واالبتكار  عماوّقع مذكرة التفاىم كل من الدكتور محمد فتحي سعود رئيس مؤسسة قطر، والسير جون اورايمي المدير العام لممعرفة واالبتكار في وزارة األ

المتحدة، والسيد مارتن ديفدسون  المممكة بوزارة العموم والجامعات في العالي لمتعميم الدولية والميارات البريطانية، والدكتورة جوانا نيومن مديرة الوحدة

 المدير التنفيذي لممجمس الثقافي البريطاني.

التعاون المشترك بين المؤسسات التعميمية والثقافية في دولة قطر والمممكة المتحدة، قائاًل: ونوه الدكتور سعود باألىمية التي تولييا مؤسسة قطر لتعزيز 

رؤية مؤسسة "تحدونا الرغبة لتطوير القدرات اإلبداعية لدى الشباب باإلضافة إلى دعم اىتماماتيم في مختمف المجاالت. وينبع التزامنا ىذا من صميم 

: "من شأن ىذا التعاون أن يستحدث مشروعات عممية وتعميمية مستدامة تساىم في بناء مجتمع المعرفة في دولة قطر ورسالتيا". وأضاف الدكتور سعود

 قطر مع التوسع وتقوية الشراكات الدولية بين مؤسسة قطر وصفوة المؤسسات البحثية والتعميمية في مختمف بقاع العالم".

 افي البريطاني وعمدة لندن، بشأن دعم تدريس وتعمم المغة والثقافة العربية في المممكة المتحدة.ىذا ووقعت مؤسسة قطر اتفاقية شراكة مع المجمس الثق

مشروع وتحدث الدكتور سعود حول ىذه االتفاقية، قائاًل: "تسعى مؤسسة قطر مع المجمس الثقافي البريطاني وعمدة لندن إلى وضع أسس إنشاء ىذا ال

 دارسين لمغة العربية ومدرسييا في المممكة المتحدة، وزيادة الوعي حول العالم العربي وثقافتو في أنحاء المممكة.الذي ييدف إلى زيادة أعداد الطمبة ال

، وتعتبر ىذه المشاركة استمرارًا لدعم مؤسسة قطر لمبادرة "موازييك" 3102وفي اليوم السابق شارك وفد من مؤسسة قطر في قمة "موازييك" الدولية لمعام 

 لتطوير القدرات اإلبداعية لدى الشباب من خالل إقامة منتدى يعقد كل عامين. 3112صاحب السمو الممكي األمير تشارلز عام  التي أنشاىا

طب وفي ىذه المناسبة ألقى الدكتور محمد فتحي سعود، كممة بالنيابة عن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر، خا

، أثنى خالليا عمى تصميم والتزام المشاركين في ىذه القمة الفريدة وسعييم الحثيث لتحقيق تغيير إيجابي في الدولية "موزاييك"المشاركين في قمة فييا 

 مجتمعاتيم. 

. المنفتح لمجميع العالم ىذا مالمح لصياغة وتحديد فريدة بفرصة اليوم نحظى وجاء في الكممة التي ألقاىا الدكتور سعود نيابة عن صاحبة السمو: "إننا

 القيمأو أن نمجأ إلى  والتأطير، اليوية لمسمياتننكفئ عمى أنفسنا ونكتفي بالمفيوم الضيق  أنأمامنا مساران عمينا االختيار من بينيما، إما  ويمتد

 سمات كل فرد بيننا منيتميز بو  ما ونثّمناآلخر  مىع وُنبرزىا، وننفتح اختالفاتناط الضوء عمى أن نسمّ اإلنسانية. و  مظمة تحت تجمعنا التي والمبادئ

 ترنو أبصارنا وأن تتعمموا من أخطائنا وتنجحوا حيثما فشمنا نحن. إن ؛من مشكالت جميعاً لما نواجيو  جديدة حمول إليجاد إليكمنا جيمُ  وصفات. يتطمع

 المفاىيمي". اإلطار في التحّول إلحداث إليكم

 انتهى



 

 

 قدرات اإلنسانإلطالق  –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

 معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. 

وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ، الشيخ حمد بن خميفة آل ثانياألمير الوالد رٍة كريمٍة من صاحب السمو بمباد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.  

قطاع لمتعميم  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية ذات الفروع الثالثية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء

 المعرفة. كما يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى

في إنشاء مجتمع متطّور  تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضاً 

 وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

 .http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

http://www.qf.org.qa/

