
 

 العالقات الثقافية واالقتصادية ما بين الدولتينيدعم  المنتدى
 

 لطاقة والبيئةل تدىمن تعقدوالصناعي  للتعاون العلميفرنسا و  مبادرة قطر
 
 

يوفر لممؤسسات  ،مؤسسة قطر منتدى متعدد االختصاصاتاستضافت  :6102ديسمبر  10الدوحة، قطر 
 في مجاالت الطاقة والبيئة.لمعمل مشتركة  فرصالقطرية والفرنسية إمكانية تحديد 

 
، التي نظمتيا مؤسسة قطر بالتعاون مع 6102مبادرة قطر وفرنسا لمتعاون العممي والصناعي  واستقطبت

 السفارة الفرنسية في الدوحة وشركة توتال إي بي قطر وجامعة قطر، ممثمين عن قطاعات الصناعة والبحوث
 .والمؤسسات األكاديمية

 
سعادة الشيخة ىند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وحضرت 

ديسمبر، باإلضافة لسعادة السيد إريك شوفالييو، سفير  2ختتمت أعمالو يوم حفل افتتاح المنتدى، الذي ا  
 فرنسا لدى دولة قطر، والسيد غيوم شالمان، المدير المسؤول لشركة توتال إي بي قطر. 

 
ما بين الشركاء في قطر والمنطقة  ،اءحوار بنّ  لعقدسعى و الطاقة والبيئة،  لقضاياكّرس المنتدى أعمالو 

لمتموث والتغير المناخي  كمصدر رئيسيالتي تواجو صناعة الطاقة  التحديات العالميةصوص والعالم، بخ
 وظاىرة االحتباس الحراري.

 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، وحول ذلك، عّمق الدكتور حمد اإلبراىيم، 

مجابية التحديات الممّحة التي تواجو لعات المختمفة قطايعكس ىذا المنتدى أىمية التعاون ما بين القائاًل: "
 ". والمؤسسات األكاديمية جمع ممثمين عن قطاعات الصناعة والبحوث عبرالمجتمعات حول العالم، وذلك 



 

التي تركز عمى االبتكار و ، الطموحة في دولة قطر لبحوث والتطويراوأضاف الدكتور حمد: "تشجع بيئة 
إيجاد حمول في التعرف عمى أىمية مساىمتيا المميزة  في والمؤسسات األكاديميةالتغيير، قطاع الصناعة و 

الطاقة  مجالفي لمعمل مشتركة  فرصتحديد ساىم ينأمل أن و االجتماعية واالقتصادية.  من النواحيناجعة 
القطرية  لمؤسساتفي تعزيز التعاون ما بين اوىي إحدى التحديات البحثية الكبرى التي تواجو قطر، والبيئة، 
من شأنيا تفعيل العمل البحثي في جديدة ميارات وقدرات ومعارف توفير ، وتمييد الطريق من أجل والفرنسية
 قطر".  

 
باليندسة، فضاًل عن ممثمين لمشركات  المعنيةشارك في المنتدى عمماء من أىم الصروح األكاديمية الفرنسية 

ن ،الفرنسية العاممة في قطر س إن سي في، وكيو دي عمى غرار توتال، وا  جي، وسويز، وفيوليا، وألستوم، وا 
ي دي إف، باإلضافة لشركات قطرية مثل   ، وكيرماء، ومنتجات، وقابكو.ألومنيوم قطرفي سي، وا 

 
مجموعات عمل حول التعميم والتدريب والبحوث والتطوير من أجل تحديد مجاالت التعاون ما بين  ون ظمت

نجاز مشروعات القطاعين العام والخاص في كل   نتائج ممموسة.تأتي بمن قطر وفرنسا، وا 
 

منحة تدريبية لمطالب القطريين  01الشركات المشاركة أكثر من  تقرر أن توفروفي مجال التدريب والتعميم، 
أىم الجامعات الفرنسية في مجال  إحدىمدرسة العموم التطبيقية،  فقد أرست. ومن جيتيا، 6103خالل عام 

 .لدروس خصوصيةالعموم والتكنولوجيا، األسس األولى ليذه المبادرة من خالل توفير طالبيا 
 

 الدورة العاشرة من برنامج األولويات الوطنية لمبحث مع مخرجاتالفرص في مجال البحوث والتطوير  وتتسق
العممي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر،  ه الصندوق القطري لرعاية البحثيوفر ي ذ، الالعممي
  ومعالجة المياه.  ،واستخدام المواد الجديدة لتخزين الطاقة ،مراقبة البيئة وىي
 

مبادرة منتدى قطر وفرنسا لمتعاون العممي والصناعي إلى ومن جيتو، يقول سعادة السفير شوفالييو: "تيدف 
رؤية ب الوارد ،في بناء قدرات اقتصاد قطر المعرفيتعزيز مشاركة المؤسسات الصناعية والعممية الفرنسية 



 

الدولة نحو التنمية المستدامة باالعتماد عمى البحوث المتطورة واالبتكار ب تسير، والتي 6101قطر الوطنية 
ىذا المنتدى، وأنا سعيد  عبرنتائج ممموسة  تطمعنا إلى تحقيق، فقد السياقجيا الحديثة. وفي ىذا والتكنولو 

  كون النتائج تفوقت عمى توقعاتنا".
 

معيد قطر لبحوث كاليندسية الفرنسية مشروعات مشتركة مع مثيالتيا في قطر،  معاىدالجامعات وال وستطور
ميفة عضو مؤسسة قطر، وجامعة تكساس إي أند إم في قطر، البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خ

العممي، من برنامج األولويات الوطنية لمبحث يقدم الشركاء مشروعاتيم خالل الدورة العاشرة سوجامعة قطر. و 
 الدورات الالحقة.في و 
 
اتفاقية تفاىم ما بين تعززت الشراكة ما بين الصناعة الفرنسية والقطاع األكاديمي القطري من خالل توقيع و 

أن باإلعالن اختتمت الفعالية أعماليا و منح تدريبية.  لتوفير ،شركة سويز وكمية الفنون والعموم بجامعة قطر
من قبل الجيات المعنية في مشروعات القطاعين العام والخاص،  ستستخدممخرجات االجتماعات العممية 

 الطاقة.  ترشيد لجية ال سيما، القطريةرات افضاًل عن الوز 
 

مبادرة قطر وفرنسا لمتعاون العممي وفي ىذا الصدد، عّمق السيد شالمان: "نحن نتشرف أن نكون جزءًا من 
، التي لعبت دور منبر لممناقشات البناءة حول الطاقة والبيئة. نود أن نشكر مؤسسة قطر 6102والصناعي 

ممعيد الفرنسي في قطر، وشركات إنجي وفيوليا وألستوم الشكر موصول لوجامعة قطر لرعايتيا ىذا الحدث، و 
وال تنحصر نتائج تعاوننا في إنشاء مجتمع عالمي ديناميكي يمّكن األكاديميين لمشاركتيا في رعاية الحدث. 

نشاء إل وفي دعم االبتكار والمبادرات المستدامةوالصناعيين من العمل معًا لتحديد مشروعات مشتركة، بل 
 في قطر".  اقتصاد معرفي

 
 انتهى
 

 قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر



 

قطر الوطنية لمبحوث، التزاًما منو بجعل دولة قطر مركًزا رائًدا  يرعى قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر استراتيجية  
لمتمّيز واالبتكار في مجال البحث والتطوير. يحتضن القطاع تحت مظمتو الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة 

لعالمية المتخصصة في مجاالت مرموقة في مجال تمويل البحث العممي، وواحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، وىي أحد المراكز ا
 التسويق واالبتكار التكنولوجي.

   http://www.qfrd.orgلمزيٍد من المعمومات، ي رجى زيارة موقعنا 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

م دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدع
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.صاحبة 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
يات الضرورية القتصاد يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموك

مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع

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

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

