
 

 
 

 

 منطقة الشرق األوسطتراث وتاريخ دولة قطر و الحفاظ عمى  تهدف إلىمبادرة ضمن 

 البريطانيةالمكتبة و  مؤسسة قطر بين المعرفية الشراكة من الثانية المرحمةإطالق 

 

 (قطر الدوحة،) 1095 يناير 91

مع المكتبة  الشراكة المعرفية من الثانية المرحمةعن إطالق  ،الوطنية قطر مكتبةو  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة أعمنت

 ترمي والتي ،2102في العام  المبرمة البريطانية والمكتبة قطر مؤسسة لمبادرة الشراكة الطموحة بين استكمالً  وتأتي ىذه المرحمة البريطانية.

 دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط. تاريخ حول األرشيف البريطاني سجالت من تاريخية وثيقة مميون نصف رقمنة أكثر من إلى

. وكخطوة 2102بحمول العام  نادرة تاريخية وثيقة ألف نيوعشر  وخمسة ومئة إلى رقمنة حوالي مميون المرحمة الثانية من ىذا المشروعوتيدف 

تاحتياو  ،ةتاريخي وثيقة ألف 251 حوالي رقمنة العام ىذا خالل سيتم ،أولى بيدف تعزيز الوعي  ،عمى الموقع اإللكتروني لمكتبة قطر الرقمية ا 

   بتاريخ وثقافة دولة قطر.

 بيويتو معتز مجتمع وبناء اإلنسان قدرات جزءًا من جيود مكتبة قطر الوطنية لدعم رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إطالق المبادرةوتمثل ىذه 

 تراث عمى لمحفاظ الساعية 2101 الوطنية قطر رؤية مع يتماشى بما ،المعرفة مجال في اإلنسانية أنجزتو ما عمى ومنفتح ،وثقافتو وتراثو

 البتكار، وتعزيز اإلبداع، ممكات صقل تسعى مكتبة قطر الوطنية إلى ،ومن ىذا المنطمق واإلسالمية. العربية والقيم اليوية وتأكيد األمة

لمباحثين واألكاديميين والميتمين من  المعرفة مصادر تاحةا  و  توفير خالل من ،القادمة لألجيال ونقمو ،العريق قطر دولة تراث عمى والحفاظ

 كافة أنحاء العالم.

 55 حوالي تشمل مةقي   تاريخية ومخطوطات وثائقعبر إتاحة  ،وسياسياً  جغرافياً  ،لممنطقة التاريخي عمى التطور ستسمط ىذه المرحمة الضوءو 

 من صفحة ألف 071 وحوالي ،والطب العموم مجالت في العرب العمماء إسيامات حولمن مخطوطات العموم العربية واإلسالمية  ألف

  .وصور خرائط إلى باإلضافة ،عشر الثامن القرن منتصف إلى تاريخيا يعود التي اليند المممكة المتحدة في مكتب سجالت
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 بريطانية امرأة أول ياأن يعتقد التيبمنت  آن الميدي رسائل ذلك في بما ،خاصة وثيقة ألف 011 حوالي عمى الضوء الثانية المرحمة وستسمط

 .في أواخر القرن التاسع عشر العربية الصحراء عبور من تتمكن

 والعموم لمتربية قطر مؤسسة رئيس ،الميندي إبراىيم سعد قال الميندس ،وفي تصريح بمناسبة إطالق المرحمة الثانية من الشراكة المعرفية

، كما انيا ترىن عن والعربي واإلسالمي يقطر التاريخ وتعزيز المعرفة بالتسمح الوثائق والمخطوطات التي يتم رقمنتيا بحفظ " المجتمع: وتنمية

يسعدني في ىذا كما بتقاليد وتراث قطر، من خالل مشاركة العالم أجمع بيذه الثروة المعرفية النادرة. في التعريف  الراسخمؤسسة قطر التزام 

رؤية قطر الوطنية بوارد الالتي تتم بالتعاون مع المكتبة البريطانية، في بناء اقتصاد المعرفة و المجال أن تساىم ىذه اإلضافة المعرفية النوعية، 

 ."حثين واألكاديميين وعامة الشعب، من خالل إتاحتيا لمبا2101

 المنطقة وتاريخ بتراث زيز الوعيتعإلى  الشراكة ىذهتيدف " :، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنيةقالت الدكتورة كموديا لوكس ،في ىذا السياقو 

 الثقافة ومميزات لدراسة خصائص ،والميتمين من شتى أنحاء العالم والمفكرين والمؤرخين أمام الباحثينمن خالل إتاحة المصادر المعرفية 

التي التاريخية  والمراجع المصادر عرقوأ بأىم مكتبة قطر الوطنية رفدب الثانية المرحمة ستساىم" :قائمةوأضافت  العربي". والتراث اإلسالمية

 .ومستقبميا" قطر تراث بين ور المعرفةجس مد إلى اليادفة الوطنية، مكتبة قطر رؤية من ميماً  جزءاً  تمثل

تتمثل إحدى ميمات المكتبة البريطانية بالعمل مع شركاء حول العالم " :البريطانية لممكتبة التنفيذي الرئيس كيتينغ، روليومن جانبو أكد 

لتطوير المعارف وتعزيز تفاعل الحضارات. وتيدف ىذه الشراكة مع مكتبة قطر الوطنية إلنشاء مكتبة رقمية تميق بالقرن الواحد والعشرين 

بمشاركة  مع مؤسسة قطر ومكتبة قطر الوطنيةما تسمح عالقننا المتينة كوالرتقاء بالدراسات التاريخية لمنطقة الخميج العربي والعموم العربية. 

 ".الكنوز التاريخية الموجودة في المكتبة البريطانية مع جميع الميتمين حول العالم

صة لتعميم مؤسسة قطر فقال: "ييدف إطالق مكتبة قطر الرقمية إلى توفير من –أما السيد ريتشارد جيبي، رئيس شراكة المكتبة البريطانية 

تعزيز اإللمام بالتراث الخميجي. وستضيف المرحمة الثانية من ىذه الشراكة أكثر من مميون صفحة خالل السنوات األربع المقبمة، مما المعرفة و 

 سيسمح بتفعيل البحوث والدراسات في ىذا المجال".

مكتبة قطر الرقمية بتدشين  الشراكة النوعية بين مؤسسة قطر والمكتبة البريطانية مة األولى من مشروعاستكمال المرحتجدر اإلشارة إلى أنو تم 

تشيد مكتبة و  .واإلسالمية العربية والعموم الخميج ومنطقة الحديث قطر دولة بتاريخ مرتبطة تاريخية وثيقة مميون نصف من أكثر تضم التي

 .2102شيري أكتوبر ونوفمبر من العام خالل ألف مرة  721لكتروني أكثر من الموقع اإلتمت زيارة بحيث  ،إقباًل كثيفاً  حالياً  قطر الرقمية
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 انتهى

 اإلنسان قدرات إلطالق -قطر مؤسسة

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

 بمبادرة   0005 سنة قطر مؤسسة تأس ست. بأكممو والعالم قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد

  .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة  

 يجذب لمتعميم قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة الستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة تمتزم

. المعرفة عمى مبني   لقتصاد   الضرورية والسموكيات الميارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب

 مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم. األساسية العممية المجالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا البتكار تدعم كما

 .لممجتمع المباشرة الحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطو ر

 ومستقبمها قطر دولة تراث بين المعرفة جسور مد – الوطنية قطر مكتبة

 دولة الوطنية قطر مكتبة وتدعم. المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة مظمة تحت تأسست ربحية غير منظمة ىي الوطنية قطر مكتبة

 لمطالب الالزمة المصادر إتاحة خالل من وذلك المعرفة، عمى القائم القتصاد إلى الكربون عمى القائم القتصاد من تحوليا مسيرة في قطر

 لمتربية قطر مؤسسة إدارة مجمس رئيس ناصر، بنت موزا الشيخة السمو صاحبة تفضمت وقد. سواء حد   عمى القطري المجتمع وأفراد والباحثين

  .٠٢۱٠ نوفمبر ۱٩ في الوطنية قطر مكتبة مشروع عن باإلعالن المجتمع، وتنمية والعموم

 وظيفة وتتمثل. العامة والمكتبة والبحثية، الجامعية والمكتبة الوطنية، المكتبة: وظائف ثالث خالل من برسالتيا الوطنية قطر مكتبة تضطمع

 كذلك الوطنية المكتبة تقوم كما. والمنطقة قطر بدولة الصمة ذات العالمية المعرفة مصادر إلى الوصول وتسييل جمع في الوطنية المكتبة

تاحتيا وحفظيا والمنطقة قطر دولة تتناول التي التراثية والوثائق المنشورات بجمع  والبحثية الجامعية المكتبة وظيفة أم ا. بمطالعتيا لمميتمين وا 

 وظيفة وتبرز. والباحثين لمطالب المتطو رة والرقمية المطبوعة المواد توفير خالل من المستويات جميع عمى والبحث التعميم دعم في فتتجمى

 .الالزمة بالمعارف الجميع وتزويد المعمومات نشر بيدف لمجميع والمعرفية المكتبية الخدمات توفير في العامة المكتبة

 البريطانية المكتبة
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 لألكاديميين المعمومات خدمات وتقدم. العالم في وأعظميا المكتبات كبرى من وواحدة المتحدة، لممممكة الوطنية المكتبة ىي البريطانية المكتبة

 عاماً  251 قبل المكتبة ومقتنيات مجموعات إنشاء تم .العالم في بحثية مجموعة وأشمل أكبر عمى وتحتوي والعمماء، األعمال ورجال والباحثين

 واألختام والخرائط والمخطوطات والدوريات الكتب وتتضمن المكتوبة، الحضارة عصور كل تمثل منفصمة، وثيقة مميون 051 وتتجاوز

 المكتبة موقع يزور .والمنطوقة المكتوبة المغات بجميع الصوتية والتسجيالت والصحف الفوتوغرافية والصور الختراع وبراءات والموسيقى

مميون  02 من وأكثر صفحة مميون 21 من أكثر عمى الطالع يمكنيم حيث عام، كل شخص، ماليين 01 من أكثر www.bl.uk البريطانية

 .الرقمية المكتبة مجموعات في عنصر


