
 

 

 الوطنية قطر ومكتبة والتطوير البحوث قطاع بين مشتركة مبادرة ضمن

 البحوث مجال في يةقطر ال جهودال لحفظ مشروع تدشين

 
 الوطنية قطر ومكتبة قطر بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع أعلن :2017 أغسطس 21 ،قطر ،الدوحة

االكتشافات والبيانات الصادرة من الوسط البحثي في قطر  إدارة إلى يهدف جديد مشروع تدشين عن
  .بينهما مشتركة مبادرة إطار فيتسّهل الوصول إلى المعلومات،  انسيابيةبطريقة أكثر 

إلى  الوطنية ومكتبة قطر قطر مؤسسة في والتطوير لبحوثلقطاع ا التابع بياناتال قاعدة مشروع يسعىو 
 لرعاية البحث العلمي، يقطر ال صندوقالإطار عمل لضمان حفظ نتائج المشاريع التي يدعمها  تأسيس

وتعزيز تركيز أبحاث قطر على  األبحاث هذه فاعلية زيادةوذلك بهدف  ،ةفعال صورةب ومشاركتها
 األولويات العليا للدولة.

 والتطوير البحوث لقطاع التابع ،العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق يعملس الشراكة، هذه وبموجب
دارتها ،بيانات قاعدة لبناء امع   الوطنية قطر ومكتبة قطر، بمؤسسة  مجموعة تطوير على العمل عبر ،وا 

  .البحثي المجتمع مع مشتركة عمل ورش خالل من والمهارات السياسات من

 إن: "عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائال   دكتورال حصر  و 
 الصندوق تأسيسمخرجات األبحاث العلمية في قطر خالل هذا العقد الذي شهد  عدد في السريع التزايد

 مخرجات كونت أن تضمنأطر وطرق عمل  وضعل حاجةال استدعى قد ،العلمي البحث لرعاية القطري
 ."ثراأل وأقوى أعمق ولهاقيمة  ذاتالدولة  فيوالتطوير  ثو البح راكزم

أهداف  تحقيقإلى  عىتس التي المفيدة البحوث دعم على الصندوق قدرة سخيرت خالل من" :أضافو 
 تعزيز في الشراكة هذه ستساهم ،الوطنية قطر مكتبةب الخاصة التنظيمية والخبرة البيانات إدارةاستراتيجية 
 لرعاية القطري الصندوق يقدمهللدعم والتوجيه الذي  اجديد   اقيم   افي قطر، وتضيف عنصر   ثقافة البحث

إلدارة البيانات البحثية التي تساعد  امتماسك   انهج   هذا التعاون سيقدم كما. بالمنح للفائزين العلمي البحث
البحوث  تتصف أنعلى  ،والتطويرمجال البحوث  في قطرالتي تبذلها  جهودال ثمار جني ضمان في

 ".المستقبل في كما الحاضر الوقت في الدولة إفادةعلى  قادرةتكون  أنو  ،إليها الوصول سهولةبالشفافية و 



 

المحفظة الخاصة  التي تمولهاوالمستقبلية  المشاريع السابقة والحالية من بياناته قاعدة لمشروعا ويجمع
في  نشري   ماو  العامةالتقارير  مع جنب إلى اجنب   ،بالبرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

 .الصدى واسعة المجالت العلمية

 ،الوطنيةقطر  مكتبة فيوحقوق الطبع  والتراخيصالمكتبة الرقمية  ةمدير  رايلي، سوزان تعّلق، جانبها من
، عضوا مؤسسة قطر للتربية العلمي البحث لرعاية القطري الصندوقو قطر الوطنية  مكتبة تشاركت" :قائلة  

 الجهد ذاهو . المعرفة دائرة لتوسيع المناسبة الظروف تهيئةفي  المتمثلفي الهدف  والعلوم وتنمية المجتمع،
 ".الطرفين لكال الطبيعي السبيل هو البحثية لمعلوماتلزيادة إمكانية الوصول  الذي يرمي إلى المشترك

هذه  ستعملوجهودنا المتواصلة لنشر المعرفة،  ،الكتشافاالرامية إلى تعزيز  رؤيتنال وفقا  " :وأضافت
 الشراكاتمثل هذه  ستساعد كما. وتعزيز أثرها قطر دولة فيزيادة وضوح مخرجات البحوث  علىالشراكة 

 ".المستقبلبدولة قطر في  قدمتالو  التنمية مسيرة دفعفي 

 -انتهى-
 

 
 قطر  مؤسسةب والتطوير البحوث قطاع

 في تساعد كما قطر، مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع تحقيقها على يعمل التي البحثية لألهداف إطار ا للبحوث الوطنية قطر استراتيجية توفر
 نحو والتقدم الحاسمة الوطنية األولويات تتناول التي والتطوير البحوث برامج في االستثمار قرارات توجيه عبر األداء ومقاييس البرامج خطط توجيه
 التي المظلة والتطوير البحوث قطاع ويعد.والتطوير البحوث مجالي في واالبتكار للتميز رائد ا مركز ا تصبح أن في 2030 قطر دولة رؤية تحقيق
 للعلوم قطر واحة وكذلك العلمية، األبحاث وتمويل دعم في ةرائد مؤسسة ي عد والذي العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق ظلها تحت ينطوي

 . له والتسويق التكنولوجيا مجال في لإلبتكار ا  عالمي ا  مركز  وهي والتكنولوجيا

 
 www.qfrd.orgمن المعلومات، يرجى زيارة  لمزيدل

 
 العلمي البحث لرعاية يقطر ال صندوقال

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

 مجاالت جميع في تنافسي أساس على المنتقاة األصيلة البحوث دعم إلى الصندوق يهدف قطر، مؤسسة والتطوير البحوث قطاع من جزءا   وكونه
 .والخاص العام القطاعين أو األكاديمية، األوساط في سواء المتخصصين، مع الفاعلة الشراكات من سلسلة خالل من التعاون تعزيز وكذلك ،العلوم



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

 
 www.qnrf.orgزيارة:  يرجىمن المعلومات،  مزيدلل
 

 
 

 الوطنية قطر مكتبة
ع تضطلع مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خالل جم

تاحته للجميع. ومن خالل وظيفتها كمكتبة بحثية لديها مجموعة تراثية متميزة وم ، تقالتراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وا 
يع المكتبة بنشر وتعزيز رؤية عالمية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة الخليج. وانطالقا  من وظيفتها كمكتبة عامة، تتيح مكتبة قطر الوطنية لجم
اذ القرار لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصا  متكافئة في االستفادة من مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها التي تدعم اإلبداع واالستقالل في اتخ
 في الدولة. روادها وتنمية معارفهم الثقافية. ومن خالل نهوضها بكل هذه الوظائف تتبوأ المكتبة دورا  رياديا  في قطاع المكتبات والتراث الثقافي 

 
تصاد والحفاظ على استدامته، وتدعم مكتبة قطر الوطنية مسيرة دولة قطر في االنتقال من االعتماد على الموارد الطبيعية إلى تنويع مصادر االق

ى وذلك من خالل إتاحة المصادر المعرفية الالزمة للطلبة والباحثين وكل من يعيش على أرض دولة قطر على حٍد سواء لتعزيز فرص التعلُّم مد
 الحياة، وتمكين األفراد والمجتمع، والمساهمة في توفير مستقبل أفضل للجميع.

 
نوفمبر  ۱٩موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة 

٢٠۱٢.  


