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ا�سرة في  العاملين  الوالدين  مشاركة  "قياس  بعنوان:  بحثية  ورقة  نشر 

التوزان بين مسؤوليات العمل وا�سرة  الورقة نتائج مسح دراسة تحقيق   المشاركة ا�سرية؟ استخدمت 
 لبيانات العاملين من الذكور وا�ناث القطريين من أجل ا�جابة على ا�سئلة المذكورة. ومن أهم نتائج
إلى تصنيفها  تم  ا�سرة  في  الوالدين  مشاركة  درجة  تحدد  رئيسية  عوامل  عدة  هناك  أن  البحثية   الورقة 
كما ا�سرة.  عليه  تحصل  التي  االجتماعي  والدعم  والمهني  الشخصي  بالمستوى  تتعلق   عوامل 
مسؤولياتهم بقياس  تحديده  يتم  ا�بناء  رعاية  في  الجنسين  بين  الفروق  درجة  أن  إلى  النتائج   كشفت 
سياسات وضع  في  تسهم  النتائج  بأن  علمًا  أطفالهم.  مع  يقضونه  الذي  بالوقت  وعالقاتهم   الوظيفية 
قطر في  يحتاجونها  التي  والموارد  بالوقت  العاملين  الوالدين  لدعم  وذلك  ل²سرة  مراعية   عمل 

البحثية الورقة  عن  المزيد  لمعرفة  رابط  العربي.  الخليج  ومنطقة 

السياسات إدارة  الدكتورة نورة الري مدير   نشرت 
مساعد العمادي  نور  والباحثة  المعهد   في 
مشاركة "قياس  بعنوان  بحثية  ورقة  أول   باحث 
مجلة في  ا�سرة"  في  العاملين   الوالدين 
إلى الورقة  وتهدف  وا�سرة.  الطفل   دراسات 
أي إلى  وهما:  رئيسين  سؤالين  على   ا�جابة 

أطفالهم؟ رعاية  في  الوالدين  يشارك  مدى 
 وما هي الفروق بين الجنسين (ا�ب وا�م) في

https://link.springer.com/article/10.1007/s1082602183--021-z?utm_source=xmol&utm_mediu
m=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata

باحث سن،  أبو  سناء  الدكتورة  تكريم   تم 
براين واشنطن المعهد وا�ستاذ   مشارك في 
مكتب قبل  من  اول  بيانات  محلل   مانديكيانا 
في العلمية  للمجلة  االقتباس  بجائزة   البحث 
الزراعة ومستقبل  الزراعية  السياسات   مجال 
"نحو بعنوان:  بحثية  ورقة  عن  قطر  دولة   في 
قطر: في  مستدامة  غذائي  إنتاج   أنظمة 

النباتي االستزراع  نظام  جدوى   تقييم 

مع اتفاقية  بالمعهد  السياسات  إدارة   وقعت 
ميديا ”سوشال  التسويق   شركة 
تطوير لخدمة  كمقدم   سوليوشنس“ 
ا�من استدامة  في  ليساعد  هاتفي   تطبيق 
 الغذائي في دولة قطر. وذلك ضمن مشروع
للهاتف مبتكر  "تطبيق  بعنوان  داخلية   منحة 
الغذائي ا�من  انعدام  من  للحد   المحمول 

قطر في  الطعام  وهدر 

ا�سري في دولة قطر التماسك  بحث 
 2022 الوطنية  الهوية  بحث 
 2022/2021 المسح الشامل   
ا�لكترونية  البوابة  مشروع 
ا�من  انعدام  من  للحد  المحمول  للهاتف  مبتكر   تطبيق 

قطر في  الطعام  وهدر  الغذائي 
العمال  رفاه  مؤشر 
 2021 قطر  في  التعليم 
رأي كأس العالم    استطالع 

ا�بحاث  في  أساسيًا  عنصراً  الماضية  العشر  السنوات  في  الزراعية  التكنولوجيا  تعتبر   والسمكي". 
كانت التي  تلك  عن  تماًما  مختلف  بشكل  حاليا  الزراعية  والعمليات  الحديثة  ا�شكال  تعمل   الجديدة.  

عقود بضعة  قبل  موجودة 

مشارك باحث  سن،  أبو  سناء  الدكتورة   شاركت 
البحثي البرنامج  المعهد، بتقديم محاضرة في   في 
العوامل على  الضوء  تسليط  تم  وفيه   الشتوي. 
السكانية" "االستدامة  على  تؤثر  قد  التي   البيئية 
في التسبب  أو  الخصوبة  تقليل  طريق   عن 
ا�حوال العوامل  هذه  تشمل  المبكرة.   الوفيات 
نمط على  مباشر  تأثير  لها  التي  القاسية   المناخية 
ا�ضافات ذات  ا�طعمة  واستهالك   الحياة، 
وا�وبئة والهوائي  المائي  والتلوث   الهرمونية، 
التي البيئية  الكوارث  الى  با�ضافة   وا�مراض. 
االستدامة تعيق  التي  العوامل  من  واحدة   تعتبر 

نية لسكا ا

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   قدم 
السنوي المؤتمر  إلى  ملخصات  عشر   المسحية 

العام الرأي  �بحاث  ا�مريكية                       للرابطة 
شيكاغو- في  سيعقد  والذي   ،2022  لعام 
يعد  .2022 مايو  في  ا�مريكية  المتحدة   الواليات 
في ل²كاديميين  سنوي  تجمع  أكبر  المؤتمر   هذا 
 مجال أبحاث الرأي العام. علمًا بأنه تم قبول أربعة
وستة تقديمية  كعروض  المعهد  ملخصات   من 
وفرصة كبير  إنجاز  يعد  وهذا  بحثية،   كملصقات 
أبحاثه أحدث  على  الضوء  لتسليط   لـلمعهد 
على والحصول  يستخدمها  التي   والمنهجيات 

المجال هذا  في  الخبراء  من  راجعة  .تغذية 

 المشاركة في البرنامج البحثي الشتوي
 بتقديم محاضرات عن العوامل البيئية التي

تؤثر على االستدامة السكانية في قطر

واالقتصادية االجتماعية  البحوث   معهد 
من جزءا  سيكون  قطر  بجامعة   المسحية 

�بحاث ا�مريكية  للرابطة  السنوي   المؤتمر 
 الرأي العام  2022                         في شيكاغو

جامعة في  البحث  مكتب  من  العلمي  االقتباس  بجائزة   الفوز 
الزراعية السياسات  حول  علمية  مجلة  في  قطر 

سوليوشنس" ميديا  "سوشال  محلية  تسويق  شركة  مع  اتفاقية   توقيع 
للغذاء المستدامة  ا©دارة  في  يساعد  هاتفي  تطبيق  لتطوير  وذلك 

ا�خبارية يناير  النشرة 

بها الخاصة  الحقلية  الدراسات  لتطبيق  المعهد  يحضر  جارية   بحوث 
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