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قطر جامعة  في  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   استكمال 
العدد نصف  من  أكثر  واستكمال  النفسية  للصحة  الوطنية  الدراسة   مسح 

بنجاح المكتملة  المقابالت  من  المستهدف 
حول عامة  افتراضية  محاضرة  قطر  بجامعة  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   نظم 

باحث -أستاذ  خالد  موفق  سلمى  الدكتورة  قدمتها  قطر  دولة  في  النفسية  للصحة  الوطنية   الدراسة 
النفسية والصحة  عام  بشكل  الصحة  مجال  في  والمهتمين  الباحثين  من  كبير  عدد  بحضور   مشارك- 

وآخر التحديات  توضيح  مع  ومراحلها  الدراسة  تفاصيل  سلمى  د.  استعرضت  خاص.   بشكل 
البنية ا¦ساسية له دور فعال في دعم قطر ¨نشاء  البحثي  المشروع  أن هذا   المستجدات، وأكدت 

للسكان النفسية  للصحة  البيانات  لجمع   الالزمة 

حمد ومؤسسة  العامة  الصحة  وزارة  مع  بالشراكة  قطر  في  النفسية  للصحة  الوطنية  الدراسة   يطبق 
االضطرابات انتشار  عن  شاملة  بيانات  تجمع  التي  الدولة  مستوى  على  دراسة  أول  بأنها  علًما   الطبية، 

القطري المجتمع  في  النفسية  ا¦مراض  لوبائيات  فهمنا  لتعزيز  بها  المرتبطة  والعوامل   النفسية 
  اليوم

لعام االفتراضية  البحثية  الندوة  قطر  بجامعة  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   نظم 
حضر  .  "19 كوفيد   جائحة  أثناء  القطرية  الوطنية  التنمية  تعزيز  في  المسحية  البحوث  "دور  بعنوان   2021 
من وعدد  العليا  والدراسات  للبحث  قطر  جامعة  رئيس  نائب  المعاضيد  مريم  الدكتورة  ا¦ستاذة   الندوة 

المحلية والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات  مختلف  من  والباحثين  الجامعيين  الخبراء 

البحثية المشاريع  من  البلدية  ووزارة  قطر  جامعة  بين  اتفاقية  على  بناء  نفذ  الذي  الزراعي  التعداد   يعد 
الزراعية والتنمية  الغذائي  با¦من  المتعلقة  واالستراتيجيات  الخطط  وضع  على  تساعد  التي   المهمة 

البحث في  النوعي  تميزها  و  قطر  جامعة  رؤية  لعكس  فرصة  المعهد  مشاركة  وتعد   المستدامة. 
جمع من  الثانية  المرحلة  من  االنتهاء  بعد  للدولة.  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية   ومحفًزا 

¨نجاز البلدية  وزارة  مع  االتفاقية  تمديد  تم  كتاب،  شكل  في  سينشر  الذي  الزراعي  التعداد   بيانات 
سبتمبر  30 في  ستنتهي  التي  الزراعي"  وا¨نتاج  التكاليف  مسح   " لتنفيذ  المشروع  من  الثالثة   المرحلة 

2022

الندوة ينظم  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث   معهد 
2021 لعام  االفتراضية   البحثية 

والقلق لالكتئاب  الخطر  عوامل  حول  البيانات  في  محدودية  هناك  تزال  ال  أنه  الدراسة  أظهرت   الخالصة: 
لالختالفات نظًرا  ضرورية  بلد  بكل  الخاصة  البيانات  تُعد  العربية.  المنطقة  في   19 كوفيد   جائحة   أثناء 

الدراسة من  الرئيسي  الغرض   .19 بكوفيد   والوفيات  العدوى  ومعدالت  السكانية  والتركيبة  الثقافة   في 
العام خالل  قطر  في  البالغين  السكان  لدى  والقلق  االكتئاب  بأعراض  المرتبطة  العوامل  تحديد   هو 

2020 بعد بين يوليو وديسمبر  ا¨نترنت  البحث مسًحا مقطعًيا عبر  فريق  أجرى   .19  ا¦ول لوباء كوفيد  
أنه االكتئاب والقلق على  الثانية. تم تعريف  الموجة  بداية  ا¦ولى من كوفيد  19 في قطر وقبل   الموجة 

القلق واالكتئاب. تم تحديد عوامل المريض - مقياس  أو أعلى في استبيان صحة    20  حد فاصل قدره 
المستقبلية،  19 كوفيد   موجات  في  واالكتئاب  القلق  من  الوقاية  في  يساعد  قد  وهذا  المحتملة   الخطر 

المصابين لعالج  المبكر  التدخل  في  والمساعدة  المماثلة،  الوطنية    وا¦حداث 

بعد قطر  في  البالغين  لدى  والقلق  باالكتئاب  المرتبطة   العوامل 
 الموجة ا�ولى من كوفيد  19: دراسة مقطعية

لشهري ا¨خبارية  وديسمبر  النشرة  نوفمبر 

بشأن قطر  وجامعة  البلدية  وزارة  بين  اتفاقية   تمديد 
الزراعي التعداد  مجال  في  المشترك  التعاون 

دولي اتحاد  من  جزًءا  الدراسة  هذه   تعد 
وجامعة العالمية  الصحة  منظمة   مع 
مبادرة وهي  ميشيغان،  وجامعة   هارفارد 
30 من  أكثر  في  البيانات  بجمع   قامت 
 دولة حول العالم. .كما صرحت ا¦ستاذة
معهد مدير  الغانم  كلثم   الدكتورة 
واالقتصادية االجتماعية   البحوث 

المعهد بأن  قطر  بجامعة  المسحية 

مريم الدكتورة  ا¦ستاذة  أشادت   وقد 
جائحة في  المعهد  بدور  المعاضيد 

" أنجز معهد البحوث  19  قائلة:   كوفيد  
بجامعة المسحية  واالقتصادية   االجتماعية 

معلومات وأنتج  متنوعة  مسوحات   قطر 
مؤسسات ساعدت  موثوقة   وإحصائيات 

سياساتهم رسم  في  القرار  وصّناع   الدولة 
مستمدة علمية  أسس  على   وخططهم 

الميدان من 
 

-

الشرق ا¦وسط وشمال العام من منطقة  الرأي  بيانات  الهائلة في توافر وجودة  الزيادة  الرغم من   على 
االستقصائية المسحية  الدراسات  استخدام  يزال  ال  انه  إال   ،2011 عام  في  العربية  االنتفاضات  منذ   إفريقيا 

ا¦سباب وأحد  ملحوظ.  بشكل  نادرًا  المنطقة  في  ا¦منية  والشؤون  الدولية  العالقات  دراسة   في 
التي المهمة  ا¦سئلة  من  محدود   عدد  وجود  افتراض  هو  المسوح  على  القائم  العمل  لندرة   المحتملة 

هذه ومخرجات  نتائج  على  تأثير  له  سيكون  أنه  يتوقع  الذي  ا¦مر  عنها  التعبير  للمواطنين   يمكن 
على تاريخًيا  هيمنت  التي  الغربية  الخارجية  السياسة  بمصالح  المتعلقة  ا¦سئلة  سيما  ال   البحوث، 

السياسة على  الشعبي  التأثير  هذا  مثل  أن  موضوع  الدراسة  وتطرح  المنطقة.  في  البحوث   طبيعة 
المسح. على  القائمة  البحوث  فائدة  على  للحكم  المعيار  هو  يكون  أن  ينبغي  ال  وا¦منية   الخارجية 

أنه إال  الطرح،  تنوعا في  الموضوعات أظهر  أن فحص  الرغم من  انه وعلى  باالستنتاج  الدراسة   وتختتم 
في وا¦منية  الدولية  الشؤون  حول  جديدة  رؤى  لتوليد  المسوح   على  القائمة  ا¦دلة  وقيمة  أهمية   بين 
البحوث معهد  مشارك  باحث  أستاذ  جنجلر،  جستن  د.  المؤلف  إفريقيا.  وشمال  ا¦وسط  الشرق   منطقة 

المسحية واالقتصادية   االجتماعية 

للعالقات االستقصائية  الدراسات  ووعود  ندرة  حول   مقدمة: 
ا�وسط الشرق  في  ا�منية  والشؤون   الدولية 

المناطق الصلبة في  النفايات  ٪90 من   ينتج أكثر من 
القطرية العاصمة  تساهم  قطر.  في  ية   الحضر

النفايات  الدوحة وحدها بحوالي ٪60 من إجمالي 
ارتفاع إلى  الدولة، ويرجع ذلك أساًسا   الصلبة في 

أكثر من  واحدة  وتعتبر  التصنيع،  ت  يا  مستو
التوليد. معدل  زيادة  بسبب  إلحاًحا  البيئية  كل   المشا

الحالي، يقدر متوسط   نفايات الطعام  إلى وقتنا 
 في قطر ما بين 0.7 كجم و0.9 كجم للفرد في اليوم

 لقطاع الخدمات الغذائية، وما بين 0.7 كجم و1.5
التي الغذائية  يات  للنفا بالنسبة  يومًيا  للفرد   كجم 

للبلدية لصلبة  ا النفايات  إجمالي  من  جزءاً   تشكل 
 في البالد. هناك نقص عام في الوعي حول عواقب

بنية تحتية با¨ضافة لغياب  الطعام في قطر.   هدر 
في الحضري  د  ي م س للت

إلى الطعام -  نفايات  المدينة - بما في ذلك  المتولدة في  النفايات   الدوحة حيث تذهب معظم 
النفايات مكب 

على الطعام  هدر  لتقليل  والرقمية  الخضراء  التقنيات   استخدام 
حالة: دراسة  الدوحة،  في  للمستهلك  الغذاء  هدر  المستهلك،   مستوى 

 الدوحة-قطر

النفسية للصحة  الوطنية  الدراسة  مشروع   حظي 
الوطني قطر  تلفزيون  من  كبير  باهتمام  قطر   في 
قطر تلفزيون  على  "حياتنا"  برنامج  استضاف   حيث 
Òا العبد  ماجد  والدكتور  خالد،  سلمى   الدكتورة 

الطبي والمدير  النفسي  الطب  في  أول   (استشاري 
في الطبية)  حمد  لمؤسسة  النفسية   للصحة 

هو المقابلة  من  الغرض  كان  تلفزيونية.   مقابلة 
في النفسية  الصحة  أهمية  على  الضوء   تسليط 

قطر

العمال عن  معلومات  لتقديم  التقرير  هذا   يهدف 
للمشاريع العليا  اللجنة  في  الزرقاء  الياقات   ذوي 

في ومعيشتهم  عملهم  ظروف  حول   وا¨رث 
اللجنة إلى  توصيات  التقرير  يقدم  كما   قطر. 

التخطيط لتوجيه  وا¨رث  للمشاريع   العليا 
استكمل ذلك،  إلى  با¨ضافة   المستقبلي. 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث   معهد 
¨جراء وا¨رث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع   االتفاق 

الدراسة في عام 2022 الرابعة من هذه   الموجة 

تلفزيون على  "حياتنا"  برنامج   استضاف 
خالد سلمى  الدكتورة  الوطني   قطر 

التنفيذي الملخص  تقرير  المعهد   أصدر 
للجنة العمال  رفاه  لمشروع   الثالث 

وا¶رث للمشاريع  العليا 

بعنوان: لمشروع  العامة  الحدائق  إدارة   - البلدية  وزارة   التعاون مع 
العامة الحدائق  خدمات  عن  السكان  رضا  قياس 

االجتماعية البحوث  معهد   قام 
من عدد  بمناقشة  المسحية   واالقتصادية 

وزارة مع  بالتنسيق  البحثية   المشاريع 
مشروع في  التعاون  أهمها  وكان   البلدية، 

الوزارة بعنوان العامة في  الحدائق  إدارة   مع 
الحدائق خدمات  عن  السكان  رضا   "قياس 
رضا قياس  إلى  المشروع  يهدف   العامة". 

تقديمها يتم  التي  الخدمات  عن   السكان 
الحدائق تساهم  ومنتزه.  حديقة   142  في 

قيم تعزيز  في  المفتوحة   والمساحات 
الهوية وتعزيز  االجتماعية  والتنمية   العدالة 
نطاق مناقشة  تم  كما  للمجتمع.   واالنتماء 

تنفيذ وفترة  التعاون  واتفاقية  الخدمات 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   شارك 
الغذائي ا¦من  دعوة  من  الثالثة  للدورة  مقترح   بتقديم 

لرعاية القطري  والصندوق  البلدية  وزارة  بين   المشتركة 
إدارة في  سن  أبو  سناء  الدكتورة  بقيادة  العلمي   البحث 

في المتوقعة  النتائج  ستساعد  بالمعهد.   السياسات 
الجهات بين  الروابط  تسهيل  وكذلك  السياسات   إرشاد 

كوكبة المشروع  في  شارك  التوريد.  سلسلة  داخل  الفاعلة 

البحث حول "الحفاظ على قيم ا�سرة في زمن العولمة "  ندوة نتائج 
العلمي البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  قبل   (QNRF) من 

االجتماعية البحوث  معهد  في  الباحثين  من  عدد   شارك 
المشاريع مخرجات  حول  ندوة  في  المسحية   واالقتصادية 

البحث لرعاية  القطري  الصندوق  قبل  من   الممولة 
الباحثين ناقش  حيث  قطر.  مؤسسة  في   العلمي-عضو 

ا¦بوة والزواج  ا¦سرة  قيم  على  بالحفاظ  متعلقة   مواضيع 
ا¦ستاذة شاركت  حيث  االسرية.  والسياسات   وا¦مومة 

نتائج مخرجات  حول  عرض  بتقديم  الغانم  كلثم   الدكتورة 
بعنوان العلمي  للبحث  الوطنية  ا¦ولويات  برنامج   مشروع 

كوفيد  19 جائحة  "أزمة  بعنوان  نقاشية  حلقة  في   المشاركة 
العامة ا¶دارة  تحديات  بعدها:  ما    والتعافي 

نورة الدكتورة  بقيادة  بالمعهد  السياسات  إدارة   شاركت 
ثاني في حلقة نقاشية حول ال  والباحثة مريم فهد   الري، 
العامة، بتنظيم من ا¨دارة  19  وأثرها على   جائحة كوفيد  

موسكو في  لومونوسوف  جامعة  في  العامة  ا¨دارة   كلية 
تحديات محورية:  مواضيع  ثالثة  الباحثون  ناقش   روسيا. 

ا¨دارة مجال  في  الرئيسية  والتطورات  العالمية،   الجائحة 
¦زمة والنفسية  واالجتماعية  االجتماعية  والجوانب   ،  العامة 

عرض العمالة.  مجال  في  والتحول  العمل  وسوق   الوباء 
خالل النفسي  با¨جهاد  متعلقة  دراسة  المعهد   ممثلي 

الهيكلية المعادلة  "نمذجة  بعنوان   19 كوفيد    جائحه 

القادم 2022 العام  خالل  للوزارة  النهائية  والتقارير  البيانات  تسليم  وموعد  المشروع 

هايكازيان وجامعة  خليفة  بن  حمد  وجامعة  قطر،  بجامعة  خلدون  ابن  مركز  من  الكبار  الباحثين   من 
التوريد سلسلة  داخل  للخسائر  كامًال  تحليًال  ستوفر  حيث  هامة،  المقترحة  الدراسة  تعتبر   بلبنان. 

الهدر بمراحل  السياسات  صّناع  تُعلم  وبالتالي 

الزواج في دولة قطر وزواج ا¦قارب".  وقدم الدكتور كين لي، أستاذ مشارك بالمعهد نتائج     تقاليد 
االعتماد سياق  في  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  القطريين  المواطنين  "خصوبة  بعنوان   مشروع 

ا¦سرة ببناء  المتعلقة  السياسات  لصنع  مبتكر  نهج  ا¦جنبية:  العمالة  على  الكبير 
العوامل تحليل   " بعنوان  مشروع  نتائج  بالمعهد  السياسات  إدارة  مدير  الري،  نورة  الدكتورة  قدمت   كما 

العاملة في قطر". كما تم تقديم بحث تكوين القوى  المرأة في  الزواج ومشاركة  تأخر   المؤثرة في 
الزواج توقيت  في  الجنسين  بين  واالختالفات    الزواج 

سياسات الباحثون  ناقش  كما  قطر.  في   19 كوفيد   جائحة  أثناء  النفسية  االضطرابات  أسباب   لفهم 
البحثي المجال  لنمو  با¨ضافة  قطر  دولة  في  االحترازية  وا¨جراءات  التطعيم  وبرامج  الصحي   الحجر 

الدراسات منهجيات  على  الجائحة  وتأثير  ا¨حصائية  وا¦ساليب  النظريات  من  سلسلة  على   القائم 
الجائحة خالل  العلمي  البحث  لمنهجيات  السياسات  من  سلسلة  وقدموا  المسحية 

بحثية لمنحة  الغذائي  ا�من  دعوة  من  الثالثة  للدورة  مقترح   تقديم 
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