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العامة واالستجابات المخاطر  االتجاهات في تصورات   وباء كوفيد   19 في قطر: 
لعام االفتراضية  الوقائية  للتدابير  االمتثال  ومحددات  السلوكية 

عملها تستأنف  المسحية   العيادة 
الخريف لفصل 

على جديًدا  ممثًال  بيانات  مركز   أطلق 
بيانات مجموعات  الوطني      المستوى 

لمسح    ا

واالستجابات العامة  المخاطر  إدراك  يعد   ،(19 (كوفيد  المعدي  الجديد  كورونا  فيروس  تفشي   وسط 
على  - للدول  الوقائية  التدابير  فشل  أو  نجاح  يعتمد  الوباء.  انتشار  لمنع  ا¢همية  بالغ  أمًرا   السلوكية 

ال ذلك،  ومع  الناس.  عامة  امتثال  على   - والتطعيم  الصحي  والحجر  االجتماعي  التباعد  المثال،   سبيل 
في  (19 (كوفيد  بوباء  المحيطة  السلوكية  واالستجابات  العامة  المخاطر  بتصورات  المعرفة   تزال 

البحوث معهد  دراسة  نتائج  التقرير  هذا  يلخص  محدودة.  الواضحة  الكمية  البيانات  تزال  وال   الظهور، 
المحيطة والعواقب  والسلوك  االجتماعية  المواقف  في  بحثت  التي  المسحية  واالقتصادية   االجتماعية 

 بـ (كوفيد  19) في قطر. تم إجراء مسح أصلي عبر ا´نترنت في كل من قطر وحالة مقارنة في
4597 مواطًنا 2021. وتم اختيار ما مجموعه  يناير  2020 إلى   (الكويت) خالل فترة 3 أشهر من نوفمبر 

كاملة. المقابلة  منهم   2282 استكمال  مع  للمشاركة،  فأكثر  عاًما   18 أعمارهم  تبلغ  قطر  في   ومقيًما 
لتوفير االستطالع  في   (1184 منهم  (اكتمل  الكويت  في  ومقيًما  مواطًنا   2671 مجموعه  ما  شارك   كما 

إقليمي مرجع 

لدولة الثانية  الوطنية  التنمية  استراتيجية   تهدف 
%90 من االكتفاء  قطر 2018-2022 إلى تحقيق 
إنتاج ا¢سماك بحلول عام 2023،  الذاتي في 
الموارد وحماية  الطعام  إنتاج  بين   والموازنة 

في للترشيد  الترويج  طريق  عن   الطبيعية 
العالي الطلب  سلط  فقد  ا¢طعمة.   استهالك 

إدارة أهمية  على  الضوء  الطازجة  ا¢سماك   على 
لتجنب مستدامة  بطريقة  السمكية  الثروة   قطاع 

السمكية. ا¢رصدة  وانقراض  الجائر   الصيد 
التحول في  ذلك  لتحقيق  الطرق  إحدى   وتتمثل 

نحو كخطوة  المعالجة  ا¢سماك  استهالك   إلى 
بشكل الحكومة  تعمل  االقتصادي.  التنويع   دعم 

المحليين المستثمرين  لتشجيع   فّعال 
المنتجات في  االستثمار  على  ا¢جنبية   والشركات 
طريق عن  ذلك  تحقيق  ويتم  البالد.  في   .الغذائية 

لتوفير  وا¢ساليب  التقنيات  أحدث   استخدام 
والمقيمين للمواطنين  وصحية  طازجة   أطعمة 

مجلس لدول  التقييس  لهيئة  وفًقا  قطر   في 
العربية الخليج  لدول  التعاون 

المتحدة ا¢مم  برنامج  مع  شراكة  قطر  بجامعة  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   عقد 
 للبيئة                  في مشروع يهدف إلى دراسة وتقليل هدر الغذاء في مدينة الدوحة. عقد الباحثين في
مارينجو باولو  السيد  بقيادة  للبيئة،  المتحدة  االمم  برنامج  مشروع  في  العمل  فريق  مع  اجتماع   المعهد 

النفايات مشروعات  في  المعهد  بها  قام  التي  السابقة  البحوث  نتائج  مشاركة  أجل  من  فريقه،   وأعضاء 
ا´نترنت عبر  البيانات  لجمع  المسح  أدوات  تطوير  في  الواسعة  بخبرته  المعهد  شارك  كما   الغذائي. 
قطر. في  المهمة  واالقتصادية  االجتماعية  بالقضايا  المتعلقة  العامة  والسلوكيات  المواقف   حول 

الخضراء التقنيات  "استخدام  بعنوان،  للمشروع  أولًيا  ملخًصا  للبيئة  المتحدة  ا¢مم  برنامج  أصدر   وعليه، 
اÆن ويجري   ، قطر"   ، الدوحة  حالة:  دراسة  المستهلك:  مستوى  على  الغذاء  هدر  لتقليل   والرقمية 

(االستبيان) الدراسة  أداة  خالل  من  البيانات  بجمع  القيام  وهي  المشروع  من  الثانية  للمرحلة   االستعداد 
االنترنت عبر 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   قام 
سنوي" النصف  قطر  "مسح  بإجراء   المسحية 

التي الهاتفية  المقابالت  طريق  عن  عشر   الخامس 
مستجيب  1354 فيها  المستجيبين  عدد   بلغ 

شمل قطر.  في  يعيشون  ومقيمون)   (قطريون 
قسم منها  المواضيع  من  مجموعة   المسح 

التقرير هذا  يقّدم  ا¢سماك.  لقطاع   مخصص 
ا¢سماك استهالك  تجاه  المستهلكين   تصورات 

والجودة السالمة  معايير  إلى  با´ضافة   المعالجة، 
توصيات إلى  الوصول  أجل  من   السمكية، 

المستثمرين تساعد  أن  شأنها  من   سياسات 
التنمية تحقيق  في  سواء  حد  على   والحكومة 

قطر في  السمكي  القطاع  في  المستدامة 

بفتح القطرية  ا´لكترونية  الحكومة  تكتفي   لم 
متناول في  وجعلها  وخدماتها   معلوماتها 

اتصال أدوات  أيًضا  تبنت  بل  فحسب،   الجمهور 
التواصل منصات  أحدث  باستخدام   جديدة 

كل الجمهور.  مع  والتواصل  لالتصال   االجتماعي 
شفافية أكثر  حكومة  لتحقيق  تم  قد   ذلك 

دراسة حسب  للمساءلة  وخضوعًا   وفعالية 
واالقتصادية االجتماعية  الدراسات  معهد   أجراها 

يزال ال  لماذا  ولكن  قطر.  بجامعة   المسحية 
قبل من  ا´نترنت  عبر  الخدمات  واستخدام   اعتماد 
النشاط مجاالت  من  العديد  في  متخلًفا   الجمهور 
هذه عن  المزيد  لمعرفة  ا´نترنت؟  عبر   الحكومي 

المعهد موقع  تصفح  يمكنكم   الدراسة 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   أجرى 
معرفة مدى  حول  دراسة  قطر  بجامعة   المسحية 
الدخل ذوي  والمغتربين  القطريين   المواطنين 

التغييرات حول  المنخفض  الدخل  وذوي   المرتفع 
العمل في قطر، حيث أظهرت  ا¢خيرة في قانون 

إيجابي من قبلهم حول أن هناك تصور   الدراسة 
القطري االقتصاد  على  وتأثيره  العمل   قانون 

النتائج تشير  ولكن  والمعيشة،  العمل   وظروف 
التشريعية ا´صالحات  حول  العام  الوعي  أن   إلى 

هذه عن  المزيد  لقراءة  منخفًضا.  يزال  ال   الجديدة 
المعهد موقع  زيارة  يرجى  الدراسة 

الحكومية الخدمات   تبني 
قطر دولة  في  ا�لكترونية 

دولة في  العمل  قانون   تغييرات 
المواقف العمال:  ورفاه   قطر 

مستدام لمستقبل  والتصورات 

معالجة، جودة وسالمة ا�سماك في دولة قطر

برنامج المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  بين   التعاون 
ا�مم المتحدة للبيئة                 في مشروع النفايات الغذائية

ا´خبارية أكتوبر  النشرة 
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جامعة من  داخلية  منحة  على  قطر  جامعة  في  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   حصل 
للحد المبتكرة  المحمول  الهاتف  "تطبيقات  بعنوان:  الغذائي  ا¢من  في  التأثير  عالية  للمشاريع   قطر 

في المستدامة  التنمية  مكتب  إلى  المشروع  ينتمي  قطر".  في  الغذاء  وهدر  الغذائي  ا¢من  انعدام   من 
تطبيق تطوير  إلى  المشروع  ويهدف  سن.  أبو  سناء  الدكتورة  بقيادة    ، بالمعهد  السياسات   ادارة 

الذين ا¢فراد  ذلك  في  بما  بالمستهلكين،  الطعام  مخلفات  منتجي  يربط  الذي  المحمول   للهاتف 
من لعدد  مشترًكا  حًال  سيوفر  للخير"  "شير  مبدئي  بعنوان  التطبيق  الغذائي.  ا¢من  انعدام  من   يعانون 

بالنسبة الطعام.  فائض  من  التخلص  سيسهل   ، للمنتجين  وبالنسبة  المختلفين.   المستخدمين 
على الطعام  توزيع  إعادة  في  للمساعدة  الطعام  فائض  بتوفر  يخطرهم  سوف   ، الخيرية   للجمعيات 

من ثانية  طبقة  أيًضا  التطبيق  يفيد  سوف  أخيًرا،  الغذائي.  ا¢من  انعدام  يواجهون  الذين   ا¢فراد 
نفايات حول  المعلومات  على  سيحصلون  الذين  ا¢غذية،  تدوير  إعادة  شركات  النهائيين   المستخدمين 

للتطبيق صلة  ذات  ولكنها  منفصلة  وظيفة  ستسمح  استهالكها.  يمكن  ال  التي  المتوفرة   الطعام 
ستوفر قطر.  في  بيعها  يتم  التي  الصالحية  منتهية  ا¢طعمة  بشأن  السلطات  بتنبيه   للمستهلكين 

الموقع ومشاركة  الصالحية  منتهية  العناصر  تصوير  على  القدرة  للمستخدمين  الوظيفة   هذه 
المستهلك حماية  المعني"  الحكومية  الهيئات  مع  تلقائًيا  ا¢خرى  "والتفاصيل 

مدير الغانم  كلثم  الدكتورة  ا¢ستاذة   قدمت 
واالقتصادية االجتماعية  البحوث   معهد 

لدراسة افتراضية  نقاشية  حلقة   المسحية 
ا¢ولى الزواج في سنواته  انهيار   عوامل 

مع بالتعاون  عالجه  وطرق  االنهيار  هذا   ومظاهر 
  مركز وفاق وذلك في يوم ا¢ربعاء الموافق 27

2021  أكتوبر 

الهاتف "تطبيقات  بعنوان:  لمشروع  قطر  جامعة  من  داخلية  بمنحة   الفوز 
قطر في  الغذاء  وهدر  الغذائي  ا�من  انعدام  من  للحد  المبتكرة  المحمول 

ا�ولى سنواته  في  الزواج  انهيار  عوامل  لدراسة  افتراضية  نقاشية   حلقة 
عالجه وطرق  االنهيار  هذا   ومظاهر 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   نظم 
عامة افتراضية  محاضرة  قطر  بجامعة   المسحية 
التقدم مؤشر  التنمية:  قياس  مؤشرات   بعنوان 

  االجتماعي وذلك يوم ا¢حد، 24  أكتوبر 2021
منصة جامعة ،Zoom عبر  من  باحثين   بحضور 

الدولة في  أخرى  مؤسسات  من  ومهتمين   قطر 
البلدية ووزارة  وا´حصاء،  التخطيط   كجهاز 

العالي والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة 
مؤشر على  للتعرف  المحاضرة  هذه   تهدف 

من والهدف  وخصائصه  االجتماعي   التقدم 
التقدم يُعرّف  حيث  قياسه،  وكيفية  وجوده 

توفير  على  المجتمع  "مقدرة  بأنه   االجتماعي 
ا¢سس ووضع  ا¢ساسية  المواطنين   احتياجات 

من والمجتمعات  المواطنين  تمكن   التي 
وخلق واستمراريتها  معيشتهم  نوعية   تعزيز 

إلى الوصول  من  تمكنهم  لÒفراد   ظروف 
إمكانياتهم أقصى 

قياس مؤشرات  حول  عامة   محاضرة 
االجتماعي التقدم  مؤشر  التنمية 

-

-

-

-

"


