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نّظمها معهد البحوث االجتماعية بالجامعة

نــّظــم   :] ـــــدوحـــــةـ  ال
االجتماعية  الــبــحــوث  مــعــهــُد 
واالقــــتــــصــــاديــــة الــمــســحــّيــة 
بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر مــحــاضــرة 
افـــتـــراضـــيـــة عــــامــــة بـــعـــنـــوان 
التنمية..  قــيــاس  «مــؤشــرات 
االجتماعي»  الــتــقــدم  مــؤشــر 
 ،Zoom منصة  عــبــر  وذلـــك 
ـــــحـــــضـــــور بـــــاحـــــثـــــيـــــن مـــن  ب
جـــامـــعـــة قـــطـــر ومــهــتــمــيــن 
مـــن مـــؤســـســـات أخـــــرى في 
الــــدولــــة كــجــهــاز الــتــخــطــيــط 
البلدية  ووزارة  واإلحـــصـــاء، 
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ووزارة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي. تــهــدف 
على  لــلــتــعــّرف  الـــمـــحـــاضـــرُة 
ــتــقــدم االجــتــمــاعــي  مــؤشــر ال
وخـــصـــائـــصـــه والــــهــــدف مــن 
وجوده وكيفية قياسه، حيث 
ـــعـــّرف الــتــقــدم االجــتــمــاعــي  يُ
بــــأنــــه «مـــــقـــــدرة الــمــجــتــمــع 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر احـــتـــيـــاجـــات 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن األســـــاســـــيـــــة 
ــتــي تمكن  ووضــــع األســــس ال
الــمــواطــنــيــن والــمــجــتــمــعــات 
معيشتهم  نوعية  تعزيز  من 
واســـــتـــــمـــــراريـــــتـــــهـــــا، وخـــلـــق 
ظــــــروف لــــألفــــراد تــمــكــنــهــم 
مــــن الـــــوصـــــول إلــــــى أقــصــى 

إمكاناتهم».
التقدم  مؤشر  يقدم  كما   
االجـــتـــمـــاعـــي أهـــــداًفـــــا كــلــيــة 
على  مبنًيا  وقــيــاًســا  شفافة، 
الـــنـــتـــائـــج لـــرفـــاهـــيـــة الـــدولـــة 
ــــمــــؤشــــرات  بــــمــــعــــزل عـــــن ال
ـــا بــأنــه  ـــًم االقــــتــــصــــاديــــة، عـــل
بهدف   ٢٠١٤ عــام  في  صــدر 
أداة  تـــوفـــيـــر  وهـــــو  أســــاســــي 
شـــامـــلـــة وصـــــارمـــــة لــقــيــاس 

وتـــحـــفـــيـــز  الــــــبــــــلــــــدان  أداء 
الــتــقــدم. وأشـــــارت األســـتـــاذُة 
مدير  الغانم،  كلثم  الدكتورة 
االجتماعية  الــبــحــوث  معهد 
إلى  المسحية،  واالقتصادية 
ســيــاســة الــمــعــهــد الــمــتــعــلــقــة 
بدراسة الظواهر االجتماعية 
فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــقــــطــــري 
السياسات  وتقديم  وقياسها 
بهذه  المتعلقة  والــتــوصــيــات 
بالتقدم  وأشـــادت  الــظــواهــر. 
ــــــــــذي أحـــــرزتـــــه  الــــكــــبــــيــــر ال
ــنــواحــي  الــــدولــــة فـــي كـــافـــة ال
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــحـــوالت اإليــجــابــيــة في 
الــمــجــتــمــع، ويـــأتـــي هــنــا دور 
الــــمــــؤســــســــات األكــــاديــــمــــيــــة 
والــبــاحــثــيــن فـــي عــكــس هــذا 
ـــتـــقـــدم مــــن خـــــالل الــعــمــل  ال
عــلــى األبـــحـــاث والــــدراســــات 
التي  الــمــحــاضــرات  وتنظيم 
الدكتور  وقــال  ذلــك.  تناقش 
الـــمـــغـــيـــرة الـــــعـــــوض، رئــيــس 
في  الميدانية  العمليات  قسم 
المحاضرة:  ومقدم  المعهد 
ـــــمـــــحـــــاضـــــرة  ال هـــــــــــذه  إن 
تـــأتـــي لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
منهجيات جديدة في العلوم 

االجــتــمــاعــيــة لــقــيــاس تــقــدم 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وتــــطــــورهــــا، 
ــبــار  واضـــعـــة فـــي عــيــن االعــت
الجوانب غير االقتصادية في 
وإشـــراك  التقدم  هــذا  قــيــاس 
عملية  فـــي  نــفــســه  الــمــجــتــمــع 
الــتــقــويــم كــمــصــدر لــلــبــيــانــات 
المسحية  البحوث  خالل  من 
واســتــطــالعــات الـــــرأي الــعــام 
ــيــانــات  ــب الـــتـــي تــنــتــج عــنــهــا ال
ــــســــاهــــمــــة فــــــي حـــســـاب  ــــُم ال
وتــقــديــر مـــؤشـــرات الــتــقــّدم 

االجتماعي.
وجـــاء فــي الــمــحــاضــرة أن 
يتميز  االجــتــمــاعــي  الــمــؤشــر 
عـــــن الـــمـــقـــايـــيـــس األخـــــــرى 
اإلطار  في  بالتنمية  المتعلقة 
الــــمــــفــــاهــــيــــمــــي مــــــن حــيــث 
الــتــركــيــز عــلــى األبـــعـــاد غير 
الوطني،  لـــألداء  االقــتــصــاديــة 
ـــهـــج قـــيـــاس يــعــتــمــد عــلــى  ون
من  بـــدًال  النتائج،  مــؤشــرات 
واتفق  الــمــدخــالت،  مقاييس 
عناصر  ثالثة  على  الباحثون 
االجتماعي،  للتقدم  واســعــة 
البشرية  االحتياجات  وهــي: 
الرفاهية،  وأسس  األساسية، 

والفرص.  

محاضرة عامة حول مؤشر التقدم االجتماعي
اخــتــتــمــت  -  قنا:  الـــدوحـــة 
الـــقـــواُت الــمــســلــحــُة، مــســابــقــَة 
الــتــي   ،٢٠٢١ ــعــام  ــل ل الـــمـــشـــاة 
أُقــيــمــت تــحــت رعــايــة ســعــادة 
ـــد بــــن مــحــمــد  الـــدكـــتـــور خـــال
مجلس  رئــيــس  نــائــب  العطية 
لشؤون  الدولة  وزير  الــوزراء 
الــــدفــــاع، وبـــحـــضـــور ســـعـــادة 
سالم  (طــيــار)  الركن  الفريق 
أركان  رئيس  النابت  حمد  بن 

المسلحة. القوات 
 شــــــارك فــــي الـــمـــســـابـــقـــة، 
الـــتـــي تـــّمـــت بـــإشـــراف مــركــز 
الــــــــعــــــــروض والــــمــــوســــيــــقــــى 
للسنة  تقام  والتي  العسكرية 
ـــثـــالثـــيـــن عــلــى  الـــخـــامـــســـة وال
مــن  وحــــــــدة   ١٣ ـــــي،  ـــــوال ـــــت ال
وحــــــدات الــــقــــوات الــمــســلــحــة 

القطرية.
قـــــيـــــادة  حــــقــــقــــت  وقـــــــــد   
قـــوة إســـنـــاد الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

الــتــقــيــيــم  فـــي  األول  الــمــركــز 
حصل  كــمــا  للمسابقة،  الــعــام 
والموسيقى  العروض  مركز 

الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى الـــمـــركـــز 
الــثــانــي، بــيــنــمــا جـــاءت قــيــادة 
قـــــوات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 

الثالث. المركز  في 
وفـــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه خـــــــالل 
ــــام، تـــقـــدم  ــــخــــت فـــعـــالـــيـــات ال
ســـعـــادة الـــلـــواء الـــركـــن ســالــم 
فــهــد األحـــبـــابـــي قــائــد مــركــز 
الــــــــعــــــــروض والــــمــــوســــيــــقــــى 
الــعــســكــريــة بــالــشــكــر لــقــيــادات 
ـــــــقـــــــوات الــــمــــســــلــــحــــة عـــلـــى  ال
أسهم  ما  وتعاونهم  دعمهم 
من  النسخة  هــذه  إنــجــاح  فــي 
بالشكر  ُمــتــوّجــًهــا  الــمــســابــقــة، 
والمدربين  السرايا  قادة  إلى 
واألفـــــــراد، كــمــا أشــــاد بـــروح 
ـــــــــواحـــــــــدة الــــتــــي  األســـــــــــــرة ال
المسابقة  خالل  من  تجسدت 
التضامن  قيم  عــّززت  والتي 
والـــــتـــــنـــــافـــــس فــــــي مــــيــــاديــــن 

والكرامة. الشرف 

القوات المسلحة تختتم مسابقة المشاة ٢٠٢١
شاركت فيها ١٣ وحدة

 جانب من تكريم  المشاركين فى المسابقة

انضمت   :] ـ  الــدوحــة 
طالبات  أسستها  ناشئة  شركة 
بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر إلـــــى قــائــمــة 
المتأهلة  الــنــاشــئــة  الــشــركــات 

ضــــمــــن األعــــــمــــــال الــــدولــــيــــة 
الـــخـــاصـــة بــمــســابــقــة جـــائـــزة 
أكبر  تعد  والتي  الدولية  هلت 
مــســرعــة أعـــمـــال فـــي الــعــالــم 

ُمــخــصــصــة لــلــطــلــبــة، وتــهــدف 
اجتماعي،  تأثير  إحــداث  إلــى 
فــي  فــــريــــًقــــا   ٤٢ ويـــتـــنـــافـــس 
ــــــمــــــســــــرعــــــة مـــــــــن جــــمــــيــــع  ال
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لـــلـــوصـــول إلــى 
على  والــحــصــول  الــنــهــائــيــات، 
الــبــالــغــة  الـــمـــال  رأس  جـــائـــزة 

أمريكي.  دوالر  مليون 
مشاركة  من  الرغم  وعلى 
دولــــــة قـــطـــر فــــي الــمــســابــقــة 
الــشــركــة  أن  إال  مـــــرة  ألول 
ــنــاشــئــة الــقــطــريــة ريــفــايــف  ال
ـــبـــات:  ـــطـــال الــــتــــي أســـســـتـــهـــا ال
ـــــغـــــزالـــــي، وســـمـــيـــة  كــــاتــــبــــة ال
يــــوســــف، ونــــوشــــيــــن زهــــــرة، 
تــأهــلــت لــلــمــراحــل الــنــهــائــيــة، 
حــــيــــث تـــــفـــــوق الــــفــــريــــق فــي 
من  قــيــاســي  عــدد  عــلــى  األداء 
بلغ  البرنامج  في  المشاركين 
مــشــارك   ٣٥٠٫٠٠٠ عـــددهـــم 
الخريف  فــي  رحلتهم  بـــدؤوا 
على  الفريق  حصل  الماضي. 
الـــحـــرم  فــــي  األول  الـــمـــركـــز 
ــتــقــل لــلــمــرحــلــة  الــجــامــعــي وان
الـــثـــانـــيـــة فــــي قـــمـــة الــــدوحــــة 

ـــوا مـــن ضــمــن أفـــضـــل ٦  وكـــان
فــــرق فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
وبــعــدهــا فـــــازوا فـــي مــرحــلــة 
أهـــلـــهـــم  مــــمــــا   Wildcard
لــــدخــــول مـــســـرعـــة األعــــمــــال 
فريق  أول  لــيــكــونــوا  الــعــالــمــيــة 
قطر  جــامــعــة  يــمــثــل  قـــطـــري 

بريطانيا.  في 
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت مـــــرحـــــلـــــة 
الــــمــــســــرعــــة لـــــمـــــدة شـــهـــريـــن 
تــمــكــنــوا مـــن خــاللــهــا مــقــابــلــة 
خـــبـــراء عــالــمــيــيــن، والــتــفــاعــل 
ـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة مــن  مــــع ال
أسس  وبناء  البلدان،  مختلف 
ــــة لـــشـــركـــتـــهـــم الـــنـــاشـــئـــة  قــــوي
واكـــــتـــــســـــاب خــــــبــــــرات قــيــمــة 
تقسيم  تم  جــديــدة.  ومــهــارات 
إلى  األعــمــال  مسرعة  مرحلة 
مـــرحـــلـــتـــيـــن رقـــمـــيـــة (شـــهـــر) 
استمر  أسابيع).   ٥) وشخصية 
أقــرانــه  على  بالتقدم  الــفــريــق 
ليوم  التقديمية  العروض  في 
الــجــمــعــة، حــيــث حـــاز الــفــريــق 
الــمــراكــز األولــــى وأصــبــح من 
ضــمــن أفـــضـــل ٣ فــــرق خــالل 
أربعة  أصــل  من  أسابيع  ثالثة 
٧٥ فـــريـــًقـــا، وحـــاز  مـــن بــيــن 
ـــقـــب أفــــضــــل عــــــرض خـــالل  ل
جعل  ما  متتاليين،  أسبوعين 
ريـــفـــايـــف ضـــمـــن الــمــتــأهــلــيــن 
مسرعة  من  الثانية  للمرحلة 
والمقامة  الشخصية  األعــمــال 
اختيار  تم  حيث  بريطانيا  في 
لم   .٧٥ أصـــل  مــن  فــريــًقــا   ٤٢
يــتــوقــف الــفــريــق عـــن الــتــقــدم 
والتي  الثانية  المرحلة  خــالل 
تـــدعـــى بــمــرحــلــة الــقــلــعــة من 
مــــســــرعــــة األعـــــــمـــــــال، حــيــث 
عــــرض الـــفـــريـــق أربـــــع مـــرات 
خــــالل األربــــعــــة أســـابـــيـــع وتــم 
اخـــتـــيـــار الـــشـــركـــة مـــن ضــمــن 
ناشئة  شــركــات  ثـــالث  أفــضــل 
من  مـــــرات   ٣ الــــعــــروض  فـــي 

أصل ٤. 
 وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى هــذا 
ـــورة  ـــدكـــت ـــأهـــل أشـــــــارت ال ـــت ال
طــاهــرة الــعــبــيــد، رئــيــس قسم 
هذا  أن  إلى  البشرية،  التغذية 
ناحيتي  مــن  مــهــم  الــمــشــروع 
يتطلب  واالقتصادية.  التغذية 
إنـــتـــاج الـــغـــذاء اســتــخــدام عــدد 
الطبيعية،  الــمــوارد  من  كبير 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــدر الــطــعــام 
أو ضــيــاع الــمــوارد لــه عــواقــب 
الــمــبــادرة  هــذه  كــبــيــرة.  بيئية 
مــهــمــة ألنـــهـــا تــقــلــل مـــن فقد 
األغــذيــة وهــدرهــا، مــا يــؤدي 
إلــــى اســـتـــخـــدام أكـــثـــر كــفــاءة 

للموارد.
يمكن  ذلـــــك،  عــلــى  عـــــالوة 
الــطــعــام  لــفــضــالت  يـــكـــون  أن 

الُمعالجة أو الُمستصلحة بشكل 
غير صحيح مجموعة متنوعة 
ـــضـــارة.  مـــن اآلثــــــار الــبــيــئــيــة ال
التعليمي  البرنامج  خــالل  من 
الــمــتــمــيــز فـــي جــامــعــة قــطــر، 
يــوّســع هــذا الــمــشــروع وجهات 
نـــظـــر خـــريـــجـــي الــُمــســتــقــبــل، 
ــــشــــجــــعــــهــــم عــــلــــى الـــبـــحـــث  ويُ
عــــن طـــــرق جــــديــــدة لــتــحــقــيــق 

أهدافهم وُمساعدة العالم.

شركة قطرية ناشئة تتأهل لنهائي أكبر مسرعة أعمال في العالم
أسستها طالبات جامعة قطر

ـــارك ـــش م ٣٥٠ ألــــــــــف  ـــى  ـــل ع األداء  فـــــي  ــــوق  ــــف ت ــــقــــطــــري  ال ــــفــــريــــق  ال


