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مشاريع معهد البحوث االجتماعية تعالج قضايا المجتمع  
أنجز أكثر من ١٠٠ مشروع بحثي.. د. كلثم الغانم:

الــبــحــوث  مــعــهــد  أنــجــز  الدوحة-  قنا:  
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة الــمــســحــيــة 
بــجــامــعــة قــطــر مــنــذ تــأســيــســه فـــي الــعــام 
٢٠٠٨، أكثر من ١٠٠ مشروع بحثي عالي 
تدخل  التي  القضايا  ُمختلف  في  الجودة، 
فـــي إطـــــار اخــتــصــاص الــمــعــهــد، وتــنــدرج 
العلمي  للبحث  الوطنية  األولــويــات  ضمن 
السياسات  وصانعي  القرار  صّناع  وتخدم 

في مختلف القطاعات.
عــدة  البحثية  الــمــشــاريــع  تــلــك  وشــمــلــت 
مــــجــــاالت تــــدخــــل ضـــمـــن االهـــتـــمـــامـــات 
بالنسبة  األهــمــيــة  ذات  للمعهد  البحثية 
قضايا  ذلــك  فــي  بما  الــقــطــري،  للمجتمع 
في  والتغيرات  والحداثة  والعمالة،  العمل 
الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك فــي قضايا 
وتأثير  األســــرة،  وبنية  والصحة  التعليم 

اإلعالم، وغيرها.
مدير  الــغــانــم  كلثم  الــدكــتــورة  وقــالــت   
المعهد في حوار مع وكالة األنباء القطرية 
عنها  نــتــجــت  الــمــشــاريــع  هـــذه  إن  «  قنا»:   
المواقف  حــول  نوعية  واتــجــاهــات  بيانات 
والقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
هذه  مخرجات  إن  مضيفًة:  الدولة..  في 
البحوث تتم االستفادة منها على مستوى 
المؤسسات في صناعة وترشيد السياسات 
تمكنهم  حــيــث  الباحثين  مــســتــوى  وعــلــى 
استقصاء  وفي  بحوثهم  في  توظيفها  من 

قضايا بحثية جديدة.
معهد  تأسيس  منذ  أنــه  إلــى  وأشــــارت   
الــــبــــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
عام  أكتوبر  فــي  قطر  بجامعة  المسحية 
وضــع  إنـــجـــازاتـــه  أكــبــر  أحــــد  كــــان   ،٢٠٠٨
المسحية  للبحوث  الــجــودة  عالية  معايير 
المعهد  «أصبح  وقالت:  قطر..  دولــة  في 
حــالــًيــا مــن الــمــؤســســات الـــرائـــدة للبحوث 
فعال  دور  وله  قطر،  دولــة  في  المسحية 
في جودة البحوث العلمية وكفاءتها وبناء 
على  العمل  عند  الوطنية  البحثية  القدرات 

البحوث المسحية». 
 ولفتت إلى حصول باحثين في المعهد 
على العديد من المنح من قبل الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي لمجموعة 
فيها  بما  البحثية،  المشاريع  من  متنوعة 
مــنــح مـــن بـــرنـــامـــج األولــــويــــات الــوطــنــيــة 
تنفيذ  من  مكنتهم  التي  العلمي،  للبحث 
مشاريع بحثية تعتبر األولى من نوعها في 
دولة قطر كمقياس الديمقراطية العربي، 
القطري،  الــشــبــاب  عــن  المسح  ومــشــروع 
كاستخدام  أخــرى  مشاريع  إلى  باإلضافة 
التطبيقات اإلعالمية المتنقلة وحصولهم 

على منح أخرى مثل منحة األسرة.
البحثية  المعهد  أنشطة  بـــأن  وأفــــادت 
تستند إلـــى االحــتــيــاجــات الــوطــنــيــة لــدولــة 
قــطــر فـــي ضـــوء خــطــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
٢٠١٨-٢٠٢٢، ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، 
المجاالت  مــن  واســعــة  مجموعة  وتشمل 
لــلــمــجــتــمــع  األهــــمــــيــــة  ذات  الـــجـــوهـــريـــة 
والعمل  االقتصاد  ذلــك  في  بما  القطري، 
والــتــوظــيــف، والـــحـــداثـــة والـــتـــحـــوالت في 
والصحة،  والتعليم،  االجتماعية،  القيم 
اإلعالم  وسائل  وتأثير  األســري،  والهيكل 
االجــتــمــاعــيــة والــتــقــلــيــديــة، كــمــا يــشــارك 
المعهد في العديد من المشاريع المسحية 

الدولية واإلقليمية.
ــبــحــوث  وعـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــعــهــد ال
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة الــمــســحــيــة 
أن  كلثم  الدكتورة  أكــدت  قطر،  بجامعة 
بالعلوم  االرتــقــاء  هــي  استراتيجياته  أهــم 
عملية  ودعــــم  الــتــجــريــبــيــة،  االجــتــمــاعــيــة 
الحقائق،  على  المبنية  السياسات  صناعة 
وتــعــزيــز وعـــي الــمــجــتــمــع بــشــأن الــقــضــايــا 
والتحديات التي تواجهها دولة قطر، كما 
في  المؤسسية  الفاعلية  تعزيز  إلى  تسعى 
االستراتيجية  هذه  «إن  وقالت:  المعهد.. 
إنتاج  وهــي  رئيسية  أهـــداف  على  ترتكز 
أبــــحــــاث ذات جــــــودة عــالــيــة فــــي مــجــال 

الـــــدراســـــات االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
حضور  وتــعــزيــز  والتطبيقية،  المسحية 
ــا فـــي هــذا  ــمــًي دولـــــة قــطــر إقــلــيــمــًيــا وعــال
عالية  جــودة  ذات  بيانات  ونشر  المجال، 
الطلبة  ودعــــم  الــقــطــري،  الــمــجــتــمــع  عـــن 
قطر  جامعة  في  التدريس  هيئة  وأعضاء 
في هذه المجاالت البحثية، وتعزيز الوعي 

العام بقيمة وأهمية المشاركة فيها».
الحالية  البحثية  األولويات  أبرز  وحول 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  لمعهد 
الــمــســحــيــة بــجــامــعــة قـــطـــر والـــمـــشـــاريـــع 
بينت   ،٢٠٢١-٢٠٢٢ للعامين  المستقبلية 
في  المعهد  مــديــر  الغانم  كلثم  الــدكــتــورة 
أن  «  قنا»  القطرية  األنباء  وكالة  مع  حوار 
مجموعة  مــع  تتوافق  البحثية  األولــويــات 
بأولويات  العالقة  ذات  الموضوعات  مــن 
العلوم  مــجــال  فــي  البحثية  قطر  جامعة 
كالتغير  اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم  االجــتــمــاعــيــة 
االجــتــمــاعــي والــهــويــة وقــضــايــا الــتــطــرف، 
والــتــنــوع االقــتــصــادي، والــســكــان والهجرة 
الحضري  والنمو  والتحضر  العمل،  وقوى 

واإلسكان، والتنمية المستدامة، والطفولة 
والمرأة واألسرة والشباب، واألمن القومي 

والتعليم وبناء القدرات.
 وتابعت: «بناء على ذلك، يقوم المعهد 
بــإجــراء الــعــديــد مــن الـــدراســـات المسحية 
المتعلقة بالمجاالت والمحاور المذكورة، 
األســــرة،  مــجــال  فــي  مسحية  كـــدراســـات 
والقوى  والهجرة  والسكان  العام،  والــرأي 
الــعــامــلــة. بــاإلضــافــة إلـــى أولـــويـــات بحثية 
والتنمية  النفسية  بالصحة  متعلقة  أخرى 

المستدامة». 
 وبينت أن من ضمن األولويات األخرى 
إعـــداد  تحقيقها  إلـــى  المعهد  يسعى  الــتــي 
مجال  في  القطريين  الباحثين  من  جيل 
مشيرة  والتطبيقية..  المسحية  الدراسات 
إلــى أن لــديــه الــعــديــد مــن الــمــبــادرات في 
لتطوير  المسحية  العيادة  مثل  الشأن  هذا 
الـــمـــهـــارات الــبــحــثــيــة لــمــنــســوبــي جــامــعــة 
محددة  لساعات  الطلبة  وتوظيف  قطر، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــشــاريــع الــبــحــثــيــة، إلــى 
جــانــب بــرامــج الــتــدريــب الــتــي تتمثل في 

في  ومتخصصة  متنوعة  تدريبية  دورات 
المناهج البحثية وآليات تطبيق الدراسات 
الحقلية لطلبة الدراسات العليا في جامعة 

قطر. 
 وأشـــــــــــارت مــــديــــر مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
ـــة الــمــســحــيــة  ـــصـــادي االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــت
المشاريع  أبرز  من  أن  إلى  قطر  بجامعة 
البحثية المستقبلية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
تمكين  مــشــروع  الــســيــاســات:  إدارة  فــي 
وســوق  التعليم  قــطــر..  دولــة  فــي  الشباب 
الـــعـــمـــل، ومــــشــــروع دراســــــة االتـــجـــاهـــات 
والــســلــوكــيــات الــمــتــعــلــقــة بــتــغــيــر الــمــنــاخ، 
ومـــشـــروع الــتــمــاســك األســــري ورفــاهــيــة 
وإدارة  الغذائي  األمــن  ومــشــروع  الطفل، 

النفايات المؤسسية بالدولة.
ـــشـــأن  ــــى ســــــــــؤال ب  وفــــــــي ردهــــــــــا عــــل
تـــفـــاعـــل الـــمـــعـــهـــد مــــع جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
كلثم  الـــدكـــتـــورة  قـــالـــت  «كوفيد-١٩»، 
الــغــانــم إن مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة الــمــســحــيــة بــجــامــعــة قطر 
أجـــرى اســتــطــالًعــا ســريــًعــا حــول فيروس 
مــدى  عــلــى  ركـــز  «كوفيد-١٩»،  كــورونــا 
وتأثيراته  بــالــفــيــروس  المجتمع  معرفة 
بعنوان  آخــر  بحثي  ومــشــروع  المحتملة، 
فــي   ١٩-COVID كـــــورونـــــا  «جـــائـــحـــة 
دولـــة قــطــر: تــوجــهــات حـــول الــمــخــاطــر، 
االســــتــــجــــابــــات الـــســـلـــوكـــيـــة، واالمــــتــــثــــال 
لإلجراءات االحترازية»، إلى جانب مسح 
حــول  بحثية  دراســـة  وهــي   ،Q-LAMP
الصحة النفسية واألدوار االجتماعية أثناء 

الجائحة. 
إلى  أشـــارت  البحثي،  الــتــعــاون  وحــول   
االجــتــمــاعــيــة  الـــبـــحـــوث  مــعــهــد  لــــدى  أن 
قطر  جامعة  في  المسحية  واالقتصادية 
وزارات  مع  بحثي  تعاون  اتفاقيات  عــدة 
عالمية  أو  ودولــيــة  محلية،  ومــؤســســات 
في  البحثية  األنــشــطــة  وتشجيع  لتعزيز 
مجال العلوم االجتماعية على المستويين 

المحلي والعالمي.
التعاون  هــذا  إطــار  في  أنــه  وأوضحت   
نـــفـــذ الــمــعــهــد عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــحــلــي 
الطابع  تتخذ  التي  البحوث  من  مجموعة 
من  الــدولــة  احــتــيــاجــات  وتــلــبــي  المسحي 
الــمــعــلــومــات فــي مــجــاالت مـــحـــددة. كما 
تــوجــد مــجــمــوعــة مـــن الــبــحــوث األخـــرى 
جاٍر العمل عليها والتي يخطط لها خالل 
الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، مـــن بــيــنــهــا الــمــشــروع 
مع  بــالــتــعــاون  النفسية  للصحة  الــوطــنــي 
الطبية،  حــمــد  ومــؤســســة  الــصــحــة  وزارة 
مع  بالتعاون  الــزراعــي  التعداد  ومــشــروع 
من  وغــيــرهــا  ــيــئــة،  ــب وال الــبــلــديــة  وزارة 
التي  التنمية  قضايا  حول  المهمة  البحوث 

تشهدها الدولة.
 وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، ذكــــرت 
يتعاون  المعهد  أن  الغانم  كلثم  الدكتورة 
والمنظمات  الــجــامــعــات  مــن  الــعــديــد  مــع 
البحثية  المشاريع  مختلف  في  الخارجية 
الـــمـــشـــتـــركـــة. بــحــيــث يـــتـــم تـــمـــويـــل هـــذه 
جامعة  قــبــل  مــن  إمــا  البحثية  الــمــشــاريــع 
المعهد  أو  الحكومية  الــجــهــات  أو  قــطــر 
نــفــســه أو مـــن قــبــل مــؤســســة قــطــر، من 
خالل برنامج األولويات الوطنية للبحوث 
القطري  الصندوق  طريق  عن   (NPRP)

لرعاية البحث العلمي. 
 وأضافت: إن المعهد تعاون في السابق 
الــواليــات  فــي  مختلفة  جامعات  عــدة  مــع 
المتحدة،  والمملكة  األمريكية،  المتحدة 
وإيطاليا، وهولندا، كما يتعاون حالًيا مع 
المتحدة  الــواليــات  فــي  هــارفــارد  جامعة 
وجامعة  كامبريدج  وجامعة  األمريكية، 
أكـــســـتـــر وجـــامـــعـــة لـــيـــدز فــــي الــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة، ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
أحد  فــي  ميشيجان  وجامعة   ،(WHO)
مؤسسة  تمولها  الــتــي  الحالية  الــمــشــاريــع 
مــشــروع  وهــــو   ،(HMC) الــطــبــيــة  حــمــد 

.(WMH) الصحة النفسية العالمية

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــــوالت  ــــــح ــــــت وال ــــــة  ــــــداث ــــــح وال والـــــتـــــوظـــــيـــــف  ــــل  ــــم ــــع ال ــــا  ــــاي ــــض ق ـــــاول  ـــــن ـــــت ت الـــــمـــــشـــــاريـــــع   

 أرشيفية لمشاركة الطالب في إحدى الدراسات المسحية 

الدوحة -قنا: أعلنت وزارُة 
الصحة العامة، أمس، تسجيل 
جـــديـــدة  إصــــابــــة  حـــالـــة   ٩٤٩
ـــفـــيـــروس كــــورونــــا  مــــؤكــــدة ب
 ٨٠٥ بـــواقـــع   ،«١٩  - «كــوفــيــد 
الُمجتمع،  أفـــراد  مــن  حـــاالت 
المسافرين  بين  حالة  و١٤٤ 

العائدين من الخارج.
وسّجلت الوزارُة شفاء ٥٢١ 
ـــا بـــالـــفـــيـــروس، خــالل  مـــصـــابً
ليصل  الماضية،  ســاعــة  الــــ٢٤ 
الشفاء  حـــاالت  عـــدد  إجــمــالــي 

في دولة قطر إلى ١٦٨٠٠١.
كما تّم تسجيل حالتَي وفاة 
الُعمر  مــن  تبلغان  جديدتَين 
(٣٤ و٦٥ عاًما)، واحدة منهما 
األمــراض  أصحاب  من  كانت 
الــمــزمــنــة، وكــانــتــا قـــد تــلــّقــتــا 

الرعاية الطبية الالزمة.
الصحة  وزارُة  وأصـــــدرت 
مستجدات  حــول  بيانًا  العامة 
في   «١٩ «كوفيد-  فـــيـــروس 
قــطــر، أوضــحــت فــيــه أنـــه تــّم 
من  جرعة   ١٠١٢٧١٦ إعطاء 
لقاحات «كوفيد - ١٩» ألفراد 
برنامج  بــدايــة  منذ  المجتمع 
ـــــّم إعـــطـــاء  الـــتـــطـــعـــيـــم، كـــمـــا ت
لقاحات  مــن  جــرعــة   ٢٥٠٤٣

ـــــ٢٤  ال خــــالل   «١٩ «كوفيد- 
ساعة الماضية.

وحــــــول الـــمـــوقـــف الــحــالــي 
 ،«١٩ «كوفيد-  لـــجـــائـــحـــة 
قـــال الــبــيــان: يــتــعــّرض مئات 
األشــخــاص كـــّل يـــوم للمرض 
بـ»كوفيد-  اإلصــــابــــة  نــتــيــجــة 
الكثير  حاالت  وتتطلب   ،«١٩
للُمستشفى  الـــدخـــول  مــنــهــم 
لــتــلــّقــي الــــعــــالج، كــمــا شــهــدنــا 
فــــبــــرايــــر  مــــــن  األول  مــــنــــذ 
تــــضــــاعــــف أعــــــــــــداد مـــرضـــى 
يــتــّم  الــــذيــــن   «١٩ «كوفيد- 
مؤكًدا  للمستشفى،  إدخالهم 
الصحي  الــحــجــر  ســيــاســة  أّن 
تطبيقها  يــتــّم  الــتــي  الــصــارمــة 
للمسافرين  قــطــر  دولــــة  فــي 
مكنتنا  الخارج،  من  العائدين 
الــســالالت  وصـــول  تأخير  مــن 
الــجــديــدة مــن الــفــيــروس إلــى 
دولة قطر لعّدة أشهر، إال أننا 
نشهد حالًيا في دول المنطقة 
حــاالت  تسجيَل  قطر  ودولـــة 
إصـــابـــة بــالــســالالت الــجــديــدة 
مــن الــفــيــروس الــقــادمــة من 

المملكة المتحدة. 
الــــســــاللــــة  أّن  وأوضــــــــــــح 
الــــجــــديــــدة تـــعـــتـــبـــر مـــعـــديـــة 

وتنتشر  بكثير  أكبر  بصورة 
أسهل  بشكل  األشخاص  بين 
بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الـــســـاللـــة 
الساللة  تكون  وقد  الحالية، 
الــجــديــدة ُمــرتــبــطــة بــزيــادة 
لحسن  وقال:  المرض.  حدة 
لقاحات «فايزر-  فإن  الحظ 
بــــيــــونــــتــــيــــك» و»مـــــــودرنـــــــا» 
الــمــســتــخــدمــة فــــي بــرنــامــج 
الــــتــــطــــعــــيــــم بـــــــدولـــــــة قـــطـــر 
فــّعــالــة ضـــد هــــذه الـــســـالالت 
ســرعــة  أّن  كــمــا  الـــجـــديـــدة، 
ســــيــــر بــــرنــــامــــج الـــتـــطـــعـــيـــم 
أخــيــًرا  أمــًال  هــنــاك  أّن  تعني 
بــــالــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة إلـــى 
الــــوضــــع الــطــبــيــعــي بــالــنــســبــة 
وجميع  قــطــر  دولـــة  فــي  لــنــا 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ولـــكـــن هــذا 
لــن يــحــدث فــي األســابــيــع أو 

القادمة.  القليلة  األشهر 
ــيــاُن أن فــيــروس  ــب وأّكـــــد ال
 «١٩ «كوفيد-  كـــــــورونـــــــا 
ســيــســتــمــّر فـــي تــشــكــيــل خــطــٍر 
معظم  طـــــوال  صــحــتــنــا  عــلــى 
أن  وإلــــى   ،٢٠٢١ عـــام  شــهــور 
يـــتـــّم تــطــعــيــم جــمــيــع األفـــــراد 
الـــمـــؤهـــلـــيـــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
 «١٩ «كوفيد-  بلقاح  التطعيم 

نــواصــل  أن  علينا  يــجــب  فــإّنــه 
اّتباع التدابير الوقائية. 

وحــــــــول مـــــا يـــجـــب عــلــيــك 
ومع  إّنـــه  الــبــيــان:  قــال  عمله، 
الــــزيــــادة األخــــيــــرة فـــي عــدد 
اإلصابات في قطر، من المهم 
بـــدورهـــم  الــجــمــيــع  يـــقـــوم  أن 
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الــــفــــيــــروس 
مـــن خــــالل االلــــتــــزام بــقــواعــد 
الـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي وتــجــّنــب 
اآلخرين،  مع  الوثيق  االتصال 
األماكن  في  التواجد  وتجّنب 
الــــمــــزدحــــمــــة والــــمــــســــاحــــات 
المغلقة المكتظة، أيًضا ارتداء 
بالماء  اليَدين  وغسل  الِكمامة 
من  أيًضا  بانتظام،  والصابون 
بخط  االّتــصــال  للغاية  المهّم 
الفور  على   ١٦٠٠٠ المساعدة 
أعراض  من  بأّي  الشعور  عند 
ألن  وذلـــــك   ،«١٩ «كوفيد- 
المرض  عــن  المبكر  الكشف 
يــســّهــل الــحــصــول عــلــى الــعــالج 
المناسب ويزيد فرص الشفاء 

منه.
ودعـــــا الـــبـــيـــاُن إلــــى زيــــارة 
ــــوزارة  الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي ل
على  للحصول  العامة  الصحة 
آخر المستجدات والمعلومات.

ــدة بــفــيــروس كــورونــا  ــة جــدي ٩٤٩ إصــاب
منها ١٤٤ حالة لمسافرين عائدين من الخارج.. الصحة:

ـــــــــــــــــــــــــى ١٦٨٠٠١  ــــــــع إجــــــــمــــــــالــــــــي الــــــمــــــتــــــعــــــافــــــيــــــن إل ــــــــرف شـــــــــــــفـــــــــــــاء ٥٢١ مــــــــصــــــــابًــــــــا ي

ــا) عــاًم و٦٥   ٣٤) الــعــمــر  ــن  م تبلغان  ــان  ــدت جــدي ـــاة  وف حــالــتــا 

المعلومات آخــر  على  للحصول  للصّحة  اإللكتروني  الموقع  ــارة  زي

ــــادة حـــــّدة الــمــرض ــــزي ــة ب ــط ــب ــرت ـــدة م ـــدي ـــج ـــة ال ـــســـالل ال

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
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