
1 
 

 

DOHA INTERNATIONAL FAMILY INSTITUTE ANNOUNCES BEST 
RESEARCH PAPERS AT CONCLUSION OF FIRST ANNUAL CONEFERNCE 

ON FAMILY RESEARCH AND POLICY 
 

The Arab Family In An Age Of Transition: Challenges And Resilience 

Doha, Qatar, 11 May 2015: Doha International Family Institute (DIFI), a member of Qatar 
Foundation, Science and Community Development (QF), concluded its inaugural Annual 
Conference on Family Research and Policy by announcing this year’s Best Research Papers. 

Held at the Qatar National Convention Centre, DIFI’s conference centred around the theme: 
‘The Arab Family in an Age of Transition: Challenges and Resilience’. And through continuous 
efforts to preserve the Arabic family and its status as a nucleus for the society, DIFI supports 
Qatar Foundation’s mission to enhance human, social and cultural development. 

The two-day conference featured formative panel discussions and parallel sessions along with 
presentations that highlighted the key themes of the conference through selected papers. The 
conference received more than 400 submissions to its call for proposals with only 30 being 
shortlisted.  

A total of three papers were then selected for Best Paper Awards in the three specified 
subtopics; which were all peer-reviewed by individual experts.  

Recognising the three Best Research Papers, Noor Al Malki Al Jehani, Executive Director of DIFI, 
commented: “The awards are intended to recognise high quality research, evident from the 
nominated papers being subjected to a rigorous peer review process. DIFI congratulates the 
winners of this year’s awards and we look forward to our next conference and Best Research 
Papers awards next year.”  

Under the theme ‘Political, economic and cultural challenges facing the Arab Family’, Dr Paola 
Gandolfi, Junior Lecturer at the University of Bergamo in Italy, was awarded for her research 
paper titled ‘Multiple families in changing societies in the Maghreb: the case of Morocco’.  
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Professor Humoud Al Qashan, Assistant Dean for Academic Affairs and Graduate Studies at 
Kuwait University, was awarded for his paper on ‘Does Parental Divorce Affect the Attitudes 
Towards Marriage and Divorce: A Comparative Study of Intact and Divorced Families’, under 
the theme of ‘Marriage and Divorce in the Arab World’.  

And finally, Dr Jocelyn Mitchell, Assistant Professor at Northwestern University in Qatar, was 
awarded for her paper about ‘In Majalis Al Hareem the complex, professional and personal 
choices of Qatari Women’ under the theme ‘The Role of State Policies on Family Formation and 
Stability’. 

For more information about DIFI, please visit: www.difi.org.qa    

-Ends- 

About DIFI 

Acknowledging the importance of the family in society, The Doha International Family Institute 
(DIFI), formerly known as Doha International Institute for Family Studies and Development 
(DIIFSD), was established in 2006 by Her Highness Sheikha Moza Bint Nasser, Chairperson 
of Qatar Foundation. The mandate of the Institute is based upon the affirmations set forth in 
the Doha Declaration on the Family, which was the outcome of the Doha International 
Conference on the Family, organized in 2004 to commemorate the 10th anniversary of the 
International Year of the Family. The Institute has a special consultative status with the United 
Nations Economic and Social Council (UNECOSOC). 

Qatar Foundation – Unlocking Human Potential 

Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF) is a private, non-
profit organisation that is supporting Qatar on its journey from carbon economy to knowledge 
economy by unlocking human potential, for the benefit of not only Qatar, but the world.  Qatar 
Foundation was co-founded in 1995 by His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, the 
Father Amir, and Chairperson Her Highness Sheikha Moza bint Nasser.  QF’s work encompasses 
education, research and community development.  World-class universities are brought to 
Qatar to help create an education sector in which young people can develop the attitudes and 
skills required for a knowledge economy. At the same time, QF builds Qatar's innovation and 
technology capacity by developing and commercialising solutions through key sciences.  The 
Foundation also works to foster a progressive society while enhancing cultural life, protecting 
Qatar’s heritage and addressing immediate social needs in the community. 
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يعلن عن األوراق البحثية الفائزة في مؤتمر "األسرة العربية في  معهد الدوحة الدولي لألسرة
 مرحلة التحول: التحديات والقدرة على البقاء"

  
، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية أعمن معيد الدوحة الدولي لألسرة. 5102مايو  11الدوحة، 
عن األوراق البحثية الفائزة في المؤتمر السنوي األول حول البحوث والسياسات األسرية "األسرة  المجتمع،

بالتعاون مع معيد البحوث  الذي استمر ليومين،العربية في مرحمة التحول: التحديات والقدرة عمى البقاء"، 
   لممؤتمرات.في مركز قطر الوطني  االجتماعية واالقتصادية المسحية بجامعة قطر

ويأتي تنظيم ىذا المؤتمر في سياق سعي مؤسسة قطر ومعيد الدوحة الدولي لألسرة لمحفاظ عمى األسرة 
 التنمية االجتماعية. وتفعيلالعربية ومكانتيا كنواة لممجتمع، 

 تضمنت باحثين رئيسيين ومتحدثين أساسيين ذائعي الصيت،التي و  ،ةوفي حفل تمى اختتام الجمسات النقاشي
 ،المدير التنفيذي لمعيد الدوحة الدولي لألسرة ،نور المالكي الجينيستاذة األقامت  ،بحثية فييا أوراقاً  اقدمو 

 ومنحيا ،حيث تم اختيار أفضل ثالث أوراق عن كل محور ،عمى األوراق البحثية المشاركة بتوزيع الجوائز
لممشاركة  التي تم قبولياالثالثين ق األوراق بتدقيأن قام معيد الدوحة الدولي لألسرة ل وسبقجائزة مالية. 

ورقة بحثية  011وجدير بالذكر أن المؤتمر قد تمقى نحو  من قبل النظراء. فضاًل عن مراجعتيا ،بالمؤتمر
 من العديد من البمدان العربية.

جائزة أفضل وحول األوراق الثالث التي تم اختيارىا، عّمقت األستاذة نور المالكي الجيني بالقول: "تيدف 
بحث إلى تسميط الضوء عمى البحوث الجيدة في المؤتمر، وقد خضعت البحوث المرشحة إلى عممية مراجعة 
دقيقة من قبل النظراء. ومعيد الدوحة يينئ الفائزين بالجوائز، ويتطمع إلى مؤتمره القادم الذي سيعقد في 

 لمنح المزيد منيا". 5102



لدكتورة باوال افازت  ،قتصادية والثقافية التي تواجو األسرة العربية"ففي محور "التحديات السياسية واال
أسر متعددة ضمن مجتمعات متغيرة في " عن ورقتيا: ،يطالياإامو، بججندولفي، أستاذ محاضر بجامعة بر 

 ."المغرب العربي: حالة المغرب
القشعان، مساعد عميد الشؤون حمود  األستاذ الدكتورفاز  ،"الزواج والطالق في العالم العربي" محور وعن

ىل يؤثر طالق األبوين عمى المواقف تجاه الزواج " األكاديمية والدراسات العميا بجامعة الكويت، عن ورقتو:
. أما في محور "دور سياسات "والطالق: دراسة مقارنة بين األسر المتماسكة واألسر المفككة بسبب الطالق

ستاذ مساعد بجامعة نورثويسترن في أفقد فازت الدكتورة جوسمين ميتشل،  ،الدولة في تكوين األسرة واستقرارىا"
 ."في مجالس الحريم، الخيارت المعقدة، والوظيفية، والخاصة لممرأة القطرية"قطر عن ورقتيا: 

بالبحوث  المؤتمر السنوي لمعيد الدوحة الدولي لألسرة حول البحوث والسياسات األسرية إلى االرتقاء وييدف
المتعمقة باألسرة في العالم العربي، ويسعى الستنباط أدلة وبراىين تسيم في صوغ السياسات األسرية الرامية 

 .إلى تعزيز رفاىية األسر
 انتهى

  لألسرة الدولي الدوحة معهد عن نبذة

مؤسسة  إدارة مجمس ناصر، رئيس بنت موزا الشيخة السمو صاحبة يد عمى  2006عام لألسرة الدولي الدوحة معيد تأّسس
 بداية في وكان المجتمع. في ودورىا األسرة ألىمية قطر، وذلك تقديراً  مؤسسة في كعضو قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،

 "معيد الحالي باسمو يعرف أصبح حيث ، 2012عام حتى والتنمية األسرية لمدراسات الدولي معيد الدوحة باسم ُيعرف مسيرتو
 .لألسرة" الدولي الدوحة

الدوحة  مؤتمر عن نتجت رائدة وثيقة عن عبارة وىو باألسرة، الخاص الدوحة إعالن عمى مرتكزاً  ميمتو في المعيد انطمق
خاصة  استشارية صفة لممعيد أن كما المتحدة، لألمم العامة لمجمعية قرار في اإلعالن ىذا تسجيل وتم . 2004لألسرة الدولي

 .المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجمس لدى
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