
  
 

 

            
            

   
 

QATAR NATIONAL RESEARCH FUND COLLABORATES WITH DOHA 
INTERNATIONAL FAMILY INSTITUTE TO LAUNCH NEW RESEARCH GRANT 

 

Marriage, Parenting, Family-Work balance and Family Laws and Practices in the Arab World 
Priority Research Areas  

 
Doha, 04 March 2015: Qatar National Research Fund (QNRF) and the Doha International 
Family Institute (DIFI), members of Qatar Foundation for Education, Science and Community 
Development, have announced their collaboration for the launch of a new research grant 
focused on the Arab family and policy related issues.  
 
Osra, which means family in Arabic, is the new DIFI-QNRF joint funded grant and will 
prioritise research aimed at developing knowledge about the Arab family. Research areas 
include marriage and family structure, parenting, family-work balance and family laws and 
practices. The research findings funded under Osra will assist the development of evidence-
based policies and programs to promote the well-being of the Arab family.  
 
By investing in cutting-edge research, QNRF is enhancing a culture that supports Qatar 
Foundation on its mission to build Qatar’s innovation and technology capacity, and help the 
nation develop into a hub of research excellence through Qatar Foundation’s science and 
research pillar, Qatar Foundation Research & Development. 
 
DIFI supports Qatar Foundation’s mission to foster a progressive society by addressing the 
community’s immediate social needs. DIFI’s vision is to be recognised as a global knowledge 
leader on issues facing the Arab family through research, policy, and outreach. Established 
in 2006, DIFI aims to support the 2004 Doha Declaration on the Family by contributing to 
the global knowledge-base with information pertaining to issues facing the Arab family.  

Through developing and disseminating high-quality research, as well as encouraging 
knowledge exchange on family-related issues across an international and interdisciplinary 
network of researchers, DIFI makes family issues a priority for policy makers through 
advocacy and outreach at the national, regional and international level. In addition to its 
own research activities, DIFI promotes research on the Arab family by providing research 
grants and organising an Annual Conference on Family Research and Policy. 

 



  
 

 

“We are delighted to collaborate with DIFI on this new research program since the Osra 
grant addresses an area that has, in a large part, been left unexplored in the Arab region,” 
said Dr Abdul Sattar Al-Taie, Executive Director at QNRF. “QNRF aims to nurture Qatar’s 
research environment by addressing the key areas outlined in the Qatar National Research 
Strategy and supports high-quality research in fields relevant to Qatar and its surrounding 
region and Osra, no doubt, adds a new dimension to the vast portfolio of QNRF-funded 
research programs.” 
 
Commenting on the Osra grant, Noor Al Malki Al Jehani, Executive Director at DIFI, said: 
“DIFI aims to raise awareness of family issues and contribute to the development of family 
policies in the Arab world by supporting research on the Arab family. We are very happy to 
collaborate on this new grant since it will unite local, regional, and international partners in 
seeking solutions to family-related issues faced in the Arab world.” 
 
Applications for the Osra grant are now open and the awards will comprise a one-year grant 
of up to US$50,000. Researchers from Qatar and the Arab region are being urged to submit 
their proposals before applications close on 25 May 2015.  
 
To qualify for Osra funding, a research project must be led by a Lead Principal Investigator, 
with a doctoral qualification, who has at least three peer-reviewed scientific publications in 
a relevant field, and is residing, and affiliated to an institution, in Qatar or another Arab 
country.  
 
For registrations and submissions please log onto: https://oss.qnrfsubmission.org 
 
 
For more information on QNRF and the programs that it offers, please visit www.qnrf.org   
 

ENDS 
 
 
 
About Qatar Foundation Research and Development (QF R&D) 
 
Leading Qatar’s vision to become an international centre for research and development excellence and 
innovation, QF R&D is home to Qatar Science & Technology Park, a world-class hub for technology innovation 
and commercialisation, as well as Qatar National Research Fund, a globally renowned scientific research 
funding organization and prominent research institutes operating at the frontiers of science, including Qatar 
Biomedical Research Institute, Qatar Computing Research Institute and Qatar Environment and Energy 
Research Institute. 
 
 
About Qatar National Research Fund (QNRF) 
 

https://oss.qnrfsubmission.org/
http://www.qnrf.org/


  
 

 
Driven by the aim of fostering a culture of research in Qatar, QNRF was established in 2006 to advance 
knowledge and education by acting as a support system for researchers. It is a member within the Research & 
Development establishment at Qatar Foundation for Education, Science and Community Development.  
 
QNRF administers funding for original, competitively selected research and furthers collaborations within 
academia, the public, private, governmental and non-governmental sectors through effective, mutually 
beneficial partnerships. While QNRF actively seeks internationally recognised researchers, it is dedicated to 
funding research that meets the needs of Qatar. For more information, visit: www.qnrf.org 

About Doha International Family Institute (DIFI) 

Acknowledging the importance of the family in society, 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). 

 
For more information on this press release, please contact: 
 
Qatar Foundation Press Office 
Tel: +974 4454 5849 
Email: pressoffice@qf.org.qa 
 

 

http://www.qnrf.org/
http://www.difi.org.qa/
http://www.difi.org.qa/about/doha-declaration/doha-declaration


 
 

 

 
 

 لبحوث في العالم العربي على ا دعم السياسات األسرية المستندةفي إطار 
 

"أسرة"  ةمنح يطلقان ومعهد الدوحة الدولي لألسرة العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق
 البحثية

 

 )الدوحة، قطر( 1025 مارس04 

 المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع ، عضوالعممي البحث لرعاية القطري الصندوق أعمن
 المتعمقة القضايا حولجديدة بحثية سنوية  منحة إطالق عن، عضو مؤسسة قطر، لألسرة الدولي الدوحة بالتعاون مع معيد

 .األسرية والسياسات العربية باألسرة
 

 دعمنحو لجيود الصندوق القطري لرعاية البحث العممي تأكيًدا ، "أسرة" البحثية منحة تسمية عمييا أطمق التي المبادرةىذه  تيوتأ
 لتصبح بيا واالرتقاء قطر لدولة والتكنولوجية العممية القدرات بناء إلى الرامية المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة رسالة
 مؤسسة في األساسية الركائز إحدى يعد الذي والتطوير البحوث قطاع أىداف مع يتماشى وبما واالبتكار لمتمّيز عالمياً  قطباً 
 مجتمع بناء إلى الرامية قطر مؤسسة رسالة دعم إلى لألسرة من خالل ىذه المبادرة الدولي الدوحة معيد . كما ييدفقطر

 العالمية المعرفية القاعدة إثراء في والمشاركة 4006 عام في الصادر األسرة بشأن الدوحة إعالن أىداف دعم خالل من متطور
 حول المعرفي التبادل في ىذا المجال وتشجيع الرائدة البحوث ونشر تطوير عبر العربية األسرة تواجو التي بالقضايا الخاصة
 واإلقميمية الوطنية المستويات عمى بيا من خالل تبنييا والتعريف السياسات صناع أولويات قائمة عمى ووضعيا األسرة قضايا

 .والدولية
 

محاور  أربعة عمى ىذه المنحة المشتركة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العممي ومعيد الدوحة الدولي لألسرة،وتركز 
 بين والتوفيق األسرية التربية تشمل الزواج ونمط ذات أولوية بالنسبة لصناع السياسات األسرية في العالم العربي رئيسية

 ومتماسكة شاممة تطوير سياسات فيالبحوث  ىذه وتطبيقاتيا. ومن المنتظر أن تساىم األسرة وقوانين واألسرة العمل متطمبات
 .والمنطقة دولة قطر األسرية في والبرامج السياساتدعم و  األسري االستقرار لدعم متكامل ومنظور



 
 

 

 
 سعداء نحن: "العممي البحث لرعاية القطري لمصندوق التنفيذي المدير الطائي، الستار عبد الدكتور قال السياق ىذا وفي

 اىتمام عن غائبة ظمت مجاالت يتناول الذي الجديد البحثي البرنامج ىذا إلطالق لألسرة الدولي الدوحة معيد مع بالتعاون
 إلى العممي البحث لرعاية القطري الصندوق ييدف: "قائال الطائي الستار عبد الدكتور وأضاف" العربي العالم في الباحثين

 قطر استراتيجية في المحددة الرئيسيةالمجاالت البحوث العممية في  دعم خالل منوالمنطقة  قطر دولة في البحثية الثقافة تعزيز
 لرعاية القطري الصندوق يقوم التي البحثية البرامج إلى جديداً  بعداً  ستضيف" أسرة" منحة بأن ثقة عمى ونحن. لمبحوث الوطنية
 ."بدعميا العممي البحث

 
ييدف معيد قائمة: " لألسرة، الدولي الدوحة لمعيد التنفيذي الجيني، المدير المالكي عبداهلل نور السيدة أكدت، ومن جانبيا

اإلسيام في تطوير السياسات األسرية في العالم العربي عبر و  األسرة الدوحة الدولي لألسرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا
 مع الصندوق القطري لرعاية البحث العممي إلطالق ىذه تعاونبال جداً  سعداء المتخصصة في ىذا المجال ونحن البحوث دعم

 حمول والدولية إليجاد واإلقميمية المحمية المستويات كافة المعنيين عمىجيود  وتظافر ستسيم في توحيد التي الجديدة المنحة
 ". العربي والعالم قطر دولة في لمتحديات التي تواجييا األسرة مبتكرة

 
 لتمقي النيائي الموعد حدد دوالر وقد ألف 70 قيمتيا تبمغ التي البحثية" أسرة" منحة المشاركة في طمبات قبول تم فتح بابو 

ومن بينيا ويجب عمى المتقدمين استيفاء عدة شروط  بتوقيت الدوحة.   45:72 الساعة عمى 4027 مايو 47 يوم المقترحات
 في نشرىاتم  – األقل عمى - بحوث عممية 5 لديو يكون وأنعمى شيادة الدكتوراه  أن يكون الباحث الرئيسي لممقترح حاصالً 

 .https://oss.qnrfsubmission.org: لكتروني التاليالموقع اإل زيارة يرجى لطمباتاتقديم و  لمتسجيلو  محكمة. عممية مجالت
 

 لمعرفة المزيد من المعمومات حول برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:

www.qnrf.org. 

 انتهى****

 لممحّررين: مالحظات

 قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عن نبذة

https://oss.qnrfsubmission.org/
http://www.qnrf.org/


 
 

 

 في واالبتكار لمتميز دولياً  مركزاً  تصبح أن في قطر رؤية تحقيق جيود قيادة إلى قطر بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع يسعى
 لالبتكار عالمياً  مركزاً  بوصفيا قطر، في والتكنولوجيا العموم لواحة الحاضنة الجية القطاع يعد إذ والتطوير، البحوث مجالي

 في عالمية مرموقة مؤسسة وىو العممي، البحث لرعاية القطري الصندوق وكذلك لالبتكارات، التجاري والتسويق التكنولوجي
 الطب لبحوث قطر معيد تشمل والتي المختمفة، بالعموم المعنية الرائدة البحثية المعاىد عن فضالً  العممية، البحوث تمويل مجال

 .والبيئة الطاقة لبحوث قطر ومعيد الحوسبة، لبحوث قطر ومعيد الحيوي،

 العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق عن نبذة

 الصندوق ويعمل قطر، في العممي البحث ثقافة تشجيع بيدف 4008 عام في العممي البحث لرعاية القطري الصندوق تأسس
 طريق عن والتعميم المعرفة تطوير عمى المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع يتبع الذي
 التعاون تعزيز عمى يعمل كما تنافسية، بطريقة والمختارة األصمية العممية األبحاث تمويل الصندوق يدير. لمباحثين الدعم توفير
 ومن النفع، متبادلة فعالة شراكات خالل من الحكومية غير والجيات والحكومية والخاصة والعامة األكاديمية المؤّسسات داخل
 تمويل عمى يعمل فإنو الدولي، المستوى عمى معروفين باحثين مع لمتعاون العممي البحث لرعاية القطري الصندوق سعي خالل

   www.qnrf.org  ط:الراب زيارة يرجى المعمومات، من المزيد لمعرفة. قطر لدولة الوطنية االحتياجات تمّبي التي البحوث

 نبذة عن معهد الدوحة الدولي لألسرة:

 معيد بتأسيس - قطرلمتربية والعموم وتنمية المجتمع رئيس مجمس إدارة مؤسسة – ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة قامت
 رسالة وتتمثل. 4008 عام في( لمدراسات األسرية والتنميةباسم معيد الدوحةالدولي  سابقاً  المعروف) لألسرة الدولي الدوحة
 إثراء في المشاركة خالل من 4006 عام في الصادر األسرة بشأن الدوحة إعالن في المتضمنة األىداف دعم في المعيد
 المجمس مع خاص استشاري بوضع المعيد العربية. ويتمتع األسرة تواجو التي بالقضايا الخاصة العالمية المعرفية القاعدة

 .المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي
 

 : مع التواصل يرجى الصحفي، البيان ىذا عن المعمومات من لممزيد

 اإلعالمي المكتب

 المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 5849 4454 974+: ىاتف

 pressoffice@qf.org.qa: االلكتروني البريد

http://www.qnrf.org/
http://www.difi.org.qa/home-ar
http://www.difi.org.qa/home-ar

	DIFI-QNRF-Osra-Grants-En
	DIFI-QNRF-Osra-Grants-Ar

