
	

DIFI	TO	PURSUE	EFFORTS	TO	ADVANCE	RESEARCH	AGENDA	ON	CHALLENGES	
FACING	ARAB	FAMILIES	IMPACTED	BY	WARS	AND	CONFLICTS	

OSRA	Research	Grant	of	$50,000	Announced	for	Researchers	to	Examine	Impact	of	Wars	on	
Arab	Families	

Doha,	Qatar,	27	October	2016:	The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	is	to	pursue	
further	collaborations	to	develop	its	research	and	policy	initiatives	that	support	Arab	families	
impacted	by	wars	and	conflicts	following	the	successful	conclusion	of	its	second	annual	
conference.	

DIFI	brought	together	a	network	of	leading	policy	makers,	researchers	and	non-governmental	
organisations	for	its	two-day	Annual	Conference	on	Family	Research	and	Policy,	at	the	Qatar	
National	Convention	Centre	(QNCC),	from	17th	to	18th	October.	The	conference,	entitled	‘The	
Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families’,	examined	the	importance	and	means	of	
preserving	the	family	unit	during	times	of	instability	and	civil	unrest.	

Participants	discussed	the	role	of	research	and	public	policies	in	promoting	and	protecting	the	
well-being	of	Arab	families	in	conflicts,	as	well	as	the	changing	role	of	NGOs	in	war	zones,	post-
war	family	transition,	and	resettlement	of	refugees	in	the	region.	At	the	end	of	the	conference,	
participants	also	touched	on	the	multiple	ethical	and	methodological	challenges	that	
researchers	face	when	assessing	the	impact	of	wars	and	conflicts	on	Arab	families.	

In	line	with	its	commitment	to	address	these	challenges,	DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	
for	Education,	Science	and	Community	Development	(QF),	is	to	pursue	efforts	contributing	to	
the	global	knowledge	base	on	current	issues	facing	Arab	families	to	promote	their	well-being.	

As	a	step	toward	achieving	this	goal,	DIFI,	in	collaboration	with	the	Qatar	National	Research	
Fund	(QNRF),	also	a	member	of	QF,	recently	launched	the	second	edition	of	the	OSRA	Research	
Grant.	

The	OSRA	Research	Grant,	which	was	announced	by	Ms	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	Executive	
Director	of	DIFI,	during	the	conference,	offers	researchers	from	Qatar	and	other	Arab	countries	
up	to	$50,000	for	one	year	to	conduct	research	on	the	impact	of	wars	on	family	formation	and	
breakdown,	parent-child	relationships,	and	policies	related	to	these	topics.	



DIFI,	through	its	projects	and	initiatives,	aims	to	highlight	the	importance	of	family	issues	in	the	
Arab	world	and	make	them	a	priority	for	policy-makers	on	local,	regional	and	international	
levels.	

-Ends-	

	
	
	

	

Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	

DIFI	is	a	pioneer	international	organization	in	the	State	of	Qatar	that	supports	research	
programs,	policies	and	social	outreach	to	promote	the	development	of	Arab	families.	Focusing	
primarily	on	research,	DIFI	supports	a	wide	range	of	national,	regional	and	international	
evidence	based	studies	pertaining	to	marriage,	family	building,	women,	fertility,	demographics,	
children,	family	safety,	child	safety,	fatherhood	and	motherhood.	DIFI	comprises	of	two	
divisions:	family	research	division	and	family	policy	division.	DIFI	is	a	member	of	Qatar	
Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	and	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	organization	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.		

Founded	in	1995	by	His	Highness	Sheikh	Hamad	bin	Khalifa	Al	Thani,	the	Father	Amir,	QF	is	
chaired	by	Her	Highness	Sheikha	Moza	bint	Nasser.	

QF’s	strategic	mission	focuses	on	education,	research,	science	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	solutions	through	key	
sciences.	QF	also	works	to	foster	a	progressive	society	while	enhancing	cultural	life,	protecting	
Qatar’s	heritage	and	addressing	immediate	social	needs	in	the	community.	

For	a	complete	list	of	QF’s	initiatives	and	projects,	please	visit:	http://qf.org.qa	



	



	

	

	

	

لمنطقةفي ظل الحروب واألزمات التي تواجھھا ا  

أجندة بحثیة لمواجھة تحدیات األسر العربیة یطورمعھد الدوحة الدولي لألسرة   
 

في تابع معھد الدوحة الدولي لألسرة تعاونھ مع مختلف الجھات المعنیة  :2016الدوحة، قطر، ... أكتوبر 
، وذلك من أجل دعم األسرة العربیة في مناطق الصراعات، بما یتسق مع نجاحھ السیاسات والبحوثتطویر 

   في تھیئة األرضیة المالئمة من خالل نسج شبكة من صانعي القرار والباحثین والمنظمات غیر الحكومیة.

في  على المستوى االقلیمي والدوليوصانعي السیاسات الباحثین من مرموقة نجح المعھد في جذب كوكبة قد و
أكتوبر واستمر على مدى  17ة، والذي انطلق بتاریخ یالثاني حول البحوث والسیاسات األسرالمؤتمر السنوي 

على األسر العربیة".  یومین في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت عنوان "تأثیر الحروب والصراعات
وبحث المؤتمر السبل األكثر فعالیة للحفاظ على وحدة األسرة في ظل االضطرابات السیاسیة والمدنیة في 

العالم العربي.  

وناقش المشاركون دور السیاسات العامة في تعزیز رفاه األسرة العربیة وحمایة أفرادھا في ظروف 
بھا المنظمات غیر الحكومیة في مناطق الحروب، وتوابع الصراعات، واألدوار الجدیدة التي تضطلع 

الحروب من حیث انتقال األسر وإعادة توطین الالجئین في المنطقة. كما تطرق الباحثون إلى التحدیات 
األخالقیة والمنھجیة التي تواجھ تقییم أثر الصراعات على األسر العربیة.  

 

 

 

العلوم وتنمیة المجتمع، جھوده الرامیة سة قطر للتربیة وسیواصل معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسو
 ةرفاه األسرل اً تعزیز لقاعدة العلمیة العالمیة حول قضایا وتحدیات األسر العربیة في الوقت الراھن،إثراء اإلى 

بالتصدي لتلك القضایا. اً اللتزام المعھدخیسترو ،العربیة  

 

في سبیل تحقیق ھذا الھدف، تعاون المعھد مؤخراً مع الصندوق القطري لرعایة البحث  وفي خطوة رائدة
العلمي، عضو مؤسسة قطر، في تدشین النسخة الثانیة من منحة "أسرة" البحثیة.  

منحة عن إطالق أن أعلنت الدولي لألسرة، الدوحة لسیدة نور المالكي الجھني، المدیر التنفیذي لمعھد لسبق و
ألف دوالر، بھدف إتاحة فرصة فریدة للباحثین في قطر والمنطقة العربیة  50"أسرة" البحثیة، البالغة قیمتھا 

، والعالقة بین حول تأثیر الحروب على تكوین األسرة وتفككھا ،على مدى عام واحد ،إلجراء بحوث مركزة
الوالدین والطفل، والسیاسات المتعلقة بتلك القضایا.  



 التعریف بأھمیة قضایا األسرة في العالم العربي، مشاریع ومبادرات معھد الدوحة الدولي لألسرة إلىوتھدف 
على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. على قائمة أولویات صناع السیاسات ھاوضعو  

- -انتھى  

نبذة عن معھد الدوحة  الدولي لألسرة    

یعد معھد الدوحة الدولي لألسرة مؤسسة دولیة  رائدة في دولة قطر  تدعم  
برامج البحوث  والسیاسات  والتواصل المجتمعي  التي  تھدف إلى  تنمیة األسر العربیة.  ولما كانت  البحوث  ھي  

مستندة إلى محور التركیز الرئیسي للمعھد، فإنھ یدعم نطاقًا واسًعا من الدراسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة ال
أدلة وذات صلة بقضایا الزواج وبناء األسرة،  والمرأة والخصوبة،  والتركیبة الدیموغرافیة للسكان،  وسالمة  

الطفل واألسرة، وتنشئة األبناء.  المعھد قسمین ھما: قسم البحوث األسریة وقسم السیاسات  ویضم 
األسریة. المتحدة للقضاء على العنف ضد  ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم 
المرأة، والمشاركة في  ندوات  ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة  في إطار  من الشراكة مع معظم صنادیق وبرامج  

األمم المتحدة، ومنھا إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة  
لمكافحة فیروس ومرض اإلیدز، والیونیسیف،للسكان، وبرنامج األمم المتحدة المشترك  إلى جانب  تمویل  

وإعداد طائفة متنوعة  من المطبوعات حول األسرة في األلفیة الجدیدة.  اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر  عضو  
في مؤسسة قطر، ویحظى بوضع  استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي  التابع  لألمم المتحدة.    

–مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان   

مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول 
اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على 

 بمبادرٍة كریمٍة من صاحب السمو األمیر الوالد 1995دولة قطر والعالم بأكملھ. تأّسست مؤسسة قطر سنة 
.الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا  

تلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االستراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل  
ب ویستقطب أرقى الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب إنشاء قطاع للتعلیم یجذ

المھارات والسلوكیات الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجیا عن طریق 
ً في إنشاء مجتمع  متطّور استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضا

.وتعزیز الحیاة الثقافیة والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع  

للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یرجى زیارة الموقع 
  http://www.qf.org.qaإللكتروني: ا

 

 


