
 
 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 لبحوث في العالم العربيعلى ا دعم السياسات األسرية المستندةفي إطار 

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

 البحثية
 

 )الدوحة، قطر( 1025 مارس 30

 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
 
نحو لجيود الصندوق القطري لرعاية البحث العممي تأكيًدا ، "أسرة" البحثية منحة تسمية عمييا أطمق التي ،المبادرةىذه  تيتأو 

 لمتمّيز عالمياً  قطباً  لتصبح بيا واالرتقاء ،قطر لدولة والتكنولوجية العممية القدرات بناء إلى الرامية قطر مؤسسة رسالة دعم
 . كما ييدفقطر مؤسسة في األساسية الركائز إحدى يعد الذي والتطوير البحوث قطاع أىداف مع يتماشى وبما ،واالبتكار

 أىداف تبني خالل من متطور مجتمع بناء في قطر مؤسسة مساعدة إلى ،من خالل ىذه المبادرة ،لألسرة الدولي الدوحة معيد
 تواجو التي بالقضايا الخاصة العالمية المعرفية القاعدة إثراء في والمشاركة ،4332 عام في الصادر األسرة بشأن الدوحة إعالن
 عمى ووضعيا ،األسرة قضايا حول المعرفي التبادل وتشجيع ،في ىذا المجال الرائدة البحوث ونشر تطوير عبر ،العربية األسرة
 .والدولية واإلقميمية الوطنية المستويات عمى بيا من خالل تبنييا والتعريف السياسات صناع أولويات قائمة

 
محاور  أربعة عمى ىذه المنحة المشتركة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العممي ومعيد الدوحة الدولي لألسرة،وتركز 
 بين والتوفيق األسرية التربية تشمل الزواج ونمطو  ،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 ي متكامل ومنظور

 



 
 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 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: "قائالً  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، جانبياومن 

 ،اإلسيام في تطوير السياسات األسرية في العالم العربيو  ،األسرة الدوحة الدولي لألسرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا
مع الصندوق القطري لرعاية البحث العممي إلطالق  تعاونبال جداً  سعداء ونحن ،المجالالمتخصصة في ىذا  البحوث دعمعبر 
 والدولية إليجاد واإلقميمية المحمية المستويات كافة المعنيين عمىجيود  وتضافر ستسيم في توحيد التي الجديدة المنحة ىذه

 ".العربي والعالم قطر دولة في لمتحديات التي تواجييا األسرة مبتكرة حمول
 
عمى  4360مارس  61، في دوالر ألف 03 قيمتيا تبمغ التي ،البحثية" أسرة" منحة المشاركة في طمبات قبول تم فتح بابسيو 

ومن بينيا أن  ،عمى المتقدمين استيفاء عدة شروطويجب . 4360 مايو 40 يوم المقترحات لتمقي النيائي الموعد أن يكون
 في نشرىاتم  – األقل عمى - بحوث عممية 0 لديو يكون وأنعمى شيادة الدكتوراه  حاصالً يكون الباحث الرئيسي لممقترح 

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

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

www.qnrf.org. 

 انتهى****

 قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عن نبذة

 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

https://oss.qnrfsubmission.org/
http://www.qnrf.org/
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 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 4331 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. 4331 عام في( باسم معيد الدوحةالدولي لمدراسات األسرية والتنمية سابقاً  المعروف) لألسرة الدولي الدوحة
 إثراء في المشاركة خالل من 4332 عام في الصادر ةاألسر  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

 .ةالمتحد لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي
 

 : مع التواصل يرجى الصحفي، البيان هذا عن المعلومات من للمزيد

 اإلعالمي المكتب

 المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 5849 4454 974+: ىاتف

 pressoffice@qf.org.qa: االلكتروني البريد

http://www.qnrf.org/

