DIFI Panel Discussion on

“Protecting the Best Interest of the Child in Cross-Border Family Disputes: Qatar
Experience”
During HCCH Regional Seminar on
“Child Rights in International Family Disputes”
Fairmont Hotel, Amman, 19-20 November 2019
Brief Background:
The Doha International Family Institute (DIFI), a member of Qatar Foundation for Education,
Science and Community Development, is organizing a panel discussion titled “Protecting the Best
Interest in Cross-Border Family Disputes: Qatar Experience”. The panel discussion will be
conducted during the regional seminar on “Child Rights in International Family Disputes”,
organized by the “Working Party on Mediation of the Malta Process - Hague Conference on Private
International Law” (HCCH), “Supreme Judge Department of the Hashemite Kingdom” and the
“Global Affairs Canada” (GAC). The seminar will take place on November 19 - 20, 2019 in Fairmont
Hotel, Amman, Jordan.
DIFI’s panel discussion will shed the light on the Qatari experience in protecting the best interest
of the child in cross-border family disputes. DIFI is bringing together legal experts and practitioners
from the Ministry of Justice, Qatar Lawyers Association, National Human Rights Committee and
WIFAQ to underline the legal framework and experience of Qatar with relevance to protecting the
best interest of the Child in cross-border family Disputes.
DIFI’s panel discussion is a continuation of DIFI’s collaboration with the HCCH and GAC, which
resulted in the organization of HCCH Second Regional Gulf Seminar in Doha, Qatar, on March 29 30, 2016.
The subthemes that DIFI panel will address are the following:





Legislative Framework of Protecting the Child’s Best Interest in Cross-Border Family
Disputes in Qatar
Cross-Border Family Disputes: An Overview on Child Protection from Disputed Cases in
Qatari Courts
DIFI’s role in Advocating the Protection of the Best Interest of the Child in Cross-Border
Family Disputes at the Gulf Level
WIFAQ Role according to the Referral System from the Family Court

Program:
Moderator:
Mr. Ahmed Aref, Researcher, Doha International Family Institute

Panelists:
Ms. Deena Al-Ka'abi, Family Policy Officer, Doha International Family Institute


DIFI’s role in Advocating the Protection of the Best Interest of the Child in Cross-Border
Family Disputes at the Gulf Level

Mr. Abdullah Mohamed Abu Shehab AL-Merri, Legal Specialist, Ministry of Justice
Legislative Framework of Protecting the Child’s Best Interest in Cross-Border Family
Disputes in Qatar

Mr. Jathnan Al-Hajri, Board member of Qatar Lawyers Association, Lawyer of Court of Cassation
Cross-Border Family Disputes: An Overview on Child Protection from Disputed Cases in
Qatari Courts

Mr. Saleem Mohammed Al-Anzi, Director of Planning and Development, Family Consulting Center
(WIFAQ)
WIFAQ Role in Protecting the Best Interest of the Child in Cross-Border Family Disputes
according to the Referral System from the Family Court
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