
	

	
	

DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	TO	HOST	SECOND	
ANNUAL	INTERNATIONAL	CONFERENCE		

Leading	Researchers	and	Policymakers	will	shed	light	on	
the	Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families	

Doha,	Qatar,	3	October	2016:	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	has	announced	the	
dates	and	agenda	for	its	second	International	Conference	on	Family	Research	and	Policy,	
which	will	address	the	theme	of	‘The	Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families’.	

The	conference	will	once	again	host	researchers	and	policymakers	from	across	the	world	at	
the	Qatar	National	Convention	Centre	(QNCC)	from	17th	to	18th	October	2016.	The	gathering	
will	provide	a	unique	platform	for	discussion	and	debate	on	the	impacts	of	wars	and	
conflicts	on	Arab	families,	as	well	as	the	role	of	public	policies	in	promoting	family	well-
being	and	protection.		

The	conference’s	agenda	will	address	relevant	issues	around	six	overarching	themes	
including:	family	formation	and	breakdown;	social	and	economic	conditions;	gender	and	
health	issues;	the	conditions	of	refugees	and	internally	displaced	families;	the	impact	of	
wars	and	conflicts	on	women,	men	and	children;	and	the	roles	and	experiences	of	non-
governmental	organisations	(NGOs)	in	responding	to	the	needs	of	families	during	and	post	
wars	and	conflicts.	

Commenting	on	the	announcement	of	the	conference,	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	Executive	
Director	of	DIFI,	said:	“Through	our	conference,	I	believe	we	will	greatly	enhance	research	
and	policy	discussions	by	highlighting	new	trends	in	the	challenges	Arab	families	face	as	a	
result	of	the	impacts	of	wars	and	conflicts.	We	will	build	on	our	work	in	influencing	regional	
and	international	family	research	and	policy	agendas	by	providing	a	platform	for	social	
scientists,	policymakers,	NGOs	and	CSOs	to	interact	and	exchange	ideas	and	expertise.”		

The	conference	will	feature	plenary	sessions	as	well	as	panel	discussions	which	will	bring	
together	a	number	of	notable	speakers	and	moderators.	The	first	day	will	explore	a	variety	
of	topics	focusing	on	family	formation,	socio-economic	impact	of	wars	on	families,	and	
gender	dimensions	during	conflicts.			

The	second	day	will	offer	a	series	of	sessions	including	the	experience	of	NGOs	in	zones	of	
war	and	conflict,	post-war	family	transition	and	resettlement,	conditions	of	Arab	refugees	
and	health	issues	in	wars	and	conflicts.		

For	details	of	speakers	and	sessions,	and	to	register	for	the	conference,	prospective	
participants	should	visit:	http://www.difi.org.qa/annual-conference	

	



	

	

	

DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	
(QF),	was	established	to	support	the	aims	of	the	2004	Doha	Declaration	on	the	Family.	The	
organisation	aims	to	become	a	global	knowledge	leader	on	the	Arab	family,	and	to	
contribute	to	the	knowledge	base	on	current	issues	through	the	development	of	high-
quality	research	and	networks.	

-ENDS-		

	

About	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	 three	 divisions:	 family	 research	 division,	 family	 policy	 division	 and	 social	
outreach	 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	
Emir,	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		
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یناقش آثار الحروب والصراعات على األسرة العربیة معھد الدوحة الدولي لألسرة   

لبحوث لالدولي لألسرة جدول أعمال المؤتمر الدولي الثاني  الدوحةأعلن معھد : 2016 أكتوبر 3الدوحة، 
تحت  المقبل أكتوبر 18و 17 الدوحة یوميمركز قطر الوطني للمؤتمرات ب في والسیاسات األسریة، الذي یقام

العربیة". األَُسرعلى تأثیر الحروب والصراعات عنوان "  
 

الباحثین وصانعي القرار من شتى أنحاء العالم لمناقشة  مشاركة متمیزة من المؤتمر النسخة الثانیة من شھدتسو
األسرة  یةیبحث دور السیاسات الراھنة في تعزیز رفاھكما  ،لصراعات على األسر العربیةتداعیات الحروب وا

وحمایة أفرادھا في ظل الحروب والصراعات.  
 

ب والصراعات على وتأثیر الحرالقضایا المتعلقة بمتكاملة تتناول محاور  ستةوتدور جلسات المؤتمر حول 
وقضایا النوع االجتماعي   ،االقتصادیةواالجتماعیة لظروف وا، األسرة وتفككفیما یتعلق بتكوین  األسرة العربیة

النساء والرجال على ب والصراعات والحرتأثیر و، ا، وأوضاع الالجئین واألسر المشردة داخلیً والقضایا الصحیة
المنظمات غیر الحكومیة فیما یتعلق باالستجابة الحتیاجات األسر أثناء وبعد اندالع واألطفال، وأدوار وتجارب 

.الحروب والصراعات  
 

وعلقت السیدة نور المالكي الجھني، المدیر التنفیذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة، على اإلعالن عن جدول 
عبر تسلیط لدائرة حول سیاسات األسرة لبحوث والنقاشات اتقدیم إضافة نوعیة لإلى  نطمحالمؤتمر بالقول: "

نتطلع إلى استكمال جھودنا  كما الضوء على التحدیات التي تواجھھا األسر العربیة جراء الحروب والصراعات.
، وذلك عبر توفیر األدوات اوعالمیً  االھادفة إلى التأثیر في األبحاث والسیاسات المعنیة باألسر العربیة إقلیمیً 

شأنھا تشجیع التفاعل المثمر بین الباحثین االجتماعیین، وصناع السیاسات، والمنظمات غیر والوسائل التي من 
  الحكومیة، ومنظمات المجتمع المدني".

 
یدیرھا ویشارك فیھا نخبة من المتحدثین  التي حلقات النقاشیة،الو لعامةاجلسات المن  عدداً ویتضمن المؤتمر 

 األسرة مقوماتحول  مھمةنقاشات  األول الیوم یشھدو األسریة.ن في األبحاث والسیاسات والمتخصصی
أبعاد النوع االجتماعي للحروب و ،العربیةعلى األسر  لحروبل قتصادیةواال جتماعیةاال اتتأثیرالو ،وتكوینھا

بینما یتضمن الیوم الثاني سلسلة من الحلقات النقاشیة التي تتناول موضوعات متنوعة تبرز تجربة  ،والصراعات
المنظمات غیر الحكومیة في مناطق الحروب والصراعات، وھجرة األسر ونزوحھا وإعادة توطینھا بعد 

.والنزاعات الحروب خاللاألسرة  وصحة الالجئین وأضاعالحروب،   
  

مزید من المعلومات حول الجلسات والمشاركین، یرجى زیارة صفحة المؤتمر على ى الحصول علللتسجیل وال
ar-conference-http://www.difi.org.qa/annualموقع معھد الدوحة الدولي لألسرة:   

 
قد تأسس لدعم  كان قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع،، عضو مؤسسة أن معھد الدوحة الدولي لألسرة یذكر

، في مسعًى ألداء دور قیادي في مجال األبحاث المتعلقة 2004أھداف إعالن الدوحة بشأن األسرة الصادر عام 



	

ھا، ودعمباألسرة العربیة، واإلضافة عبر ذلك إلى النتاج العلمي حول األسرة عبر إصدار األبحاث عالیة الجودة 
شاء الشبكات البحثیة.وإن  

 
 

–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  للمعھد، فإنھ یدعم نطاقًا ھي محور التركیز الرئیسي  

واسًعا من الدراسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة المستندة إلى أدلة وذات صلة بقضایا الزواج وبناء األسرة،  والمرأة  
والخصوبة، والتركیبة الدیموغرافیة للسكان،  وسالمة الطفل واألسرة،  وتنشئة األبناء.  المعھد ثالثة أقسام ھي: قسم  ویضم 
سریة، وقسم السیاسات األسریة، وقسم التواصل المجتمعي.البحوث األ ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام  

لألمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والمشاركة في  ندوات  ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة  في إطار  من الشراكة مع  
معظم صنادیق وبرامج األمم المتحدة، ومنھا ن االقتصادیة واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم إدارة الشؤو 

المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة فیروس ومرض اإلیدز، والیونیسیف، إلى جانب  تمویل  
وإعداد طائفة متنوعة  من المطبوعات حول األسرة في األلفیة الجدیدة.  اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر  مؤسسة عضو في  
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 
معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكملھ. تأّسست على الكربون إلى اقتصاد 

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

 
بتحقیق مھمتھا االستراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل إنشاء قطاع تلتزم مؤسسة قطر 

للتعلیم یجذب ویستقطب أرقى الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات والسلوكیات 
كنولوجیا عن طریق استخالص الحلول المبتكرة من الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والت

ً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة الثقافیة والحفاظ على التراث  المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضا
.وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع  

  http://www.qf.org.qa لكتروني:للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یرجى زیارة الموقع اإل
 

 


