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Doha International Family Institute (DIFI), a member of Qatar Foundation for Education, Science and 

Community Development, is organizing a panel discussion entitled "Towards a Better Balance 

between Family and Work the GCC" on 30 March 2015 in Doha. 

This panel discussion comes in line with Qatar Foundation strategy in leading positive change and 

development in the region and is based on the Institute’s mission of making family-related issues a top 

priority for policy-makers and introduces them at the national, regional and international levels. This 

Panel discussion is the first event within DIFI's program on family-related policies in GCC countries. 

The overall objective of the Panel discussion is to highlight the importance of balancing work and 

family responsibilities in GCC countries, and to study the different ramifications of the lack of such 

balance on the family, institutions, state and community. Besides, The Panel discussion will address 

regional and international best practices in this regard and how to use them in GCC countries. 

The panel discussion will be in held in 5th floor, Tornado Tower, West Bay  a nd will be in Arabic 

Language. The panel discussion will invite a group of experts and researchers from different 

disciplines on the above-mentioned themes, in addition to representatives from NGOs and UNFPA 

Arab States Regional Office. 

The panel discussion will conclude with An executive Summary containing a sum up of the working 

papers, summarizing the results of discussions, and prioritizing the topics for related policies, research 

agenda and awareness raising campaigns. 

 



 

 

 حلقة نقاشية

 "لدول الخليج العربية في دول مجلس التعاون عملوال األسرة"نحو توازن أفضل بين 

 

 5302مارس  03

 الطابق الخامس، برج التورنيدو، الخليج الغربي، الدوحة

 
"ًحى تىاصى أفضل بيي يٌظن هؼهذ الذوحت الذولي لألسشة، ػضى في هإسست قطش للتشبيت والؼلىم وتٌويت الودتوغ، حلقت ًقاشيت بؼٌىاى 

بشج التىسًيذو، الذوس الخاهس، الخليح في  5302هاسس  03، يىم "األسشة والؼول في دول هدلس التؼاوى لذول الخليح الؼشبيت

 .الذوحتالغشبي، 

اتساقا هغ أحذ األهذاف اإلستشاتيديت لوإسست قطش وهي قيادة التغييش اإليدابي والبٌاء في الوحيظ اإلقليوي، ٍ الحلقت الٌقاشيت تأتي هزو

والتؼشيف بها ػلً الوستىياث  ،ػلً قائوت أولىياث صٌاع السياساث قضايا األسشةاًطالقاً هي سسالت الوؼهذ الوتوثلت في وضغ و

تهذف الحلقت ئلً تسليظ الضىء ػلً أهويت التىاصى بيي الؼول والوسإولياث األسشيت في دول هدلس  ذوليت، حيثىطٌيت واإلقليويت والال

وكزلك  ،الذولت والودتوغواقتصاد  ػلً هستىي األسشة وهإسست الؼول التؼاوى، ودساست التذاػياث الوختلفت إلًؼذام رلك التىاصى

 تتٌاول أبشص التداسب اإلقليويت والذوليت في هزا الصذد وكيفيت اإلستفادة هٌها في دول هدلس التؼاوى. 

سصذ سياساث التىاصى بيي الؼول والوسإولياث األسشيت في دول هدلس  أولً وتشتول أخٌذة الحلقت الٌقاشيت ػلً ستت هحاوس هي؛ 

هي قضيت تخص الٌساء فقظ؟ ، ثالثاً تأثيش الخلل في التىاصى بيي الؼول  هل  –ثاًياَ الوىائوت بيي الؼول والوسإولياث األسشيت ، التؼاوى

والوسإولياث األسشيت ػلً الفشد واألسشة والودتوغ، سابؼاً تأثيش الخلل في التىاصى بيي الؼول والوسإولياث األسشيت ػلً الوستىي 

دوليت و ئقليويت تداسب، سادساً هستىي اقتصاد الذولت تأثيش الخلل في التىاصى بيي الؼول والوسإولياث األسشيت ػلً، خاهساً الوإسسي

 ًاخحت وكيفيت الستفادة هٌها في دول هدلس التؼاوى

، وستٌتهي وذًيالودتوغ الهٌظواث هوثليي ػي و والتٌفيزييي باحثييالخبشاء والًخبت هي  هستضيفت ستؼقذ الحلقت الٌقاشيت باللغت الؼشبيت

  الحلقت باإلخابت ػلً تساؤلث حىل أولىيت القضايا الوطشوحت لصٌاع السياساث ولألخٌذة البحثيت ولحوالث التىػيت.
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