
	 	 	
	

DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	CONCLUDES	SECOND	ANNUAL	

FAMILY	POLICY	FORUM	WITH	PARTICIPANTS’	RECOMMENDATIONS	

Forum marks Ten Years Since Issuance of Family Law in Qatar  

Doha,	Qatar,	March	11,	2017:	The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	has	concluded	its	second	
annual	Family	Policy	Forum,	entitled	‘Ten	Years	Since	the	Issuance	of	Family	Law	in	Qatar:	Experiences	
and	Aspirations’.		

The	Forum,	which	took	place	in	Doha	from	March	1	–	2,	was	held	in	partnership	with	the	Legal	and	
Judicial	Studies	Center	of	the	Ministry	of	Justice;	the	Faculty	of	Law	at	Qatar	University;	the	Qatar	
Lawyers	Association;	and	Qatar	Social.	

Through	the	Forum,	DIFI	succeeded	in	bringing	together	a	broad	spectrum	of	judges,	lawyers,	and	legal	
experts	to	discuss	various	topics,	including:	The	historical,	social	and	legislative	context	for	the	issuance	
of	family	law	in	Qatar	and	its	role	in	supporting	family	policies;	Family	law:	Substantive	and	procedural	
provisions	between	legislation	and	societal	reality;	The	perspective	of	lawyers	on	family	law	and	its	
applications	in	the	courts;	Cases	of	reconciliation	in	family	disputes	and	the	role	of	civil	society;	and	
judicial	protection	of	the	family:	Applications	from	the	Qatari	courts.	

Ms.	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	Executive	Director	of	DIFI,	thanked	the	participants	for	their	valuable	
contributions,	giving	special	thanks	to	the	organizing	partners:	“I	would	like	to	extend	our	appreciation	
to	our	partners	who	share	our	commitment	to	strengthen	and	protect	the	family	and	promote	the	
wellbeing	of	its	members.”	

Following	two	days	of	presentations	and	discussions	on	some	of	the	most	pressing	challenges	faced	in	
the	application	of	family	law,	a	list	of	recommendations	from	participants	were	issued	and	distributed.	
They	include	a	call	to	allocate	a	separate	building	for	family	courts;	to	issue	a	family	procedural	code;	to	
review	the	family	law	no.	22	of	2006	and	all-relevant	legislations;	to	establish	a	special	alimony	fund	and	
to	elaborate	a	system	for	legal	aid	in	family	disputes.	

DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	(QF),	seeks	to	
support	research	and	policy	studies	which	aim	to	protect	the	Arab	family.	

Image	Captions:	

Image	1:	 Participants	during	one	of	the	presentations	and	discussions	conducted	at 	the	second	
annual	Family	Policy	Forum.		



	 	 	
	
Image	2:	Members	from	the	community	of	judges,	lawyers,	and	legal	experts	attending	the	
second	annual	Family	Policy	Forum.	
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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 



	 	 		 	
 

 للسیاسات األسریة  الثانيالمنتدى  ختام في

   22یوصي بتعزیز محكمة األسرة ومراجعة القانون رقم معھد الدوحة الدولي لألسرة 

منتدى السنوي الثاني ال مؤخراً، ،معھد الدوحة الدولي لألسرة اختتم :2017مارس  11الدوحة، قطر، 
لالستفادة من الخبرات المتراكمة طوال عشرة  الھادفةبإصدار مجموعة من التوصیات  ،للسیاسات األسریة

  أعوام على إصدار قانون األسرة في قطر، وبالتالي تعزیز عمل محكمة األسرة.

في غایة األھمیة  مواضیع ناقشوا ، الذینالباحثینن ویماوالمح ةالقضا منمرموقة كوكبة  المنتدى استقطب
السیاق التاریخي واالجتماعي والتشریعي إلصدار قانون األسرة في قطر ودوره في دعم  على غرار

النصوص الموضوعیة واإلجرائیة بین التشریع والواقع من حیث  وقانون األسرة ؛السیاسات األسریة
وقضایا الصلح في المنازعات األسریة ؛ المحاكمورؤیة المحامین حول قانون األسرة وتطبیقاتھ ب؛ المجتمعي

 تطبیقات من المحاكم القطریة.عبر  ودور المجتمع المدني؛ والحمایة القضائیة لألسرة

وأثنت السیدة نور المالكي الجھني، المدیر التنفیذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة، على جھود المشاركین 
شركائنا الذین یشاطروننا االلتزام في تقویة األسرة ى لإ: "أود أن أتوجھ بالشكر قائلةومساھماتھم القیمة، 

  ، وتعزیز رفاھیة أفرادھا".وحمایتھا

خرج حول أھم التحدیات التي واجھت تطبیق القانون،  الخبراءبعد مناقشة أوراق العمل واالستماع آلراء و
لمحكمة األسرة یضم كافة الجھات ذات تخصیص مقر مستقل تضمنت  من التوصیاتة باقب المشاركون

ً متكامالً لمكاتب اإلرشاد األسري  الصلة، واإلسراع في استصدار قانون إلجراءات التقاضي یتضمن تنظیما
 2006لعام  22وتسویة المنازعات األسریة واختیار المحكمین وضوابط عملھم، ومراجعة قانون األسرة رقم 

صندوق لضمان صرف الحقوق المالیة في دعاوى األسرة لمستحقیھا،  وكافة التشریعات ذات الصلة، وإنشاء
 وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونیة بمحاكم األسرة توفر المعونة والتوعیة والتسویة القانونیة.

تحت وتجدر اإلشارة إلى معھد الدوحة الدولي لألسرة قد نظم المنتدى السنوي الثاني للسیاسات األسریة 
، بالشراكة مع مركز الدراسات سرة: التجربة والتطلعات"أعوام على إصدار قانون األ"عشرة عنوان 

والمؤسسة  القانونیة والقضائیة بوزارة العدل، وكلیة القانون بجامعة قطر، وجمعیة المحامین القطریة،
 القطریة للعمل االجتماعي.

وسیواصل معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، جھوده الرامیة 
في الوقت الراھن، والتحدیات التي تواجھھا إلى إثراء القاعدة العلمیة العالمیة حول قضایا األسر العربیة 

 ي لتلك القضایا.األسرة العربیة، وترسیخاً اللتزام المعھد بالتصد یةتعزیزاً لرفاھ

 



	 	 		 	
 

 تعلیق الصور:

 .المشاركون خالل إحدى ندوات المنتدى السنوي الثاني للسیاسات األسریة: 1الصورة 

مجموعة من القضاة والمحامین والخبراء القانونیین الذین شاركوا في المنتدى السنوي الثاني : 2الصورة 
 للسیاسات األسریة.

 

 -انتھى  -

 

  الدولي لألسرة الدوحة معھدنبذة عن 

. وتتمثل رسالة المعھد في دعم األھداف الُمحّددة 2006معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، في عام  تأسس
سیة للمجتمع من خالل المشاركة في إثراء ، والرامیة إلى تعزیز األسرة بصفتھا الوحدة األسا2004في إعالن الدوحة بشأن األسرة الصادر في عام 

نّاع السیاسات القاعدة المعرفیة الخاصة بالقضایا التي تواجھ األسرة العربیة وتشجیع التبادل المعرفي حول قضایا األسرة ووضعھا على قائمة أولویات ص
من أھم مبادرات المعھد المؤتمر السنوي لألسرة، ومنحة أسرة البحثیة عبر تبنّي ھذه القضایا والتعریف بھا على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. و

ة. بالتعاون مع صندوق قطر لرعایة البحث العلمي، وھي منحة سنویة للبحوث حول قضایا األسرة العربیة والقضایا ذات الصلة بالسیاسات األسری
 الجتماعي لألمم المتحدة.والمعھد حاصل على الصفة االستشاریة الخاصة لدى المجلس االقتصادي وا

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى اق
بمبادرٍة كریمٍة من صاحب  1995لم بأكملھ. تأّسست مؤسسة قطر سنة معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على دولة قطر والعا

 .الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا السمو األمیر الوالد

المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلیم یجذب ویستقطب أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االستراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة  
بتكار الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات والسلوكیات الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم اال

ة. وتسھم المؤسسة أیضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة الثقافیة والتكنولوجیا عن طریق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسی
 .والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع

  http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 


