
	 	 	
	
	

DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	DISCUSSES	ERADICATING	POVERTY	
AND	PROMOTING	PROSPERITY	AT	UNITED	NATIONS	

DIFI	Chosen	to	Represent	NGO	Major	Group	at	UN	Gathering	

Doha,	Qatar,	July	XX,	2017	-	The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	has	participated	in	
the	United	Nations	(UN)	High-Level	Political	Forum	(HLPF)	on	Sustainable	Development,	
convened	under	the	auspices	of	the	Economic	and	Social	Council.		

Held	under	the	theme,	‘Eradicating	Poverty	and	Promoting	Prosperity	in	a	Changing	World’,	the	
forum	took	place	from	July	10	–	19,	at	UN	Headquarters	in	New	York	City. 	

Ms.	Noor	Al	Malki	Al	Jehani,	Executive	Director,	DIFI,	said:	“DIFI’s	participation	in	the	forum	
aims	to	reaffirm	the	importance	of	the	family,	promote	Qatar	Foundation	globally,	and	support	
the	State	of	Qatar’s	commitment	to	achieving	the	UN’s	Social	Development	Goals.”		

DIFI	was	nominated	to	represent	the	NGO	Major	Group	to	deliver	an	oral	statement in	support	
of	Goal	1	of	the	UN’s	Sustainable	Development	Goals	(SDGs),	which	is	to	end	poverty	in	all	its	
forms	everywhere.	

Dr.	Anis	Ben	Brik,	Director	of	the	Family	Policy	Department,	DIFI,	said:	“The	family	is	central	to	
poverty	alleviation.	We	believe	that	strengthening	the	family	is	one	key	avenue	to	reducing	
poverty	and	to	achieving	of	the	SDGs.” 

Through	its	projects	and	initiatives,	DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	
and	Community	Development	(QF),	aims	to	highlight	the	importance	of	family	issues	in	the	
Arab	world	and	make	them	a	priority	for	policy-makers	on	local,	regional,	and	international	
levels.	

ENDS	

Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	

The	Doha	 International	 Family	 Institute	 (DIFI),	 a	member	 of	Qatar	 Foundation	 for	 Education,	
Science	 and	 Community	 Development	 (QF),	 was	 established	 in	 2006.	 The	 Institute	 works	 to	
strengthen	the	family	through	the	development	and	dissemination	of	high	quality	research	on	
Arab	 families,	 encouraging	 knowledge	 exchange	on	 issues	 relevant	 to	 the	 family	 and	making	



	 	 	
	
the	family	a	priority	to	policy	makers	through	advocacy	and	outreach	at	the	national,	regional	
and	 international	 levels.	 Among	 the	 Institute’s	 most	 important	 initiatives	 are	 the	 Annual	
Conference	 on	 the	 Family;	 and	 the	 OSRA	 Research	 Grant	 in	 collaboration	 with	 the	 Qatar	
National	 Research	 Fund,	 an	 annual	 research	 grant	which	 encourages	 research	 related	 to	 the	
Arab	family	and	family	policy.	The	Institute	has	special	consultative	status	with	United	Nations	
Economic	and	Social	Council	(ECOSOC).	

Qatar	Foundation	–	Unlocking	Human	Potential	

Qatar	 Foundation	 for	 Education,	 Science	 and	 Community	 Development	 (QF)	 is	 a	 non-profit	
organization	 that	 supports	 Qatar	 on	 its	 journey	 to	 becoming	 a	 diversified	 and	 sustainable	
economy.	 QF	 strives	 to	 serve	 the	 people	 of	 Qatar	 and	 beyond	 by	 providing	 specialized	
programs	 across	 its	 innovation-focused	 ecosystem	 of	 education,	 research	 and	 development,	
and	community	development.	

QF	was	founded	 in	1995	by	His	Highness	Sheikh	Hamad	bin	Khalifa	Al	Thani,	 the	Father	Emir,	
and	 Her	 Highness	 Sheikha	 Moza	 bint	 Nasser,	 who	 shared	 the	 vision	 to	 provide	 Qatar	 with	
quality	 education.	 Today,	 QF’s	 world-class	 education	 system	 offers	 lifelong	 learning	
opportunities	 to	 community	 members	 as	 young	 as	 six	 months	 through	 to	 doctoral	 level,	
enabling	 graduates	 to	 thrive	 in	 a	 global	 environment	 and	 contribute	 to	 the	 nation’s	
development.		

QF	is	also	creating	a	multidisciplinary	innovation	hub	in	Qatar,	where	homegrown	researchers	
are	working	to	address	local	and	global	research	and	development	challenges.	By	promoting	a	
culture	 of	 lifelong	 learning	 and	 fostering	 social	 engagement	 through	 programs	 that	 embody	
Qatari	 culture,	 QF	 is	 committed	 to	 empowering	 the	 local	 community	 and	 contributing	 to	 a	
better	world	for	all.	 

For	a	complete	list	of	QF’s	initiatives	and	projects,	visit	http://www.qf.org.qa	



   
	

 

 حكومیة في ملتقى لألمم المتحدةالمنظمات غیر المجموعة الرئیسیة لل لثَّ م

 الرخاءعلى الفقر وتعزیز  القضاءَ  سبلمعھد الدوحة الدولي لألسرة یناقش 
 

 
منتدى األمم المتحدة السیاسي شارك معھد الدوحة الدولي لألسرة في  :2017 أغسطس xxالدوحة، قطر، 

عنوان ب بالتنمیة المستدامة، الذي عقد تحت رعایة المجلس االقتصادي واالجتماعيرفیع المستوى المعني 
، بمقر منظمة الماضيیولیو  19-10ن الفترة م خالل"القضاء على الفقر وتعزیز الرخاء في عالم متغیر" 

 األمم المتحدة فى مدینة نیویورك األمریكیة.

: ، قائلةً المدیر التنفیذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة السیدة نور المالكي الجھني، صرحت المناسبة، وبھذه
تھدف مشاركة معھد الدوحة الدولي لألسرة في المنتدى إلى إعادة التأكید على أھمیة األسرة، وتعزیز دور "

مؤسسة قطر على الصعید العالمي، وتقدیم الدعم لاللتزام الذي قطعتھ دولة قطر بتحقیق أھداف األمم المتحدة 
 تنمیة االجتماعیة".بشأن ال

لتمثیل المجموعة الرئیسیة للمنظمات غیر الحكومیة في تقدیم بیاٍن قد اُختیر وكان معھد الدوحة الدولي لألسرة 
المعني بالقضاء على جمیع وتھا األمم المتحدة، ي یدعم الھدف األول من أھداف التنمیة المستدامة التي أقرّ وشف

 أشكال الفقر في كل مكان.

جانبھ، قال الدكتور أنیس بن بریك، مدیر إدارة السیاسات األسریة في معھد الدوحة الدولي لألسرة: من 
 نحن نؤمن أن دعم األسرة یمثل أحد السبل الرئیسیة للحدّ ف ؛األسرة دوًرا أساسیًا في تخفیف وطأة الفقر ؤديت"

 من الفقر وتحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة".

یھدف معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، من خالل  و
مشروعاتھ ومبادراتھ المتنوعة، إلى تسلیط الضوء على أھمیة قضایا األسرة في العالم العربي ووضعھا على 

المستویات الوطنیة واإلقلیمیة قائمة أولویات صنّاع السیاسات عبر تبنّي ھذه القضایا والتعریف بھا على كافة 
 والدولیة. 

  - انتھى -

 معھد الدوحة الدولي لألسرةعن  نبذة

. ویعمل المعھد على 2006عام التأسس معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، في 
األسرة العربیة، وتشجیع التبادل المعرفي حول القضایا دعم األسرة من خالل تطویر ونشر البحوث ذات الجودة العالیة حول 

ووضع القضایا األسریة على قائمة أولویات صنّاع السیاسات عبر تبنّي ھذه القضایا والتعریف بھا على  المتعلقة باألسرة،



   
	

الدوحة الدولي لألسرة،  المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. وقد أطلق المعھد عدة مبادرات ھامة، یأتي في مقدمتھا مؤتمرُ 
ومنحة "أسرة" البحثیة بالتعاون مع الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي، وھي منحة بحثیة سنویة تشجع على إجراء 
البحوث العلمیة المتعلقة باألسرة العربیة والسیاسات األسریة. ویتمتع المعھد بوضٍع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي 

 ع لألمم المتحدة.واالجتماعي التاب

 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع  مؤسسة
ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة 

 لتنمیة المجتمعیة. ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، والبحوث والتطویر، وا

 ثاني آل خلیفة بن حمد الشیخ الوالد األمیر السمو صاحب تشاركھا حكیمة رؤیة على بناء 1995 عام في قطر مؤسسة تأسست
 التعلیمي قطر مؤسسة نظام یوفر والیوم،. قطر ألبناء نوعي تعلیم توفیر على تقوم ناصر بنت موزا الشیخة السمو وصاحبة
 بیئة في المنافسة من لتمكینھم الدكتوراه، وحتى أشھر الستة سن من بدءاً  المجتمع، ألفراد الحیاة مدى التعلّم فرص الراقي
 .وطنھم تنمیة في والمساھمة عالمیة،

ً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدیات  كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا
حة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن الوطنیة والعالمیة المل

 مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساھم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaرجى زیارة الموقع اإللكتروني على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُ  لالطالع

 


