
	

	
	

DELEGATES	SHARE	METHODOLOGIES	OF	CONDUCTING	
CONFLICT	RESEARCH		

	
Doha,	Qatar,	18	October	2016:	Academics	and	researchers	shared	experiences	and	
obstacles	encountered	while	conducting	research	on	war	and	conflict	zones	at	the	
second	day	of	the	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	conference	on	Family	
Research	and	Policy.	
	
Moderator	Suad	Joseph,	Ph.D.,	University	of	California,	said:	“When	conducting	research	
on	victims	of	war,	we	need	to	know	what	their	experiences	and	conditions	are,	and	how	
they	manage	and	understand	their	circumstances.	It’s	also	important	to	understand	the	
risks	of	delaying	research	among	populations	at	risk.”		
	
The	session	entitled	“Research	in	Wars	and	Conflict	Zones:	Methods,	Ethics,	and	
Lessons”	enabled	researchers	to	tackle	the	multiple	ethical	and	methodological	
challenges	they	face	when	conducting	research	on	how	conflicts	and	wars	impact	Arabic	
families.		
	
“Researchers	should	always	be	guided	by	the	‘do	no	harm’	principle	in	every	step	of	
their	research.	They	should	assess	whether	their	methods,	or	even	physical	presence	is	
doing	harm,”	Joseph	added.		
	
“Many	countries	and	universities	in	this	region	do	not	have	human	subject	protocols,	
which	are	essential.	We	have	to	ensure	we	access	them	from	institutions	online	as	they	
are	intended	to	protect	the	vulnerable	subjects	we	are	researching,”	he	explained.	
	
During	the	session,	best	practices	to	advance	research	and	improve	outcomes	were	also	
discussed.	
	

-ENDS-		

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	

	

	

	



	

 

 

البحوث في مناطق الصراعمناھج  ناقشمؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة ی  
-الدوحة، قطر : اختتم معھد الدوحة الدولي لألسرة فعالیات مؤتمره الثاني حول البحوث 2016أكتوبر  18 

بجلسة نقاشیة عامة بحثت موضوع "البحوث في مناطق الحروب والصراعات: والسیاسات األسریة، 
. مناھج وأخالقیات ودروس مستفادة"  

 
الذین تبادلوا الخبرات والتجارب، مجموعة من األكادیمیین والباحثین، الثالثة واألخیرة، شارك في الندوة 

والصراعات، وأفضل الممارسات وناقشوا العقبات التي تواجھ إجراء البحوث في مناطق الحروب 
لتطویر الجھود البحثیة وتحسین نتائج البحوث.  

 
وأشارت الدكتورة سعاد جوزیف، من جامعة كالیفورنیا، التي أدارت الجلسة، إلى أنھ "حین یتم إجراء 

البحوث حول ضحایا الحروب، یجب أن نتعرف على الظروف التي یعیشونھا، والتجارب التي مروا بھا، 
كنوا من إدارة وفھم ھذه الظروف. كما أنھ من المھم فھم المخاطر المترتبة عن تأخر إجراء موكیف ت

البحوث في المجتمعات المعرضة للمخاطر".  
 

" في مختلف ال ضرر وال ضراروتابعت جوزیف بالقول: "یجب أن یسترشد الباحثون، دائماً، بمبدأ "
 یم ما إذا كانت األسالیب التي یتبعونھا، أو حتى وجودھم مراحل البحث. كما یجب أن یبادروا دائماً إلى تقی

خاصاً  بروتوكوالً  ال تمتلكالجسدي، یمثل أي مصدر للضرر. فالكثیر من الدول والجامعات في المنطقة 
الوصول إلى ھذه البروتوكوالت من لمواضیع اإلنسانیة، وھذا أمر أساسي. لذلك، یجب أن نتأكد من با

 المعنیة عبر االنترنت، ألنھا تعتبر أساسیة في حمایة الجھات المھددة التي تكون موضعخالل المنظمات 
ا".بحثن  

 
خالقیة التى العدید من التحدیات المنھجیة واألوھدفت ھذه الجلسة إلى توفیر منصة للباحثین لمناقشة 

على األُسر العربیة، جراء البحوث المتعلقة بدراسة كیفیة تأثیر الصراعات والحروب إیواجھونھا عند 
المقاربات المنھجیة التركیز على القضایا األخالقیة واالستفادة من تجارب الباحثین اآلخرین من خالل و

التي استعانوا بھا خالل عملھم المیداني في ظل ظروف الصراعات، وبعد انتھائھا.  
 

- -انتھى  

  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

تنمیة  تھدف إلى التي والتواصل المجتمعي والسیاسات البحوث تدعم برامج رائدة في دولة قطر لألسرة مؤسسة دولیةمعھد الدوحة الدولي  یعد
ھي محور التركیز الرئیسي للمعھد، فإنھ یدعم نطاقًا واسًعا من الدراسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة المستندة إلى  البحوث ولما كانت األسر العربیة.
 ویضم وتنشئة األبناء. وسالمة الطفل واألسرة، والتركیبة الدیموغرافیة للسكان، والمرأة والخصوبة، الزواج وبناء األسرة، ة بقضایاأدلة وذات صل

ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم المتحدة للقضاء على  المعھد قسمین ھما: قسم البحوث األسریة وقسم السیاسات األسریة.
إدارة  من الشراكة مع معظم صنادیق وبرامج األمم المتحدة، ومنھا في إطار ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة ندوات والمشاركة في نف ضد المرأة،الع

ض الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة فیروس ومر
عضو  اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر من المطبوعات حول األسرة في األلفیة الجدیدة. طائفة متنوعة تمویل وإعداد إلى جانب دز، والیونیسیف،اإلی

  لألمم المتحدة. التابع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ویحظى بوضع في مؤسسة قطر،

مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان –  



	

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

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

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

ً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز ا لحیاة والتكنولوجیا عن طریق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضا
.قافیة والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمعالث  

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

 

 


