
	

	

	

CHANGING	THE	ROLE	OF	NGOs	IN	PRESERVING	FAMILIES	DURING	
CONFLICT	HIGHLIGHTED	DURING	FINAL	DAY	OF	DIFI	CONFERENCE	

	

Doha,	Qatar,	18	October	2016	–	The	first	plenary	session	on	the	final	day	of	the	Doha	
International	Family	Institute	(DIFI)	Conference	on	Family	Research	and	Policy	focused	on	the	

role	of	non-governmental	organisations	(NGOs)	in	addressing	the	impact	of	wars	and	conflicts	

on	Arab	families.	

	

During	the	opening	session,	Kamel	Mohanna,	Founder	of	Amel	Association	International	in	

Lebanon,	highlighted	the	plight	of	refugees	in	the	wake	of	protracted	conflicts.	Mohanna	also	

emphasised	the	need	for	NGOs,	first	and	foremost,	to	work	towards	restoring	the	dignity	of	

refugees	and	internally	displaced	people	(IDP).	

	

Tom	Krift,	Regional	Director	of	Save	the	Children,	Middle	East	and	Eurasia	stressed	the	

importance	of	partnerships	between	international	and	local	NGOs:	“Local	partners	have	

stronger	community	knowledge;	they	know	how	it	functions,	what	happens	in	that	structure	

and	the	coping	mechanism	of	the	community.	Thus,	we	have	enhanced	our	partner-level	

approach,	particularly	in	Syria	where	we	now	have	38	partner	organisations.”		

	

“These	partnerships	are	extremely	complementary,	especially	for	local	organisations	that	were	

established	as	a	direct	response	to	the	humanitarian	situation	in	Syria.	As	a	well-established	

organisation,	Save	the	Children,	has	decades	of	experience	in	responding	to	humanitarian	issues	

so	we	are	able	to	assist	our	local	partners	with	the	necessary	interventions”	

	

Held	under	the	theme	‘The	Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families’,	the	Doha	

International	Family	Institute	(DIFI)	Conference	on	Family	Research	and	Policy	was	established	

to	address	the	family	formation,	the	socio-economic	impact	of	wars	on	families,	and	gender	

dimensions	during	conflicts.	

	

	

	

-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	

	



	

	

 
مؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة یناقش دور المنظمات غیر الحكومیة لمواجھة تأثیر الحروب  

 
 

الیوم الثاني من مؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة حول  شھد :2016أكتوبر 	18الدوحة، قطر، 
مناقشات حول دور المنظمات الغیر حكومیة في مواجھة تأثیر الحروب  ،البحوث والسیاسات األسریة

والصراعات على األسر العربیة.  
 

"مؤسسة عامل الدولیة" في لبنان، عن 	تحدث خالل الجلسة االفتتاحیة السید كامل مھنا، رئیس
صعوبات التي یعاني منھا الالجئون نتیجة للصراعات التي یطول أمدھا، مشدداً على حاجة المنظمات ال

غیر الحكومیة، قبل كل شيء، إلى العمل للحفاظ على كرامة الالجئین والنازحین. 	
	

الشرق توم كریفت، المدیر اإلقلیمي لمنظمة أنقذوا األطفال في منطقة وتخلل النقاش مداخلة للسید 
: . وقالالدولیةالمحلیة و ،حكومیةالغیر لى أھمیة الشراكة بین المنظمات ع فیھا أكد وسط وأوراسیا،األ
بكیفیة عمل على درایة كاملة  ، حیث یكونونھممجتمعاتالشركاء المحلیون بمعرفة أفضل ل یتمتع"

على ولذا، عملنا على تعزیز منھاجنا للشراكة  مع الظروف المحیطة. ھطرق تعایشالمجتمع، وھیكلیتھ، و
  ".شریكة منظمة 38 اآلن لدینا حیث سوریا، فيوباألخص  ،المستوى المحلي

 
وباألخص إلى المنظمات المحلیة التي  ،"تعد ھذه الشراكات إضافة مثمرةوأضاف كریفت بالقول: 

مؤسسة باعتبارنا ونحن في منظمة أنقذوا األطفال، و تأسست كنتیجة مباشرة للوضع اإلنساني في سوریا.
شركائنا  مساعدةالتدخل ولى نتحلى بالقدرة عبرة وفیرة للتصدي لمثل ھذه القضایا اإلنسانیة، تحمل خ

المحلیین في األوضاع التي یحاولون معالجتھا".  
 

وب والصراعات على تحت عنوان "تأثیر الحرذي ینعقد ھد الوحة الدولي لألسرة، المؤتمر معویناقش 
، ومدى تأثرھا بالتداعیات وتكوینھا من القضایا المتعلقة باألسرة العربیة عدًدااألسر العربیة"، 

االقتصادیة واالجتماعیة للحروب، وأبعاد النوع االجتماعي في ظل الصراعات.  
 
 

-انتھى- 	
	

  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

تنمیة  تھدف إلى التي والتواصل المجتمعي والسیاسات البحوث تدعم برامج رائدة في دولة قطر مؤسسة دولیةمعھد الدوحة الدولي لألسرة  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، اأدلة وذات صلة بقضای
ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم المتحدة للقضاء على  المعھد قسمین ھما: قسم البحوث األسریة وقسم السیاسات األسریة.

العنف ضد   

 

 

 

 

إدارة الشؤون  من الشراكة مع معظم صنادیق وبرامج األمم المتحدة، ومنھا في إطار ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة ندوات والمشاركة في المرأة،
، زاالقتصادیة واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة فیروس ومرض اإلید



	

عضو في  اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر من المطبوعات حول األسرة في األلفیة الجدیدة. طائفة متنوعة تمویل وإعداد إلى جانب والیونیسیف،
  لألمم المتحدة. التابع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ویحظى بوضع مؤسسة قطر،

مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان –  

قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى مؤسسة 
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 سمو األمیر الوالدصاحب ال  

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

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

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

 

	


