
	

RESEARCHERS	AND	POLICYMAKERS	EXPLORE	WAYS	TO	PRESERVE	ARAB	

FAMILIES	DURING	CONFLICT	ON	FINAL	DAY	OF	DIFI	CONFERENCE	

Conference	Highlighted	Commitment	to	Influencing	Existing	Public	Policies	and	Future	
Research	

	
Doha,	Qatar,	18	October	2016:	The	final	day	of	the	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	
Conference	on	Family	Research	and	Policy	shed	light	on	numerous	topics	relating	to	the	
breakdown	of	the	family	structure	as	a	result	of	wars	and	conflicts.	
	
Leading	local	and	international	researchers	and	policymakers	examined	the	most	effective	
means	of	preserving	the	family	unit	during	times	of	instability	and	civil	unrest,	the	
experience	and	changing	role	of	NGOs	in	war	zones,	post-war	family	transition	and	
resettlement	of	refugees	in	the	region.		
	
Azza	Abdelmoneium,	Senior	Associate	Researcher,	DIFI,	focused	on	the	plight	of	internally	
displaced	children	in	Khartoum	in	Sudan	during	the	‘Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	
Women,	Men	and	Children’	parallel	session.	“These	children	are	displaced	due	to	several	
reasons	including	migration,	breakdown	of	families,	conflicts	and	natural	disasters,	and	are	
then	forced	to	work	under	very	harsh	conditions	and	are	subject	to	many	forms	of	violence	
from	their	employers.”	
	
“Only	through	raising	awareness	of	these	issues,	and	through	further	research	and	
education,	can	we	hope	to	influence	and	inform	future	policies	to	protect	the	rights	of	
children	in	conflict	areas,”	Abdelmoneium	said.		
	
Delegates	from	Save	the	Children,	Arab	Renaissance	for	Democracy	and	Development	and	
Amel	Association	International	tackled	how	the	changing	nature	of	both	conflict	and	
humanitarian	relief	has	transformed	the	role	of	non-governmental	organisations	(NGOs)	
from	the	traditional	role	of	mitigating	the	effects	of	conflict	into	performing	new	roles,	
including	conflict	prevention	and	peace	building	efforts.	
	
In	the	‘Health	Consequences	of	Wars	and	Conflicts’	parallel	session,	guest	speaker	Jocelyn	
DeJong,	PhD,	American	University	Beirut,	delivered	a	presentation	entitled	‘Effects	of	
Conflict	on	Reproductive,	Maternal,	Neonatal,	and	Child	Health	–	A	Case	Study’.	DeJong	
explored	the	lack	of	data	in	addressing	the	health	challenges	in	conflict	areas	while	noting	
how	these	can	be	overcome	by	encouraging	collaborations	across	humanitarian	agencies,	
government	bodies	and	academic	institutions.	
	
An	interactive	session	at	the	end	of	the	conference	gave	researchers	and	academics	an	
opportunity	to	share	their	experiences,	discuss	the	obstacles	they	have	encountered	when	
conducting	research	on	war	and	conflict	zones,	and	the	best	practices	to	advance	their	
research	moving	forward.			
	



	

Witness:	‘Syria:	No	Strings’,	an	Al	Jazeera	Documentary	film,	and	‘Scenes	of	War	and	
Conflict:	Arab	Families	in	Focus’,	photos	by	Al	Jazeera,	depicted	the	devastating	impact	of	
wars	on	the	family	structure	and	were	exhibited	during	the	conference.		
	
Al	Jazeera	Media	Network	(AJMN)	was	DIFI’s	official	media	partner	for	the	Second	Annual	
Conference	on	Family	Research	and	Policy.	The	partnership	was	born	as	a	result	of	their	
shared	focus	on	human	stories	and	an	awareness	of	the	multi-layered	impacts	that	wars	and	
conflicts	have	on	Arab	families.		
	
DIFI	is	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	
(QF),	and	aims	to	support	research	programmes	and	policies	to	promote	the	development	
of	Arab	families.	

-ENDS-		

	

About	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	 three	 divisions:	 family	 research	 division,	 family	 policy	 division	 and	 social	
outreach	 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	
Emir,	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		



	

	

	

	

Al	Jazeera	Media	Network	(AJMN)	

Al	Jazeera	strives	to	deliver	content	that	captivates,	informs,	inspires	and	
entertains.		Launched	in	1996,	Al	Jazeera	was	the	first	independent	news	channel	in	the	
Arab	world	dedicated	to	providing	comprehensive	news	and	live	debate.	It	challenged	
established	narratives	and	gave	a	global	audience	an	alternative	voice—one	that	put	the	
human	being	back	at	the	centre	of	the	news	agenda—quickly	making	it	one	of	the	world’s	
most	influential	news	networks.	Since	then,	it	has	added	new	channels	and	services,	with	
more	than	70	bureaus	around	the	world,	while	maintaining	the	independent	and	pioneering	
spirit	that	defined	its	character.	Each	subsidiary	follows	the	same	principles—values	that	
inspire	it	to	be	challenging	and	bold,	and	provide	a	‘voice	for	the	voiceless’	in	some	of	the	
most	underreported	places	on	the	planet.	

	

	

	



	

في الیوم الثاني واألخیر من مؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة  

الباحثون وصانعو القرار یناقشون سبل الحفاظ على تماسك األسرة العربیة  

	
– 2016أكتوبر  18الدوحة، قطر،  مؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة حول البحوث  الیوماختتم  

والسیاسات األسریة فعالیاتھ التي استمرت یومین تحت عنوان "تأثیر الحروب والصراعات على األسر 
بنیة تسلیط الضوء على التحدیات والقضایا التي تھدد وخصص المؤتمر دورتھ ھذا العام ل ."العربیة

العدید من في ظل النزاعات والحروب المشتعلة التي تعاني ویالتھا  ،بالتفكك والتمزقاألسرة العربیة 
دول في الشرق األوسط.ال  

 
وخالل الجلسات والندوات العدیدة التي حفل بھا المؤتمر، تناول الباحثون والخبراء من قطر ودول العالم  

أدوار وعملیات وسائل الحفاظ على تماسك األسرة وحمایتھا من التفكك، والتغیرات التي طرأت على 
تتمثل في  يتالالمنظمات غیر الحكومیة في مناطق الحروب والصراعات، وتوابع الحروب والصراعات 

، وأوضاع الالجئین العرب واألسر المشردة داخلیاً، الالجئین في المنطقة انتقال األسر وإعادة توطین
والتداعیات الصحیة للحروب والصراعات.  

 
الدكتورة عزة عبد ، تحدثت "والصراعات على النساء والرجال واألطفالر الحروب أثخالل جلسة "

عن محنة األطفال المشردین في الخرطوم في  ،معھد الدوحة الدولي لألسرة ، باحث مشارك أول فيالمنعم
بقولھا: "ھؤالء األطفال أصبحوا مشردین لعدة أسباب منھا الھجرة وتفكك العائالت  ،السودان

ث الطبیعیة، واضطروا للعمل في ظل ظروف قاسیة تعرضوا خاللھا لمختلف والصراعات والكوار
أرباب العمل".قبل أشكال العنف من   

 
وطالبت الدكتورة عزة في حدیثھا بضرورة التوعیة بالظروف الخطیرة التي یعیشھا ھؤالء األطفال، 

من أجل صیاغة السیاسات التي تحمي حقوق األطفال في مناطق  ،وإجراء المزید من األبحاث والدراسات
الصراعات.  

 
عنوان "دور وخبرات المنظمات غیر الحكومیة"،  ، التي جاءت تحتوفي الجلسة العامة الثانیة للمؤتمر

استعرضت الوفود التي تمثل منظمات المجتمع المدني اإلقلیمیة والدولیة، مثل منظمة "أنقذوا األطفال"، 
والھالل األحمر القطري، ومؤسسة عامل الدولیة، التغیرات التي طرأت على الصراعات وجھود اإلغاثة، 

التقلیدي للمنظمات غیر الحكومیة من تخفیف الصراع إلى االضطالع وأدت إلى توسیع طبیعة الدور 
بأدوار جدیدة منھا منع الصراعات وجھود بناء السالم.  

 
في جلسة "التداعیات الصحیة ، من الجامعة األمریكیة في بیروت، یوج دي جوسیلینمت الدكتورة قدّ و

 الطفل حدیثجابیة وصحة األم وعلى الصحة اإلن الصراعثر أمحاضرة حول "للحروب والصراعات"، 
–ل صحة الطفالوالدة و "، تناولت فیھا نقص البیانات حول التحدیات الصحیة في سوریا دراسة حالة 

، مؤكدة أن التغلب على ھذه التحدیات یتطلب تكاتف الجھود بین وكاالت اإلغاثة اإلنسانیة مناطق الصراع
والھیئات الحكومیة والمؤسسات األكادیمیة.  



	

 
أتاحت للباحثین واألكادیمیین فرصة تبادل الخبرات  ،بجلسة نقاش تفاعلیة أعمالھواختتم المؤتمر 

واستعراض العقبات التي تعترضھم عند إجراء األبحاث والدراسات حول مناطق الحروب والصراعات، 
وأفضل الممارسات التي تمكنھم من إنجاز أبحاثھم واستكمالھا.  

 
قیود"، واحتضن طوال فترة انعقاده معرض  دونالجزیرة الوثائقي "سوریا: وعرض المؤتمر كذلك فیلم 

" الذي تجسد صوره مشاھد األسرة العربیة في بؤر الحروب والصراعاتالجزیرة الفوتوغرافي بعنوان "
تمزق وتفكك العائالت واألسر العربیة. فيالحروب والدمار وتأثیر النزاعات   

 
لبحوث والسیاسات األسریة حول اوجدیر بالذكر أن المؤتمر السنوي الثاني لمعھد الدوحة الدولي لألسرة 

شراكة مع شبكة الجزیرة اإلعالمیة تعكس مدى وعي الطرفین باآلثار المتعددة للحروب قد شھد 
والصراعات على األسر العربیة في العالم العربي.  

 
، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، إلى دعم ویسعى معھد الدوحة الدولي لألسرة

البحوث والدراسات حول األسرة العربیة، وصوغ السیاسات المالئمة، بھدف الحفاظ علیھا وتحقیق التنمیة 
المجتمعیة المستدامة.  

 
- –انتھى    

  
نبذة عن معھد الدوحة  الدولي لألسرة    

یعد دولیةمعھد الدوحة الدولي لألسرة مؤسسة   رائدة في دولة قطر  تدعم برامج  البحوث  والسیاسات  والتواصل  
المجتمعي التي  تھدف إلى  تنمیة األسر العربیة.  ولما كانت  البحوث  ھي محور التركیز الرئیسي للمعھد، فإنھ یدعم نطاقًا  

واسًعا من الدراسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة المستندة إلى أدلة وذات صلة بقضایا اج وبناء األسرة،الزو  والمرأة  
والخصوبة، والتركیبة الدیموغرافیة للسكان،  وسالمة الطفل واألسرة،  وتنشئة األبناء.  المعھد قسمین ھما: قسم  ویضم 

البحوث األسریة وقسم السیاسات األسریة. ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم المتحدة للقضاء على  
العنف ضد المرأة، والمشاركة في  ندوات  ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة  في إطار  من الشراكة مع معظم صنادیق وبرامج األمم  
المتحدة، ومنھا إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم  

ف،المتحدة المشترك لمكافحة فیروس ومرض اإلیدز، والیونیسی إلى جانب  تمویل وإعداد  طائفة متنوعة  من المطبوعات  
حول األسرة في األلفیة الجدیدة. اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر  عضو في مؤسسة قطر،  ویحظى بوضع  استشاري خاص  

مع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  لألمم المتحدة.    

إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر    

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

الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة  الوالدبمبادرٍة كریمٍة من صاحب السمو األمیر  1995مؤسسة قطر سنة 
.السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا  

تلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االستراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل إنشاء قطاع  
ولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات والسلوكیات للتعلیم یجذب ویستقطب أرقى الجامعات العالمیة إلى د



	

الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجیا عن طریق استخالص الحلول المبتكرة من 
ً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة الثقافیة والحفاظ  على التراث المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضا

.وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع  

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

شبكة الجزیرة اإلعالمیة  

كخدمة  1996ملھم وثري. انطلقت الجزیرة في األول من نوفمبر تسعى شبكة الجزیرة اإلعالمیة إلى تقدیم محتوى قیم و
إعالمیة عربیة االنتماء عالمیة التوجھ، وكانت أول قناة إخباریة مستقلة في العالم العربي لتقدیم األخبار الشاملة والنقاشات 

دیدة وبعداً آخر لفھم قضایا الشرق الحیة. تحدت الجزیرة آنذاك القوالب اإلعالمیة السائدة في المنطقة، لتعلن بدایة حقبة ج
بعداً یجعل اإلنسان العربي وھمومھ مركزاً لتغطیتھا –األوسط  األمر الذي جعل الجزیرة واحدة من الشبكات اإلخباریة  -

األكثر تأثیراً في العالم.  

دین الماضیین، مع الحفاظ منذ ھذه االنطالقة، توسعت شبكة الجزیرة اإلعالمیة في تغطیتھا اإلعالمیة وعملیاتھا خالل العق
على االستقاللیة والریادة التي عرفت بھا. حیث تلتزم جمیع منصاتنا اإلعالمیة بمعاییرنا المھنیة والموضوعیة، وتسعى 

إلیصال جمیع اآلراء وفقاً للعقد القائم بینھا وبین متابعیھا "الرأي .. والرأي اآلخر".  

 
	
	
	

	
	
	
	
	

 


