
DIFI	EXECUTIVE	DIRECTOR	ANNOUNCES	GRANT	TO	FUND	RESEARCH	ON	
CONFLICT	AND	ARAB	FAMILIES		

	
HE	Sheikha	Hessa	bint	Khalifa	Al	Thani	Calls	for	a	Collective	Response	to	Address	the	Impact	

of	War	on	the	Family	Unit								

Doha,	Qatar,	17	October	2016	–		The	first	day	of	the	Doha	International	Family	Institute	
(DIFI)	conference	on	Family	Research	and	Policy,	held	under	the	theme	‘The	Impact	of	Wars	
and	Conflicts	on	Arab	Families’,	has	explored	family	formation,	socio-economic	impact	of	
wars	on	families,	and	gender	dimensions	during	conflicts.		
	
Regional	and	international	policymakers	gathered	at	the	Qatar	National	Convention	Centre	
(QNCC)	to	examine	the	role	of	public	policies	in	promoting	and	protecting	the	well-being	of	
Arab	families	in	ongoing	conflicts.	
	
Delegates	were	welcomed	to	the	conference	by	Ms	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	Executive	
Director	of	DIFI,	who	announced	the	second	edition	of	the	Osra	Research	Grant	to	fund	
research	on	the	impacts	of	conflict	on	family	formation	and	breakdown,	parent-child	
relationships,	and	the	policies	related	to	these	topics.		
	
Established	by	DIFI	in	collaboration	with	the	Qatar	National	Research	Fund	(QNRF),	a	
member	of	Qatar	Foundation	(QF),	the	Osra	Research	Grant	offers	researchers	from	Qatar	
and	other	Arab	countries	up	to	$50,000	a	year	to	conduct	research	on	the	impact	of	wars	on	
the	family	structure.			
	
Highlighting	the	impacts	of	war	during	her	welcome	address,	Ms	Al-Jehani	said:	“The	short	
and	long	term	implications	of	conflict	affect	the	unity	of	society	and	the	entire	family	unit.	It	
is	crucial	for	us	to	differentiate	between	these	implications	in	order	to	be	able	to	ascertain	
the	appropriate	mechanisms	and	measures	to	address	them.”	
	
HE	Sheikha	Hessa	bint	Khalifa	Al	Thani,	Special	Envoy	of	the	Arab	League	Secretary	General,	
for	Humanitarian	Affairs;	Rami	Khouri,	Senior	Fellow,	Issam	Fares	Institute,	American	
University	Beirut;	Luay	Shabana	Ph.D.,	Regional	Director	of	Arab	States,	UNFPA;	and	Nahla	
Haidar,	Member	of	CEDAW	Committee,	took	part	in	the	first	plenary	session,	moderated	by	
Amal	Mohammed	Al	Malki,	Ph.D.,	Founding	Dean	College	of	Humanities	and	Social	Sciences	
at	Hamad	bin	Khalifa	University	(HBKU).	Titled	‘Impacts	of	Wars	and	Conflicts	on	Families’,	
panellists	explored	how	conflict	compromises	families.	
	
"Today	the	destruction	of	the	social	and	economic	infrastructure	due	to	conflict	is	tearing	
families	apart	and	destroying	communities.	It	is	our	collective	responsibility	to	do	all	we	can	
to	preserve	families	that	are	under	threat	by	not	only	offering	aid	and	support,	but	by	
exploring	all	possible	ways	we	can	protect	them	against	the	devastating	impact	of	



war,"	Sheikha	Hessa	urged.			
	
Rami	Khouri	called	for	policies	to	address	the	detrimental	impact	of	conflict	on	the	family	
unit.	“The	major	problem	we	face	in	terms	of	the	negative	impact	of	conflict	on	families	is	
the	lack	of	policies	to	address	these	challenges.	Qatar	is	one	of	the	few	countries	in	the	
region	that	is	committed	to	research	and	policies	on	how	war	and	conflict	compromises	the	
family	structure,”	Mr	Khouri	noted.	
	
In	the	panel	session	entitled	‘Witness	to	the	Human	Story’,	Al	Jazeera	journalists	delivered	
sobering	accounts	of	their	on-the-ground	experience	in	war	and	conflict	zones	in	the	Arab	
region.		

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-	

	
	
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	

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.	
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العربیة األسرة على الحروب تأثیر حول" أسرة" منحة من الثانیة النسخة إطالق  
 

– 2016أكتوبر  17الدوحة، قطر،  مؤتمر معھد الدوحة الدولي لألسرة حول البحوث والسیاسات  اختتم 
فعالیاتھ للیوم األول، األسریة، والمقام تحت عنوان "تأثیر الحروب والصراعات على األسر العربیة"، 

واالجتماعیة التداعیات االقتصادیة مدى تأثرھا ب، والعربیة األسرةبالمتعلقة القضایا من  اعددً التي ناقشت 
للحروب، وأبعاد النوع االجتماعي في ظل الصراعات.  

ورحبت السیدة نور المالكي الجھني، المدیر التنفیذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة، بالمشاركین في 
السیاسات اإلقلیمیة النسخة الثانیة من المؤتمر، الذي حضره نخبة من الخبراء والباحثین وصانعي 

مناقشة دور السیاسات العامة في ل ،مركز قطر الوطني للمؤتمرات في ،أنحاء العالم والدولیة من مختلف
األسرة وحمایة أفرادھا. رفاھیة تعزیز   

النسخة الثانیة لالستفادة من  الباحثین المھتمین ،االفتتاحیةخالل كلمتھا  ،السیدة نور المالكي الجھنيودعت 
 العربیة آثار الحروب والصراعات على تكوین األسرتدرس التي و ،لتمویل األبحاثمنحة "أسرة" من 

  وثیقة الصلة بموضوعات ھذه األبحاث.والسیاسات  ،وعلى العالقة بین الوالدین واألبناء ،وتفككھا

بالتعاون مع الصندوق  ،قدمھا معھد الدوحة الدولي لألسرةیالبحثیة وجدیر بالذكر أن منحة "أسرة" 
وھي  ،ألف دوالر أمریكي لمدة عام واحد 50إلى  وتصل قیمة المنحة ،القطري لرعایة البحث العلمي

  .متاحة للباحثین العرب من جمیع الدول العربیة

ھناك آثار قصیرة وطویلة المدى "الجھني: السیدة نور المالكي قالت  ،الحروب والصراعاتآثار وحول 
ومن الضروري التمییز بین ھذه اآلثار  ،والوحدة األسریة من الرجال والنساء واألطفالعلى المجتمع 

  ات والتدابیر المناسبة لمواجھتھا".المختلفة لتحدید اآللی

 كل من ، التي حملت عنوان "تأثیر الحروب والصراعات على األسر"،العامة األولىالندوة شارك في و
الشیخة حصة بنت خلیفة آل ثاني، المبعوث الخاص لألمین العام لجامعة الدول العربیة للشؤون سعادة 

اإلنسانیة؛ والسید رامي خوري، الزمیل األول بمعھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في 
لمتحدة للسكان لصندوق األمم اقلیمي اإلالجامعة األمریكیة في بیروت؛ والدكتور لؤي شبانة، المدیر 

للدول العربیة؛ والسیدة نھلة حیدر، عضو لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة قلیمي اإلبالمكتب 



وأدارت الجلسة الدكتورة أمل محمد المالكي، العمید المؤسس لكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  (سیداو).
 ،لحروب والصراعات على دینامیات األسرةوناقش المشاركون في الجلسة تأثیر ابجامعة حمد بن خلیفة. 

وما لذلك من عواقب وخیمة على جمیع أفرادھا.  
  

الشیخة حصة بنت خلیفة آل ثاني بقولھا: "تسببت الحروب  سعادة علقتوفي كلمتھا خالل الجلسة، 
وتدمیر ركائز الحیاة االجتماعیة  ،والصراعات المعاصرة في تمزیق شمل األسر والمجتمعات

بذل أقصى ما نستطیع لتوفیر الحیاة و ،مسؤولیة تكاتف الجھودعلى عاتقنا جمیًعا وتقع واالقتصادیة. 
لیس فقط بتقدیم الدعم والمساعدات، بل  ،اآلمنة والكریمة لألسر التي تھددھا النزاعات المسلحة

تأثیر الحروب ودمارھا".األسرة وترابطھا من التي تحمي تكوین واستكشاف جمیع السبل الممكنة   
 

األسر  السیاسات التي تتصدى لآلثار المدمرة للصراعات على ترابطبصیاغة وطالب رامي الخوري 
أخطر ما نواجھھ الیوم ھو نقص السیاسات التي تمكننا من التصدي لآلثار السلبیة قائًال: " ،والعائالت

في ظل الحروب والنزاعات المسلحة". واألخطار التي تھدد العائالت واألسر  
 

وأضاف خوري قائًال: "قطر من الدول القلیلة في المنطقة التي كرست جھودھا لألبحاث والسیاسات التي 
ن خطورة الحروب والصراعات على بنیة األسرة وتماسكھا".تبیَ   

 
في الندوة العامة األولى بعنوان "شاھد قد شاركوا  ثالثة من كبار مراسلي قناة الجزیرةجدیر بالذكر أن و

على القضیة اإلنسانیة"، حیث استعرضوا تجربتھم الحیة من مناطق الحروب والصراعات في العالم 
العربي.   

ویسعى معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، إلى دعم 
لحفاظ علیھا.التي تھدف إلى االسیاسات و حول األسرة العربیةالبحوث والدراسات   

- –انتھى    
 

 

  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

تنمیة  تھدف إلى التي والتواصل المجتمعي والسیاسات البحوث تدعم برامج رائدة في دولة قطر معھد الدوحة الدولي لألسرة مؤسسة دولیة یعد
التركیز الرئیسي للمعھد، فإنھ یدعم نطاقًا واسًعا من الدراسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة المستندة إلى ھي محور  البحوث ولما كانت األسر العربیة.

 ویضم وتنشئة األبناء. وسالمة الطفل واألسرة، والتركیبة الدیموغرافیة للسكان، والمرأة والخصوبة، الزواج وبناء األسرة، أدلة وذات صلة بقضایا
ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم المتحدة للقضاء على  البحوث األسریة وقسم السیاسات األسریة. المعھد قسمین ھما: قسم
إدارة  من الشراكة مع معظم صنادیق وبرامج األمم المتحدة، ومنھا في إطار ومؤتمرات إقلیمیة ودولیة ندوات والمشاركة في العنف ضد المرأة،

واالجتماعیة لدى األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة فیروس ومرض الشؤون االقتصادیة 
عضو  اإلشارة إلى أن المعھد وتجدر من المطبوعات حول األسرة في األلفیة الجدیدة. طائفة متنوعة تمویل وإعداد إلى جانب اإلیدز، والیونیسیف،
  لألمم المتحدة. التابع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي حظى بوضعوی في مؤسسة قطر،

مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان –  

مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى 
بمبادرٍة كریمٍة من  1995ق قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكملھ. تأّسست مؤسسة قطر سنة اقتصاد معرفي من خالل إطال
.الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا صاحب السمو األمیر الوالد  



تراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلیم یجذب ویستقطب تلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االس 
م االبتكار أرقى الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات والسلوكیات الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدع

ً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة والتكنولوجیا عن طریق ا ستخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضا
.الثقافیة والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع  

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

شبكة الجزیرة اإلعالمیة  

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

السائدة في المنطقة، لتعلن بدایة حقبة جدیدة وبعداً آخر لفھم قضایا الشرق األوسط  بعداً یجعل اإلنسان العربي وھمومھ مركزاً لتغطیتھا – األمر  -
بكات اإلخباریة األكثر تأثیراً في العالم.الذي جعل الجزیرة واحدة من الش  

یة والریادة منذ ھذه االنطالقة، توسعت شبكة الجزیرة اإلعالمیة في تغطیتھا اإلعالمیة وعملیاتھا خالل العقدین الماضیین، مع الحفاظ على االستقالل
ً للعقد القائم بینھا وبین التي عرفت بھا. حیث تلتزم جمیع منصاتنا اإلعالمیة بمعاییرنا المھنیة والموضوعیة،  وتسعى إلیصال جمیع اآلراء وفقا

متابعیھا "الرأي .. والرأي اآلخر".  

 

	


