
DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	HOSTS	SECOND	ANNUAL	
CONFERENCE	ON	FAMILY	RESEARCH	AND	POLICY	

Conference	Aims	to	Identify	Policies	Needed	to	Respond	to	Challenges	Faced	by	Arab	Families	in	the	
Region	

Doha,	Qatar,	16	October	2016:	Doha	International	Family	Institute’s	(DIFI)	second	annual	conference	on	

Family	Research	and	Policy	starts	tomorrow	at	the	Qatar	National	Convention	Centre	(QNCC)	in	Doha.	

The	two-day	conference,	entitled	‘The	Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families’,	brings	together	

researchers	and	policymakers	from	around	the	world	to	discuss	the	role	of	research	and	public	policies	

in	promoting	the	well-being	and	protection	of	Arab	families.	

The	first	day	of	the	conference	will	provide	participants	with	a	unique	platform	to	address	the	impact	of	

conflicts	on	family	formation	and	breakdown	and	social	and	economic	development,	as	well	as	a	

country’s	demographic	structure	in	terms	of	fertility,	mortality	and	migration.	

Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	DIFI’s	Executive	Director,	emphasised	the	crucial	role	of	the	conference	in	

informing	future	policies.	“Families	in	the	Arab	world	are	under	tremendous	threat	due	to	the	ongoing	

conflicts	in	many	parts	of	the	region.	By	hosting	this	conference,	we	would	like	to	shed	light	on	the	

short-term	and	long-term	impacts	of	wars	and	conflicts	on	the	family	unit	and	on	men,	women	and	

children.	We	hope	to	identify	the	policies	that	are	needed	to	respond	to	the	new	challenges,”	Al-Jehani	

said.		

DIFI’s	commitment	to	further	research	on	Arab	families,	and	to	promote	policies	that	enhance	the	

protection	and	wellbeing	families	and	their	members,	prompted	the	institute	to	join	efforts	with	Al	

Jazeera	Media	Network	(AJMN),	the	conference’s	official	media	partner.	

As	part	of	the	DIFI-AJMN	Partnership,	the	first	day	of	the	conference	will	see	three	Al	Jazeera	

correspondents	share	their	on-the-ground	experiences	in	war	and	conflict	zones	in	the	Arab	region,	

providing	policymakers	with	unparalleled	insight	and	tangible	evidence	of	the	human	tragedies	and	

challenges	facing	affected	families.	

Hamdi	Al-Bokari,	Senior	Producer	at	Al	Jazeera	Channel,	will	speak	about	the	conflict	in	Yemen	while	

Mohammad	AlNajjar,	head	of	Social	Media	at	AJMN,	will	elaborate	on	the	ongoing	war	in	Aleppo.	

Amer	Lafi,	a	correspondent	at	Al	Jazeera,	will	give	a	firsthand	account	of	the	refugee	crisis	on	the	Syrian	

–	Turkish	border,	as	well	as	the	humanitarian	crisis	in	Libya.	

The	second	day	of	the	conference	will	feature	a	session	on	the	role	of	non-governmental	organisations	

in	providing	humanitarian	relief	and	support	for	people	and	communities	affected	by	wars	and	conflicts.	



Participants	will	look	at	how	the	changing	nature	of	both	conflict	and	humanitarian	relief	has	altered	the	

role	of	NGOs,	from	the	traditional	role	of	mitigating	the	effects	of	conflict,	to	performing	new	roles	

including	conflict	prevention	and	peace	building.	

DIFI	is	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	(QF),	and	

aims	to	support	research	programmes,	policies	and	social	outreach	to	promote	the	development	of	Arab	

families.	

For	details	of	speakers	and	sessions,	please	visit:	http://www.difi.org.qa/annual-conference/2016-

annual-conference/agenda	

-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.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

		

		

	



 

 

 

األسریة والسیاسات البحوث حول الثاني رممؤتال یستضیف لألسرة الدولي الدوحة معھد  

 

 السنوي مؤتمره فعالیات غًدا اإلثنین، ،لألسرة الدولي الدوحة معھد یبدأ: 2016 أكتوبر 16 قطر، الدوحة،
 القطریة العاصمة في للمؤتمرات الوطني قطر مركزب وذلك األسریة، والسیاسات البحوث حول الثاني
.الدوحة  

 مدى على فعالیاتھ وتستمر ،"العربیة األسر على والصراعات الحروب تأثیر" عنوان تحت المؤتمر عقدویُ 
 األبحاث دور لمناقشة العالم أنحاء شتى من السیاسات وصانعي للباحثین فرصة المؤتمروفر وی. یومین

.أفرادھا وحمایة العربیة األسر ةرفاھ تعزیز في العامة والسیاسات  

 األسرة تكوین على الصراعات تأثیر تناولل للمشاركین فریدة منصة المؤتمر من األول الیوم وسیوفر
 الوفاة ومعدالت الخصوبة حیث من للدولة سكانیةال والبنیة واالقتصادیة، االجتماعیة والتنمیة  ،وتفككھا
.والھجرة  

المفصلي  الدور على لألسرة، الدولي الدوحة لمعھد التنفیذي المدیر الجھني، المالكي نور السیدة وعلقت
 جراء بالغة تھدیدات من العربي العالم في األسرة تعاني" :ھابقول الغد سیاسات على التأثیر في لمؤتمرل

 على الضوء تسلیط إلى ،المؤتمر لھذا استضافتھب ،المعھد ویھدف .المنطقة تشھدھا التي والصراعات الحروب
. وأطفال ونساء رجال من وأفرادھا األسرة یخص فیما والقریب البعید المدى على والصراعات الحروب آثار
".الجدیدة التحدیات لھذه باالستجابة كفیلةال السیاسات تحدید من تمكنفي أن ن ونأمل  

 ً  على، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، الدوحة الدولي لألسرة معھد حرص من وانطالقا
 أفرادھا، وحمایة األسرة ةرفاھ تعزیز إلى الرامیة السیاسات وتشجیع العربیة، باألسرة المتعلقة األبحاث دعم

.للمؤتمر رسمي إعالمي شریكللعمل ك اإلعالمیة الجزیرة شبكة مع المعھد یتعاون  

 

 

 

 

 الحروب مناطقفي  الشخصیة تجربتھم الجزیرة مراسلي من ثالثة طرحسی الشراكة، ھذهوفي إطار 
 والتجارب األمثلة تقدیم أمل على المؤتمر، من األول الیوم مجریات خاللعلى الحضور  العربیة والصراعات
.المناطق تلك في األسر تواجھ التي والتحدیات اإلنسانیة المآسي نع الملموسة  



 السید سیتطرق مانیب الیمن، في الدائر الصراع عن الجزیرة، بقناة أول منتج البكاري، حمدي السید وسیتحدث
 .حلب في المستمرة الحرب إلى اإلعالمیة، الجزیرة بشبكة ماعيتاالج التواصل قسم مدیر النجار، محمد

 الالجئین أزمة مع الشخصیة تجربتھ الحضورعلى  الجزیرة، قناة مراسل الفي، عامر السید بدوره، سیعرض
.لیبیا في اإلنسانیة األزمة إلى باإلضافة التركیة، السوریة الحدود على  

 والدعم العون تقدیم في الحكومیة غیر المنظمات دور حول جلسة المؤتمر من الثاني الیوم وسیتضمن
.والصراعات بالحروب المتأثرة للمناطق اإلنساني  

 الحكومیة، غیر المنظمات دور على اإلنساني والعون الصراع طبیعة تغیر أثر على المشاركون وسیتعرف
 في واإلسھام الصراعات من الوقایة سبل تعزیز إلى الصراع تبعات تخفیف في التقلیدي دورھا من وتحولھا
.السالم بناء  

http://www.difi.org.qa/annual-: زیارة یرجى والجلسات، المتحدثین حول التفاصیل من للمزید
ar-ar/agenda-conference-annual-ar/2016-conference  

 

- – انتھى   
  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

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

المعھد قسمین  ویضم وتنشئة األبناء. وسالمة الطفل واألسرة، والتركیبة الدیموغرافیة للسكان، والمرأة والخصوبة، اج وبناء األسرة،الزو صلة بقضایا
ویتضمن نطاق عملھ إسھامات في حملة األمین العام لألمم المتحدة للقضاء على العنف ضد  ھما: قسم البحوث األسریة وقسم السیاسات األسریة.  

 

 

 

 

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

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

مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان –  

للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر 
بمبادرٍة كریمٍة من صاحب  1995معرفي 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 األمیر الوالدالسمو   

یستقطب أرقى 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 الجامعات 

قافیة لحیاة الثوالتكنولوجیا عن طریق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز ا
.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 عالمیة  1996تقدیم محتوى قیم وملھم وثري. انطلقت الجزیرة في األول من نوفمبر تسعى شبكة الجزیرة اإلعالمیة إلى 
عالمیة السائدة في التوجھ، وكانت أول قناة إخباریة مستقلة في العالم العربي لتقدیم األخبار الشاملة والنقاشات الحیة. تحدت الجزیرة آنذاك القوالب اإل

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

ملیاتھا خالل العقدین الماضیین، مع الحفاظ على االستقاللیة والریادة التي منذ ھذه االنطالقة، توسعت شبكة الجزیرة اإلعالمیة في تغطیتھا اإلعالمیة وع
ین متابعیھا "الرأي عرفت بھا. حیث تلتزم جمیع منصاتنا اإلعالمیة بمعاییرنا المھنیة والموضوعیة، وتسعى إلیصال جمیع اآلراء وفقاً للعقد القائم بینھا وب

.. والرأي اآلخر".  

 


