
	

	

	

DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	TO	PARTNER	WITH	AL	JAZEERA	
MEDIA	NETWORK	

DIFI	Announces	Media	Partner	for	Second	Annual	Conference	on	Family	Research	and	Policy	
-	The	Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families	

Doha,	Qatar,	10	October	2016	–	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	has	announced	
that	Al	Jazeera	Media	Network	(AJMN)	will	be	its	official	media	partner	for	the	Second	
Annual	Conference	on	Family	Research	and	Policy,	which	will	address	the	theme	of	‘The	
Impact	of	Wars	and	Conflicts	on	Arab	Families’.	

The	partnership	was	born	as	a	result	of	the	awareness	of	both	parties	of	the	multilayered	
impacts	that	war	and	conflict	within	the	Arab	region	have	on	Arab	families.	With	a	shared	
interest	in	media	coverage	of	human	stories,	DIFI	and	AJMN	are	working	together	to	
promote	and	emphasise	the	critical	role	research	and	policy	discussions	can	have	in	helping	
secure	a	safe	and	prosperous	future	for	war-torn	families	in	the	region.					

The	conference	will	host	a	panel	session,	through	which	three	expert	Al	Jazeera	
correspondents	will	share	their	on-the-ground	experience	in	war	and	conflict	zones	in	the	
Arab	region.	These	first-person	accounts	will	add	great	value	to	the	debate	and	to	the	
conference.	The	AJMN	panel	session	titled,	‘Witnesses	to	the	Human	Story’,	will	take	place	
on	17th	October,	from	1pm	-	2.30pm,	after	the	keynote	presentation.	

Al	Jazeera	news	anchor	Ghada	Oueiss	will	also	moderate	in	another	plenary	session.	Oueiss,	
who	has	been	an	Al	Jazeera	presenter	since	2006,	is	a	Lebanese	journalist	who	has	reported	
from,	amongst	other	places,	Syria	during	the	current	conflict.	She	will	be	in	Plenary	Session	
II:	‘The	Roles	and	Experiences	of	Non-Governmental	Organizations’,	which	will	take	place	on	
18th	October,	from	9am	-	10.30am,	with	the	participation	of	international	and	regional	civil	
society	organisations,	such	as	Save	the	Children,	Qatar	Red	Crescent	and	Amel	Association	
International.	

On	behalf	of	DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	
Development	(QF),	Ms	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	DIFI	Executive	Director,	stated:	“We	are	
delighted	to	be	partnering	with	Al	Jazeera	Media	Network	for	our	Second	Annual	
Conference	on	Family	Research	and	Policy.	At	DIFI	we	aim	to	bring	everyone	to	one	platform	
to	enable	discussion,	to	investigate	the	role	of	research	and	policy,	and	to	ultimately	
promote	the	well-being	and	protection	of	Arab	families.	Al	Jazeera	has	witnessed	first-hand	
the	devastating	effects	of	conflict	on	Arab	families	and	will	help	us	to	provide	unparalleled	
insight	for	delegates	and	tangible	evidence	of	the	issues	to	be	addressed.”	

	



	

	

	

AJMN	Director	of	Brand,	Marketing	&	Communications	Division,	Mohammed	Al-Rumaihi,	
said:	“Al	Jazeera	Media	Network	is	honoured	to	be	the	official	media	partner	of	such	a	
significant	conference,	highlighting	the	current	humanitarian	plight	of	families	within,	or	
escaping	from,	war	and	conflict	zones	within	the	Arab	region.	Through	this	partnership,	the	
network	is	intent	on	reinforcing	its	focus	on	the	human	story	within	its	news	coverage.”	

In	addition,	Witness:	‘Syria:	No	Strings’,	an	Al	Jazeera	Documentary	film,	will	be	screened	on	
day	two	and	‘Scenes	of	War	and	Conflict:	Arab	Families	in	Focus’,	a	photo	gallery	by	Al	
Jazeera	photographers,	will	be	on	display	throughout	the	conference	to	highlight	the	plight	
of	war-torn	Arab	families.	The	conference	will	be	covered	live	and	aired	on	Al	Jazeera	
Mubasher.	

-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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معھد الدوحة الدولي لألسرة یعلن عن تعاونھ مع شبكة الجزیرة اإلعالمیة  

  

: أعلن معھد الدوحة الدولي لألسرة عن تعاونھ مع شبكة الجزیرة اإلعالمیة 2016أكتوبر  10الدوحة، 
 زمع إقامتھالثاني حول البحوث والسیاسات األسریة، والم السنويللمؤتمر  ارسمیً  اإعالمیً  اشریكً  لتكون

تحت عنوان "تأثیر الحروب والصراعات على األسر العربیة".   

وتنبع ھذه الشراكة من إدراك الطرفین المشترك لتداعیات الحروب والصراعات في العالم العربي على 
الجزیرة على القضایا اإلنسانیة أحد محاور االھتمام ل التركیز اإلعالمي لشبكة األسر العربیة، حیث یشكّ 

عنى بدور البحوث والسیاسات األسریة في ضمان مستقبل الرئیسیة لمعھد الدوحة الدولي لألسرة، والذي یُ 
آمن وحیاة كریمة لألسر المتأثرة بالحروب في المنطقة.      

في إطار كبار مراسلي قناة الجزیرة ومن المقرر أن تستضیف إحدى جلسات المؤتمر النقاشیة ثالثة من 
تعاونھا مع معھد الدوحة الدولي لألسرة، حیث سیتم استعراض ومناقشة تجاربھم على أرض الواقع في 

لنقاش عبر تقدیم اإثراء  فيھذه الشھادات الحیة  تسھممناطق الحروب والصراعات. ومن المرتقب أن 
 :الحلقة النقاشیة لشبكة الجزیرة اإلعالمیة تحت عنوانأمثلة حیة وتجارب میدانیة ملموسة. وستقام 

الجزیرة: شھود على القضیة اإلنسانیة"، وذلك في الیوم األول من جدول أعمال المؤتمر بتاریخ  ومراسل"
ظھراً، بعد الجلسة العامة األولى. 2:30وحتى  1:00أكتوبر، من الساعة  17  

نیة والمذیعة اإلخباریة بقناة الجزیرة، الجلسة العامة الثانیة كما ستدیر السیدة غادة عویس، الصحفیة اللبنا
تحت عنوان "دور وخبرات المنظمات غیر الحكومیة"، بمشاركة منظمات مجتمع مدني دولیة التي تقام 

األطفال، والھالل األحمر القطري، ومؤسسة عامل الدولیة، وذلك خالل الیوم نقذوا أ، مثل منظمة قلیمیةإو
السیدة غادة عویس تعمل صباحاً. و 10:30وحتى  9:00أكتوبر، من الساعة  18مر بتاریخ الثاني للمؤت

وغیرھا  ،، حیث قامت بتغطیة الصراع الدائر في سوریا2006كمذیعة إخباریة في قناة الجزیرة منذ عام 
من دول الجوار.  

 

 

مؤسسة قطر  عضوقت السیدة نور المالكي الجھني، المدیر التنفیذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة، وعلّ 
سعداء جداً على الشراكة مع شبكة الجزیرة اإلعالمیة بالقول: "إننا للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، 

الثاني حول البحوث والسیاسات األسریة، إذ  السنويبالتعاون مع شبكة الجزیرة اإلعالمیة في المؤتمر 
منصة جامعة لبحث ومناقشة دور البحوث والسیاسات  توفیریھدف معھد الدوحة الدولي لألسرة إلى 

قدرة الجزیرة على إثراء  فياألسرة العربیة وحمایة أفرادھا. وال یساورنا شك  ةاألسریة في تعزیز رفاھ
لحیة على القضایا المتداولة في جلسات المؤتمر، وذلك عبر مجریات المؤتمر عبر تقدیم البراھین ا

استعراض تجربتھا في تغطیة اآلثار المدمرة للحروب والصراعات على األسر العربیة".   



بشبكة الجزیرة  دائرة الھویة المؤسسیة واالتصال والتسویقمدیر ، الرمیحي محمدق السید كما علّ 
الجزیرة اإلعالمیة بأن تكون الشریك اإلعالمي الرسمي للمؤتمر اإلعالمیة، بالقول: "تتشرف شبكة 

السنوي الثاني حول البحوث والسیاسات األسریة، والذي یسلط الضوء على المحنة اإلنسانیة لألسر 
الشرق األوسط. ومن خالل ھذه الشراكة، تسعى شبكة منطقة النازحة والالجئة في مناطق النزاع ب

زیز مكانة القضایا اإلنسانیة كمحور رئیسي في تغطیاتھا اإلخباریة".الجزیرة اإلعالمیة إلى تع  

وسیتم عرض فیلم وثائقي من إنتاج قناة الجزیرة الوثائقیة بعنوان "سوریا: دون قیود" في الیوم الثاني من 
لمصوري قناة الجزیرة بعنوان "األسرة العربیة في  افوتوغرافیً  االمؤتمر، كما سیستضیف المؤتمر معرضً 

بؤر الحروب والصراعات"، حیث سیتم إلقاء الضوء على معاناة األسر العربیة في ظل الحروب 
.بصورة حیة والصراعات. وستتم تغطیة المؤتمر من قبل قناة الجزیرة مباشر  

–انتھى  -  
  

  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

تنمیة  تھدف إلى التي والتواصل المجتمعي والسیاسات البحوث تدعم برامج قطررائدة في دولة  معھد الدوحة الدولي لألسرة مؤسسة دولیة 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، مرأة والخصوبة،وال الزواج وبناء األسرة، أدلة وذات صلة بقضایا
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 فيوالمشاركة  العنف ضد المرأة،
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 اإلیدز، والیونیسیف،
  لألمم المتحدة. التابع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ویحظى بوضع في مؤسسة قطر،

مؤسسة قطر   إلطالق قدرات اإلنسان –  

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

.خ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھاالشی صاحب السمو األمیر الوالد  

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

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

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

شبكة الجزیرة اإلعالمیة  

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

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

لماضیین، مع الحفاظ على االستقاللیة والریادة منذ ھذه االنطالقة، توسعت شبكة الجزیرة اإلعالمیة في تغطیتھا اإلعالمیة وعملیاتھا خالل العقدین ا
ً للعقد القائم بین ھا وبین التي عرفت بھا. حیث تلتزم جمیع منصاتنا اإلعالمیة بمعاییرنا المھنیة والموضوعیة، وتسعى إلیصال جمیع اآلراء وفقا

متابعیھا "الرأي .. والرأي اآلخر".  

 


