
	 	 	
	
DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	DISCUSSES	POVERTY	ERADICATION	

AT	UNITED	NATIONS	

DIFI	Representatives	Also	Attend	Civil	Society	Forum	2017	

Doha,	Qatar,	February	11,	2017	-	The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	has	held	a	panel	
discussion,	in	collaboration	with	the	Permanent	Mission	of	the	State	of	Qatar	to	the	United	Nations	
(UN),	to	emphasize	the	importance	of	promoting	family	policies	for	poverty	eradication	worldwide.	

DIFI	delivered	a	statement	in	support	of	eradicating	poverty	at	the	forum,	which	took	place	at	the	55th	
Session	of	the	Commission	for	Social	Development	(CSocD55),	at	the	UN	Headquarters	in	New	York,	
February	1-10,	2017.	

In	her	opening	remarks,	H.E.	Sheikha	Alya	Al-Thani,	Permanent	Representative	of	the	State	of	Qatar	to	
the	United	Nations,	said:	“We	are	very	grateful	to	the	Doha	International	Family	Institute	for	organizing	
this	timely	and	important	event,	and	for	their	valued	work	in	the	field	of	research,	which	contributes	to	
the	knowledge	base	on	the	family	and	to	developing	indicators	to	evaluate	the	impact	of	programs	on	
family	stability.	By	supporting	and	empowering	the	family,	we	can	empower	future	generations	and	
prevent	them	from	falling	into	the	cycle	of	poverty	and	dependence.”	

Dr.	Anis	Ben	Brik,	Director,	Family	Policy	Division,	Doha	International	Family	Institute,	said:	“DIFI	is	
delighted	to	play	a	central	role	in	these	important	international	discussions.	They	allow	our	organization	
to	engage	in	substantive	dialogue	on	policy	options	to	further	implement	Goal	1	in	the	Sustainable	
Development	Goals	of	the	2030	Agenda,	which	strives	to	end	poverty	in	all	its	forms	everywhere.”	

“Evidence	indicates	that	poverty	eradication	hinges	upon	the	strength	of	families	to	care	for	their	
members	and	build	intergenerational	solidarity;	hence,	the	need	to	recognize	the	important	role	of	the	
family	as	the	natural	and	fundamental	unit	of	society.”	Dr.	Brik	concluded.		

The	UN	panel	discussion	was	also	attended	by	Prof.	Lawrence	M.	Mead,	Department	of	Politics,	New	
York	University;	and	Prof.	Jill	Duerr	Berrick,	The	Zellerbach	Family	Foundation	Professor	at	the	School	of	
Social	Welfare	at	the	University	of	California,	Berkeley.	Additionally,	the	event	was	moderated	by	Ms.	
Renata	Kaczmarkska,	UN	Focal	Point	on	the	Family,	Division	for	Social	Policy	and	Development,	
Department	of	Economic	and	Social	Affairs.	

DIFI	representatives	also	attended	the	Civil	Society	Forum	2017,	held	at	the	UN	Headquarters	from	
January	30	–	31.	Through	its	projects	and	initiatives,	DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	
Science	and	Community	Development	(QF),	aims	to	highlight	the	importance	of	family	issues	in	the	Arab	
world	and	make	them	a	priority	for	policy-makers	on	local,	regional	and	international	levels.	
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Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	
The	Doha	International	Family	Institute,	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	
and	Community	Development,	was	established	in	2006.	The	Institute’s	mission	supports	the	
goals	specified	in	the	Doha	Declaration	on	the	Family,	issued	in	2004,	which	reaffirms	a	
commitment	to	strengthening	the	family	as	the	natural	and	fundamental	group	unit	of	society	
and	to	make	it	a	priority	for	policy	makers	to	adopt	related	issues	and	promote	them	at	the	
national,	regional	and	international	levels.	Among	the	Institutes	most	important	initiatives	is	
the	Annual	Conference	on	the	Family,	as	well	as	the	OSRA	Research	Grant,	in	collaboration	with	
the	Qatar	National	Research	Fund,	an	annual	research	grant	which	encourage	research	related	
to	the	Arab	family	and	family	policy.	The	Institute	has	special	consultative	status	with	United	
Nations	Economic	and	Social	Council	(ECOSOC).	

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	

	

	



	 	 	
	
 

 2017 المدني المجتمع منتدى في شاركوا المعهد مندوبو

 معھد الدوحة الدولي لألسرة یناقش سبل القضاء على الفقر بمنظمة األمم المتحدة 

الوفد الدائم  عقد معھد الدوحة الدولي لألسرة حلقة نقاشیة، بالتعاون مع: 2017فبرایر،  11الدوحة، قطر، 
لقضاء على الفقر من أجل ا المتحدة؛ للتأكید على أھمیة تعزیز السیاسات األسریةاألمم منظمة لدولة قطر لدى 

   في جمیع أنحاء العالم.   

بمقر منظمة األمم  ، وذلكالدورة الخامسة والخمسین للجنة التنمیة االجتماعیة على ھامشوُعقد المنتدى 
-1 من ،المتحدة في نیویورك فبرایر.    10  

 م المتحدة، في خطابھا االفتتاحي:علیاء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة األموقالت سعادة الشیخة 
"نحن ممتنون جًدا لمعھد الدوحة الدولي لألسرة لتنظیمھ ھذه الفعالیة المھمة في الوقت المناسب، ولجھوده 

باإلضافة إلى تطویر  تي تساھم في توسیع قاعدة المعلومات والمعرفة عن األسرة،ال مة في مجال البحوثیِّ القَ 
مؤشرات لتقییم أثر البرامج على استقرار األسرة. ومن خالل دعم األسر وتمكینھا، یمكننا أن نساعد األجیال 

    القادمة ونمنعھا من الوقوع في دائرة الفقر والتبعیة."   

ح الدكتور أنیس بن بریك، مدیر قسم السیاسات األسریة بمعھد الدوحة الدول ي لألسرة، قائًال: بدوره، صرَّ
لنا "نحن في معھد الدوحة الدولي لألسرة سعداء بأداء دور حیوي في ھذه المناقشات المھمة، إذ أنھا تسمح 

من أجل تعزیز عملیة تنفیذ  ،ات األسریةالسیاسالمتعلقة بخیارات البالمشاركة في حوار موضوعي حول 
، التي تسعى للقضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في 2030 لعامالتنمیة المستدامة أجندة الھدف األول من أھداف 

كل مكان".   

التواصل فرادھا وتوطید أواصر ألاألسر  رعایةتشیر األدلة إلى أن القضاء على الفقر یتوقف على وأضاف: "
وأساسیة والتضامن بین األجیال، ومن ثم تبرز الحاجة إلدراك أھمیة الدور الذي تلعبھ األسر كوحدة طبیعیة 

      لبناء المجتمع".

وشھدت الحلقة النقاشیة مشاركة كل من البروفیسور لورانس مید، أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة نیویورك، 
االجتماعیة بجامعة  التابعة لكلیة الرعایة یلرباخ لألسرةبمؤسسة ز والبروفیسور جیل دور بیریك، األستاذ

سكا، منسقة الشؤون األسریة بقسم السیاسات شمارتلسیدة ریناتا كالي. وأدارت الحلقة اكالیفورنیا بیرك
االجتماعیة والتنمیة في إدارة الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة بمنظمة األمم المتحدة.   

، الذي عقد في مقر منظمة األمم المتحدة خالل 2017كما شارك مندوبو المعھد في منتدى المجتمع المدني 
– 30الفترة من  ینایر الماضي. ویھدف معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم  31 



	 	 	
	

في  على أھمیة قضایا األسرة وتنمیة المجتمع، من خالل مشاریعھ ومبادراتھ المختلفة، إلى تسلیط الضوء
العالم العربي، وتحویلھا إلى قضایا ذات أولویة على جدول أعمال صانعي السیاسات على المستویات المحلیة 

   واإلقلیمیة والدولیة.  

 

- –انتھى    

  الدولي لألسرة الدوحة نبذة عن معھد

في دعم األھداف الُمحّددة  المعھد ةتتمثل رسالو .2006في عام  ،وتنمیة المجتمع عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم ة،معھد الدوحة الدولي لألسر تأسس

والرامیة إلى تعزیز األسرة بصفتھا الوحدة األساسیة للمجتمع من خالل المشاركة في إثراء  ،2004في إعالن الدوحة بشأن األسرة الصادر في عام 

على قائمة أولویات صنّاع السیاسات  ھاوضعو األسرةتشجیع التبادل المعرفي حول قضایا والقاعدة المعرفیة الخاصة بالقضایا التي تواجھ األسرة العربیة 

ومنحة أسرة البحثیة  ،. ومن أھم مبادرات المعھد المؤتمر السنوي لألسرةیةا على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولعبر تبنّي ھذه القضایا والتعریف بھ

العربیة والقضایا ذات الصلة بالسیاسات األسریة.  ةسنویة للبحوث حول قضایا األسر ةوھي منح ،بالتعاون مع صندوق قطر لرعایة البحث العلمي

.المتحدة لألمم جتماعيواال قتصادياال المجلس لدى الخاصة االستشاریة لصفةا على حاصل والمعھد  

 

ؤسسة قطر م إلطالق قدرات اإلنسان –  

تصاد مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى اق

بمبادرٍة كریمٍة من صاحب  1995قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكملھ. تأّسست مؤسسة قطر سنة معرفي من خالل إطالق 

.الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا السمو األمیر الوالد  

تیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلیم یجذب ویستقطب أرقى تلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االسترا 

بتكار الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات والسلوكیات الضروریة القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم اال

الص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أیضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة الثقافیة والتكنولوجیا عن طریق استخ

.والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع  

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

 

	


