
 

 

 

DIFI Panel Discussion on 

“Protecting the Best Interest of the Child in Cross-Border Family Disputes: Qatar 

Experience” 

During HCCH Regional Seminar on 

“Child Rights in International Family Disputes” 

Fairmont Hotel, Amman, 19-20 November 2019 

 

Brief Background: 

The Doha International Family Institute (DIFI), a member of Qatar Foundation for Education, 

Science and Community Development, is organizing a panel discussion titled “Protecting the Best 

Interest in Cross-Border Family Disputes: Qatar Experience”. The panel discussion will be 

conducted during the regional seminar on “Child Rights in International Family Disputes”, 

organized by the “Working Party on Mediation of the Malta Process - Hague Conference on Private 

International Law” (HCCH), “Supreme Judge Department of the Hashemite Kingdom” and the 

“Global Affairs Canada” (GAC). The seminar will take place on November 19 - 20, 2019 in Fairmont 

Hotel, Amman, Jordan. 

DIFI’s panel discussion will shed the light on the Qatari experience in protecting the best interest 

of the child in cross-border family disputes. DIFI is bringing together legal experts and practitioners 

from the Ministry of Justice, Qatar Lawyers Association, National Human Rights Committee and 

WIFAQ to underline the legal framework and experience of Qatar with relevance to protecting the 

best interest of the Child in cross-border family Disputes.  

DIFI’s panel discussion is a continuation of DIFI’s collaboration with the HCCH and GAC, which 

resulted in the organization of HCCH Second Regional Gulf Seminar in Doha, Qatar, on March 29 - 

30, 2016. 

The subthemes that DIFI panel will address are the following: 

 Legislative Framework of Protecting the Child’s Best Interest in Cross-Border Family 

Disputes in Qatar 

 Cross-Border Family Disputes: An Overview on Child Protection from Disputed Cases in 

Qatari Courts 

 DIFI’s role in Advocating the Protection of the Best Interest of the Child in Cross-Border 

Family Disputes at the Gulf Level 

 WIFAQ Role according to the Referral System from the Family Court  



 

 

 

Program: 

Moderator: 

Mr. Ahmed Aref, Researcher, Doha International Family Institute 

 

Panelists: 

Ms. Deena Al-Ka'abi, Family Policy Officer, Doha International Family Institute 

 DIFI’s role in Advocating the Protection of the Best Interest of the Child in Cross-Border 

Family Disputes at the Gulf Level 

 

Mr. Abdullah Mohamed Abu Shehab AL-Merri, Legal Specialist, Ministry of Justice  

Legislative Framework of Protecting the Child’s Best Interest in Cross-Border Family 

Disputes in Qatar 

 

Mr. Jathnan Al-Hajri, Board member of Qatar Lawyers Association, Lawyer of Court of Cassation 

Cross-Border Family Disputes: An Overview on Child Protection from Disputed Cases in 

Qatari Courts 

 

Mr. Saleem Mohammed Al-Anzi, Director of Planning and Development, Family Consulting Center 

(WIFAQ) 

WIFAQ Role in Protecting the Best Interest of the Child in Cross-Border Family Disputes 

according to the Referral System from the Family Court  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ينظمها معهد الدوحة الدولي لألرسة حولحلقة نقاشية 

اعات األرسية العابرة للحدود: تجربة دولة قطر" ز ي النز
 "حماية مصالح الطفل الفضىل فز

 
" ضمن الندوة االقليمية اعات األرسية عىل المستوى الدولي ز ي النز

 حول "حقوق الطفل فز

ان، المملكة األردنية الهاشمية،  مونت، عمَّ  2019نوفمنر  20 – 19فندق فنر

 خلفية: 

بية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان  ينظم معهد الدوحة الدولي لألرسة، عضو مؤسسة قطر للنر

اعات األرسية العابرة للحدود: تجربة دولة قطر" وذلك ضمن الندوة  ز ي النز
"حماية مصالح الطفل الفضىل فز

اعات  االقليمية  ز ي النز
ي حول "حقوق الطفل فز

ي ينظمها "الفريق العامل المعتز
" والتر األرسية عىل المستوى الدولي

ي 
ي سياق عملية مالطة، مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص" بالتعاون مع "المجلس القضائ 

بالوساطة فز

ان، المملكة األردنية الهاشمية،  مونت، عمَّ ي فندق فنر
" و"وزارة الخارجية الكندية"، فز ي

 نوفمنر  20 – 19األردئز

2019 . 

ي حماية مصلحة الطفل 
يسلط المعهد الضوء من خالل تنظيم هذه الحلقة النقاشية عىل التجربة القطرية فز

اء  ز والخنر ز الممارسير ي هذا الصدد ستجمع الحلقة النقاشية بير
اعات األرسية العابرة للحدود. وفز ز الفضىل أثناء النز

ز القطرية، ز من وزارة العدل، وجمعية المحامير واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، ومركز وفاق، وذلك  القانونير

اعات  ز ي ظل النز
لتدارس وطرح األطر القانونية والتجربة العملية المتعلقة بحماية مصلحة الطفل الفضىل فز

 األرسية العابرة للحدود. 

ي ب
ز المعهد و "الفريق العامل المعتز  للتعاون المثمر بير

ً
ي سياق وتمثل هذه الحلقة النقاشية استمرارا

الوساطة فز

عملية مالطة، مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص" و"وزارة الخارجية الكندية"، والذي أسفر عن تنظيم 

ي الدوحة بتاري    خ 
ي انعقدت فز

ي دول الخليج، والتر
اعات األرسية العابرة للحدود فز ز الندوة االقليمية الثانية حول النز

 . 2016مارس  30و  29

: وتشمل الموضوعات الفرع  ية للحلقة النقاشية ما يىلي

  اعات األرسية العابرة ز ي    ع القطري لحماية مصلحة الطفل الفضىل أثناء النز ي التشر
األطر القانونية فز

 حدودلل

  ي المحاكم
اعات األرسية العابرة للحدود: نظرة حول حماية الطفل من واقع القضايا المتنازعة فز ز النز

 القطرية

  ي منارصة جهود
اعات األرسية دور معهد الدوحة الدولي لألرسة فز ز ي النز

حماية مصلحة الطفل الفضىل فز

ي  العابرة للحدود    عىل المستوى الخليجر

  لنظم اإلحالة من 
ً
اعات األرسية العابرة للحدود وفقا ز ي النز

ي حماية مصلحة الطفل الفضىل فز
دور وفاق فز

 محكمة األرسة القطرية



 

 

 

 

نامج:   النر

 

 مدير الجلسة: 

 أحمد عارف، باحث، معهد الدوحة الدولي لألرسةاألستاذ/ 

 

 : ز  المتحدثير

، مسؤول سياسات أرسية، معهد الدوحة الدولي لألرسة ي  األستاذة/ دينا الكعتر

ي منارصة جهود 
اعات األرسية دور معهد الدوحة الدولي لألرسة فز ز ي النز

حماية مصلحة الطفل الفضىل فز

ي  العابرة للحدود    عىل المستوى الخليجر

 

،  ، األستاذ/ عبد هللا محمد أبو شهاب المري   ي
ي قانوئز

 وزارة العدلاخصائ 

اعات األرسية العابرة  ز ي    ع القطري لحماية مصلحة الطفل الفضىل أثناء النز ي التشر
األطر القانونية فز

 حدودلل

 

ز القطرية عضو مجلس إدارةاألستاذ/ جذنان الهاجري،  ز  جمعية المحامير  ومحامي بمحكمة التمينر

ي المحاكم 
اعات األرسية العابرة للحدود: نظرة حول حماية الطفل من واقع القضايا المتنازعة فز ز النز

 القطرية

 

ي ز  (وفاق، مركز االستشارات العائلية )مدير مكتب التخطيط والتطوير ، األستاذ / سليم محمد العنز

ي 
ي دور وفاق فز

اعات األرسية العابرة للحدود حماية مصلحة الطفل الفضىل فز ز  لنظم اإلحالة من  النز
ً
وفقا

 محكمة األرسة القطرية

 

 


