
	 	 	
	

 على ھامش اجتماعات الدورة السادسة والخمسین للجنة التنمیة االجتماعیة باألمم المتحدة

حول أھداف یعقد جلسة إحاطة بمقر األمم المتحدة بمؤسسة قطر معھد الدوحة الدولي لألسرة 
 التنمیة المستدامة

 

عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة ظّم معھد الدوحة الدولي لألسرة، ن :2018 ینایر 29الدوحة، قطر، 
األمم  ووكاالت ،بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى األمم المتحدة، جلسة إحاطة للدبلوماسیینالمجتمع، 
حول موضوع "الترکیز علی األسر لدعم تنفیذ  ،والمنظمات غیر الحكومیة ،والبرامج ،والصنادیق ،المتحدة

على ھامش  ،بمقر منظمة األمم المتحدة 2018ینایر  29 اإلثنین الموافق وذلك یوم ،التنمیة المستدامة" دافھأ
ینایر إلى  29، التي تقام خالل الفترة من منظمةالوالخمسین للجنة التنمیة االجتماعیة ب سادسةفعالیات الدورة ال

 .فبرایر 7
ر شھ خاللقد في الدوحة الذي عُ  ،ریق الخبراء الدوليأھداف ھذه اإلحاطة في عرض نتائج اجتماع فوتمثلت 
: التحدیات نظور األسرة في أھداف التنمیة المستدامة في الدول العربیةإدماج م"بشأن  ،الماضي نوفمبر

دور والتوصیات ب وربط ھذه النتائج ،والتي أقیمت بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ،والتطلعات"
 ىإل الجلسة تالتي تعمل علی المستویین اإلقلیمي والدولي. كما ھدف ،بالمنظمات غیر الحکومیة ذات الصلة

بقضایا مام االھتضرورة  التأكید علىو ،التي تركز على الشباباألسریة االستثمار في السیاسات  أھمیةمناقشة 
 في العالم العربي.الشباب 
طر المندوب الدائم لدولة ق ،آل ثاني سیفأحمد بن علیاء الشیخة  ةالسفیرجلسة اإلحاطة كل من سعادة  افتتحت

السیدة  دثتتحثم یذي لمعھد الدوحة الدولي لألسرة. المدیر التنف الجھني، لدى األمم المتحدة، والسیدة نور المالكي
مسؤول تنسیق شؤون األسرة لدى إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة عن  ،ریناتا كازمارسكا

مدیر  ،الدكتور أنیس بن بریكتالھا و ،میة المستدامة من منظور األمم المتحدةسیاسة األسرة وأھداف التن
ر األسرة دمج منظوالمتعلقة بوالتوصیات لنتائج اعرض الذي  ،معھد الدوحة الدولي لألسرةب السیاسات األسریة

ركز مبمدیر البحوث  ،لدكتور نادر قبانيل ختتمت الجلسة بورقةاُ و .توطین أھداف التنمیة المستدامةخالل عملیة 
 .الشباب العربي ضمن سیاسات األسرة بقضایااالھتمام  موضوعحول  ،بروكنجز الدوحة

 
دة وتنظیم فعالیات التوعیة الداعمة للقاع ،یعُد معھد الدوحة الدولي لألسرة معھًدا عالمیًا معنیًا بوضع السیاساتو

ي خاص بوضٍع استشارالمعھد ویتمتع  .وتعزیز السیاسات القائمة على األدلة ،المعرفیة بشأن األسرة العربیة
  مع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.
 

  - انتھى -
 
 
 



	 	 	
	

 
 

 معھد الدوحة الدولي لألسرة 
یعمل المعھد لتعزیز األسرة و. 2006والعلوم وتنمیة المجتمع، في  ربیةمؤسسة قطر للت في عضووھو تأسس معھد الدوحة الدولي لألسرة، 

من خالل التنمیة ونشر األبحاث عالیة الجودة حول األسرة العربیة، وتشجیع تبادل المعرفة حول القضایا المتصلة باألسرة وجعل األسرة 
ة واإلقلیمیة والدولیة. ومن بین أھم مبادرات المعھد یأتي أولویة لدى صانعي السیاسات من خالل المناصرة والتوعیة على المستویات الوطنی
اون مع الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي، وھو منحة المؤتمر السنوي حول البحوث والسیاسات األسریة؛ ومنحة أسرة البحثیة بالتع

 بحثیة سنویة تشجع البحث المتعلق باألسرة العربیة والسیاسات المعنیة باألسرة. 
 ع المعھد بوضع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة. ویتمت

 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع ھي منظمة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرتھا نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
 ثالمؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، والبحو

 ، والتنمیة المجتمعیة. والعلوم

بناء على رؤیة حكیمة تشاركھا صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني وصاحبة السمو  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
مدى الحیاة  مالشیخة موزا بنت ناصر تقوم على توفیر تعلیم نوعي ألبناء قطر. والیوم، یوفر نظام مؤسسة قطر التعلیمي الراقي فرص التعلّ 
 ألفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشھر وحتى الدكتوراه، لتمكینھم من المنافسة في بیئة عالمیة، والمساھمة في تنمیة وطنھم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فیھ الباحثون المحلیون على مجابھة التحدیات الوطنیة والعالمیة 
حلي، ململحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحیاة، وتحفیز المشاركة المجتمعیة في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع الا

 وتساھم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaلالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	

 

DOHA	BRIEFING	AT	UN	FOCUSES	ON	FAMILIES	TO	SUPPORT	THE	
IMPLEMENTATION	OF	THE	SDGS	

QF	Member	Presents	on	Sidelines	of	56th	Session	of	the	Commission	on	Social	Development	

Doha,	 Qatar,	 January	 29,	 2018	 -	 The	 Doha	 International	 Family	 Institute	 (DIFI),	 a	 member	 of	 Qatar	
Foundation,	in	cooperation	with	the	Permanent	Mission	of	the	State	of	Qatar	to	the	United	Nations	(UN),	
held	its	Doha	Briefing	at	the	UN	Headquarters	in	New	York	on	Monday,	January	29.		

The	briefing,	titled	‘Focusing	on	Families	to	Support	the	Implementation	of	the	SDGs’,	was	attended	by	
diplomats,	UN	officials,	and	NGO	representatives	participating	in	the	56th	session	of	the	Commission	on	
Social	Development,	which	is	taking	place	from		January	29	to	February	7.	

The	objectives	of	the	briefing	were	to	present	the	findings	of	DIFI’s	International	Expert	Group	Meeting	
(EGM)	held	in	Doha	in	November	2017	on	‘Integrating	a	Family	Perspective	during	the	localization	of	SDGs	
in	the	Arab	World:	Challenges	and	Aspirations’,	in	collaboration	with	the	United	Nations	Population	Fund.	
It	 also	 explored	 the	 relevance	 of	 the	 EGM’s	 findings	 and	 recommendations	 to	 NGOs	 working	 at	 the	
regional	and	international	level.	Additionally,	the	EGM	aimed	to	highlight	the	value	of	investing	in	family	
policies	that	focus	on	youth	and	why	this	is	important	in	the	Arab	world.		

The	briefing	opened	with	introductory	remarks	from	H.E.	Sheikha	Alya	Ahmed	bin	Saif	Al	Thani,	
Permanent	Representative	of	the	State	of	Qatar	to	the	United	Nations,	and	Ms.	Noor	Al	Malki	Al	
Jehani,	Executive	Director	of	DIFI.	Presentations	 followed	 from	Ms.	Renata	Kaczmarska,	Focal	
Point	 on	 the	 Family,	 United	 Nations	 Department	 of	 Economic	 and	 Social	 Affairs,	 on	 ‘UN	
Perspective	on	the	Family	Policy	and	the	SDGs’;	Dr.	Anis	Ben	Brik,	Family	Policy	Director,	DIFI,	on	
‘Integrating	a	Family	Perspective	in	the	Localization	of	the	SDGs’;	and	Dr.	Nader	Kabbani,	Director	
of	Research	at	the	Brookings	Doha	Center,	on	‘Arab	Youth	Within	the	Context	of	Family	Policies’.	

DIFI	 is	a	global	policy	and	advocacy	 Institute	working	to	advance	knowledge	on	Arab	families,	 through	
research,	 and	 promote	 evidence-based	 polices	 at	 the	 national,	 regional,	 and	 international	 levels.	 The	
Institute	has	special	consultative	status	with	United	Nations	Economic	and	Social	Council.	
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Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	

The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI),	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	
Community	Development	 (QF),	was	 established	 in	 2006.	 The	 Institute	works	 to	 strengthen	 the	 family	
through	 the	 development	 and	 dissemination	 of	 high	 quality	 research	 on	 Arab	 families,	 encouraging	
knowledge	exchange	on	issues	relevant	to	the	family	and	making	the	family	a	priority	to	policy	makers	
through	advocacy	and	outreach	at	the	national,	regional	and	international	levels.	Among	the	Institute’s	
most	 important	 initiatives	are	 the	Annual	Conference	on	 the	Family;	and	 the	OSRA	Research	Grant	 in	
collaboration	 with	 the	 Qatar	 National	 Research	 Fund,	 an	 annual	 research	 grant	 which	 encourages	
research	related	to	the	Arab	family	and	family	policy.	The	Institute	has	special	consultative	status	with	
United	Nations	Economic	and	Social	Council	(ECOSOC).	

For	more	information	on	Doha	International	Family	Institute,	please	visit	www.	Difi.org.qa		

Qatar	Foundation	–	Unlocking	Human	Potential	

Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	(QF)	is	a	non-profit	organization	
that	supports	Qatar	on	its	journey	to	becoming	a	diversified	and	sustainable	economy.	QF	strives	to	serve	
the	 people	 of	 Qatar	 and	 beyond	 by	 providing	 specialized	 programs	 across	 its	 innovation-focused	
ecosystem	of	education,	science	and	research,	and	community	development.	

QF	was	founded	 in	1995	by	His	Highness	Sheikh	Hamad	bin	Khalifa	Al	Thani,	 the	Father	Emir,	and	Her	
Highness	Sheikha	Moza	bint	Nasser,	who	shared	the	vision	to	provide	Qatar	with	quality	education.	Today,	
QF’s	world-class	education	system	offers	lifelong	learning	opportunities	to	community	members	as	young	
as	 six	 months	 through	 to	 doctoral	 level,	 enabling	 graduates	 to	 thrive	 in	 a	 global	 environment	 and	
contribute	to	the	nation’s	development.		

QF	is	also	creating	a	multidisciplinary	innovation	hub	in	Qatar,	where	homegrown	researchers	are	working	
to	address	 local	and	global	challenges.	By	promoting	a	culture	of	 lifelong	 learning	and	 fostering	social	
engagement	through	programs	that	embody	Qatari	culture,	QF	 is	committed	to	empowering	the	 local	
community	and	contributing	to	a	better	world	for	all.	 

For	a	complete	list	of	QF’s	initiatives	and	projects,	visit	http://www.qf.org.qa	

	

 

 


