
   
 

DIFI ANNOUNCED AS WINNER OF 2018 IFFD FAMILY AWARD  

QF Member Receives International Recognition for Promotion of Family Perspective Policies  

Doha, Qatar, January 04, 2018 – The Doha International Family Institute (DIFI), a member of Qatar 
Foundation (QF), has been awarded the 2018 IFFD Family Award by the board of the International 
Federation for Family Development (IFFD), an NGO with general consultative status with the Economic 
and Social Council (ECOSOC) at the United Nations (UN). 

The IFFD Awards are presented to persons or entities recognized for the promotion of family perspective 
policies during the past year and for best appreciation and promotion of family values around the world. 
The 2018 award was also granted to the Hungarian-based National Association of Large Families.  

Ignacio Socias, Director, International Relations, IFFD, said: “DIFI has contributed to advocacy on family 

issues through the organization of several international conferences and through its special consultative 

status with the United Nations Economic and Social Council, with very specific recommendations to 

integrate  a family perspective into national policy-making.” 

 

H.E. Sheikha Alya Al-Thani, Permanent Representative of the State of Qatar to the UN presented DIFI 

with the award during the IFFD Annual Briefing held at UN Headquarters in New York. Ms. Noor Al Malki 

Al Jehani, Executive Director, DIFI, received the award and thanked IFFD for recognising DIFI’s work and 

for its key role in promoting family perspective. “We are proud to receive the 2018 IFFD Family Award, 

which recognizes the work done by NGOs to strengthen families around the world. DIFI is committed to 

make families a priority for policy-makers through our advocacy and outreach at a national, regional, 

and international level,” Ms Al Jehani said.   

The IFFD Family Awards have been celebrated for the last six years. Previous awardees include the 
governments of Malta and Malaysia, and the UN High Representative for the Alliance of Civilizations. This 
year, the awards were presented at a special event during the 56th Commission for Social Development 
held at the UN Headquarters in New York on February 1.  

The International Federation for Family Development is a nongovernmental, independent, and non-profit 
federation. Its primary mission is to support families through training.  

DIFI is a global policy and advocacy institute working to advance knowledge on Arab families through 
research, and the promotion of evidence-based polices at a national, regional, and international level. The 
institute has special consultative status with the UN ECOSOC. 
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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 
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  لالتحاد الدولي لتنمية األسرة يكّرم عضو مؤسسة قطر الدولي المجلس

  2018معهد الدوحة الدولي لألسرة يحصد جائزة األسرة لعام 

 

نح معهد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية م   :2017 فبراير 4الدوحة، قطر، 

  .الدولي لتنمية األسرةالتحاد ل المجلس الدوليوذلك من قبل ، 2018السنوية لعام سرة األ ةجائز ،المجتمع

لتميزهم في  ،دولة المجر فيهذه الجائزة مناصفة مع الرابطة الوطنية لألسر الكبيرة  حصل المعهد علىوقد 

، واعترافًا بدورهم كمنظمات تقدر قيمة األسرة ترويج السياسات من المنظور األسري خالل العام الماضي

  وتعززها.

إغناسيو سوسياس، مدير العالقات الدولية في المجلس الدولي لالتحاد الدولي لتنمية  وحول ذلك، قال السيد

لقضايا األسرة من خالل تنظيم العديد من المؤتمرات  الترويجهم معهد الدوحة الدولي لألسرة في ا"س :األسرة

فضالً عن االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  ومن خالل مركزه االستشاري الخاص لدى المجلس ،الدولية

 ." لدمج منظور األسرة في صنع السياسات الوطنية توصيات محددة جداً  تقديمه

األمم منظمة دولة قطر لدى الدائم لمندوب ال ،آل ثانيأحمد بن سيف الشيخة علياء السفيرة سعادة وقدَّمت 

المعهد في مقر منظمة األمم  نظمها، الجائزة لمعهد الدوحة لألسرة خالل جلسة اإلحاطة السنوية التي المتحدة

المتحدة بمدينة نيويورك. وتسلمت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي لألسرة 

لعمل المعهد وعلى دوره الرئيسي في تعزيز  وتوجهت بالشكر لالتحاد الدولي لتنمية األسرة على تقديره ،الجائزة

، التي 2018بالحصول على جائزة االتحاد الدولي لتنمية األسرة لعام ، وقالت: "نحن فخورون يمنظور األسرال

م العمل الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية لتعزيز مكانة األسر في جميع أنحاء العالم. ويلتزم معهد الدوحة  ت َكّرِّ

سرة بَِّحثِّ صانعي السياسات على منح أولوية لألسر من خالل برامج التوعية والتواصل التي ننظمها الدولي لأل

 على المستويات الوطنية، واإلقليمية والدولية."

األشخاص والكيانات الذين أبدوا أفضل تقدير للقيم األسرية وتعزيزها  لتكريمحفل توزيع جوائز األسرة قام وي  

وماليزيا، وممثل األمم المتحدة السامي لتحالف  ،امالط حكومةالسابقين  الفائزينفي جميع أنحاء العالم. ومن بين 

لجنة التنمية فعالية خاصة ستعقد خالل الدورة المقبلة ل إطار وفي هذا العام، ستقدم الجوائز في .الحضارات

 .االجتماعية في مقر األمم المتحدة بنيويورك



   
 

. وتتمثل مهمته األساسية ةوغير ربحي ةمستقلهيئة  ، وهوغير حكومي اعد االتحاد الدولي لتنمية األسرة اتحادً ي  

والعلوم يعد  معهد الدوحة الدولي لألسرة جزًءا من مؤسسة قطر للتربية  فيمافي دعم األسر من خالل التدريب. 

وتنمية المجتمع، وهو معهد عالمي معني بوضع السياسات وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية 

ويتمتع المعهد بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس  .وتعزيز السياسات القائمة على األدلة ،بشأن األسرة العربية

 االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.

  - انتهى -

 معهد الدوحة الدولي لألسرة 

يعمل المعهد لتعزيز األسرة من خالل التنمية و. 2006والعلوم وتنمية المجتمع، في  ربيةمؤسسة قطر للت في عضووهو تأسس معهد الدوحة الدولي لألسرة، 

باألسرة وجعل األسرة أولوية لدى صانعي السياسات من ونشر األبحاث عالية الجودة حول األسرة العربية، وتشجيع تبادل المعرفة حول القضايا المتصلة 

السياسات خالل المناصرة والتوعية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. ومن بين أهم مبادرات المعهد يأتي المؤتمر السنوي حول البحوث و

ي، وهو منحة بحثية سنوية تشجع البحث المتعلق باألسرة العربية اون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلماألسرية؛ ومنحة أسرة البحثية بالتع

 والسياسات المعنية باألسرة. 

  ويتمتع المعهد بوضع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.
 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

ؤسسة لتلبية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى الم

 ، والتنمية المجتمعية. احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

م مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءاً من سن بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّ 

 الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

لملحة. وعبر كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية ا

 في بناء عالم أفضل.   نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ي   لالطالع
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