
   
 

 كنواة للمجتمع األسرة لدعم مساعيها تواصل قطر مؤسسة

األسرة القطریة: عناصر القوة "ندوة مفتوحة بعنوان  یستضیف لألسرة الدولي الدوحة معهد

 "والتحدیات

 

وتنمية والعلوم  للتربيةعضو مؤسسة قطر  ،لألسرة الدولي الدوحة معهدیبدأ  :2018ینایر  14الدوحة، قطر، 

والتي ستعقد  ،"األسرة القطریة: عناصر القوة والتحدیات"ندوة عامة بعنوان  فعالياتالثالثاء،  المجتمع، غدا  

بمركز قطر  ،2018ینایر  17و 16بالشراكة مع وزارة التنمية اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعية في 

 .الوطني للمؤتمرات

 

قام بحثي  وهو جزء من مشروع ،المتماسكةبحثي حول سمات األسر القطریة مشروع  نتائجالندوة  وستناقش

نور  للسيدةفي تصریح ووتونس.  ،واألردن ،قطردول األسر العربية المتماسكة شمل  حول سمات المعهد به

األسرة هي "أن  أكدت، حول هذا المشروع لألسرة، الدولي الدوحة لمعهد التنفيذي المدیر ،الجهنيالمالكي 

إضافة لكونه أحد مسؤوليات  ،فيه مصلحة للجميع لها داعمةبيئة  توفيرإن لذلك فالخلية األساسية في كل مجتمع، 

فإن مشروعنا یهدف إلى تحدید سمات األسر العربية المتماسكة، والتحدیات التي  ،ذلكى لع واستنادا   .المجتمع

أسر ككأفراد و جميعا  ننا إ" :البرامج المطلوبة لدعمها. وأضافتویمكن اقتراح السياسات  حتى ،تواجه تلك األسر

 نتصدى لكي ،معتقداتنا الثقافية والدینيةباإلضافة للحكمة التي نستمدها من  ،وتماسكها على قوة أسرنا نعتمد

 لتحدیات المختلفة التي تواجهنا".ل

 

 ،العالقات الزوجية وهي محاور رئيسية ةجلسات نقاشية حول أربع للجماهير المفتوحة  وستتناول الندوة

والتنشئة الوالدیة، والتغيرات االجتماعية والثقافية، واألمن االقتصادي لألسرة. وسيعرض نتائج البحوث لمحاور 

والدكتور جون  ،لألسرة الدولي الدوحة معهدفي مدیر قسم البحوث  ،اليوم األول كل من الدكتور عبدهللا بادحدح

  .في الوالیات المتحدة األمریكية أستاذ فخري للدراسات األسریة في جامعة نبراسكا ،دیفرین

 

باحث رئيسي أول من هي و ،الدكتورة عزة عبدالمنعمكل من  أما نتائج البحوث لمحاور اليوم الثاني فستعرضها

 أستاذة الدراسات األسریة في جامعة نبراسكا في أمریكا. ،الدكتورة سيلفيا أسايو ،لألسرة الدولي الدوحة معهد

حلقات  ةإلداروذلك  ،السياسات االجتماعية في دولة قطربالخبراء اإلعالميين ووسوف تجمع الفعالية نخبة من 

منصة  إلتاحةالباحثين ومقدمي الخدمات وممثلي المجتمع المدني المتحدثين من  إضافة إلى كوكبة من ،النقاش

والخروج بمجموعة من التوصيات لتعزیز  ،لمناقشة وتدارس أهم التحدیات التي تواجه األسر القطریةفریدة 

 .هذه التحدیات ةمواجهاألسرة في 

  -انتهى -

 معهد الدوحة الدولي لألسرة 



   
 

المعهد  یعملو. 2006والعلوم وتنمية المجتمع، في  ربيةمؤسسة قطر للت في عضووهو تأسس معهد الدوحة الدولي لألسرة، 

لتعزیز األسرة من خالل التنمية ونشر األبحاث عالية الجودة حول األسرة العربية، وتشجيع تبادل المعرفة حول القضایا المتصلة 

باألسرة وجعل األسرة أولویة لدى صانعي السياسات من خالل المناصرة والتوعية على المستویات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

اون مع الصندوق رات المعهد یأتي المؤتمر السنوي حول البحوث والسياسات األسریة؛ ومنحة أسرة البحثية بالتعومن بين أهم مباد

 منحة بحثية سنویة تشجع البحث المتعلق باألسرة العربية والسياسات المعنية باألسرة.  يوهالقطري لرعایة البحث العلمي، 

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

 www.difi.org.qa لمزید من المعلومات حول معهد الدوحة الدولي لألسرة یرجى زیارة: 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكاریة تجمع ما 

 ، والتنمية المجتمعية. والعلومبين التعليم، والبحوث 

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

وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، یوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي 

م مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءا  من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، فرص التعل  

 والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، یعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحدیات الوطنية 

والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطریة، تمك ن مؤسسة 

 تساهم في بناء عالم أفضل.  قطر المجتمع المحلي، و

 http://www.qf.org.qa رجى زیارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعها، ی   لالطالع
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DOHA INTERNATIONAL FAMILY INSTITUTE HOSTS OPEN 

SEMINAR ON QATARI FAMILIES: STRENGTHS AND 

CHALLENGES 

QF Member Provides Platform to Discuss Challenges Facing Qatari Families 

Doha, Qatar, January 14, 2018: The Doha International Family Institute (DIFI), a member of 

Qatar Foundation (QF), in collaboration with the Ministry of Administrative Development, Labor 

and Social Affairs, will hold a public seminar titled ‘Qatari Families: Strengths and Challenges’, 

at the Qatar National Convention Centre from January 16-17, 2018. 

The seminar will discuss the findings of a study on Qatari Families, as part of a larger DIFI research 

project on Arab Family Strengths in Qatar, Jordan, and Tunisia. Highlighting the project, Ms. Noor 

Al Malki Al-Jehani, Executive Director, DIFI, emphasized that families are the basic, foundational 

social units in every society, and that healthy individuals within healthy families are essential to 

the core of a healthy society.  

“It’s the responsibility of society, and in everyone’s best interest, to help create a positive 

environment for all families. Therefore, the purpose of our research is to identify the factors that 

are associated with strong, Arab families, the challenges they face, and how they rely on their 

strengths as individuals, family units, members of communities, as well as the wisdom of their 

cultural and religious beliefs, to meet these many challenges,” said Ms. Al-Jehani. 

The two-day seminar will include the following four panel discussions:  ‘Marital Relationships’, 

‘Parenting’, ‘Culture’, and ‘Financial Aspects’. On the first day, Dr. Abdallah Badahdah, Director 

of the Family Research Division, DIFI, and Dr. John DeFrain, Professor Emeritus of family 

science in the Department of Child, Youth and Family Studies, College of Education and Human 

Sciences, University of Nebraska-Lincoln, USA, will present the research findings. Dr. Azza 

Abdulmeneim, Senior Lead Researcher, DIFI, and Dr. Sylvia M. Asay, Professor of Family 

Studies, University of Nebraska at Kearney, USA, will present the second day’s research findings. 

The event, which is open to the public, will bring together policy-makers, practitioners, 

researchers, service providers, and members of Qatar’s civil society, providing them with a 

platform to discuss the most important challenges facing Qatari families and propose 

recommendations to strengthen Qatari families.  

For more information, please visit: www.difi.org.qa 

ENDS 
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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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