
	
	

DOHA	INTERNATIONAL	FAMILY	INSTITUTE	TO	HOLD	SECOND	ANNUAL	FAMILY	
POLICY	FORUM	

	

Doha,	Qatar,	February	28,	2016:	The	Doha	International	Family	Institute	(DIFI)	will	hold	its	
second	annual	Family	Policy	Forum	from	March	1	–	2.	The	event	aims	to	provide	a	platform	for	
discussion	and	debate	surrounding	policy	issues	related	to	the	Arab	family,	and	to	help	identify	
priorities	for	policy	makers	in	the	region.		

This	year’s	forum	is	titled	‘Ten	Years	Since	the	Issuance	of	Family	Law	in	Qatar:	Experiences	and	
Aspirations’,	and	will	be	held	over	two	days	in	partnership	with	the	Legal	and	Judicial	Studies	
Center	of	the	Ministry	of	Justice;	the	Faculty	of	Law	at	Qatar	University;	the	Qatar	Lawyers	
Association	;	and	Qatar	Social	Work.	

Ms.	Noor	Al	Malki	Al-Jehani,	Executive	Director	of	DIFI,	said:	"The	issuance	of	Family	Law	in	
2006	is	considered	one	of	the	most	important	legislative	achievements	related	to	the	family	in	
the	past	ten	years	and	this	forum	is	the	first	event	to	be	held	to	review	and	discuss	the	practical	
experiences	of	the	law’s	application	by	experts	and	specialists.	We	sincerely	appreciate	our	
partners	and	thank	them	for	their	cooperation,	and	look	forward	to	its	outcomes	and	
recommendations	which	will	contribute	to	strengthening	the	family.”		

The	forum	will	discuss	the	following	topics:	The	historical,	social	and	legislative	context	for	the	
issuance	of	family	law	in	Qatar	and	its	role	in	supporting	family	policies;	Family	law:	Substantive	
and	procedural	provisions	between	legislation	and	societal	reality;	The	perspective	of	lawyers	
on	family	law	and	its	applications	in	the	courts;	Cases	of	reconciliation	in	family	disputes	and	
the	role	of	civil	society;	judicial	protection	of	the	family:	Applications	from	the	Qatari	courts.	

The	first	forum	was	held	in	May	2016	in	collaboration	with	the	Ministry	of	Administrative	
Development,	Labor	and	Social	Affairs	in	Qatar;	and	the	Executive	Bureau	of	the	GCC	Council	of	
Ministers	for	Social	Affairs,	under	the	title	‘Rethinking	the	Work-Family	Reconciliation	Policies	in	
the	GCC’.	

DIFI,	a	member	of	Qatar	Foundation	for	Education,	Science	and	Community	Development	(QF),	
seeks	to	support	research	and	policy	studies	which	aim	to	protect	the	Arab	family.		

-Ends-	



	
	

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	

	



 

 

 

األسریة للسیاسات الثاني السنوي المنتدى یستضیف لألسرة الدولي الدوحة معھد  

 

 الثاني السنوي المنتدى ،األربعاء غًدا ،لألسرة الدولي الدوحة معھد یبدأ :2017 فبرایر 28قطر،  الدوحة،

 التجربة: قطر في األسرة قانون إصدار على أعوام عشرة" عنوان تحت عقدیُ ، الذي األسریة للسیاسات

 بجامعة القانون وكلیة ،العدل بوزارة والقضائیة القانونیة الدراسات مركز مع بالشراكةوذلك  ،"والتطلعات

  .االجتماعي للعمل قطرمؤسسة و ،القطریة المحامین وجمعیة ،قطر

 معھد مبادرات إحدىي تستمر فعالیاتھ لمدة یومین، بأنھ ، الذاألسریة للسیاسات السنوي المنتدىویتمیز 

 بالسیاسات المتعلقة القضایا تدارسمناقشة ول منصة توفیر إلىالمنتدى  ویھدف .لألسرة الدولي الدوحة

 المنتدى وكان. المنطقة في السیاسات صناع أولویات على ووضعھا ،بھا والتعریف ،العربیة باألسرة المتصلة

 دولة في االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة مع بالتعاون ،2016 مایو شھر في عقد قد األول

 الخلیج لدول التعاون مجلس بدول االجتماعیة الشؤونالعمل و وزراء لمجلس التنفیذي والمكتب ،قطر

 التعاون مجلس دول في واألسرة العمل بین التوفیق سیاسات في النظر إعادة" موضوع حول ،العربیة

".الخلیجي  

 دعیُ " ، قائلة:لألسرة الدولي الدوحة لمعھد التنفیذي المدیر الجھني، المالكي نور السیدة صرحت المناسبة وبھذة

 العشر السنوات في باألسرة المتعلقة التشریعیة المنجزات أھم من 2006 عام في األسرة قانون إصدار

 قبل من القانون لتطبیق العملیة التجربة ومناقشة لرصد عقدتُ  ةفعالی أولبأنھ  المنتدى ھذایتمیز و .الماضیة

 نائلشركا بالشكر نتوجھ المعھد في ونحن .الصلة ذات الجھات في نیوالمختص الخبراء من االختصاص ذوي

 األسرةوضع  تعزیز في ھماتس بتوصیات المنتدى یخرج أن إلى ونتطلع ،تعاونھم على المنتدى ھذا تنظیم في

."قطر في  

 في األسرة قانون إلصدار والتشریعي واالجتماعي التاریخي السیاق :الیةتال المحاور المنتدى یناقش وسوف

 التشریع بین واإلجرائیة الموضوعیة النصوص :األسرة قانونو ،األسریة السیاسات دعم في ودوره قطر



 المنازعات في الصلح قضایا، وبالمحاكم وتطبیقاتھ األسرة قانون حول نیالمحام رؤیةو ،المجتمعي والواقع

. القطریة المحاكم من تطبیقات: لألسرة القضائیة الحمایةو المدني؛ المجتمع ودور األسریة  

 البحوث دعم إلى المجتمع، وتنمیة والعلوم للتربیة قطر مؤسسة عضو لألسرة، الدولي الدوحة معھد ویسعى

.علیھا الحفاظ إلى تھدف التي والسیاسات العربیة سرةاألب المتعلقة والدراسات  

- – انتھى   
 

  الدولي لألسرة الدوحة معھد نبذة عن

في دعم األھداف الُمحّددة  المعھد ةتتمثل رسالو .2006في عام  ،عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع 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 األسرةقضایا  تشجیع التبادل المعرفي حولوتي تواجھ األسرة العربیة الخاصة بالقضایا ال القاعدة المعرفیة

ومنحة أسرة البحثیة  ،. ومن أھم مبادرات المعھد المؤتمر السنوي لألسرةیةیات الوطنیة واإلقلیمیة والدولا على المستوعبر تبنّي ھذه القضایا والتعریف بھ

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

.المتحدة لألمم جتماعيواال قتصادياال المجلس لدى الخاصة االستشاریة الصفة 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: 

  


