
	 	 	
	

 یستضیف الحلقة في مقر األمم المتحدة بنیویورك  قطر مؤسسة عضو

دعم األسر المتأثرة بالحروب حول ینظم حلقة نقاشیة معھد الدوحة الدولي لألسرة 
 والصراعات

 
معھد الدوحة الدولي لألسرة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة  نظم :2018 فبرایر 3الدوحة، قطر، 

نیویورك، والھالل األحمر القطري، في األمم المتحدة نظمة م لدىالمجتمع، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر 
روب حدعم األسر المتأثرة بال"حلقة نقاشیة بعنوان  ،التعلیم فوق الجمیعمؤسسة و ،قطر الخیریةجمعیة و

مقر األمم المتحدة ب 2018فبرایر  2 بتاریخوذلك  "،والصراعات: تجارب المنظمات غیر الحكومیة في قطر
 یورك.ونیفي 
لدولة أو ویحد من دور ا ،ضعف االقتصادیتبین األدلة أن األثر التراكمي للحروب والنزاعات العنیفة في حین و

عالیة ھذه الف أتت ،السلطات المحلیة أو القطاع الخاص في توفیر الخدمات وفرص كسب الرزق لألسر وأفرادھا
لتسلط الضوء على دور المنظمات غیر الحكومیة بالغ األھمیة في التخفیف من وطأة الفقر في أوقات الحروب 

 كومیة في قطر لدعم األسر المتأثرة بالحروب والصراعات. وإبراز تجارب المنظمات غیر الح ،والصراعات
ولة قطر لدى دالدائم لمندوب ال ،آل ثاني سیفأحمد بن الشیخة علیاء  ةالسفیرالفعالیة بكلمة من سعادة  افتتحت
المدیر  ،نور المالكي الجھني السیدةھا تقدم ،ھا كلمة لمعھد الدوحة الدولي لألسرةتلت ،األمم المتحدةمنظمة 

الحلقة النقاشیة محورین أساسیین أولھما المساعدات اإلنسانیة ودورھا في التخفیف  ناقشتالتنفیذي للمعھد. و
 ،جمعیة الھالل األحمر القطري رئیس مجلس إدارة ،الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضید قدمھ ،من الفقر

الذي یدور  ،المحور الثاني قشانطر الخیریة. في حین جمعیة قل المدیر التنفیذي ،محمد بن علي الغامدي السیدو
مدیر  ،يسلوى المناع السیدةمن قبل  ،تجارب التعلیم فوق الجمیع ،حول التعلیم في أوقات الحروب والصراعات

 مؤسسة التعلیم فوق الجمیع.ب قسم السیاسات واألبحاث
 المدیر ،الغامدي علي بن محمد األستاذ حصرَّ تعلیقًا على مشاركة جمعیة قطر الخیریة في الحلقة النقاشیة، و

 مختلف في والمشاركة الفاعل الدولي الحضور علىجمعیة قطر الخیریة  حرصت"قائًال:  ،للجمعیة التنفیذي
 والتنموي سانيناإل العمل بمجال تختص التي، المتحدة ممألمنظمة ال التابعة السیما الفعالیاتو ،الدولیة الفعالیات

 كأحد سانيناإل بالعمل المتعلقة القرارات صنع في والمشاركة ،نسانیةاإل القضایا مع المستمر التفاعل جلأ من
 نسلطحیث  یحظى بأھمیة كبیرة، الحدث ھذا نفیھ أ شك ال ومما. المجال ھذا في الفاعلة الدولیة المنظمات
 ونقاش رحط في القطریة المنظمات من نائشركا مع لنتشارك والنزاعات، الفقر وقضایا ،سرةاأل على فیھ الضوء
 سرلأل والمستمر الدائم التمكین وتحقق ،الفقر وتكافح ،وصمودھا تماسكھا وتعزز ،سرةاأل تھم التي القضایا
 "الفقیرة
دة وتنظیم فعالیات التوعیة الداعمة للقاع ،یعُد معھد الدوحة الدولي لألسرة معھًدا عالمیًا معنیًا بوضع السیاساتو

ویشّكل المعھد جزًءا من مؤسسة قطر  .وتعزیز السیاسات القائمة على األدلة ،المعرفیة بشأن األسرة العربیة
ویتمتع بوضٍع استشاري خاص مع المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع  ،للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع

 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، 

سرة باألسرة وجعل األمن خالل التنمیة ونشر األبحاث عالیة الجودة حول األسرة العربیة، وتشجیع تبادل المعرفة حول القضایا المتصلة 
 يأولویة لدى صانعي السیاسات من خالل المناصرة والتوعیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. ومن بین أھم مبادرات المعھد یأت

ھو منحة ي، واون مع الصندوق القطري لرعایة البحث العلمالمؤتمر السنوي حول البحوث والسیاسات األسریة؛ ومنحة أسرة البحثیة بالتع
 بحثیة سنویة تشجع البحث المتعلق باألسرة العربیة والسیاسات المعنیة باألسرة. 

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

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	
	

 

DIFI	HOLDS	PANEL	ON	‘SUPPORTING	FAMILIES	AFFECTED	BY	WARS	
AND	CONFLICTS:	EXPERIENCES	OF	NGOS	IN	QATAR’	

QF	Member	Hosts	Discussion	at	United	Nations	Headquarters	in	New	York 

Doha,	 Qatar,	 February	 3,	 2018	 -	 The	 Doha	 International	 Family	 Institute	 (DIFI),	 a	 member	 of	 Qatar	
Foundation,	 recently	 held	 a	 panel	 discussion	 on	 ‘Supporting	 Families	 Affected	 by	Wars	 and	 Conflicts:	
Experiences	of	NGOs	in	Qatar’,	at	the	United	Nations	(UN)	Headquarters	in	New	York.		

The	event,	which	took	place	on	Friday,	February	2,	was	organized	in	collaboration	with	Qatar	Red	Crescent	
Society,	Qatar	Charity,	Education	Above	All,	and	the	Permanent	Mission	of	the	State	of	Qatar	to	the	UN.	

Evidence	 shows	 that	 the	 cumulative	 impact	 of	 wars	 and	 violent	 conflict	 aggravates	 economies	 and	
weakens	the	ability	of	the	state,	local	authorities,	or	private	sectors	in	providing	services	and	opportunities	
of	 livelihood	 for	 families	 and	 their	 members.	 The	 DIFI	 event	 shed	 light	 on	 the	 critical	 role	 of	 non-
governmental	 organizations	 in	 providing	 the	 necessary	 support	 and	 assistance	 to	 families	 and	 their	
members	affected	by	wars	and	conflicts.	The	discussion	sought	to	highlight	and	present	the	experiences	
of	NGOs	in	Qatar	in	providing	support	to	populations	affected	by	wars	and	conflicts.				

The	event	began	with	opening	remarks	from	H.E.	Sheikha	Alya	Al-Thani,	Permanent	Representative	of	the	
State	of	Qatar	to	the	United	Nations,	followed	by	introductory	remarks	from	Ms.	Noor	Al	Malki	Al-Jehani	
Executive	 Director,	 DIFI.	 The	 panel	 discussed	 the	 humanitarian	 aid	 and	 poverty	 alleviation	 from	 the	
experience	 and	 insights	 of	 QRCS,	 represented	 by	 Dr.	 Mohammed	 Bin	 Ghanim	 Al	 Ali	 Al-Maadheed,	
Chairman	of	the	Board;	and	Qatar	Charity,	represented	by	Mr.	Mohammed	bin	Ali	Al-Ghamdi,	Executive	
Director.	The	panel	also	highlighted	the	experience	and	insights	of	Education	Above	All,	represented	by	
Ms.	Salwa	Al	Mannai,	Head	of	Policy	and	Research,	in	providing	education	to	war	affected	children.		

Mr.	Al-Ghamdi,	Executive	Director,	Qatar	Charity,	said:	"We	are	delighted	to	be	present	at	international	
events,	such	as	the	United	Nations,	as	it	is	in	line	with	our	work	of	interacting	with	humanitarian	issues	
and	participating	in	decision-making.	We	view	our	partnerships	with	other	national	organizations	as	very	
important	to	raising	and	discussing	issues	of	concern	to	the	family	and	to	strengthening	and	combating	
poverty	and	achieving	the	permanent	empowerment	of	poor	families.”	

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.	

ENDS	



	 	 	
	
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	

	

	

 


