
	 	 	
	

  ثراء القاعدة المعرفیة المتعلقة بالالجئین العربعضو مؤسسة قطر إلإطار سعي  في

 الزوجیة والعالقات واألسرة االجتماعي النوع" حول ندوة ینظم لألسرة الدولي الدوحة معھد
 "كندا في العرب الالجئین أسر بین

 والعلوم للتربیة قطر مؤسسة عضو لألسرة، الدولي الدوحة معھد نظم :2018فبرایر 24الدوحة، قطر، 
 االجتماعي النوع" حول ندوة ،واالندماج االجتماعي للدعم المسلم مركز مع بالتعاون المجتمع، وتنمیة
 .الكندیة أونتاریو لندنمدینة  في ،أمس ،"كندا في العرب الالجئین أسر بین الزوجیة والعالقات واألسرة

 قبل ما ضغوطات مواجھة في العرب الالجئین أسر: "بعنوان بحثیة دراسة تقریر إطالق الندوة تضمنت
 للدعم المسلم مركز من خبراء مع باالشتراك ،لألسرة الدولي الدوحة معھد بھا قام" بعدھا وما الھجرة

 .كندا في وجویلف كالجاري وجامعتي ،والتكامل االجتماعي

: بالقول لألسرة، الدولي الدوحة لمعھد التنفیذي المدیر ،الجھني المالكي نور السیدة علقت الصدد، ھذا وفي
 أن رغمو .العرب بالالجئین المتعلقة المعرفیة القاعدة إثراء في المساھمة إلى الدراسة ھذه من المعھد یھدف"

 تجاھللل تتعرض ما غالبا السكان من شریحةال ھذه أن إال، العالم الجئي من ٪58 یشكلون ھؤالء الالجئین
صانعو السیاسات ومقدمو الخدمات في  وظفی أنفي  نأمل": الجھني وأضافت". دراستھاالرغبة في  وعدم
 ".ھناك العرب الالجئین اندماج لتحسین الدراسة ھذه نتائجكندا 

 حاجة ھناك: "كندا في واالندماج االجتماعي للدعم المسلم مركز مدیر باعبید، محمد الدكتور قال ،جانبھ من
 ."الجدد القادمین لھؤالء الناجح االندماج لضمان المناسبة واالستجابات الدعم لتقدیم كندا في لدینا ماسة

 نماذج على أكثر والتركیز ،الثقافیة الحساسیات على تركز التي البرامج تجاوز إلى بحاجة نحن"وأضاف: 
 الجوانب فھم في للمساعدة الخدمات مقدمي مع یعملون الذین الثقافیین الوسطاء تضم التي الثقافي التكامل
 ".أسرة كل وضعل الفریدة

 الوالدین بین العالقاتو االجتماعي، النوع أدوار على تركزت نقاشیة محاور ةثالث الندوة برنامج وشمل
 من محور لكل والخدمات السیاسات صعید على االستجابة مناقشة إلى إضافة ،الزوجیة والعالقات واألبناء،
 ،االجتماعیة والخدمات ،والتوطین ،الھجرة مجاالت في خبراءال من نخبة الندوة وحضر. الثالثة المحاور
 المحلیین الباحثین من مجموعة جانب إلى ،القانون وتطبیق ،االجتماعیة والسیاسات ،الصحیة والرعایة
 .والدولیین واإلقلیمیین

 الداعمة التوعیة فعالیات وتنظیم السیاسات، بوضع معنیًا عالمیًا معھًدا لألسرة الدولي الدوحة معھد ویعدُ 
 استشاري بوضعٍ  المعھد ویتمتع. األدلة على القائمة السیاسات وتعزیز العربیة، األسرة بشأن المعرفیة للقاعدة
 .المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس مع خاص



	 	 	
	

 - 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 
عیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. ومن بین أھم مبادرات المعھد یأتي أولویة لدى صانعي السیاسات من خالل المناصرة والتو

اون مع الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي، وھو منحة المؤتمر السنوي حول البحوث والسیاسات األسریة؛ ومنحة أسرة البحثیة بالتع
 المعنیة باألسرة.  بحثیة سنویة تشجع البحث المتعلق باألسرة العربیة والسیاسات

 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 
المؤسسة لتلبیة احتیاجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفیر برامج متخصصة، ترتكز على بیئة ابتكاریة تجمع ما بین التعلیم، 

 ، والتنمیة المجتمعیة. والبحوث والعلوم

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

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

 المجتمع المحلي، وتساھم في بناء عالم أفضل.  

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

 مركز المسلم للدعم االجتماعي واالندماج

 ھو منظمة اجتماعیة غیر ربحیة لندن، أونتاریو تقدم مجموعة من الخدمات التكاملیة الثقافیة التي تبني القدرات لمساعدة األفراد واألسر
والرفاه. یتضمن عملنا في المجتمع استراتیجیات التعلیم وبناء  والمجتمعات للتغلب على التحدیات وإدارة الصراعات وضمان السالمة

القدرات العامة، والمشاركة المجتمعیة والبرمجة، والدعوة، والتدخل المبكر، والدعم االجتماعي، وتقدیم المشورة وخدمات التدخل 
	الحرجة.

	

	

	



	 	 	
	

	

DIFI	HOLDS	SYMPOSIUM	ON	‘GENDER,	FAMILY,	AND	MARITAL	RELATIONSHIPS	
AMONG	ARAB	REFUGEE	FAMILIES	IN	CANADA’	

Qatar	Foundation	Member	Aims	to	Contribute	to	Knowledge	Base	on	Arab	Refugees	 

Doha,	Qatar,	February	24,	2018:	Doha	International	Family	Institute	(DIFI),	a	member	of	Qatar	
Foundation	(QF),	in	collaboration	with	the	Ministry	of	Administrative	Development	and	the	Muslim	
Resource	Centre	for	Social	Support	and	Integration	(MRCSSI),	held	a	symposium	on	‘Gender,	Family	and	
Marital	Relationships	among	Arab	Refugee	Families	in	Canada’	on	February	23	in	London,	Ontario,	
Canada.	 

The	symposium	included	the	launch	of	the	research	report,	‘Pre-	and	Post-Migration	Stressors	and	
Marital	Relations	Among	Arab	Refugee	Families	in	Canada,’	conducted	by	DIFI	and	experts	from	MRCSSI,	
the	University	of	Calgary,	and	the	University	of	Guelph	in	Canada.		 

In	her	comments	on	the	report,	Noor	AlMalki	Al-Jehani,	Executive	Director	of	DIFI,	said:	“By	conducting	
this	study,	DIFI	aimed	to	contribute	to	the	knowledge	base	on	Arab	refugees,	which	despite	representing	
58	percent	of	the	world’s	refugees,	are	an	often	ignored	and	understudied	segment	of	the	population.”	
Al-Jehani	added:	“We	hope	the	outcomes	of	this	study	will	be	used	by	policy-makers	and	service	
providers	in	Canada	to	help	improve	the	integration	of	Arab	refugees	there”.	

Dr.	Mohammad	Baobaid,	the	principal	investigator	and	MRCSSI	Executive	Director,	said	"There	is	a	
fundamental	need	in	Canada	to	provide	appropriate	support	and	responses	to	ensure	the	successful	
integration	of	these	newcomers.	We	need	to	move	beyond	programs	that	focus	on	cultural	sensitivity	to	
a	culturally	integrative	model	that	incorporates	cultural	brokers	who	work	with	service	providers	to	
assist	in	understanding	the	unique	aspects	of	each	family’s	situation."	 

The	program	of	the	symposium	included	three	panel	discussions	on	the	following	topics:	gender	roles,	
parent-child	relationships,	and	marital	relationships	–	with	the	implications	for	service	provision	and	
social	policies	for	each	discussed. The	event	was	attended	by	experts	in	the	fields	of	immigration	and	
settlement,	social	and	healthcare	services,	social	policy,	and	law	enforcement,	in	addition	to	local,	
national,	and	international	researchers.	



	 	 	
	
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.	

END	

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	

ABOUT MRCSSI 



	 	 	
	
Muslim Resource Centre for Social Support and Integration (MRCSSI) is a non-profit social service 
organization in London, Ontario providing a range of culturally integrative services that build capacity 
to help individuals, families and communities to overcome challenges, manage conflict and ensure safety 
and well-being. Our work in the community involves public education and capacity building strategies, 
community engagement and programming, advocacy, early intervention, social supports, counseling and 
critical intervention services. 

 

Follow MRCSSI online: 

Website: http://www.mrcssi.com/  

Twitter:	https://twitter.com/mrcssi  

Facebook: https://www.facebook.com/mrcssilondon  

 

	

	

 

	

 

 
 
 


