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على مدى  جديد  ثلة في تمويل متممليون دوالر  20.8خصصت حكومة ألبرتا 

 .مكافحة االتجار بالبشرالجهود ل السنوات األربع المقبلة لتكثيف
 

المعنية باالتجار بالبشر في ألبرتا لتحسين  تنفذ حكومة المقاطعة التوصيات الخمس الصادرة عن فرقة العمل 

 .حماية ومساعدة سكان ألبرتا الضعفاء ووقف استغاللهم على أيدي المتجرين
 

 :يستخدم في  فإن التمويل سوف التحديد،على وجه 
 

 .إنشاء وتنفيذ مكتب لمكافحة االتجار بالبشر ومركز امتياز للبحث وجمع البيانات    •

الخدمات  والخدمات التي يقودها السكان األصليون و ي المجتمع لمساعدة في التنسيقلدعم منحة جديدة     •

 .المناسبة ثقافيا  

على تمويل الوظائف المدنية من خالل فرق االستجابة إلنفاذ القانون في ألبرتا والتي ستركز أدوارها    •

 .الضحايا والناجين طوال عملية التحقيق دعم

 .التعاون في تنفيذ توصيات فريق العمل األخرى ذات الصلة   •
 

ا مما تظهره اإلحصائيات بسبب الطبيعة الخفية  ومستويات الخوف العالية   للجريمة،االتجار بالبشر أكثر انتشار 

والتحديات المتعلقة بجمع البيانات وتبادل المعلومات. هذا هو السبب في أن الحكومة   والناجين،بين الضحايا  

 .وتعزيز جمع البيانات تستثمر في هذه اإلجراءات للعمل مع الشركاء لبناء الوعي 

االتجار بالبشر جريمة خطيرة ومعقدة تستغل األشخاص من جميع األعمار واألجناس وتجرد األفراد من حقوقهم 

 .وحرياتهم وإنسانيتهم. غالب ا ما ينطوي اإلكراه من قبل الُمتِجرين على عنف وتهديدات ضد الضحايا وأسرهم
 

 حقائق سريعة 
 

بما في   ،منصة لتنفيذ خطة عمل من تسع نقاط لمكافحة االتجار بالبشربإنشاء  تعهدت حكومة ألبرتا     •

 .ذلك االلتزام بتعيين فرقة عمل لمكافحة االتجار بالبشر

 .في بعض منها التنفيذ جار أن، أو تم تنفيذ جميع النقاط التسع لخطة العمل    •

ر بالبشر وتوصياته لفريق العمل المعني باالتجا ي التقرير النهائآذار ، أصدرت الحكومة في مارس /    •

 .الخمس

 .2020و  2010حادثة اتجار بالبشر بين عامي   2977أبلغت خدمات الشرطة في كندا عن     •

 .في كندا ، النساء والفتيات من السكان األصليين ممثالت تمثيال زائدا كضحايا لالتجار بالبشر    •
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 معلومات ذات صله 
 

 برتا تقرير فريق العمل المعني باالتجار بالبشر في أل    •

 

 أخبار ذات صلة
 

 ( 2022 آذار/مارس  27)   مكافحة االتجار بالبشر    •

 

 الوسائط المتعددة

 شاهد المؤتمر الصحفي    •

 

https://open.alberta.ca/publications/the-reading-stone-the-survivors-lens-to-human-trafficking
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82203035A996B-DA5C-20B8-3873E379992F0291
https://www.youtube.com/watch?v=30SRjVE_zQY&feature=youtu.be

