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ألبرتا تصادق على الخطة الوطنية إلنهاء العنف القائم على 

 النوع االجتماعي 

  2022نوفمبر/تشرين الثاني  9

انضمت ألبرتا إلى الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات واألقاليم األخرى  
العنف القائم على النوع في المصادقة رسمياً على خطة العمل الوطنية إلنهاء 

 االجتماعي. 

سنوات إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي والتي تركز على الدعم   10خطة العمل الوطنية هي استراتيجية مدتها 

 المحلية.والوقاية. تدرك حكومة ألبرتا أهمية هذا العمل وتلتزم بمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي في مجتمعاتنا 

حتى تاريخه، وعدت حكومة ألبرتا بتشجيع ثقافة القبول وتثقيف المجتمعات المحلية وتحسين استجابتنا للعنف الجنسي  

ودعم الناجين منه. إضافةً إلى ذلك، تقود ألبرتا أو تشارك بشكل كبير في مبادرات عديدة لمحاربة العنف القائم على النوع  

 القتصادي للناجين منه ولعائالتهم.االجتماعي، بما في ذلك الدعم ا 

أحد العناصر الهامة األخرى إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي هو العمل المستمر الذي تقوم به حكومة ألبرتا من  

حيث تعمل على منع العنف وتحسين   --أجل النساء والفتيات المفقودات والمقتوالت في مجتمعات السكان األصليين 

  يادة األمن االقتصادي للنساء والفتيات وثنائيي الروح في مجتمعات السكان األصليين.السالمة وز

 دعم الناجين وعائالتهم

تضع خطة العمل الوطنية التي صادقت عليها الحكومات في أنحاء البلد األساس لمزيد من التقدم في مبادرات منع العنف  

 ما فيها:القائم على النوع االجتماعي المصاغة في ألبرتا، ب

دعم الناجين في المجتمعات الريفية عبر مشروع تجريبي يقدم التدريب لمزيد من مقدمي الرعاية الصحية   •

 في المناطق الريفية إلجراء فحوصات الطب الشرعي الخاصة باالعتداء الجنسي. 

، التي تقدم  VOICEتثقيف الشباب حول مهارات العالقات الصحية عن طريق االستثمار في برامج مثل  •

عروضاً تقديمية عن مكافحة العنف واإلنصاف والعدالة االجتماعية والصحة النفسية في المدارس  

 والمنظمات المجتمعية. 

دعماً هاماً مراعٍ للثقافة للناجين من   ، التي تقدم Ruth's Houseتوفير التمويل للمنظمات المجتمعية، مثل  •

 العنف المنزلي. 
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إشراك الرجال والفتية كحلفاء في منع العنف القائم على النوع االجتماعي وإنهائه عن طريق توفير التمويل   •

 لمنع العنف المنزلي لدعم جهودهم في منع العنف.   Sagesseلجمعية 

 حقائق سريعة

سنوات لمعالجة العنف القائم على النوع   10راتيجي مدته خطة العمل الوطنية هي إطار عمل است •

االجتماعي عن طريق توفير رؤية مشتركة لكندا ال وجود فيها للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم  

 الضحايا والناجين وعائالتهم بغض النظر عن مكان سكنهم. 

 حكومة ألبرتا:   •

o  لمشروع تجريبي مدته سنة واحدة يقدم التدريب لمزيد  أعلنت عن تقديم تمويل بقيمة مليون دوالر

من مقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية إلجراء فحوصات الطب الشرعي الخاصة 

 باالعتداء الجنسي. 

o  دوالر تقريباً لبرنامج   900,000وجّهتVOICE   لتدريب الرياضيين كمرشدين للطالب وتوسيع

 دارس والمجتمعات المحلية ومنظمات الحرم الجامعي.البرنامج للوصول إلى المزيد من الم

o  دوالر لمنظمة   400,000قدمت تمويالً لمنع العنف المنزلي قيمتهRuth's House وهي ،

  Sagesseدوالر لجمعية  200,000وكالة مجتمعية محددة الثقافة تقدم الخدمات للناجين، و

 عنف المنزلي والجنسي. للتركيز على تقديم البرامج الحساسة ثقافياً لمعالجة ال

 معلومات ذات صلة 

• VOICE 

• Ruth's House 

• Sagesse 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bethevoice.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Hfj1BLYbrBLwJxIDzjO1FKjKZoq9CV9CxAPq4D6YBE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruthshouse.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=afhILFr3tfadB1BsXZZlmsy7AjYPL7sIoFo0%2BKuR6RY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sagesse.org%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=36K6QaFwicEsvmRUN9UNJjRx5r6fbj7v15ffKat359w%3D&reserved=0

