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ي كندا 
ن
ن ف ن الجنسي  تا مع منظمة المرأة والمساواة بي  تتشارك حكومة ألبر

Women and Gender Equality Canada   ي األزمات
ن
لتوفب  الدعم ف
 . تا الذين يعانون من العنف القائم عىل النوع االجتماعي  لسكان ألبر

ة   ي معرفة من يجب االتصال به من أجل ربطه مباشر
ي أزمة، فإنه يحتاج إىل رعاية فورية. هذا يعنن

عندما يمر الشخص فن

 بالدعم الذي يحتاج إليه، عندما يحتاج إليه. 

ي  الخطوط الساخنة الخاصة
تا بتقديم خدمات الدعم الحيوية الن  م حكومة ألبر ن

. تلب  ن يان الحياة للناجي  باألزمات هي شر

ي لحظة حاجتهم إليها. 
 يحتاجها الناجون، فن

ي كندا، تم توجيه 
ن فن ن الجنسي  اكة مع منظمة المرأة والمساواة بي  ن دوالر إىل خدمة   3بالشر لضمان توفر أنواع   211ماليي 

ي 
ي بناء  الدعم فن

ي االستمرار فن
ي وقت حاجتهم إليها. سيساعد هذا االستثمار فن

ن إليها فن تا المحتاجي  األزمات لسكان ألبر

ي احتياجاتهم العاجلة.  ي تلنر
تا بالموارد الن   خدمة موثوقة وسلسة عىل مدار الساعة تربط سكان ألبر

ن تنسيق الخدمة مع الدعم الشامل ال ي تحسي 
ذي يحتاجه الناجون من العنف القائم سيساعد هذا التمويل الجديد فن

ة.  ن أمور أخرى كثب  ، مثل المشورة والرعاية الصحية والخدمات القانونية، من بي   عىل النوع االجتماعي

اك  ي مقاطعتنا من خالل التحول إىل ثقافة الموافقة، وإشر
تا بمنع العنف القائم عىل النوع االجتماعي فن م حكومة ألبر ن

تلب 

. ُيشكل هذا التمويل خطوة هامة الرجال والفتيان، و  ن ن استجابتنا للعنف القائم عىل النوع االجتماعي ودعم الناجي  تحسي 

ام.  ن  نحو تحقيق ذلك االلب 

 حقائقيرسيعة

ي الوقت المناسب. تقدم خدمة   211 •
ي العثور عىل الموارد المناسبة فن

تا فن هي خدمة أساسية تساعد سكان ألبر

واسعة من الخدمات المجتمعية واالجتماعية والصحية والحكومية  المعلومات واإلحاالت إىل طائفة 211

 بغض النظر عن مكان اإلقامة. 
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، تساعد خدمة  • ن عىل العثور عىل الدعم  211حيث أنها تتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي المتصلي 

ئ واالستشارات والرعاية الصحية والخ ي ذلك المالجر
 دمات القانونية. الشامل الذي قد يحتاجونه، بما فن

ي كندا.  •
ي لم يتم اإلبالغ عنها فن

 العنف الجنسي هو أكبر الجرائم الن 

o  طة عن    94تشب  التقديرات إىل ان ن من العنف الجنسي ال ُيبلغون الشر ي المائة من الناجي 
فن

ي يتعرضون لها. 
 االعتداءات الن 

، فإن معظم الحوادث ت • ن أنه يمكن ألي شخص أن يتعرض للعنف الجنسي ي حي 
 قع ضد النساء والفتيات. فن

o 47   ن اوح أعمارهم بي  ي كندا تب 
ن فن ي المائة من الناجي 

 عاًما.  24و  15فن

 معلوماتيذاتيصلة

 منع العنف القائم عىل النوع االجتماعي  •

 

 

https://www.alberta.ca/gender-based-violence-prevention.aspx

