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 إخبارية نشرة 

 ات الوقوف في وجه العنف القائم على النوع االجتماعي في الجامع

   2023فبراير شباط/  21

  طالب  ةللوقوف في وجه العنف القائم على النوع االجتماعي والحفاظ على سالممؤسسات املرحلة الجامعية  تعمل حكومة ألبرتا مع  

 . الحرم الجامعي

لعنف القائم على النوع التصدي لفي سبيل  د  و بذل مزيد من الجهينبغي  حكومة ألبرتا  لقادة الطالب من جميع أنحاء املقاطعة  قال  

 2.5ملؤسسات املرحلة الجامعية    2022في شباط/فبراير  التعليم املتقدم  برنامج  قدم    ،لهذا السببو .  يجامعحرم الالاالجتماعي في  

 العنف القائم على النوع االجتماعي.مواجهة ب واملوظفين وأعضاء هيئة التدريس على تدريب الطال بهدف  مليون دوالر 

العنف راء عن  جمع مزيد من املعلومات وال بغية    هوتنفيذعلى مستوى املقاطعة    استطالعوضع  ا في  هذا التمويل أيض  وقد أسهم  

 .ومعاهدها  ألبرتاجامعات القائم على النوع االجتماعي في 

 
 
توفر املعلومات الناتجة  و .  املرحلة الجامعية  طالب  إجاباتيجمع  هو  و   ، الشهرمطلع هذا  على مستوى املقاطعة    ستطالعاال طلق  وأ

 لعنف القائم على النوع االجتماعي في الحرم الجامعي.تتصدى لتنفيذ استراتيجيات في للمؤسسات بيانات خاصة بألبرتا ملساعدتها  

 قد تلقوا الطالب وكان 
 
توقع  وي  .  إجاباتهمفبراير لتقديم شباط/  28لديهم حتى و  ، يةجامعمؤسساتهم الا لالستطالع مباشرة من رابط

 يوليو. تموز/ في  ستطالعنتائج اال الخاص بصدور التقرير النهائي 

ث  ال زالت  أو  املؤسسات الجامعية  ثت  حد  ،  هذا االستطالعوإلى جانب   حد 
 
جتماعي  نوع اال السياساتها املتعلقة بالعنف القائم على  ت

 الوطنية.قواعد جعلها تعكس أفضل البما ي

والدعم  اال م  يقي  و  باملوارد  وعيهم  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  النوع  القائم على  العنف  مع  وتجاربهم  الطالب  اقف  داخل  ستطالع مو

إلى  ماكيوانا من ممثلي املؤسسات بقيادة جامعة  عضو    26االستطالع مجموعة عمل مكونة من  ضعت  وقد و  الحرم الجامعي.    ،

 من الطالب. مساهمات جانب 

 . ؤسسات الجامعيةامل ستطالع نيابة عن اال  "ليجر"تدير شركة التحليالت والتسويق  و 

النوع االجتماعي  ي  و  القائم على  العنف  الجامعي وتحديث سياسات    ومعاهدها ألبرتا  جامعات    في   هاوتعزيز عد تعزيز سالمة الحرم 

 . "الوظائف: بناء املهارات من أجل 2030استراتيجية ألبرتا "مبادرة مهمة في إطار 

 معلومات ذات صلة 

 : بناء املهارات من أجل الوظائف 2030ألبرتا  •

 ة الجامعيرحلة امل في  العنف القائم على النوع االجتماعيفي مواجهة مشاركة أصحاب املصلحة  •


