
 ـةرة إعالميـنش      
  النيابة العامة وزارة      

______________________________________________________________________________ 
 

 آسر دائرة العنف 
 في لندنضحايا العنف من القادمين الجدد  خدماتتقدم المساعدات لحكومة ماآغنتي 

 
 2011تموز، /و يولي11

 
سيساعد على معالجة العنف العائلي ضمن المجتمعات المحلية من المهاجرين وطالبي في مدينة لنـدن برنامج هذا ال
  .اللجوء

 
 بتقديم الدعم للمرآز اإلسالمي للموارد من أجل الدعم اإلجتماعي واإلندماج، الذي يعمل  حاليًامقاطعة أونتاريوتقوم 

 .  لقادمة من مناطق النزاعات المسلحة الدوليةعلى مساعدة العائالت ا
 

وسيعمل هذا المشروع على التنسيق ما بين الموارد المتوفرة لدى عدد من مقدمي الخدمات محليًا، مثل الشرطة، 
والمستشفيات وخدمات العناية األطفال، وذلك من أجل تقديم اإلستجابة األفضل لإلحتياجات اإلستثنائية الخاصة بهؤالء 

 . حاياالض
 

إن األدوات والموارد التي تم تطويرها بنتيجة هذا المشروع سيستفيد منها أيضًا عدد آخر من هيئات الخدمات 
اإلجتماعية في المقاطعة والتي تعمل على معالجة العنف العائلي في أوساط المهاجرين وطالبي اللجوء في مدينة لندن 

 .   لعائلي في مختلف أنحاء المقاطعةوسيساعد على تطوير استراتيجية التصدي للعنف ا
 

  ةمقتطفعبارات 
 
إن تقديم الدعم لهذا العمل الذي . لقد حقق هذا المشروع تقدمًا هائًال في معالجة مشكلة العنف العائلي في منطقة لنـدن"

مع المحلي لتفهُّم يقوم به المرآز اإلسالمي للموارد يعتبر أمرًا هامًا حيث أنه يؤدي إلى حشد جهود مختلف فئات المجت
 ." أسباب العنف العائلي واإلستجابة إلحتياجات المجتمع المحلي بشكل فعال

 آريس بنتلي، النائب العام وعضو برلمان مقاطعة أونتاريو عن منطقة غرب لندن  -
 
ون حياتهم إن حصول األفراد الذين آانوا ضحايا العنف في بالدهم األصلية على ما يحتاجونه من خدمات فيما هم يبدأ"

وستعمل هذه األموال على مساعدة المزيد من األشخاص من أجل . الجديدة في أونتاريو يعتبر أمرًا في غاية األهمية
 ." الحصول على هذه الخدمات آي يتمكنوا من التغلب على ما عانوه في الماضي واإلنطالق نحو مستقبلهم الجديد

 منطقة شمال وسط لندن ديب ماثيوز، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو عن  -
 
تقوم حكومتنا مرة أخرى بدعم العمل الدقيق والهام الذي يقوم به المرآز اإلسالمي للموارد لمساعدة الضحايا وتثقيف "

 ."  أفراد الجالية اإلسالمية في لندن بشأن قضايا العنف العائلي
  عضو برلمان مقاطعة أونتاريو عن منطقة فانشاو لندن خليل رّمال، -
 
تبر العنف العائلي مشكلة بالنسبة للعديد من األشخاص القادمين من مناطق النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء يع"

ونعمل، من خالل مشروع اإلندماج السليم، على تزويد خدمات الئقة ثقافيًا وآفؤة لضحايا العنف وذلك لتوفير . العالم



ف وحماية ضحايا العنف من التعرض للمزيد من العنف في الدعم والتدخل عند الحاجة من أجل تخفيض معدالت العن
 ."داخل البيت

  محمد بوعبيد، المدير التنفيذي للمرآز اإلسالمي للموارد من أجل الدعم اإلجتماعي واإلندماج . د -
 

 حقائق سريعة 
 
ن حكومة  دوالر م200,000يحصل المرآز اإلسالمي للموارد من أجل الدعم اإلجتماعي واإلندماج  على مبلغ  •

 دوالر من 120,000 دوالر من صندوق العدالة للضحايا، ومنحة بقيمة 80,000مقاطعة أونتاريو، بما في ذلك 
  . مؤسسة تريليوم أونتاريو

محمد بوعبيد في . يستند هذا المشروع على النجاح الذي حققه مشروع سالمة العائلة اإلسالمية، الذي أسسه د •
ولي، وهو المشروع الذي يساعد على زيادة الوعي بالعنف العائلي في داخل  وحصل على إطراٍء د2004العام 

 . الجالية اإلسالمية في مدينة لندن، وتثقيف الضحايا بشأن حقوقهن والمساعدة على منع العنف في المستقبل
من أجل تقديم الخدمات لدعم ضحايا الجريمة والعائلة،  العدالة للضحايا في أونتاريوصندوق يتم استعمال  •

 . والمساعدة على منع استهداف الضحايا للمزيد من العنف
 مليون دوالر في الخدمات التي تساعد على معالجة العنف ضد النساء 208تستثمر الحكومة آل عام أآثر من  •

 . واألطفال
 

 من المعلومات احصل على المزيد 
 

  .تعّرف على البرامج والخدمات المتوفرة لضحايا الجريمة في مختلف أنحاء المقاطعة
 

.إلندماجاقرأ المزيد عن المرآز اإلسالمي للموارد من أجل الدعم اإلجتماعي وا
  

.اعرف المزيد عن مؤسسة تريليوم في أونتاريو
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