
م ما أل ا لى  إ يق  لطر ا
الجنسي" والتحرش  العنف  إليقاف  عمل  خطة  أبًدا:  مقبوًل  ليس   " حملة  خالل  من 

)IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT(
من  خاليًا  مكانًا  وحرية؛  بأمن  فيه  يعيشون  أن  الجميع  يستطيع  مكانًا  أونتاريو  جعل  أجل  من  بدورنا  نقوم   ،

يلي:  بما  التزامات  الخطة  تتضمن  الجنسي.  والتحرش  العنف  أو  الخوف  أو  التهديد 

التغيير  وتعزيز  التوجهات  لمواجهة  أونتاريو  أنحاء  جميع  في  عامة  وتوعية  تثقيف  حملة  إطالق 
إلنهاء  األجيال  مستوى  على  األمد  طويل  تحوٍل  وتشجيع  االغتصاب،  ثقافة  سلوك  في  الفوري 

المتجذرة.  والسلوكيات  التوجهات 

والجامعة  العمل  مكان  في  الجنسي  والتحرش  بالعنف  المتعلقة  األحكام  لتعزيز  تشريعات  طرح 
المدنية.  الدعاوى  إجراءات  وخالل  والمساكن 

إنفاذ  سلطات  من  وحساسة  متعاطفة  استجابة  لدعم  الممارسات  أفضل  وتحديد  أدوات  وضع 
الجنسية.  االعتداءات  عن  اإلبالغ  على  الناجين  من  المزيد  تشجيع  أجل  من  القانون 

الذين  الناجين  تجربة  تحسين  أجل  من  القضائية  للمالحقة  أفضل  نموذج  ووضع  الدعم  وسائل  زيادة 
الجنائية.  العدالة  بمنظومة  يستعينون 

اكتساب  على   12 الصف  إلى   1 الصف  من  الطالب  لمساعدة  والبدنية  الصحية  التربية  منهج  تحديث 
والقبول. الصحية  العالقات  فيما  بما  الهامة،  القضايا  من  لمجموعة  أكبر  فهٍم 

الجنسي  العنف  تخص  سياسات  إلقرار  الطالب  مع  بالعمل  والجامعات  الكليات  ُيلزم  تشريع  طرح 
الشكاوى  تقديم  وإجراءات  والمنع  التدريب  تتضمن  الجامعي  الحرم  مستوى  على  والتحرش 

االستجابة.  وبروتوكوالت 

بالمستشفيات  الموجودة  واألسري  الجنسي  العنف  عالج  مراكز  من  المقدمة  الدعم  وسائل  تعزيز 
أيام  وطوال  الساعة  مدار  على  المناسب  الوقت  في  والمالئمة  الممتازة  الرعاية  على  للحفاظ 

األسبوع.
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وقطاعي  والمجتمعية  الصحية  الخدمات  في  األمامية  الخطوط  في  للعاملين  ث  محدَّ تدريب  إعداد 
أفضل  بشكل  والتحرش  الجنسية  االعتداءات  من  الناجين  مساعدة  أجل  من  والعدالة  التعليم 

عندما  المساعدة  تقديم  كيفية  معرفة  من  لتمكينهم  الضيافة  قطاع  في  للعاملين  تدريب  وإعداد 
الخطورة. عالية  مواقف  يواجهون 
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http://211.ca بزيارة  تفضل  أو   211 بـ  اتصل  للمساعدة، 
ontario.ca/itsneverokay بزيارة  تفضل  المعلومات،  من  لمزيد 

االعتداءات  من  للناجين  المستقلة  المجانية  القانونية  االستشارة  لتقديم  تجريبي  برنامج  إعداد 
جنائية.  محاكمة  إلى  قضاياهم  ستتحول  الذين  الجنسية 

المرأة. ضد  العنف  قضايا  في  كندا  داخل  رائدة  أونتاريو  لجعل  دائمة  مستديرة  مائدة  تأسيس   

ذلك  في  بما  الوظيفية،  والسالمة  الصحة  قانون  تنفيذ  تعزيز  أجل  من  العمل  مكان  قوانين  تحسين 
التحرش  يخص  فيما  أقوى  سياسات  وضع  على  العمل  أصحاب  لمساعدة  ممارسات  مدونة  وضع 

لجنسي.  ا

على  تشجع  مشروعات  إنشاء  على  أونتاريو  فناني  يساعد  اإلبداعية  للمشاركة  صندوق  إطالق 
الجنسين. بين  المساواة  وعدم  االغتصاب،  وثقافة  القبول،  قضايا  حول  والحوار  النقاش 

بالمجتمعات.  الموجودة  الجنسية  االعتداءات  لمراكز  المقدم  التمويل  وزيادة  تثبيت  9
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