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په کاناډا کې د ښخو پروړاندې تاوتریخوالی

په کاناډا کې په منځنۍ کچه په هرو شپږو ورځو کې یوه مېرمن د خپل ملګري یا د ژوند شریک لخوا وژل کېږي

 په 2020 کال کې 160 ښځې او نجونې د تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي، چې دا په 2019 کې د تاوتریخوالی له امله 
له 118 وژل شویو ښځو او نجونو څخه ډېروالی ښئي.1

 د 2019 کال په نوامبر کې، په کاناډا کې په منځنۍ کچه 620 ښځې او ماشومان د کورني تاوتریخوالي له امله وژل 
شوي دي.4

 د دې لپاره چې په ټولنه کې یوازې د یوه کال کورني تاوترخوالي پروړاندې مبارزه وشي، 
$7.4 ملیارده ډالرو مصرف ته اړتیا ده.

په آنتاریو کې د کورنۍ وژنې په برخه کې ترټولو ښکاره ګواښ د کورنۍ وژنې مخینه ده.2 په انتانیا کې د ناموسي وژنو 95% 
یې ښځې جوړوي.3

کډوالې ښځې کېدی شي د اقتصادي نابسیاینې، د ژبې په برخه کې د خنډونو او په ټولنه کې د شته سرچینو له امله تر نورو ډېرې 
د کورني تاوتریخوالي له ګواښ سره مخ وي.1

)%44( عربي، )%42( تورپوستې او )%47( د التینې امریکا ښځې د ټولو پام وړ اقلیتونو په پرتله )%29( په لوړ احتمال سره 
له 51 کلنۍ څخه د کورني تاوتریخوالي ښکار شوې دي.

په کاناډا کی د کډوالو اقلیتونو له ډلې په هرو څلورو ښځو کې )%26( یې د خپل ژوند په 
اوږدو کې د کورني تاوتریخوالي ښکار شوې دي.

 د قومي اقلیتونو د ښځو څلورمه برخه )%25( چې عمرونه یې د 15 او 24 کلونو ترمنځ دي، 
په تېرو 12 میاشتو کې د متقابل تاوتریخوالي ښکار شوې دي.5

 د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی کېدی شي په هر ځای کې پېښ شي. د نورو هغو سرچینو لپاره چې یو سړی څنګه 
 www.whiteribbon.ca ،کوالی شي د دا ډول تاوتریخوالي په له منځه وړو کې برخه واخلي 

ته مراجعه وکړئ.
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