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خبری اعالمیه   
 

 یک نقشه راه جدید برای مبارزه با نژادپرستی 

2022جوالی  18  

یک برنامه جدید برای اتخاذ اقدام معنادار در مقابله با نژادپرستی منجر به ایجاد استانی 
 شود. پذیراتر و فراگیرتر برای همه اهالی آلبرتا می

کند. این برنامه برنامه اقدام ضدنژادپرستی آلبرتا، تعهد دولت آلبرتا در ایفای نقش رهبری در مقابله با نژادپرستی را ترسیم می

ها و خدمات  کند که به آموزش اهالی آلبرتا درباره ارزش تنوع، حذف موانع سیستماتیک در دسترسی به برنامهاقداماتی را ترسیم می

 ها دارند. کند که اهالی آلبرتا دسترسی برابر به اطالعات، منابع، خدمات و فرصتو اطمینان حاصل میکند دولتی کمک می

شده در مقابله با نژادپرستی دارد، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا همه انواع  »در سه سال اخیر، دولت آلبرتا سابقه اثبات

یکبار و برای همیشه خاتمه یابد. این برنامه اقدام به منزله یک نقشه راه برای استان ما  نژادپرستی، تبعیض و نژادپرستی سیستماتیک

عادالنه و پرنعمت برای همه د که آلبرتا مکانی آزاد، وهایی برای حذف نژادپرستی است تا اطمینان حاصل شدر مقابله و اتخاذ گام

 است.«

 کیسی مادو، وزیر کار و مهاجرت 

پذیر در مقابل نفرت و تبعیض برداشته و جوامع را در  های آسیبهایی را برای محافظت از گروهقالب این برنامه گامدولت آلبرتا در 

 دهد. ترغیب فراگیری اجتماعی، تنوع و چندفرهنگی شدن ترغیب کرده و انسجام اجتماعی را پرورش می

های اجتماعی در آلبرتا است که پرستی آلبرتا و بازخورد گروههای دریافتی از شورای مشورتی ضدنژاداین اقدامات مبتنی بر توصیه

 پردازند.به موضوع نژادپرستی می

 

های محلی که توصیه ارایه کردند بابت تعهد مستمرشان به مبارزه با  خواهم از شورای مشورتی ضدنژادپرستی آلبرتا و گروه»من می

یان همگی مثل اهالی آلبرتا در رفاه استان ما حائز اهمیت هستند و ما از طریق  نژادپرستی تشکر کنم. افراد متاثر از نژادپرستی و بوم 

 دیگر به توانمندسازی آنها کمک کرده و دستاوردهای آنها را گرامی بداریم.«توانیم با همکاری یکاین اقدامات می 

 

 دستیار ویزر مهاجرت و چندفرهنگی محمد یاسین،  

تری هستند که دولت آلبرتا های وسیعشوند که نمایانگر حوزهبندی میبرنامه در قالب پنج موضوع گروهاقدامات ترسیم شده در این 

تر و فراگیرتر در آن جهت پیشرفت کند. این موضوعات شامل این موارد است: ی عادالنهقصد دارد در زمینه ایجاد یک جامعه

بهبود سیستم: توانمندسازی جوامع: پاسخ به رویدادهای ناشی از نفرت و آموزش عمومی و آگاهی فرهنگی: دولت در مقام کاتالیزور 

 جرم: و داده و سنجش. 
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هایی در جهت سنجش میزان پیشرفت دارد. دولت آلبرتا همچنان به  این برنامه به منظور اطمینان از اثربخشی اقدامات دولت، گام

از نزدیک با جوامع متاثر از نژادپرستی و بومیان همکاری دارد تا دریافت بازخورد از شورای مشورتی ضدنژادپرستی ادامه داده و 

 های سیستماتیک و روش رسیدگی به آنها در آینده را بهتر بداند.  چالش

 مرور اجمالی

های مربوط به مقابله با  شورای مشورتی ضدنژادپرستی آلبرتا با هدف ارایه توصیه به دولت آلبرتا در زمینه تالش •

 نژادپرستی و ترویج جوامع فراگیرتر و پذیراتر در سراسر آلبرتا تشکیل شد.  

 دولت آلبرتا شروع به کار در زمینه چند ابتکار ضدنژادپرستی شامل موارد زیر کرده است:   •

o کننده جرایم ناشی از نفرت و یک واحد هماهنگی جرایم ناشی از نفرت اندازی یک هماهنگاه ر 

o ها در قالب قانون پلیس به رسمیت شناختن خدمات پلیس فرست نیشن 

o  متوقف کردن و درخواست اطالعات از مردمممنوعیت 

o  معرفی برنامه زیرساخت امنیتی آلبرتا 

o واردین به منظور کمک به برای تازه  انصاف نام منصفانه و ایجاد دفتر به اجرا گذاشتن قانون روال ثبت

 های جدید در تایید صالحیت خود آلبرتایی

o مشی فراگیر برای دولت تدوین یک خط 

 اطالعات مرتبط 

 برنامه اقدام ضدنژادپرستی آلبرتا •

 آلبرتا مشورتی ضدنژادپرستی شورای •

 


