
 

Classification: Public 

اريإخببيان   
 

 

 عنصريةلالتصدي لسكان ألبرتا في  مشاركة

  

  اإلعالم استفسارات وسائل 2022يلول أ /سبتمبر 22
 

يمكن لسكان ألبرتا المساعدة في توجيه اإلجراءات الحكومية للتصدي للعنصرية  

 وبناء مقاطعة أكثر شموالً. 

تلتزم حكومة ألبرتا باالستماع والتعرف على تجارب جميع   تنوعهم،مع استمرار نمو سكان المقاطعة وزيادة 

ة والسكان األصليين وغيرهم ممن قد  بما في ذلك األفراد الذين يعانون من العنصري ألبرتا،األشخاص في 

 . نظامية عوائقيواجهون 

 معاون وزير الهجرة والتعددية الثقافية  ياسين،محمد  صرح السيد 

"أنا فخور بالعمل الجاري الذي يتم القيام به لمكافحة العنصرية بجميع أشكالها في مقاطعتنا. من خالل المشاركة 

  اآمنً  األبرتا مكانً تكون سوف نضمن أن  للعنصرية،المستمرة مع المجتمعات والمجموعات التي كانت ضحايا 

فعالة   إجراءاتنا. ندعو سكان ألبرتا من جميع مناحي الحياة لتقديم مالحظات حتى تكون طنًاالتخاذها موللجميع 

 وذات مغزى في دعم أولئك الذين واجهوا العنصرية أو التمييز في مقاطعتنا ". 

. يمكنهم  تشرين األول/أكتوبر 21قبل   استطالع عبر اإلنترنت نموذج يتم تشجيع جميع سكان ألبرتا على ملء

مشاركة وجهات نظرهم حول تأثير العنصرية في هذه المقاطعة وعلى اإلجراءات الحكومية المستقبلية للتصدي  

 للعنصرية. 

طريق للعمل  ارطةالتي أصدرتها ألبرتا مؤخًرا. خ خطة العمل لمكافحة العنصريةعلى  ستعتمد المشاركة العامة

أمام الوصول إلى البرامج الحكومية  ةنهجم الم عوائقوإزالة ال بالتنوع،تحدد الخطة التزام الحكومة  :الهادف

لعب المجلس   سكان ألبرتا يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى المعلومات والخدمات.جميع والتأكد من أن 

 االستشاري لمكافحة العنصرية في ألبرتا دوًرا مهًما في هذا العمل. 

 تقدم بطلب للحصول على منحة الستضافة جلسة محلية ال

يتوفر التمويل للمنظمات العرقية والدينية والثقافية  آرائهم،بمشاركة للتوفير المزيد من الفرص لسكان ألبرتا ل

الستضافة جلسات المشاركة الشخصية لمكافحة العنصرية.  تي  مي الوولى ومستوطنات األمم األ  والمجتمعية،

 تشرين األول/ أكتوبر 21وأمام المنظمات حتى   دوالر، 2500منحة تصل قيمتها إلى   40ستتوفر ما يصل إلى 

 للتقدم.

https://your.alberta.ca/anti-racism/survey_tools/survey
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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وستتلقى مواد الدعم من الحكومة. يتم   كانون األول/ ديسمبر 16يجب أن تستضيف المنظمات الجلسات بحلول 

والصغيرة من جميع أنحاء ألبرتا على التقدم لمنح مجموعة متنوعة من سكان ألبرتا   تشجيع المؤسسات الكبيرة

 . alberta.caتوفر مزيد من المعلومات على موقع تفرصة لمشاركة أفكارهم.  

 الشعوب األصلية مع   مشاركةال

ى السكان  نستمع إل المصالحة،حكومة ألبرتا ملتزمة بالحقيقة والمصالحة مع الشعوب األصلية. كشركاء في 

 األصليين في ألبرتا ونعمل معهم لتحديد أفضل السبل للمضي قدًما نحو مستقبل أفضل. 

باإلضافة إلى القيادة من  ،8والمعاهدة    7والمعاهدة  6ستوجه الحكومة دعوات لالجتماع مع الرؤساء في المعاهدة 

تضمين وجهات نظر السكان األصليين  للتأكد من   تي  في ألبرتا واتحاد ألبرتا مي  ي تي وأمة م تي   مستوطنات مي 

كما أن مراكز األمم   اإلنترنت،العنصرية. السكان األصليون مدعوون أيًضا إلجراء االستبيان عبر  مكافحةحول 

ومراكز الصداقة األصلية مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على منح الستضافة الجلسات   تي  األولى ومستوطنات مي 

 التي يقودها المجتمع المحلي.

 اآلخرين  الحجلسات أصحاب المص

ستتم دعوة بعض األشخاص والمنظمات للمشاركة في جلسات شخصية  المتعمقة،لجمع المزيد من التعليقات 

ري وريد دير  غإضافية مع الوزير المعاون للهجرة والتعددية الثقافية. ستعقد هذه الجلسات في إدمونتون وكال 

 ري وبروكس. وجراند برا  وليثبريدج ومديسين هات وفورت ماكموري

 حقائق سريعة 

(  845,220) بالمئة   21.2  ألبرتا،شخصاً في   3,978,145فمن بين   المتاحة،وفقاً ألحدث بيانات التعداد   • 

 ( من السكان األصليين. 258,640)  بالمئة 6.5و( من األقليات الظاهرة  933,165)  بالمئة 23و  مهاجرون،

الجلسات الشخصية واالستطالع عبر اإلنترنت اإلجراءات التي يجب أن تتخذها   تشمل موضوعات كل من   • 

الحكومة للتصدي للعنصرية وكيف يمكن للحكومة أن تواصل إشراك المجتمعات المحلية وأهل ألبرتا في  

العنصرية. يتضمن االستطالع عبر اإلنترنت أيًضا أسئلة حول جمع البيانات القائمة على  كافحةمبادرات م 

 لعرق. ا

 بما في ذلك: لعنصرية،ا لمكافحةبدأت حكومة ألبرتا العمل في عدد من المبادرات   • 

o     ارتباط معني بجرائم الكراهية ووحدة تنسيق جرائم الكراهية. إنشاء 

o    .االعتراف رسمياً بشرطة األمم األولى بموجب قانون الشرطة 

o     الهويةبطاقة لسؤال عن لف العشوائي والتوقي حريتالحظر ممارسة. 

o    ألمنية في ألبرتا. تقديم برنامج البنية التحتية ا 

o     ألبرتا  سن قانون ممارسات التسجيل العادل وإنشاء مكتب العدل للوافدين الجدد لمساعدة سكان

 في االعتراف بمؤهالتهم. الجدد

o     .تطوير سياسة اتصاالت شاملة للحكومة 
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 معلومات ذات صله 

 المشاركة في مكافحة العنصرية    • 

 اتخاذ إجراءات ضد العنصرية    • 

 المنحة صفحة طلب    • 

 العنصرية  كافحة خطة عمل ألبرتا لم    • 

https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://open.alberta.ca/publications/albertas-anti-racism-action-plan

