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لمتأثرة بجرائم الكراهية  سيساعد منسقا اتصال مجتمعي جديدان في جرائم الكراهية على ربط المجموعات ا

 بنظام العدالة للمساعدة في حماية سكان ألبرتا الضعفاء.

اتصال مجتمعي في جرائم الكراهية في المقاطعة.   ي عينت حكومة ألبرتا سيسيليا مزفونديوا والندون تورلوك كأول مسؤول

االتصال الحكومة بكيفية   ال والتحيز. سيوصي مسؤو بشكل مباشر مع المجتمعات الثقافية األكثر استهدافًا بجرائم الكراهية سيعمال

 تطوير وتنفيذ استراتيجية منسقة وشاملة لمنع هذه الجرائم وتقديم أفضل دعم للضحايا. 

 : ئالً قا نيابة العامةوالتايلر شاندرو وزير العدل رح  ص

هًجا متعدد األوجه لحماية المستهدفين بجرائم الكراهية والتحيز من المجرمين الذين يستهدفونهم. أنا متحمس لرؤية نلبرتا  أتتخذ "

دة التي يساعدنا بها منسقونا المجتمعي الجديد في تركيز استجابات إنفاذ القانون لدينا ودعم الضحايا على األشخاص  الطرق العدي

 األكثر احتياًجا ".

 

 ئاًل: قا محمد ياسين معاون وزير الهجرة والتعددية الثقافية صرح  

رد مهمة في مساعدة  االتصال موا مسؤوال   قدمتصال في ألبرتا بشأن جرائم الكراهية. سيلال نموظفي  تعيين أول شهد"يسعدني أن أ

 الحكومة على التواصل مع مجتمعاتنا الثقافية المتنوعة للمساعدة في التعامل مع جرائم الكراهية والعنصرية ". 

 

 : ةً قائل االتصال المجتمعي بشأن جرائم الكراهية ةمسؤول ونديواڨ سيسيليا مزصرحت 

نحتاج إلى العمل معًا. إنني    آمنة،"جرائم الكراهية هي حقيقة صعبة في مجتمعات ألبرتا. لمكافحة الكراهية وإنشاء مجتمعات 

لدينا لخلق بيئة آمنة حيث يمكن لكل فرد من سكان ألبرتا أن يشعر باألمن  الجهات المعنيةأتطلع إلى إشراك مجتمعاتنا و 

 ". واالنتماء

 

 قائاًل:  االتصال المجتمعي بجرائم الكراهية تورلوك مسؤولالندون صرح 

"أنا ممتن لهذه الفرصة الجديدة وأتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أولئك األكثر تضرًرا من جرائم وحوادث الكراهية في 

 مقاطعتنا. آمل أن نشهد معًا نجاًحا في الجهود الجارية لمعالجة هذه القضايا ". 

تصال الجدد إلى قائمة متزايدة من اإلجراءات اإلقليمية للحد من جرائم الكراهية في ألبرتا وتقديم دعم أفضل اال  ينضم مسؤوال 

 ألولئك المستهدفين.

وفي هذا   الحماية،قدمت المقاطعة برنامج ألبرتا للبنية التحتية األمنية لتوفير تمويل المنح للمنظمات المستهدفة لتعزيز تدابير 

 ضاعفة التمويل لمساعدة المزيد من المنظمات.تمت م  العام،

أنشأت حكومة ألبرتا أيًضا وحدة تنسيق جرائم الكراهية للعمل مع مجموعات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المقاطعة للمساعدة في 

 المدفوعة بالكراهية واالستجابة لها. الوحدة تعمل بكامل طاقمها.  دثواحتقليل ال

 

 



Classification: Public 
 

 ئولي االتصال الجدد لمس السير الذاتية

 المجتمعي  الشمولعدالة وة االستشارات في مجاالت التعدد والمؤسسونديوا هي المؤسس والرئيس التنفيذي لڨمزسيسيليا  

(Diversity, Equity and Inclusion Consultancy)  وهي مدربة قيادة معتمدة ومنسقة التنوع والشمول. في اآلونة ،

 حيث قدمت الدعم القانوني والمشورة بشأن شؤون الهجرة واألسرة. ،Dobko & Wheatonعملت كمحامية في  األخيرة،

  لتبادل المعلومات بشأنقيادة المشاركات العامة في للسالمة المجتمعية و كمسئول اتصالإدمونتون   تورلوك مدينةالندون خدم 

 متعلم وخبير في العمل االجتماعي والمشاركة المجتمعية.  وهو مسئولشراكات منع الجريمة المجتمعية. 

 . 2022  أيار/مايو 25سنتان اعتباًرا من  هما مدت  المنصبانكال 

 معلومات ذات صله

 التحتية األمنية في ألبرتابرنامج البنية    •

 أخبار ذات صلة

 ( 2021حزيران يونيو/ 10)  اتخاذ موقف ضد جرائم الكراهية  • 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 جوزيف داو 

 

780-983-8714 

 والنيابة العامة لعدل بوزارة االسكرتير الصحفي  
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