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 خبری بیانیھ
 

 روندجرائم نفرت محور می  رویارویی رابطین جدید بھ
 

 شمسی)  ۱۴۰۱خرداد  ۶میالدی ( ۲۰۲۲می  ۲۷
 

دو رابط اجتماعی جدید جرائم نفرت محور بھ گروه ھای متاثر از جرائم نفرت محور کمک خواھند کرد  
 از ساکنین آسیب پذیر آلبرتا کمک کنند.  محافظت تا با سیستم قضایی ارتباط برقرار کنند تا بدین ترتیب بھ 

 
ن اجتماعی جرائم نفرت محور منصوب کرد. دولت آلبرتا سسیلیا مزواندیوا و الندن تورالک را بھ عنوان نخستین رابطی

این   . کار خواھند کرد نفرت و تبعیض محور قرار می گیرندکھ بیشتر ھدف جرائم  آنھا بھ طور مستقیم با جوامع فرھنگی
در رابطھ با چگونگی طراحی و اجرای یک استراتژی جامع و ھماھنگ برای پیشگیری از بھ دولت رابطین توصیھ ھایی 

 وقوع چنین جرائمی و ارائھ بھترین نوع حمایت از قربانیان ارائھ خواھند کرد.  
 

را اتخاذ کرده است تا از افرادی کھ ھدف جرائم نفرت و تبعیض محور قرار می گیرند در   جانبھ«آلبرتا رویکردی چند 
من ھیجان زده ھستم کھ راه ھای بسیاری کھ رابطین ابر مجرمینی کھ آنھا را ھدف قرار می دھند محافظت کند. بر

اجتماعی جدید ما از طریق آنھا بھ ما برای متمرکز کردن پاسخ ھا و حمایت ھای مجری قانون برای قربانیان روی افرادی  
 کھ بیشترین نیاز را بھ آنھا دارند مشاھده کنم.»

 
 عمومی وزیر دادگستری و دادستانی ٬لر شاندروتای
 

کمک بھ  درمنابع مھمی «من از دیدن انتصاب اولین رابطین جرائم نفرت محور در آلبرتا خوشحال ھستم. این دو رابط 
 نژاد پرستیبرقراری ارتباط با جوامع فرھنگی متنوع ما خواھند بود تا در مواجھھ با جرائم نفرت محور و  برایدولت 
 کنند.» کمک

 
 معاون وزیر مھاجرت و تعدد فرھنگی ٬محمد یاسین

 
 اما باید ب ٬«جرائم نفرت محور واقعیتی چالش برانگیز در جوامع آلبرتا ھستند. برای مبارزه با نفرت و ایجاد جوامع امن

آن ھر آلبرتایی یکدیگر ھمکاری کنیم. من مشتاق مرتبط کردن جوامع با ذینفعان برای ایجاد یک محیط امن ھستم کھ در 
 بتواند حس امنیت و تعلق داشتھ باشد.»

 
 رابط اجتماعی جرائم نفرت محور  ٬سسیلیا مزواندیوا 

 
جرائم ھستم کھ بیشتر از بقیھ تحت تاثیر  ن در استان ما این فرصت جدید و مشتاق فعالیت در کنار افرادی ن قدر دا«من 

امیدوارم کھ با ھم شاھد موفقیت تالش ھای در حال انجام برای رسیدگی بھ این  نفرت محور و حوادث قرار گرفتھ اند. 
 موارد باشیم.»

 
 رابط اجتماعی جرائم نفرت محور  ٬الندن تورالک 

 
رابطین جدید بھ فھرست در حال رشد اقدامات استانی برای کاھش جرائم نفرت محور در آلبرتا و حمایت بھتر از افرادی  

 تھ اند اضافھ می شوند. کھ ھدف آنھا قرار گرف
 

قرار گرفتھ معرفی   استان برنامھ زیرساخت امنیتی آلبرتا را بھ منظور فراھم کردن منابع مالی برای سازمان ھای ھدف
تا بھ سازمان ھای   ھ اندکرد تا آنھا اقدامات محافظتی را تقویت کنند و امسال این منابع مالی بھ بیش از دو برابر افزایش یافت

 ک شود. بیشتری کم
 



Classification: Public 
 

دولت آلبرتا ھمچنین واحد ھماھنگی جرائم نفرت محور را ایجاد کرد تا با ھمکاری با گروه ھای مجری قانون در سراسر  
 استان بھ کاھش و پاسخ بھ وقایع نفرت محور کمک کند. این واحد با پرسنل کامل فعال است.  

 
 شرح حال ھا 

 
رھبری و  مجازتساوی و برخورداری و مربی  ٬شرکت مشاوره تنوع اجرایی بنیانگذار و مدیر ارشد  سسیلیا مزواندیوا

و حمایت ھای   کردهدر شرکت دابکو و ویتون فعالیت  تسھیل کننده تنوع و برخورداری است. اخیرا وی بھ عنوان وکیل
 می داد.   قانونی و مشاوره در زمینھ مسائل خانوادگی و مھاجرتی را بھ افراد ارائھ

 
الندن تورالک بھ عنوان رابط امنیت اجتماعی در شھر ادمونتون فعالیت کرده و مشارکت عمومی در اطالع رسانی جامعھ 

محور برای پیشگیری از جرم را ھماھنگ و ھدایت می کند. تحصیالت و تجربیات او در زمینھ خدمات اجتماعی و 
 مشارکت عمومی ھستند. 

 
 میالدی ھستند.  ۲۰۲۲می  ۲۵و سال از تاریخ ھر دو انتصاب بھ مدت د

 
 اطالعات مرتبط 

 
 برنامھ زیرساخت امنیتی آلبرتا  •

 
 اخبار مرتبط

 
 میالدی) ۲۰۲۱ژوئن  ۱۰(موضع گیری در برابر جرائم نفرت محور  •

 
 پرسش ھای رسانھ ای 

 
 جوزف دو 

 
)۷۸۰-۹۸۳-۸۷۱۴    780-983-8714 ( 

 دادگستری و دادستانی عمومی  ٬دبیر مطبوعات 
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