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 إخباري  بيان
 

 منع الجريمة والمحافظة على سالمة المجتمعات

 االستفسارات اإلعالمية    2022أغسطس/آب  24

تعمل حكومة ألبرتا على تعزيز الدعم للمشاريع والبرامج التي تمنع الجريمة  

 وتحافظ على سالمة سكان ألبرتا.

ويمكن للمجموعات والمنظمات المؤهلة التي تعمل لمنع الجريمة وتقليلها أن تتقدم لمنحة منع الجريمة في مقاطعة  

 ألبرتا لتمويل مشاريعها ومبادراتها. 

برامج  تنفيذ للعمل على العامين القادمين  ىعلى مدتُوفر  نح  على هيئة ممليون دوالر  5.2مبلغ    يتم تقديم سوف

ع ورعايته. ويمكن أن تشتمل البرامج على مبادرات أو مشاريع لتقليل مخاطر العنف  منع الجريمة وسالمة المجتم 

المنزلي، وبرامج توعية الشباب، والتدريب واإللحاق الوظيفي بمنظمات منع الجريمة في المناطق الريفية 

 بمقاطعة ألبرتا. 

كيفية التقدم بالطلبات عبر  ويمكن للمنظمات معرفة المزيد من المعلومات عن المنحة، ومتطلبات األهلية و 

 . ةة مقاطعة ألبرتا لمنع الجريممنحاإلنترنت على الرابط التالي:  

 حقائق سريعة

دوالر إلى   25,000 من  يتراوح بمبلغتوفر منحة مقاطعة ألبرتا لمنع الجريمة تمويالا لمرة واحدة  •

 دوالر في السنة للمشاريع والمبادرات لمدة تصل إلى عامين. 150,000

 ويجب أن تدعم المشاريع والمبادرات المؤهلة واحداا مما يلي:   •

o مجتمع ورعايته. سالمة ال/تقديم برامج وخدمات ووسائل دعم منع الجريمة 

o  .تقديم برامج وخدمات ووسائل دعم منع عصابات الشباب والخروج منها 

o   األنشطة التي تحسن المهارات والمعرفة والقدرات لدى المنظمة والمجتمع لمساعدتها على تقديم

 سالمة المجتمع ورعايته، ومنها:  /برامج منع الجريمة

 األدوات. /رلمعلومات والتدريب والمصادتطوير وتقديم ا ▪

 . توعيةأنشطة التعليم العام وأنشطة ال ▪

o  .المبادرات التي تستهدف القضايا والتيارات الناشئة في منع الجريمة 

o .تنفيذ خطة للسالمة العامة/ المجتمعية 

 يجب على الجهات المتلقية أن تكون موجودة في مقاطعة ألبرتا وأن تستوفي الشروط التالية:  •

o   خيرية. منظمات ر هادفة للربح أو غي منظماتأن تكون مسجلة بوصفها 

o  ميتي " نةأن تكون المنظمة من األمم األولى أو من مستوط". 
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o  بلدية.لل منظمة تابعةأن تكون 

o  .ا أو خدمة شرطية موجودة في المجتمع  أن تكون برنامجا

o  .أن تكون مجموعة مجتمعية لها وكيل مالي معين 

  سبتمبر/ أيلول. 30يمكن لمقدمي الطلبات المؤهلين تقديم الطلبات حتى  •

 معلومات ذات صلة 

 منحة مقاطعة ألبرتا لمنع الجريمة  •

 الوسائط المتعددة 

 المؤتمر اإلخباري شاهد  •

 

https://www.alberta.ca/alberta-crime-prevention-grant.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F57NISchqURI&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C1f4c940470ec4cd2938d08da8606b317%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637969660566901355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YT56lup2XvpnKKpaYi4PGeLse3SGhz2ozmKjEa7ewpM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F57NISchqURI&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C1f4c940470ec4cd2938d08da8606b317%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637969660566901355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YT56lup2XvpnKKpaYi4PGeLse3SGhz2ozmKjEa7ewpM%3D&reserved=0

