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 استفسارات وسائل اإلعالم  2023كانون الثان 

ي إنماء االقتصاد  
 
تا عىل جذب مزيد من القادمي   الجدد للمساعدة ف تعمل حكومة ألبر

ي قطاعات هامة. 
 
 ومعالجة القصور باليد العاملة ف

ي تعيق المزيد من النمو االقتصادي هي القصور 
تا بقوة والمشكلة األكبر الت  تا  لقد تعاف  اقتصاد ألبر جري حكومة ألبر

ُ
باليد العاملة. ت

يد من فرص ملء هذه الشواغر من ِقبل العاملي   الدوليي   المرغوبي   بشدة الذين   تا سب   ة الهجرة إىل ألبر ات عىل برنامج مب   تغيب 

تا.  ي ألبر
ين ف   لديهم أقرباء مباشر

تا  تا هو برنامج للهجرة االقتصادية ُيَمكن ألبر ة الهجرة إىل ألبر من ترشيح العاملي   المؤهلي   لإلقامة الدائمة. إذا كان لدى  برنامج مب  

ي المقاطعة، من المرجح أن يكون انتقالهم إىل ثقافة  
ا عندما َيقَبلون وظيفة ما ف 

ً
القادمي   الجدد منظومة دعم قائمة ُمسبق

تا أسهل، فإنها  ي ألبر
ي الحياة المعيشية ف 

ي بقاء هؤالء   ومجتمع جديدين أسهل. باإلضافة إىل جعل اندماجهم ف 
ا تساعد ف 

ً
أيض

  العاملي   عىل المدى األطول. 

ي اليد العاملة الماهرة مع بدء عام 
تا من قصور ف  ي ألبر

اء الصناعة أن تعان  ي الصناعة وتقاعد العاملي     2025يتوقع خبر
بسبب النمو ف 

تا حالًيا  ي كل القطاعات. تشمل القطاع 100000فيها. لدى ألبر
ي المقاطعة ف 

ي عليها طلب مجاالت الرعاية  فرصة عمل ف 
ات الت 

 الصحية واإلنشاءات والتعليم والتكنولوجيا والهندسة. 

 حقائقيرسيعة

ي كانون األول/ديسمبر   •
تا عىل أكبر من 2022ف  وظيفة كاملة الدوام جديدة مما مجموعه ما   41000، حازت ألبر

ي عام  94000يقارب 
تا منذ بداية  وظي 221000. وقد أضيفت 2022وظيفة كاملة الدوام ف  ي ألبر

فة كاملة الدوام ف 

 . 2021عام 

ي اليد العاملة يبلغ  •
تا قصوًرا تراكمًيا ف   مع حلول عام  33100تتوقع ألبر

ً
ي عديد من المهن ومستويات    2025عامال

ف 

 المهارة والقطاعات. 

تا ترشيح األفراد  • تا هو برنامج للهجرة االقتصادية يتيح أللبر ة الهجرة إىل ألبر  لإلقامة الدائمة.  برنامج مب  

o  تا وأن يكونوا قادرين عىل إعالة ي ألبر
يجب أن يكون لدى المرشحي   مهارات لملء الوظائف الشاغرة ف 

 أشهم. 

تا.   • ة الهجرة إىل ألبر نامج مب    عىل أعداد المرشحي   لبر
ً
ا سنوية

ً
 تضع وزارة الهجرة والالجئي   والمواطنة الكندية حدود

o  ي عام
شيح البالغ عددها  2022ف  تا جميع شهادات الب  ة الهجرة إىل ألبر ي    6500، أصدر برنامج مب  

الت 

ين ذوي مهارات كاملة أو متوسطة عبر سبع  خصصتها وزارة الهجرة والالجئي   والمواطنة الكندية لمهاجر 

 من مسارات للهجرة. 
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صصت  •
ُ
تا.  3120خ  شهادة بموجب مسار الدخول الرسي    ع إىل ألبر

 معلوماتيذاتيصلة

تا ) •  (2030-2021الرؤية المهنية أللبر

تا  • ة الهجرة إىل ألبر  مستجدات  - برنامج مب  

تا •  مسار الدخول الرسي    ع إىل ألبر

 

 استفسارات وسائل اإلعالم 

 ييGarrett Koehlerغاريتيكوهلري

780 -554 -5777 

 السكرتب  اإلعالمي للتجارة والهجرة وتعدد الثقافات 
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