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إخباريبيان   
 

 

 بناء مجتمعات شاملة  

 ومحاربة العنصرية
 2023مارس  17

 

مليون دوالر في برامج المنح للمساعدة في مكافحة  9.5تستثمر حكومة ألبرتا  

 العنصرية وتعزيز التعددية الثقافية.

تعمل وزارة التجارة والهجرة    بذلك،محاربة العنصرية وبناء مجتمعات شاملة. للقيام لى علحكومة تٌركز ا

دعم المجتمعات متعددة الثقافات  في مهم القيام بدور   على المجتمع المدني بالمقاطعة  والتعددية الثقافية مع شركاء

 في ألبرتا واالرتقاء بها. 

الذي سيعزز التفاهم اإلثنية الثقافية  ماليين دوالر على مدى ثالث سنوات لبرنامج المنح 8  2023  ةوازنستوفر م

ون دوالر على مدى ثالث سنوات  ملي  1.5ستقدم حكومة ألبرتا   ذلك،بين الثقافات والتعددية الثقافية. باإلضافة إلى 

 (. MARGلدعم برنامج منحة التعددية الثقافية ومكافحة العنصرية ) 

 قائلة:  التجارة والهجرة والتعددية الثقافية ة، وزيرصواني راجان  صرحت السيدة 

  وازنة"من الضروري أن نواصل دعم الجهود التي تتصدى للعنصرية وتساعد في التفاهم بين الثقافات. ستوفر م

كومة ألبرتا البحث عن طرق  التمويل لدعم المبادرات متعددة الثقافات ومناهضة العنصرية. ستواصل ح 2023

 جعل المجتمعات أكثر أمانًا للجميع ". ل جديدة

تُمنح منح التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية للمنظمات غير الربحية في ألبرتا لمبادرات ومشاريع مناهضة  

ترام. يمكن أن تذهب المنح لدعم الفعاليات الثقافية والمهرجانات وورش  العنصرية التي تعزز االندماج واالح

العمل والتدريب. يتم تشجيع أي مؤسسة غير ربحية تتطلع إلى تعليم المزيد عن ثقافتها على التقديم. السكان 

 دوالر. 30000والمجموعات متعددة الثقافات والدينية مؤهلة لتلقي ما يصل إلى  والملون، األصليون واإلنويت 

ستوفر المنح العرقية والثقافية الجديدة التمويل لمجموعة متنوعة من المجموعات متعددة الثقافات. ستدعم هذه  

وتساعد المجموعات العرقية الثقافية على إنهاء العنصرية وتزويد سكان   واألديان،المنح العالقات بين الثقافات 

 ان األصليين.ألبرتا بفرص للمشاركة واالحتفال بثقافة السك

بما في ذلك خطة   الحالية،وبرنامج المنح العرقية الثقافية الجديد يكمالن المبادرات الحكومية  MARGبرنامج  

 عمل ألبرتا لمكافحة العنصرية.
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،  نظام الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الناس داث تحوالت في إحمستقبل ألبرتا من خالل  2023 وازنةتضمن م 

، والحفاظ على أمان مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من  المعيشة المرتفعة تكلفةعلى تحمل ودعم سكان ألبرتا 

 .وارد الدخلمو  ألعمالل الوظائف والتعليم الجيد والتنويع المستمر

 معلومات ذات صله 

 منحة تعدد الثقافات ومكافحة العنصرية   • 

 خطة عمل ألبرتا لمكافحة العنصرية   • 

 الوسائط المتعددة

 شاهد المؤتمر الصحفي   •

 استفسارات وسائل اإلعالم 

 غاريت كوهلر 

780-554-5777 

 لتجارة والهجرة والتعددية الثقافية بوزارة صحفي ر  سكرتي
 

 

 

https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Ul89S_UIkVQ

