
 
 

 

 حمایھ مجتمعاتنا و التمسك بقیمنا
 منتدي نقاش مجتمعي عن الھجره و التفرقھ العنصریھ

 
اء علي ملتزمھ بالقض  تدي نقاش مجتمعي بالشراكھ مع منظماتستقوم مؤسسة سكسیس باستضافة من  ۲۰۱۷فبرایر شباط، ۲۲في یوم 

ندا في النرویج                 آرتر ویلكزنسكي سفیر كالسفیر  یتصدره كلمة یلقیھا سعادة ،التفرقھ العنصریھ في مقاطعة بریتیش كولومبیا
                                                                            

و  اإلعالم، وسائلالعنصري ضد القادمین الجدد واإلتجاه المخیف لمشاعر مشحونھ عنصریھ في  ھذا المنتدي یقف ضد حوادث التمییز
ي إعادة ألقاده والمنظمات مدعوون للمشاركھ ف ،ألشركاء رھا علي الوافدین الجدد والمھاجرین و المقیمین منذ فتره طویلھ.ییعرض تأث

    التأكید واإلعتراف باإلسھام التاریخي للمھاجرین في تعمیر مقاطعھ بریتش كولومبیا.
 

املھ ش بیئة" یوم عمل ضد التفرقھ و تطلع مقاطعھ بریتش كولومبیا ألن تكون ۱۰۱ یعكس ھذا المنتدي مدي التزام مدینة فانكوفر بمبادرة
لتجاره الدولیھ و وزیرة ا ،حسب مقولة تیریزا وات ،"والتي تحتفل بتعددیتھا و ترفض التھاون مع العنصریھ و الكراھیھ لكل الثقافات 

                        و المحیط الھادي للتعددیھ الثقافیھالوزیره المسؤولھ عن استراتیجیة آسیا 
 

في مجتمعاتنا و    ریھویلكزینسكي سیسبقھا مشاركة لجنة خبراء في مناقشھ عامھ عن التفرقھ العنصاإلفتتح التي سیلقیھا السفیر كلمة 
لمقاطعھ. بعد كلمة المھاجرین بالنسبھ ل و كیف یمكن للمجتعات المحلیھ أن تتشجع علي التعافي من العنصریھ و قیمھ  ،أھمیتھا التاریخیھ

                                               اإلستدامھ المجتعیھ   الشمول و ،تشجیع اإلندماج فقرة نداء مفسره من اجل العمل علي ،اإلفتتاح
                                                               
 

 سوف یكون ھذا الحدث باللغة االنجلیزیة

                           ۲۰۱۷ فبرایر شباط، ۲۲ ،األربعاء أجنده
                                           UBC Robson Square ألمكان:   

 pm 1:30 : لجنة المحاورین                                     تشمل ،
 

• Dr. Gurdeep Parhar 
• Chief Dr. Robert Joseph 
• Dr. Robert Krell 
• Senator Yuen Pau Woo 
• Mrs. Christine Brodie 
• Ms. Judith Bosire 
• Ms. Sarah Al-Qaysi 
• Mr. Travis Chen 

 
         Artur Wilczynski   سعادة 4:00 pm 

تاحسعاده سفیر كندا في النویج سیلقي كلمة اإلفت   
 

مناقشھ مفسره عن النداء من اجل العمل             4:45 pm 
 

 pm 5:30                                       : حفل اإلستقبال
 
 
 
 



 
 

 

 
 مبادرة اإلستدامھ
سوف تطلق    ،ؤھا في المجتمع الذین سیتواجدوا في المنتدي النقاشيو شركا .S.U.C.C.E.S.S  إلستدامھ عمل

S.U.C.C.E.S.S.  قوة الدفع واألعمال التي ستنتج عن المنتدي النقاشي سوف تستمر في  ،مبادرتین. الھدف ھو التأكید علي الطاقھ
 إحداث تأثیر ممتد لما بعد المناسبھ نفسھا ویمكن تداولھ عبر المجتمعات في بریتیش كولومبیا.

 
 

 للمجتمع  المائده المستدیره
ھذه المناقشات ستجمع اعضاء  ،المستدیره عبر منطقھ مترو فانكوفر الموائدسلسلھ من  S.U.C.C.E.S.Sستطلق  ۲۰۱۷في ربیع عام 

ً و سوف تمنحھم م بینما یتم إشراكھم في مناقشات مثیره لألفكار  ،عن التعددیھ و الشمول ھار افكارھمبراً للمشاركھ و إظنالمجتمع معا
 عشرون الي خمسون مشاركامن كل حلقھ مستدیره ستسع  .قویھ و مستنیره ،لبناء احیاء آمنھ –بخصوص اإلندماج الثقافي في مجتمعنا 

 المحلیھ أو احد مواقع الجتمع التي یسھل الوصول الیھا. .S.U.C.C.E.S.Sضافتھم في احد مكاتب  تسیتم اس
 
 

 وثائقيفیدیو 
الوافدین الجدد  عن قیمھ ،عرض مقابالت مع مھاجرین معروفین جیداْ و محترمین ،وثائقيبتنفیذ فیلم فیدیو  .S.U.C.C.E.S.S ستقوم

و دارسي ما  -بما یشمل طالب المدارس الثانویھ -عاتنامسیكون  أداه مھمھ إلشرك مجت الوثائقي و اسھام المھاجرین في مجتمعاتنا. الفیدیو
خالل قنوات متعدده بما  من الوثائقيللدور المھم للمھاجرین في بناء مجتمعتنا. سیتم توزیع الفیلم بعد المرحلھ الثانویھ و ذلك لفھم افضل 

 یشمل عرض خاص للفیدیو عبر األنترنت و قنوات اإلعالم المجتعي و التوعیھ الشعبیھ من خالل المدارس الثانویھ و الجامعات.
 
 

ھي اكبر مؤسسات المجتمع المحلي في في بریتیش كولومبیا برؤیھ عالم متعدد الثقافات  .S.U.C.C.E.S.S  ۱۹۷۳   أنشأت في عام
حصاد تنوع و التشجیع علي اإلندماج باإضافھ الي تنفیذ مجموعھ من الخدمات المتكاملھ للوافدون  ،مھمتنا ھي بناء جسور  ،المتناغمھ

من أجل  مدافغھتنظیم منتدیات النقاش المجتمعیھ و المناسبات و ال ،الحكومیھستشارات الجدد و المقیمون لفتره طویلھ و ایضٍا نسھم في اإل
 تغییر إیجابي في السیاسات.

 .www.successbc.ca/communityforumرجاء زیارة  ،لمزید من المعلومات عن المنتدي النقاشي
 

 


