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Religious Inclusion

 
 الشمولية بهدف جعل المجتمع "أجل االندماج الدينيالتعاون من"تناصر جمعية 

 وقد تم إجراء تقييم لالحتياجات. مكاناً دينياً شامالً بشكل أكبر لجميع سكان وود بوفالو
 وذلك للمساعدة في فهم القضايا الراهنة التي يواجهها األفراد فيما يتعلق بالعقيدة

 والمعرفة والوعي للجماعات الدينية األخرى، واألفكار والخبرات المتعلقة بالدين
 " التعاون من أجل االندماج الديني"ستساعد النتائج جمعية . والروحانية

 .التنوع الديني و االندماج في منطقتناعلى دعم

 
يبين عدد المستج

 في وود بوفالو
اإلندماج الديني

مسيحي

مسلم

بدون انتماء ديني

 للسكان األصليين
 الروحانية التقليدية

السيخ

ديانات أخرى

الهندوسية

 اليهودية

 البوذية

 
متوسط النقاط على اختبار

.الديني(Trivia)تريفيا 

أشاروا إلى أنهم ليسوا

 خارج نطاق ديانتهم.

62%
 بالنسبة لهم

 الروحانية مهمة جدا
أفادوا بأن الدين أو

.

 على دراية بأديان أخرى

84%
 التمييز في كندا
 أكثر تعاني من

رأوا بأن هناك ديانة أو

 بعض األديان له ما يبرره
 رأوا أن التمييز ضد

.

29%

 هي خطرة بطبيعتها
 األديان تشجع العنف أو
المعتقدات السائدة لبعض

.

46%

49% 
وود بوفالوأفادوا بأن 

هي شمولية جدا و 

 إلى حد ما
 رأوا بأنها شمولية

.

88%
 من جماعات دينية أخرى

         اختبروا أو شهدوا اللطافة
.

45%

 معتقداتهم الدينية
 للتمييز بسبب

 أبلغوا عن تعرضهم

.

8%

 الشهر أو أكثر
 للتمييز لمرة واحدة في

أبلغوا عن تعرضهم

.

6%

 معتقداتهم، 4%
 جريمة كراهية بسبب

أبلغوا عن استهدافهم في

 في جريمة 
 أولئك الذين أبلغوا عن استهدافهم

فقط من

أبلغوا الشرطة عنكراهية، 
..جريمة الكراهية

71%
 معاناتهم كردة فعل و تعافي 

لعب اإليمان دورا في

.من الحريق

39%
 أهمية منذ الحريق

 الدينية أصبحت أكثر
أفادوا بأن هويتهم



 في مكان العمل والمؤسسات.
 أمام ممارسة معتقدات الشخص

العوائق

 السلبية والتمييز هو أمر سائد.
التصورات

 تعافي السكان من آثار الحريق.
دور المعتقدات هو مهم في

م  اإلبالغ عنها هو أمر خطير.
حدوث جرائم الكراهية و عد

النتائج الرئيسية:

التوصيات:

تقليل العوائق عن طريق:
  توفير أماكن صالة لألديان المتعددة في المؤسسات العامة والخاصة مثل المطار والكلية والمشاريع التجارية ومرافق  

الرعاية الصحية والمنازل الجماعية ومرافق الترفيه ومباني البلدية وغيرها

  توفير اإلندماج الديني اإلستيعاب في مكان العمل 

   توفير مساحة  للجماعات الدينية والروحية األصغر بتوفير موقع يسمح لهذه الجماعات بممارسة معتقداتهم

بناء مجتمع أكثر أمانا من خالل تطوير منع جريمة الكراهية و استراتيجيات التوعية
  الدينية والمؤسسات التعليمية والقادة السياسيين وقادة المجتمع المحلي

 بناء عالقات إيجابية وبرمجة عاونية بين أجهزة تطبيق القانون والفئات الضعيفة والمنظمات

  توفير ورشات عمل حول منع جريمة الكراهية والحقوق والمسؤوليات

   زيادة المعرفة والوعي بجرائم الكراهية واإلبالغ عن هذه الجرائم

تعزيز اإلندماج الديني من خالل
 زيادة فرص التفاعل بين األديان واألحداث والتجمعات

 قديم الكفاءات الثقافية والمبادرات التعليمية المتعلقة بالدين واإلندماج

 تعزيز الوعي والفهم من خالل الحمالت العامة

دور اإليمان بعد الحريق الهائل
 ضمان حصول المنظمات الدينية على الدعم والتعاون من منظمات التعافي

 جعل بعض مبادرات التعافي تشمل االهتمام باالحتياجات الروحية للسكان


