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تا ع��ة ومتنوعة طة من أجل أل�ب  إصالحات ال�ش
   2022كانون األول/د�سم�ب   8

طة للمساءلة وأن تكون أ��� استجابة  تا لضمان تحمل ال�ث تعمل حكومة أل�ب
ي تخدمها.   للمجتمعات المحل�ة اليت

طة ق�د المساءلة �شكل  ي الحفاظ ع� بناُء ثقة الجمهور ع�ب إبقاء ال�ث
أ��ب أمام مجتمعاتهم المحل�ة س�ساعد �ف

 السالمة العامة. 

ئ  لإذا تم إقرارە، سين�ث طة الُمعدَّ طة للتعامل مع الشكاوى بحق   قانون ال�ث  مستقلة ُتد� لجنة مراجعة ال�ث
ً
وكالة

طة لم  تا بأن التحقيق مع ال�ث طة ل�ي تزداد ثقة سكان أل�ب طة نفسها. �ال�ث  عد ب�د ال�ث

ح هذا ا ا من أول إصالح كب�ي  -لمق�ت طةالذي ُ�شكل جزء� ي غضون   لقانون ال�ث
ا  34�ف سُ�حسن ثقة الجمهور وُ�قلل  -عام�

 . تا و�ؤدي إ� حل الشكاوى ��عة أ��ب  العوائق بوجه سكان أل�ب

ي جميع مناطق 
ا من الرقابة العامة ع�ب إ�شاء هيئات مدن�ة رسم�ة �ف �ــــع س�خلق م��د� طة  كما أن الت�ث تا الخاضعة ل�ث أل�ب

طة.  ي تحد�د أول��ات ال�ث
ي دور أقوى �ف

 الخ�الة المل��ة ال�ند�ة، استجابة لرغبة قد�مة من تلك المجتمعات �ف

طة ع� أنها امتداد ��ــــع االستجابة  ر ال�ث حة تصوُّ �ــــع لُتع�د اإلصالحات المق�ت ا. بموجب الت�ث لمجتمع المح�ي أ�ض�
طة وضع خ ي تركز ع�  الجد�د، سُ�طلب من ال�ث �كة اليت طط لسالمة المجتمعات المحل�ة بالتعاون مع المنظمات ال�ث

 منع الج��مة و�دائل اإلنفاذ، مثل عالج اإلدمان واإلسكان ودعم التوظ�ف. 

ا وضع خطط للتن�ع والشمول �شكل �عكس   طة أ�ض� ، سُ�طلب من ال�ث كجزء من استجابة المجتمع المح�ي
ة  ف ي تخدمها وفهم احت�اجات المجتمع المح�ي �شكل أفضل. المجتمعات المتنوعة والمتم�ي  اليت

ة تتعلق ب�نفاذ القانون �شكل مستقل وُمتسق.   ي كل حالة وفاة و�صابة خط�ي
كما ستضمن التعد�الت التحقيق �ف

ة ل تا لالستجابة للحوادث الخط�ي ي تتعلق بضباط  �سيتحقق ذلك من خالل توسيع تف��ض ف��ق أل�ب شمل القضا�ا اليت
 لذين �ستخدمهم المقاطعة والبلد�ات. السلم ا

طة. من  ح فئات موحدة من الشكاوى ضد ال�ث ئ القانون الجد�د المق�ت ولتع��ز الشفاف�ة وتدع�م ثقة الجمهور، ين�ث
ف فهم الجمهور   ا ل��ف�ة ق�ام وكالة الرقابة المستقلة الجد�دة بفرز الشكاوى وتحسني ا ُمتسق� شأن ذلك أن �ضع إطار�

 للعمل�ة. 

ُد م ي تر�
حة �ف ات المق�ت  . وقائعصح�فة العلومات إضاف�ة عن هذە اإلصالحات وقائمة أ��� تفص�ً�  بالتغي�ي

https://open.alberta.ca/dataset/a7aac4e8-ea71-420b-aae0-91bb933b3f39/resource/97aef468-a161-40d9-a62a-c68f9239a438/download/pses-police-amendment-act-2022.pdf


 

 التصن�ف: عام 

 حقائق ��عة

ا من عام  •   200، شملت مشاركة واسعة النطاق ألصحاب المصلحة اجتماعات مع حوا�ي 2018بدء�
منظمة تمثل قطاعات إنفاذ القانون والصحة والخدمات االجتماع�ة والبلد�ات ومنظمات السكان  

ف والمجتمعات الُمصنفة  ا والمتنوعة. األصليني  ِعرق��
ا ضم عدة مواضيع تتعلق ب�نفاذ القانون، مثل   15000أ�مل ما �قارب  • ا عام�

�
تا استب�ان شخص من سكان أل�ب

 . ي المجتمع المح�ي
طة �ف  دور ال�ث

رِس  •
�
ا إ� دوائر إنفاذ القانون وتل�ت نحو أ ا عل�ه.  1500ل استب�ان أ�ض�  رد�

 معلومات ذات صلة

طة  •  تحد�ث قانون ال�ث
ل  • طة الُمعدَّ  صح�فة الوقائع لقانون ال�ث
وع القانون  • ل لعام 6م�ث طة المعدَّ  2022: قانون ال�ث

 الوسائط المتعددة

ي شا •
 هد المؤتمر الصح�ف

ي  •
 استمع للمؤتمر الصح�ف

 

http://www.alberta.ca/modernizing-albertas-police-act.aspx
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.assembly.ab.ca%2Fassembly-business%2Fbills%2Fbill%3Fbillinfoid%3D11991%26from%3Dbills&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636129566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=63K5whV%2BwChLNbuPqT7EMDXKrzBgPTghGl0TMoeyqdo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMM8qH8ZSFcA&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636285751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fcvDn8tw6wrG%2BDc01wwTcf55281AbLI876eT1OkDPtY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Fpolicing-reforms-for-albertas-future-december-8-2022&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636285751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fULNaWmoVGGfPGGVc2l%2BZvwStbnxAoN2x1M%2BDi1zax8%3D&reserved=0
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