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 شرطي في ألبرتا مستقبل العمل ال
 

 2022أغسطس/آب  3

 التعرف على ما قد يبدو عليه مستقبل الشرطة اإلقليمية من خالل موقع ويب جديد. اآلن يمكن لسكان ألبرتا 
 

قليمية  اإل ة يشرط الخدمة الللجمهور معلومات حول الفرص التي يمكن أن توفرها  FutureofABpolicing.ca يوفر موقع

والمزيد من ضباط الشرطة في الخطوط األمامية ومستويات خدمة أفضل في  المدنية،تحسين الرقابة من بما في ذلك  جديدة،ال

 .ع أنحاء المقاطعةجمي

 

فإن الحكومة تبذل العناية الواجبة التي  ألبرتا،شرطة  اتخدم ديم  تقفي االستمرار على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات بشأن 

 .وعدت بها بالذهاب مباشرة إلى سكان ألبرتا للتحدث عن موضوع السالمة العامة

 

 خدمات شرطة البلدية وشرطة األمم األولى 

 

ويقوم آخرون باستكشاف   بها،لديها خدمات شرطة خاصة التي األمم األولى مجتمعات قت الحالي عدد من البلديات و يوجد في الو

أثناء استكشافهم   منحة لدعم البلديات واألمم األولى إمكانية إنشاء دوائر خاصة بهم. تدعم حكومة ألبرتا هذا العمل وقد أنشأت  

 .إلمكانية تشكيل خدمة الشرطة الخاصة بهم

 

  إدارة الحكم نسحيفإن االنتقال إلى خدمة شرطة إقليمية من شأنه أن  الريفية،لى زيادة عدد الضباط في المناطق باإلضافة إ

ويقلل   أكبر،ويعطي البلديات مزيدًا من الرأي في تحديد أولويات العمل الشرطي الخاصة بها. سيوفر هذا النموذج أيًضا تغطية 

 .لكل ضابطحمل العمل من أوقات االستجابة و

 

 حقائق سريعة 
 

شرطة الخدمة لدراسة جدوى االنتقال إلى  2020 ين األولتشر /في أكتوبر PwC Canada ألبرتا شركة عينت    •

 .قليميةاإل 

خدمة الشرطة اإلقليمية في  ن تبدو عليه ما يمكن أوجد تقريرهم العديد من الفرص المرتبطة بهذا االنتقال وقدم خيارات     •

 .المستقبل

شرطي هو نفسه بالنسبة لجميع المقاطعات ، فإن العمل الالحالي    (RCMP) الكندية طة الخيالة الملكيةد شر بموجب عق    •

جات  اتيحبية التلالثماني واألقاليم الثالثة والعديد من البلديات التي تستخدم هذه الخدمات وال يوفر سوى فرصة ضئيلة 

 .المحليةالمدخالت 

خًرا مؤ ا كندوزراء رئيس  د وجهوق  RCMP .مسائل متعلقة باالستدامة في أشارت الحكومة الفيدرالية إلى وجود     •

 . RCMPطية المقدمة من الخدمات الشر عقودلتعليمات للسالمة العامة في كندا إلجراء مراجعة 

 .نماذج عمل شرطية بديلة RCMPشرطة  خدماتتدرس العديد من المقاطعات والبلديات التي تستخدم حاليًا     •

 

 معلومات ذات صله 

 
 futureofABpolicing.ca موقع    • 

 

 الخدمات الشرطية اإلقليمية بمقاطعة ألبرتا التقرير النهائي بشأن االنتقال إلى    •        

 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.futureofabpolicing.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ca85de354591347bc0dec08da75783c08%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951456499755714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZdAVoEcCF4LwC4upShQjA4GC4qp8lBNUGsNMTUuOF60%3D&reserved=0
https://open.alberta.ca/publications/apps-transition-study-final-report


Classification: Public 
 

 صلة  تأخبار ذا
 

  األمم األولى والبلدياتلمجتمعات ة جديد  ةمنح   •        

 

 
 

 
 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141
https://www.alberta.ca/recovery

