
 

 عام : التصنيف

 صحفي  بيان
 

 المقاطعة تنشر ضباط األمن في المدينة الداخلية في كالغاري 
   2023شباط /فبراير 14

سيعزز فرع ضباط األمن في ألبرتا من دوريات الشرطة في كالغاري في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الجريمة وذلك كجزء  

 .العامة واالستجابة المجتمعية في كالغاري التابع لحكومة المقاطعةمن مبادرة أطلقها فريق عمل السالمة 

أسبوعاً بين فرع ضباط االمن في ألبرتا ودائرة الشرطة في كالغاري في نهاية شهر   12ستبدأ شراكة تجريبية مدتها 

 .شباط للمساعدة على ردع الجريمة وانعدام النظام االجتماعي واالستجابة لهما/فبراير

ضابطاً من فرع ضباط أمن ألبرتا لفرق المناطق وفرق الدراجات الهوائية الحالية التابعة لدائرة شرطة    12ستسمح إضافة  

كالغاري بزيادة تواجدهم المرئي في أماكن عملهم في أحياء المدينة الداخلية، باإلضافة إلى منح الضباط مزيداً من الفرص  

دة على الحفاظ على سالمة المجتمعات المحلية مع التعامل مع قضايا الصحة النفسية لالستجابة للمخاوف المجتمعية والمساع

 . واإلدمان كقضايا رعاية صحية

 

ستسخدم . سينتشر ضباط األمن اإلثنا عشر المعينين للعمل مع فرق المناطق في دائرة شرطة كالغاري في قلب وسط المدينة

البؤر الساخنة التي تنتشر فيها الجريمة وانعدام النظام االجتماعي حيث ستركز الفرق دائرة شرطة كالغاري البيانات لتحديد 

 . دورياتها

 

في الوقت الذي سيستجيب فيه الضباط للنشاط اإلجرامي عند الحاجة، سيكون الهدف لدى فرق المناطق وفرق الدرجات  

خالل منع الجريمة واستخدام بدائل إلنفاذ القانون عند  الهوائية التابعة لدائرة شرطة كالغاري زيادة السالمة المجتمعية من 

يُمكن لذلك أن يعني المشاركة االستباقية مع األشخاص في حّي ما لتحديد المخاوف المتعلقة بالسالمة، أو إحالة  . اإلمكان

 . األشخاص الذين يعانون من أزمات إلى أحد الوكاالت المجتمعية التي يمكنها مساعدتهم

 

سيُجري بعد ذلك كل من ضباط األمن  . أيار/مايو 31شباط وأن ينتهي في /فبراير  27يبدأ نشر ضباط األمن في  من المقرر أن

 . ودائرة الشرطة في كالغاري تقييماً للمشروع قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات الالحقة

 

 دعم ضباط الشرطة عند االستجابة للمكالمات الطارئة الخاصة بالصحة النفسية

 

تواصل حكومة ألبرتا العمل مع دائرة شرطة كالغاري ودوائر الشرطة المحلية األخرى للتعامل مع قضايا الصحة النفسية 

للمساعدة على تحسين استجابة الشرطة  . واإلدمان على أنها قضايا رعاية صحية مع الحفاظ على سالمة المجتمعات المحلية

  HealthIMنون من أزمات، تستمر حكومة ألبرتا في توسيع طرح منظومة لمكالمات الصحة النفسية واألشخاص الذين يعا

تُطبّق هذه المنظومة االبتكارية حالياً في إدمنتون وليثبريدج وميديسن هات وكامروز، باإلضافة إلى القسم  . في المقاطعة

ائرة الشرطة في كالغاري في صيف  في د  HealthIMسيبدأ العمل بـ . الغربي والمركزي التابع لشرطة الخيالة الكندية الملكية

2023 . 
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ستّزود هذه األداة الرقمية ضباط الشرطة بموارد ومعلومات قائمة على األدلة للحصول على تقييم أفضل الحتياجات 

تقينات التهدئة  ، سيتمكن الضباط من الوصول إلى HealthIMمن خالل . األشخاص الذين يعانون من أزمة صحة نفسية

 .داة لفحص الصحة النفسية، ومشاركة المعلومات مع المرافق الصحية والخدمات المجتمعيةباإلضافة إلى أ

 

، أّسست حكومة ألبرتا فريقي عمل وزاريين جدد لجمع الشركاء المجتمعيين معاً لمعالجة 2022كانون األول /في ديسمبر

يتحمل فريقي عمل السالمة العامة واالستجابة المجتمعية . قضايا اإلدمان والتشرد والسالمة العامة في كالغاري وإدمنتون

مليون دوالر من التمويل المقدم من حكومة المقاطعة لبناء نظام موجه للتعافي خاص باإلدمان ورعاية   187مسؤولية توظيف 

معات المحلية مع تشّكل المبادرات المطبّقة جزءاً من نهج منصف وراسخ ومتعاطف للحفاظ على سالمة المجت. الصحة النفسية

 .التعامل مع قضايا اإلدمان والصحة النفسية كقضايا رعاية صحية 

 حقائق سريعة

ضباط أمن ألبرتا هم ضباط حفظ سالم يُعاد تعيين من يشترك منهم في المشروع التجريبي مؤقتاً كجزء من مهامهم   •

المرور وسالمة المركبات التجارية إنفاذ قانون : االعتيادية التي تتضمن أدواراً متخصصة ومجاالت خاصة، مثل

على الطرق السريعة في المقاطعة، وإنفاذ قانون الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق فريق المجتمعات واألحياء  

األكثر أماناً في العقارات التي تحدث فيها الجرائم، ومرافقة المساجين وفرض األمن في المحاكم، وفي المجلس  

 . التشريعي في ألبرتا

 . تُغطى تكاليف مشاركة ضباط األمن في المشروع التجريبي بالميزانية الحالية للمؤسسة •

 .مليون دوالر على مدى ثالث سنوات 2.4بحوالي   HealthIMيُدعم تطبيق المقاطعة لمنظومة  •

يمكن لسكان ألبرتا الذين يعانون من إدمان المواد األفيونية االتصال بالبرنامج االفتراضي لالعتماد على المواد   •

يتيح . مساءً  8صباحاً حتى   8، طوال أيام األسبوع يومياً من الساعة 7688-383-844-1األفيونية على الرقم 

ال . ول إلى اختصاصيين في طب اإلدمان في نفس اليومالبرنامج االفتراضي لالعتماد على المواد األفيونية الوص

 .توجد قائمة انتظار

 معلومات ذات صلة 
 

 فريق عمل السالمة العامة واالستجابة المجتمعية في كالغاري

 

 فريق العمل الوزاري لمعالجة القضايا االجتماعية في كالغاري 

 

 المقاطعة تنشر ضباط األمن في وسط مدينة إدمنتون 

 

 تحسين استجابة الشرطة لمكالمات الصحة النفسية

 استفسارات وسائل اإلعالم

   Dylan Topalديالن توبال 

dylan.topal@gov.ab.ca 

780-886-2912 

  السكرتير الصحفي، السالمة العامة وخدمات الطوارئ

 Colin Aitchisonكولين ايتشسون 
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https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8268913DB67E0-C28C-04DA-CF5CE09C885087D4
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Colin.aitchison@gov.ab.ca 

587-783-2653 

 السكرتير الصحفي األول، الصحة النفسية واإلدمان 

 الخط اإلعالمي في دائرة الشرطة في كالغاري 

arypolice.cacps@calg 

403-428-7979 
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