
صّوت من أجل الحلول التي تعّزز س�مة 
المجتمع المحلي 

جميع سكان تورونتو لديهم الحق في الشعور با�مان. 
لكن ا�فراط في ا�عتماد على الشرطة، والعنصرية والتمييز الممنهج، والنقص المزمن في تمويل التدخل والوقاية 

المجتمعيين، جميعها عوامل عرّضت المجتمعات المحلية وا�فراد للخطر. وهناك كثير من الناس الذين يموتون بسبب 
ا�فيون، رغم أن تلك الوفيات كان يمكن الوقاية منها.

ا�نتخابات البلدية القادمة فرصٌة لك للتصويت لصالح زيادة ا�ستثمار من أجل الحفاظ على س�مة وصحة مجتمعاتنا 
المحلية. 

ما هي المشكلة؟

أزمة التسّمم با�فيون تزداد سوًءا، والناس يموتون

منذ بداية الجائحة، كانت هناك زيادة بنسبة 87٪ في الوفيات 

الناجمة عن سمية ا�فيون - حيث فُقد أكثر من 1000 شخص في 

العامين الماضيين. في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة الفيدرالية في 

طلب بلدية تورنتو إلغاء تجريم حيازة المخدرات غير المشروعة 

لÌستخدام الشخصي، يدعو مقدمو الخدمات إلى زيادة سريعة في 

التمويل وتوسيع نطاق برامج الحّد من الضرر لمعالجة ا�زمة 

المتنامية. 

يجب أ� تكون الشرطة هي من يتصدر  المشهد في 
المجتمعات المستضعفة والمهّمشة

استجابات الشرطة لÒزمات، والموّجهة نحو العدالة الجنائية ُمكلِفة، 

وتميل إلى ا�فراط في تجريم جماعات السكان ا�صليين والسود 

والمتحولين جنسيًا، فضÌً عن العاملين في مجال الجنس، ويمكنها أن 

تؤدي إلى العنف وحتى الموت. تؤدي على ا�رجح النُهج المؤيدة 

لÌعتقال تجاه العنف القائم على النوع ا�جتماعي إلى ردع ا�بÌغ 

ومعاقبة الناجين أنفسهم. على سبيل المثال،  يزيد احتمال أن يموت 

الناجون بنسبة 64٪ بعد اعتقال شركائهم وسجنهم. 

يتلّقى جهاز شرطة تورونتو حوالي
 33 ألف مكالمة للصحة العقلية 

سنويًا، مّما يؤديإلى استخدام القوة 
بشكل غير متناسب. 

تزايد العنف القائم على النوع ا�جتماعي (الجندر)

اشتد العنف ضد النساء والفتيات وذوي الروحين والمتحولين جنسيًا 

وغير ثنائيي الجنس منذ بداية كوفيد-19. وسط عمليات ا�غÌق 

المتتالية بسبب الوباء والعزلة والضغوط المالية 

المتزايدة، أُطلق اسم "جائحة الظل" على ارتفاع 

العنف القائم على النوع ا�جتماعي. في العام 

ر بنحو 58 روًحا بسبب  الماضي، أُزِهَقت ما يُقدَّ

العنف القائم على نوع الجنس في أونتاريو. 

السود  والسّكان ا�صليون والمشرّدون يتعّرضون لممارسات 
الشرطة الزائدة عن الحّد

وتبيّن البيانات القائمة على الِعرق التي جمعها جهاز شرطة تورونتو أن 

 ًÌالعديد من الجماعات التي تعاني من العنصرية كانت ممثلة تمثي

زائًدا في حوادث استخدام القوة وعمليات التفتيش التعسفية. على 

سبيل المثال، تعرّض السود لما يقرب من 40٪ من جميع حوادث 

استخدام القوة التي تدخلت فيها شرطة تورونتو في عام 2020، على 

الرغم من أنهم شاركوا في 24٪ فقط من حا�ت ا�حتكاك بالشرطة. في 

جميع أنحاء كندا، يبلغ احتمال سجن السكان ا�صليين خمسة 

أضعاف احتمال سجن بقية السكان.

10x VS

أما ا�شخاص الذين يواجهون التشرّد فاحتكاكهم بالشرطة يبلغ 

عشرة أضعاف نسبة احتكاك أي شخص آخر.

https://www.cbc.ca/news/canada/covid-isolation-risks-abusive-relationships-1.5510551
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2021/12/06/gender-based-violence-claimed-58-lives-in-ontario-this-year-its-an-indictment-of-our-collective-failure-to-keep-women-and-girls-safe.html
https://www.oaith.ca/assets/files/2020-2021-Annual-Femicide-List.pdf
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-community-crisis-service-mental-health-1.6548427
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://toronto.ctvnews.ca/review-finds-people-of-colour-faced-disproportionate-levels-of-force-by-toronto-police-1.5947586
https://toronto.ctvnews.ca/review-finds-people-of-colour-faced-disproportionate-levels-of-force-by-toronto-police-1.5947586
https://toronto.citynews.ca/2022/06/15/toronto-police-race-based-data/
https://toronto.citynews.ca/2022/06/15/toronto-police-race-based-data/
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://neighbourhoodcentres.ca/resource_files/1644254232Rethinking%20Community%20Safety%20-%20A%20Step%20Forward%20For%20Toronto%20-%20Full%20Report.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/tphseu/viz/TOISDashboard_Final/ParamedicResponse
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/drug-decriminalization-toronto-decision-1.6542307
https://pqwchc.org/wp-content/uploads/Harm-Reduction-Continuum-of-Care-TCLHIN-March2018.pdf


اسأل مرّشحي المجلس البلدي في منطقتك ما إذا كانوا سيلتزمون باÎجراءات التالية:1.

توفير الموارد الكاملة �ستراتيجية تورونتو للمساواة بين ا�نواع ا�جتماعية، بما في ذلك خطة عمل ضد العنف القائم •
على النوع ا�جتماعي.

إعادة توجيه الموارد المخّصصة لعمل الشرطة لتنفيذ برامج مجتمعية غير عنيفة تقلل من ا�عتماد على الشرطة في •
أربعة مجا�ت رئيسية: منع عنف الشباب، والتشرد، وأزمات الصحة النفسية، والعنف القائم على النوع ا�جتماعي.

زيادة الموارد على الفور للشركاء الحاليين في المشروع التجريبي للصحة النفسية مما يضمن حصول المنظمات •
المجتمعية والمجموعات الشعبية - وخاصة المجموعات التي يقودها السكان ا�صليون والسود والمجموعات التي 

ترّكز على الصحة النفسية - على الموارد التي يحتاجون إليها.

زيادة التمويل والتوّسع في البرامج والخدمات الخاصة بالحّد من الضرر وذلك لمنع وفيات الجرعات الزائدة التي •
يمكن تÌفيها.

العمل مع خبراء الحّد من الضرر لضمان أن سياسة المخدرات والبرامج والخدمات البلدية، أو تلك التي تمّولها •
البلدية، مستمّدة من معلومات أساليب الحّد من الضرر.

دعوة الحكومة الفيدرالية للموافقة على طلب البلدية بعدم تجريم حيازة المخدرات غير المشروعة لÌستخدام •
الشخصي

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة
www.socialplanningtoronto.org

2. اعرف مزيًدا من المعلومات عن المرّشحين

حضور فعالية كمناظرة للمرّشحين لمعرفة مزيد من المعلومات حول 

قضايا ا�نتخابات ومواقف المرّشحين منها.

ELECTION DAY
2022

3. تعّهد بالتصويت يوم ا�نتخابات (24 أكتوبر/تشرين ا�ول)،

أو خÌل فترة ا�قتراع المسبق (7-14 أكتوبر/تشرين ا�ول)،

أو عبر البريد (سارٍ من 1-23 سبتمبر/أيلول).

بادر إلى العمل!

https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2022/ex/bgrd/backgroundfile-175060.pdf
https://www.socialplanningtoronto.org/municipal_election_resources#events
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
www.socialplanningtoronto.org



