
 المسألة

 مليون 4.8 أن حقيقة من الرغم على الفقر، من للحد وطنية استراتيجيةبدون  8ال مجموعةأن تكون الوحيدة من الكندا  تزال ال

.الفقر يف حاليا يعيشون كندى  

 لقضية
من غير قادرة على تلبية احتياجات الكنديين  7في  1بلد في العالم على أساس أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، يعد  15كندا من أغنى

مليون كندى ، وكذلك اليمكن لهم  4.8البقاء االساسية. بسبب عدم ضمان العمل مع ما يكفي من الدخل، ال يمكن الوصول إلى السكن المالئم ل 

.الرعاية الصحية، والرعاية األطفال, وال أغذية مأمونة ومغذية  

التجربة الكاملة التي تستبعد األفراد من المشاركة الكاملة في المجتمع الكندي. األفراد الذين يعيشون الفقر هو أكثر من عدم كفاية الدخل; إنه 

التغذية ، وكذلك األمراض التى يمكن الوقاية من آلموال وآلنفس والثمرات  في مساكن دون المستوى األدنى هم تجربة للفقر والجوع ونقص

العزلة االجتماعية مشاعر من عدم كفاية، تضاءلت فرص التعلم والتمييز والوصم بالعار الكرامة منها، محفوفة بالمخاطر، زيادة التوتر و

(للجميع: خطة وطنية لمكافحة الفقر فى كندا ) 

عندما ضبط  1975كندا أصبحت أبعد مناالً. معدل الحد األدنى لألجور في كندا هو فلس واحد فقط أكثر من متوسط الحد األدنى لألجور في 

  .ادت تكاليف الرعاية الصحيةيزال محال لالمسكن والنقل، ورعاية الطفل، و صعوبةخم اآلقتصادي، رغم التض

 24تكلفة من الفقر يفوق الحد من التكاليف. وحسب تقرير المجلس الوطني للرعاية االجتماعية، الفقر تكاليف دافعي الضرائب أكثر من 

. ومع ذلك لن يستغرق أكثر من نصف هذا سنويابليون دوالر  7.05من التشرد قد قدرت بمبلغ  مليار دوالر سنويا. وكانت التكلفة اإلجمالية

الذين  6دوالر من االستثمار في األطفال الذين تقل أعمارهم عن  1المبلغ سنويا للقضاء على التشرد في كندا. وباإلضافة إلى ذلك، هناك 

.من المستقبل 9نفاق واحدا آلينقذ دوالر  . 

، باستثناء من كولومبيا البريطانية، تقوم حاليا بوضع استراتيجية الحد من الفقر. ومن السمات الرئيسية الكندي مقاطعات واالقاليمكل من ال

بين هذه االستراتيجيات على ضرورة التزام جدي على المستوى االتحادي إلى الحد من الفقر. الكثير من هذا العمل أن األقاليم تطلب دعم 

.كبرلحد اآلدني من الفقرأاونة علمفيدرالي   

حقيق تكون لتة للقياس. هذه االستراتيجية ينحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية للحد من الفقر يعالج األسباب الجذرية للفقر في استراتيجية ملموسة وقابل

ات واضحة من التقدم أن االستراتيجية الوطنية األهداف التي تركز على احتياجات ومشاركة المتضررين من الفقر. الشفافية والمساءلة ووضع مؤشر

تحتاج الي تمويل هايل.للحد من الفقر  

 األسئلة

؟ داعبة لذالك محزبك اآلدني, هل الحد لتخفيف الفقر إلى مالرامية لحزبك التدابير هي ما  

  ؟ كندا في الفقر خفض الى والبلديات واألقاليم المقاطعات مع يتضافر الفقر من للحد استراتيجية دعم على الجديد الوطني حزب هل

 الموارد

السلسلة هذه في إضافية وقائعية وصحائف المعلومات، من مزيد على للحصول : 

 http://spno.ca/canada-votes-2015  
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