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 قضية

 أو% 50ينفقون  – الفقر في يعيشون الذين المساكن صعوبات تعاني التي األسرمن  5 في 1 حواليهناك  كندا،في 

  واحدة. سنة في التشرد تجربةالتقو الكنديينمن  235,000أكثر من . ،السكنياإليجارب همدخل من أكثر

 السياق:

في  ستثماراتعالوة علي اال .مالئمة مساكن في الوطني التمويل خفض نتيجة التسعينات في السكن أزمة ظهرت 
  الماضية 25 الـ السنوات في% 46 خالل من كبير بشكل انخفضت قد االتحادي التمويل ،المناسبات بمرات

 نحو على تتأثر وكذلك. العنف من الهاربات واألطفال للنساء مالئمة مساكن على الحصول إمكانية يهدد التمويل نقص
 و ، الجدد الوافدينو االصليين، للسكان الوطنى المعدل مع بالمقارنةالكلفة  المنخفضة المساكن توفر وعدم غيرمتناسب

.األسر ربات  

 المنخفض الدخل ذات المعيشية لألسر 365,000 بـ يقدر. خطر في لدينا المتاحة المساكن فإن ذلك، إلى وباإلضافة

حين  يالسكن الفيدرالى الدعم فقدان بسبب خطرلتشرد في ستكون للربح المدرة غيروالمساكن ال كأب في يعيشون الذين
 خالل الحالية المستويات على االجتماعي السكن على لحفاظ تعهدت االتحادية الميزانية أن حين وفي. االتفاقياتانتهت 

.معقولة بأسعار السكنية القائمة لدعم األموال هذه استخداملآل يس هناك خطة تنتويل القادمة، االربع السنوات  

 القادمة العشر السنوات مدى على دوالر بليون 44 مبلغ استثمار إلى يورك يدعو التابع بجامعة المشردينمقرمحور

 ألسبوعفي ا إضافية دوالر 2.04 تتكلف سوف. الناس منريكثل معقولة بأسعار كناسلتوفيرمو كندا في التشردآلنهاء 

؟ذالك المنتخبين القادةسيحقق  هل. تحقيقه يمكن وهذا. كندا في شخص لكل  

 األسئلة

 كانت إذا ؟ لالسكان وطنية استراتيجية تطبيقي حزبكم يؤيد هل 
تنفيذها؟ من التأكد ميمكنك كيف نعم، اإلجابة  

 اسبوعيا دوالر 2.04 إضافيةب مأوى بال محور اقتراح ونتؤيد هل

؟ كندا في االقتصادي السكن عيوتوس التشردآلنهاء شخص لكل  

 سكانآل الربحية غيروالمساكن ال كأب فقدان معالجةال ميمكنك كيف
االتفاقيات؟أثنا انتهاء  االتحادية  

 :الموارد

 في إضافية وقائعية وصحائف المعلومات، من مزيد على للحصول
السلس هذه   
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