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وزارت دارایی

بودجه سال  2020تداوم ساخت استان بی سی قوی تر برای همه
ویکتوریا – بودجه سال  ،2020با ایجاد زیرساخت مورد نیاز این استان رو به رشد ،حمایت از هزاران شغل جدید،
تقویت سرمایه گذاری در زمینه بهداشت و آموزش و افزایش استطاعت مالی همگان برای پرداخت مخارج زندگی،
موجب پیشرفت بریتیش کمبیا می شود.
به گفته کارول جیمز ،وزیر دارایی" ،از جاده های جدید ،مسکن ،مدرسه ،مراکز مراقبت از کودک گرفته تا خدمات
بهتر و قابل تقبل در همه جوامع محلی ،ما شاهد تغییرات بنیادی هستیم که به بهبود زندگی مردم بریتیش کلمبیا می
انجامد" ".در کنار هم ،پیشرفت زیادی داشته ایم و دیگر نمی توانیم به عقب برگردیم .بودجه  2020با تمرکز بر
مردم ،موجبات پیشرفت استان مان را فراهم می کند".
ساخت استان بی سی قوی تر
بودجه  2020بار دیگر متعهد می شود که صرف سرمایه برای اقالم غیر مصرفی را در مدت بیش از  3سال به
 22/9میلیارد دالر – باالترین سطح در تاریخ بی سی  -برساند .و کاری که برای ساخت بیمارستان ها و امکانات
بهداشتی جدید و به روز ،پروژه های احداث بزرگراه و مسیرهای حمل و نقل ،مدرسه و مسکن جدید در سرتاسر
بی سی در جریان ،در طول ساخت و ساز ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،به افزایش بیش از  100.000شغل
می انجامد.
به گفته جیمز" ،مردم بریتیش کلمبیا سخت کار می کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خانواده هایشان ایجاد کنند و
ما هم به همین نحو در تالش هستیم .با ایجاد زیرساخت مورد نیاز استان رو به رشدمان ،ما زندگی را برای مردم
راحت تر و در جوامع محلی مشاغل و فرصت های خوبی ایجاد می کنیم".
بی سی قوی تر یعنی ایجاد اطمینان از اینکه فرصتهایی برای همه مردم وجود دارد .بودجه  ،2020با تایید
توافقنامه تاریخی شراکت  25ساله درآمد که موجب سهیم شدن اقوام اولیه در  3میلیارد درآمد حاصل از بازی می
شود ،گام دیگری در جهت مصالحه با اقوام بومی بر می دارد.
فرصت های جدید در اقتصاد پایدار
طی دهه آتی ،بیش از  860.000شغل در سراسر بریتیش کمبیا ایجاد می شود .بیش از  %75از کل این مشاغل
نیاز به مدرک آموزش عالی یا کارآموزی دارند.
بودجه  ،2020همگام با رشد نیروی کار ماهر بی سی ،کمک هزینه تحصیلی جدیدی را با عنوان کمک هزینه
دسترسی تحصیلی بی سی برای دسترسی دانشجویان بی سی به آموزش عالی مطابق با نیازشان اختصاص می دهد

تا این اطمینان را به وجود آورد که همه مردم بریتیش کمبیا می توانند از این امکانات بهره مند شوند .این کمک
هزینه تحصیلی تا سقف  4000دالر را برای کمک به پرداخت هزینه های اولیه شهریه برای بیش از 40.000
دانشجو کم درآمد یا با درآمد متوسط تامین می کند.
جیمز می گوید" ،آینده بی سی روشن و مملو از فرصت است .با کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی ،
امکان تحصیل در کالج یا تحصیالت دانشگاهی برای هزاران نفر دیگر از مردم بریتیش کلمبیا فراهم خواهد بود".
"این کمک هزینه های تحصیلی برای دانشجویان بسیار با ارزش هستند و به کسب و کارهای بی سی کمک می
کنند افراد ماهر مورد نیاز خود را پیدا کنند".
این استان با ایجاد دسترسی به امکانات کاریابی ،آموزش مهارت ،اعطای وام خرید لوازم کسب و کار و اعطای
کمک هزینه به جوامع محلی صدمه خورده و برنامه های برای بازنشستگی پیش ازموعد ،به حمایت از کارکنان
جنگل داری دچار مشکل می پردازد .بودجه  ،2020بودجه مورد نیاز برای اقدام جهت احیای جنگل های جدید از
جمله فعال سازی اقتصاد بیولوژیکی بی سی با ابداعاتی همچون تبدیل چوب به محصوالت دارای ارزش افزوده
مثل زیست سوخت ،پالستیک بیولوژیکی و منسوجات را  13میلیارد دالر افزایش می دهد.
محیط زیست پاک ،بنیان یک اقتصاد موفق و پایدار را تشکیل میدهد .بودجه  2020با اختصاص  419میلیون
دالر دیگر طی مدت سه سال به بی سی پاک  ،CleanBCعالوه بر حدود  900میلیون دالر سرمایه گذاری
اختصاص یافته در بودجه  ،2019گذر به آینده ای پاک تر را تسریع می کند .این اعتبار شامل مبالغ تشویقی برای
خریداری وسایل نقلیه الکتریکی (ای وی) و ساخت ایستگاه های شارژ ای وی می شود .عالوه بر آن ،بودجه امسال
حمایت از صنایعی را که به سمت راهکارها و پروژه های پاک و کم کربن پیش می روند ،افزایش داده است تا
مدارس ،دانشگاه ها ،کالج ها و بیمارستان های بی سی را از نظر مصرف انرژی بهینه سازی کند.
تقویت استطاعت مالی و بهبود خدمات
بی سی یکی از اقتصادهای به سرعت رو به رشد کانادا است .اما با این که اقتصاد رشد کرده ،زندگی برای بسیاری
ازخانواده ها بیش از حد گران شده است.
برنامه جدید مزایای تخصیص امکانات به کودکان بی سی ،که در اکتبر آغاز می شود ،پول بیشتری در اختیار
 290.000خانواده برای حمایت از فرزندان شان قرار می دهد .در کنار مزایای برخورداری از مراقبت از کودک
در بی سی و برنامه کاهش هزینه شهریه برای مراکز مراقبت از کودک دارای مجوز ،خانواده های تک فرزندی
می توانند تا سقف  20.000دالر ،و خانواده های دارای دو فرزند می توانند تا سقف  28.000دالر در سال صرفه
جویی داشته باشند.
این صرفه جویی ها به دنبال تغییراتی در آی سی بی سی (اداره بیمه بریتیش کلمبیا) صورت گرفته که همگام با
ارتقای مزایای مراقبت از کودک ،هزینه ها را به طور متوسط تا  %20یا  400دالر در سال برای همه رانندگان
کاهش می دهد .همچنین اولین سالی را رقم می زند که حق بیمه خدمات درمانی (ام اس پی) برای یک سال کامل
حذف شده ،که خود بزرگترین کاهش مالیاتی برای طبقه متوسط طی یک نسل است.
بودجه  2020به تقویت خدمات بهداشتی ،آموزشی و اجتماعی می پردازد که همه مردم بریتیش کمبیا به آن متکی
هستند .این بودجه با اختصاص مبلغ  339میلیون دالر دیگر به سرمایه گذاری های اخیر برای بهسازی مدارس و
استخدام بیش از  4200معلم جدید ،نظام آموزشی کودکستان تا پایان متوسطه بریتیش کلمبیا (کی  )12را تحکیم
می بخشد.

در بودجه  2020مبلغ  1میلیارد دالر دیگر به بهبود مراقبت های بهداشتی در بریتیش کلمبیا اختصاص یافته است.
همین حاال ،کار ساخت بیمارستانهای جدید یا بهسازی شده برای  13جامعه محلی در حال انجام است و  12مرکز
ارائه مراقبت های اورژانسی و مراقبت های اولیه هم اکنون در حال فعالیت هستند و  2مرکز دیگر نیز به زودی
به این تعداد افزوده خواهد شد.
یک برنامه متوازن
بودجه  2020یک برنامه متوازن است که بر اولویت های مردم بریتیش کلمبیا تمرکز دارد.
بودجه  2020رده مالیاتی جدیدی را برای دریافت کنندگان بیشترین درآمد که  %1از مردم بریتیش کلمبیا را تشکیل
می دهند ایجاد می کند .تقریبا نیمی از درآمد ایجاد شده به واسطه اخذ مالیات از افرادی خواهد بود که بیش از 1
میلیون دالر در سال درآمد دارند.
جیمز می گوید" :در حال حاضر ،از افراد دارای باالترین درآمد ،یعنی  %1اول افراد با درآمد باال ،می خواهیم
کمی بیشتر بپردازند و به بی سی کمک کنند تا خدمات بهتری را به خانواده ها و جوامع محلی عرضه کند و
زیرساخت قوی تری را برای آنها بسازد".
برای کمک به تقبل هزینه های رو به رشد خدمات بهداشتی و اثرات نوشیدنی های شیرین ،بی سی اقدام به اعمال
مالیات فروش استانی برای نوشیدنیهای شیرین گازدار کرده است .این اقدام مورد حمایت دست اندرکاران بهداشتی
و کمیته متشکل از همه احزاب است چون بیشترین مصرف کننده این دسته از نوشیدنی های گازدار شیرین ،جوانان
بین  14تا  18ساله هستند.
توافقنامه اعتماد و عرضه با فراکسیون حزب سبز بی سی ،همچنان پایه های یک دولت قوی و با ثبات را برای
بریتیش کلمبیا بنا می نهد .با همکاری هم ،پیشرفت ما در زمینه اولویت های مشترک مانند تغییر اقلیمی ،مواجهه با
بحران مسکن و ایجاد اقتصادی قوی و متنوع همچنان تداوم خواهد داشت.
خالصه نکات کلیدی:
•

•

•

•

بودجه برای هر سه سال طرح مالی ،با مازاد  227میلیون دالر در سال  179 ،2020/21میلیون دالر در
سال 2021/22و  374میلیون دالر در سال  2022/23متوازن است.
سال گذشته ،اقتصاد بی سی در ردیف رتبه های برتر رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) واقعی استانی
قرار گرفت ،پایین ترین نرخ بیکاری در کشور را داشت و از جمله استان های پیشرو در رشد موقعیت های
استخدامی در سرتاسر کانادا بود.
پیش بینی می شود بریتیش کلمبیا در سال  2020و  2021همچنان رتبه برتر خود در رشد تولید ناخالص
داخلی واقعی استانی را حفظ کند.
بین سال های  2001تا  ،2019جمعیت بی سی رشد تقریبا یک میلیون نفری داشته و بیشترین تراکم افزایش
جمعیت در بخش اصلی ونکوور و حومه آن (لوئر مین لند) بوده است .انتظار می رود تا سال  2024جمعیت
بی سی تا حدود  346.000نفر و ظرف  15سال آینده تا یک میلیون نفر رشد داشته باشد.

اطالعات زمینه ای در ادامه عنوان می شود.
وزارت دارایی

ارتباطات رسانهای
778 974 3341
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وزارت دارایی

طرح مالی سالهای  2020/21تا 2022/23
بهبود زندگی
بریتیش کلمبیا از رهبران اقتصادی در کانادا است .پیشبینیکنندههای بخش خصوصی انتظار دارند که بی سی در
سال های  2020و  2021بین رتبه های برتر از نظر رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) واقعی استانی باقی
بماند .سال گذشته ،بریتیش کلمبیا پایین ترین نرخ بیکاری در کشور را داشت و از نظر رشد اشتغال در کشور در
راس قرار گرفته بود.
مردم بریتیش کلمبیا به شدت برای پیشرفت می کنند ،و مردمی که باعث تقویت استان ما می شوند باید در عوض
از اقتصاد قدرتمند استان ما سود ببرند .بودجه  2020طرحی متوازن است که در عین حمایت از ایجاد مشاغل در
سرتاسر استان ،به دولت این امکان را می دهد که همچنان به سرمایه گذاری در جهت بهبود استطاعت مالی مردم
و بهبود خدماتی که به آن متکی هستند ادامه دهد.
اقتصاد مقاوم ،رشد اقتصادی با ثبات
پیش بینی بودجه  ،2020در عین صحه گذاشتن بر ناپایداری و عدم قطعیت وضعیت اقتصاد جهانی ،بار دیگر بر
موقعیت بی سی به عنوان یک پیشروی اقتصادی در کانادا اذعان دارد.
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در استان بی سی در سال  ،2020با کمی افزایش از  %1/9به %2/0
رسیده در حالی که پیش بینی ها برای سال  2021در مقایسه با گزارش سه ماهه اول سال  ،2019با کمی تعدیل
از  %2/0به  %1/9کاهش یافته است .چشم انداز رشد اقتصادی برای سال های  2022تا  2024به طور متوسط
 2%/0پیش بینی می شود که همچنان مطابق با انتظارات قبلی است.
ریسک های اصلی رکود برای چشم انداز اقتصادی شامل ناپایداری و عدم قطعیت مداوم نسبت به سیاست های
تجارت جهانی ،تنش های ژئوپولیتیک ،فعالیت اقتصادی ضعیف جهانی و همینطور قیمت پایین تر کاال و رشد کندتر
اقتصاد داخلی است .انتظار می رود توسعه در حوزه گاز طبیعی مایع (ال ان جی) در استان تاثیر مثبتی بر اقتصاد
بی سی داشته باشد .پایداری مالی در آی سی بی سی و تاثیر بی اعتمادی به تجارت جهانی در خصوص درآمدهای
منابع طبیعی ،می توانند ریسک هایی را متوجه این طرح مالی کنند.
برای مدیریت این ریسکها ،پیش بینی بودجه  2020در مورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای بی سی همچنان
پایین تر از چشم انداز ارائه شده توسط شورای پیش بینی اقتصادی نگه داشته می شود ،که نشان دهنده تالش برای
لحاظ کردن سطحی از احتیاط و دوراندیشی در این طرح مالی است.

الیه های دیگر احتیاطی در این طرح مالی گنجانده شده تا بتوان با درآمدهای پایین تر از حد انتظار ،هزینه های
پیش بینی نشده یا موارد اضطراری مقابله کرد .بودجه  2020در هر یک از سه سال طرح مالی ،کمک هزینه ای
به مبلغ  300میلیون دالر به پیش بینی سالیانه اختصاص داده است .همچنین در بودجه  2020مبلغ  600میلیون
دالر در سال  2020/21و  400میلیون دالر در سال برای سال های  2021/22و  2022/23به موارد پیش
بینی نشده اختصاص یافته است.
چشم انداز بودجه
مازاد پیش بینی شده در بودجه :2020
•
•
•

 227میلیون دالر در سال 2020/21
 179میلیون دالر در سال 2021/22
 374میلیون دالر در سال 2022/23

چشم انداز درآمد
پیش بینی می شود کل درآمد دولت در سال  2021/21مبلغ  60/6میلیارد دالر ،در سال  2021/22مبلغ 62/4
میلیارد دالر و در سال  2022/23مبلغ  64/2میلیارد دالر باشد.
چشم انداز هزینه ها
پیش بینی می شود کل هزینه ها طی مدت سه سال طرح مالی ،برای سال  2020/21مبلغ  60/1میلیارد دالر،
سال  2021/22مبلغ  61/9میلیارد دالر و سال  2022/23مبلغ  63/5میلیارد دالر باشد.
هزینه سرمایه ای
هزینه سرمایه پشتیبانی شده از سوی مالیات دهندگان در طرح مالی مبلغ بی سابقه  22/9میلیارد دالر است که
شامل سرمایه گذاری های جدید برای حفظ و گسترش ریزساخت های استانی از جمله مدارس ،امکانات آموزش
عالی ،مسکن ،حمل و نقل ،جاده ،پل و بیمارستان می شود.
استطاعت برای بدهی
تخمین زده می شود بدهی پشتیبانی شده از سوی مالیاتدهندگان بی سی در پایان سال مالی  2020/21به 49/2
میلیارد دالر ،در سال  2021/22به  53/9میلیارد دالر و در پایان سال  2020/23به  58/6میلیارد دالر برسد.
انتظار می رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پشتیبانی شده از سوی مالیات دهندگان ،مقیاس اصلی اندازه
گیری که آژانس های رتبه بندی اعتباری از آن استفاده می کنند ،تا پایان دوره طرح مالی حدود  %17باقی بماند.
اطالعات تماس:
وزارت دارایی
ارتباطات رسانه ای
778 974 3341
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برای انتشار فوری
 18فوریه  29( 2020بهمن )1398

وزارت دارایی

کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی
برای حمایت از دانشجویان آموزش عالی کم در آمد یا با درآمد متوسط در زمانی که بیش از همیشه به آن نیاز دارند،
بودجه  2020گام بعدی برای تقویت استطاعت مالی دانشجویان بی سی را بر می دارد.
در راستای حذف بهره از وام های دانشجویی بی سی ،کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی که بر اساس
نیاز برای رفع مخارج اولیه اعطا می شود ،موانع سر راه تحصیل را بر می دارد و از دانشجویان برای تکمیل
تحصیالت شان حمایت می کند.
این بودجه که به موقع برای ترم پاییز سال  2020اعالم شده ،حمایت فوری در اختیار بیش از  40.000دانشجوی
واجد شرایط کالج ها و دانشگاه های دولتی در سرتاسر استان برای پرداخت هزینه های اولیه تحصیل شان قرار
می دهد.
کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی مکمل کمک هزینه دانشجویی کانادا برای دانشجویان تمام وقت است
و این اطمینان را به وجود می آورد که دانشجویان بی سی تا سقف  4000دالر در سال برای کمک به پرداخت
هزینه برنامه های تحصیلی منجر به اخذ مدرک تحصیلی ،دیپلم یا دانشنامه دریافت کنند.
•

•

دانشجویان واجد شرایط که در برنامه ای با طول مدت کمتر از  2سال ثبت نام کرده اند ،در طرح کمک
هزینه دسترسی تحصیلی بی سی ،می توانند تا سقف  4000دالر در سال دریافت کنند.
دانشجویان واجد شرایط که در برنامه ای با طول مدت بیش از  2سال ثبت نام کرده اند ،می توانند عالوه بر
حداکثر  3000دالر تعلق گرفته به آنان تحت برنامه کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان تمام وقت در
کانادا ،مبلغ  1000دالر هم طبق طرح کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی سی دریافت کنند که جمعا مبلغ
 4000دالر در سال خواهد شد.

طراحی این کمک هزینه تحصیلی بازتاب بهترین اقدامات است و تحقیقاتی که نشان می دهند کمک هزینه های
تحصیلی مبتنی بر نیاز و اعطا شده در بدو کار نه تنها باعث بهبود دسترسی به تحصیل می شوند بلکه با تقویت
استطاعت مالی دانشجویان در شروع تحصیالت عالی شان در آغاز هر سال تحصیلی ،مشوقی برای تکمیل
تحصیالت شان هستند.
این کمک هزینه تحصیلی جدید با سرمایه گذاری  24میلیون دالر طی مدت سه سال و طراحی مجدد برنامه اعطای
کمک هزینه تحصیلی بر اساس بازخورد مدافعان منافع دانشجویان بی سی ایجاد می شود .این مبلغ عالوه بر حدود
 37میلیون دالر سرمایه گذاری مجدد دولت از محل کمک هزینه برای اطمینان از این امر است که دانشجویان این
کمک را در زمانی دریافت می کنند که بیش از هر وقت دیگری به آن نیاز دارند.

این بدان معناست که تقریبا دو برابر دانشجو از این حمایت مالی برخوردار خواهند شد.
برنامه کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی سی همچنان به حمایت از اولویت های بازار کار ادامه می دهد ،کمک
مالی به دانشجویان را مدرنسازی می کند و از انعطاف الزم برخوردار است تا نیاز مشاغل پر تقاضا مانند مربی
کودکان خردسال ،دستیار مراقبت های پزشکی و کارکنان بخش تجارت را برآورده سازد .این اولین بار است که
کمک هزینه استانی به دانشجویان پاره وقت و دانشجویانی تعلق می گیرد که در برنامه های کمتر از دو سال و با
دامنه وسیع تری از برنامه های آموزشی ثبت نام کرده اند.
برنامه کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی سی در راستای اقدامات دولت بی سی برای بهبود وضع زندگی و
استطاعت مالی از جمله سرمایه گذاری های تاریخی و تغییر سیاست در بخش آموزش عالی شکل می گیرد:
گشودن در به روی آموزش عالی و کارآموزی:
•

•

•

•

آغاز برنامه استانی حذف شهریه برای جوانان سابقا تحت پوشش برنامه مراقبتی جهت ایجاد دسترسی به
شهریه رایگان در همه  25موسسه آموزش عالی دولتی .تا این زمان ،بیش از  1100جوان سابقا تحت
پوشش برنامه مراقبتی از این تسهیالت برخوردار شده اند.
حذف بهره تعلق گرفته به وام های دانشجویی بی سی که باعث می شود یک دانشجوی معمولی که با
 28.000دالر بدهی به بی سی و وام های دانشجویی فدرال ،فارغ التحصیل می شود طی مدت  10ساله
بازپرداخت ،مبلغ  2300دالر در پرداخت بهره صرفه جویی کند.
کاهش هزینه تحصیل با سرمایه گذاری بیش از  3میلیون دالر در زمینه کتاب های درسی عمومی -بزرگترین
سرمایه گذاری استان.
ایجاد اولین بودجه بورسیه تحصیالت تکمیلی بی سی با سرمایه گذاری به مبلغ  12میلیون دالر -بزرگترین
سرمایه گذاری در اعطای بورسیه تحصیالت تکمیلی در تاریخ استان.

حمایت ازمحیط های یادگیری امن و پیشرفته:
•

•

•

•

ایجاد دسترسی استطاعت مالی بیشتر برای دانشجویان در زمینه محل سکونت با سرمایه گذاری  450میلیون
دالر برای ساخت حدود  5000تخت جدید طی مدت شش سال ،که بودجه  1975تخت جدید تا کنون تامین
شده است.
افتتاح  11مرکز کارآموزی جدید و ارتقا یافته در زمینه مراقبت های بهداشتی و مهندسی با شراکت دولت
فدرال و موسسات آموزش عالی در سرتاسر بی سی.
توسعه خط تلفن کمک رسان جدید و رایگان  24ساعته هر  7روز هفته ،برای سالمت روحی روانی
دانشجویان در همه موسسات عمومی و خصوصی آموزش عالی در سرتاسر بی سی.
سرمایه گذاری  750.000دالر در برنامه های جلوگیری از خشونت جنسی در موسسات آموزش عالی.

سرمایه گذاری در مشاغل امروز و آینده
•

•

•

تامین  42میلیون دالر در سال ،تا سال  ،2022/23برای افزودن  2900فضای فن آوری در ارتباط با
مجموعه ای از برنامه ریزی های فن آوری در موسسات دولتی آموزش عالی در سرتاسر بی سی
سرمایه گذاری مبلغ کل حدود  30میلیون دالر برای گسترش یادگیری توام با همکاری و یکپارچه با کار
در هر یک از  25موسسه دولتی آموزش عالی در بی سی
مذاکره بر سر توافقنامه جدید توسعه نیروی کار با دولت کانادا و تامین  685میلیون دالر طی مدت شش
سال برای تربیت و ارتقای مهارت های  67.000تن از مردم بریتیش کلمبیا

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

سرمایه گذاری ها تا کنون شامل  12/4میلیون دالر برای کمک به ایجاد دسترسی بیش از  2000زن،
جوان و سایر گروه های کمتر مطرح به کارآموزی حرفه ای و  7/5میلیون دالر برای کارآموزی حرفه
ای حدود  500نفر از مردم در جوامع محلی اقوام بومی
توجه به نیازهای نیروی کار در زمینه مراقبت های بهداشتی و آموزش کودکان خردسال از طریق:
سرمایه گذاری در اولین برنامه سونوگرافی خارج از ونکور و حومه آن (لوئر مین لند) ،در کالج نیو
کالدونیا در پرینس جورج ،و همینطور در اولین برنامه سونوگرافی جزیره ونکوور در کالج کاموسان،
گسترش فضای کاردرمانی و فیزیوتراپی ،و ایجاد اولین برنامه ها در شمال،
ایجاد اولین برنامه مدرک پرستاری در شمال شرق در فورت سنت جان،
افزودن  314فضای آموزش کودکان خردسال در  12موسسه آموزش عالی به عنوان بخشی از سرمایه
گذاری سه ساله  7/4میلیون دالری
سرمایه گذاری در کارآموزی حرفه ای از جمله:
اختصاص  12/4میلیون دالر برای کمک به بیش از  2000زن ،جوان و سایر گروه های کمتر مطرح
شده جهت دسترسی به کارآموزی حرفه ای ماهرانه؛
اختصاص  7/5میلیون دالر به کارآموزی حرفه ای برای تقریبا  500تن در جوامع محلی اقوام بومی در
سرتاسر بی سی؛
اختصاص  3/5میلیون دالر به افزایش تعداد مشاوران کارآموزی برای ارتقای حمایت از کارآموزان و
کارفرمایان.

خالصه نکات کلیدی:
•

•

•

•

•

 77%از همه موقعیت های شغلی جدید ظرف  10سال آینده نیاز به آموزش عالی و کارآموزی حرفه ای
خواهند داشت %41 :نیاز به دانشنامه یا دیپلم و  %36نیاز به مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد خواهند
داشت.
از ابتدای سپتامبر  ،2020دانشجویان واجد شرایط متقاضی اخذ کمک مالی دانشجویی از استیودنت اید بی
سی (کمک هزینه دانشجویی) به صورت خودکار برای برخورداری از کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی
سی  ،مورد ارزیابی قرار می گیرند .نیازی به ارائه درخواست جداگانه دانشجویان نیست.
بودجه کمک هزینه تحصیلی می تواند هم برای پرداخت هزینه شهریه و هم هزینه های اساسی زندگی مانند
هزینه اجاره بها ،خوار و بار و رفت و آمد مورد استفاده قرار گیرد.
کمک هزینه جدید دسترسی تحصیلی بی سی برای دسترسی به آموزش عالی از الگوی بهترین اقدامات پیروی
می کند و بدین ترتیب بی سی در زمره سایر قلمروهای کانادا قرار می گیرد که کمک هزینه را مبتنی بر نیاز
در بدو تحصیل اعطا می کنند.
کمک هزینه دسترسی تحصیلی بی سی از تعهد به توافقنامه اعتماد و تقاضا با فراکسیون حزب سبز بی سی
جهت بهبود دسترسی و کاهش هزینه های آموزش عالی برای دانشجویان حمایت می کند.

اطالعات تماس:
وزارت دارایی
ارتباطات رسانه ای
778 974 3341
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وزارت دارایی

ساختن آینده با بزرگترین طرح زیرساخت های بی سی تا کنون
با توجه به رشد جمعیتی پیش بینی شده یک میلیون نفری بی سی ظرف  15سال آینده ،توجه به ایجاد ریزساخت ها و
ارائه خدمات مورد نیاز مردم ،نه فقط در حال حاضر ،بلکه در آینده ،نکه ای کلیدی در حفظ شالوده اقتصادی قوی و
بهبود کیفیت زندگی همه مردم است.
بودجه  2020با رساندن میزان سرمایه هزینه ای پشتیبانی شده از سوی مالیات دهندگان ظرف مدت سه سال به رقم
 22/9میلیارد دالر – باالترین سطح در تاریخ بی سی – خود را متعهد به ایجاد سرمایه های جدید می کند.
اقدامات در حال اجرا برای احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی جدید و ارتقای آنها ،پروژه های احداث بزرگراه و
مسیر حمل و نقل ،ایجاد مدارس و مسکن جدید در سرتاسر بی سی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد
 100.000شغل جدید در طول مدت ساخت و ساز می شود.
این سرمایه گذاری ها در استان رو به رشد بی سی ،باعث می شوند از عهده برآورده کردن نیاز روز افزون به
خدمات بر آییم و بی سی را در مسیر آینده ای پایدار نگه داریم.
سرمایه گذاری ها طی دوره سه ساله طرح مالی شامل موارد زیر هستند:
•

بهداشت :اختصاص مبلغ  6/4میلیارد دالر برای حمایت از پروژه های کلی ساخت و ساز جدید و ارتقای مراکز
بهداشتی ،تجهیزات پزشکی و تشخیصی و سیستم های مدیریت اطالعات .پروژه های اصلی شامل توسعه مجدد
بیمارستان رویال کلمبیا در نیو وست مینیستر ،برج های جدید مراقبت از بیماران واقع در بیمارستان رویال اینلند
در کاملوپس و بیمارستان منطقه ای پنتینکتون ،جایگزینی بیمارستان ممولایر میلز در ترس و ساخت یک بیمارستان
جدید سن پاول در ونکوور می شود.
• حمل و نقل :اختصاص مبلغ  7/4میلیارد دالر به پروژه های اولویت دار از جمله جایگزینی پل پاتوال ،قطار
زیر زمینی براد وی ،چهاربانده کردن بزرگراه شماره  1تا کیکینگ هورس کانیون و بهینه سازی کریدورهای
بزرگراه در دلتا ،لنگلی و در طول ساحل جنوبی جزیره ونکوور.
• آموزش :اختصاص  2/8میلیارد دالر به حفظ ،جایگزینی ،بازسازی یا گسترش امکانات تحصیل کودکستان تا
پایان متوسطه (کی  )12در نورث ونکوور ،نواحی آموزشی سوک ،کسنل ،کوکوایتلم ،ناحیه آموزشی
ویکتوریای بزرگ ،ونکوور ،ابوتسفورد ،و اضافه کردن بخشی به دبیرستان ولی ویو در کاملوپس .بسیاری از
این مدارس جدید یا ارتقا یافته همچنین مراکز یادگیری محلی و فضاهای مراقبت از کودک خواهند داشت.
• آموزش عالی :اختصاص مبلغ  3/1میلیارد دالر برای ایجاد ظرفیت و کمک به تامین نیروی کار مورد نیاز آتی
استان در بخش های کلیدی از جمله بهداشت ،علم ،حرفه ها و فن آوری .این پروژه ها شامل ساختمان جدید علوم
بهداشتی برای دانشجویان موسسه فن آوری بریتیش کلمبیا (بی سی آی تی) در برنابی؛ تجهیزات جدید برای

گسترش ابررایانه سیدار در دانشگاه سایمون فریزر در برنابی؛ و تجهیزات تخصصی در پردیس ونکوور
دانشگاه بریتیش کلمبیا (یو بی سی) ،بیمارستان عمومی ونکور (وی جی اچ) و مرکز تحقیقات سرطان بی سی
برای حمایت از توسعه درمان های تخصصی سرطان های پروستات ،مثانه و کلیه می شود .عالوه بر آن،
برنامه وام مسکن دانشجویی استان متضمن ساخت تقریبا  5000تخت جدید برای سکنا دادن دانشجویان در
سراسر بی سی ،از ترس تا کران بروک و از پرینس جورج تا ویکتوریا است.
• مسکن :در بخشی از طرح  10ساله دولت در انجام کار شراکتی برای ایجاد مسکن ارزان برای مردم بریتیش
کلمبیا ،بیش از  1میلیارد دالر طی مدت سه سال به حمایت از ساخت مسکن جدید برای افراد کم در آمد یا با در
آمد متوسط در سرتاسر بی سی اختصاص داده شده است .این امر شامل ساخت خانه های بیشتری برای افراد
مسن ،اقوام بومی و خانواده ها می شود .بودجه  2020همچنین مبلغ  56میلیون دالر دیگر به ساخت  200واحد
مسکونی کمکی پیش ساخته جدید برای افراد بی خانمان یا در خطر بی خانمان شدن اختصاص داده است.
اطالعات تماس:
وزارت دارایی
ارتباطات رسانه ای
778 974 3341
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ساخت بنیان مصالحه
از روزی که این دولت مراسم تحلیف را به جا آورد ،حقوق اقوام بومی و مصالحه را از اولویت های خود قرار داده
است -نه فقط در یک وزارتخانه بلکه در تمام دولت .در همان روز که شرح وظایف اختصاصی هر وزیر به وی
ابالغ شد ،حکمی نیز در اختیار هر یک از آنها قرار گرفت .این حکم از آنها می خواست به دنبال مصالحه راستین و
پایدار با اقوام بومی در بریتیش کلمبیا باشند و از اقدام برای اتخاذ و اجرای بیانیه سازمان ملل در مورد حقوق اقوام
بومی (بیانیه  )UNحمایت کنند.
قانون بیانیه حقوق اقوام بومی
پاییز سال گرشته ،مجلس قانون گذاری به صورت متفق القول قانون بیانیه حقوق اقوام بومی (قانون بیانیه) را به
تصویب رساند که با همکاری شورای ریاست اقوام اولیه شامل مجمع اقوام اولیه بی سی ،اجالس اقوام اولیه و اتحادیه
روسای سرخپوست بی سی تهیه شده بود.
این قانون بیانیه دولت را مکلف تا با مشورت و همکاری با اقوام بومی بریتیش کلمبیا ،اقدامات الزم جهت همسان
سازی قوانین استانی با بیانیه  UNرا انجام دهند .این قانون همچنین دولت را موظف به ارائه برنامه عملیاتی با کمک
اقوام بومی برای تحقق اهداف بیانیه  UNو همینطور گزارش ساالنه در مورد پیشرفت انجام آن می نماید.
دولت متعهد به تعامل با اقوام ،ملل ،سازمان ها و رهبران بومی در مورد گام های بعدی است .این تعامل راهنمای
دولت در مسیر پیشرفت برای اجرای کامل قانون بیانیه خواهد بود.
تداوم انجام اقدامات برای حمایت از مصالحه
تمام ارکان دولت طی دو سال و نیم گذشته اقداماتی به عمل آورده اند تا در حمایت از جوامع محلی سالم و در حال
پیشرفت با اقوام بومی همکاری کنند.
دولت به سرعت اقداماتی برای تغییر سیاست ها و توجه به شکاف هایی انجام داده که مدت ها برای اقوام بومی از
اولویت باالیی برخوردار بوده است ،از جمله اقدام برای توجه به فراخوان اقدام کمیسیون حقیقت و مصالحه.
قانون بیانیه بر مبنای این اقدام بنا شده است و نشانگر تعهد دولت به مصالحه راستین و پایدار و تمایل به انجام اقدام
سریع برای برآورده کردن نیازهای اقوام بومی است.
موارد زیر گزیده ای از تنها برخی اقدامات مهمی است که دولت طی مدت دو سال گذشته ضمن انتظار برای تصویب
قانون بیانیه به انجام رسانده است.
اصالح سیستم محافظت از کودک

هیچ کس نمی خواهد شاهد صدمه دیدن کودکان باشد و هیچ کس نمی خواهد ببیند کودکی بی دلیل از خانواده اش گرفته
می شود .به علت صدمات فرهنگی مهمی که با دور کردن کودکان اقوام بومی از خانواده ها و جوامع شان به بار می
آید ،استان به سرعت اقدام به رسیدگی به موضوع تعداد باالی کودکان اقوام بومی تحت مراقبت استان نموده است.
دولت برای این که کودکان را در کنار خانواده و جوامع شان نگه دارد ،پرداخت های حمایتی به اعضای خانواده
گسترده شامل اقوام نزدیک را تا حدی افزایش داده که با حمایت های اعطا شده به والدینی که کودکی را به فرزندی
قبول کرده اند برابری می کند .از آنجایی که تعداد بیشتری از کودکان اقوام بومی از حمایت افراد خانواده و جوامع
محلی خود برخوردار هستند ،بی سی اکنون پایین ترین تعداد کودکان و جوانان تحت مراقبت دولت طی  30سال
گشذته و پایین ترین تعداد کودکان اقوام بومی تحت مراقبت دولت از سال  2014را دارد .با این وجود ،دولت از لزوم
انجام اقدامات بیشتر آگاه است.
یکی از راه های اصلی اقدام دولت برای بیرون نگه داشتن کودکان اقوام بومی از مراکز مراقبت ،پایان دادن به عمل
صدور "هشدار تولد" است که باعث می شد خدمات دهندگانی که در زمینه محافظت از کودک دغدغه داشتند ،آنها را
بدون رضایت از والدین شان بگیرند.
به جای این که کودک را به بهانه نیاز خانواده به کمک از آنها بگیرند ،روش جدید مبتنی بر همکاری ،مستلزم همکاری
نزدیک خدمات دهندگان و والدین برای مشخص ساختن و ارائه حمایت های مورد نیاز آنهاست تا فرصت شروع سالم
را در اختیار کودکان شان قرار دهند.
مسئله ادامه دار تعداد باالی کودکان و جوانان اقوام بومی در نظام مراقبت بی سی ،اهمیت ارائه حمایت به کودکان و
جوانانی که به خاطر سن شان از حیطه مراقبت دولتی خارج می شوند را دو چندان می سازد .به همین دلیل دولت با
افتخار ،اقدام به گسترش روند حذف شهریه برای کودکان و جوانان سابق تحت مراقبت در همه موسسات آموزش
عالی دولتی کرده است .دولت از زمان اجرای این برنامه ،با سرمایه گذاری در چند برنامه کارآموزی حرفه ای و
افزایش و بهبود حمایت مالی از جوانان سابق تحت مراقبت دولت برای کمک به آنها برای تمرکز روی تحصیالت
شان ،این برنامه را گسترش داده است .بودجه  2020همچنان این طرح ابتکاری را تداوم می بخشد و این حمایت
های مالی ارزشمند را در اختیار تعداد بیشتری از جوانان واجد شرایط حذف شهریه قرار می دهد.
استان بیش از  1100جوان سابق تحت مراقبت دولت که اکنون بدون پرداخت شهریه مشغول کسب تحصیالت عالی
یا کارآموزی حرفه ای هستند و مسیر جدیدی را به سمت آینده ای روشن آغاز کرده اند را مورد تایید و تمجید قرار
داده است.
حمایت از بهداشت و درمان اقوام بومی
حمایت از بهداشت و بهبود سالمت اقوام بومی برای سالمت خانواده های اقوام بومی ضروری است.
دولت ،ضمن شراکت با مرجع بهداشتی اقوام اولیه ،مبلغ  40میلیون دالر برای ساخت دو مرکز شهری جدید درمانی
اقوام بومی و ساخت مجدد یا بازسازی شش مرکز بیشتر در جوامع محلی روستایی سرمایه گذاری کرده است .دولت
همچنین به تامین بودجه تعاونی بهداشت ودرمان شهری اقوام بومی کیالال له لوم در ونکوور کمک کرده است ،که
اولین مرکز از این نوع در بی سی است که تحت سرپرستی بزرگان اقوام بومی و با استفاده هم زمان از طب و
اقدامات درمانی بومی و غربی کار می کند.
ضمن پذیرش این واقعیت که اقوام بومی به طور نامتناسبی از بحران مصرف بیش از حد مواد آسیب دیده اند ،دولت
به همراه مرجع بهداشتی اقوام اولیه ،ملت متی بریتیش کلمبیا و مراکز دوستی ،در سرمایه گذاری سه ساله  20میلیون

دالری برای حمایت از جوامع محلی اقوام اولیه و اقوام بومی برای حل این بحران شریک شده است .تحت پوشش این
برنامه ،تا همین حاال تعداد پنجاه و پنج کمک هزینه برای برنامه های ابتکاری مهیا شده است.
تحصیالت کودکستان تا پایان متوسطه (کی  )12در دسترس برای اقوام بومی و نمایانگر تجربیات آنها
برای مدتها ،تعداد بسیار زیادی از کودکان و جوانان اقوام بومی در نظام آموزشی که تعلیمات اقوام بومی و نگرش
آنها در آن جایی نداشت یا نمایانگر واقعیت های زندگی اقوام بومی نبود ،در نظر گرفته نمی شدند.
برای کمک به عوض کردن این روند ،دولت با همکاری کمیته هدایت کننده آموزش اقوام اولیه و انجمن مدارس اقوام
اولیه ،توافقنامه سه جانبه همکاری را بنا نهاده است که متضمن آموزش منصفانه برای دانش آموزان اقوام اولیه،
بدون در نظر گرفتن محل زندگی آنها است.
این توافقنامه پنج ساله  100میلیون دالری از دانش آموزان اقوام اولیه بی سی حمایت می کند که در مدارس دولتی
یا مستقل اقوام اولیه در داخل یا خارج از اردوگاه تحصیل می کنند.
به دلیل تالش زیاد دانش آموزان بومی ،سرمایه گذاری های جدید و برنامه درسی جدیدی که بهتر نمایانگر دانش،
نگرش و تجارب اقوام بومی است ،دانش آموزان اقوام بومی در بی سی با باالترین نرخ در تاریخ ،تحصیالت متوسطه
خود را به پایان می رسانند و سال گذشته تقریبا  %70این افراد تحصیالت متوسطه خود را تمام کردند .با وجود این،
هدف موفقیت همه دانش آموزان بی سی است بنابراین هنوز اقدامات خیلی بیشتری باید صورت گیرد.
برای رسیدن به این هدف ،دولت با تامین بودجه فضای تربیتی جدید برای آموزش معلمان اقوام بومی ،دو گروه جدید
از کارشناسان ارشد آموزش اقوام بومی ،برنامه آموزش معلمان مدارس دولتی برای برخورداری از امکانات بهتر در
حمایت از دانش آموزان اقوام بومی ،همچنان به تالش برای بهبود آموزش دانش آموزان اقوام بومی ادامه می دهد.
دولت همچنین اقداماتی به عمل آورده تا با وضع استانداردهای حرفه ای جدید که معلمان را ملزم به تعهد به حقیقت،
مصالحه و بهبود می نماید از دانش آموزان اقوام بومی در بی سی بهتر حمایت کند.
بی سی همچنین بودجه ایجاد برنامه درسی برای  17زبان اقوام اولیه را تامین کرده است و تعداد بیشتری از این
برنامه ها در حال ایجاد است و همینطور دولت متعهد به حرکت در جهت ارائه دروس کامل به زبان های اقوام بومی
است .تعداد زبان های اقوام بومی که در بریتیش کلمبیا استفاده می شود ،نسبت به هر استان دیگری در کشور بیشتر
است .دولت مسئول است نقش خود برای حمایت از بقاء و احیای این زبان ها را ایفا کند.
دولت در راستای تالش برای مقابله با فاکتورهای آسیبپذیری که ممکن است منجر به ایجاد مشکل برای کودکان اقوام
بومی در نظام مدرسه شوند ،مبلغ  30میلیون دالر را طی مدت سه سال برای گسترش برنامه هد استارت در بیش از30
مورد از جوامع محلی بومی در سرتاسر استان سرمایه گذاری کرده است .هد استارت برنامه های خاص فرهنگی برای
یادگیری خردساالن ،مراقبت از کودک و آموزش والدین ارائه می دهد ،خدماتی که بدون هزینه ای در دسترس خانواده ها
است.
این سرمایه گذاری ها ،عالوه بر تامین منابع مالی جدید در بودجه  2020برای دانش آموزان آسیب پذیر ،به تعداد
بیشتری از دانش آموزان اقوام بومی کمک می کند تا بتوانند همز زمان با هم کالسی های خود فارغ التحصیل شوند.
گشودن در به روی فرصت ها
دانش آموزان اقوام بومی نیاز دارند تا مسیر پیشرفت در موسسات آموزش عالی بی سی و راه موفقیت برای نیروی
کار را به چشم خود ببینند.

برای بهتر بازتاب دادن نیازهای دانش آموزان اقوام بومی ،دولت با همکاری کمیته هدایت کننده آموزش اقوام اولیه،
انجمن یادگیری عالی و بزرگساالن اقوام بومی ،اقوام متی بریتیش کلمبیا ،اتحادیه استخدام و تربیت اقوام نخستین
بریتیش کلمبیا و سایر شرکای آموزش عالی اقوام بومی ،برنامه راهکار آموزش عالی اقوام بومی و استراتژی های
تربیت مهارت های اقوام بومی را توسعه بخشیده است.
در راستای کمک به اقوام بومی برای دسترسی به مشاغل با درآمد خوب ،دولت همچنین از طریق برنامه شراکت
های کارآموزی مبتنی بر جوامع محلی اقوام نخستین ،کمک هزینه ئاکنش به امور نیروی کار مورد نیاز این جوامع
محلی و بودجه توسعه تربیت مهارت های اقوام بومی ،بیش از  24میلیون دالر در سال را به بودجه کارآموزی
مشاغل در جوامع محلی بومی اختصاص داده است.
توافقنامه مزایای جوامع محلی برای کمک به حفظ مشاغل در جوامع محلی استفاده می شود و سرمایه گذاری های
دولت به عنوان فرصتی برای ارائه کارآموزی ،تربیت مهارت و ایجاد فرصت های استخدامی بر مبنای اولویت بندی
برای اقوام بومی و سایر افرادی که درهای فرصت به روی آنها بسته شده استفاده می شوند.
حضور حائز اهمیت است .به همین دلیل دولت تالش کرده اطمینان یابد اقوام بومی در هر یک از هیئت های مدیریتی
و موسسات دولتی آموزش عالی در بریتیش کلمبیا حضور داشته باشند.
در راستای فراخوان اقدام از سوی کمیسیون حقیقت و مصالحه ،دولت بودجه ایجاد اولین برنامه قانون اقوام بومی
کانادا در دانشگاه ویکتوریا را تامین نموده که اکنون مطالعات فشرده ای در قانون اقوام بومی و همینطور قانون غیر
بومی ارائه می دهد و این امکان را برای مردم فراهم می آورد تا بتوانند در هر دو حوزه به راحتی کار کنند .دولت
همچنین بودجه دوره آزمایشی مدرک جدید فصاحت در زبان اقوام بومی را تامین کرده است.
حمایت از احیای زبان های اقوام بومی
مدت های مدید ،احیای زبان مورد غفلت قرار می گرفت و همه زبان های اقوام بومی در بی سی اکنون در معرض
خطر هستند .بسیاری از چالش هایی که جوامع محلی از نظر فرهنگی و زبانی با آنها مواجهاند ،سیستماتیک و نظاممند
هستند و بر پایه رفتارهای استعماری با هدف حذف فرهنگ اقوام بومی ،از جمله نظام مدرسه شبانه روزی ،تشکیل
شده اند .با سرمایه گذاری در زبان و فرهنگ اقوام بومی ،استان شروع به مقابله با این چالش های اجتماعی نظام مند
در سطح جوامع محلی کرده است و سعی در ایجاد ارتباط بین اقوام و جوامع محلی ،سرزمین و فرهنگ آنان دارد.
 50میلیون دالر از بودجه استانی از طریق شورای فرهنگی اقوام اولیه تحت هدایت اقوام بومی برای کمک به جوامع
محلی و مردم جهت ایجاد ارتباط مجدد با زبان و فرهنگ شان اختصاص یافته است .با این بودجه ،شورا تعداد کمک
هزینه های زبان جوامع محلی برای حمایت از احیای زبان را با اعطای بیش از  16میلیون دالر کمک هزینه ،که از
سال  2018بین اقوام اولیه توزیع شده ،تقریبا به بیش از دو برابر افزایش داده است.
این شورا هم اکنون از بیش از  30محفل زبانی حمایت می کند که محیطی برای غوطه ور شدن فرهنگی کودکان
سنین پیش دبستانی و والدین آنها برای تسلط به زبان های اقوام اولیه و همینطور بیش از  100گروه مربی-کارآموز
ایجاد می کند .همینطور تعداد گویش های آرشیو شده در  FirstVoices.comرا بسیار افزایش داده اند.
علی رغم تالش مداوم شورای فرهنگی اقوام اولیه در حمایت از ایجاد زیرساختی برای آینده ،کماکان جا دارد اقدامات
بسیار بیشتری با کمک هم برای حمایت از جوامع محلی در تالش برای بازگرداندن زبان هایشان صورت گیرد ،زبان
هایی که وجود شان برای ملیت و حق حاکمیت ضروری است.
همکاری برای مقابله با بحران مسکن

ملت ها و سازمان های اقوام بومی ،شرکای مهم دولت برای مقابله با بحران مسکن هستند.
از طریق برنامه ساخت بی سی (بیلدینگ بی سی) :بودجه مسکن اقوام بومی؛ دولت مبلغ  550میلیون دالر طی مدت
 10سال برای ساخت  1750خانه برای اقوام بومی ،چه در اردوگاه یا خارج از آن ،سرمایه گذاری کرده است.
با این بودجه ،بی سی اولین و تنها دولت استانی خواهد بود که بودجه مسکن داخل اردوگاه را تامین می کند .تقریبا
 1200خانه ارزان جدید از طریق این برنامه در دست احداث هستند.
عالوه بر آن ،هر یک از و همه جریانات بودجه مسکن برنامه ساخت بی سی (بیلدینگ بی سی) از ارائه تقاضا توسط
شرکای اقوام بومی استقبال می کنند.
دولت استانی با جوامع محلی اقوام بومی ،مراکز دوستی و سایر سازمان های تحت رهبری اقوام بومی برای ساخت
خانه های مورد نیاز این مردم در جوامع محلی در هر قسمت از استان همکاری می کند.
محافظت از موضوعات مهم
توسعه منابع یکی از بخش های مهم اقتصاد استانی است .مشاغل مرتبط با منابع عامل پایداری خانواده ها و جوامع
محلی هستند .اما توسعه منابع باید پایدار باشد و بدون به خطر انداختن هوای پاک ،آب پاک و زمین سالمی که مردم
به آن متکی هستند پیگیری شود.
تحت بیانیه  ،UNاقوام بومی حق حفظ منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست ،ظرفیت تولید زمین ها ،قلمرو و
منابع شان را دارند.
در راستای احترام به این حقوق ،دولت با همکاری نزدیک با رهبران اقوام بومی به دنبال یافتن راهی در مورد مسئله
پرورشگاه های ماهی سالمون در مجمع الجزایر بروتون است .با استفاده از روندی مبتنی بر اجماع ،استان و اقوام
کوئیکواسوت اینوکسو هاکسوآمیس ،نام گیس و مامالیلی کوال با همکاری هم توصیه هایی به دولت های فدرال و
استانی در مورد آینده پرورشگاه های ماهی سالمون در منطقه ارائه داده اند.
از طریق این روند ،که صنعت را نیز در بر می گیرد ،همه طرفین توانسته اند در خصوص طرح حمل و نقل عادالنه
برای پرورشگاه های ماهی در مجمع الجزایر بروتون گرد هم آیند .این روند همچنین منجر به تغییراتی در سیاست
قانون زمین شده است تا در آینده مالکیت پرورشگاه های ماهی سالمون تنها هنگامی واگذار شود که با اقوام اولیه در
قلمرو سنتی آنها توافقی صورت گرفته باشد.
قانون ارزیابی زیست محیطی نقش مهمی در دخیل کردن اقوام بومی در تصمیم گیری ها در مورد استفاده از زمین
دارد .دولت با درک این امر که این قانون برای مصالحه ضروری است ،همکاری نزدیکی با ملت های بومی برای
توسعه قانون جدید ارزیابی زیست محیطی داشته است ،قانونی که در ماه نوامبر  2018به تصویب رسید و در ماه
دسامبر  2019اجرایی شد.
این قانون جدید مسیرهای مشارکت عمومی و اقوام بومی در روند ارزیابی را افزایش می دهد ،همه شرکت کنندگان
را در همان مراحل اولیه در امر تصمیم گیری دخیل می نماید و هدف آن تعیین مسائل دارای اهمیت در همان ابتدای
امر است تا باعث بهبود نتیجه و کاهش اختالفات شود .همچنین ،این قانون وزیر را ملزم می سازد رضایت اقوام
بومی شرکت کننده برای پروژه را قبل ازاتخاذ هر تصمیمی در نظر بگیرد.
حمایت از خود مدیریتی

حق حاکمیت بر خود ،خود مختاری و تعیین سرنوشت خود نیازمند این است که اقوام بومی منابع درآمدی با ثبات و
قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری در امور دارای اهمیت در هر دولتی ،مانند زیرساخت ها ،خدماتی که موجب ایجاد
جوامعی سالم می شوند و کارمندانی برای انجام امور داشته باشند.
در ماه نوامبر  ،2018دولت اعالم کرد که اقوام اولیه بی سی در درآمدهای حاصل از بازی استانی سهیم خواهند بود؛
تعهد  25ساله ای که منجر به انتقال حدود  3میلیارد دالر درآمد جدید از یک سطح دولت به سطحی دیگر ،برای
حمایت از اولویت های اقوام بومی در زمینه خدمات اجتماعی ،آموزش ،زیرساخت ها ،احیای فرهنگی و حاکمیت بر
خود می شود.
ازطریق شراکت محدود برای سهیم شدن اقوام اولیه بی سی در درآمد های بازی 100 ،میلیون دالر در سال به همه
جوامع محلی اقوام بومی در بی سی می رسد تا اولویت های خود را دنبال کنند و به رفع نیازهای جوامع محلی شان
بپردازند .اقوام اولیه از این درآمدها برای ایجاد تغییری واقعی در جوامع محلی خود استفاده می کنند .نمونه های آن
شامل مرکز اجتماع جوانان ،برنامه مدیریت سوخت های جنگلی برای محافظت از خانه ها در برابر آتش سوزی و
برنامه زبان است که باعث ایجاد ارتباط با فرهنگ می شود.
مراکز دوستی باعث ایجاد ارتباط هایی مهم با اقوام بومی جوامع شهری در سرتاسر استان می شوند .دولت ،با درک
نقش مهم این مراکز اجتماعی در زندگی اقوام بومی ساکن شهرها ،حمایت مالی از مراکز دوستی را سه برابر کرده
است .از آن مهم تر ،این کار برای اولین بار تا این زمان ،نمایانگر تامین بودجه اصلی و با ثبات است که باعث می
شود آنها بتوانند بر کارهای مهم شان تمرکز کنند.
عدالت برای اقوام بومی
به واسطه بی تفاوتی نظام قضایی نسبت به نیازهای اقوام بومی و نبود امنیت فرهنگی ،زندگی بسیاری از اقوام بومی
به طرز غیر قابل بازگشتی تغییر کرده و رو به وخامت نهاده است .برای پیشبرد مصالحه ،الزم است تغییر و تحوالت
معناداری در نظام قضایی صورت گیرد.
برای ایجاد این تغییرات ،دولت توافقنامه ای را با شورای عدالت اقوام نخستین بی سی ،که اکنون شورای عدالت اقوام
اولیه بی سی نامیده می شود ،به امضا رسانده و هفت اولویت را برای تغییر نظام قضایی مشخص و شرکا را متعهد
به بسط استراتژی عدالت اقوام بومی ساخته است.
برای حمایت از این اقدام ،خدمات پیگرد قضایی بی سی ،تعلیم و تربیت اجباری برای کارکنان نظام قضایی فراهم
کرده است و سیاستها و روالهای عملی را بهسازی نموده و به طور مستقیم با اقوام اولیه وارد تعامل شده است تا
حضور پررنگ افراد اقوام بومی به عنوان قربانی ،متهم و متخلف را در نظام قضایی جزایی کاهش دهد و خدمات
دادگاه را از نظر فرهنگی برای اقوام بومی امن سازد.
چندین سیاست جدید از طریق خدمات پیگرد قضایی بی سی برای کاهش حضور پررنگ اقوام بومی در نظام قضایی
صورت گرفته است ،از جمله دستورالعمل جدید ارزیابی اتهامات ،تمهیدات جدید برای سپردن وثیقه که دادستان را
دعوت به خویشتن داری در همه موارد مربوط به سپردن وثیقه می کند ،به خصوص جایی که متهم از اقوام بومی
باشد و دستور العمل جدیدی برای شرایط عفو مشروط مشخص نموده که از دادستان می خواهد هنگام بررسی تخلفات
آزادی مشروط ،عوامل نظام مند تاثیر گذار بر اقوام بومی را مد نظر قرار دهد .تغییرات دیگری در سیاست در دست
تهیه هستند تا بتوان هر چه بیشتر از هدف ایجاد نظام قضایی منصفانه و عادالنه تر حمایت کرد.

دولت با درک این که روش خصمانه که اغلب در نظام دادگاهی اتخاذ می شود با اعمال عدالت خواهانه اقوام بومی
سازگاری ندارند ،دسترسی به دادگاه های ویژه اقوام بومی را بسط داده است .دو دادگاه اقوام بومی دیگر از پاییز
 2017بازگشایی شده اند و یکی دیگر قرار است در اوایل سال  2020در ویلیامز لیک افتتاح شود.
ایجاد ارتباط بین جوامع محلی اقوام بومی
ارتباط برای جوامع محلی حائز اهمیت است .ماده های  21 ،20و  24بیانیه  ،UNدولت ها را ملزم به حمایت از
اقوام بومی جهت دستیابی معنادار به اینترنت برای حمایت از فعالیت های اقتصادی ،مراقبت های بهداشتی و خدمات
اجتماعی می کند.
در ماه دسامبر  ،2019دولت شروع به اتخاذ هر چه بیشتر برنامه ایجاد ارتباط بریتیش کلمبیا نمود و مبلغ  50میلیون
دالر دیگر برای کمک به جوامع محلی روستایی ،دور افتاده و اقوام بومی جهت گسترش زیرساخت های پهنای باند
اختصاص داد.
کار ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت برای  83اجتماع از اقوام بومی در بریتیش کلمبیا در دست انجام است یا
تحت پوشش این برنامه ،کار ساخت آن کامل شده است.
ارتباط فیزیکی به همان اندازه ارتباط دیجیتالی حائز اهمیت است و به همین دلیل ،استان با همکاری دولت فدرال سعی
در حفظ خدمات شمالی اتوبوسرانی بی سی دارد .همچنین دولت با درک ضرورت توانایی مسافرت به مناطق مختلف،
به خصوص برای اقوام بومی که در جوامع محلی روستایی و دور افتاده زندگی می کنند ،به مردم در جوامع محلی
بومی تعلیم رانندگی می دهد.
اطالعات تماس:
وزارت دارایی
ارتباطات رسانه ای
778 974 3341

