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 یخبر اطالعیه 

 داراییوزارت         برای انتشار فوری

 000290-0008فین2020

 (1398بهمن  29) 2020فوریه  18

 بی سی قوی تر برای همه استان ساخت  تداوم 2020بودجه سال 

، حمایت از هزاران شغل جدید ،رشد رو بهاین استان ایجاد زیرساخت مورد نیاز ، با 2020بودجه سال  –ویکتوریا 

، مخارج زندگی افزایش استطاعت مالی همگان برای پرداختبهداشت و آموزش و زمینه  سرمایه گذاری درتقویت 

 .می شودموجب پیشرفت بریتیش کمبیا 

تا خدمات  گرفته "از جاده های جدید، مسکن، مدرسه، مراکز مراقبت از کودک، داراییبه گفته کارول جیمز، وزیر 

می بریتیش کلمبیا  مردمزندگی به بهبود ، ما شاهد تغییرات بنیادی هستیم که جوامع محلی بهتر و قابل تقبل در همه

با تمرکز بر  2020نمی توانیم به عقب برگردیم. بودجه  دیگر ، پیشرفت زیادی داشته ایم وار همدر کن"." انجامد

 ."موجبات پیشرفت استان مان را فراهم می کندمردم، 

 بی سی قوی تر استان ساخت

سال به  3را در مدت بیش از  سرمایه برای اقالم غیر مصرفی صرفکه  متعهد می شود ر دیگربا 2020بودجه 

بیمارستان ها و امکانات ی که برای ساخت کارو برساند.  - یباالترین سطح در تاریخ بی س –میلیارد دالر  9/22

، مدرسه و مسکن جدید در سرتاسر مسیرهای حمل و نقلبهداشتی جدید و به روز، پروژه های احداث بزرگراه و 

شغل  100.000به افزایش  بیش از  ،ساز، به طور مستقیم یا غیر مستقیمدر طول ساخت و ، بی سی در جریان

 می انجامد.

و  ایجاد کنندآینده بهتری را برای خانواده هایشان  بتوانند به گفته جیمز، "مردم بریتیش کلمبیا سخت کار می کنند تا

رشدمان، ما زندگی را برای مردم  رو به. با ایجاد زیرساخت مورد نیاز استان نحو در تالش هستیمبه همین ما هم 

 راحت تر و در جوامع محلی مشاغل و فرصت های خوبی ایجاد می کنیم."

، با تایید 2020. بودجه وجود دارد مردم برای همههایی فرصتاز اینکه اطمینان یعنی ایجاد تر  بی سی قوی

میلیارد درآمد حاصل از بازی می  3 راولیه د اقوام ساله درآمد که موجب سهیم شدن 25شراکت تاریخی توافقنامه 

 بر می دارد. بومی اقوامبا  مصالحهگام دیگری در جهت  ،شود

 پایدارفرصت های جدید در اقتصاد 

این مشاغل  کل% از 75شغل در سراسر بریتیش کمبیا ایجاد می شود. بیش از  860.000طی دهه آتی، بیش از 

 دارند.یا کارآموزی  مدرک آموزش عالی نیاز به

با عنوان کمک هزینه جدیدی را  کمک هزینه تحصیلی، همگام با رشد نیروی کار ماهر بی سی، 2020بودجه 

مطابق با نیازشان اختصاص می دهد  آموزش عالیبه  ان بی سیدانشجویدسترسی  برایبی سی تحصیلی دسترسی 



کمک . این مند شوندهمه مردم بریتیش کمبیا می توانند از این امکانات بهره  این اطمینان را به وجود آورد کهتا 

 40.000ه شهریه برای بیش از هزینه های اولیپرداخت دالر را برای کمک به  4000 سقف تا هزینه تحصیلی

 کم درآمد یا با درآمد متوسط تامین می کند. دانشجو 

،  بی سیتحصیلی جدید دسترسی جیمز می گوید، "آینده بی سی روشن و مملو از فرصت است. با کمک هزینه 

خواهد بود."  فراهمرای هزاران نفر دیگر از مردم بریتیش کلمبیا تحصیل در کالج یا تحصیالت دانشگاهی بامکان 

بی سی کمک می  کسب و کارهایو به  هستندبا ارزش بسیار  دانشجویان"این کمک هزینه های تحصیلی برای 

 ."پیدا کنندد افراد ماهر مورد نیاز خود را نکن

 اعطای اعطای وام خرید لوازم کسب و کار و ،مهارت آموزشاین استان با ایجاد دسترسی به امکانات کاریابی، 

 برای بازنشستگی پیش ازموعد، به حمایت از کارکنانو برنامه های  صدمه خوردهمحلی کمک هزینه به جوامع 

احیای جنگل های جدید از جهت اقدام مورد نیاز برای ، بودجه 2020بودجه می پردازد.  دچار مشکل جنگل داری

جمله فعال سازی اقتصاد بیولوژیکی بی سی با ابداعاتی همچون تبدیل چوب به محصوالت دارای ارزش افزوده 

 . میلیارد دالر افزایش می دهد 13را  ، پالستیک بیولوژیکی و منسوجاتزیست سوختمثل 

میلیون  419با اختصاص  2020. بودجه دهدپایدار را تشکیل میاقتصاد موفق و یان یک ، بنمحیط زیست پاک

میلیون دالر سرمایه گذاری  900، عالوه بر حدود CleanBCدالر دیگر طی مدت سه سال به بی سی پاک 

برای  تشویقیگذر به آینده ای پاک تر را تسریع می کند. این اعتبار شامل مبالغ  ،2019اختصاص یافته در بودجه 

نقلیه الکتریکی )ای وی( و ساخت ایستگاه های شارژ ای وی می شود. عالوه بر آن، بودجه امسال  وسایلخریداری 

تا  افزایش داده است ،و پروژه های پاک و کم کربن پیش می روندراهکارها که به سمت را حمایت از صنایعی 

 .کنداز نظر مصرف انرژی بهینه سازی را  و بیمارستان های بی سیها مدارس، دانشگاه ها، کالج 

 مالی و بهبود خدمات استطاعتتقویت 

بسیاری ، زندگی برای اما با این که اقتصاد رشد کرده رشد کانادا است. رو بهبی سی یکی از اقتصادهای به سرعت 

 بیش از حد گران شده است. ازخانواده ها

می شود، پول بیشتری در اختیار آغاز کودکان بی سی، که در اکتبر  به امکاناتتخصیص برنامه جدید مزایای 

برخورداری از مراقبت از کودک مزایای . در کنار قرار می دهدخانواده برای حمایت از فرزندان شان  290.000

، خانواده های تک فرزندی مجوز دارایمراقبت از کودک برنامه کاهش هزینه شهریه برای مراکز در بی سی و 

دالر در سال صرفه  28.000سقف  خانواده های دارای دو فرزند می توانند تاو ، دالر 20.000 سقف توانند تا می

 جویی داشته باشند.

صورت گرفته که همگام با  بریتیش کلمبیا(بیمه )اداره  به دنبال تغییراتی در آی سی بی سیاین صرفه جویی ها 

دالر در سال برای همه رانندگان  400% یا 20را به طور متوسط تا مراقبت از کودک، هزینه ها ارتقای مزایای 

 یک سال کاملبرای  خدمات درمانی )ام اس پی(حق بیمه را رقم می زند که  یکاهش می دهد. همچنین اولین سال

 بزرگترین کاهش مالیاتی برای طبقه متوسط طی یک نسل است. خود حذف شده، که

یا به آن متکی مردم بریتیش کمبهمه که  می پردازدخدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی به تقویت  2020بودجه 

میلیون دالر دیگر به سرمایه گذاری های اخیر برای بهسازی مدارس و  339. این بودجه با اختصاص مبلغ هستند

( را تحکیم 12)کی ا بریتیش کلمبیمتوسطه  پایان تا کودکستانمعلم جدید، نظام آموزشی  4200استخدام بیش از 

  می بخشد.



است.  یافته صمیلیارد دالر دیگر به بهبود مراقبت های بهداشتی در بریتیش کلمبیا اختصا 1مبلغ  2020در بودجه 

مرکز  12در حال انجام است و  جامعه محلی 13برای یا بهسازی شده های جدید همین حاال، کار ساخت بیمارستان

به زودی نیز مرکز دیگر  2هم اکنون در حال فعالیت هستند و اولیه مراقبت های و مراقبت های اورژانسی ارائه 

 به این تعداد افزوده خواهد شد.

 متوازنیک برنامه 

 .تمرکز دارداولویت های مردم بریتیش کلمبیا است که بر برنامه متوازن یک  2020بودجه 

% از مردم بریتیش کلمبیا را تشکیل 1دریافت کنندگان بیشترین درآمد که مالیاتی جدیدی را برای  رده 2020بودجه 

 1از افرادی خواهد بود که بیش از  اخذ مالیاتبه واسطه ایجاد شده  تقریبا نیمی از درآمدایجاد می کند. می دهند 

 میلیون دالر در سال درآمد دارند. 

افراد با درآمد باال، می خواهیم  اول% 1یعنی ، درآمد دارای باالترینمی گوید: "در حال حاضر، از افراد جیمز 

و عرضه کند محلی را به خانواده ها و جوامع  یخدمات بهترتا کمی بیشتر بپردازند و به بی سی کمک کنند 

 ."را برای آنها بسازد زیرساخت قوی تری

اقدام به اعمال ، بی سی نوشیدنی های شیرینبهداشتی و اثرات خدمات رو به رشد برای کمک به تقبل هزینه های 

مورد حمایت دست اندرکاران بهداشتی  اقداماین های شیرین گازدار کرده است. مالیات فروش استانی برای نوشیدنی

 ان، جوانار شیرینی گازدو کمیته متشکل از همه احزاب است چون بیشترین مصرف کننده این دسته از نوشیدنی ها

 ساله هستند. 18تا  14بین 

دولت قوی و با ثبات را برای یک همچنان پایه های ، حزب سبز بی سیفراکسیون با توافقنامه اعتماد و عرضه 

. با همکاری هم، پیشرفت ما در زمینه اولویت های مشترک مانند تغییر اقلیمی، مواجهه با بنا می نهدبریتیش کلمبیا 

 . تداوم خواهد داشتبحران مسکن و ایجاد اقتصادی قوی و متنوع همچنان 

     خالصه نکات کلیدی:

میلیون دالر در  179، 21/2020میلیون دالر در سال  227هر سه سال طرح مالی، با مازاد برای بودجه  •

  . متوازن است 23/2022میلیون دالر در سال  374و 22/2021سال 

 ناخالص داخلی )جی دی پی( واقعی استانی تولید رشد برتررتبه های  در ردیفسال گذشته، اقتصاد بی سی  •

 موقعیت های و از جمله استان های پیشرو در رشددر کشور را داشت نرخ بیکاری  ترین پایین قرار گرفت،

 در سرتاسر کانادا بود. یاستخدام

ناخالص  تولید خود در رشد برترهمچنان رتبه  2021و  2020پیش بینی می شود بریتیش کلمبیا در سال  •

 را حفظ کند.استانی واقعی داخلی 

افزایش ، جمعیت بی سی رشد تقریبا یک میلیون نفری داشته و بیشترین تراکم 2019 تا  2001بین سال های  •

جمعیت  2024تا سال بخش اصلی ونکوور و حومه آن )لوئر مین لند( بوده است. انتظار می رود در  جمعیت

 سال آینده تا یک میلیون نفر رشد داشته باشد. 15و ظرف نفر  346.000بی سی تا حدود 

 .می شود عنواندر ادامه  ای زمینهاطالعات 

 

 وزارت دارایی



 ایرسانه ارتباطات

3341 974 778 

                                                                                      

 

 

 

 

 

  



                                               بریتیش کلمبیا                                                                                                 

 

 1 زمینهپیش 

 وزارت دارایی        برای انتشار فوری

 (1398بهمن  29) 2020فوریه  18

 23/2022تا  21/2020های سالطرح مالی 

 بهبود زندگی

بی سی در انتظار دارند که بخش خصوصی های کنندهبینیاست. پیش ادر کاناد یاقتصادرهبران بریتیش کلمبیا از 

واقعی استانی باقی  داخلی )جی دی پی( ناخالص تولید از نظر رشدبرتر رتبه های بین  2021و  2020سال های 

داشت و از نظر رشد اشتغال در کشور در را پایین ترین نرخ بیکاری در کشور سال گذشته، بریتیش کلمبیا . بماند

 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 

است که در عین حمایت از ایجاد مشاغل در متوازن طرحی  2020بودجه از اقتصاد قدرتمند استان ما سود ببرند. 

همچنان به سرمایه گذاری در جهت بهبود استطاعت مالی مردم که را می دهد  امکانسرتاسر استان، به دولت این 

 و بهبود خدماتی که به آن متکی هستند ادامه دهد.

 اقتصاد مقاوم، رشد اقتصادی با ثبات

بر  ر دیگراقتصاد جهانی، باناپایداری و عدم قطعیت وضعیت صحه گذاشتن بر ، در عین 2020پیش بینی بودجه 

 موقعیت بی سی به عنوان یک پیشروی اقتصادی در کانادا اذعان دارد. 

% 0/2% به 9/1، با کمی افزایش از 2020در استان بی سی در سال ناخالص داخلی واقعی تولید رشد پیش بینی 

با کمی تعدیل ، 2019سال اول سه ماهه در مقایسه با گزارش  2021سال  ها برای که پیش بینیرسیده در حالی 

به طور متوسط  2024تا  2022% کاهش یافته است. چشم انداز رشد اقتصادی برای سال های 9/1% به 0/2از 

 انتظارات قبلی است. همچنان مطابق باکه پیش بینی می شود  0/2%

سیاست های  نسبت بهمداوم ناپایداری و عدم قطعیت چشم انداز اقتصادی شامل ای رکود براصلی ریسک های 

تجارت جهانی، تنش های ژئوپولیتیک، فعالیت اقتصادی ضعیف جهانی و همینطور قیمت پایین تر کاال و رشد کندتر 

یر مثبتی بر اقتصاد گاز طبیعی مایع )ال ان جی( در استان تاثدر حوزه انتظار می رود توسعه  اقتصاد داخلی است.

بی سی داشته باشد. پایداری مالی در آی سی بی سی و تاثیر بی اعتمادی به تجارت جهانی در خصوص درآمدهای 

 این طرح مالی کنند. ریسک هایی را متوجه منابع طبیعی، می توانند 

ناخالص داخلی واقعی برای بی سی همچنان تولید در مورد رشد  2020، پیش بینی بودجه ریسکهابرای مدیریت این 

 نشان دهنده تالش برایپایین تر از چشم انداز ارائه شده توسط شورای پیش بینی اقتصادی نگه داشته می شود، که 

 دوراندیشی در این طرح مالی است.و  احتیاطسطحی از  لحاظ کردن



درآمدهای پایین تر از حد انتظار، هزینه های  باشده تا بتوان  گنجاندهدر این طرح مالی  طیاحتیاالیه های دیگر 

 ای طرح مالی، کمک هزینه از سه سال یکدر هر  2020. بودجه مقابله کردموارد اضطراری یا پیش بینی نشده 

میلیون  600مبلغ  2020ه . همچنین در بودجاختصاص داده استپیش بینی سالیانه میلیون دالر به  300به مبلغ 

به موارد پیش  23/2022و  22/2021میلیون دالر در سال برای سال های  400و  21/2020دالر در سال 

 است.   اختصاص یافتهبینی نشده 

 چشم انداز بودجه

 :2020مازاد پیش بینی شده در بودجه  

 21/2020میلیون دالر در سال  227 •

 22/2021میلیون دالر در سال  179 •

 23/2022میلیون دالر در سال  374 •

 چشم انداز درآمد

 4/62مبلغ  22/2021میلیارد دالر، در سال  6/60مبلغ  21/2021پیش بینی می شود کل درآمد دولت در سال 

 دالر باشد. میلیارد  2/64مبلغ  23/2022دالر و در سال میلیارد 

 چشم انداز هزینه ها

میلیارد دالر،  1/60مبلغ  21/2020پیش بینی می شود کل هزینه ها طی مدت سه سال طرح مالی، برای سال 

 میلیارد دالر باشد.  5/63مبلغ  23/2022میلیارد دالر و سال  9/61مبلغ  22/2021سال 

 هزینه سرمایه ای

است که میلیارد دالر  9/22در طرح مالی مبلغ بی سابقه هزینه سرمایه پشتیبانی شده از سوی مالیات دهندگان 

 آموزششامل سرمایه گذاری های جدید برای حفظ و گسترش ریزساخت های استانی از جمله مدارس، امکانات 

 .می شود، مسکن، حمل و نقل، جاده، پل و بیمارستان عالی

 بدهی برای استطاعت

 2/49به  21/2020دهندگان بی سی در پایان سال مالی مالیاتپشتیبانی شده از سوی  بدهیتخمین زده می شود 

 میلیارد دالر برسد. 6/58به  23/2020میلیارد دالر و در پایان سال  9/53به  22/2021  سالدر  میلیارد دالر،

اندازه اصلی مقیاس مالیات دهندگان، پشتیبانی شده از سوی ناخالص داخلی تولید به  بدهینسبت  انتظار می رود

 % باقی بماند.17اعتباری از آن استفاده می کنند، تا پایان دوره طرح مالی حدود  بندی گیری که آژانس های رتبه

 اطالعات تماس:

 وزارت دارایی

 رسانه ای ارتباطات

3341 974 778 
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 2زمینه پیش 

 وزارت دارایی        برای انتشار فوری

 (1398بهمن  29) 2020فوریه  18

   سی بیتحصیلی  دسترسیجدید  هزینه کمک

به آن نیاز دارند، همیشه بیش از در زمانی که کم در آمد یا با درآمد متوسط آموزش عالی  دانشجویانبرای حمایت از 

 بی سی را بر می دارد.  دانشجویانگام بعدی برای تقویت استطاعت مالی  2020بودجه 

که بر اساس بی سی تحصیلی جدید دسترسی حذف بهره از وام های دانشجویی بی سی، کمک هزینه  در راستای

برای تکمیل  دانشجویانموانع سر راه تحصیل را بر می دارد و از  ،اعطا می شود برای رفع مخارج اولیه نیاز

 تحصیالت شان حمایت می کند.

 یدانشجو 40.000اعالم شده، حمایت فوری در اختیار بیش از  2020این بودجه که به موقع برای ترم پاییز سال 

در سرتاسر استان برای پرداخت هزینه های اولیه تحصیل شان قرار دولتی واجد شرایط کالج ها و دانشگاه های 

 می دهد.

تحصیلی بی سی مکمل کمک هزینه دانشجویی کانادا برای دانشجویان تمام وقت است جدید دسترسی کمک هزینه 

دالر در سال برای کمک به پرداخت  4000 سقف این اطمینان را به وجود می آورد که دانشجویان بی سی تاو 

 دریافت کنند.هزینه برنامه های تحصیلی منجر به اخذ مدرک تحصیلی، دیپلم یا دانشنامه 

طرح کمک سال ثبت نام کرده اند، در  2دانشجویان واجد شرایط که در برنامه ای با طول مدت کمتر از  •

 دالر در سال دریافت کنند. 4000 سقف ، می توانند تابی سیتحصیلی دسترسی هزینه 

بر  هسال ثبت نام کرده اند، می توانند عالو 2دانشجویان واجد شرایط که در برنامه ای با طول مدت بیش از  •

ای دانشجویان تمام وقت در تحت برنامه کمک هزینه تحصیلی بر تعلق گرفته به آناندالر  3000حداکثر 

دریافت کنند که جمعا مبلغ بی سی تحصیلی دسترسی دالر هم طبق طرح کمک هزینه  1000،  مبلغ کانادا

 دالر در سال خواهد شد. 4000

هزینه های  کمک نشان می دهند و تحقیقاتی کهاست بهترین اقدامات  بازتابطراحی این کمک هزینه تحصیلی 

بلکه با تقویت  می شوندبهبود دسترسی به تحصیل  باعثنه تنها  تحصیلی مبتنی بر نیاز و اعطا شده در بدو کار

تکمیل  ایبرهر سال تحصیلی، مشوقی  آغازدر  شان تحصیالت عالیشروع استطاعت مالی دانشجویان در 

       . هستندتحصیالت شان 

میلیون دالر طی مدت سه سال و طراحی مجدد برنامه اعطای  24این کمک هزینه تحصیلی جدید با سرمایه گذاری 

حدود عالوه بر  مبلغ دانشجویان بی سی ایجاد می شود. اینمدافعان منافع کمک هزینه تحصیلی بر اساس بازخورد 

این  دانشجویان این امر است که ازاطمینان  کمک هزینه برای محلسرمایه گذاری مجدد دولت از  میلیون دالر 37

 نیاز دارند. آنبه  که بیش از هر وقت دیگری دریافت می کنند یزمان در کمک را



 ن معناست که تقریبا دو برابر دانشجو از این حمایت مالی برخوردار خواهند شد.ااین بد 

اولویت های بازار کار ادامه می دهد، کمک همچنان به حمایت از بی سی تحصیلی دسترسی برنامه کمک هزینه 

نیاز مشاغل پر تقاضا مانند مربی برخوردار است تا و از انعطاف الزم سازی می کند مالی به دانشجویان را مدرن

. این اولین بار است که را برآورده سازدکودکان خردسال، دستیار مراقبت های پزشکی و کارکنان بخش تجارت 

 و بابرنامه های کمتر از دو سال دانشجویان پاره وقت و دانشجویانی تعلق می گیرد که در  کمک هزینه استانی به

 .ثبت نام کرده انددامنه وسیع تری از برنامه های آموزشی 

بی سی در راستای اقدامات دولت بی سی برای بهبود وضع زندگی و دسترسی تحصیلی برنامه کمک هزینه 

 :شکل می گیرد سرمایه گذاری های تاریخی و تغییر سیاست در بخش آموزش عالیاستطاعت مالی از جمله 

 :و کارآموزی عالیآموزش گشودن در به روی 

ایجاد دسترسی به جهت  یبرنامه مراقبتپوشش تحت  سابقا   شهریه برای جوانان حذفبرنامه استانی آغاز  •

تحت سابقا  جوان  1100، بیش از زمانموسسه آموزش عالی دولتی. تا این  25شهریه رایگان در همه 

 از این تسهیالت برخوردار شده اند. یبرنامه مراقبتپوشش 

باعث می شود یک دانشجوی معمولی که با که حذف بهره تعلق گرفته به وام های دانشجویی بی سی  •

ساله  10فارغ التحصیل می شود طی مدت ، فدرالوام های دانشجویی هی به بی سی و دالر بد 28.000

 صرفه جویی کند.  در پرداخت بهرهدالر  2300بازپرداخت، مبلغ 

بزرگترین  -عمومی کتاب های درسیزمینه میلیون دالر در  3 کاهش هزینه تحصیل با سرمایه گذاری بیش از •

 سرمایه گذاری استان.

بزرگترین  -میلیون دالر 12مبلغ به ایجاد اولین بودجه بورسیه تحصیالت تکمیلی بی سی با سرمایه گذاری  •

 بورسیه تحصیالت تکمیلی در تاریخ استان. اعطای سرمایه گذاری در

 حمایت ازمحیط های یادگیری امن و پیشرفته:

میلیون  450با سرمایه گذاری محل سکونت در زمینه دانشجویان بیشتر برای استطاعت مالی ایجاد دسترسی  •

تخت جدید تا کنون تامین  1975تخت جدید طی مدت شش سال، که بودجه  5000دالر برای ساخت حدود 

 شده است.

مراقبت های بهداشتی و مهندسی با شراکت دولت ارتقا یافته در زمینه جدید و کارآموزی مرکز  11افتتاح  •

 .در سرتاسر بی سی آموزش عالیفدرال و موسسات 

روحی روانی  سالمت روز هفته، برای 7ساعته هر  24کمک رسان جدید و رایگان توسعه خط تلفن  •

 .در سرتاسر بی سی آموزش عالیدانشجویان در همه موسسات عمومی و خصوصی 

 .آموزش عالیالر در برنامه های جلوگیری از خشونت جنسی در موسسات د 750.000سرمایه گذاری  •

 سرمایه گذاری در مشاغل امروز و آینده

 در ارتباط بافضای فن آوری  2900برای افزودن  ،23/2022تا سال  ،میلیون دالر در سال 42تامین  •

 در سرتاسر بی سی آموزش عالیدولتی برنامه ریزی های فن آوری در موسسات مجموعه ای از 

یکپارچه با کار و همکاری با توام میلیون دالر برای گسترش یادگیری  30حدود مبلغ کل سرمایه گذاری  •

 در بی سی آموزش عالیدولتی موسسه  25در هر یک از 

میلیون دالر طی مدت شش  685دولت کانادا و تامین مذاکره بر سر توافقنامه جدید توسعه نیروی کار با  •

 تن از مردم بریتیش کلمبیا 67.000سال برای تربیت و ارتقای مهارت های 



زن،  2000بیش از  دسترسیایجاد  میلیون دالر برای کمک به 4/12سرمایه گذاری ها تا کنون شامل  •

کارآموزی حرفه میلیون دالر برای  5/7و کارآموزی حرفه ای به  تر مطرحجوان و سایر گروه های کم

 بومی اقواممحلی جوامع در نفر از مردم  500حدود ای 

 :از طریقکودکان خردسال آموزش مراقبت های بهداشتی و زمینه به نیازهای نیروی کار در  توجه •

در کالج نیو )لوئر مین لند(،  آن برنامه سونوگرافی خارج از ونکور و حومه اولین سرمایه گذاری در •

 ،در پرینس جورج، و همینطور در اولین برنامه سونوگرافی جزیره ونکوور در کالج کاموسان کالدونیا

 ،، و ایجاد اولین برنامه ها در شمالفیزیوتراپیگسترش فضای کاردرمانی و  •

 ایجاد اولین برنامه مدرک پرستاری در شمال شرق در فورت سنت جان، •

بخشی از سرمایه به عنوان  آموزش عالیموسسه  12فضای آموزش کودکان خردسال در  314افزودن  •

 میلیون دالری  4/7سه ساله گذاری 

 از جمله: ای حرفهکارآموزی سرمایه گذاری در  •

مطرح  ترکم زن، جوان و سایر گروه های 2000میلیون دالر برای کمک به بیش از  4/12اختصاص  •

 ؛ماهرانهحرفه ای کارآموزی دسترسی به شده جهت 

بومی در  اقواممحلی  جوامع تن در 500حرفه ای برای تقریبا کارآموزی میلیون دالر به  5/7اختصاص  •

 سرتاسر بی سی؛

میلیون دالر به افزایش تعداد مشاوران کارآموزی برای ارتقای حمایت از کارآموزان و  5/3اختصاص  •

  کارفرمایان. 

 

 :یدیکل نکات خالصه

و کارآموزی حرفه ای عالی آموزش نیاز به سال آینده  10از همه موقعیت های شغلی جدید ظرف  77% •

% نیاز به مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد خواهند 36% نیاز به دانشنامه یا دیپلم و 41خواهند داشت: 

 داشت.

بی کمک مالی دانشجویی از استیودنت اید اخذ ، دانشجویان واجد شرایط متقاضی 2020از ابتدای سپتامبر  •

تحصیلی بی دسترسی صورت خودکار برای برخورداری از کمک هزینه به ( ییدانشجوهزینه )کمک سی 

 .نیست گانه دانشجویاندرخواست جدا به ارائهمورد ارزیابی قرار می گیرند. نیازی ، سی 

هزینه های اساسی زندگی مانند  و هم برای پرداخت هزینه شهریههم بودجه کمک هزینه تحصیلی می تواند  •

 .مورد استفاده قرار گیرد ، خوار و بار و رفت و آمدبها هزینه اجاره

بهترین اقدامات پیروی الگوی از  آموزش عالیبی سی برای دسترسی به یلی جدید دسترسی تحصکمک هزینه  •

مبتنی بر نیاز را که کمک هزینه قرار می گیرد می کند و بدین ترتیب بی سی در زمره سایر قلمروهای کانادا 

 در بدو تحصیل اعطا می کنند.

حزب سبز بی سی فراکسیون با تقاضا تحصیلی بی سی از تعهد به توافقنامه اعتماد و دسترسی کمک هزینه  •

 بهبود دسترسی و کاهش هزینه های آموزش عالی برای دانشجویان حمایت می کند.جهت 

  



 اطالعات تماس:  

 وزارت دارایی

 رسانه ای ارتباطات

3341 974 778 
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 3زمینه  پیش

 وزارت دارایی        برای انتشار فوری

 (1398بهمن  29) 2020فوریه  18

 بی سی تا کنون  های بزرگترین طرح زیرساختساختن آینده با 

و  ها ایجاد ریزساختتوجه به ، سال آینده 15ظرف با توجه به رشد جمعیتی پیش بینی شده یک میلیون نفری بی سی 

اقتصادی قوی و  شالودهحفظ نکه ای کلیدی در ، نه فقط در حال حاضر، بلکه در آینده، ارائه خدمات مورد نیاز مردم

 است. مردم بهبود کیفیت زندگی همه

مدت سه سال به رقم ظرف  مالیات دهندگانهزینه ای پشتیبانی شده از سوی سرمایه  با رساندن میزان 2020بودجه 

 .کندجدید می ای ه سرمایهایجاد خود را متعهد به  –باالترین سطح در تاریخ بی سی  –میلیارد دالر  9/22

برای احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی جدید و ارتقای آنها، پروژه های احداث بزرگراه و در حال اجرا اقدامات 

مدارس و مسکن جدید در سرتاسر بی سی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد ایجاد ، مسیر حمل و نقل

 ساخت و ساز می شود.  مدت شغل جدید در طول 100.000

 روز افزون بهنیاز  برآورده کردن از عهده در استان رو به رشد بی سی، باعث می شوندیه گذاری ها این سرما

   .نگه داریمپایدار را در مسیر آینده ای  سی و بی یمخدمات بر آی

 سرمایه گذاری ها طی دوره سه ساله طرح مالی شامل موارد زیر هستند:

 مراکز یارتقا و دیساخت و ساز جد یکل یاز پروژه ها تیحما یدالر برا اردیلیم 4/6: اختصاص مبلغ بهداشت •

شامل توسعه مجدد  یاصل یپروژه ها .اطالعات تیریمد یها ستمیس و یصیتشخ و یپزشک زاتیتجه ،یبهداشت

 نلندیا الیرو مارستانیواقع در ب مارانیمراقبت از بجدید  یبرج ها ستر،ینیوست م ویدر ن ایکلمب الیرو مارستانیب

 مارستانیب کی ساخت و ترس در لزیم ممولایر مارستانیب ینیگزیجا نکتون،یپنت یا منطقه مارستانیب و کاملوپس در

 شود. یسن پاول در ونکوور م جدید

از جمله جایگزینی پل پاتوال، قطار  دار میلیارد دالر به پروژه های اولویت 4/7: اختصاص مبلغ حمل و نقل •

کیکینگ هورس کانیون و بهینه سازی کریدورهای  تا 1اربانده کردن بزرگراه شماره زیر زمینی براد وی، چه

 بزرگراه در دلتا، لنگلی و در طول ساحل جنوبی جزیره ونکوور.

کودکستان تا نات تحصیل میلیارد دالر به حفظ، جایگزینی، بازسازی یا گسترش امکا 8/2اختصاص : آموزش •

 آموزشیسوک، کسنل، کوکوایتلم، ناحیه  نواحی آموزشیدر نورث ونکوور،  ( 12پایان متوسطه )کی 

ملوپس. بسیاری از اابوتسفورد، و اضافه کردن بخشی به دبیرستان ولی ویو در کونکوور، ویکتوریای بزرگ، 

 . خواهند داشتلی و فضاهای مراقبت از کودک این مدارس جدید یا ارتقا یافته همچنین مراکز یادگیری مح

 یآت ازیکار مورد ن یروین نیو کمک به تام تیظرف جادیا یدالر برا اردیلیم 1/3: اختصاص مبلغ یآموزش عال •

 علوم دیجد ساختمان شامل ها پروژه نی. ایاز جمله بهداشت، علم، حرفه ها و فن آور یدیکل یاستان در بخش ها

 یبرا دیجد زاتیهتج ؛یبرناب در( یت یآ یس ی)ب ایکلمب شیتیبر یآور فن موسسه انیدانشجو یبرا یبهداشت



ونکوور  سیدر پرد یتخصص زاتیو تجه ؛یدر برناب زریفر مونیدر دانشگاه سا داریس انهیگسترش ابررا

 یس یسرطان ب قاتیاچ( و مرکز تحق یج یونکور )و یعموم مارستانی(، بیس یب وی) ایکلمب شیتیدانشگاه بر

. عالوه بر آن، شود یم هیپروستات، مثانه و کل یسرطان ها تخصصی یاز توسعه درمان ها تیحما یبرا

در  انیدانشجو دادن اسکن یبرا دیجد تخت  5000 بایاستان متضمن ساخت تقر ییبرنامه وام مسکن دانشجو

 است. ایکتوریجورج تا و نسیاز ترس تا کران بروک و از پر ،یس یسراسر ب

انجام کار شراکتی برای ایجاد مسکن ارزان برای مردم بریتیش  ساله دولت در 10در بخشی از طرح :  مسکن •

برای افراد کم در آمد یا با در  جدید میلیارد دالر طی مدت سه سال به حمایت از ساخت مسکن 1کلمبیا، بیش از 

آمد متوسط در سرتاسر بی سی اختصاص داده شده است. این امر شامل ساخت خانه های بیشتری برای افراد 

 واحد 200میلیون دالر دیگر به ساخت  56همچنین مبلغ  2020بومی و خانواده ها می شود. بودجه  قوامامسن، 

 .داده استجدید برای افراد بی خانمان یا در خطر بی خانمان شدن اختصاص کمکی پیش ساخته  مسکونی

 اطالعات تماس:  

 وزارت دارایی

 رسانه ای ارتباطات

3341 974 778 
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 4زمینه پیش 

 وزارت دارایی        برای انتشار فوری

 (1398بهمن  29) 2020فوریه  18

  مصالحهساخت بنیان 

قرار داده  خود های اولویت از را مصالحهبومی و  اقواماز روزی که این دولت مراسم تحلیف را به جا آورد، حقوق 

شرح وظایف اختصاصی هر وزیر به وی که روز همان در . بلکه در تمام دولت  نه فقط در یک وزارتخانه -است

راستین و  مصالحهبه دنبال  از آنها می خواست. این حکم آنها قرار گرفتدر اختیار هر یک از  ، حکمی نیزابالغ شد

 اقواماتخاذ و اجرای بیانیه سازمان ملل در مورد حقوق  برای بومی در بریتیش کلمبیا باشند و از اقدام اقوامپایدار با 

 ( حمایت کنند.UNبومی )بیانیه 

 بومی اقوامبیانیه حقوق قانون 

بومی )قانون بیانیه( را به  اقوامبیانیه حقوق قانون مجلس قانون گذاری به صورت متفق القول ، گرشتهپاییز سال 

اولیه و اتحادیه اقوام اولیه بی سی، اجالس اقوام اولیه شامل مجمع  اقوامتصویب رساند که با همکاری شورای ریاست 

 روسای سرخپوست بی سی تهیه شده بود. 

اقدامات الزم جهت همسان ، بومی بریتیش کلمبیا اقواممشورت و همکاری با تا با مکلف  ااین قانون بیانیه دولت ر

برنامه عملیاتی با کمک  به ارائهموظف  ا. این قانون همچنین دولت ررا انجام دهند UNسازی قوانین استانی با بیانیه 

 .انجام آن می نماید شرفتو همینطور گزارش ساالنه در مورد پی UNبومی برای تحقق اهداف بیانیه  اقوام

در مورد گام های بعدی است. این تعامل راهنمای  بومی انسازمان ها و رهبر ، ملل،اقواما دولت متعهد به تعامل ب

 دولت در مسیر پیشرفت برای اجرای کامل قانون بیانیه خواهد بود.

 مصالحهاقدامات برای حمایت از  انجام تداوم

سالم و در حال محلی حمایت از جوامع  درتا به عمل آورده اند گذشته اقداماتی و نیم دولت طی دو سال ارکان تمام 

 بومی همکاری کنند.اقوام با  پیشرفت

بومی از  اقوامانجام داده که مدت ها برای شکاف هایی تغییر سیاست ها و توجه به  اتی برایاقدام به سرعتدولت 

 .، از جمله اقدام برای توجه به فراخوان اقدام کمیسیون حقیقت و مصالحهاولویت باالیی برخوردار بوده است

اقدام  انجام راستین و پایدار و تمایل به مصالحهقانون بیانیه بر مبنای این اقدام بنا شده است و نشانگر تعهد دولت به 

 بومی است.اقوام سریع برای برآورده کردن نیازهای 

ب انتظار برای تصوی ضمناقدامات مهمی است که دولت طی مدت دو سال گذشته  برخیزیر گزیده ای از تنها  موارد

 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

به بار می بومی از خانواده ها و جوامع شان اقوام کردن کودکان  فرهنگی مهمی که با دور صدماتشود. به علت  می

  .ه استنمودبومی تحت مراقبت استان اقوام کودکان تعداد باالی موضوع  به اقدام به رسیدگی به سرعت، استان آید

خانواده اعضای پرداخت های حمایتی به  ،برای این که کودکان را در کنار خانواده و جوامع شان نگه دارددولت 

حمایت های اعطا شده به والدینی که کودکی را به فرزندی  که با هافزایش داد تا حدی رانزدیک اقوام  شامل گسترده

بومی از حمایت افراد خانواده و جوامع  اقوام کودکانتعداد بیشتری از از آنجایی که  کند.می قبول کرده اند برابری 

 سال 30طی  دولت د کودکان و جوانان تحت مراقبتخود برخوردار هستند، بی سی اکنون پایین ترین تعدامحلی 

از لزوم . با این وجود، دولت را دارد 2014از سال  دولت بومی تحت مراقبتاقوام  و پایین ترین تعداد کودکانگشذته 

 انجام اقدامات بیشتر آگاه است.

پایان دادن به عمل  ،بومی از مراکز مراقبت اقوامیکی از راه های اصلی اقدام دولت برای بیرون نگه داشتن کودکان 

 را، آنها دغدغه داشتند محافظت از کودکی که در زمینه می شد خدمات دهندگان باعثصدور "هشدار تولد" است که 

 والدین شان بگیرند. از بدون رضایت

مستلزم همکاری  ،مبتنی بر همکاری جدید ، روشکودک را به بهانه نیاز خانواده به کمک از آنها بگیرنداین که به جای 

تا فرصت شروع سالم ی مشخص ساختن و ارائه حمایت های مورد نیاز آنهاست نزدیک خدمات دهندگان و والدین برا

 .در اختیار کودکان شان قرار دهندرا 

ارائه حمایت به کودکان و  ، اهمیتبومی در نظام مراقبت بی سی اقوامدکان و جوانان باالی کو تعدادادامه دار مسئله 

دلیل دولت با همین . به را دو چندان می سازد شوند می مراقبت دولتی خارجحیطه از  به خاطر سن شانجوانانی که 

آموزش موسسات در همه شهریه برای کودکان و جوانان سابق تحت مراقبت  حذفافتخار، اقدام به گسترش روند 

و  ای حرفهکارآموزی برنامه  اجرای این برنامه، با سرمایه گذاری در چند دولت از زمان .کرده استدولتی  عالی

صیالت برای کمک به آنها برای تمرکز روی تح دولت حمایت مالی از جوانان سابق تحت مراقبتافزایش و بهبود 

حمایت این و  تداوم می بخشدهمچنان این طرح ابتکاری را  2020. بودجه شان، این برنامه را گسترش داده است

 .قرار می دهدشهریه  حذفجوانان واجد شرایط تعداد بیشتری از  را در اختیار ارزشمندهای مالی 

تحصیالت عالی  کسب پرداخت شهریه مشغولکه اکنون بدون دولت  تحت مراقبتسابق جوان  1100استان بیش از 

ورد تایید و تمجید قرار مرا  حرفه ای هستند و مسیر جدیدی را به سمت آینده ای روشن آغاز کرده اندکارآموزی یا 

 .داده است

 بومی اقوامحمایت از بهداشت و درمان 

    بومی ضروری است.  اقوامبومی برای سالمت خانواده های  اقوامبهبود سالمت ت از بهداشت و حمای

درمانی جدید شهری میلیون دالر برای ساخت دو مرکز  40اولیه، مبلغ  اقوامدولت، ضمن شراکت با مرجع بهداشتی 

دولت  سرمایه گذاری کرده است. روستاییمحلی در جوامع بیشتر و ساخت مجدد یا بازسازی شش مرکز  بومی اقوام

که بومی کیالال له لوم در ونکوور کمک کرده است،  اقوامبهداشت ودرمان شهری همچنین به تامین بودجه تعاونی 

از طب و  زمان هم با استفاده و بومی اقوامکه تحت سرپرستی بزرگان  است اولین مرکز از این نوع در بی سی

 اقدامات درمانی بومی و غربی کار می کند.

دیده اند، دولت  آسیببومی به طور نامتناسبی از بحران مصرف بیش از حد مواد  اقوامپذیرش این واقعیت که  ضمن

میلیون  20اولیه، ملت متی بریتیش کلمبیا و مراکز دوستی، در سرمایه گذاری سه ساله  اقوامبه همراه مرجع بهداشتی 



این پوشش . تحت است بومی برای حل این بحران شریک شده اقواماولیه و  اقواممحلی الری برای حمایت از جوامع د

 شده است.مهیا برای برنامه های ابتکاری تعداد پنجاه و پنج کمک هزینه تا همین حاال  ،برنامه

  تجربیات آنهاو نمایانگر  بومی اقوام ( در دسترس برای12)کی  متوسطهتحصیالت کودکستان تا پایان 

بومی و نگرش  اقوام بومی در نظام آموزشی که تعلیمات اقوام زیادی از کودکان و جوانان بسیارتعداد  ،مدتهابرای 

 ، در نظر گرفته نمی شدند. بومی نبود اقوامآنها در آن جایی نداشت یا نمایانگر واقعیت های زندگی 

 اقواماولیه و انجمن مدارس  اقوامآموزش  ت کنندههدایعوض کردن این روند، دولت با همکاری کمیته کمک به برای 

اولیه،  اقوامبرای دانش آموزان  آموزش منصفانه  متضمناست که  بنا نهادهتوافقنامه سه جانبه همکاری را  ،اولیه

 بدون در نظر گرفتن محل زندگی آنها است.

بی سی حمایت می کند که در مدارس دولتی  اولیه اقواممیلیون دالری از دانش آموزان  100پنج ساله   این توافقنامه

 در داخل یا خارج از اردوگاه تحصیل می کنند. اولیه اقوامیا مستقل 

بهتر نمایانگر دانش،  که تالش زیاد دانش آموزان بومی، سرمایه گذاری های جدید و برنامه درسی جدیدی دلیلبه 

تحصیالت متوسطه  ،بومی در بی سی با باالترین نرخ در تاریخ اقواماست، دانش آموزان  بومی اقوامنگرش و تجارب 

. با وجود این، تمام کردندتحصیالت متوسطه خود را این افراد % 70خود را به پایان می رسانند و سال گذشته تقریبا 

 .صورت گیردخیلی بیشتری باید  اقداماتهدف موفقیت همه دانش آموزان بی سی است بنابراین هنوز 

بومی، دو گروه جدید  اقوام تربیتی جدید برای آموزش معلمان برای رسیدن به این هدف، دولت با تامین بودجه فضای

 درامکانات بهتر  برای برخورداری از دولتی، برنامه آموزش معلمان مدارس بومی اقواماز کارشناسان ارشد آموزش 

ادامه می دهد. بومی  اقوام همچنان به تالش برای بهبود آموزش دانش آموزان ،بومی اقوام دانش آموزانحمایت از 

حقیقت،  تعهد به دولت همچنین اقداماتی به عمل آورده تا با وضع استانداردهای حرفه ای جدید که معلمان را ملزم به

 .بهتر حمایت کندبومی در بی سی  اقوام از دانش آموزان می نماید بهبودمصالحه و 

را تامین کرده است و تعداد بیشتری از این  اولیه اقوامزبان  17برای بی سی همچنین بودجه ایجاد برنامه درسی 

بومی  اقوامزبان های به برنامه ها در حال ایجاد است و همینطور دولت متعهد به حرکت در جهت ارائه دروس کامل 

بیشتر نسبت به هر استان دیگری در کشور ستفاده می شود، ابریتیش کلمبیا که در بومی  اقواماست. تعداد زبان های 

 .ایفا کندو احیای این زبان ها را  ء. دولت مسئول است نقش خود برای حمایت از بقااست

 اقواممنجر به ایجاد مشکل برای کودکان  ممکن استکه  یپذیرآسیبفاکتورهای  مقابله بابرای  تالش راستایدر  دولت

 30در بیش از هد استارتگسترش برنامه  برایطی مدت سه سال  را میلیون دالر 30مبلغ  ،دنبومی در نظام مدرسه شو

خاص فرهنگی برای  هد استارت برنامه های در سرتاسر استان سرمایه گذاری کرده است. بومیمحلی  جوامعمورد از 

خانواده ها ارائه می دهد، خدماتی که بدون هزینه ای در دسترس  ، مراقبت از کودک و آموزش والدینخردساالنیادگیری 

 است.

تعداد به  ،آسیب پذیر دانش آموزانبرای  2020این سرمایه گذاری ها، عالوه بر تامین منابع مالی جدید در بودجه 

 با هم کالسی های خود فارغ التحصیل شوند.همز زمان بتوانند  تا بومی کمک می کند اقوامدانش آموزان بیشتری از 

 گشودن در به روی فرصت ها

نیروی برای بی سی و راه موفقیت  آموزش عالیدر موسسات  پیشرفتمسیر نیاز دارند تا بومی  اقوام دانش آموزان

 .ببیننده چشم خود کار را ب



اولیه،  اقوامآموزش  هدایت کننده کمیته همکاری اببومی، دولت  اقوامنیازهای دانش آموزان بازتاب دادن برای بهتر 

 نخستین اقواماستخدام و تربیت  یهمتی بریتیش کلمبیا، اتحاد اقوامبومی،  اقوامعالی و بزرگساالن  یادگیریانجمن 

استراتژی های بومی و  اقوامعالی آموزش راهکار برنامه  ،بومی اقوام آموزش عالیبریتیش کلمبیا و سایر شرکای 

 بومی را توسعه بخشیده است. اقوام تربیت مهارت های

، دولت همچنین از طریق برنامه شراکت خوببومی برای دسترسی به مشاغل با درآمد  اقوامدر راستای کمک به 

جوامع  مورد نیاز این نیروی کارئاکنش به امور ، کمک هزینه نخستین اقواممحلی مبتنی بر جوامع  کارآموزیهای 

 کارآموزیمیلیون دالر در سال را به بودجه  24، بیش از بومی اقوامو بودجه توسعه تربیت مهارت های محلی 

 بومی اختصاص داده است.محلی مشاغل در جوامع 

جوامع محلی استفاده می شود و سرمایه گذاری های برای کمک به حفظ مشاغل در محلی توافقنامه مزایای جوامع 

فرصت های استخدامی بر مبنای اولویت بندی  ایجاد دولت به عنوان فرصتی برای ارائه کارآموزی، تربیت مهارت و

 و سایر افرادی که درهای فرصت به روی آنها بسته شده استفاده می شوند. بومی اقوامبرای 

 یتیدر هر یک از هیئت های مدیر بومی اقوام تالش کرده اطمینان یابددلیل دولت حضور حائز اهمیت است. به همین 

 در بریتیش کلمبیا حضور داشته باشند. آموزش عالی دولتیو موسسات 

 بومی اقوامکمیسیون حقیقت و مصالحه، دولت بودجه ایجاد اولین برنامه قانون  سویفراخوان اقدام از در راستای 

قانون غیر  ینطورو هم بومی اقوامدر قانون ای که اکنون مطالعات فشرده  هکانادا در دانشگاه ویکتوریا را تامین نمود

کار کنند. دولت  به راحتیدر هر دو حوزه  و این امکان را برای مردم فراهم می آورد تا بتوانندبومی ارائه می دهد 

 را تامین کرده است. بومی اقوامزبان در همچنین بودجه دوره آزمایشی مدرک جدید فصاحت 

 بومی اقوامحمایت از احیای زبان های 

در معرض اکنون در بی سی  بومی اقوامو همه زبان های  می گرفت، احیای زبان مورد غفلت قرار ی مدیدمدت ها

مند اند، سیستماتیک و نظاممواجه هابا آنی که جوامع محلی از نظر فرهنگی و زبانی . بسیاری از چالش هایهستندخطر 

تشکیل  شبانه روزی،، از جمله نظام مدرسه بومی اقوامو بر پایه رفتارهای استعماری با هدف حذف فرهنگ  هستند

، استان شروع به مقابله با این چالش های اجتماعی نظام مند بومی اقوامشده اند. با سرمایه گذاری در زبان و فرهنگ 

 ، سرزمین و فرهنگ آنان دارد.محلی و جوامع اقوامکرده است و سعی در ایجاد ارتباط بین  محلی در سطح جوامع

برای کمک به جوامع  بومی اقواماولیه تحت هدایت  اقوامشورای فرهنگی دالر از بودجه استانی از طریق  میلیون 50

ایجاد ارتباط مجدد با زبان و فرهنگ شان اختصاص یافته است. با این بودجه، شورا تعداد کمک جهت و مردم  محلی

که از  ،میلیون دالر کمک هزینه 16برای حمایت از احیای زبان را با اعطای بیش از محلی هزینه های زبان جوامع 

 تقریبا به بیش از دو برابر افزایش داده است.  ،توزیع شده اولیه اقوامبین  2018سال 

که محیطی برای غوطه ور شدن فرهنگی کودکان حمایت می کند  یزبانمحفل  30از بیش از هم اکنون این شورا 

 کارآموز-گروه مربی 100اولیه و همینطور بیش از  اقوامسنین پیش دبستانی و والدین آنها برای تسلط به زبان های 

 را بسیار افزایش داده اند.  FirstVoices.comهای آرشیو شده در گویش . همینطور تعداد ایجاد می کند

کماکان جا دارد اقدامات  برای آینده، ایجاد زیرساختیدر حمایت از اولیه  اقوامفرهنگی  شورایتالش مداوم  علی رغم

صورت گیرد، زبان گرداندن زبان هایشان بازدر تالش برای محلی با کمک هم برای حمایت از جوامع  بسیار بیشتری

  .استبرای ملیت و حق حاکمیت ضروری وجود شان که  هایی

 برای مقابله با بحران مسکن همکاری



 شرکای مهم دولت برای مقابله با بحران مسکن هستند. ،بومی اقوامو سازمان های  ملت ها

میلیون دالر طی مدت  550دولت مبلغ  ؛بومی اقوامساخت بی سی )بیلدینگ بی سی(: بودجه مسکن برنامه از طریق 

 ، چه در اردوگاه یا خارج از آن، سرمایه گذاری کرده است.بومی اقوامخانه برای  1750سال برای ساخت  10

با این بودجه، بی سی اولین و تنها دولت استانی خواهد بود که بودجه مسکن داخل اردوگاه را تامین می کند. تقریبا 

 از طریق این برنامه در دست احداث هستند. خانه ارزان جدید 1200

 توسط تقاضاارائه از  ساخت بی سی )بیلدینگ بی سی(برنامه ن کبودجه مس اتعالوه بر آن، هر یک از و همه جریان

 د.ناستقبال می کن بومیشرکای اقوام 

برای ساخت  بومی اقوام، مراکز دوستی و سایر سازمان های تحت رهبری بومیاقوام محلی دولت استانی با جوامع 

 در هر قسمت از استان همکاری می کند.محلی خانه های مورد نیاز این مردم در جوامع 

 مهمموضوعات محافظت از 

و جوامع ها خانواده مشاغل مرتبط با منابع عامل پایداری است.  یتوسعه منابع یکی از بخش های مهم اقتصاد استان

باشد و بدون به خطر انداختن هوای پاک، آب پاک و زمین سالمی که مردم پایدار هستند. اما توسعه منابع باید محلی 

 شود. پیگیریبه آن متکی هستند 

، قلمرو و ها حق حفظ منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست، ظرفیت تولید زمین بومی اقوام، UNتحت بیانیه 

 منابع شان را دارند. 

به دنبال یافتن راهی در مورد مسئله  بومیدر راستای احترام به این حقوق، دولت با همکاری نزدیک با رهبران اقوام 

 اقوام، استان و اجماعستفاده از روندی مبتنی بر در مجمع الجزایر بروتون است. با اماهی سالمون  رشگاه هایوپر

گیس و مامالیلی کوال با همکاری هم توصیه هایی به دولت های فدرال و  کوئیکواسوت اینوکسو هاکسوآمیس، نام

 ند.ه ادر منطقه ارائه دادماهی سالمون  پرورشگاه هایاستانی در مورد آینده 

عادالنه  حمل و نقلند در خصوص طرح ه اتوانست طرفیناز طریق این روند، که صنعت را نیز در بر می گیرد، همه 

این روند همچنین منجر به تغییراتی در سیاست ماهی در مجمع الجزایر بروتون گرد هم آیند.  پرورشگاه هایبرای 

در  اولیه اقوامشود که با  واگذار هنگامیتنها ماهی سالمون  پرورشگاه هایتا در آینده مالکیت  ه استقانون زمین شد

  قلمرو سنتی آنها توافقی صورت گرفته باشد.

در تصمیم گیری ها در مورد استفاده از زمین  بومی اقوامنقش مهمی در دخیل کردن  یمحیطزیست قانون ارزیابی 

دارد. دولت با درک این امر که این قانون برای مصالحه ضروری است، همکاری نزدیکی با ملت های بومی برای 

 در ماه به تصویب رسید و 2018ه نوامبر داشته است، قانونی که در ما یمحیطزیست توسعه قانون جدید ارزیابی 

 شد. اجرایی 2019دسامبر 

در روند ارزیابی را افزایش می دهد، همه شرکت کنندگان  بومی اقواماین قانون جدید مسیرهای مشارکت عمومی و 

دخیل می نماید و هدف آن تعیین مسائل دارای اهمیت در همان ابتدای در امر تصمیم گیری را در همان مراحل اولیه 

 اقوامسازد رضایت  همچنین، این قانون وزیر را ملزم می باعث بهبود نتیجه و کاهش اختالفات شود. تاامر است 

 شرکت کننده برای پروژه را قبل ازاتخاذ هر تصمیمی در نظر بگیرد. بومی

 یحمایت از خود مدیریت



منابع درآمدی با ثبات و  بومی اقوامخود، خود مختاری و تعیین سرنوشت خود نیازمند این است که  بر حق حاکمیت

، مانند زیرساخت ها، خدماتی که موجب ایجاد دارای اهمیت در هر دولتی قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری در امور

 .داشته باشند د و کارمندانی برای انجام امورنجوامعی سالم می شو

 ؛بی سی در درآمدهای حاصل از بازی استانی سهیم خواهند بود اولیه اقوام، دولت اعالم کرد که 2018در ماه نوامبر 

میلیارد دالر درآمد جدید از یک سطح دولت به سطحی دیگر، برای  3منجر به انتقال حدود ساله ای که  25تعهد 

 بر ه خدمات اجتماعی، آموزش، زیرساخت ها، احیای فرهنگی و حاکمیتدر زمین بومی اقوامحمایت از اولویت های 

 خود می شود.

میلیون دالر در سال به همه  100در درآمد های بازی، اولیه بی سی  اقوامسهیم شدن برای محدود ازطریق شراکت 

شان محلی در بی سی می رسد تا اولویت های خود را دنبال کنند و به رفع نیازهای جوامع  بومی اقوام محلیجوامع 

خود استفاده می کنند. نمونه های آن محلی از این درآمدها برای ایجاد تغییری واقعی در جوامع  اولیه اقوامبپردازند. 

آتش سوزی و  در برابر خانه هااز جوانان، برنامه مدیریت سوخت های جنگلی برای محافظت اجتماع شامل مرکز 

 .که باعث ایجاد ارتباط با فرهنگ می شود استبرنامه زبان 

. دولت، با درک می شوندجوامع شهری در سرتاسر استان  بومی اقوامبا  مهم یارتباط های باعث ایجاد مراکز دوستی

کرده  برساکن شهرها، حمایت مالی از مراکز دوستی را سه برا بومی اقوامنقش مهم این مراکز اجتماعی در زندگی 

که باعث می با ثبات است  و است. از آن مهم تر، این کار برای اولین بار تا این زمان، نمایانگر تامین بودجه اصلی

 تمرکز کنند. آنها بتوانند بر کارهای مهم شان شود

 بومی اقوامعدالت برای 

 بومی اقوامزندگی بسیاری از  ،نبود امنیت فرهنگیو  بومی اقوامبه نیازهای نسبت نظام قضایی به واسطه بی تفاوتی 

 الزم است تغییر و تحوالترو به وخامت نهاده است. برای پیشبرد مصالحه، و تغییر کرده به طرز غیر قابل بازگشتی 

 در نظام قضایی صورت گیرد.  داریمعنا

 اقوامبی سی، که اکنون شورای عدالت نخستین  اقوامبرای ایجاد این تغییرات، دولت توافقنامه ای را با شورای عدالت 

برای تغییر نظام قضایی مشخص و شرکا را متعهد  را اولویت هفت ه وبی سی نامیده می شود، به امضا رساند اولیه

 .ساخته است بومی اقوامعدالت استراتژی  به بسط

فراهم و تربیت اجباری برای کارکنان نظام قضایی  تعلیم ،بی سی قضاییپیگرد برای حمایت از این اقدام، خدمات 

وارد تعامل شده است تا  اولیه اقوامرا بهسازی نموده و به طور مستقیم با سیاستها و روالهای عملی است و  کرده

به عنوان قربانی، متهم و متخلف را در نظام قضایی جزایی کاهش دهد و خدمات  بومی اقوامحضور پررنگ افراد 

 امن سازد. بومی اقوامدادگاه را از نظر فرهنگی برای 

در نظام قضایی  بومی اقوامبی سی برای کاهش حضور پررنگ  اییقضچندین سیاست جدید از طریق خدمات پیگرد 

وثیقه که دادستان را سپردن برای ، از جمله دستورالعمل جدید ارزیابی اتهامات، تمهیدات جدید است صورت گرفته

 بومی اقوام، به خصوص جایی که متهم از می کندوثیقه  مربوط به سپردنبه خویشتن داری در همه موارد دعوت 

هنگام بررسی تخلفات که از دادستان می خواهد  مشخص نموده باشد و دستور العمل جدیدی برای شرایط عفو مشروط

تغییرات دیگری در سیاست در دست . را مد نظر قرار دهد بومی اقوامبر آزادی مشروط، عوامل نظام مند تاثیر گذار 

 .کردهر چه بیشتر از هدف ایجاد نظام قضایی منصفانه و عادالنه تر حمایت ان بتوتهیه هستند تا 



 بومی اقوام انهاعمال عدالت خواهبا  اتخاذ می شود نظام دادگاهی که اغلب در خصمانهدولت با درک این که روش 

دیگر از پاییز  بومی اقوامرا بسط داده است. دو دادگاه  بومی اقوامدسترسی به دادگاه های ویژه  ،دنسازگاری ندار

 در ویلیامز لیک افتتاح شود. 2020بازگشایی شده اند و یکی دیگر قرار است در اوایل سال  2017

 بومیاقوام محلی ایجاد ارتباط بین جوامع 

دولت ها را ملزم به حمایت از  ،UNبیانیه  24و  21، 20حائز اهمیت است. ماده های محلی ارتباط برای جوامع 

جهت دستیابی معنادار به اینترنت برای حمایت از فعالیت های اقتصادی، مراقبت های بهداشتی و خدمات  بومی اقوام

 اجتماعی می کند.

میلیون  50و مبلغ برنامه ایجاد ارتباط بریتیش کلمبیا نمود  اتخاذ هر چه بیشترشروع به ، دولت 2019در ماه دسامبر 

گسترش زیرساخت های پهنای باند جهت  بومی اقوامروستایی، دور افتاده و محلی دالر دیگر برای کمک به جوامع 

 اختصاص داد.

است یا  نجامادر بریتیش کلمبیا در دست  بومی اقوام اجتماع از 83کار ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 

 آن کامل شده است. ساخت کار ،این برنامهپوشش تحت 

استان با همکاری دولت فدرال سعی  ،دلیل همینو به  حائز اهمیت استبه همان اندازه ارتباط دیجیتالی ارتباط فیزیکی 

توانایی مسافرت به مناطق مختلف،  ضرورتدر حفظ خدمات شمالی اتوبوسرانی بی سی دارد. همچنین دولت با درک 

محلی روستایی و دور افتاده زندگی می کنند، به مردم در جوامع  محلی که در جوامع بومی اقوامبه خصوص برای 

    دهد.بومی تعلیم رانندگی می 
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