
 حزيران/يونيو في   

 سيتم التصويت على قضية الوظائف
 هل تعلم؟

معّدل البطالة في المقاطعة 
 هو

وهو أقل من المعدل الوطني 
 %بنسبة 

 

% 

 معدل البطالة
 

 الماضية القليلة السنواتفي أونتاريو خالل  واألجور الوظائف لقد تحسن مستوى

  فإن معدل البطالة بنسبته الحالية التي تقف عند. الناس من لكثيربالنسبة ل

من المعدل  أقل وهو ،  عام أوائل منذ مستوياته أدنى يعتبر في  ٪

 .٪  الوطني بنسبة
 في صعوبات يواجهون مقاطعتنا في األشخاص من العديدفإن  ذلك، ومع

 في حال وجدت المال من يكفي ماتقاضي  وأ جيدة وظائف على الحصول

، ٪  هو أونتاريو في الشباب فإن معدل بطالة المثال، سبيل على. وظيفةال
 الدخل ذات األسر دخل متوسطكما أن . العام المعدل ضعفي من أكثر وهو

المتدني فد انخفض بين األعوام
 المرتفعة الدخول أصحاب شهد حين في مؤخًرا، إال يستقر ولم ،-

 .األعوام مدى على زيادات

 

 معدل بطالة الشباب هو

 

 العام المعدل ضعفي من أكثر
 

% 

أشخاص يعملون في 
 مجال اختصاصهم

 

 إلى

 

وظائف منخفضة 
 األجور

 

 سائق تاكسي
 

 
 الجدد للقادمين الوظائف المتوفرة

 
 مجال في عمل على العثور أونتاريو إلى الجدد القادمين من اآلالف يستطيع ال

 وظائف في منهم ويعمل العديد هنا، بها معترف غير شهاداتهم ألن اختصاصهم
 العمل، بفرص األمر يتعلق عندما التمييز من النساء تعاني .األجور منخفضة

 أن رغم ذاته بالعمل مقابل قيامهن الرجال من أقل أجوراً  تتقاضين ما وكثيراً 
 أن يجب. القيمة متساوي العمل متساوي مقابل أجر يشترط دفع أونتاريو قانون

 بين خاصة بالتساوي، سيوّزع المستقبلي االقتصادي النمو أن المقاطعة تضمن
 .والمهمشة الدخل منخفضة المجتمعات

 

، أقرت حكومة أونتاريو قانون في عام  ما الذي يحدث حالياً 

؛ قانون "مكان عمل منصف، رقم 

ووظائف أفضل." وبموجب هذا القانون 

 من الجديد، ارتفع الحد األدنى لألجور 

دوالر في الساعة ومن المقرر  دوالر إلى 

دوالر بالساعة في  أن يرتفع مجدداً إلى 

 .شهر كانون الثاني/يناير 

 

 دوالر 

 (في الساعة )في عام 

 

 دوالر 

 في الساعة  
 ( )في كانون الثاني/يناير،

 

 مليون دوالر

 
 إجازة مثل قضايا في لحمايتهم جزئي بدوام والعاملين الموسميين للعمال جديدة حماية وضع تم

  مبلغ  عام ميزانية خصصت. العمل ساعات ةوجدول السنوية واإلجازات الطوارئ
سنوات يتم فيها تخصيص دخل أساسي في إطار حملة  ثالث مدتها لدراسة دوالر مليون

 لتوفير وأفضل أبسط وسيلة كونت أن يمكن ساسياأل دخلت تجربة الكان إذا ما الختبار تجريبية
 .متغيرة عمل سوقظل  في والفرص األمن

 



 

 دوالر في الساعة؟ من هو المستفيد من ارتفاع الحد األدنى لألجور إلى 
 

 بما سيستفيدون،( العاملة القوى من ٪) عامل مليون  أن إلى التقديرات تشير

 مثل المقاطعة، في تهميًشا األشخاص أكثر ذلك في
 بدوام جزئي، والعاملين والعاملين المؤقتين، الموسميين، والعمال العاملين بعقود،

 .والمهاجرين والنساء، والشباب،
 

 النساء من٪ و( منهم ٪) ثلث المهاجرين الجدد من أكثر أن التقديرات وتتوقع

 إلى لألجور األدنى الحد زيادة في أجورهم بسبب قد شهدوا زيادة الجدد المهاجرات
 . عام في دوالر 

 
 المنخفض؟ الموظفين ذوي الدخل على المفروضة الضرائب عن إلغاء ماذا

 
 دخلهم أونتاريو مّمن يقل عامل في مليون ثلثي الـ  فإن مستقلة، لتحليالت وفقا

المبلغ  متوسط وكان. دخل أصالً  ضريبة يدفعون ال سنوياً، دوالرألف   عن

.  عام في دوالًرا  هو الدافعين للضريبة المائة في  من الـ المطلوب

 أقل أي الضريبي، التخفيض خالل من سيتم توفيره الذي المبلغ متوسط هو وهذا
 .األجور زيادة بسبب دوالًرا ، بـ المقدرة الزيادة من تقريًبا مرات بثالث

 

 ما هي فئة العّمال التي لم تستفد من زيادة الحد األدنى لألجور؟
 
 في بما لألجور، األدنى الحد من ُتستثنى العمال من كثيرة مجموعات هناك تزال ال

 وهذا. المزارع وعمال والعاملين في خدمة تقديم المشروبات الروحية الطالب ذلك
 معدالت متفاوتة من لديها التي كندا في القليلة المحافظات من واحدة أونتاريو يجعل
 .العمال من معينة مجموعات لألجور بين األدنى الحد

 

المفروض  الضريبة معدلإلى رفع  ألجورل األدنى الحد زيادة ستؤدي هل
 ؟المحدود األجر على العمال ذوي

 
 ذوي العمال بنقل دوالر/في الساعة( لن يؤدي الحد األدنى الجديد لألجور ) ال.

 على أول  ضريبة تفرض فأونتاريو ال. أعلى ضريبية شريحة إلى المنخفضة األجور
من الدخل لما هو فوق ذلك،  ٪ مقدارها رسوماً  دوالر من الدخل، وتفرض

 .الضرائب شريحة في جديدة زيادة دوالًرا؛ قبل فرض وصوال إلى 

 

 تأسيس نقابة؟ في العمال حق عن ماذا

 
وفي  المؤقتة، الوكاالت في أصبح من الممكن للعاملين ، يناير  من اعتباًرا

من  أن يحصلوا شهادة بطاقة، المجتمعية والخدمات المنزلية، والرعاية البناء، خدمات
 كانت .نقابة لتشكيل الالزمة اإلضافية الثانية خطوة التصويت شأنها أن تجنبهم

 أغلبية من قبل على إنشاء نقابة المصادقة في السابق تتطلب أونتاريو حكومة
إال أن . سري عملية اقتراع خالل من الموظفين في قطاع ما، باستثناء قطاع البناء،

بالنسبة إلى القطاعات غير  من أجل إنشاء نقابة الخطوة هذه قد أزال قانون رقم 

 .أعاله المذكورة المستقرة

 

 

 مجال خبرتهم؟ العمل في كندا القادمون الجدد إلى يستطيع ال لماذا
 

 االعتراف للقادمين الجدد بشهاداتهم التي حصلوا عليها من خارج كندا عملية تعتبر
 عن المسؤولة المنظمات من العديد قامت كما. طويال وقتا وتستغرق مكلفة عملية

 يؤدي أن المحتمل من. تغيير لسياساتها بالشهادات األجنبية بمقاومة أي االعتراف
 الخاص السنوي الدخل زيادة إلى كندا في االعتراف بالشهادات العلمية نظام تحسين

 إن .شخص لكل  - بما يعادل  المتضرر شخص  بالـ

 والقادة السياسية األحزاب على الضغط خالل من الهجرة السعي إلصالح نظام زيادة
 .الحالي النظام تغيير قد يساعد في المنتخبين

 
 
 

 تطرحها على المرشح الخاص بك أسئلة
 
 العمال لجميع لألجور األدنى معدالت الحد للتعامل مع حزبك إستراتيجية هي ما +
 أونتاريو؟ في
 ثابتة؟ غير العاملين في وظائف لحماية حزبك سيفعل ماذا +
 والنساء؟ الرجال بين األجور في الفجوة من حزبك سيقلل كيف +
 في الحصول على كندا إلى الجدد القادمين حزبك على مساعدة سيعمل كيف +

 اعتراف بشهاداتهم األجنبية؟
 جديدة؟ وظائف بخلق أونتاريو في المتزايدة استثماراتك ستساهم كيف +
 حزبك؟ يمتلكها التي المهارات سياسات تنمية أو التدريب سياسات هي ما +
 البشري بالعنصراستبدال العنصر  للتعامل مع حزبك يمتلكه ما هو البرنامج الذي +

 المستقبل؟ في اآللي

 
 مصادر أخرى

 

 :السياسية للبدائل الكندي لمركزا
 

 
 ".- أونتاريو، في الدخول تفاوت فقدان النصاب بشأن. "حملة شيال 

 :كندا لحكومةالعمل" التابع  من موقع "بنك

 
: ومن أجل ظروف عمل منصفة دوالر  أجل من النضال

 

 

 

 أسئلة شائعة

 لمعرفة المزيد حول القضايا التي سيتم التصويت عليها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
 

 حزيران/يونيو في 

 وظائف أفضلخالل انتخابات مقاطعة أونتاريو، قم بالتصويت من أجل 
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