
أھداف خطة عمل ھیئة المساعدات 
القانونیة بأونتاریو الخاصة 

  رقیةالعِ  بالجالیات
 

 LAOسنوات تلزم  10رقیة ھي خطة مدتھا العِ  بالجالیاتبأونتاریو الخاصة  القانونیةخطة عمل ھیئة المساعدات 
 .2030ھدًفا محدًدا بحلول عام  17(ھیئة المساعدات القانونیة بأونتاریو) بـ 

 
، LAOأي عوائق تحول دون تلقي خدمات  العرقیة من الجالیاتلضمان عدم مواجھة العمالء 

 بما یلي: LAOستقوم 
 

على التأكد من أن قراراتنا ال تؤثر بشكل غیرعادل على  LAOتطویر واستخدام أداة من شأنھا أن تساعد  .1
 العرقیة للجالیاتاألشخاص المنتمین 

 
 LAOالعرقیة بین عمالء  للجالیاتمین الحرص على تمثیل األشخاص المنت .2

 
 شھادات حمایة الطفل الخاصة بھم، وإذا أمكن، حل المشكلةلسبب عدم استخدام الكثیر من العمالء  معرفة .3

 
  إلى عدد من اللغات وتوفیر ھذه المعلومات للجمیع LAO ترجمة المعلومات المتعلقة بـ .4

 
 المترجمین الفوریین خدمات تسھیل وصول العمالء إلى .5

 
إذا كان بإمكان المحامین والمساعدین القانونیین تقدیم الخدمات بلغات معرفة  تیسیرالعمالء على  مساعدة .6

 مختلفة
 

 :سوف تقوم بما یلي  LAO، ذات جودة عالیة LAOللتأكد من أن خدمات 
 

تساوي على  LAOرقیة في جمیع مستویات العِ  للجالیاتالتأكد من أن النسبة المئویة للعاملین المنتمین  .7
 العرقیة من ذوي الدخل المنخفض المقیمین بأنتاریو للجالیاتاألقل النسبة المئویة لألشخاص المنتمین 

 
ا من مقدمي الخدمات لالستجابة بشكل أفضل الحتیاجات األشخاص ذوي الدخل ھنظیردعم العیادات و .8

 ونتاریوالمنخفض المنتمون للمجتمعات العرقیة  في أ
 

وكیفیة تقدیم شكوى بلغات  LAOما یجب أن یتوقعھ العمالء من محامي ب المتعلّقةمعلومات الترجمة  .9
 مختلفة

 
من العمالء بشأن أمور متنوعة مثل مدى سھولة  اً إیجابی اً تقییمتتلقى بانتظام  LAOالتأكد من أن  .10

 العثورعلى محام وجودة الخدمات المقدمة
 

ومراجعات األداء ونماذج  التوظیفمقابالت  بحیث تتضّمن ،LAOتقوم بھا التي جراءات اإلمراجعة  .11
 رقیةأسئلة حول العدالة العِ  على سبیل المثالطلبات المحامین 

 
 توفیر تدریب دوري لجمیع محامي ھیئة المساعدة القانونیة في مجال العدالة العرقیة .12



 
 بما یلي: LAOفي نظام العدالة، سوف تقوم  الممنھجةلمكافحة العنصریة 

 
فعلون الذین ال ینكافئ المحامین أال التأكد من أننا نكافئ المحامین الذین یحققون نتائج إیجابیة للعمالء و-13 

  ذلك
وفي المقابل عدم مجازات االخرین للعمالء حقیقھم لنتائج ایجابیة المحامین الذین تاكد ت مكافئة  الحرص على

 مردود ایجابي في ھذا المجال.الى  الذین لم یتوصلوا   منھم 
 

 
  ةضائیالق ظومةالمن إمداد المحامین بصفة دوریة بالتدریب والمعلومات عن كیفیة التصدي للعنصریة في .13

 
العرق (على سبیل المثال التنمیط العرقي والحجج ب متعلّقةمعرفة ما إذا كان المحامون یقدمون حجًجا  .14

 والحریات)، عند االقتضاءحقوق لل الكندي میثاقالالقائمة على 
 

 العرقیة الجالیاتدعم مشاریع التنمیة المجتمعیة المتعلقة بالقضایا التي تؤثرعلى  .15
 

العرقیة وعمالء  للجالیاتالمنتمین  LAOالتأكد من عدم وجود اختالفات بین النتائج القانونیة لعمالء  .16
LAO من ذوي البشرة البیضاء 

 


