حقوق بشر و عقيده )اعمال دينی(
زمينه های حمايت شده:
اين آيين نامه تبعيض يا اذيت و آزار عليه مردمی که دز موارد زير تحت حمايت هستند را
مانع ميشود:
 سن
 تبار
 رنگ
 نژاد
 شهروندی
 منشا ٌ قومی
 مبدا ٌ اصلی
 غقيده
 معلوليت
 وضعيت خانوادگی
 وضعيت تاهل )شامل وضعيت مجردی(
 هويت جنسی
 بيان جنسيت
 دريافت کمک عمومی )تنها در مورد مسکن(
سوپيشينه )تنها در مورد استخدام(

ٌ
 جنسيت )شامل بارداری و شيردهی مادر(
 گرايش جنسی
زمينه های اجتماعی مورد حمايت:
 اسکان دهی )مسکن(
 قراردادها
 استخدام
 کاﻻها ،خدمات و تسهيﻼت
 عضويت در اتحاديه ها ،انجمن های فنی يا حرفه ايی
وظيفه اسکان دهی :
جهت تطبيق دادن نيازهای اشخاصی که مورد حمايت اين آيين نامه ميباشند اين آيين نامه
نيازمند تﻼشی در جهت پايين آوردن بودجه تضمين شده ميباشد .وظيفه تطبيق دهی  ،وظيفه
کارفرما/ارايه دهنده خدمات و يا صاحبخانه را مطابق با آيين نامه  ،در دادن فرصت ها ،
دستيابی و بهرمندی برابر برای مردمی که تحت حمايت اين آيين نامه هستند را شرح ميدهد.
وظيفه تطبيق دهی تشخيص ميدهد که مردم نيازهای متفاوتی دارند و راه حل های مختلفی را
برای نيازهايشان طلب ميکنند .برای مثال  ،يک زن مسلمان که در يک کارخانه کار ميکند
ممکن است به خاطر عقايد مذهبيش قادر به استفاده از لباس فرم کارخانه نباشد .ای آيين نامه
کارخانه را ملزم ميکند تا حد بودجه تضمين شده ضمن اطمينان از اينکه الزامات ايمنی و
بهداشتی رعايت شده باشد  ،نيازهای مذهبی وی را برآورده کند.
بودجه تضمين شده:
کارفرما ،ارايه دهنده خدمات يا صاحبخانه ميتواند درخواست تطبيق دهی رادر صورتی رد
کند که بتواند ثابت کند تطبيق دهی شرايط بيش ازحد بودجه تضمين شده ميباشد .به اين
معنی که اين تطبيق دهی برای تجارت  /موسسه آنها بسيار هزينه بر خواهد بود و آنها قادر
به دريافت بودجه خارجی برای تامين اين هزينه های نخواهند بود ،يا اگر تطبيق دهی مورد
درخواست خطرات ايمنی و سﻼمتی جدی را به دنبال داشته باشد.



آيين نامه حقوق بشر آنتاريو )ا آيين نامه( از حقوق
افراد با خصوصيات اجتماعی مختلف  ،نژاد،
مذهب ،و يا ساير خصوصيات که در اين آيين
نامه تعريف شده است  ،حمايت ميکند.
آيين نامه بر اساس  17غامل در  5زمينه حمايت
شده اعمالی را که باعث تبعيض ميان مردم ميشود
را منع ميکند.
اين آيين نامه برخودر برابر در استخدام ،مسکن،
قراردادها ،کاﻻها ،خدمات و تسهيﻼت و عضويت
در انجمن های تجاری و حرفه ايی را طلب ميکند.



آيين نامه سازمانها و فراهم آورندگان خدمات
)تجاری ،غير انتفاعی و دولتی( و کارفرمايان را
ملزم مينمايد تا حقوق و فرصت های برابر برای
تمام کارکنان  ،ارباب رجوع و داوطلبان را فراهم
آورد.



اين آيين نامه تشخيص ميدهد که افراد با نژآد،
مذهب ،قوميت و ديگر پيشينه های اجتماعی
مختلف ممکن است نيازهای مختلف داشته باشند.
برای اطمينان از اينکه جامعه به حداکثر توان خود
برسد ،موانع مشارکت آنها در خدمات ،اشتغال،
مسکن ،و ساير زمينه های اجتماعی بايد برطرف
شود.



آيين نامه درخواست ميکند تا کليه سياستها ،برنامه
ها ،و جريانات برای جلوگيری و رفع تبعيض در
تمام  5زمينه اجتماعی طراحی شود.



آيين نامه درخواست ميکند تا سازمانها و
کارفرمايان به جای کنار آمدن با آزار و اذيت از
آن جلوگيری کرده و در صورت وقوع اقدامات
فوری انجام دهند.




حقوق بشر و عقيده )اعمال دينی(
بر مذهب برای مسلمانان:

نمونه های از تطبیق ا ط مب
 مﻼحظات ماه رمضان
 مش ﻼت در مورد گوشت خوک و ال ل ،غذای حﻼل )ته ه غذای حﻼل(
 مﻼحظات ع ادی )زمان  ،م ان(
معاف ت ها مب بر عق ده )برنامه های آموز  ،فعال ت ها(
ل اس فرم ،قوان ظاهری
ﻔات مذه .
 تعط ﻼت مذه  ،مرخ ها ،و مﻼحظات در مورد
مثال برای تطبيق دهی شرايط:
يک زن مسلمان شاغل ممکن است برای زمان و مکان عبادت خود تقاضای تطبيق
شرايط را داشته باشد ،مگر اينکه آنها ثابت کنند که اين تطبيق سازی باعث بروز
مشکﻼتی خواهد شد.

اعتقاد چيست؟
کميسيون حقوق بشر آنتاريو اعتقاد را به معنی "عقيده مذهبی" يا
"مذهب" در بعد وسيعی تفسير ميکند .آنها عﻼوه بر آن اعتقاد
را" به عنوان يک سيستم حرفه ايی ويک باور ايمانی ،شامل
عقايد و مﻼحظات عبادی ،تعريف ميکنند.
تبﻌيض عقايد:
 افراد ممکن است به دليل مذهبی و /يا انجام اعمال مذهبی
خود مورد تبعيض قرار گيرند .اين هم چنين شامل افرادی
که اعمال مذهبی انجام نميدهند هم ميشود .


بعضی افراد به خاطر باور ها و اعمال مذهبيشان و يا به
خاطر ارتباط با موسسه و يا هرگونه گروه يا سازمان
مذهبی  ،ممکن است تبعيض يا نابرابری در مسکن ،امور
استخدامی،و خدمات تجربه کنند..
نمونه هايی از تبعيض براساس عقايد ،شامل اسﻼم هراسی،
نژاد پرستی ،يهودی ستيزی ميباشد



بر اساس آيين نامه ،سازمان ها ،ارايه دهندگان خدمات،
)تجاری ،غير انتفاعی ،و دولتی( وظيفه قانونی دارند که تا
حد بودجه تضمين شده ،در مورد تطبيق دهی افراد با
اعتفادات و اعمال مذهبيشان فعاليت کنند .اين به معنی
است که موانع مذهبی يا احتياجات را برطرف نموده تا
اف راد مختلف با عقايد و هويت های مذهبی هم چنان بتوانند
عضو فعالی در جامعه با دسترسی و منافع برابر از اشتغال
 ،خدمات و مسکن باشند.

درخواست برای تطبيق شرايط )مسٍوليت درخواست با شماست(:







توضيح دهيد که چرا نياز به تطبيق شرايط داريد )کتبی(
اطﻼعاتی را که مستقيما به نيازها ،محدوديت ها و يا شرايط شما ميشود را
فراهم آوريد )اين ميتواند شامل اطﻼعات پزشکی هم بشود ،اما تنها اطﻼعاتی
که مستقيما مربوط به درخواست شما برای تطبيق دهی شرايط ميشود(
در گقتگو ها در باره راه حل های تطبيق دهی شرکت کنيد
با هر متخصصی که کمک آنها نياز است همکاری کنيد
سعی کنيد که همه اشکال تطبيق دهی را ولو اينکه در حد کامل نباشند امتحان
کنيد
چنانچه شما عضو يک اتحاديه هستيد ،با نماينده اتحاديه خود تماس بگيريد.
اتحاديه شما غالبا توصيه های خوبی در مورد رويه های کارفرمايتان در
مورد تطبيق دهی دارند.



برای طرح شکايت در مورد حقوق بشر:
برای تشکيل پرونده )درخواست ( شکايت در مورد حقوق بشر ،با دادگاه حقوق بشر آنتاريوتماس بگيريدwww.ohrc.on.ca :
تماس رايگان1-866-598-0322 :
تماس برای افراد با مشکﻼت شنوايی1-800-855-0511:
برای اطﻼعات بيشتر در مورد حقوق بشر و مسکن  ،وبسايت کميسيون حقوق بشر آنتاريو را مﻼحظه کنيدwww.ohrc.on.ca :
هيت مديره صاحبخانه و مستاٌجر:
; http://www.sjto.gov.on.ca/ltb
تماس رايگان 1-888-332-3234
شماره مخصوص افراد امش ﻼت شنوا 1-800-855-1150:
همچن برای ش ا ت خود در مورد حقوق میتوان د ا مرکز ش ی ا حقو حقوق
https://www.hrlsc.on.ca/en/contact-hrlsc/contact-information
تﻠﻔﻦ(416) 597 – 4900 :
تماس را ان1-866-625-5179 :
تماس برای افراد ا مش ﻼت شنوا (416) 597 4903:

تماس گ د:

آورده شده برای شما توسط:
اتحاديه زنان مسلمان ناحيه کيچينر-واترلو با حمايت مالی از طرف وزارت ميراث فرهنگی کانادا،از بخش "حقوق" :پروژه حقوق بشر زنان مسلمان و آگاهی
رسانی
اطﻼعات تماسcmw.info@cmw-kw.org; 519-576-0540 ext. 3565 :
وبسايت www.cmw-kw.org :

