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بيان رئيس وزراء كندا
بمناسبة عيد القوات
المسلحة الكندية
 5يونيو 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
أصدر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم البيان التالي في يوم القوات المسلحة الكندية:
اليوم  ،نحيي أفراد القوات المسلحة الكندية ونكرمهم عىل ما أظهروه من شجاعة وتضحية ونكران للذات كل يوم في ارتداء الزي
العسكري .في الداخل والخارج  ،يجسدون قيمنا العزيزة ،أال وهي السالم والحرية والديمقراطية.
هناك ما يقرب من  2000فرد من القوات المسلحة الكندية منتشرين حالًي ا في ما يقرب من  20مسرح للعمليات في كندا وحول
العالم .وبعضهم مدعوون بشكل خاص إىل تقديم مساعدات إنسانية لألوكرانيين المتواجدين في بولندا بعد أن نزحوا بسبب الغزو
غير الشرعي لبالدهم من قبل روسيا .يشارك ما يقرب من  1400من أفراد القوات المسلحة الكندية في عملية إعادة التأمين كجزء
من التزامنا متعدد السنوات لدعم تدابير الضمانات والردع الدائمة لمنظمة حلف شمال األطلسي في وسط وشرق أوروبا رًدا عىل
العدوان الروسي في منطقة.
"الكنديون بزيهم العسكري مستعدون دائًم ا لمساعدة مجتمعاتنا عندما تكون في أمس الحاجة إليها .مع زيادة موجات الحرارة
القياسية وحرائق الغابات والفيضانات بسبب تغير المناخ  ،سيستمر أعضاء القوات المسلحة الكندية الفخورون في االستجابة
لحماية مجتمعاتنا .في العام الماضي  ،قدمت القوات المسلحة الكندية المساعدة في حاالت الطوارئ  ،وحمت الكنديين من
األحداث المناخية القاسية  ،ودعمت المجتمعات المتضررة وحماية البنية التحتية الحيوية.
منذ بداية الوباء  ،ساعدوا في مرافق الرعاية طويلة األجل ومساكن كبار السن وقدموا الدعم للحكومات الفيدرالية وحكومات
المقاطعات واألقاليم لتوزيع لقاحات .COVID-19
تعمل حكومة كندا عىل ضمان بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع .نحن نحقق التغيير الثقافي في  CAFمن خالل إدخال تدابير للقضاء
عىل التمييز والعنف والمضايقة  ،فضًال عن الجهود المبذولة لزيادة التنوع وتعزيز اإلدماج كقيمة مؤسسية أساسية.
"بالنيابة عن حكومة كندا  ،أشكر أعضاء  - CAFوكذلك عائالتهم وأحبائهم  -عىل خدمتهم والتزامهم المتفاني تجاه بلدنا".
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بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة اليوم
الوطني لمقاطعة كيبيك

 24يونيو 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي بمناسبة :Fête nationale du Québec
اليوم الوطني لكبيك
"اليوم  ،انضممت أنا وعائلتي إىل الماليين من سكان كيبيك لالحتفال بالعيد الوطني في كيبيك واالحتفال
بهويتنا وتراثنا.

"بصفتنا سكان كيبيك  ،نحن فخورون بتاريخنا ولغتنا الفرنسية الجميلة .هذه هي جذور الثقافة الفريدة التي
توحدنا من ريموسكي إىل فال دور  ،من مونتريال إىل شيربروك .من أجل الحفاظ عىل هذه الهوية حية
ولجعلها تنمو ،قدمت حكومة كندا في مارس الماضي مشروع قانون لتحديث قانون اللغات الرسمية ويهدف
إىل المساواة الحقيقية بين لغاتنا الرسمية .سيسمح مشروع القانون هذا للحكومة بتقوية اللغة الفرنسية
وحمايتها والترويج لها في البالد.
"كانت كيبيك جزًءا ال يتجزأ من تاريخ كندا منذ تأسيسها .عندما يتعلق األمر بالمساواة والعدالة والديمقراطية
 ،غالًبا ما تكون كيبيك رائدة بذلك .اليوم  ،موهبة كيبيك في مجاالت مثل الرياضة والسينما والذكاء
االصطناعي هي مصدر فخر لجميع الكنديين.
"هذا العام  ،يمكننا مرة أخرى االستمتاع باالحتفاالت في سهول أبراهام في كيبيك  ،في Quartier des
 Spectaclesفي مونتريال  ،ومع أحبائنا في جميع أنحاء كيبيك.
"بالنيابة عن حكومة كندا  ،أتمنى أنا وصوفي يوًم ا وطنًي ا جمياًل وسعيًدا لجميع سكان كيبيك .دعونا نفخر بمن
نحن وبإنجازاتنا  ،ولنواصل العمل مًع ا لبناء مجتمع أكثر عدًال وأكثر اخضراًرا وازدهاًرا» .
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رئيس وزراء كندا يعلن عن دعم كندا
لمعالجة أزمة األمن الغذائي العالمية

 23يونيو 2022
كيغالي (رواندا)
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
ازداد انعدام األمن الغذائي بشكل كبير عىل مستوى العالم في السنوات األخيرة  ،وقد تفاقم اآلن بسبب الغزو الروسي غير
القانوني ألوكرانيا .البلدان في جميع أنحاء العالم  ،بما في ذلك العديد من الدول األعضاء في الكومنولث  ،تشعر بآثار ذلك
عىل أنظمة الغذاء العالمية والمحلية  ،وهذه اآلثار يشعر بها أكثر الناس ضعفا وأولئك الذين يواجهون بالفعل صعوبات
األزمات اإلنسانية.
أعلن رئيس الوزراء ترودو اليوم في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في كيغالي  ،رواندا  ،عن تقديم  250مليون دوالر
للمساعدة في معالجة أزمة األمن الغذائي العالمية .سيساعد هذا التمويل في تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العالمية
المتزايدة  ،وال سيما احتياجات األشخاص األكثر ضعفًا  ،مع التركيز عىل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
سيساعد هذا التمويل الشركاء الكنديين والدوليين الرئيسيين في مجال الغذاء والتغذية في الوصول إىل المزيد من
األشخاص في المزيد من األماكن من خالل الخدمات المنقذة للحياة .تشمل هذه الخدمات المعونة الغذائية  ،والنقد
والقسائم في حاالت الطوارئ  ،واألغذية العالجية الجاهزة لالستخدام  ،والتي غالًبا ما تستخدم إلطعام األطفال الذين يعانون
من سوء التغذية في حاالت الطوارئ .هذه المساعدة مهمة بشكل خاص لألطفال الذين يعيشون في أزمة ويواجهون الجوع
الحاد وسوء التغذية  ،أو لآلباء الذين لديهم بالكاد ما يكفي من الغذاء إلطعام أطفالهم  ،ولكنهم يذهبون بمفردهم  ،يعانون
من الجوع.
ال يؤدي انعدام األمن الغذائي العالمي إىل الجوع والمجاعة والموت فحسب  ،بل يمكن أن يؤدي أيًض ا إىل زيادة عدم
االستقرار ويؤدي إىل الصراع .مخزونات الحبوب العالمية منخفضة للغاية  ،وسالسل التوريد هشة وتتعرض للضغط  ،وتهدد
التكاليف المرتفعة اإلنتاجية الزراعية .نتيجة لذلك  ،ترتفع أسعار المواد الغذائية بسرعة وفي أعىل مستوياتها عىل اإلطالق ،
ويعد تضخم أسعار المواد الغذائية الشاغل المباشر الرئيسي  ،والذي يؤثر أيًض ا عىل الكنديين بشكل مباشر .ستواصل كندا
اتخاذ إجراءات لمعالجة أسباب وعواقب أزمة الغذاء العالمية بالتنسيق مع اآلخرين  ،للمساعدة في بناء القدرة عىل الصمود ،
ومعالجة نقاط الضعف األساسية  ،ومعالجة األسباب الجذرية التي تؤدي إىل انعدام األمن الغذائي .االستثمار في األمن
الغذائي مهم لالقتصاد العالمي وللكنديين  ،وستواصل كندا القيام بذلك.
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Statement by the Prime
Minister on National
Indigenous Peoples
Day/Canadian Days

June 21, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on National Indigenous Peoples Day:

“Today, on National Indigenous Peoples Day, First Nations, Inuit, and Métis from coast to coast to coast will celebrate their
unique histories, cultures, traditions, and languages with their families and communities. Every year, we celebrate the
diversity of Indigenous cultures across Canada and the vibrancy of the Indigenous Peoples who fight every day to keep
them alive.
“National Indigenous Peoples Day is celebrated on the summer solstice, the longest day of the year, and a day that holds
cultural, historical, and spiritual significance for Indigenous Peoples. This day is usually marked by coming together for
celebratory events and ceremonies, with families and community members gathering to share food and showcase
traditional practices.
“Over the past year, we have made real progress with First Nations, Inuit, and Métis communities across the country by
listening to them and working together to advance their priorities and make life better. The government has signed
agreements to improve child and family services, which will keep children in their communities, surrounded by their
culture. We have worked collaboratively to make major investments to increase affordable housing and safe spaces for
Indigenous women in communities across the country. In April, the government and Inuit leaders endorsed the historic
Inuit Nunangat Policy to support Inuit self-determination and Inuit-led solutions. While today is a time to celebrate First
Nations, Inuit, and Métis across Canada, it is also an opportunity to acknowledge there is still work to be done to right
past wrongs and close the gaps that still exist today.
“This day marks one year since the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act became law, a
historic milestone in our collective journey to move forward on reconciliation and create a renewed relationship with First
Nations, Inuit, and Métis rooted in the recognition of rights, respect, and cooperation. While we work to address
longstanding inequalities in housing, health care, education, and more, this law is the transformative, integral piece that
will underpin every facet of our work.
“This year also marks the beginning of the United Nations’ International Decade of Indigenous Languages, which draws
attention to the significance of Indigenous languages, and the importance of supporting Indigenous Peoples in their
efforts to preserve, revitalize, and promote their languages, like we are doing here in Canada.
“On this day, and throughout National Indigenous History Month, we recognize the significant contributions of Indigenous
Peoples in shaping our country into what it is today and moving toward a brighter and stronger Canada as shared
partners. Being the longest day of the year, it is also the day that has the most light. As we continue to shine light on the
hard truths of the past, let us also shine a light of hope for the future. I invite all Canadians to learn more about First
Nations, Inuit, and Métis cultures and histories – particularly in your local areas – and participate in an event or join the
conversation on social media by using the hashtags #NIPD2022 and #NIPDCanada. Together, we will continue to advance
reconciliation, support Indigenous Peoples, and build a better future for everyone.”
PMO
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بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة
اليوم العالمي لالجئين

 20يونيو 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي في يوم الالجئ العالمي:
"اليوم  ،في يوم الالجئ العالمي  ،نشيد بالناس في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا عىل مغادرة منازلهم
ومجتمعاتهم بحًث ا عن حياة أفضل .إننا نحيي شجاعتهم ونعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ عىل حدودنا وقلوبنا مفتوحة
لمن يفرون من العنف واالضطهاد.
"موضوع هذا العام هو" كل واحد .في كل مكان .في كل وقت .لكل فرد الحق في األمن ." .لطالما رحبت كندا بفخر
باألشخاص الباحثين عن األمان  ،بغض النظر عن هويتهم أو من أين أتوا .في العام الماضي  ،كانت كندا أول دولة
إلعادة توطين الالجئين في العالم  ،حيث ساعدت الالجئين عىل إرساء األسس وبدء حياة جديدة هنا .منذ عام
 ، 1980استقبلت كندا مليون الجئ  ،وتقترح ميزانية  2022استثمارات كبيرة لمواصلة الترحيب بالوافدين الجدد
ودعمهم.
في مواجهة النزاعات العالمية  ،ستواصل كندا التدخل لتوفير المالذ لألشخاص الفارين من أجل سالمتهم .قدمت
كندا واحدة من أكبر االلتزامات في العالم إلعادة توطين الالجئين األفغان  ،وقد استقبلنا أكثر من  16000أفغاني
منذ أغسطس  .2021واستجابة للغزو الروسي غير القانوني ألوكرانيا  ،استقبلنا أكثر من  43200أوكراني في كندا.
تواصل الحكومة العمل بشكل وثيق مع المقاطعات واألقاليم ووكاالت االستيطان والمنظمات غير الحكومية في
جميع أنحاء البالد لدعم األوكرانيين وأفراد أسرهم قبل وأثناء وبعد وصولهم إىل كندا .لقد نظمنا ثالث رحالت طيران
مستأجرة اتحادية جلبت أكثر من  950أوكرانًي ا وأفراد أسرهم إىل كندا في األشهر القليلة الماضية .باإلضافة إىل
ذلك  ،نحن نعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين في البلدان المجاورة ألوكرانيا لمساعدة أولئك الذين أجبروا عىل
الفرار من منازلهم.
"اليوم  ،أدعو جميع الكنديين إىل التفكير في القيم التي تجعل بلدنا وجهة مفضلة لمن يسعون إىل حياة أفضل:
السالم والحرية والمساواة  ،وقبل كل شيء  ،األمل في مستقبل أفضل .سنستمر في إظهار ما يعنيه أن تكون
كندًيا للعالم من خالل االستمرار في تزويد المحتاجين بمكان آمن يسمونه وطنهم .الالجئون جزء ال يتجزأ من نسيج
مجتمعاتنا في جميع أنحاء البالد ؛ إنهم يبنون أعمااًل ويتطوعون لمساعدة المحتاجين ويساهمون بشكل كامل في
اقتصاداتنا المحلية .إنهم يجعلون كندا دولة أفضل» .
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بعد  49عاما من النزاع ..انتهاء حرب
الويسكي بين كندا والدنمارك

15-6-22

أنهت كندا والدنمارك الثالثاء "حربهما" المستمرة منذ عقود حول السيادة عىل جزيرة هانز الصحراوية وغير المأهولة
في القطب الشمالي.
ووّق ع البلدان رسميا اتفاقا لتقاسم جزيرة هانز الواقعة قبالة شمال غرب غرينالند ،ما أدى إىل إنشاء أول حدود برية
بين كندا وأوروبا ،وذلك خالل حفل أقيم في أوتاوا وحضرته وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الدنماركي.
 49عاما من النزاع
ًا
بموجب االتفاق الذي تم التوصل إليه بعد  49عام من الخالف ،ستقّس م الجزيرة إىل قسَم ين ،فيما أشيد باالتفاق بين
أوتاوا وكوبنهاغن كنموذج لحّل النزاعات اإلقليمية حول العالم.
من جهتها ،قالت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي لوكالة فرانس برس إّن "القطب الشمالي هو بمثابة منارة
للتعاون الدولي حيث تسود سيادة القانون".
وأضافت "فيما يواجه األمن العالمي تهديدًا ،كانت هناك حاجة أكثر من أي قت مضى إىل أن تعمل ديموقراطيات
مثل كندا والدنمارك معًا ،جنبًا إىل جنب مع الشعوب األصلية ،لحّل خالفاتنا وفقا للقانون الدولي".
 حرب الويسكيوخالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود ،قالت إن الصراع "الذي أطلق عليه كثيرون
تسمية (حرب الويسكي) كان أكثر الحروب ودية".
فيما قال كوفود إّن حّل النزاع يأتي في وقت يتعرض فيه "النظام الدولي القائم عىل القانون للضغط" وفيما "تتعرض
القيم الديموقراطية للهجوم" في إشارة إىل الحرب في أوكرانيا.
 حل ملهمًا
وأوضح "في المقابل ،أظهرنا كيف يمكن حل النزاعات الطويلة األمد سلميا" ،مضيف أنه يأمل "في إلهام دول أخرى

التباع المسار نفسه".

يشار إىل أن جزيرة هانز التي تبلغ مساحتها  1,3كيلومتر مربع ،تقع بين جزيرة إلسمير في شمال كندا وغرينالند،
المنطقة الدنماركية .ويعود الخالف عىل الجزيرة إىل العام  1973عندما رسمت حدود بحرية بين البلدين.
فرانس برس  -العربية
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نساء ينتصرن عىل غوغل ..ويفزن بتعويض
 118مليون دوالر

12-6-22
من المقرر عقد جلسة الموافقة المبدئية عىل التسوية من جانب القاضي في  21يونيو
وافقت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت عىل دفع  118مليون دوالر لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالتمييز بين الجنسين
مع حوالي  15500موظفة ،حسبما قالت مكاتب قانونية تمثل النساء في بيان.
باإلضافة إىل ذلك ،سيقوم خبير مستقل بتحليل ممارسات التوظيف في غوغل ،فيما سيقوم خبير اقتصادي مستقل
بمراجعة دراسات المساواة في األجور للشركة ،وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ" ،واطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبها ،قالت هولي بيس ،إحدى المدعيات ،في بيان" :بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في صناعة
التكنولوجيا ،فأنا متفائلة بأن اإلجراءات التي وافقت  Googleعىل اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من
المساواة للنساء".
وتم التوصل إىل التسوية في نفس اليوم ،حيث قام قاض في قضية أخرى طويلة األمد تتعلق بالتحيز في األجور في وادي
السيليكون  -تشمل شركة أوراكل كورب  -بإلغاء التصديق مؤقتًا عىل حالة الدعوى الجماعية ،وقرر أنه لن يكون من الممكن
المضي قدمًا في المحاكمة مع فئة أخرى.
وتشمل تسوية غوغل النساء في  236مسمى وظيفي مختلف ،وفقا لشركات المحاماة .فيما فشلت دعاوى قضائية مماثلة
ضد تويتر ،ومايكروسوفت ،في الحصول عىل حالة الدعوى الجماعية.
ومن المقرر عقد جلسة الموافقة المبدئية عىل التسوية من جانب القاضي في  21يونيو.
وقالت النساء الالئي يترأسن دعوى غوغل في دعوى قضائية إن الشركة دفعت للموظفات ما يقرب من  16.794دوالرًا
سنويًا أقل من "الرجل في نفس المنصب الوظيفي" ،مستشهدة بتحليل أجراه الخبير االقتصادي في جامعة كاليفورنيا،
ديفيد نيومارك.
العربية
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بنك كندا يحذر من أن مدفوعات الرهن العقاري
النموذجية قد تكون أعىل بنسبة  ٪30في غضون ال 5
سنوات

الترجمة العربية أيام كندية
 09يونيو 2022

· Pete Evans · CBC News

يقول البنك إن أولئك الذين حصلوا عىل قرض لشراء منزل في  2020أو  2021يجب أن يستعدوا لمعدالت أعىل عند
التجديد
قال بنك كندا يوم الخميس إن ارتفاع أسعار المنازل وأعباء الديون المرتبطة بها يشكالن نقطة ضعف كبيرة لالقتصاد
الكندي  ،محذرًا المشترين الذين اشتروا خالل الوباء من أن تأثير معدالت الرهن العقاري المرتفعة قليًال قد يكون
دراماتيكيًا.
في مراجعة النظام المالي الخاصة به  ،قال البنك المركزي إنه في حين أن النظام المالي للبالد قوي ويتحمل الوباء جيًدا ،
ال يزال االقتصاد ضعيًف ا بسبب مستويات الديون المرتفعة المرتبطة بسوق اإلسكان الباهظ التكلفة في البالد.
قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم يوم الخميس" :حتى في الوقت الذي تكون فيه األسرة العادية في وضع مالي أفضل ،
فإن المزيد من الكنديين يسعون لشراء منزل خالل الوباء"" .وهذه األسر أكثر تعرضًا لمعدالت فائدة أعىل والحتمال
انخفاض أسعار المساكن".
وقال البنك إن تقييم المخاطر المتعلقة بمستويات ديون األسر المرتفعة أصبح أكثر تعقيًدا  ،ولكن بشكل عام قد ازداد.

www.canadiandays.ca
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الملف المشترك لكندا وأمريكا والمكسيك
يفوز باستضافة كأس العالم 2026
 13يونيو /حزيران 2018
فاز الملف المشترك للواليات المتحدة وكندا والمكسيك بتنظيم بطولة كأس العالم لعام  2026عىل حساب الملف
المغربي.
واختارت الدول األعضاء في االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملف " 2026المشترك" الستضافة البطولة ،إذ حصلت
الدول الثالث عىل  134صوتا مقابل  65صوتا للمغرب.
وسيكون مونديال  2026أكبر بطولة لكأس العالم عىل اإلطالق بعد زيادة عدد الفرق المشاركة إىل  48تلعب  80مباراة
عىل مدار  34يوما.
وقال كارلوس كورديرو ،رئيس االتحاد األمريكي لكرة القدم" :كرة القدم هي الفائز الوحيد .نحن جميعا متحدون في اللعبة".
وأضاف" :شكرا جزيال عىل هذا الشرف البالغ .شكرا لكم لتكليفنا بهذا االمتياز".
ولم يكن من حق كندا والمكسيك والمغرب والواليات المتحدة التصويت ،كما غابت غانا عن التصويت أيضا بعدما
أعلنت حكومتها أنها حّلت اتحاد كرم القدم وسط مزاعم بفساد "واسع النطاق".
واستضافت المكسيك بطولة كأس العالم في عامي  1970و ،1986بينما نظمتها الواليات المتحدة في عام .1994
كما نظمت كندا بطولة كأس العالم للسيدات عام .2015
 الملف الفائزويقول كورديرو إن الواليات المتحدة ستحقق عائدات تصل إىل  14مليار دوالر كما ستحقق مكاسب لفيفا بقيمة  11مليار
دوالر.
وستستضيف عشر مدن أمريكية ،من بين  16مدينة مضيفة ،المباريات ،بينما ستقسم المباريات الباقية بالتساوي بين
كندا والمكسيك.
وستجرى  16مباراة في الواليات المتحدة ،بينما ستستضيف كل من كندا والمكسيك  10مباريات لكل منهما.
وستقام المباراة النهائية عىل ملعب ميتاليف الذي يتسع لـ  84,953متفرجا ،وهو الملعب الذي يستضيف مباريات
فريقي نيويورك جاينز ونيويورك جيتس في الدوري األمريكي لكرة القدم.
وتبلغ المسافة بين أقصى مدن الشمال المضيفة للبطولة (إدمونتون) وأقصى مدن الجنوب المضيفة لها (مكسيكو
سيتي) نحو  3000ميل مقارنة بـ  1900ميل في البطولة المرتقبة هذا الشهر في روسيا.
وستكون المرة األوىل التي تتقاسم فيها ثالث دول استضافة كأس العالم.
وحققت بطولة  1994التي نظمتها الواليات المتحدة أعىل متوسط حضور في تاريخ البطولة ،في حين كانت المكسيك
أول دولة تستضيف هذا الحدث المهم مرتين.
canadiandays.ca
BBC
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رئيس الوزراء جاستن ترودو يزور قيادة الدفاع
الجوي ألمريكا الشمالية مع وزير دفاع الواليات
المتحدة لويد جيه أوستن الثالث
 8يونيو 2022
كولورادو سبرينغز  ،كولورادو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
زار رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس قيادة الدفاع الجوي الفضائي ألمريكا الشمالية (نوراد) في كولورادو
سبرينغز بوالية كولورادو .وكان برفقته وزير دفاع الواليات المتحدة لويد ج .أوستن الثالث ووزيرة الدفاع
الوطني أنيتا أناند.
وأكد رئيس الوزراء عىل قوة الشراكة الدفاعية الفريدة بين كندا والواليات المتحدة .كما أدرك أهمية
هيكل القيادة ثنائي القومية في  NORADوقدرته عىل اكتشاف وردع والدفاع ضد التهديدات القارية ،
والتي تحمي أمريكا الشمالية منذ عام .1957
خالل زيارته  ،شارك رئيس الوزراء في إحاطات سرية وعدة اجتماعات حول التهديدات المتطورة التي
تشكلها التقنيات الجديدة والتطورات الجيوسياسية األخيرة  ،وكذلك أولويات تطوير قدرات NORAD
ومستقبل الدفاع القاري مع قائد  NORADوالجنرال األمريكي جلين دي فانهيرك ونائب القائد الكندي لـ
 NORADالفريق آالن بيليتير.
كما التقى رئيس الوزراء ترودو بأعضاء القوات المسلحة الكندية الذين يخدمون حالًي ا مع NORAD
وشكرهم عىل الدور المهم الذي يلعبونه كل يوم في ضمان سالمة وأمن البلدين.
16
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وزيرة مالية كندا تحذر من اضطراب
تضخمي قادم

19-6-22
حذرت وزيرة المالية الكندية كريستينا فريالند  ،من خروج صعب من جائحة كوفيد ،-19حيث ترتفع األسعار
وتضغط أسعار الفائدة عىل ميزانيات المستهلكين ،لكنها قالت إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف
من أعباء األسر.
ووفقا لوكالة بلومبرج لألنباء ،قالت فريالند في تصريحات أعدتها لنادي اإلمبراطورية الكندي في تورونتو:
"ال أقلل من شأن الصعوبات االقتصادية وحالة الغموض خالل األشهر المقبلة".
وحددت كلمتها ،التي لم تشمل أي إجراءات جديدة ،خطة من خمسة أجزاء للتصدي للتضخم ،حيث تتجه
زيادات األسعار السنوية لتتجاوز  %7عندما يتم األسبوع المقبل إصدار البيانات الخاصة بشهر أيار /مايو
الماضي.
وقالت إن التحدي عىل مستوى العالم ،مشيرة إىل حاالت اإلغالق الصارمة في الصين لمكافحة كوفيد،-19
والغزو الروسي ألوكرانيا كعوامل تفاقم من هذا الوضع.
وتابعت" :نجتاز عامين من االضطراب الملحوظ ...التحدي الذي نواجهه اآلن هو الهبوط بالطائرة .وليس
من المضمون تحقيق هبوط سلس ،لكن لحسن الحظ أنه ال توجد دولة في العالم أفضل من كندا لتقوم
بذلك".
وكاالت
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Statement by the Prime
Minister on the results of
the provincial election in
Ontario
June 2, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued
the following statement on the results of the
provincial election in Ontario:
“On behalf of the Government of Canada, I
congratulate Doug Ford and the Progressive
Conservative Party of Ontario on their re-election.
“Over the past several years, the federal
government, working with the province, has
delivered historic investments in retooling our
auto sector to build cleaner vehicles while
creating and securing thousands of good jobs in
communities across the province.
“I look forward to continue working with Premier
Ford and his government to keep people safe
from COVID-19, build the housing that
communities need, and deliver on our federal
promise of $10-a-day child care for families while
growing the middle class and the economy.
“We will build a better future for Ontarians, and all
Canadians.” PMO

فوز فورد وبيان رئيس
وزراء كندا حول نتائج
انتخابات مقاطعة أونتاريو
2 2022 يونيو
 أونتاريو، أوتاوا

مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
 اليوم البيان التالي،  جاستن ترودو، أصدر رئيس الوزراء
:حول نتائج االنتخابات المقاطعية في أونتاريو
 أهنئ دوغ فورد وحزب، بالنيابة عن حكومة كندا
.المحافظين التقدميين في أونتاريو عىل إعادة انتخابهم
 قدمت الحكومة، "عىل مدى السنوات العديدة الماضية
 استثمارات تاريخية في،  بالعمل مع المقاطعة، الفيدرالية
إعادة تجهيز قطاع السيارات لدينا لبناء عربات أنظف مع
خلق وتأمين آالف الوظائف الجيدة في المجتمعات في
.جميع أنحاء المقاطعة

"أتطلع إىل مواصلة العمل مع الحاكم فورد وحكومته
 وبناء المساكن، COVID-19 للحفاظ عىل سالمة الناس من
 والوفاء بوعدنا الفيدرالي برعاية، التي تحتاجها المجتمعات
 دوالرات في اليوم للعائالت مع تنمية10 أطفال بقيمة
.الطبقة المتوسطة واالقتصاد
"."سنبني مستقباًل أفضل لسكان أونتاريو ولجميع الكنديين
www.canadiandays.ca 20

إىل أين نحن سائرون :إىل التضخم أم الركود؟
وأيهما أفضل؟

2-6-22
قالت ميغان ماكاردل كاتبة العمود بصحيفة "واشنطن بوست" ( )Washington Postاألميركية إنه بإمكان مجلس االحتياطي الفدرالي
أن يوقف التضخم في الواليات المتحدة بسياسة نقدية قاسية ،لكن القيام بذلك عىل األرجح يعني ركودا وحشيا.
وتساءلت عما هو األفضل :التضخم أم الركود؟ وأوردت مثاال حدث في أغسطس/آب  ،1979عندما توىل بول فولكر منصب رئيس
مجلس محافظي االحتياطي الفدرالي ،حيث وضع بنك االحتياطي الفدرالي سياسة لكبح جماح تضخم كارثي (من رقمين) برفع سعر
الفائدة.
وكانت النتيجة أن انخفض معدل التضخم من  %13.5عام  1980إىل  %3.2عام  ،1983وارتفعت أسعار الفائدة؛ فتحطمت األعمال
التجارية التي كانت تعتمد عىل تمويل عن طريق الديون -بما في ذلك البناء ومبيعات السيارات -وبلغ معدل البطالة  ،%10.8وهو
مستوى لم يكن ليتكرر مرة أخرى حتى األزمة المالية العالمية في .2008
وأشارت إىل أن رئيس بنك االحتياطي الفدرالي الحالي قد يواجه مقايضة قبيحة مماثلة ،وقالت إن الركود سيتسبب في آالم عميقة:
فمن السيئ بالطبع أن تفقد  %8من قوتك الشرائية بسبب التضخم ،لكن األسوأ من ذلك هو خسارة  %100من دخلك بسبب
البطالة.
وقالت إن الخيار األمثل هو الوصول إىل معدل تضخم مستقر ،ثم خفض هذا المعدل تدريجيا بمرور الوقت.
 الركود سيتسبب في آالم عميقة؛ فمن السيئ أن تفقد  %8من قوتك الشرائية بسبب التضخم ،لكن األسوأ من ذلك هو خسارة %100من دخلك بسبب البطالة.
لفهم قصة التضخم
لفهم ما يقود إليه هذا الخيار -تقول الكاتبة -تخيل أنك تعلم أنه في كل عام سيكون التضخم  %10بالضبط ،وهو معدل مرتفع للغاية،
ولكن إذا عرف الجميع ما سيكون عليه ،فسيطورون طرقا لتخفيف التأثير.
كيف؟
 سترتفع أسعار الفائدة عىل السندات وحسابات التوفير لتعويض خسائر التضخم. ستحدد عقود العمل زيادات سنوية بنسبة  %10في تكلفة المعيشة. سيكون لفحوص الضمان االجتماعي والمعاشات تعديالت مماثلة مضَّم نة.وأضافت أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يصل التضخم إىل  %10من غير توقع ،وهو قريب مما تشهده أميركا حاليا؛ فقد ارتفعت
ميزانية كل شخص من البقالة فجأة ،وفقدت المدخرات جزءا كبيرا من قيمتها ،وأصاب الناس القلق بشأن القدرة عىل وضع البنزين
في السيارة.
ووصفت الكاتبة ذلك بأنه ظاهرة مختلفة تماما ،وأسوأ بكثير ،ألنها تجعل من المستحيل التخطيط لحياتنا المالية.
وتابعت أنه كان من األفضل أال يحدث التضخم عىل اإلطالق اآلن ،ألنه سيكون تضخما غير مسيطر عليه ،ألن آليات تعديل التضخم
التي تساعد الناس عىل تعويض تكلفته يمكن أن تجعل من الصعب عىل االحتياطي الفدرالي السيطرة عليه .وفي هذه الحالة ،فإن
الشخص في أميركا الذي استثمر مدخراته الحياتية في معاش سنوي ثابت قبل أن يأخذ التضخم قسطا بنسبة  %8من قيمته -عىل
سبيل المثال -أصبح اآلن أسوأ حاال بشكل دائم.
عالوة عىل ذلك- ،كما تقول الكاتبة -إذا توقعت الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة  %5العام المقبل ،فستطلب أسعارا أعىل لتعويض
الزيادة ،وإذا توقع العمال أسعارا أعىل فسيطلبون أجورا أعىل ،مما يترجم إىل ارتفاع التكاليف للشركات ،وعندما تصبح التوقعات
"غير ثابتة" من السياسة النقدية بهذه الطريقة يتغذى التضخم عىل نفسه.
وحذرت الكاتبة من أن يكون الوقت قد فات عىل االحتياطي الفدرالي باختيار الخيار األفضل ،وهو تثبيت التضخم ثم خفضه تدريجيا
لتجنب الركود.
تقديرات خاطئة للتضخم
قالت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين أمس األول الثالثاء إنها كانت مخطئة في الماضي بشأن التكهن بالمسار الذي سيتخذه
التضخم ،لكنها قالت إن ترويض ارتفاع األسعار يأتي عىل رأس أولويات الرئيس جو بايدن ،وإنه يدعم إجراءات مجلس االحتياطي
االتحادي لتحقيق ذلك.
وردا عىل سؤال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ( )CNNعما إذا كانت قد أخطأت بالتقليل من شأن التهديد الذي يشكله التضخم
في البيانات العامة خالل العام الماضي ،قالت يلين "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم".
وأضافت "كما ذكرت ،كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة لالقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء واختناقات اإلمدادات التي
أثرت عىل اقتصادنا بشدة ،والتي لم أفهمها بالكامل في ذلك الوقت" ،مضيفة أن الصدمات تشمل الحرب الروسية عىل أوكرانيا
وعمليات اإلغالق األخيرة لمكافحة كوفيد 19-في الصين.
المصدر  :رويترز  +واشنطن بوست  +وكالة األناضول +الجزيرة

Prime Minister Justin Trudeau visits the North American
Aerospace Defense Command with the United States
Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
June 8, 2022
Colorado Springs, Colorado
Yesterday, Prime Minister Justin Trudeau visited the North American Aerospace Defense Command
(NORAD) in Colorado Springs, Colorado. He was joined by the United States Secretary of Defense, Lloyd J.
Austin III, and the Minister of National Defence, Anita Anand.
The Prime Minister underlined the strength of the unique defence partnership between Canada and the
United States, and recognized the importance of NORAD’s binational command structure and its ability to
detect, deter, and defend against threats to the continent, which have protected North America since 1957.
During the visit, the Prime Minister participated in classified briefings and several meetings on the evolving
threats posed by new technologies and recent geopolitical developments and on priorities for the
development of NORAD’s capabilities and the future of continental defence with NORAD’s Commander,
United States General Glen D. VanHerck, and NORAD’s Canadian Deputy Commander, Lieutenant-General
Alain Pelletier.
Prime Minister Trudeau also met with members of the Canadian Armed Forces currently serving within
NORAD, and thanked them for the important role they play each day to ensure the safety and security of
both countries.
Associated Links
Canada-United States relations
North American Aerospace Defense Command
Prime Minister to visit NORAD and attend the Summit of the Americas
Joint Statement on NORAD modernization PMO
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Statement by the Prime Minister
on la Fête nationale du Québec
June 24, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on la Fête nationale du Québec:
“Today, my family and I join millions of Quebecers to mark la Fête nationale du Québec and to celebrate
our identity and heritage.
“As Quebecers, we can be proud of our history and our beautiful French language. These are the roots of a
unique culture that binds us together, from Rimouski to Val d’Or, from Montréal to Sherbrooke. In order to
keep this identity alive and to allow it to grow, the Government of Canada introduced a bill in March to
modernize the Official Languages Act and achieve substantive equality between our official languages. This
legislation will allow the government to strengthen, protect, and promote the French language across the
country.
“Quebec has been an integral part of Canada’s history since its founding. When it comes to equality, justice,
and democracy, Quebec is often a leader. Today, Quebec talent in areas ranging from sports and cinema to
artificial intelligence makes all Canadians proud.
“This year we can once again enjoy the festivities on the Plains of Abraham in Quebec City, in the Quartier
des Spectacles in Montréal, and with our loved ones throughout Quebec.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish all Quebecers a wonderful Fête nationale du
Québec. Let’s be proud of who we are and what we have accomplished, and let’s continue to work together
to build a more just, green, and prosperous society.” PMO
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Prime Minister
Trudeau announces
Canadian support to
address global food
security crisis
June 23, 2022
Kigali, Rwanda
Global food insecurity has been increasing dramatically over the past several years, and it is now being further
and directly exacerbated by Russia’s illegal invasion of Ukraine. Countries around the globe, including many
Commonwealth member states, are experiencing the impacts on global and local food systems, and these are
felt more strongly by the most vulnerable and those already facing humanitarian crises.
While participating at the Commonwealth Heads of Government Meeting in Kigali, Rwanda, Prime Minister
Trudeau today announced $250 million to help address the global food security crisis. This funding will
address the increasing global food and nutrition needs – especially for the most vulnerable and with a focus in
Sub-Saharan Africa.
This funding will help key humanitarian food and nutrition partners, both Canadian and international, reach
more people in more places with life-saving services. This includes food assistance, emergency cash and
vouchers, and ready-to-use therapeutic food, often used for emergency feeding of malnourished children. This
assistance is especially important for children living in crisis situations and facing acute hunger and
malnutrition, or parents who have hardly enough food to feed their children, but will go hungry themselves.
Today’s announcement builds on previous commitments to address global food and nutrition needs. In 2022,
Canada has already allocated $514.5 million for urgent humanitarian food and nutrition assistance.
Since 2020, Canada has allocated over $3 billion dollars for gender-responsive humanitarian assistance
around the world. This includes support for emergency food and nutrition, safe drinking water, sanitation
services, emergency health care, and temporary shelters to help meet the most pressing needs of people
affected by crisis. This is also in addition to other international development investments in climate-smart and
nature-based agricultural solutions, which help smallholder farmers adapt to the impacts of climate change so
they can continue to produce nutritious and healthy foods.
Global food insecurity not only leads to hunger, famine, and death, it can also create increased instability and
lead to conflict. Global grain stocks are very low, supply chains are fragile and under pressure, and rising costs
threaten agricultural productivity. As a result, food prices are rising rapidly and at an all-time high, and food
price inflation is the principal immediate concern, which is also impacting Canadians directly. Canada will
continue to take action to address the causes and consequences of the global food crisis in coordination with
others, to help build resilience, address the underlying vulnerabilities, and tackle the root causes leading to
food insecurity. Investing in food security is important for the global economy and for Canadians, and Canada
will continue to do so. PMO
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Statement by the
Prime Minister on
National Indigenous
Peoples Day
June 21, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on National Indigenous Peoples Day:
“Today, on National Indigenous Peoples Day, First Nations, Inuit, and Métis from coast to coast to coast will celebrate their
unique histories, cultures, traditions, and languages with their families and communities. Every year, we celebrate the diversity
of Indigenous cultures across Canada and the vibrancy of the Indigenous Peoples who fight every day to keep them alive.
“National Indigenous Peoples Day is celebrated on the summer solstice, the longest day of the year, and a day that holds
cultural, historical, and spiritual significance for Indigenous Peoples. This day is usually marked by coming together for
celebratory events and ceremonies, with families and community members gathering to share food and showcase traditional
practices.
“Over the past year, we have made real progress with First Nations, Inuit, and Métis communities across the country by listening
to them and working together to advance their priorities and make life better. The government has signed agreements to
improve child and family services, which will keep children in their communities, surrounded by their culture. We have worked
collaboratively to make major investments to increase affordable housing and safe spaces for Indigenous women in
communities across the country. In April, the government and Inuit leaders endorsed the historic Inuit Nunangat Policy to
support Inuit self-determination and Inuit-led solutions. While today is a time to celebrate First Nations, Inuit, and Métis across
Canada, it is also an opportunity to acknowledge there is still work to be done to right past wrongs and close the gaps that still
exist today.
“This day marks one year since the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act became law, a historic
milestone in our collective journey to move forward on reconciliation and create a renewed relationship with First Nations, Inuit,
and Métis rooted in the recognition of rights, respect, and cooperation. While we work to address longstanding inequalities in
housing, health care, education, and more, this law is the transformative, integral piece that will underpin every facet of our
work.
“This year also marks the beginning of the United Nations’ International Decade of Indigenous Languages, which draws attention
to the significance of Indigenous languages, and the importance of supporting Indigenous Peoples in their efforts to preserve,
revitalize, and promote their languages, like we are doing here in Canada.
“On this day, and throughout National Indigenous History Month, we recognize the significant contributions of Indigenous
Peoples in shaping our country into what it is today and moving toward a brighter and stronger Canada as shared partners.
Being the longest day of the year, it is also the day that has the most light. As we continue to shine light on the hard truths of
the past, let us also shine a light of hope for the future. I invite all Canadians to learn more about First Nations, Inuit, and Métis
cultures and histories – particularly in your local areas – and participate in an event or join the conversation on social media by
using the hashtags #NIPD2022 and #NIPDCanada. Together, we will continue to advance reconciliation, support Indigenous
Peoples, and build a better future for everyone.” PMO
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Statement by
the Prime
Minister on
World Refugee
Day
June 20, 2022

Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on World Refugee Day:
“Today, on World Refugee Day, we recognize people from around the world who are forced to leave
their homes and communities in search of a better life. We honour their courage and bravery, and
here in Canada, we reaffirm our commitment to keeping our borders and hearts open to those fleeing
violence and persecution.
“This year’s theme is ‘Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has the right to seek safety’. Canada
has a proud and longstanding tradition of welcoming people seeking safety, no matter who they are
or where they come from. Last year, Canada was the top country in the world to resettle refugees,
helping them establish roots and start a new life here. Since 1980, Canada has welcomed one million
refugees, and Budget 2022 proposes major investments to continue welcoming and supporting
newcomers.
“In response to global conflicts, Canada will continue to step up to provide safe haven for people
fleeing for their safety. Canada has one of the largest commitments in the world to resettle Afghan
refugees and we have welcomed over 16,000 Afghans since August 2021. In response to Russia’s
illegal invasion of Ukraine, we have welcomed over 43,200 Ukrainian nationals in Canada. The
government continues to work closely with provinces and territories, settlement organizations, and
NGOs across the country to support Ukrainians and their family members before, during, and after
their arrival in Canada. We organized three federal charter flights, which brought more than 950
Ukrainians and their family members to Canada in recent months, and we are also working closely
with key partners in Ukraine’s neighbouring countries to assist those who have been forced to flee
their homes.
“Today, I invite all Canadians to reflect on the values that make our country a top destination for
those in search of a better life: peace, freedom, equality, and above all, hope for a better future. We
will continue to show the world what it means to be Canadian by continuing to provide those in need
with a safe place to call home. Refugees are integral to the fabric of our communities across the
country; they start businesses, volunteer to help those who need it, and contribute fully to our local
economies. Canada is better for it.” PMO
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Statement by the
Prime Minister on
Canadian Armed
Forces Day
June 5, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Canadian Armed Forces Day:
“Today, we honour and recognize members of the Canadian Armed Forces (CAF) who display unwavering courage, sacrifice, and
selflessness every day they wear the uniform. Here at home and around the world, they embody the values we hold dear – peace,
freedom, and democracy.
“There are approximately 2,000 CAF members who are currently deployed on nearly 20 different operations across Canada and around the
world, including providing humanitarian assistance to Ukrainians in Poland who have been displaced by Russia’s illegal invasion of their
country. In total there are approximately 1,400 CAF members serving on Operation REASSURANCE as part of our multiyear commitment to
support the North Atlantic Treaty Organization’s ongoing assurance and deterrence measures in Central and Eastern Europe in response to
Russian aggression in the region.
“Canadians in uniform are always ready to help our communities when we need it most. As record heat waves, wildfires, and floods
continue to rise as a result of climate change, the proud members of the CAF will continue to step up to protect our communities. Last
year, the CAF provided emergency assistance, protected Canadians from extreme weather events, and supported impacted communities
as well as critical infrastructure. Since the beginning of the pandemic, they helped in long-term care facilities and seniors’ residences and
provided support to the federal, provincial, and territorial governments to distribute COVID-19 vaccines.
“The Government of Canada is working to ensure a safe and inclusive working environment for all. We are achieving culture change in the
CAF by introducing measures to eliminate discrimination, violence, and harassment, as well as efforts to increase diversity and promote
inclusion as a core institutional value.
“On behalf of the Government of Canada, I thank our CAF members – as well as their families and loved ones – for their service and
selfless commitment to our country.” PMO
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