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بيان رئيس وزراء كندا
في اليوم العالمي
للعمل اإلنساني
 19أغسطس 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني:
"اليوم  ،في اليوم العالمي للعمل اإلنساني  ،نكرم جميع العمال الذين يضعون احتياجات اآلخرين بنكران الذات قبل احتياجاتهم لتقديم الرعاية
الصحية والغذاء والماء والمأوى لمن هم في أمس الحاجة إليها.
"هؤالء المتطوعون والمهنيون المتفانون يلهموننا بشجاعتهم وهم يواجهون شجاعتهم في النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية لتوفير
اإلغاثة واألمل ألكثر الفئات ضعًف ا في العالم .لألسف  ،تضاعف عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية أكثر من ثالثة أضعاف
خالل العقد الماضي  ،وتقدر األمم المتحدة أن أكثر من  300مليون شخص حول العالم سيحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية هذا العام وحده.
"موضوع هذا العام لليوم العالمي للعمل اإلنساني  - ItTakesAVillage# -يذكرنا بأن لدينا جميًع ا دوًرا نلعبه في دعم أولئك الذين يحتاجون إليه.
لدى كندا تقليد تعتز به في دعم الشركاء اإلنسانيين ذوي الخبرة في جميع أنحاء العالم  ،وما زلنا عىل استعداد لتقديم المساعدة  -ال سيما للنساء
والفتيات  ،الالئي يتأثرن بشكل غير متناسب بالوباء والنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم .بناًء عىل سياسة المساعدة النسوية الدولية
الخاصة بنا  ،سنواصل ضمان بقاء أصوات النساء والفتيات في قلب جهود الحكومة لدعم االستجابات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم.
مع استمرار العدوان الروسي غير القانوني وغير المبرر عىل أوكرانيا  ،تساعد كندا المتضررين من النزاع .منذ بداية الغزو  ،خصصنا  320مليون
دوالر لتوفير المساعدة الطبية والغذاء والمأوى وغير ذلك لتلبية احتياجات السكان النازحين والضعفاء في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة .في
يونيو  ،التزمت كندا أيًض ا بتمويل إضافي للمساعدة في تلبية احتياجات األشخاص األكثر تضرًرا من أزمة األمن الغذائي العالمية التي تفاقمت
بسبب الصراع .يعتمد هذا عىل مبلغ  514.5مليون دوالر المخصص بالفعل عالمًي ا في عام  2022للمساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة.
"في أجزاء كثيرة من العالم  ،تتعرض سالمة وأمن العاملين في المجال اإلنساني  ،وال سيما الموظفون المحليون  ،لخطر كبير حيث يواجهون تزايد
الهجمات والعنف والتهديدات  ،بما يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ اإلنسانية .ستواصل كندا الدفاع عن سالمتهم وأمنهم وقدرتهم عىل
تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
"في هذا اليوم  ،أنضم إىل الكنديين في شكر العاملين في المجال اإلنساني هنا في الوطن وفي جميع أنحاء العالم .إن تفانيك المستمر وشجاعتك
ونكرانك للذات مصدر ارتياح وإلهام وأمل لماليين األشخاص كل يوم ".
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سابقة في كندا..
تعيين قاضية من
السكان األصليين
بالمحكمة العليا
20-8-22
عين رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة قاضية من السكان األصليين في المحكمة العليا ،في سابقة
يشهدها هذا البلد الذي أطلق عملية مصالحة مع شعوبه األوىل.
والقاضية هي ميشال أوبونساوين وتنتمي إىل إثنية األبناكي ،إحدى القبائل األوىل في أوداناك في كيبيك .وتتقن اللغتين
الفرنسية واإلنجليزية ببراعة.
وقال رئيس الوزراء في بيان "يسعدني أن أعلن تعيين القاضية ميشيل أوبونساوين في المحكمة العليا في كندا".
وأضاف في تغريدة عىل موقع "تويتر" أنها "عضو يحظى باحترام كبير في الوسط القضائي الكندي ومسيرتها المهنية رائعة.
ستقّدم معرفة ال تقدر بثمن إىل أعىل محكمة في بلدنا.
وكانت أوبونساوين قاضية في محكمة العدل العليا في "أونتاريو" منذ العام  ،2017وقد تخصصت في مجاالت الصحة
العقلية وحقوق اإلنسان.
وكتبت في االستمارة التي مألتها للترشح "أعتقد أن تجربتي بصفتي امرأة فرانكفونية من األمم األوىل ،وأّم ًا ومحامية
وباحثة وقاضية ،تمنحني فهما عميقا ومعرفة بالتنوع الكندي ألنني وخبرتي الحياتية نشكل جزءا من هذا التنوع".
 تمييز وشمولوأضافت "علمتني تجربتي أنه رغم كون التمييز حقيقة في كندا ،فإن قدراتي تسمح لي بالمساهمة بدوري في بلدنا
وبمساعدتنا عىل أن نكون مجتمعا أكثر شموال".
ويشكل التمييز الذي يعانيه السكان األصليون محور نقاش كبير داخل المجتمع الكندي ،ال سيما منذ اكتشاف مئات القبور
في ربيع  2021في موقع مدرسة داخلية دينية سابقة مخصصة للسكان األصليين.
وزار البابا فرانسيس كندا قبل  3أسابيع لالعتذار عن االنتهاكات التي ارتكبها أعضاء في الكنيسة في مدارس داخلية للسكان
األصليين.
وفي  ،2016أجرى ترودو إصالحا عميقا لطريقة تعيين القضاة من أجل ضمان استقاللية وشفافية قراراتهم .وقد تم تشكيل
"لجنة استشارية مستقلة ومحايدة" للتوصية بالمرشحين "المؤهلين" و"مزدوجي اللغة" من خلفيات وخبرات مختلفة.
ويتم اعتماد تعيين قضاة المحكمة العليا التسعة من قبل الحاكم العام الذي يمثل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ،بتوصية
من الحكومة ،ومن بين القضاة التسعة الحاليين  3سيدات.
وهؤالء القضاة دائمون في مناصبهم ويمكنهم العمل حتى سن الـ 75من العمر.
المصدر  :الفرنسية
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 اصطدام حافلة في حفل زفاف في غرب:كندا
 أسفر عن مقتل شخصين،فانكوفر

20-8-22
 آخرون بعد أن مرت سيارة عبر ساحة منزل كان يقام10  يقولون إن شخصين ُق تال وأصيب،  كولومبيا البريطانية، المستجيبون للطوارئ في غرب فانكوفر
.فيه حفل زفاف يوم السبت
 مساًء بقليل كانت إمرأة في أواخر الستينيات من عمرها تقود6  نيكول بريثويت تقول أنه بعد الساعة.المتحدث باسم شرطة غرب فانكوفر كونست
".سيارة عىل درب مشترك "تسارعت لألمام واصطدمت بعدة أفراد كانوا يحضرون حفل زفاف
.ولم تذكر عدد األشخاص الذين كانوا يحضرون حفل الزفاف وقت وقوع الحادث لكن شخصين لقيا حتفهما نتيجة االصطدام
 سيارة إسعاف وطائرة هليكوبتر هرعت إىل المكان في طريق كيث وكيث11 وقالت خدمات الطوارئ الصحية التابعة لمقاطعة بريتيش كولومبيا إن
.بليس
. وقالت الخدمة إن خمسة أشخاص في حالة مستقرة وثالثة في حالة خطيرة واثنان في حالة حرجة. أشخاص إىل المستشفى10 ونقل المسعفون
 حيث قالت الشرطة إنه من السابق ألوانه،  ولم يتم التوصية بأي اتهامات حتى اآلن.قال بريثويت إن المرأة التي كانت تقود السيارة تتعاون مع الشرطة
.تحديد ما إذا كان سيتم توجيه االتهام إىل سائقة الحافلة
 يعمل عىل التحقيق في الحادثRCMP وقال بريثويت يوم األحد إن فريق إعادة بناء حوادث التصادم التابع ل
 حادثة مأساوية وقلوبنا وأفكارنا مع كل من شاهد الحادثة في حفل الزفاف ومع جميع، وأضافت "ما يمكنني قوله هو أنني أعتقد أنها كانت حادثة مأساوية قد وقعت
."األطراف المصابة

Vehicle crashes through West Vancouver wedding party, killing 2
20-8-22
Woman in her 60s accelerated into crowd at outdoor wedding, say investigators. She is co-operating with police.
Emergency responders in West Vancouver, B.C., say two people were killed and 10 others were injured after a vehicle drove through
the yard of a residence where a wedding party was taking place Saturday.
West Vancouver police spokesperson Const. Nicole Braithwaite said that just after 6 p.m. PT a woman in her late 60s driving a
vehicle on a shared driveway "accelerated forward and crashed into multiple individuals who were attending a wedding."
She did not say how many people were attending the wedding at the time of the crash, but that two people died from the collision.
B.C. Emergency Health Services said 11 ambulances and a helicopter rushed to the property at Keith Road and Keith Place.
Paramedics transported 10 people to hospital. The service said five people were in stable condition, three were in serious condition
and two were in critical condition.
Braithwaite said the woman driving the vehicle is co-operating with police. No charges have been recommended so far, with police
saying it's too early to determine if the driver will be charged.
The RCMP's collision reconstruction team is working to investigate the incident, Braithwaite said Sunday
'Tragic incident'
"What I can tell you is that I just think it was a tragic incident that happened, and our hearts and thoughts go out to obviously
everybody that witnessed it at the wedding and all of the injured parties," she said.
Cpl. Dave Noon with the RCMP's Lower Mainland Integrated Collision Analysis and Reconstruction Service said on social media that
the service had been sent to the 400 block of Keith Road "for a serious vehicle incident."
He wrote that the road was closed in both directions.
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كيسنجر يشعل تفاعال بتصريح (نحن عىل
حافة حرب مع روسيا والصين)

14-8-22
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة (—)CNNأثار هينري كيسنجر ،وزير الخارجية األمريكي األسبق ،تفاعال واسعا بين
نشطاء عىل مواقع التواصل االجتماعي بعد تصريح قال فيه إن الواليات المتحدة األمريكية عىل "حافة حرب مع
روسيا والصين.
تصريح كيسنجر جاء خالل مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ،قال فيها" :نحن عىل حافة الحرب مع روسيا
والصين بشأن القضايا التي أنشأناها جزئًي ا ،دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا أو ما الذي من المفترض أن يؤدي
إليه".
وتابع كيسنجر حول إن كانت تستطيع الواليات المتحدة إدارة الخصمين (روسيا والصين) من خالل التثليث
بينهما ،كما كان الحال خالل سنوات نيكسون؟ قال كيسنجر" :ال يمكنك اآلن أن تقول إننا سنقسمهم ونقلبهم
ضد بعضهم البعض .كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوترات وخلق خيارات ،ولهذا يجب أن يكون لديك
هدف ما".
وكان كيسنجر قد أثار ضجة في تصريحات سابقة اقترح فيها التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا ،حيث قال" :يجب
أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة"،
وأضاف" :من الناحية المثالية ،يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إىل الوضع السابق" ،مما يشير عىل ما
يبدو إىل أن أوكرانيا توافق عىل التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم.
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إنشاء ما يقرب من  17000منزل
للكنديين في جميع أنحاء البالد

 30أغسطس 2022
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
كيتشنر  ،أونتاريو
إن جعل الحياة ميسورة التكلفة للعائالت الكندية يبدأ بجعل السكن في متناول الجميع .يستحق الجميع مكاًنا آمًنا
وبأسعار معقولة للعيش فيه وتربية أسرهم  ،لكن الكنديين يجدون صعوبة في العثور عىل مكان .لهذا السبب نقوم
باستثمارات تاريخية لوضع كندا عىل الطريق لمضاعفة بناء المساكن وتلبية احتياجات اإلسكان لدينا عىل مدى العقد
المقبل.
أعلن رئيس الوزراء  ،جاستن ترودو  ،اليوم عن استثمار كبير بأكثر من  2مليار دوالر لدعم ثالث مبادرات رئيسية ستساعد
مًع ا في إنشاء ما يقرب من  17000منزل للعائالت في جميع أنحاء البالد  ،بما في ذلك اآلالف من الوحدات السكنية
بأسعار معقولة.
هذا االستثمار  ،الذي يشمل التمويل من موازنة  2021وميزانية  ، 2022سوف يتجه نحو:
 استحداث  4500وحدة سكنية إضافية ميسورة التكلفة من خالل تمديد مبادرة اإلسكان السريع لجولة ثالثة .وسيشملذلك مشاريع اإلسكان التي تركز عىل المرأة والمشاريع التي تدعم أولئك الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطر
التشرد ؛
 إنشاء ما ال يقل عن  10800وحدة سكنية  ،بما في ذلك  6000وحدة ميسورة التكلفة  ،من خالل صندوق ابتكار اإلسكانالميسور  ،الذي يشجع نماذج التمويل الجديدة وتقنيات البناء المبتكرة في قطاع اإلسكان الميسور التكلفة ؛ و
 إنشاء مسار إيجار جديد ينتهي بالتملك ومدته خمس سنوات في إطار صندوق ابتكار اإلسكان الميسور لمساعدةمقدمي اإلسكان عىل تطوير واختبار نماذج ومشاريع اإليجار الذي ينتهي بالتملك  ،بهدف مساعدة العائالت الكندية في
جميع أنحاء البالد عىل االنتقال من االستئجار إىل التملك للبيت.
يتم قبول الطلبات اعتباًرا من اليوم لكل من صندوق ابتكار اإلسكان الميسور التكلفة والمسار الجديد اإليجار المنتهي
بالتملك  .كجزء من طلبهم  ،سُيطلب من المرشحين إثبات التزامهم بالتعاون والقدرة عىل تحمل التكاليف واالستدامة
المالية.
ستتوفر المزيد من المعلومات حول مبادرة اإلسكان السريع الموسعة قريًبا  ،يليها افتتاح عملية تقديم الطلبات
واالقتراحات.
تبني هذه المبادرات عىل التقدم الكبير الذي حققته حكومة كندا بالفعل لزيادة المعروض من المساكن وبناء مساكن
ميسورة التكلفة لألشخاص من الساحل إىل الساحل إىل الساحل.
حتى اآلن  ،ساعدت الحكومة أكثر من  1.2مليون كندي في العثور عىل مكان يعتبرونه مأوى لهم ،بما في ذلك من خالل
مبادرة اإلسكان السريع .تعمل هذه االستثمارات أيًض ا عىل تنمية اقتصادنا وخلق وظائف جيدة للطبقة المتوسطة في
قطاعي اإلسكان والتشييد.
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المستشار
األلماني أوالف
شولتز يزور
كندا
 13أغسطس 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
أعلن رئيس الوزراء  ،جاستن ترودو  ،اليوم أن مستشار ألمانيا  ،أوالف شولتز  ،سيزور مونتريال وكيبيك وتورنتو وأونتاريو
وستيفنفيل ونيوفاوندالند والبرادور في الفترة من  21إىل  23أغسطس .2022
سيلتقي رئيس الوزراء ترودو مع المستشار شولز في مونتريال لتعزيز أولوياتنا المشتركة  ،بما في ذلك دعمنا الثابت
ألوكرانيا  ،وحماية السالم واألمن في أوروبا وحول العالم  ،ومعالجة اآلثار العالمية األوسع للغزو الروسي غير القانوني وغير
المبرر .كما سيواصل الزعيمان التعاون بشأن الطرق التي يمكن للبلدين من خاللها العمل مًع ا لحماية أمن الطاقة  ،وتسريع
االنتقال العالمي إىل الطاقة النظيفة  ،بما في ذلك من خالل الوصول اآلمن إىل الموارد الرئيسية مثل الهيدروجين النظيف
والمعادن الهامة .سيناقشون اتخاذ إجراءات مناخية قوية من خالل سياسات مثل تسعير التلوث  ،وتعزيز العالقة التجارية
بين كندا وألمانيا لصالح الجميع وتنمية الطبقة الوسطى في كال البلدين  ،بما في ذلك من خالل اتفاقية التجارة واالقتصاد
الشاملة بين كندا واالتحاد األوروبي ( ، )CETAوتعزيز العالقات بين العلم واالبتكار  ،وجذب االستثمارات  ،بما في ذلك في
قطاعات مثل صناعة السيارات والمركبات الكهربائية  ،والهيدروجين والطاقة النظيفة  ،والتصنيع الحيوي وعلوم الحياة.
أثناء وجوده في مونتريال  ،سيشارك رئيس الوزراء ترودو والمستشار شولتز في مأدبة غداء للتواصل مع ممثلي األعمال
األلمانية والكندية لتشجيع االستثمار وفرص الشراكة  ،بما في ذلك في قطاعات المعادن والسيارات الهامة .سيقوم القادة
بعد ذلك بجولة في  ، Milaأحد المعاهد الوطنية الثالثة للذكاء االصطناعي التي تمولها استراتيجية الذكاء االصطناعي
الحكومية الكندية لعرض التقدم الذي حققته كندا في مجال الذكاء االصطناعي ( )AIوتسليط الضوء عىل تعاون كندا وألمانيا
لتعزيز التنمية المسؤولة للذكاء االصطناعي واستخدامه.
ثم سيسافر رئيس الوزراء ترودو إىل تورنتو  ،حيث سيشارك في  23أغسطس  ،عشية عيد االستقالل األوكراني  ،في القمة
االفتراضية لرؤساء دول وحكومات منصة القرم الدولية .تعد كندا داعًم ا ومشارًك ا نشًط ا في منصة القرم الدولية  ،وهي
مبادرة أطلقتها أوكرانيا لتعزيز الدعوة واالستجابات الدولية لضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم .البرنامج له آثار أعمق
بكثير هذا العام في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر ألوكرانيا.
أثناء وجوده في تورنتو  ،سيتحدث رئيس الوزراء ترودو أيًض ا في منتدى األعمال الكندي األلماني لتعزيز تعاون أكبر بين
البلدين استجابة للتحديات العالمية الحالية  ،وال سيما أمن الطاقة وتغير المناخ.
سيسافر الزعيمان بعد ذلك إىل ستيفنفيل  ،نيوفاوندالند  ،لزيارة معرض تجاري للهيدروجين حيث ستتاح لهما الفرصة
للتحدث إىل الخبراء وعرض مجموعة متنوعة من مشاريع وتقنيات وخدمات الهيدروجين النظيف .تتمتع كندا وألمانيا
بتاريخ طويل من التعاون لتعزيز تنمية االقتصاد النظيف وستكون هذه الزيارة فرصة لتعميق هذا التعاون رسمًي ا .كان
الباحثون الكنديون واأللمان في طليعة تطوير تقنيات الهيدروجين النظيف مع قيام الشركات الكندية بنشر تقنياتها في
السوق األلمانية والشركات األلمانية التي تستثمر في تنمية قدرات التصنيع في كندا.
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رئيس وزراء كندا
يختتم زيارة ناجحة
للمستشار األلماني
أوالف شولتز

 23أغسطس 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كنداالترجمة العربية أيام كندية
رحب رئيس الوزراء  ،جاستن ترودو  ،بمستشار ألمانيا  ،أوالف شولتز  ،في كندا في الفترة من  21إىل  23أغسطس لتعزيز شراكتنا الوثيقة .مع التوقف في مونتريال
وكيبيك وتورنتو وأونتاريو وستيفنفيل ونيوفاوندالند والبرادور  ،عمل الزعيمان مًع ا إلحراز تقدم في األولويات المشتركة  ،بما في ذلك دعم أوكرانيا  ،ومعالجة اآلثار
العالمية األوسع للغزو الروسي غير القانوني مثل تعزيز األمن الغذائي .التعاون الثنائي في الطاقة والريادة في العمل المناخي  ،وتعزيز التجارة واالستثمار الذي يفيد
الجميع  ،ودفع االنتقال إىل االقتصاد النظيف.
في  22أغسطس  ،في مونتريال  ،التقى رئيس الوزراء والمستشار بممثلي األعمال الكندية واأللمانية لتشجيع االستثمار وفرص الشراكة  ،بما في ذلك في قطاعي
المعادن والسيارات المهمين .وقاموا بزيارة  ، Milaأحد المعاهد الوطنية الثالثة للذكاء االصطناعي التي تمولها استراتيجية الذكاء االصطناعي الكندية وأعادوا التأكيد
عىل التزام كندا وألمانيا المشترك بالتطوير المسؤول للذكاء االصطناعي  ،بما في ذلك إمكانية العمل من خالل مركز الخبرة الدولي في مونتريال للذكاء االصطناعي
( )CEIMIAلالستفادة من خبراتهم لدعم مشاريع الشراكة العالمية المستمرة حول الذكاء االصطناعي (.)GPAI
توجه الزعيمان بعد ذلك إىل تورنتو حيث خاطبوا  ،في  23أغسطس  ،قادة األعمال الكنديين واأللمان في منتدى األعمال الكندي األلماني  ،لتعزيز تعاون أكبر بين
بلديهما استجابة للتحديات العالمية الحالية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي غير المبرر ألوكرانيا  ،وال سيما الطاقة واألمن الغذائي.
يلتزم كال البلدين بتعزيز استيعاب السيارات الكهربائية ودفع عجلة االنتقال إىل االقتصاد النظيف .في تورنتو  ،وقعت كندا مذكرتي تفاهم جديدتين ( )MOUsمع
مصنعي السيارات األلمان  Volkswagen AGو  Mercedes-Benz AGلتعزيز التعاون في كندا عبر قطاعات السيارات والبطاريات والمعادن الهامة .كما جرت
مناقشات مع الشركات وأصحاب المصلحة المختلفين بهدف تأمين اتفاقيات رئيسية أخرى لتعزيز التجارة والعلوم واالبتكار وخلق فرص عمل جيدة عىل جانبي
المحيط األطلسي.
لزيادة تعزيز االبتكار  ،أطلق رئيس الوزراء والمستشار دعوة لتقديم مقترحات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ( )SMEsلدعم مشاريع البحث والتطوير
التعاونية  ،بما في ذلك في مجاالت النقل النظيف والبطاريات الكهربائية والتقنيات الكمية .سيقود مجلس البحوث الوطني الكندي الدعوة لتقديم المقترحات
بالتعاون مع برنامج االبتكار المركزي األلماني للشركات الصغيرة والمتوسطة.
رحب الزعيمان أيًض ا باإلعالن عن قبول كندا دعوة ألمانيا لتصبح دولة مضيفة شريكة في معرض هانوفر ميسي  ،أحد أكبر معارض التنمية الصناعية والتكنولوجيا
التجارية في العالم  ،في عام  .2025وستكون هذه فرصة لكندا إلظهار ريادتها في االبتكار الصناعي والتكنولوجي وتعميق التعاون مع الشركاء األلمان والدوليين.
خالل زيارة المستشارة التي استمرت ثالثة أيام  ،أكد الزعيمان دعم كندا وألمانيا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقاللها في مواجهة العدوان الروسي غير
القانوني وغير المبرر .وأثناء وجودهما في تورنتو  ،شاركا بشكل مشترك في القمة االفتراضية لرؤساء دول وحكومات المنصة الدولية لشبه جزيرة القرم  ،وهي مبادرة
بقيادة أوكرانيا تهدف إىل تعزيز الدعوة واالستجابات الدولية لضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم  ،والذي سيكون له تداعيات أعمق هذا العام بسبب غزو
روسيا غير المبرر ألوكرانيا.
دعمًا لحكومة وشعب أوكرانيا  ،أعلن رئيس الوزراء ترودو:
 تخصيص  3.85مليون دوالر لمشروعين لتقديم دعم متزايد لمؤسسات قطاع األمن في أوكرانيا .وهذا يشمل الدعم المستهدف للشرطة الوطنية ألوكرانياوخدمات الطوارئ الحكومية وكذلك وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع األوكرانية.
 عقوبات جديدة ضد  62فردا وكيان من قطاع الدفاع متواطئ في حرب بوتين في أوكرانيا. إنشاء فريق مخصص لمراقبة وكشف المعلومات المضللة الروسية التي ترعاها الدولة بشكل أفضل وتمكين تعاون دولي أعمق مع شركاء مثل ألمانيا  ،بما فيذلك من خالل آلية االستجابة السريعة لمجموعة السبع (.)RRM
كما رحبت كندا بقيادة ألمانيا  ،في إطار مجموعة السبعة لالستجابة السريعة لمجموعة العمل  ،وهي مجموعة عمل تركز عىل تهديد التدخل األجنبي دون الوطني
عىل مستوى المجتمع والبلدية واإلقليمية.
مع استمرار العالم في مواجهة اآلثار بعيدة المدى للغزو الروسي ألوكرانيا  ،قدم رئيس الوزراء ترودو تفاصيل عن مساهمة كندا البالغة  52مليون دوالر في
استراتيجية دعم تخزين الحبوب التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  ،والتي تم اإلعالن عنها ألول مرة في قمة مجموعة السبع في ألمانيا في يونيو
الماضي .سيساعد هذا التمويل في معالجة النقص المستمر في تخزين الحبوب وتعزيز األمن الغذائي من خالل توسيع سعة التخزين .وسيساعد في حماية سبل
عيش آالف المزارعين والمستفيدين غير المباشرين  ،بما في ذلك توظيف النازحين داخليًا.
ومع استمرار روسيا في تسليح الطاقة  ،تعمل كندا أيًض ا مع شركائها األوروبيين والعالميين  ،بما في ذلك ألمانيا  ،لتعزيز أمن الطاقة وتسريع انتقال الطاقة النظيفة.
ولتشجيع المزيد من التقدم في هذا المجال  ،اختتم المستشار زيارته لكندا في  23أغسطس في ستيفنفيل  ،حيث وقع البلدان إعالًنا مشترًك ا للنوايا إلنشاء تحالف
هيدروجين بين كندا وألمانيا .سيساعد التحالف المقترح في إنشاء ممر إمداد عبر األطلسي بين كندا وألمانيا  ،بهدف بدء التصدير بحلول عام  .2025وأكد رئيس
الوزراء ترودو التزام كندا بدعم احتياجات ألمانيا من الطاقة وتطلع إىل مواصلة العمل جنًبا إىل جنب مع ألمانيا التخاذ العمل المناخي الطموح.
في ستيفنفيل  ،التقى رئيس الوزراء ترودو والمستشار شولتز أيًض ا مع رئيس الوزراء أندرو فوري من نيوفاوندالند والبرادور  ،ورئيس الوزراء بلين هيغز من نيو
برونزويك  ،ورئيس الوزراء تيم هيوستن من نوفا سكوشا  ،ورئيس الوزراء دينيس كينغ من جزيرة األمير إدوارد .ناقشوا مًع ا صادرات الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة
في كندا األطلسية  ،وانتقال المنطقة نحو صافي الصفر .كما وقع رئيس الوزراء بياًنا لدعم تحالف الهيدروجين الكندي األلماني المقترح.
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كوارث ومجاعات ومئات
ماليين القتىل ..هذا ما قد
يحدث إذا تفجرت حرب نووية!
19-8-22
مع ازدياد المخاوف الدولية من اندالع حرب أو حتى اشتباك نووي وإن كان محصورا ،بدأت الدراسات تطفو حول مخاطر مثل هذا
السيناريو الكارثي.
فقد كشفت دراسة أجرتها جامعة "روتجرز" األميركية ،أن خمسة مليارات شخص أو  %75من سكان العالم سيموتون من الجوع ،في
حال اندلعت حرب نووية بين روسيا والواليات المتحدة.
 الجوع والغباروبغض النظر عن الخسائر البشرية المباشرة والتي يمكن أن تقدر بمئات الماليين ،حذرت الدراسة من أن معدل الوفيات الناتجة عن
األمن الغذائي يمكنها أن تقضي عىل معظم سكان العالم.
ووفقا للسيناريو األسوأ بحسب الدراسة وهو حرب نووية شاملة بين الواليات المتحدة وروسيا ،والتي يتوقع أن تتسبب بحرائق هائلة
ستعمل عىل إضافة  150مليون طن من السخام والغبار إىل الغالف الجوي ،كما ستحجب أشعة الشمس!
فقد أوضح الباحثون في تلك الدراسة التي نشرت في مجلة  Nature Foodأن الصراع النووي سيؤدي إىل اضطرابات "كارثية" في
اإلمدادات الغذائية ،حيث سيحجب الرماد المحاصيل الزراعية ويؤدي إىل ذبولها في جميع أنحاء العالم.
كما شرحوا كيف يمكن ألنماط الرياح أن تنشر الدخان والنار من الهجمات النووية فوق مصدري األغذية الرئيسيين في العالم ،مثل
الواليات المتحدة والصين ،أن تحجب ضوء الشمس ،ما سيؤدي إىل ذبول المحاصيل.
كذلك ،نبهوا إىل أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إىل انخفاض بنسبة  %90في غالت الحيوانات وصيد األسماك والمحاصيل في
جميع أنحاء العالم في غضون أربع سنوات من الصراع بين القوى النووية الكبرى ،بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
 حتى عىل نطاق مصغربل حذروا من أنه حتى في حال اندلعت حرب نووية عىل نطاق مصغر بين باكستان والهند عىل سبيل المثال ،فمن شأنها أن تدمر
اإلمدادات الغذائية وتخفض اإلنتاج العالمي بنسبة  %7في غضون خمس سنوات ،وتقتل ما يصل إىل  2.5مليار شخص.
وتوقعت الدراسة أن يكون انعدام األمن الغذائي في مثل تلك السيناريوهات أكثر فتًكا من االنفجارات النووية .فيما أكد عالم المناخ
آالن روبوك ،المؤلف المشارك في الدراسة عىل أن كافة البيانات التي جمعت أشارت إىل شيء واحد ،أال وهو حتمية منع حدوث أي
حرب نووية عىل اإلطالق".
يذكر أن الصراع الروسي األوكراني الذي انطلق في  28فبراير الماضي ،وسط تلويح بعض المسؤولين الروس باحتمال استعمال
النووي للرد عىل هجوم مماثل ،أعاد شبح المخاوف من تدهور النزاع بين موسكو والدول الغربية إىل ما ال تحمد عقباه.
وكاالت
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ألمانيا تسعى
وراء غاز كندا..
وترودو يرد
(بواقعية)
23-8-22
أقر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ،اإلثنين ،أن تصدير الغاز الكندي إىل ألمانيا لن يكون سهال ،حتى إن أرادت
برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها عىل روسيا.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مونتريال مع المستشار األلماني أوالف شولتس الذي يجري زيارة إىل كندا ،قلل ترودو
من احتماالت تصدير الغاز الطبيعي المسال ،مشيرا إىل طول المسافة بين حقول غرب البالد وموانئ الساحل
األطلسي.
وقال ترودو" :نحن بصدد درس االحتماالت بغية معرفة ما إذا كان من المنطقي تصدير الغاز الطبيعي المسال ،وما إذا
كان من المجدي تصديره مباشرة إىل أوروبا".
وأكد شولتس أن بالده تسّرع بناء البنى التحتية للموانئ وألنابيب الغاز ،بهدف زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال،
وتبدي انفتاحا عىل بلدان عىل غرار كندا.
وذكر شولتس بأن ألمانيا تريد وضع حد لـ"اعتمادها عىل إمدادات الغاز الروسي".
وال تقيم كندا محطات ضخ للغاز الطبيعي المسال عىل سواحل األطلسي ،وسيتعين عليها بناء منشآت من هذا النوع
من أجل تصدير الطاقة إىل أوروبا.
كما أن األمر يتطلب أنبوبا جديدا للغاز لضخه من ألبرتا في غرب كندا إىل الساحل الشرقي للبالد ،ما سيترجم بارتفاع
كلفة النقل.
وبالنسبة أللمانيا المعتمدة بشكل كبير عىل الغاز الروسي ،تعد حماية أمن الطاقة قضية بالغة األهمية منذ أن بدأت
روسيا تخفض تدريجيا ضخ الغاز إىل أوروبا.
وأشار ترودو وشولتس إىل إمكان إعالن التوصل التفاق حول الهيدروجين الثالثاء.
وقال ترودو" :نحقق تقدما عىل صعيد سلسلة من االستثمارات المتعلقة بالهيدروجين ،ونحن تواقون لبحث األمر
بشكل أكبر الثالثاء".
وأوضح شولتس أن المانيا تعول عىل الهيدروجين للحد من التلوث ،وأكد أن كندا "ستضطلع بدور بالغ األهمية عىل
صعيد تطوير الهيدروجين األخضر في المستقبل".
ومن المقرر أن يبحث الرجالن فرص التعاون التجاري في قطاعي صناعة السيارات والتعدين ،باإلضافة إىل دعم
وكاالت
أوكرانيا.
www.canadiandays.ca
14

بيان من وزيرة التجارة الكندية ..بشأن
قانون خفض التضخم األمريكي

 12أغسطس  - 2022أوتاوا  ،أونتاريو  -الشؤون العالمية بكندا
أصدرت اليوم الوزيرة ماري نج  ،وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات واألعمال التجارية الصغيرة والتنمية
االقتصادية  ،البيان التالي بشأن تمرير قانون خفض التضخم األمريكي:
اليوم  ،تم تمرير قانون خفض التضخم في مجلس النواب األمريكي .يعترف هذا التشريع بسلسلة التوريد المتكاملة
بين كندا والواليات المتحدة  ،من خالل تقديم حوافز ضريبية لشراء السيارات الكهربائية المصنوعة في شمال أمريكا
".
"ستستمر كندا والواليات المتحدة في مكافحة تغير المناخ مًع ا  ،وخلق فرص العمل مًع ا  ،وصنع السيارات مًع ا  -كما
فعلنا عىل مدار المائة عام الماضية".
"لقد دافعت حكومتنا دائًم ا عن عمالنا وصناعتنا  ،واليوم ال يختلف األمر .لقد تطلب األمر من قبل فريق كندا من قبل
الجميع للعمل مًع ا من أجل الوصول إىل هنا  -من رئيس الوزراء وزمالئنا في مجلس الوزراء  ،إىل قادة العمل
والصناعة".
"قادت أمريكا الشمالية صناعة السيارات في القرن العشرين  ،وستقود التحول إىل السيارات الكهربائية في القرن
الحادي والعشرين .نظًرا ألن عمالنا يصنعون سيارات وبطاريات كهربائية هنا في كندا  ،فسوف نخلق المزيد من
الوظائف الجيدة والمستقرة ونساعد في جعل الحياة ميسورة التكلفة ".
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Chancellor of
Germany Olaf Scholz
to visit Canada

August 13, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that the Chancellor of Germany, Olaf Scholz, will visit
Montréal, Quebec, Toronto, Ontario, and Stephenville, Newfoundland and Labrador, from August 21 to 23,
2022.
Prime Minister Trudeau will meet with Chancellor Scholz in Montréal to advance our shared priorities, including
our unwavering support for Ukraine, protecting peace and security in Europe and around the world, and
addressing the broader global impacts of Russia’s illegal and unjustifiable invasion. The leaders will also
continue collaboration on ways the two countries can work together to safeguard energy security, and
accelerate the global transition to clean energy, including through secure access to key resources like clean
hydrogen and critical minerals. They will discuss taking strong climate action through policies like pollution
pricing, and advancing the Canada-Germany trade relationship to benefit everyone and grow the middle class
in both countries, including through the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA), bolstering science and innovation relations, and attracting investments, including in
sectors like automotive and electric vehicle manufacturing, hydrogen and clean energy, and bio manufacturing
and life sciences.
While in Montréal, Prime Minister Trudeau and Chancellor Scholz will participate in a networking luncheon with
German and Canadian business representatives to encourage investment and partnership opportunities,
including in the critical minerals and automotive sectors. The leaders will then tour Mila, one of the three
National Artificial Intelligence Institutes funded by the government’s Pan-Canadian Artificial Intelligence
Strategy to showcase Canada’s advances in artificial intelligence (AI) and highlight Canada and Germany’s
cooperation to advance the responsible development and use of AI.
Prime Minister Trudeau will then travel to Toronto, where on August 23, the eve of the Ukrainian
Independence Day, he will participate in the virtual Summit for Heads of State and Government of the
International Crimea Platform. Canada is an active supporter and participant of the International Crimea
Platform, an initiative launched by Ukraine to enhance international advocacy and responses to Russia’s illegal
annexation of Crimea. The Platform has much deeper implications this year in the face of Russia’s illegal and
unjustifiable invasion of Ukraine.
While in Toronto, Prime Minister Trudeau will also speak at the Canada-Germany Business Forum to promote
greater cooperation between the two countries in response to current global challenges, particularly energy
security and climate change.
The two leaders will then travel to Stephenville, Newfoundland, to visit a hydrogen trade show where they will
have the opportunity to speak to experts and view a variety of clean hydrogen projects, technologies, and
services. Canada and Germany have a long history of collaborating to advance the development of a clean
economy and this visit will be an opportunity to formally deepen this collaboration. Canadian and German
researchers have been at the forefront of advancing clean hydrogen technologies with Canadian companies
deploying their technologies in the German market and German companies investing in growing
manufacturing capabilities in Canada. PMO
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Supporting the local economy in
the Îles-de-la-Madeleine by
investing in critical infrastructure

August 19, 2022
Cap-aux-Meules, Quebec
The Îles-de-la-Madeleine are an iconic region of great importance for all Canadians – from providing
seafood to tourism opportunities. By investing in critical infrastructure in the region, we are creating good
jobs and supporting the local economy for generations to come.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced a new investment of almost $40 million over four
years, starting in 2022-23, to rebuild the fishers’ wharf at the Port of Cap-aux-Meules, an important
gateway for transportation, fishing, and tourism in the Îles-de-la-Madeleine, Quebec.
With this new funding, the fishers’ wharf will be demolished and reconstructed to ensure it can continue to
serve the local fishery, which provides good jobs to over 1,300 people – about 10 per cent of the region’s
population. Construction could begin as early as 2024.
The Government of Canada is supporting rural and remote communities throughout the country and
addressing their unique realities and challenges. As we build a better future for everyone, we will continue
to be there for people living in rural and remote communities so they can have equal access to economic
growth, good jobs, and new opportunities.
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Prime Minister
concludes a successful
visit by German
Chancellor Olaf Scholz
August 23, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, welcomed the Chancellor of Germany, Olaf Scholz, to Canada from August 21 to 23 to further strengthen our
close partnership. With stops in Montréal, Quebec, Toronto, Ontario, and Stephenville, Newfoundland and Labrador, the two leaders worked together
to make progress on shared priorities, including support for Ukraine, addressing the broader global impacts of Russia’s illegal invasion such as food
security, strengthening bilateral cooperation on energy and leadership on climate action, promoting trade and investment that benefits everyone,
and advancing the transition to the clean economy.
On August 22, in Montréal, the Prime Minister and the Chancellor met with Canadian and German business representatives to encourage investment
and partnership opportunities, including in the critical minerals and automotive sectors. They visited Mila, one of the three National Artificial
Intelligence Institutes funded by the Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy and reaffirmed Canada and Germany’s shared commitment to the
responsible development of artificial intelligence, including the possibility of working through the International Centre of Expertise in Montréal on
Artificial Intelligence (CEIMIA) to leverage their expertise to support ongoing Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) projects.
The two leaders then headed to Toronto where, on August 23, they addressed Canadian and German business leaders at the Canada-Germany
Business Forum, to promote greater cooperation between their two countries in response to current global challenges exacerbated by Russia’s
unjustifiable invasion of Ukraine, particularly energy and food security.
Both countries are committed to promoting electric vehicle uptake and advancing the transition to the clean economy. In Toronto, Canada signed
two new Memoranda of Understanding (MOUs) with German automotive manufacturers Volkswagen AG and Mercedes-Benz AG to advance
collaboration in Canada across the automotive, battery, and critical minerals sectors. Discussions with businesses and various stakeholders also
took place with the goal to secure other key agreements to strengthen trade, science, and innovation and to create good jobs on both sides of the
Atlantic.
To further promote innovation, the Prime Minister and the Chancellor launched a call for proposals for innovative small and medium-sized
enterprises (SMEs) to support collaborative research and development projects, including in the areas of clean transportation, electric batteries, and
quantum technologies. The call for proposals will be led by the National Research Council of Canada in collaboration with Germany’s Central
Innovation Programme for SMEs.
The two leaders also welcomed the announcement that Canada has accepted Germany’s invitation to become a partner host country at Hannover
Messe, one of the world’s largest industrial development and technology trade fairs, in 2025. This will be an opportunity for Canada to showcase its
leadership in industrial and technology innovation and deepen collaboration with German and international partners.
During the Chancellor’s three-day visit, the two leaders reiterated Canada and Germany’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial
integrity, and independence in the face of Russia’s illegal and unjustifiable aggression. While in Toronto, they jointly took part in the virtual Summit
for Heads of State and Government of the International Crimea Platform, a Ukraine-led initiative aimed at enhancing international advocacy and
responses to Russia’s illegal annexation of Crimea, which has deeper implications this year due to Russia’s unprovoked invasion of Ukraine.
In support of the Ukrainian government and people, Prime Minister Trudeau announced:
-The allocation of $3.85 million to two projects to provide increased support to Ukraine’s security sector institutions. This includes targeted support
for the National Police of Ukraine and State Emergency Services as well as Ukraine’s Ministry of Internal Affairs and Ministry of Defence.
- New sanctions against 62 individuals and a defence sector entity complicit in Putin’s war of choice in Ukraine.
- The creation of a dedicated team to better monitor and detect Russian state-sponsored disinformation and enable deeper international
collaboration with partners like Germany, including through the G7 Rapid Response Mechanism (RRM).
Canada also welcomed Germany leading, under the G7 RRM, a working group focused on the threat of subnational foreign interference at the
community, municipal, and regional levels.
As the world continues to grapple with the far-reaching impacts of Russia’s invasion of Ukraine, Prime Minister Trudeau provided details on Canada’s
$52 million contribution to the United Nations’ Food and Agriculture Organization (FAO) Grain Storage Support Strategy, which was first announced at
the G7 Summit in Germany last June. This funding will help address ongoing grain storage shortages and strengthen food security by expanding
storage capacity. It will help protect the livelihoods of thousands of farmers and indirect beneficiaries, including employment for internally displaced
persons. As Russia continues to weaponize energy, Canada is also working with its European and global partners, including Germany, to strengthen
energy security and accelerate the clean energy transition. To encourage further progress in this area, the Chancellor concluded his visit to Canada
on August 23 in Stephenville, where the countries signed a joint declaration of intent to establish a Canada-Germany Hydrogen Alliance. The
proposed Alliance would help establish a transatlantic Canada-Germany supply corridor, with the target of beginning export by 2025. Prime Minister
Trudeau reiterated Canada’s commitment to support Germany’s energy needs and looked forward to continuing to work hand-in-hand with Germany
to take ambitious climate action. In Stephenville, Prime Minister Trudeau and Chancellor Scholz also met with Premier Andrew Furey of
Newfoundland and Labrador, Premier Blaine Higgs of New Brunswick, Premier Tim Houston of Nova Scotia, and Premier Dennis King of Prince
Edward Island. Together, they discussed energy exports and the development of renewable energy in Atlantic Canada, and the region’s transition
toward net-zero. The Premiers also signed a statement in support of the proposed Canada-Germany Hydrogen Alliance. PMO
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Prime Minister welcomes the
Twenty-Ninth Annual Report on the
Public Service of Canada

August 17, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today welcomed the Twenty-Ninth Annual Report on the Public Service
of Canada, which was presented to him by the Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet and
Head of the Federal Public Service, Janice Charette.
The report outlines the work of public servants over the past year to address ongoing and emerging crises.
Public servants secured and distributed vaccines, launched the whole-of-government effort in response to
the security situation in Afghanistan and Russia’s illegal and unjustifiable invasion of Ukraine, and addressed
the impacts of extreme weather events on communities across the country.
In these challenging times, the report emphasizes the need to continue supporting mental health and wellbeing in the workplace and confronting systemic racism, while advancing equity, diversity, inclusion, and
accessibility within the Public Service. This includes ongoing efforts to advance the Call to Action on AntiRacism, Equity, and Inclusion, which calls on leaders in the Public Service to support Indigenous, Black, and
other racialized employees and voices, and to establish a sense of belonging and trust for all public
servants.
The annual report also highlights some of the ways public servants have delivered for Canadians and
references important opportunities for improvement moving forward. The agility, dedication, and creativity
of public servants will continue to be critical in responding to the ever-evolving needs of Canadians.
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Statement from Minister Ng on
U.S. Inflation Reduction Act
August 12, 2022 – Ottawa, Ontario – Global Affairs Canada
Today, the Honourable Mary Ng, Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and
Economic Development, issued the following statement regarding passage of the U.S. Inflation Reduction
Act:
“Today, the Inflation Reduction Act passed in the U.S. House of Representatives. This legislation recognizes
the Canada-United States integrated supply chain, by giving tax incentives for the purchase of electric
vehicles made in North America."
“Canada and the United States will continue to fight climate change together, create jobs together, and
make automobiles together—as we have for the last 100 years."
"Our government has always stood up for our workers and industry, and today is no different. It took Team
Canada advocacy by all working together for us to get here—from the Prime Minister and Cabinet
colleagues, to labour and industry leaders."
“North America led the auto industry in the 20th century, and it will lead the transition to electric vehicles
in the 21st century. As our workers build electric vehicles and batteries right here in Canada, we will create
more good, stable jobs and help make life more affordable.”
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Children Aged Five and Over Eligible for First Booster Shot
Updated Public Health Guidance to Keep Ontarians Safe and
Healthy This Fall
August 31, 2022
Ministry of Health

TORONTO — The Ontario government is expanding eligibility for COVID-19 first booster doses to children aged five
to 11 to provide an extra layer of protection to those who need it ahead of the new school year.
As of 8:00 a.m. on Thursday, September 1, parents and caregivers of children aged five to 11 will be able to book an
appointment for a paediatric COVID-19 booster dose through the COVID-19 vaccination portal or by calling the
Provincial Vaccine Contact Centre at 1-833-943-3900. Eligible individuals can also book an appointment directly
through public health units that use their own booking systems, Indigenous-led vaccination clinics, participating
health care providers and participating pharmacies.
Eligible children can receive their first booster dose at a recommended interval of at least six months following their
most recent dose. Parents with questions are encouraged to reach out to their health care provider, the Provincial
Vaccine Contact Centre or the SickKids COVID-19 Vaccine Consult Service to make an informed choice for their
family.
“Staying up to date on COVID-19 vaccinations and boosters is still the best tool to keep people healthy and out of
hospitals, and to ensure Ontario’s economy stays open,” said Sylvia Jones, Deputy Premier and Minister of Health.
“Expanding access to boosters for ages five to 11 will give parents more opportunities to protect themselves, their
families and their communities this fall as kids go back to school and as people are spending more time indoors.”
In anticipation of the approval of a bivalent COVID-19 vaccine, which may offer more targeted protection against the
Omicron variants, the province is working with public health units and sector partners to make sure doses are ready
to be administered once supply is received from the federal government. Details on timing and eligibility for the
bivalent COVID-19 vaccine will be communicated once Health Canada provides additional information and guidance.
In addition to the many tools already in place to keep Ontarians safe, on the recommendation of the Chief Medical
Officer of Health, Ontario is updating public health guidance to manage COVID-19 during the respiratory illness
season this fall. Some key highlights include:
• If you are in contact with someone who has tested positive for COVID-19, continue to self- monitor for symptoms.
There is no longer a need to isolate but you should wear a mask for 10 days when in public.
• If you are experiencing symptoms of COVID-19 such as fever, cough, or runny nose, stay home from school, work
and social events until your fever is gone and symptoms are improving, get a rapid antigen test or, if eligible, a PCR
test. Wear a mask for 10 days after and avoid non-essential visits to high-risk individuals and settings.
“While we are updating our public health guidance, preventing COVID-19 and other infections is vital to keeping our
families, schools and communities safe and healthy,” said Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer of Health. “I
strongly encourage all Ontarians to take advantage of vaccine and booster doses that are recommended and
available to them, which now includes the availability of a booster dose for children aged five to 11. Ontarians are
also encouraged to protect one another by respecting public health guidance, including staying home and taking
precautions if you are sick.”
With Omicron-specific vaccines on the horizon, expanded booster eligibility, continued access to testing and
antivirals, and updated public health guidance, Ontarians have the tools they need to make the best decisions for
themselves on how to stay safe, healthy and out of hospitals as the province continues its efforts to support the
recovery and rebuilding of the health system.
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Creating nearly
17,000 homes
for Canadians
across the
country
August 30, 2022
Kitchener, Ontario
Making life more affordable for Canadian families starts with making housing more affordable.
Everyone deserves a safe and affordable place to live and raise their families, but Canadians are
finding it challenging to find one. That’s why we are making historic investments to put Canada on
the path to double housing construction and meet our housing needs over the next decade.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced a major investment of over $2 billion to
support three key initiatives that, together, will help create nearly 17,000 homes for families
across the country, including thousands of affordable housing units.
This investment, which includes funding from Budget 2021 and Budget 2022, will go toward:
Creating 4,500 additional affordable housing units by extending the Rapid Housing Initiative for a
third round. This will include women-focused housing projects and projects supporting those
experiencing or at risk of homelessness;
Creating at least 10,800 housing units, including 6,000 affordable units, through the Affordable
Housing Innovation Fund, which encourages new funding models and innovative building
techniques in the affordable housing sector; and
Creating a new, five-year rent-to-own stream under the Affordable Housing Innovation Fund to
help housing providers develop and test rent-to-own models and projects, with the goal to help
Canadian families across the country transition from renting to owning a home.
Applications are being accepted as of today for both the Affordable Housing Innovation Fund and
its new rent-to-own stream. As part of their application, candidates will be required to
demonstrate their commitment to innovation, affordability, and financial sustainability.
More information on the extended Rapid Housing Initiative will be available soon, followed by the
opening of the application and proposal process.
These initiatives build on the significant progress the Government of Canada has already made to
increase housing supply and build more affordable housing for people from coast to coast to
coast. To date, the government has helped more than 1.2 million Canadians find a place to call
home, including through the Rapid Housing Initiative. These investments are also growing our
economy and creating good middle-class jobs in the housing and construction sectors.
PMO
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Statement by
the Prime
Minister on
World
Humanitarian
Day
August 19, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on World Humanitarian Day:
“Today, on World Humanitarian Day, we honour all the workers who selflessly put the needs of others before
their own to deliver health care, food, water, and shelter to those who need it most.
“These dedicated volunteers and professionals inspire us with their courage as they brave armed conflict,
violence, and natural disasters to provide relief and hope to the world’s most vulnerable. Sadly, the number of
people who need humanitarian assistance has more than tripled over the last decade, and the United Nations
estimates that over 300 million people around the world will require humanitarian assistance this year alone.
“This year’s theme for World Humanitarian Day – #ItTakesAVillage – reminds us that we all have a part to play in
supporting those who need it. Canada has a proud tradition of supporting experienced humanitarian partners
worldwide, and we continue to stand ready to provide assistance – in particular to women and girls, who are
disproportionately affected by the pandemic and armed conflicts around the world. Building on our Feminist
International Assistance Policy, we will continue to ensure that the voices of women and girls remain at the
centre of the government’s efforts to support humanitarian responses around the world.
“As Russia’s illegal and unjustifiable aggression against Ukraine continues, Canada is helping people impacted by
the conflict. Since the beginning of the invasion, we have committed $320 million to supply medical aid, food,
shelter, and more to address the needs of displaced and vulnerable populations in Ukraine and across the
region. In June, Canada also committed additional funding to help meet the needs of those most affected by the
global food security crisis exacerbated by the conflict. This builds on the $514.5 million already allocated globally
in 2022 for emergency food and nutrition assistance.
“In many parts of the world, the safety and security of humanitarian workers, particularly local staff, are at great
risk as they face increasing attacks, violence, and threats, in contravention of international law and humanitarian
principles. Canada will continue to advocate for their safety, their security, and their ability to deliver aid to those
most in need.
“On this day, I join Canadians in thanking humanitarian workers here at home and around the world. Your
continued dedication, courage, and selflessness are a source of relief, inspiration, and hope for millions of
people every day.”
PMO
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Secretary General of the North
Atlantic Treaty Organization Jens
Stoltenberg to visit Canada

August 19, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that the Secretary General of the North Atlantic Treaty
Organization (NATO), Jens Stoltenberg, will travel to Canada from August 24 to 26, 2022. He will visit Edmonton,
Alberta, Cambridge Bay, Nunavut, and Cold Lake, Alberta.
During the visit, the Prime Minister and the Secretary General will advance shared priorities and discuss global
challenges including threats to Euro-Atlantic security – particularly Russia’s illegal and unjustifiable invasion of
Ukraine – as well as climate change and its impacts on defence and security, especially in the Arctic.
On August 25, while in Cambridge Bay, the Prime Minister and the Secretary General will visit one of the sites of
the North Warning System – a significant part of the North American Aerospace Defence Command (NORAD) –
and the Canadian High Arctic Research Station. They will also meet with local community and Inuit leaders, as
well as Canadian Armed Forces personnel deployed to Cambridge Bay as part of Operation NANOOKNUNAKPUT.
On August 26, the Prime Minister and the Secretary General will travel to 4 Wing Cold Lake, one of Canada’s
fighter bases, to discuss Canada’s contributions to NATO as well as Canada’s partnership in NORAD and Canada’s
recently announced plan to modernize continental defence, including $38.6 billion over the next twenty years,
thereby bolstering NATO’s western and northern flank. They will also meet with Canadian Armed Forces
personnel. Prime Minister Trudeau and Secretary General Stoltenberg will hold a bilateral meeting to advance
shared priorities, including ambitious climate action, Canada’s ongoing commitment to NATO, the Defence
Innovation Accelerator for the North Atlantic, which will harness the best of new technology for transatlantic
security, and the NATO Climate Change and Security Centre of Excellence, which is being established in
Montreal.
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Prime Minister announces the nomination
of the Honourable Michelle O’Bonsawin to
the Supreme Court of Canada

August 19, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the nomination of the Honourable Michelle
O’Bonsawin to the Supreme Court of Canada.
Justice O’Bonsawin is an accomplished jurist with expertise in the areas of mental health, Gladue principles,
labour and employment law, human rights, and privacy law, and has been a judge of the Ontario Superior
Court of Justice in Ottawa since 2017. Justice O’Bonsawin holds a B.A., an LL.B., and an LL.M., and
completed her Ph.D. in Law earlier this year. A fluently bilingual Franco-Ontarian, she is an Abenaki
member of the Odanak First Nation.
Following today’s announcement, the House of Commons Standing Committee on Justice and Human
Rights members will participate in a special committee hearing on August 24, 2022. During this hearing,
they will hear from the Minister of Justice and Attorney General of Canada, the Honourable David Lametti,
and the Chairperson of the Independent Advisory Board for Supreme Court of Canada Judicial
Appointments, the Honourable H. Wade MacLauchlan, on the selection process and the reasons for Justice
O’Bonsawin’s nomination.
As part of the Government of Canada’s commitment to openness, transparency, and accountability, the
House of Commons Standing Committee members will then participate in a question-and-answer session
with the nominee. They will be joined by Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs
members and a member of the Green Party of Canada. This session will be moderated by Alain Roussy,
Vice-Dean of the French Common Law Program of the Common Law Section at the Faculty of Law of the
University of Ottawa.
This nomination aims to fill the vacancy created by the upcoming retirement of the Honourable Michael J.
Moldaver. The Prime Minister once again thanked Justice Moldaver for his service and congratulated him
on his distinguished judicial career.
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Prime Minister Justin Trudeau meets with
Ontario Premier Doug Ford
August 30, 2022
Toronto, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau met with Ontario Premier Doug Ford to discuss shared priorities.
Following the announcement of new federal investments in housing made by the Prime Minister in Kitchener, Ontario
earlier in the day, the two leaders spoke about the need for further collaboration on housing. They discussed
investments proposed in Budget 2022 to help put Canada on a path to double housing construction and meet
Canadians’ housing needs over the next decade. These measures include plans to launch a new Housing Accelerator
Fund to incentivize cities and towns to get more housing built, and investments to increase the supply of affordable
housing through programs such as the Rapid Housing Initiative.
The Prime Minister and the Premier discussed the significant investments made by Canada and Ontario to support the
development of electric vehicles and create jobs in the province. They further discussed the potential of the Ring of Fire
to provide the minerals necessary to make batteries for electric vehicles. They also spoke of the importance of ensuring
projects meet environmental standards and benefit Indigenous communities.
Prime Minister Trudeau and Premier Ford recognized labour shortages in Ontario and committed to continue working
collaboratively on their shared objective of welcoming the number of newcomers necessary to help support the
province and the country’s economic recovery and growth.
They also spoke about pressures on the health care system and the importance of funding and accountability to deliver
for Canadians. The Prime Minister emphasized that the Government of Canada is committed to continue working with
provinces and territories to support public health systems that deliver quality health care for all Canadians.
The Prime Minister and the Premier agreed to continue working together on these and other issues of importance to
both governments.
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