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11 نوفمبر 2022
أوتاوا ، أونتاريو

أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو ، اليوم ، البيان التالي في يوم الذكرى:

 
"في 11 نوفمبر من كل عام ، نجتمع مًعا لتكريم النساء والرجال الشجعان الذين يرتدون الزي العسكري والذين يدعمون قيمنا

هنا في الوطن وحول العالم.  القيم التي توحدنا ككنديين - قيم السالم والحرية والديمقراطية.
 

"في ساحات الهوكي ، وصاالت األلعاب الرياضية المدرسية ، ومراكز المدن ، ودور التقاعد في كل مجتمع في جميع أنحاء البالد
، نتعهد بأال ننسى أبًدا التضحيات التي قدمها لنا أفراد القوات المسلحة الكندية وقدامى المحاربين لدينا. نرتدي زهور شقائق

النعمان الحمراء فوق قلوبنا لنتذكر أولئك الذين قدموا التضحية القصوى - تقليد مستوحى من قصيدة المقدم الكندي والجراح

جون ماكراي "في حقول فالندرز" - ونشيد بأفراد أسرهم وأحبائهم.

 
"'المشعل؛ لك لترفعه عالياً ، "كتب الدكتور ماكراي خالل الحرب العالمية األوىل.  من القتال جنًبا إىل جنب مع حلفائنا في

الحربين العالميتين األوىل والثانية ، إىل تقديم الدعم األساسي لحاالت الطوارئ اليوم للكنديين المتأثرين بظواهر الطقس

القاسية وتدريب الجيش األوكراني أثناء الدفاع عن بلدهم ، جيًال بعد جيل ، استجاب الكنديون لنداء الخدمة.  لقد ارتدى أعضاء

خدمتنا ورقة القيقب بشرف ألنهم يمثلون أفضل ما يعنيه أن تكون كنديًا.

 
"اليوم ، نشيد بأفراد الخدمة الكندية ، في الماضي والحاضر ، عىل كل ما فعلوه للحفاظ عىل سالمتنا. وفي الساعة الحادية
عشرة من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر ، نالحظ دقيقتين من الصمت عىل الرجال والنساء الشجعان  الذين

ضحوا بحياتهم في خدمة كندا أفضل - فنحن مدينون لهم إىل األبد.

"لكي ال ننسى."

بيان رئيس وزراء كندا في يوم

الذكرى
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تورنتو - تقترح أونتاريو إزالة أرضي من

الحزام األخضر ، وهي منطقة تم إنشاؤها

لحماية األراضي الحساسة بيئًيا من التنمية ،

من أجل بناء ما ال يقل عن 50000 منزل

جديد ، مع إضافة أرض جديدة إليها في

مكان آخر.

 
في العام الماضي ، قال وزير اإلسكان

ستيف كالرك إن الحكومة "لن تفكر بأي

شكل من األشكال في أي مقترحات من

شأنها نقل األراضي في الحزام األخضر ، أو
فتح أراضي الحزام األخضر ألي نوع من

التنمية".

 
 

أونتاريو تقترح قطع أراضي الحزام األخضر
للمنازل وإضافة أراضي في مكان آخر

اليوم ، يعلن كالرك عن استشارة لمدة 30
يوًما حول إزالة حوالي 7400 فدان من

الحزام األخضر عىل 15 منطقة مختلفة ،

وإذا استمر ذلك ، فمن المتوقع أن يطور
مالك األراضي خطًطا لإلسكان بسرعة.

والهدف هو بناء ما ال يقل عن 50000

منزل عىل تلك األراضي لخدمة هدف

الحكومة ببناء 1.5 مليون منزل في 10

.سنوات
 

يقول كالرك إنه يقترح أيًضا إضافة 9400

فدان إىل الحزام األخضر في مكان آخر ،

لذلك عند احتساب األرض التي سيتم

إزالتها ، سينمو الحزام األخضر بمقدار
.2000 فدان

 
أنشأت أونتاريو الحزام األخضر في عام

2005 لحماية األراضي الزراعية والحساسة
Greater بيئًيا من التنمية في منطقة

Golden Horseshoe.
 



تـوصية حيال كوفيد-19 أثناء

موسم االنفلونزا
Recommendation
About COVID-19 during
the Flu Season

Recommandation sur
le COVID-19 pendant
la saison de la grippe

أنا كارولين كواتش، ُمتخّصصة في األمراض
المعديّة لألطفال وأخّصائّية األحياء الدقيقة

الطبية في CHU سانت جوستين وأستاذة

في قسم علم األحياء الّدقيقة واألمراض

المعديّة وعلم المناعة في جامعة مونتريال.

نتوّقع أنّه ومع حلول الخريف، من المحتمل

أن يتزامن فيروس كوفيد واإلنفلونزا مًعا، كما

نتوّقع أن تبدأ موجة فيروس كوفيد عىل

األرجح في نهاية الصيف أي أوائل سبتمبر.

لذلك، بالنسبة ألولئك الذين سُيوصون

بالحصول عىل لقاح ضّد فيروس كوفيد،

أعتقد أن الشيء الوحيد المهم هو الذهاب

والتطعيم. الفئات الضعيفة هي األشخاص

المصابون بواحد أو أكثر من األمراض المزمنة

و / أو الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاًما.

المشكلة األخرى مع كوفيد فيما يتعلّق

باألقنعة هي معرفة المخاطر التي قد تتعرّض

لها بسبب المضاعفات المحتملة، ليس
بالنسبة لك فحسب، ولكن أيًضا بالنسبة

لألشخاص الّذين تتواجد معهم. لذلك، إذا

كنت أكثر عرضة للمضاعفات، فإّن ارتداء

القناع سيحميك ويحمي بالتالي اآلخرين من
حولك. بالنسبة لإلنفلونزا فمن المرجّح أن

تظهر الجائحة في نوفمبر وديسمبر كالمعتاد.

مرّة أخرى، إذا كنت تندرج في المجموعة
المعرضة للخطر الذين يُنصحون بتلّقي

اللّقاح، فيجب أن تأخذ اللقاح  حتما في

الخريف. إذا كنت قد تلّقيت كال الّتطعيمين،

فسُيؤّدي ذلك إىل منع حدوث مضاعفات كّل

من فيروس كوفيد واإلنفلونزا.
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- تأتي خطة تعزيز الهجرة في الوقت الذي تواجه فيه البالد نقصاً في اليد العاملة
 

تخطط الحكومة الفيدرالية لزيادة هائلة في عدد المهاجرين الذين يدخلون كندا ، بهدف جلب 500,000 شخص في عام 2025.

 
كشف وزير الهجرة شون فريزر عن األهداف الجديدة يوم الثالثاء ، قائالً إن هذه الخطوة ضرورية لضمان االزدهار االقتصادي لكندا.

 
يشير اإلعالن إىل زيادة كبيرة عن 405,000 مهاجر قدموا إىل كندا العام الماضي ومن المتوقع وصول 465.000 العام المقبل.

تواجه الصناعات الكندية نقًصا كبيرًا في العمالة.  حوالي مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء البالد.

 
تركز الخطة الجديدة عىل زيادة عدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم بناًء عىل مهاراتهم العملية أو خبرتهم عىل مدى السنوات الثالث المقبلة.

تأتي هذه األخبار بعد أن كشفت أرقام التعداد الجديدة التي صدرت الشهر الماضي أن المهاجرين والمقيمين الدائمين يمثلون اآلن 23 في المائة من

السكان - وهو أعىل مستوى عىل اإلطالق.

 
قالت هيئة اإلحصاء الكندية إن المهاجرين الجدد - أولئك الذين وصلوا بين عامي 2016 و 2021 - هم أصغر سًنا في المتوسط   من بقية السكان الكنديين

وكان لهم دور حاسم في شغل العديد من الوظائف في سوق العمل الكندي.

 
من 2016 إىل 2021 ، شكل المهاجرون أربعة أخماس نمو القوى العاملة في كندا.  وتم اختيار نسبة كبيرة من المهاجرين الجدد لقدرتهم عىل المساهمة

في االقتصاد الكندي.

أكثر من نصف المهاجرين الجدد - 748،120 من 1.3 مليون تم قبولهم في كندا بين عامي 2016 و 2021 - قد دخلوا كندا ضمن الفئة االقتصادية.
 

▪ نقص العمالة
رحب مجلس األعمال الكندي (BCC) بإعالن الحكومة الفيدرالية ، قائالً إن أرباب العمل في جميع أنحاء البالد يكافحون لملء الوظائف.

 
وقالت BCC في بيان إعالمي إنها تريد زيادة عدد المهاجرين المقبولين في إطار الفئة االقتصادية من أكثر من النصف بقليل إىل 65 في المائة من

اإلجمالي.

 
قال غولدي هايدر ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس BCC ، في بيان إعالمي: "كل وظيفة لم يتم شغلها تمثل شخًصا أقل مساهمة في النمو

االقتصادي لكندا وشخًصا أقل يدفع الضرائب لدعم البنية التحتية االجتماعية في كندا".

قالت وزارة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية إنها لن تلبي طلب BCC ألنها تحدد هدفها للمهاجرين االقتصاديين بنسبة 60 في المائة من اإلجمالي

السنوي بحلول عام 2025.

 
تقول BCC أن دراسة استقصائية حديثة ألعضائها وجدت أن 67 في المائة من أعضائها قد ألغوا أو أخروا المشاريع الكبرى ألنهم لم يتمكنوا من العثور

عىل عمال.  وقالت المجموعة أيًضا إن 30 في المائة من األعضاء أفادوا بأنهم أجبروا عىل نقل العمل خارج كندا.

▪ لم شمل األسرة والالجئين
تخطط أوتاوا لزيادة معتدلة في عدد مهاجري لم شمل األسرة ، من حوالي 106000 في عام 2023 إىل حوالي 118000 في عام 2025.

 
زقالت الحكومة الفيدرالية أيًضا إنها ستخفض بشكل معتدل عدد الالجئين القادمين إىل كندا من أكثر من 76000 في عام 2023 إىل أقل بقليل من

73000 في عام 2025.
 

وعىل الرغم من هذا االنخفاض ، رحبت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بإعالن الحكومة الفيدرالية ، قائلة إنها تشيد "بقيادة كندا في

إعادة توطين الالجئين".
وقالت ريما جاموس إمسيس ، ممثلة المفوضية في كندا ، في بيان إعالمي: "ترحب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتزام كندا

المستمر بإعادة توطين الالجئين كجزء من خطتها الشاملة لنمو الهجرة".

 
"يحتاج الالجئون إىل حلول منقذة للحياة مثل إعادة التوطين ، كما أنهم يقدمون مساهمات مهمة القتصاد كندا ونسيج مجتمعاتنا".

 
CBC مع ملفات من بيتر زيمونجيك من قناة

كندا: أوتاوا تكشف عن خطة الستقبال 500 ألف
مهاجر سنوًيا بحلول عام 2025 وتفاصيل مهمة
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لم يتغير متوسط   سعر منزل في تورونتو تقريًبا عن الشهر السابق في أكتوبر حيث بدا أن السوق يستقر وسط انخفاض حاد

في القوائم الجديدة.

تُظهر أحدث البيانات من مجلس عقارات منطقة تورونتو (TRREB) أن متوسط   سعر إعادة البيع في جميع أنواع العقارات

كان 1،089،428 دوالًرا في أكتوبر ، مقارنة بـ 1،086،762 دوالًرا في سبتمبر.

في حين تجدر اإلشارة إىل أن األسعار كانت ال تزال منخفضة بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي ،

فقد شهد شهر أكتوبر الشهر الثالث عىل التوالي مع تغيير طفيف أو معدوم في مؤشر TRREB القياسي.

كما تستمر اإلدراجات الجديدة في االنخفاض ، مع انخفاض عدد العقارات المعروضة في السوق في أكتوبر بنسبة 11.6 في

المائة عن أكتوبر 2021 ، وبشكل أساسي عند أدنى مستوى له في 12 عاًما لهذا الشهر.

كان عدد المعامالت في أكتوبر (4،961) مماثالً للشهر السابق (5،027) لكنه ال يزال منخفًضا بأكثر من 49 في المائة عن

نفس الشهر في عام 2021.

في بيان صحفي ، قالت TRREB إن السوق يواصل بوضوح "التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير".

لكنها قالت إن "النقص المستمر في المخزون" يفسر جزئًيا سبب "استقرار" االتجاه الهبوطي في أسعار المساكن الذي
حدث في وقت سابق من هذا العام عىل األقل.

هذا عىل الرغم من التحذيرات من RBC من أن كندا قد تشهد تصحيحًا تاريخًيا لقطاع اإلسكان مدفوًعا بأسواق أكثر تكلفة في

تورنتو وفانكوفر.
  حذر رئيس TRREB Kevin Crigger في البيان "مع وجود إدراجات جديدة عند أدنى مستويات تاريخية أو بالقرب منها ، فإن

االرتفاع المعتدل في الطلب من المستويات الحالية سيؤدي إىل تشديد ملحوظ في سوق اإلسكان المعاد بيعه في وقت

قصير".

كانت أسعار المساكن تنخفض بشكل مطرد منذ أن بدأ بنك كندا رفع أسعار الفائدة بقوة في مارس.

تشير بيانات TRREB إىل أن المنازل المستقلة  detached homes األكثر تكلفة هي األكثر تضرًرا ، حيث انخفض متوسط   

األسعار بنسبة 11 في المائة خالل العام الماضي.

في غضون ذلك ، يظل متوسط   سعر الشقة السكنية مرتفًعا عىل أساس سنوي وإن كان ذلك بشكل هامشي (1.8 في

المائة).

أشار جيسون ميرسر ، كبير محللي السوق في TRREB ، في البيان الصحفي: "وجدت أسعار المنازل في GTA الدعم في

األشهر األخيرة ألن انخفاض األسعار في الربيع والصيف خفف من تأثير ارتفاع تكاليف االقتراض عىل متوسط   أقساط الرهن

العقاري الشهرية".  "تشير أحدث رسائل بنك كندا إىل أنهم وصلوا إىل نهاية دورة التضييق. ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات

السندات ، مما يشير إىل أن معدالت الرهن العقاري الثابتة قد تتجه قدماً نحو االنخفاض ، مما يساعد عىل القدرة عىل

تحمل التكاليف ".

استقرار أسعار المنازل في تورونتو في أكتوبر

مع تراجع إدراجات العقارات بشكل حاد
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توقع حدوث تباطؤ هو األكثر انتشاراً فى نمو أسعار المساكن منذ عام -

2000 عىل األقل
في نهاية عام 2021، بدت األمور وردية بالنسبة لقطاع اإلسكان

العالمي، فقد كانت أسعار المنازل تنمو بأسرع وتيرة عبر 38 بلدا فى

.منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منذ بدء السجالت قبل 50 عاماً
ويظهر تحليل البيانات من شركة االستشارات "أكسفورد إيكونوميكس"

توجهاً مشابهاً، فقد كانت أسعار المنازل في 41 بلد، من النرويج إىل

نيوزيالندا، آخذة في االرتفاع، بدعم من انخفاض قياسي في تكاليف

االقتراض والمشترين الذين لديهم مدخرات ينفقونها، ويمكن القول إنه

.لم يكن هناك وقت أفضل المتالك منزل عىل اإلطالق
ولم يمض عام حتى اختلفت الصورة تماماً، فبينما يتعامل ُمالك

المنازل حول العالم مع مدفوعات الرهن العقاري التي ال يمكن تحملها

بشكل متزايد، فإن مشترى المنازل المحتملين يواجهون أسعار المنازل

التى ترتفع بشكل أسرع من الدخل، وفي الخلفية تتعمق أزمة تكاليف

.المعيشة العالمية
ما تغير بالطبع، هو شبح ارتفاع األسعار والصدمة االقتصادية الناجمة
عن الغزو الروسي ألوكرانيا، وهذا أدى إىل ارتفاع معدل التضخم، الذي

وصل اآلن إىل أعىل مستوياته منذ عدة عقود في دول كثيرة، ما دفع

البنوك المركزية حول العالم إىل تشديد السياسة النقدية بحدة، كذلك،

تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية احتمالية انخفاض األجور

.الحقيقية في العام المقبل
والنتيجة هي أن طفرة اإلسكان الناجمة عن وباء كورونا في أغنى دول

العالم سيتبعها عىل األرجح أوسع تباطؤ في سوق اإلسكان منذ االنهيار

المالي، وهذا بدوره قد يضيف المزيد من الضغط عىل االقتصادات

.المتعثرة
اآلن، من المتوقع أن تشهد جميع الدول المدرجة في قاعدة بيانات

"أكسفورد إيكونوميكس" تقريباً تباطؤا في 2023، ما يمثل التباطؤ
األكثر انتشاراً في نمو أسعار المساكن منذ عام 2000 عىل األقل، وربما

يسجل أكثر من نصف الدول انكماشاً فورياً في األسعار، وهو أمر شوهد

.آخر مرة في عام 2009
التوقعات األكثر إثارة للقلق -

ويقول آدم سالتر، كبير االقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن

هذه هي التوقعات األكثر إثارة للقلق في سوق اإلسكان منذ 2007-

2008، حيث تتأهب األسواق بين احتمالية حدوث انخفاضات
متواضعة وأخرى أكثر حدة، كما أن االرتفاع المستمر في معدالت الرهن

العقاري في االقتصادات المتقدمة يهدد بدفع بعض أسواق اإلسكان

.إىل ركود حاد
ويتفق صندوق النقد الدولي مع ذلك، ويحذر من أن سوق اإلسكان

العالمية عند "نقطة تحول"، حيث يشير تقريره حول االستقرار المالي

العالمي إىل أنه "في الوقت الذي تشدد فيه البنوك المركزية حول

العالم السياسة النقدية بحدة لمعالجة ضغوط األسعار، فإن ارتفاع

تكاليف االقتراض وتشديد معايير اإلقراض، بجانب تقييمات المنازل

المبالغ فيها، قد يؤدي إىل انخفاض حاد في أسعار المنازل"، وال شك

أن هذا "االنخفاض الحاد" سينتشر عىل نطاق واسع، وفقا لما نقلته

.صحيفة "البورصة" عن "فاينانشيال تايمز" البريطانية
وبينما يغطي تحليل "فاينانشيال تايمز" القائم عىل بيانات "أكسفورد

إيكونوميكس" بشكل كبير جميع االقتصادات المتقدمة، يتوقع صندوق

النقد الدولي أنه في سيناريو معاكس للغاية قد تنخفض أسعار المنازل

الحقيقية 25% خالل األعوام الثالثة المقبلة في األسواق الناشئة مقارنة

.بـ10% في االقتصادات المتقدمة
 

سوق اإلسكان العالمى يتجه نحو ركود

متوحش!

- ضرر في قطاع البناء ومورديه
ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تباطؤ سوق اإلسكان إىل كبح

.النشاط االقتصادي األوسع، ما يضر بقطاع البناء ومورديه
ويتوقع سالتر أن التباطؤ في قطاع اإلسكان قد يخفض %0.2

من النمو العالمي نتيجة النخفاض اإلنفاق، و0.6% أخرى

بسبب انخفاض االستثمار السكن، ويقدر بنك كندا أن تراجع

اإلسكان سيقلل النمو االقتصادي بمقدار 0.6% إىل %0.9

.العام المقبل
هذه الديناميكية بدأت بالفعل في الصين حيث اشتدت أزمة

العقارات في األشهر األخيرة ونما اقتصادها هذا العام بأبطأ وتيرة

منذ بدء السجالت في عام 1992، باستثناء فترة الوباء،

وتراجعت مساحة أرضية المنازل المباعة بنسبة 26% في العام

المنتهي في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونظرا إىل أن بيع العقارات التي لم يتم بناؤها بعد يشكل مصدر

رئيسي لتمويل المطورين، فإن االنخفاض الحاد مع استمرار

البلد في الضغط بسياسة "صفر كوفيد" قد أوجد ضغوط سيولة

.ذاتية التعزيز وأضر باالقتصاد
وال شك أن أكبر عامل في التباطؤ هو معدالت الرهن العقاري،

فقد استقر معدل الفائدة لصفقة مدتها 30 عاماً في الواليات

المتحدة عند نحو 7%، أي أكثر من ضعف المعدل خالل العام

الماضي واألعىل منذ عام 2008، عقب التتابع السريع لرفع

.االحتياطي الفيدرالي ألسعار الفائدة
ارتفاع معدالت الرهن العقاري -

وبجانب الطفرة في أسعار المنازل في العامين الماضيين،

ارتفعت أقساط الرهن العقاري الشهرية عىل عقار نموذجي إىل

أكثر من 2600 دوالر، مقارنة بمبلغ 1700 دوالر في العام
.السابق

هذا النمط متشابه في كثير من الدول، فقد ارتفعت معدالت

الرهن العقاري ألعىل مستوياتها في األعوام األخيرة في جميع

.أنحاء منطقة اليورو، وكذلك في كندا وأستراليا ونيوزيالندا
وتقول ميالني ديبونو، االقتصادية في شركة "بانثيون مايكرو

إيكونوميكس": "مع ارتفاع معدالت الرهن العقاري وتراجع

البنوك عن اإلقراض، ما يخفض الطلب، نظل واثقين من وجهة

نظرنا بأن نمو أسعار المنازل في منطقة اليورو سيبدأ ينخفض

."بشكل حاد وسيتحول إىل السالب بحلول نهاية عام 2023
العربية + وكاالت
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أوتاوا ، أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا

الترجمة العربية أيام كندية

أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي بمناسبة

:اليوم العالمي للقضاء عىل العنف ضد المرأة
اليوم ، في اليوم الدولي للقضاء عىل العنف ضد المرأة ،"
نجتمع مًعا التخاذ إجراءات لوقف العنف القائم عىل النوع

االجتماعي واالعتراف بالعمل الدؤوب الذي تقوم به مجموعات

.المناصرة والمنظمات المجتمعية لدعم الناجيات وأسرهن
كل يوم ، تتعرض النساء والفتيات واألشخاص المتنوعون في"

جميع أنحاء كندا للعنف بسبب جنسهم أو تعبيرهم عن الجنس

أو جنسهم المتصور. تتعرض مجموعات معينة ، مثل النساء
والفتيات من السكان األصليين ، والنساء اللواتي يعشن في

المجتمعات الريفية والنائية ، واألشخاص في مجتمعات

2SLGBTQI + ، والنساء ذوات اإلعاقة ، لخطر أكبر للتعرض

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي. هذا غير مقبول. لكن مًعا ،

يمكننا إنهاء الدورة. تقع عىل عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ

إجراءات ضد العنف القائم عىل نوع الجنس بغض النظر عما

إذا كان عنًفا جسديًا أو عاطفًيا أو مالًيا أو جنسًيا. من خالل
حملة إنها ليست مجرد حملة هذا العام ، تعمل حكومة كندا

عىل زيادة الوعي باألشكال المختلفة للعنف القائم عىل النوع

االجتماعي ، ونحن نقدم الموارد حتى نتمكن جميًعا من لعب

.دور في منعه
بصفتنا حكومة ، سنواصل اتخاذ إجراءات لمنع العنف القائم"

عىل النوع االجتماعي والتصدي له أيًضا. في وقت سابق من

والذي يقترح إجراء ، C-21 هذا العام ، قدمنا   مشروع قانون

 .كندا األكثر أهمية ضد عنف السالح خالل جيل كامل

بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة اليوم الدولي

للقضاء عىل العنف ضد المرأة

عالوة عىل ذلك ، حظرنا بيع وشراء ونقل المسدسات في

أكتوبر ، مما سيجعل المجتمعات أكثر أمانًا ويساعد في
إنقاذ األرواح. في اآلونة األخيرة ، أيدت الحكومة الفيدرالية

، إىل جانب معظم المقاطعات واألقاليم ، أيًضا خطة
العمل الوطنية إلنهاء العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،

والتي تحدد إطاًرا ألي شخص يواجه العنف القائم عىل

النوع االجتماعي للوصول الموثوق به وفي الوقت
المناسب إىل الحماية والخدمات ، بغض النظر عن أين

يعيشون.

"العمل عىل إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتماعي لم
ينته بعد. نواصل العمل بالشراكة مع عائالت السكان

األصليين ، والناجين ، والقادة ، والشركاء ، وكذلك مع

المقاطعات واألقاليم لتنفيذ المسار الفيدرالي ووضع حد

لمأساة النساء والفتيات من السكان األصليين المفقودين

والقتىل ، وأفراد 2SLGBTQI +. سنواصل جهودنا حتى

يشعر كل فرد في كندا - بغض النظر عن جنسه أو تعبيره

عن الجنس أو نوع الجنس - باألمان واالحترام.

اليوم ، ونحن نحتفل ببداية 16 يوًما من النشاط ضد"
العنف القائم عىل النوع االجتماعي ، أدعو جميع الكنديين

لالنضمام إىل المحادثة حول إنهاء العنف القائم عىل النوع

 االجتماعي باستخدام الهاشتاج
 ItsNotJust#  و 16# يوًما 

لدينا جميًعا دور نلعبه في إنهاء الدورة وضمان شعور

الجميع باألمان اآلن وفي المستقبل
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حكومة أونتاريو

الترجمة العربية أيام كندية

 
- الحكومة تقدم اإلغاثة المستمرة للشركات والعائالت في أوقات عدم اليقين

 
تورنتو - كجزء من خطتها للمساعدة في الحفاظ عىل انخفاض التكاليف بالنسبة للعائالت والشركات في أونتاريو ، سيقترح

بيان الحكومة االقتصادية لخريف عام 2022 تشريًعا من شأنه ، إذا تم إقراره ، تمديد التخفيضات الحالية لمعدل ضريبة الغاز

والوقود حتى 31 ديسمبر 2023.
 

قال رئيس الحكومة دوج فورد: "في الوقت الذي وصل فيه التضخم إىل أعىل مستوياته في أكثر من أربعة عقود ، نعلم أن

العائالت تشعر بضغوط من ارتفاع األسعار عىل كل شيء من الغاز إىل البقالة".  "لمواصلة تقديم اإلغاثة الحقيقية ، تقترح

حكومتنا تمديد التخفيضات الضريبية عىل الغاز لمدة عام آخر إلعادة المزيد من األموال إىل جيوب الناس حيث تنتمي".

 
التمديد المقترح للتخفيضات في معدل ضريبة الغاز والوقود لسنة إضافية سيوفر عىل أسر أونتاريو 195 دوالًرا في المتوسط   

بين 1 يوليو 2022 و 31 ديسمبر 2023. يأتي هذا التمديد بعد التشريع الذي تم تمريره هذا الربيع والذي خفض ضريبة الغاز

بمقدار 5.7 سنًتا لكل لتر وضريبة الوقود بمقدار 5.3 سنت لكل لتر لمدة ستة أشهر ، من 1 يوليو 2022 إىل 31 ديسمبر 2022.

 
قال الوزير بيثلينفالفي: "من خالل اقتراح تمديد تخفيضات معدل ضريبة الغاز والوقود ، تساعد حكومتنا العائالت في أونتاريو

عىل االحتفاظ بمزيد من األموال في جيوبهم خالل هذا الوقت من عدم اليقين االقتصادي". 

"إن أونتاريو ، مثل بقية العالم ، ستستمر في مواجهة التحديات االقتصادية في العام المقبل.  هذا هو السبب في أن البيان
االقتصادي الخريفي لحكومتنا سوف يتخذ نهجًا مسؤوالً للمضي قدًما في خطتنا للبناء مع االستعداد أيًضا ألي تحد قد يأتي

في طريقنا ".

 
يعتمد التمديد المقترح لخفض معدل ضريبة الغاز والوقود عىل اإلجراءات الحكومية األخرى للمساعدة في الحفاظ عىل

انخفاض التكاليف للعائالت والشركات ، بما في ذلك:

 
- خفض التكاليف لماليين مالكي المركبات في أونتاريو عن طريق استرداد رسوم تجديد ملصق لوحة الترخيص المدفوعة منذ
مارس 2020 ، وإلغاء رسوم تجديد لوحة الترخيص وملصقات اللوحات عىل أساس المضي قدًما ، مما يوفر لمالكي المركبات

120 دوالًرا سنويًا في جنوب أونتاريو و 60 دوالًرا سنويًا  في شمال أونتاريو للمركبات التجارية الخفيفة والركاب.
- إزالة رسوم المرور نهائياً عىل الطرق السريعة 412 و 418.

- تعزيز ائتمان ضرائب األفراد والعائالت من ذوي الدخل المنخفض (LIFT) لتزويد المطالبين باالئتمان مبلغ يصل إىل 875
دوالًرا كإعفاء ضريبي ، اعتباًرا من عام 2022.

- توفير إعفاء ضريبي إضافي للعمال واألسر وكبار السن من خالل االئتمان الضريبي للسالمة المنزلية لكبار السن ، واالئتمان
، (CARE) الضريبي لتدريب الوظائف في أونتاريو ، واالئتمان الضريبي لرعاية األطفال في أونتاريو واإلعفاء من النفقات

والرعاية الجديدة لكبار السن في أونتاريو في ضريبة المنزل.
- تقديم كل من الحلول قصيرة األجل وااللتزامات طويلة األجل لبناء المزيد من المنازل بشكل أسرع لجعل ملكية المنازل في

متناول جميع عائالت أونتاريو ، من خالل خطط عمل الحكومة لتوفير اإلسكان.
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- Investing.com

في نوفمبر الماضي 2021، قفزت ثروة إيلون ماسك إىل 341 مليار دوالر، وهي الثروة األكبر واألضخم في التاريخ الحديث، وقبل أن يمر عام هبطت

هذه الثروة إىل 183 مليار دوالر، أي أنه تراجعت بأكثر من 158 مليار دوالر.

وفًقا لمؤشر بلومبرج ألثرياء العالم، وحسب البيانات األخيرة عىل أساس إغالقات األسهم األمريكية بنهاية تعامالت أمس اإلثنين، فقد قطب األعمال
األمريكي ما يقرب من 47% من ثروته في أقل من عام.

كيف حدث ذلك؟

يبدو أن مخاوف مستثمري تسال (NASDAQ:TSLA) من فقدان اهتمام ماسك بعمالق السيارات الكهربائية، أو بيع جزء من األسهم لتمويل الصفقة

المثيرة للجدل، قد انعكس سريًعا عىل ثروة أغنى رجل في العالم.

وخالل هذا الجدل الدائر، يبدو أن الجزاء قد جاء من ضمن العمل، بعد عاصفة التسريحات غير المسبوقة لموظفي شركة تويتر التي استحوذ عليها

إيلون ماسك في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دوالر، وهو ما انعكس عىل ثروة إيلون ماسك.

- ثروة ماسك
ونتيجة لتلك العثرات المتكررة من جانب مؤسس تسال ومالك تويتر الجديد، سقطت ثروة إيلون ماسك إىل أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2021 دون

مستويات الـ 200 مليار دوالر.

وفقد إيلون ماسك بنهاية تعامالت أمس فقط ما يقرب من 7 مليارات دوالر مع نزول أسهم تسال ألدنى مستوياتها في أكثر من 17 شهر، وانخفضت

ثروة إيلون ماسك منذ بداية العام ما يقرب من 33% من اإلجمالي، أو ما يعادل 87 مليار دوالر.
وفي نوفمبر الماضي، عندما صعدت أسهم تسال إىل أعىل مستويات عىل اإلطالق أعىل مستويات الـ 1230 دوالر، قفزت ثروة إيلون ماسك آنذاك إىل

مستويات 341 مليار دوالر، أي أن إيلون ماسك فقد وفًقا لمؤشر بلومبرج ألثرياء العالم ما يقرب من 47% من ثروته، حيث سجلت بنهاية تعامالت

أمس مستويات 183 مليار دوالر.

وفقد أمس في الفترة من نوفمبر 2021 إىل 7 نوفمبر 2022 ما يقرب من 158 مليار دوالر، بينما ال يزال يحتفظ بالمرتبة األوىل بين أثرياء العالم.

ماذا حدث؟
لم يكتف ماسك بالتسريحات، بل أطلق عاصفة من التغيرات الهيكلية في الشركة مع إطالق عاصفة من التغريدات جاءت ما بين إضافة رسوم العالمة

الزرقاء وإطالق خدمات جديدة.
ليس هذه فحسب، بل امتد األمر إىل التهكم عىل من يرفض تلك التعديالت من مستخدمي منصة تويتر بدعوتهم لمغادرة المنصة، إضافة إىل دعم

صريح للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وخالل تلك اآلونة، امتدت مخاوف المستثمرين بشأن أسهم تسال خوًفا من لجوء ماسك إىل التخلي عن االهتمام بها لحساب االستثمار الجديد، أو

حتى بيع جزء من أسهم تسال لتمويل صفقة تويتر.

ماذا عن تسال؟
وهبط سهم تسال التي تعد المكون والعصب الرئيسي لثروة إيلون ماسك ألدنى مستوى في 17 شهرًا عند إغالق جلسة اإلثنين، مع استمرار تصريحات

وتغريدات وأزمات إيلون ماسك عىل موقع تويتر.

وهبط سهم "تسال" بنسبة 5% عند 197.08 دوالر في نهاية التداوالت، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، بقيمة سوقية 617.5 مليار دوالر.

وشهد سهم تسال تراجًعا بأكثر من 12% منذ إعالن ماسك تنفيذ صفقة شراء تويتر في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، مقارنة باستقرار مؤشر إس

آند بي 500 في نفس الفترة وهبوط ناسداك 100 بنحو %1.9.

 
وتعرضت أسهم تسال موجة بيعية ملحوظة في األيام الماضية، بعد شراء رئيسها التنفيذي لشركة تويتر المالكة لموقع التواصل االجتماعي، وسط

مخاوف بشأن تركيز ماسك عىل المنصة عىل حساب أعمال تسال.

وكتب ماسك عدة تغريدات عىل مدار األيام الماضية تتركز عىل الخطط بشأن أعمال تويتر، ما تضمن فرض 8 دوالرات مقابل عالمة التوثيق ومساعي

السماح بنشر منشورات طويلة عىل المنصة.
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 إيلون ماسك يخسر
نصف ثروته!
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حّذر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، االثنين، من أن الصين تمارس "ألعابا عدائية" مع الديمقراطية والمؤسسات

الكندية، وذلك عقب ما كشفه تقرير إعالمي عن تدخل أجنبي في العملية االنتخابية في كندا.

وجاءت تصريحات ترودو بعد تقرير لمحطة "غلوبال نيوز" المحلية عن تمويل بكين "شبكة سرية" من المرشحين في

انتخابات جرت مؤخرا، وبعد أيام من فتح السلطات تحقيقا بـ"مراكز شرطة" صينية غير شرعية في منطقة تورونتو

لتعقب المنشقين والمعارضين الصينيين.

وقال ترودو للصحافيين "اتخذنا إجراءات هامة لتعزيز نزاهة عملياتنا وأنظمتنا االنتخابية، وسنواصل بذل الجهود في

مكافحة التدخل في االنتخابات، والتدخل األجنبي في ديمقراطياتنا ومؤسساتنا".

وأضاف "لألسف، نرى دوال والعبين دوليين من جميع أنحاء العالم، سواء كانت الصين أو غيرها، تواصل ممارسة

ألعاب عدائية مع مؤسساتنا وديمقراطياتنا".

وأفادت "غلوبال نيوز" نقال عن مصادر لم تسمها أن أجهزة المخابرات الكندية أبلغت حكومة ترودو بأن الصين تسعى

للتأثير عىل العملية الديموقراطية في البالد أو تخريبها.
وزعم تقرير المحطة أن بكين حولت أمواال من خالل نائب في أونتاريو وآخرين إىل ما ال يقل عن 11 مرشحا في

االنتخابات إضافة اىل عمالء صينيين عملوا كناشطين في حمالتهم االنتخابية.

وأضاف أن بكين سعت إىل تعيين عمالء في مكاتب أعضاء البرلمان أيضا من أجل التأثير عىل السياسات.

والشهر الماضي أعلنت الشرطة الملكية الكندية أنها تنظر في تقارير عن "نشاط إجرامي يتعلق بما يسمى مراكز

الشرطة".

وبحسب مجموعة "سيفغارد ديفندرز" الحقوقية ومقرها إسبانيا، فقد استخدمت الشرطة الصينية مراكز الشرطة هذه

لتنفيذ عمليات عىل أراض أجنبية والضغط عىل مواطنين صينيين للعودة إىل الصين لمواجهة اتهامات جنائية.

ونفت الصين االتهامات المتعلقة بممارسة هذه المراكز ألنشطة غير قانونية، قائلة إن هذه المواقع تقدم بكل بساطة

خدمات مثل تجديد رخص القيادة للمواطنين الصينيين في الخارج.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري الثالثاء بأن الصين "ليس لها مصلحة" في

التدخل في شؤون كندا الداخلية.

وقال إن "العالقات بين الدول ال يمكن أن تُقوم إال عىل االحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة". وأضاف أن

"العالقات الصينية الكندية ليست استثناء. عىل كندا الكف عن االدالء بتصريحات تضر بالعالقات الصينية الكندية".
العربية الحدث + وكاالت
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بكين تمول شبكة مرشحين سرية بانتخابات

كندا.. وترودو يحذر





التشريع الذي يدعم خطة بناء 1.5 مليون منزل يحظى بالموافقة الملكية

28 نوفمبر 2022
وزارة الشؤون البلدية واإلسكان

حكومة أونتاريو    الترجمة العربية أيام كندية

تورنتو - اليوم ، حصل قانون "بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع" عىل الموافقة الملكية ،
دعم جهود الحكومة لمعالجة أزمة المعروض من المساكن وبناء 1.5 مليون منزل عىل مدى السنوات العشر القادمة. يعمل

More Homes Built Faster عىل التخلص من التكاليف غير الضرورية ويقضي عىل الروتين واالختناقات األخرى التي تقف
في طريق بناء المنازل الجديدة.

قال ستيف كالرك ، وزير الشؤون البلدية واإلسكان: "تساعد شركة More Homes Built Faster عىل الوفاء بوعد حكومتنا

بمساعدة المزيد من سكان أونتاريو في العثور عىل منزل يلبي احتياجاتهم وميزانيتهم".

"أنا فخور باإلجراء الذي تتخذه هذه الخطة لزيادة المعروض من المساكن بجميع أنواعها واستعادة حلم ملكية المنازل لجيل
من سكان أونتاريو".

تشمل اإلجراءات الرئيسية في الخطة ما يلي:

• تجميد وتخفيض الرسوم الحكومية لدعم بناء منازل جديدة وتقليل تكاليف اإلسكان ، وخاصة المنازل ذات األسعار المعقولة
وليست ربحية ووحدات تقسيم المناطق الشاملة واإليجارات المبنية لهذا الغرض.

• إنشاء برنامج إسكان جديد يمكن تحقيقه لدفع تطوير اإلسكان في جميع مناطق أونتاريو.
• زيادة معدل ضريبة المضاربة عىل غير المقيمين إىل 25 في المائة - أعىل مستوى في كندا - اعتباًرا من 25 أكتوبر 2022 ،

لردع غير المقيمين المستثمرين من المضاربة في سوق اإلسكان بالمقاطعة.
• حماية مشتري المنازل الجديدة من خالل زيادة تدابير حماية المستهلك وتقديم المشورة حول طرق مساعدة المزيد من

المستأجرين عىل أن يصبحوا مالكي منازل.

تدعم الخطة أيًضا تطوير "الكثافة اللطيفة "، مما سيخلق المزيد من المساكن المستأجرة مع تقليل التأثير عىل األحياء القائمة.

ستمنح هذه التغييرات معظم مالكي العقارات السكنية الحضرية الحق في بناء ما يصل إىل ثالث وحدات عىل أراضيهم - بما

في ذلك شقة في الطابق السفلي أو منزل عىل الطريق السريع - دون موافقات تخطيط مطولة أو رسوم تطوير.

"العديد من عائالت أونتاريو تتعقب عدًدا قليالً جًدا من المنازل التي تلبي احتياجاتها. قال مايكل بارسا ، مساعد وزير اإلسكان
، إن التغييرات الجريئة التي تم إقرارها اليوم تضع األساس ألولئك الذين يحاولون حالًيا العثور عىل منزل مناسب لهم

ولألجيال القادمة.

أونتاريو تمضي قدًما بإجراءات جسورة
لمعالجة أزمة اإلسكان
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October 11, 2022—Brampton, Ontario—Family
reunification plays a significant role in attracting,
retaining and integrating immigrants who
contribute to our success as a country. Canada has
an extremely generous family sponsorship
program, which allows Canadian citizens and
permanent residents the option to bring their
parents and grandparents to Canada as permanent
residents.

Member of Parliament Sonia Sidhu, on behalf of
the Honourable Sean Fraser, Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship, alongside
Member of Parliament Shafqat Ali, today
announced that Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) will continue to reunite
families by accepting up to 15,000 complete
applications for sponsorship under the Parents and
Grandparents Program this year. This week, IRCC
will begin sending invitations to apply to 23,100
interested potential sponsors—enough to make
sure we receive our goal of 15,000 applications.
Invitations will be sent over the course of 2 weeks.

Due to the number of interest to sponsor forms
remaining in the pool of submissions from 2020,
IRCC will send invitations to apply to randomly
selected potential sponsors from that pool instead
of opening a new interest to sponsor form. This is
the same approach taken for the 2021 intake.
Anyone who submitted an interest to sponsor form
in 2020, but who did not receive an invitation to
apply in January 2021 or September 2021, is
encouraged to check the email account they
provided when they submitted their interest.

Reuniting
families
across the
country 

As  with last year, those invited to apply as part of this
process will use our new Permanent Residence Portal or
the Representative Permanent Residence Portal, which
allows applications to be submitted electronically. This is
part of our commitment to modernize Canada’s
immigration system, and speed up and simplify the
application process.

Recognizing that many potential sponsors may have
experienced financial difficulties in recent years because
of the pandemic, IRCC will once again use a lower income
requirement for the sponsorship of parents and
grandparents. For the 2020 and 2021 tax years, the
income requirement for sponsors will be the minimum
necessary income, instead of the minimum necessary
income plus 30%, and regular Employment Insurance
benefits and temporary COVID-19 benefits (such as the
Canada Emergency Response Benefit) will be allowed to
be included toward the sponsor’s income. These
measures will ensure that sponsors and applicants are
not unfairly penalized for a temporary loss of a sponsor’s
income during the pandemic.

Those who wish to reunite with their parents and
grandparents in Canada, but who are not invited this
year, may consider having their parents or grandparents
apply for a super visa, a multiple-entry visa that is valid
for 10 years. Enhancements to the super visa,
implemented in the summer of 2022, allow super visa
holders to stay in Canada for up to 5 years at a time, with
the option to extend their visit by up to 2 years at a time
without leaving the country. These changes make it easier
for Canadian citizens and permanent residents to reunite
with their parents and grandparents in Canada for longer
periods of time.
Government of Canada



- Government providing ongoing relief for
businesses and families during uncertain times
November 13, 2022
Premier's Office
TORONTO — As part of its plan to help keep
costs down for Ontario families and businesses,
the government’s 2022 Fall Economic
Statement will propose legislation that would, if
passed, extend the current gas and fuel tax rate
cuts to December 31, 2023.

“At a time when inflation has reached the
highest levels in over four decades, we know
families are feeling the pressure from rising
prices on everything from gas to groceries,” said
Premier Doug Ford. “To continue providing real
relief, our government is proposing to extend
the gas tax cut for another year to put more
money back in peoples’ pockets where it
belongs.”
The proposed extension of the gas and fuel tax
rate cuts for an additional year would save
Ontario households $195 on average between
July 1, 2022, and December 31, 2023. This
extension follows legislation passed this spring
that cut the gas tax by 5.7 cents per litre and the
fuel tax by 5.3 cents per litre for six months,
from July 1, 2022 to December 31, 2022.

canadiandays.ca   21

Ontario To Cut Gas and Fuel
Taxes For Additional Year

“By proposing to extend the gas and fuel tax
rate cuts our government is helping Ontario
families keep more money in their pockets
during this time of economic uncertainty,” said
Minister Bethlenfalvy. “Ontario, like the rest of
the world, will continue to face economic
challenges in the year ahead. This is why our
government’s Fall Economic Statement will take
a responsible approach to advance our plan to
build while also being ready for any challenge
that may come our way.”
The proposed extension to the gas and fuel tax
rate cuts builds on the government’s other
measures to help keep costs down for families
and businesses, including:
- Cutting costs for millions of Ontario vehicle
owners by refunding licence plate sticker
renewal fees paid since March 2020, and
eliminating licence plate renewal fees and plate
stickers on a go-forward basis, saving vehicle
owners $120 a year in southern Ontario and $60
a year in Northern Ontario for passenger and
light commercial vehicles.
- Permanently removing tolls on Highways 412
and 418.
- Enhancing the Low-income Individuals and
Families Tax (LIFT) Credit to provide claimants
of the credit up to $875 in tax relief, as of 2022.
- Providing additional tax relief for workers,
families and seniors through the Seniors’ Home
Safety Tax Credit, the Ontario Jobs Training Tax
Credit, the Ontario Childcare Access and Relief
from Expenses (CARE) tax credit, and the new
Ontario Seniors Care at Home Tax Credit.
Delivering both near-term solutions and long-
term commitments to build more homes faster
to put home ownership within reach for all
Ontario families, through the government’s
housing supply action plans.
Government of Ontario
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4-11-22
CP24
TORONTO - Ontario is proposing to remove land from the Greenbelt, an area created to protect
environmentally sensitive lands from development, in order to build at least 50,000 new
homes, while adding new land to it elsewhere.

Last year, Housing Minister Steve Clark said the government “will not in any way entertain any
proposals that will move lands in the Greenbelt, or open the Greenbelt lands to any kind of
development.”
Today, Clark is announcing a 30-day consultation on removing about 7,400 acres from the
Greenbelt over 15 different areas and if that proceeds, landowners will be expected to develop
housing plans quickly.
The aim is to build at least 50,000 homes on those lands in service of the government's target
of building 1.5 million homes in 10 years.

Clark says he is also proposing to add 9,400 acres to the Greenbelt elsewhere, so when
factoring in the land that would be removed, the Greenbelt would grow in size by 2,000 acres.

Ontario created the Greenbelt in 2005 to protect agricultural and environmentally sensitive
lands in the Greater Golden Horseshoe area from development

Ontario proposes to cut
Greenbelt land for homes,

add land elsewhere
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- Government providing ongoing relief for
businesses and families during uncertain times
November 13, 2022
Premier's Office

TORONTO — As part of its plan to help keep costs
down for Ontario families and businesses, the
government’s 2022 Fall Economic Statement will
propose legislation that would, if passed, extend the
current gas and fuel tax rate cuts to December 31,
2023.
“At a time when inflation has reached the highest
levels in over four decades, we know families are
feeling the pressure from rising prices on everything
from gas to groceries,” said Premier Doug Ford. “To
continue providing real relief, our government is
proposing to extend the gas tax cut for another year
to put more money back in peoples’ pockets where
it belongs.”
The proposed extension of the gas and fuel tax rate
cuts for an additional year would save Ontario
households $195 on average between July 1, 2022,
and December 31, 2023. This extension follows
legislation passed this spring that cut the gas tax by
5.7 cents per litre and the fuel tax by 5.3 cents per
litre for six months, from July 1, 2022 to December
31, 2022.
“By proposing to extend the gas and fuel tax rate
cuts our government is helping Ontario families
keep more money in their pockets during this time
of economic uncertainty,” said Minister
Bethlenfalvy. “Ontario, like the rest of the world, will
continue to face economic challenges in the year
ahead. This is why our government’s Fall Economic
Statement will take a responsible approach to
advance our plan to build while also being ready for
any challenge that may come our way.”
The proposed extension to the gas and fuel tax rate
cuts builds on the government’s other measures to
help keep costs down for families and businesses,
including:

Ontario To Cut Gas and Fuel Taxes
For Additional Year

- Cutting costs for millions of Ontario vehicle
owners by refunding licence plate sticker
renewal fees paid since March 2020, and
eliminating licence plate renewal fees and
plate stickers on a go-forward basis, saving
vehicle owners $120 a year in southern
Ontario and $60 a year in Northern Ontario
for passenger and light commercial vehicles.
- Permanently removing tolls on Highways 412
and 418.
- Enhancing the Low-income Individuals and
Families Tax (LIFT) Credit to provide claimants
of the credit up to $875 in tax relief, as of
2022.
- Providing additional tax relief for workers,
families and seniors through the Seniors’
Home Safety Tax Credit, the Ontario Jobs
Training Tax Credit, the Ontario Childcare
Access and Relief from Expenses (CARE) tax
credit, and the new Ontario Seniors Care at
Home Tax Credit.
Delivering both near-term solutions and long-
term commitments to build more homes
faster to put home ownership within reach for
all Ontario families, through the government’s
housing supply action plans.
Government of Ontario
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November 25, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on the
International Day for the Elimination of
Violence against Women:
“Today, on the International Day for the
Elimination of Violence against Women, we
come together to take action to stop gender-
based violence and recognize the tireless work
advocacy groups and community organizations
do to support survivors and their families.
“Every day, women, girls, and gender diverse
people across Canada experience violence
because of their gender, gender expression, or
perceived gender. Certain groups, such as
Indigenous women and girls, racialized women,
women living in rural and remote communities,
people in 2SLGBTQI+ communities, and women
with disabilities, are at even greater risk to
experience gender-based violence. This is
unacceptable. But together, we can end the
cycle. It is everyone’s responsibility to take
action against 

Statement by the Prime Minister on the
International Day for the Elimination of
Violence against Women

“As a government, we will continue to take
action to prevent and address gender-based
violence, too. Earlier this year, we introduced
Bill C-21, which proposes Canada’s most
significant action against gun violence in a
generation. Further to this, we banned the
sale, purchase, and transfer of handguns in
October, which will make communities safer
and help save lives. Recently, the federal
government, along with most provinces and
territories, also endorsed the National Action
Plan to End Gender-Based Violence, which
sets a framework for anyone facing gender-
based violence to have reliable and timely
access to protection and services, no matter
where they live.
“The work to end gender-based violence is
far from over. We continue to work in
partnership with Indigenous families,
Survivors, leaders, and partners, as well as
with provinces and territories to implement
the Federal Pathway and put an end to the
tragedy of missing and murdered Indigenous
women, girls, and 2SLGBTQI+ people. We will
continue our efforts until everyone in
Canada – regardless of their gender, gender
expression, or perceived gender – can feel
safe and respected.
“Today, as we mark the start of the 16 Days
of Activism against Gender-Based Violence, I
invite all Canadians to join the conversation
on ending gender-based violence by using
the hashtags #ItsNotJust and #16Days. We
all have a role to play in ending the cycle and
ensuring everyone can feel safe now and into
the future.”
PMO



 
▪ Plan to boost immigration comes as country faces labour shortage

The federal government is planning a massive increase in the number of immigrants entering Canada, with a goal of bringing in
500,000 people in 2025.
Immigration Minister Sean Fraser revealed the new targets Tuesday, saying the move is necessary to ensure Canada's economic
prosperity.
The announcement signals a significant increase from the 405,000 immigrants that came to Canada last year and the 465,000
expected to arrive next year.
Canadian industries are facing a significant labour shortage. About one million jobs are vacant across the country.
The new plan puts an emphasis on increasing the number of immigrants who will be admitted based on their work skills or
experience over the next three years.
This news comes after new census figures released last month revealed that immigrants and permanent residents now account for
23 per cent of the population — an all-time high.
Statistics Canada said that recent immigrants — those who arrived between 2016 and 2021 — are younger on average than the rest
of the Canadian population and have been critical to filling many jobs in the Canadian labour market.
From 2016 to 2021, immigrants accounted for four-fifths of Canada's labour force growth. A large share of recent immigrants were
selected for their ability to contribute to Canada's economy.
More than half of recent immigrants — 748,120 of the 1.3 million admitted to Canada between 2016 and 2021 — entered Canada
under the economic category.
▪ The labour shortage
The Business Council of Canada (BCC) welcomed the federal government's announcement, saying that employers across the country
are struggling to fill jobs.
The BCC said in a media statement that it wants to see the number of immigrants admitted under the economic category increase
from just over half to 65 per cent of the total.
"Every job that is not filled represents one less person contributing to Canada's economic growth and one less person paying taxes
to support Canada's social infrastructure," said BCC president and CEO Goldy Hyder in a media statement.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada said it will fall short of the BCC's request as it sets its target for economic immigrants
at 60 per cent of the annual total by 2025.
The BCC says that a recent survey of its members found that 67 per cent of its members had cancelled or delayed major projects
because they could not find workers. The group also said that 30 per cent of members reported that they were forced to relocate
work outside of Canada.
▪ Family reunification and refugees
Ottawa is planning a more moderate increase in the number of family reunification immigrants, from about 106,000 in 2023 to about
118,000 in 2025.
The federal government also said that it will moderately decrease the number of refugees coming to Canada from more than 76,000
in 2023 to just under 73,000 in 2025.
Despite that decrease, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) welcomed the federal government's
announcement, saying it applauds "Canada's leadership on refugee resettlement."
"The United Nations Refugee Agency welcomes Canada's continued commitment to refugee resettlement as part of its overall
immigration growth plan," Rema Jamous Imseis, the UNHCR representative in Canada, said in a media statement.

"Refugees need life-saving solutions like resettlement, and they also make important contributions to Canada's economy and the
fabric of our communities."   With files from the CBC's Peter Zimonjic
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Ottawa reveals plan
to welcome 500,000
immigrants per year
by 2025



November 28, 2022
Ministry of Municipal Affairs and Housing

TORONTO ― Today, the More Homes Built Faster Act was given Royal Assent, supporting the government’s
efforts to tackle the housing supply crisis and get 1.5 million homes built over the next 10 years. More Homes
Built Faster removes unnecessary costs and cuts through red tape and other bottlenecks that stand in the
way of new homes being built.
“More Homes Built Faster helps fulfill our government’s promise to help more Ontarians find a home that
meets their needs and budget,” said Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and Housing. “I am proud of the
action this plan takes to increase the supply of housing of all types and restore the dream of homeownership
for a generation of Ontarians.”
Key actions in the plan include:
• Freezing and reducing government fees to support the construction of new homes and reduce the costs of
housing, particularly affordable and not-for-profit housing, inclusionary zoning units and purpose-built rentals.
• Creating a new attainable housing program to drive the development of housing across all regions of
Ontario.
• Increased the Non-Resident Speculation Tax rate to 25 per cent – the highest level in Canada – effective
October 25, 2022, to deter non-resident investors from speculating on the province’s housing market.
• Protecting new home buyers by increasing consumer protection measures and consulting on ways to help
more renters become homeowners.
The plan also supports the development of “gentle density,” which will create more rental housing while
minimizing the impact on existing neighbourhoods. These changes will give most urban residential property
owners the right to build up to three units on their land – including a basement apartment or a laneway home
– without lengthy planning approvals or development charges.
“Too many Ontario families are chasing too few homes that meet their needs. The bold changes passed today
are laying the foundation for those currently trying to find a home that is right for them, and for generations
to come,” said Michael Parsa, Associate Minister of Housing.
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Ontario Moving Forward with Bold
Action to Address the Housing Crisis

Legislation that supports plan to build 1.5
million homes receives Royal Assent



3-11-22

The average price of a Toronto home was virtually unchanged from the previous month in October as the market
appeared to stabilize amid a steep decline in new listings.
The latest data from the Toronto Region Real Estate Board (TRREB) shows that the average resale price across all
property types was $1,089,428 in October, compared to $1,086,762 in September.
While it should be noted that prices were still down 5.7 per cent compared to this time last year, October did mark
the third consecutive month with little or no change in TRREB’s benchmark index.
New listings also continue to decrease, with the number of properties coming on the market in October down 11.6 per
cent from October 2021 and essentially at a 12-year-low for the month.
The number of transactions in October (4,961) was comparable to the previous month (5,027) but still down more
than 49 per cent from the same month in 2021.
In a news release, TRREB said that the market is clearly continuing to “adjust to substantially higher interest rates.”
But it said that the “persistent lack of inventory” explains in part why the downward trend in home prices
experienced earlier this year appears to have at least “flattened.”
This is despite warnings from RBC that Canada could see a historic housing correction driven by costlier markets in
Toronto and Vancouver.
“With new listings at or near historic lows, a moderate uptick in demand from current levels would result in a
noticeable tightening in the resale housing market in short order,” TRREB President Kevin Crigger warned in the
release.
Home prices have been steadily declining since the Bank of Canada began aggressively hiking interest rates in
March.
The TRREB data suggests that costlier detached homes have been hit the hardest, with an average price decline of 11
per cent over the last year.
The average price of a condominium apartment, meanwhile, remains up year-over-year albeit only marginally (1.8 per
cent).
“Home prices in the GTA have found support in recent months because price declines in the spring and summer
mitigated the impact of higher borrowing costs on average monthly mortgage payments,” TRREB Chief Market
Analyst Jason Mercer pointed out in the news release. “The Bank of Canada’s most recent messaging suggests they
are reaching the end of their tightening cycle. Bond yields dipped, as a result, suggesting that fixed mortgage rates
may trend lower moving forward, which would help affordability.” canadiandays.ca  27
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November 11, 2022
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Remembrance Day:
 

“Every year on November 11, we come together to honour the brave women and men in uniform who
uphold our values here at home and around the world. The values that unite us as Canadians – values of

peace, freedom, and democracy.
 

“In hockey arenas, school gymnasiums, city centres, and retirement homes in every community across the
country, we vow to never forget the sacrifices members of the Canadian Armed Forces and our Veterans
have made for us. We wear red poppies over our hearts to remember those who have made the ultimate

sacrifice – a tradition inspired by Canadian Lieutenant-Colonel and surgeon John McCrae’s poem ‘In
Flanders Fields’ – and we pay tribute to their family members and loved ones.

 
“‘The torch; be yours to hold it high,’ wrote Dr. McCrae during the First World War. From fighting alongside
our allies in the First and Second World Wars, to today providing essential emergency response support to

Canadians impacted by severe weather events and training the Ukrainian military as they defend their
country, generation after generation, Canadians have answered the call to serve. Our service members

have worn the maple leaf with honour as they represent the best of what it means to be Canadian.
 

"Today, we pay tribute to Canadian service members, past and present, for all they have done to keep us
safe. At the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month, we observe two minutes of silence
for the brave women and men who gave their lives in service of a better Canada – we are forever in their

debt.
 

“Lest we forget.”
PMO

Statement by the Prime
Minister on Remembrance Day
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Remembrance poppy and lest we forget the concept
banner. Anzac day also known as Armistice day.
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