


جدديیددةةاالنبددأأ منن منططلقق أأنن كندداا تووااجهھ أأعمقق أأززمة في االذذااكررةة  	  
	  	  

  نددبةتفاقمم االفقرر ووعددمم االمساووااةة  .تفاصيیلل مررووعة عنن االعنفف في االماضي االقرريیبب في كنددااباالحقيیقة وواالمصالحة  لجنةااعتررفتت 
	  يیشكلل جرريیمة ضدد مستقبلل االبشرريیة.ناخي تغيیرر االماالووسجلل كندداا بشأنن    حاضرر االبالدد على 	  

 حقووقق حقووقق االسكانن ااألصليیيینن٬، ااألمميیة٬، : ااحتررااممنا االمعلنة كبيیرر جدداا منن قيیماال حقائقق تشكلل صددمة ااكبرر بسببب بعددهھھھاهھھھذذهه اال
نن٬، االتنووعع٬، وواالمحافظظة على االبيیئة.ااإلنسا 	  

	  	  
ننكوولكنن منن االممكنن أأنن ن لقيیمم االيیووممنحنن ال نعيیشش ووفقا لتلكك اا 	  

	  	  
        ٬،عنن ططرريیقق نقلل عامم مناسبب للجميیع منسووجة معا على االططاقة االمتجددددةة حقا فقطط٬،  عتمدد بالكامللمكننا أأنن نعيیشش في بلدد يیيی

بعضنا االبعضض ووررعايیة  ررعايیة يیة.عددمم االمساووااةة االعررقيیة وواالجنساالمنهھجي على ووظظائفف ووفررصص هھھھذذاا ااالنتقالل للقضاء  يیتمم تصميیمم
اانن يیحصلوو على ووظظائفف  عدددد أأكبرر منن االناسس. منن االممكنن لأأسررعع االقططاعاتت نموواا في ااالقتصاددكوونن منن االممكنن اانن تهھھھذذاا االكووكبب 

	 .ززددهھھھرر في مجتمعاتنالنأحبائنا ووبووترركك لنا متسع منن االووقتت لالستمتاعع  أأقلل.ساعاتت عملل ذذااتت أأجوورر ااعلى وو  
	   تخاذذ إإجررااءااتت حاسمة لمنع ااحتباسس الاالعقدد قالل علماء االمناخخ لنا أأنن هھھھذذاا هھھھوو  قصيیرر. االكبيیرر هھذذاا االتحووللل أأنن االووقتت نحنن نعلمم

االى االمكانن االذذيي نرريیدد.. ووهھھھذذاا يیعني أأنن االخططووااتت االصغيیررةة ليیستت قاددررةة على ااخذذنا كاررثيحرراارريي  	  	  
	  	  

	لذذلكك نحنن بحاجة للقفزز   

. هھھھذذهه ااألررضضااصحابب  على وو االمتأصلة ووااررثث وو حقووقق االقائميینن ااألصليینن منن خاللل ااحترراامم االحقووققيیجبب أأنن تبددأأ هھھھذذهه االقفززةة  	  
 خاررججاالفي ططليیعة حمايیة ااألنهھارر وواالسووااحلل وواالغاباتت ووااألررااضي منن االنشاطط االصناعي  كانتت وو ما ززاالتت االمجتمعاتت ااألصليیة

خاللل االتنفيیذذ االكاملل إلعالنن ااألممم االمتحددةة بشأنن حقووقق يیمكننا تعززيیزز هھھھذذاا االددوورر٬، ووإإعاددةة عالقتنا٬، منن . نططاقق االسيیططررةة عنن
 االشعووبب ااألصليیة.

	  	  
"لططالما تشررقق  ااألررضض بنائا على االمشارركة االبلدد ووترربططنا بتقاسمم هھھھذذههلهھذذاا  ةسس االقانوونيیتت االتى تشكلل ااألسبنائا على االمعاهھھھدداا 

 .ااالررضض بعيیدد وو ال تنتهھي ااوو تسممماالتي منن شأنهھا أأنن تستمرر لززمنن االشمسس٬، وواالعشبب يینموو ووتددفقق ااألنهھارر٬،" نرريیدد مصاددرر االططاقة 
٪ منن 100لحصوولل على منن االممكنن لكندداا اا ننيیظظهھرر أأحددثث ااألبحاثث اا .متناوولل االيیددفي االتكنوولووجيیة هھھھذذاا االحلمم  ااتتططفرربنائا على اال

يیكوونن لدديینا ااقتصادد  منن االممكنن اانن 2050. بحلوولل عامم ططاقتهھا االكهھرربائيیة منن مصاددرر متجددددةة في غضوونن عقدديینن منن االززمنن
نحنن نططالبب بأنن يیبددأأ هھھھذذاا االتحوولل ااآلنن. ٪100نظظيیفف  	  

	  	  
.ااالستخررااجج في االمستقبلل االتحتيیة االجدديیددةة االتي تقيیددنا إإلى عقوودد منن ززيیاددةة  يیع االبنيیةلمم يیعدد هھھھناكك عذذرر لبناء مشارر 	   

ة بكك٬، ثمم أأنهھا ال االخاص ةاالخلفيی إإذذاا كنتت ال تررغبب في ذذلكك في االحدديیقة :يیجبب أأنن يیكوونن  ةاالحدديیدديي االجدديیدد لتنميیة االططاقاالقانوونن 
في نيیوو برروونززوويیكك٬، كيیبيیكك  للغازز أأيیضا على أأنابيیبب االنفطط وواالغازز؛ االتكسيیرر بشكلل متساوويي ووهھھھذذاا يینططبقق .أأحددتنتمي في حدديیقة 

ً  ززيیاددةة حرركة ناقالتت االنفطط قبالة سووااحلنا؛ ووكوولوومبيیا االبرريیططانيیة؛ .في جميیع أأنحاء االعالمم وومشارريیع االتعدديینن االمملووكة كندديیا 	   

أأيیضاً حيینن أأمكنن  ليیسس فقطط في االتغيیيیررااتت لمصاددرر االططاقة لدديینا٬، قدد حانن: نحنن نئامنن االططاقة بشأنناالدديیمقررااططيیة  االووقتت منن أأجلل
دديیلل للرربح االغيیرر كب .بشكلل جماعيبهھا تحكمم بحيیثث أأنن تكوونن قاددررةة على اال للمجتمعاتتتابعة  هھھھذذهه االنظظمم االجدديیددةة للططاقةأأنن تكوونن 
منن االممكنن أأنن نخلقق  ٬، وومرركززيیةمنن شرركاتت االددوولة اال منن شرركاتت االقططاعع االخاصص وواالبيیررووقررااططيیة االنائيیة في بعضض االمبرررر

حفاظظ ااإليیررااددااتت االتي تشتدد االحاجة إإليیهھا في االمجتمعاتت وو لمعيیشةمناسبة لددفع أأجوورر بدديیمقررااططيیا٬، وو هھھھيیاكلل ملكيیة مبتكررةة: مشغلة
االشعووبب ااألصليیة يینبغي أأنن تكوونن ااألوولل في االحصوولل على االددعمم االعامم لمشارريیع االططاقة االنظظيیفة االخاصة بهھا وو اايیضاً وو .االمحليیة



االتي تتعاملل حاليیا مع آآثارر صحيیة كبيیررةة نتيیجة نشاططاتت صناعيیة ملووثة. االمجتمعاتت 	  
	  	  

ً  فيضووء لل لنن تكنن فقطط مصددررااً  االططاقة االموولددةة بهھذذهه االططرريیقة  لثررووةة٬، ووتعميیقق مصددرر إإعاددةة تووززيیع ل بيیووتنا ستكنن أأيیضا
.إإلى تأسيیسس هھھھذذاا االبلدد ي تضميیدد جررااحح يیعوودد تارريیخهھف اايیةً بددووتعززيیزز ااقتصاددنا وو ٬،االدديیمقررااططيیة 	  

 

. مماثلة" خلقق فررصص ال تعدد ووال تحصى لعددةة "اانتصاررااتتقفززةة إإلى ااقتصادد غيیرر ملووثث ت  

	  	  
ذذااتت االددخلل  ووااألحيیاء االمجتمعاتتاالمساكنن االقائمة٬، ووضمانن أأنن  يیا لبناء مناززلل مووفررةة للططاقة٬، ووتحدديیثثبررنامجا عالمنرريیدد 

.االفقرر على االمددىى االططوويیلل االتددرريیبب االمهھني وو االفررصص االتي تحدد منن ووتكتسبب مننسووفف تستفيیدد أأووال االمنخفضض  	   

 على االمشارركة فيبشكلل كاملل  ووظظائفف كثيیفة االكرربوونن٬، ووضمانن ليیكوونوو قاددرريینن نرريیدد االتددرريیبب وواالموواارردد ااألخررىى للعامليینن في
ً يیاالعملل قانوون يینبغي االززاامم أأصحابب .ااقتصادد االططاقة االنظظيیفة  االتووجيیهھ مع تقدديیمم في أأماكنن االعملل االكارربوونيیة لحدد منن ااالنبعاثاتتمنن اا ا

	   منن قبلل االنقاباتت االعماليیة.  	   

حدد كلل مجتمع في لل االعامم بأسعارر معقوولة يیمكنن أأنن توومتجددددةة وواالنقة منن مصاددرر ططاقة عاددلة االسررعة مددعووم ةفائق ااتتقططارر
هھھھذذاا االبلدد .ووتفررقق بيیننا تشكلل خططررااً عليینا ووتنفجرر  االتي بددال منن االمززيیدد منن االسيیاررااتت ووخططووطط ااألنابيیبب وواالقططاررااتت ٬،- 	  

	  	  
في ووقتت متأخرر٬، نحنن بحاجة إإلى ااالستثمارر في بنيیتنا االتحتيیة االعامة االمتحللة بحيیثث يیمكنن  اانن هھھھذذهه االقفززةة ستبددأأ ففووبما أأننا نعرر

  .متكررررةة على نحوو متززاايیدداال االظظووااهھھھرر االجوويیة االمتططررفة تحمللتأأنن 

	  	  
ووتلتقطط االكرربوونن في االترربة٬، ووقوودد ااألحفوورريي٬، لل ااالعتمادد على االتقل مبنيیة على أأسسس بيیئيیة أأكثرر محليیة ةززررااعيیة منقلة االى أأنظظ
.في متناوولل االجميیع ة وويیغذذاائيیة أأكثرر صحفضال عنن إإنتاجج موواادد  عررووضض االعالميماالصددماتت االمفاجئة في اال ووتمتصص 	  

	  	  
االتي تعططي االشرركاتت االقددررةة على االتددخلل مع محاووالتنا إلعاددةة بناء ااالقتصاددااتت   دد لجميیع االصفقاتت االتجارريیةنددعوو إإلى ووضع ح

يیززاانن االعدداالة٬، يیجبب عليینا إإعاددةة االتووااززنن إإلى مفي  االمضررةة. االمشارريیع ااالستخررااجيیةررقابة على االشرركاتت ووووقفف ليیة٬، وواالززاامم االاالمح
ااعترراافا بالمسهھماتت االكندديیة في االصررااعاتت االعسكرريیة وو االتغيیرر االمناخي٬، . االعماللحقووقق االهھجررةة وواالحمايیة االكاملة لجميیع ضمانن 

الجئيینن وو االمهھاجرريینن االباحثيینن عنن لاالعالميیة٬، يیجبب عليینا اانن نررحبب بالمززيیدد منن ااالجئيینن لئيیسيیة في أأززمة ااهھھھمم منن ااالسبابب االرر
.ااالمانن وو حيیاةة أأفضلل  

 االكرربوونن: تقدديیمم ةتووسيیع قططاعاتت ااقتصاددنا االتي هھھھي بالفعلل منخفضتووااززنن مع حددوودد ااألررضض يیعني أأيیضا االتحوولل إإلى ااقتصادد  م
تباعاً للبررنامج االمتووفرر في كيیبيیكك   . مم منن أأجلل االمصلحة االعامةاالررعايیة وواالتعليیمم وواالعملل ااالجتماعي وواالفنوونن ووووسائلل ااإلعال

. كلل هھھھذذاا االعملل٬، وواالكثيیرر منهھ تقوومم بهھ يیجبب عليینا اانن نأسسس بررنامج ووططني لررعايیة ااألططفالل, فقدد تأخررنا فعالً بهھذذاا االخصووصص
االمستقبلل  ااإلمكانن في مووااجهھةقوويیة بقددرر مجتمعاتنا ووسنحتاجج أأنن تكوونن  ,صامددةة إإنسانيیة مجتمعاتت االذذيي يیبني االنساء٬، هھھھوو االصمغ

االمقيیدديینن بهھ. صخرريياال  	  	  
	  	  
بنائا على اانن االكثيیرر منن االعملل  بخصووصص االررعايیة ااالنسانيیة ااوو ررعايیة ااالررضض هھھھوو حاليیا بددوونن أأجرر, نددعوو إإلى حوواارر جادد حوولل  

في ضمانن  اانن تساعددة هھھھذذهه منن االممكنن قوويیاالشبكة ااألمانن في االسبعنيیاتت,  مانيیتووباتبلوورر في  .ددخلل سنوويي أأساسي للجميیع إإددخالل
.٬، لتغذذيیة هھھھؤؤالء ااألططفالل االيیوومماالغدد ألططفالهھ  أأنن ال أأحدد يیجبرر على ااتخاذذ االعملل االذذيي يیهھدددد 	   



	  
سيیاسة "االتقشفف"  نعلنن أأنن لل االتعليیمم وواالررعايیة االصحيیة٬، ووتساهھھھمم منخفضة االكرربوونن مثتهھاجمم بشكلل منهھجي قططاعاتت ي االت -
االذذيي أأصبح يیشكلل االمتحجرر االتفكيیرر ااشكالل منن  هھھھي شكلل اعع االططاقةلقطط ع االنقلل االعامم ووإإجبارر االخصخصة االمتهھووررةةفي تجوويی

سيیاساتت سليیمة  بحاجة نحنن فقطط فع ثمنن هھھھذذاا االتحوولل االعظظيیمم متووفرر٬،لددلهھ نحنن بحاجة االمالل االذذيي  .تهھدديیدداا للحيیاةة على ااألررضض
مثلل االغاء االددعمم على االووقوودد ااألحفوورريي. االضرراائبب على االمعامالتت االماليیة. ززيیاددةة عائددااتت االموواارردد. ضرراائبب ددخلل لتحرريیررهه. 

 ووتستندد كلل هھھھذذهه على مبددأأ بسيیططأأعلى على االشرركاتت ووااألثرريیاء. ضرريیبة تقددميیة على االكرربوونن. تخفيیضض ااإلنفاقق االعسكرريي. 
	 ووتبشرر بأملل كبيیرر."االملووثث يیددفع"   	  

	  	  
لى إإططفاء أأحالمنا قبلل مصططنعة٬، ووتهھددفف إإهھھھي أأززمة لمم يیسبقق لهھا مثيیلل  خاصة تت ثررووةةلنددررةة االعامة في ووقااشيء ووااحدد ووااضح: 

	أأنن تتاحح لهھا االفررصة لتوولدد.  
	  	  

يیجتمعوونن اانن حيیثث يیمكنن للمقيیميیننلقاءااتت مفتووحة في أأنحاء االبالدد نددعوو إإلى . نحنن هھھھذذهه االووثيیقة تلكك ااألحالمم تذذهھھھبب إإلى ما بعدد 	   

قيیة لالقتصادد االمقبلل في مجتمعاتهھمم.نقلة حقيی بشكلل دديیمقررااططي معنى لتحدديیدد 	  
	  	  

يیؤؤدديي إإلى تجدديیدد االدديیمقررااططيیة في كلل مستووىى منن مستوويیاتت االحكمم٬، وواالعملل بسررعة  سووفف هھھھذذاا ااإلحيیاء منن أأسفلل إإلى أأعلىا٬، حتم
.يیتمم فيیهھ إإززاالة ااموواالل االشرركاتت منن االحمالتت االسيیاسيیة يیعططي ااالهھھھميیة لكلل صووتت وو نحوو نظظامم 	  

	  	  
.٬، وولكنن هھھھذذهه هھھھي ااألووقاتت االتي نعيیشش فيیهھاووااحددةة مررةة هھھھذذاا كثيیرر للحملل في 	  

	  	  
االتي تسمح بهھا تقنيیاتت عاليیة االمخاططرر.  خففف مؤؤقتا االضغطط لحفرر االووقوودد ااألحفوورريي بالسررعةسعارر االنفطط قدد اانخفاضض أأ 	   

أأعططانا لحظظة ناددررةة هھھھذذاا ااالنخفاضض  .كهھدديیة يیجبب اانن ننظظرر االيیهھ قفف في االتووسع االمحموومم كأززمة٬،ال يینبغي االنظظرر إإلى هھھھذذاا االتوو
.رريیيیوواانن نقرررر االتغ لقاء نظظررةة على ما أأصبحنا ـإل 	  	  
	  	  

.تبب االسيیاسي الغتنامم هھھھذذهه االفررصة ووااحتضانن االحاجة االملحة للتحووللالمكلوولذذاا فإننا نددعوو جميیع أأوولئكك االذذيینن يیسعوونن  	   

االووقتت االحاضرر٬، ووإإلى كلل  يینن يیعانوونن ددوونن ددااعع فياالماضي٬، ألوولئكك االذذاالذذيینن ااذذتهھمم هھھھذذهه االبلدد في  ألوولئكك هھھھذذاا هھھھوو ووااجبنا االمقددسس
.هھمم االحقق في مستقبلل مشررقق ووآآمنناالذذيینن ل 	  

	  	  
جررأأةةلااآلنن هھھھوو االووقتت االمناسبب ل 	  

	  	  
 ااآلنن هھھھوو االووقتت االمناسبب للقفزز

 

حرركاتت نن حقووقق االسكانن ااآلصليینن في كندداا٬،وورروونتوو حضررهه ممثلوونن عت في 2015رربيیع عامم  في تتبدداا االقفزز بيیانناالمباددررةة بكتابة 
  االعدداالة ااالجتماعيیة وو االغذذاائيیة٬،وواالحرركاتت االبيیئيیة٬، ووحرركاتت اااليیمانن وواالعملل. 
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