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 قراءة: رئيس مجلس المقاطعة سمث يلتقي برئيس الوزراء 

 تحقيقات  صحفية 2023فبراير  07

دقيقة تقريبًا   30التقى رئيس مجلس المقاطعة دانييل سمث برئيس الوزراء لمدة 
لمناقشة طلب ألبرتا للحكومة الفيدرالية بوقف إدخال تشريعها المقترح »مجرد تحول«  

 األخرى. الوقود واستراتيجيات خفض انبعاثات

طلب رئيس مجلس المقاطعة من الحكومة الفيدرالية بدالً من ذلك للعمل بشكل تعاوني مع حكومة ألبرتا على تطوير خطة    

وشراكة لجذب استثمارات الطاقة والعمال إلى قطاعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية والطاقة الناشئة في ألبرتا مع تقليل  

 في كندا وألبرتا.    الوقودانبعاثات صافي 

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداده الستكشاف هذه االستراتيجية مع رئيس مجلس المقاطعة من خالل وزرائهم المختصين    

     وسيتابع رئيس مجلس المقاطعة من خالل المزيد من المراسالت بشأن الخطوات المقبلة المقترحة في المستقبل القريب.  

 

اطعة مناقشة اليوم لتحديد توقعات ألبرتا بشأن ما يجب وما ال يجب تضمينه في أي تشريعات أو ئيس مجلس المقستغل را

 أهداف أو سياسات فيدرالية مستقبلية وذلك لصلتها بقطاع الطاقة في ألبرتا. وشملت هذه التوقعات ما يلي:

إلى االنسحاب التدريجي   إلى »مجرد تحول« أو أي مصطلحات أو سياسات أخرى تشير  ةشارإالتخلي عن أي  •

 لقطاع الطاقة التقليدي أو غير التقليدي أو للقوى العاملة في ألبرتا

 زيادة تدريب القوى العاملة ومشاركتها في جميع قطاعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية والطاقة الناشئة. •

لفيدرالية أو تنفذ تشريعات أو أهدافًا أو  مع ألبرتا قبل أن تعلن الحكومة ا التشاور والتعاون الرسميينالحاجة إلى   •

 سياسات تؤثر ماديًا على قطاع الطاقة في ألبرتا. 

زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا من خالل نظرة تحقيق األهداف  باستبدال مصادر الوقود   •

 ذات االنبعاثات األعلى بالغاز الطبيعي المسال الكندي النظيف.

رات مشتركة بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية لتسهيل زيادة االستثمار الخاص في الطاقة النووية ، مباد      •

يمة  عد وسائل النقلووالهيدروجين ، والبيتومين بعد االحتراق ، والطاقة الحرارية األرضية ، والليثيوم ، والهيليوم ، 

من التقنيات الناشئة وانواع الوقود الناشئة التي تجعل من   ، وتخزين الكربون ، والبتروكيماويات وغيرهااالنبعاثات 

الكاربون :وهي انبعاثات الكربون الذي ال تحدث إنبعاث لثاني   حيادي قطاع الطاقة التقليدية وغير التقليدية في ألبرتا 

    أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

 وسائل االعالم المتعددة 
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 فيديو: رئيس مجلس المقاطعة سمث في اوتاوا  •
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