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பிரச்சினை 

எங்களுனைய தற்பபோனதய மற்றும் எதிர்கோல நல்வோழ்வுக்கும் சசழுனமக்கும், சுத்தமோை வளி, சுத்தமோை நீர், நினலயோை கோலநினல, 

ஆபரோக்கியமோை உணவு வழங்கல்கள் மற்றும் சுத்தமோை சக்தி ஆகியனவ அடிப்பனையோக இருக்கின்றை. அபத பநரத்தில், எங்களுனைய 

சூழனலப் போதுகோப்பதற்கு மற்றும் உலகளோவிய சவப்பநினலயின் ஆபத்தோை அதிகோிப்னப மறுதினசக்குத் திருப்புவதற்கு, பபோதுமோை 

எனதயும் கைைோ அரசோங்கம் சசய்யவில்னல. 
நினலனம 

தற்பபோது, வளிமண்ைலத்திலுள்ள கோபன், மில்லியனுக்கு 400 போகங்களுக்கு பமலோக அதிகோித்துள்ளனம – பபரழிவுக்குோிய கோலநினல மோற்றத்துக்கோை நினலனமகனள 

உருவோக்குகின்றது. பசுனமக்குடில் (greenhouse) வோயுக்கனள அதிகளவில் சவளித்தள்ளும் உலக நோடுகளில் ஒன்றோகத் தற்பபோது கைைோ உள்ளது. (வருைசமோன்றுக்கு தலோ 

ஒருவருக்கு14.7 metric tons).  1990ல் இருந்து சக்தி நுகர்வு அண்ணளவோக 22 சதவீதத்தோலும், கோபன் சவளிபயற்றம் 19 சதவீதத்தோலும் அதிகோித்துள்ளது.  

எச்சோிக்னக அறிகுறிகள் மிகத் சதளிவோகத் சதோிகின்றை. 2013ல் மட்டும், கல்கோியிலும் சரோறன்பரோவிலும் என்றுமில்லோத அளவில் சவள்ளப் சபருக்னகயும், நோடு முழுவதிலுமுள்ள 

சமூக உள்ளகக் கட்ைனமப்புக்கனள நினலகுனலயச்சசய்யும் பைிப் புயல்கனளயும் கைைோ போர்த்துள்ளது.  கோலநினல மோற்றத்துக்குக் கோரணமோை, பச்னசக்குடில் வோயுனவ 

அதிகளவில் சவளிபயற்றம் சசய்யும் நோடுகள் எதுவும், அது பற்றி எந்தச் சசயற்போடுகனளயும் சசய்யோமலிருக்கும் தற்பபோனதய நினல, பபோஷோக்கின்னம, பநோய் மற்றும் 

நச்சோக்கத்தோல் வருைோந்தம் ஐந்து மில்லியன் மக்களின் இறப்புக்குக்கு கோரணமோவதுைன், தற்பபோது $1 trillionக்கும் பமற்பட்ை மிகப் சபோிய சசோத்து இழப்புக்கனளயும்  

வினளவிக்கின்றது எை மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது.  

கோபன் நுகர்னவக் குறிப்பிைத்தக்களவு குனறக்கக்கூடிய, நம்பகமோை கோலநினல மோற்ற நைவடிக்னகத் திட்ைசமோன்று கைைோவுக்குத் பதனவ. 2009 Copenhagen கோலநினல மோற்ற 

மோநோட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ை, 2005க்கு முன்பிருந்த எங்களுனைய பச்னசக்குடில் வோயுக்களின் (GHG) சவளிபயற்ற அளவினை, 2020 அளவில், 17% ஆல் குனறக்கும் மிதமோை 

(modest) இலக்னக அனைவதில் தற்பபோனதய முயற்சிகள் மிகக் குனறந்த வினளனவ  ஏற்படுத்தியுள்ளை  அல்லது எந்த வினளனவயும் ஏற்படுத்தவில்னல. 

பின்வருவைவற்னறச் சசய்யும் திட்ைசமோன்று கைைோவுக்குத் பதனவ  

• உண்னமயோை சசலனவப் பிரதிபலிக்கும், புதுனமனய நோைனவக்கும் மற்றும் எங்களுனைய வளங்கனள சதோழிற்சோனலகளும் நுகர்பவோர்களும் மிகவும் வினைத்திறைோகப் 

போவிப்பனத உறுதிப்படுத்தும், உறுதியோை மற்றும் எதிர்வுகூறக்கூடிய கட்ைணசமோன்னற கோபன் நச்சோக்கலுக்கு  விதித்தல். 

• எண்சணய் மற்றும் சபற்பறோலியப் (gas) பிோிவுகள் அனைத்துக்கும் சபோருந்தும் கடுனமயோை GHG சவளிபயற்றத் தரங்கனள உருவோக்கல் மற்றும் வினைத்திறைற்ற சதோல்படிவ 

எோிசபோருள் (fossil fuel) மோைியங்கனளயும் விபசைமோை வோிச் சலுனககனளயும் (வருைோந்த சமோத்தம் $1.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமோைவற்னற) அகற்றல். 

• கோற்று, சூோியசக்தி, புவிசவப்பம், மற்றும் அனல ஆற்றல் பபோன்ற சுத்தமோை, குனறந்தளவு தோக்கமுள்ள சக்தி மோற்றீடுகளுக்கும், விலங்குகளுக்கோை வோழ்விைங்கள் உள்ளைங்கலோக 

கைைோவின் இயற்னகப் பகுதிகள் மற்றும் வளங்கனளப் போதுகோக்கவும் முதலீடுகனள வழங்கல். 

• கோபன் சவளிபயற்றக் குனறப்புக்கு, நோடுகனளப் சபோறுப்பபற்கச் சசய்யும் மற்றும் சதோழிற்சோனலகள் இல்லோதபபோதிருந்த அளவிலும் போர்க்க (குனறந்தது) 2° சசல்சியஸ் 

அதிகோிப்புக்குக் குனறந்தளவில் உலகளோவிய சரோசோி சவப்பநினலகள் இருப்பனத உறுதிசசய்யும், நியோயமோை, சதளிவோை இலக்னகக் சகோண்ை கட்டுப்படுத்தும் (binding) 

சர்வபதசோீதியோை கோலநினல மோற்ற ஒப்பந்தம் ஒன்னற உருவோக்கல்.         

• மிகவும் போதிக்கப்பைக்கூடிய, குறிப்போக வைக்குக்கு அப்போலும் சதற்கிலும் உள்ள, மிகவும் குறிப்பிைத்தக்க கோலநினல மோற்றங்கனள எதிர்சகோள்பவர்களின் இனசவோக்கல் 

முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளித்தல். 2012ல் இருந்து, இந்த முயற்சிகளுக்கு கைைோ எந்த நிதியுதவியும் வழங்கவில்னல.   

பகள்விகள் 

1. நிலக்கோி, எண்சணய் மற்றும் சபற்பறோலிய மோைியங்கனள நிறுத்துவதற்கோகவும் சுற்றுப்புறச் சட்ைங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறனளப் வலுப்படுத்துவதற்கோகவும் சசயல்பை நீங்கள் 

விரும்புகின்றீர்களோ  

2.   உலகளோவிய சரோசோி சவப்பநினல அதிகோிப்னப, 2° சசல்சியஸ்க்குக் கீழ் னவத்திருப்பதற்கோக கோபன் சவளிபயற்றத்துக்கு பபோதியளவு கட்ைணசமோன்னற அறவிடுவனத நீங்கள் 

ஆதோிக்கின்றீர்களோ? 

3. 2015, டிசம்பர் போோிஸ், சர்வபதசோீதியோை கோலநினல மோற்றத்துக்கோை பபச்சுவோர்த்னதகளில் (COP21) ஆக்கபூர்வமோை பங்சகோன்னறக் கைைோ வகிப்பனத உறுதிப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் 

என்ை சசய்வீர்கள் / உங்களுனைய கட்சி என்ை சசய்யும்? 

4. சவளிபயற்றல் குனறப்புகளுக்கோை, அர்த்தமுள்ள இலக்குகளுைைோை கோலநினல மோற்றத்துக்கோை நைவடிக்னகத் திட்ைசமோன்னற உங்களுனைய கட்சி அறிமுகப்படுத்துமோ? 

ஆதோரவளங்கள்: 
இந்தத் சதோைர் பற்றிய பமலதிக தகவல்கள் மற்றும் கூடுதலோை தரவுத்திரட்டுத் தோள்களுக்கு: http://spno.ca/canada-votes-2015  

 

CANADA 

 வோக்குகள் 
2015 மத்திய அரசின் பதர்தல் சசய்திஅறிக்னக: 

கோலநினல மோற்றம் 

 

 வோக்குகள் 
CANADA 2015 மத்திய அரசுத் பதர்தல் சசய்திஅறிக்னக: 

கோலநினல மோற்றம் 

http://spno.ca/canada-votes-2015

