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رئيس وزراء المقاطعة  Fordوالوزير  Phillipsيعلنان عن موارد إضافية للرعاية الصحية

والدعم للسكان والوظائف وأصحاب العمل

األخبار

 25آذار /مارس 2020

تورونتو -أعلن اليوم وزير المالية  Rod Phillipsعن خطة عمل مقاطعة أونتاريو :االستجابة لفيروس كوفيد ( 19التحديث
االقتصادي والمالي لشهر آذار /مارس .)2020
تعد خطة عمل الحكومة خطوة أولى في استجابتها لفيروس كوفيد  19والتي تنطوي على تخصيص  7مليار دوالر كموارد إضافية
لنظام الرعاية الصحية وللدعم المباشر للسكان والوظائف .كما ستقوم الحكومة بتوفير  10مليار دوالر لدعم السكان واألعمال التجارية
من خالل الضرائب وغيرها من المؤجالت األخرى بهدف تحسين التدفق النقدي وحماية الوظائف وميزانيات األسر.
تعتبر االستجابة بتوفير  17مليار دوالر خطوة أولى حاسمة لضمان توجيه نظام الرعاية الصحية والمجتمعات واالقتصاد في موضع
يم ّكنه من مواجهة التحديات المقبلة .تنطوي الخطة على مستويات تاريخية من الحرص بحيث تشمل تخصيص مليار دوالر لصندوق
طوارئ فيروس كوفيد  19كجزء من استثمارات الرعاية الصحية اإلضافية ،باإلضافة إلى احتياطي غير مسبوق بقيمة  2.5مليار
دوالر وصندوق طوارئ متنامي بقيمة  1.3مليار دوالر لتوفير المرونة المستمرة لالستجابة لتغيير الظروف العالمية.
كما تشمل الخطة على  3.3مليار دوالر كدعم لموارد الرعاية الصحية اإلضافية وذلك لحماية صحة ورفاه سكان أونتاريو.
وزيرا للمالية ،أولى أولوياتي في الوقت الحاضر هي ضمان حصول متخصصي الرعاية الصحية في
قال الوزير " Phillipsبصفتي
ً
الخطوط األمامية على الموارد الالزمة لمكافحة تفشي فيروس كوفيد  ."19وأضاف "يستطيع سكان أونتاريو وضع ثقتهم بنا بأننا سنبذل
قصارى جهدنا لحماية صحتهم ورفاههم .فستعزز الموارد اإلضافية هذه من قدرة المستشفيات وحماية أحباءنا في الرعاية طويلة المدى
ودعم عمل موظفي الصحة العامة في تسوية المنحنى وإبطاء انتشار العدوى".
الصحة
▪
▪

▪

▪

▪

االلتزام بإنشاء صندوق طوارئ مخصص لـ فيروس كوفيد  19بقيمة  1مليار دوالر للقضايا الناشئة المتعلقة بمكافحة تفشي
فيروس كوفيد .19
استثمار  935مليون دوالر في قطاع المستشفيات بحيث تشمل  594مليون دوالر لتسريع التقدم المحرز في االلتزام
الحكومي لمواجهة قضايا القدرات االستيعابية ،و 341مليون دوالر الستحداث  1000سرير للرعاية الحثيثة و 500سرير
آخر للرعاية الحرجة وتوفير مراكز فحص إضافية.
زيادة التمويل المقدم لقطاع الصحة العامة بمقدار  160مليون دوالر بهدف دعم مراقبة وترصد فيروس كوفيد  ،19وكذلك
لدعم المختبرات وإجراء الفحوصات المنزلية إلى جانب االستثمار في مجال الرعاية االفتراضية وخدمة Telehealth
Ontario
استثمار  243مليون دوالر لزيادة القدرات االحتياطية في قطاع الرعاية طويلة المدى ،باإلضافة إلى تمويل إجراء الفحص
على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع ،وزيادة عدد الموظفين لدعم مكافحة العدوى ،وتوفير اإلمدادات والمعدات الخاصة
للمساعدة في التصدي لتفشي فيروس كوفيد .19
استثمار  75مليون دوالر لتوفير مستلزمات الحماية الشخصية والموارد الطبية األساسية للعاملين في الخطوط األمامية
لمواجهة فيروس كوفيد .19

وكجزء من خطة العمل هذه ،تعلن المقاطعة أيضًا عن تخصيص  3.7مليار دوالر لدعم السكان وحماية الوظائف بشكل مباشر وعاجل.
قال الوزير " Phillipsخالل هذا الوباء العالمي ،أطلب من سكان اونتاريو التركيز على صحتهم وعدم القلق فيما يتعلق بفقدان
وظائفهم أو تغطية نفقاتهم وهم يواجهون نفقات إضافية غير متوقعة"" .نحن نقدم المساعدة في تسهيل إدارة األمور الحياتية ً
قليال لكل
شخص في أونتاريو مع توفير دعم إضافي لمن هم في أمس الحاجة إليه".

مبادرات أساسية في خطة الحكومة لتعزيز االستجابة لتفشي فيروس كوفيد  19ودعم األفراد واألسر والعمال وأصحاب العمل والتي
تشمل:
السكان والوظائف
▪ تقديم المساعدة لألسر من أجل تغطية النفقات اإلضافية المتزامنة مع إغالق المدارس ودور رعاية األطفال خالل تفشي
دوالرا
فيروس كوفيد  19وذلك من خالل تقديم دفعة لمرة واحدة بقيمة  200دوالر لكل طفل حتى سن  12عام ،و250
ً
لذوي االحتياجات الخاصة ،وهذا يشمل أيضًا األطفال المسجلين في المدارس الخاصة.
▪ اقتراح مضاعفة دفعات ) Guaranteed Annual Income System (GAINSلكبار السن من ذوي الدخل المحدود
لمدة ستة أشهر.
▪ دعم فواتير الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين المؤهلين من السكان والمزارع واألعمال التجارية الصغيرة من خالل توفير
ما يقارب  5.6مليون دوالر تقريبًا لبرامج تخفيف تكلفة الكهرباء في  ،21-2020وهي زيادة تقارب  1.5مليار دوالر
مقارنة بخطة موازنة .2019
▪ زيادة دعم فواتير الكهرباء بأسعار معقولة عن طريق تحديد أسعار الكهرباء للمشتركين المقيمين والمزارعين والشركات
الصغيرة في وقت االستخدام بأقل سعر ،والمعروف باسم السعر خارج أوقات الذروة ،على مدار  24ساعة في اليوم لمدة 45
يو ًم ا لدعم دافعي الفواتير في زيادة استخدام الكهرباء خالل ساعات النهار أثناء االستجابة لتفشي فيروس كوفيد  19ومعالجة
المخاوف بشأن قياس وقت االستخدام.
▪ تخفيض الضرائب بمقدار  355مليون دوالر لنحو  57ألف صاحب عمل من خالل زيادة مؤقتة مقترحة إلعفاء
 – EHT( Employer Health Taxالضريبة الصحية لصاحب العمل).
▪ تقديم  9ماليين دوالر كدعم مباشر لألسر على فواتير الطاقة الخاصة بهم من خالل توسيع أهلية Low-income
 – LEAP( Energy Assistance Programبرنامج مساعدة الطاقة لذوي الدخل المنخفض) وضمان عدم انقطاع
خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي الخاصة بهم بسبب عدم سداد الفواتير خالل تفشي فيروس كوفيد .19
▪ توفير خيارات رعاية األطفال في حالة الطوارئ لدعم اآلباء الذين يعملون في الخطوط االمامية مثل موظفي الرعاية الصحية
وموظفي الشرطة وموظفي اإلطفاء وضباط اإلصالحيات.
▪ توسيع نطاق الوصول إلى برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ الذي تديره  Ontario Worksلتوفير الدعم المالي
لألشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية ،ومساعدة المزيد من األشخاص على تلبية االحتياجات األساسية مثل الطعام
واإليجار خالل حالة الطوارئ الصحية العامة هذه.
▪ تعزيز التمويل بمبلغ  148مليون دوالر لمنظمات الخدمات االجتماعية الخيرية وغير الربحية مثل بنوك الطعام ومالجئ
المشردين والكنائس وخدمات الطوارئ وذلك لتحسين قدرتها على االستجابة لـفيروس كوفيد  ،19من خالل توفير التمويل
مباشرة لمديري  Consolidated Municipal Serviceو District Social Service Administration
 Boardsالتي ستخصص بدورها هذا التمويل بنا ًء على االحتياجات المحلية.
▪ تعليق مدفوعات  - OSAP( Ontario Student Assistance Programقرض برنامج مساعدة الطالب بأونتاريو)
لمدة ستة أشهر وتخفيف الفوائد التراكمية على الطالب ،األمر الذي سيسهم بدوره في توفير المزيد من األموال مع األفراد.
▪ المساعدة في تقديم الدعم للمناطق التي تعاني من تخلف في نمو التوظيف من خالل االئتمان الضريبي لدخل الشركات الجديد
المقترح ،واالئتمان الضريبي الستثمار الفرص اإلقليمية.
▪ دعم إضافي قدره  26مليون دوالر للشعوب والمجتمعات األصلية ،بما في ذلك المساعدة الطارئة للسكان األصليين
الحضريين الذين هم في حاجة مالية ،وتكاليف للعاملين في مجال الرعاية الصحية ووصول اإلمدادات الحيوية إلى األمم
األولى في المناطق النائية.
تشمل خطة الحكومة أيضًا معايير أخرى من شأنها إتاحة  10مليارات أخرى لدعم السكان واألعمال التجارية من خالل الضرائب
والمؤجالت األخرى وذلك لتحسين التدفقات النقدية في األشهر القادمة بحيث تشمل:
▪
▪

▪

إتاحة  6مليارات دوالر من خالل تخفيف الفائدة لمدة خمسة أشهر وكذلك تخفيف العقوبات المترتبة على الشركات فيما يتعلق
بالتأخر في تقديم الضرائب ودفع المستحقات الضريبية لمعظم الضرائب التي تديرها المقاطعة.
إتاحة أكثر من  1.8مليار دوالر من خالل تعليق دفعات البلديات الربع سنوية المستحقة في  30حزيران  /يونيو والخاصة
بضريبة ملكية التعليم إلى مجلس المدارس لمدة  90يوم ،األمر الذي سيوفر للبلديات المرونة الالزمة لتوفير تأجيالت ضريبة
الملكية للمقيمين والشركات ،مع ضمان استمرار تلقي مجالس المدارس تمويلهم.
إتاحة  1.9مليار دوالر من خالل  – WSIB(Workplace Safety and Insurance Boardمجلس السالمة
والتأمين في مكان العمل) مما يتيح ألصحاب العمل تأجيل الدفعات حتى ستة أشهر.

صرح الوزير " Phillipsنحن نتخذ خطوات مسؤولة لنخفف العبء عن الشركات وعن السكان" .ستوفر هذه اإلجراء مجتمعة 10
ّ
مليار دوالر من التدفقات النقدية لألعمال التجارية والسكان في هذه األوقات غير المستقرة ،مما يساعد على حماية الوظائف وميزانيات
األسر المعيشية".
حقائق سريعة
▪ يوفر (التحديث االقتصادي والمالي لشهر آذار /مارس  )2020افتراضيات تساعد في التخطيط للسنة المقبلة .ستقدم الحكومة
تحديثات منتظمة للتوقعات المالية واالقتصادية للمقاطعة على مدار العام.
ً
عجزا بموازنتها بحوالي  9.2مليار دوالر في العام  ،20–2019بتحسن قدره  1.1مليار دوالر بالمقارنة مع
▪ تتوقع المقاطعة
موازنة العام  2019ونتيجة لالستجابة لتفشي فيروس كوفيد  ،19تخطط الحكومة لعجز قدره  20.5مليار دوالر في -2020
.21
▪ إن احتياطي مقاطعة أونتاريو للعام  21–2020والبالغ  2.5مليار دوالر هو األعلى على اإلطالق في تاريخ المقاطعة.
▪ ستقوم الحكومة بإصدار عدة موازنات على مستوى المقاطعة حتى  15تشرين الثاني /نوفمبر  2020وسيهدف هذا النهج
المسؤول إلى إتاحة المجال للحكومة في مواصلة تقييم الوضع االقتصادي ووضع توقعات مستقبلية طويلة األمد بناء على
أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية.

مصادر إضافية
▪
▪
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