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خطة عمل مقاطعة أونتاريو :حماية ،دعم ،إنعاش
()Ontario’s Action Plan: Protect, Support, Recover
تقدم  Budget 2020ز
(ميانية العام (2020موارد إضافية لتعزيز الرعاية الصحية ز يف
الخطوط األمامية ،ودعم األفراد وأصحاب العمل وكذلك وضع أساس صلب إلنعاش
مقاطعة أونتاريو
أعلن اليوم وزير المالية  Rod Phillipsعن خطة عمل مقاطعة أونتاريو :حماية ،دعم ،إنعاش --المرحلة التالية من خطة عمل
شاملة لالستجابة لآلثار الصحية واالقتصادية الخطية لفيوس كوفيد .19 -رصدت خطة عمل مقاطعة أونتاريو  45مليار دوالر
ز
اليامج الهامة والتدابي
كدعم يقدم عىل مدى ثالث سنوات لتوفي الموارد الصحية الالزمة لمواصلة الجهود يف حماية الناس وتقديم ر
ز
نع فرص العمل المتأثرين بالفيوس ،إىل جانب وضع األساس إلنتعاش
الضيبية الالزمة من أجل تقديم الدعم لألفراد واألرس وصا ي
ز
اقتصادي ز
متي وطويل األجل يف المقاطعة.

الحماية
الحاىل ما مجموعه  15.2مليار دوالر .توفر الحكومة 4
تبلغ قيمة استجابة مقاطعة أونتاريو الصحية لفيوس كوفيد  19ز يف الوقت
ي
مليارات دوالر ز يف العام  2022-2021وملياري دوالر أخرى ز يف عام  2023-2022لضمان استعداد المقاطعة لالستجابة لالحتياجات
الناشئة لمكافحة الجائحة .يشمل إنفاق عام  2021-2020ما قيمته  2.8مليار دوالر لدعم خطة تأهب الخريف للصحة والرعاية
طويلة المدى والتعليم ز يف المقاطعة ( _)Fall Preparedness Plan for Health, Long-Term Care and Educationالخطة
ً
ً
ً
تعتي ر
ً
إضافيا ّ
ألرسة
األكي شموال وقوة ز يف البالد لالستجابة للموجة الثانية من جائحة كوفيد 19.-كما انها تشمل أيضا تمويًل
الت ر
ي
ر
المستشفيات وإجراء العمليات الجراحية المتأخرة وكذلك رساء كميات إضافية من لقاح اإلنفلونزا.
ً
أيضا  572مليون دوالر إضافية زف مستشفيات اونتاريو لدعم التكاليف اإلضافية الناتجة عن ر
تفش فيوس
تستثمر الحكومة
ي
ي
.
والمختيات وكذلك المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية وبذلك
والت تشمل الفحوصات ومراكز التقييم
ر
كوفيد  19-ي
يتجاوز إجماىل التمويل للمستشفيات ما ُق ِّدم ز
بأكي من  2.5مليار دوالر .تستثمر المقاطعة ر
الماض ر
ز
أكي من  18مليار دوالر
العام
ف
ي
ي
ي
عىل شكل منح رأسمالية عىل مدى  10سنوات لبناء وتوسيع البنية التحتية للمستشفيات وإجراء التجديدات ز
الضورية ،بما ز يف ذلك
إجراء اإلصالحات والصيانة للمساعدة ز يف تحديث المستشفيات ز يف جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو.
بغية حماية أحبائنا ز يف دور الرعاية طويلة األجل من الموجة الثانية من فيوس كوفيد  19-ومعالجة المشكالت طويلة المدى ز يف
النظام ،تقدم حكومة مقاطعة أونتاريو ر
ز
لتحسي الوقاية من العدوى
أكي من نصف مليار دوالر إلجراء التجديدات والتدابي الالزمة
ز
ومكافحتها ،وإتاحة الفرصة رلشاء المزيد من معدات الحماية الشخصية باإلضافة إىل بناء أساس ز
للعاملي ز يف مجال الرعاية
متي
الصحية .بينما تكمل لجنة فيوس كوفيد 19-لدور الرعاية طويلة األجل ز يف أونتاريو (Ontario’s Long-Term Care
 )COVID-19 Commissionمراجعتها ،تعمل الحكومة ً
فورا لحماية الفئات المستضعفة ز يف مقاطعة أونتاريو .تخطط المقاطعة
المبارسة المقدمة ز ز
ر
ليالء دور الرعاية طويلة األجل وذلك من خالل تمديد توفي خدمات التمريض أو
لزيادة متوسط الرعاية اليومية
ز
ّ
الشخص ( )PSWإىل أرب ع ساعات يف اليوم .سيتم تنفيذ هذه الرعاية اإلضافية عىل مراحل خالل السنوات األرب ع
عمال الدعم
ي
القادمة األمر الذي سيجعل أونتاريو تحتل موقع الريادة زف هذا المجال ز
بي المقاطعات الكندية .ستتطلب هذه الخطة الطموحة
ي
ز
تعيي وتدريب ر
ز
الموظفي الجدد.
عشات اآلالف من
تغييات كبية ز يف قطاع الرعاية طويلة األجل ،بما ز يف ذلك
ّ
رصح الوزير " Phillipsمنذ اليوم األول من بدء الجائحة ،وضعت الحكومة حماية الناس ز يف أعىل سلم أولوياتها .وال تزال المخاطر
ز
ز
الصحية الناجمة عن فيوس كوفيد _ 19غاية يف الخطورة .نحن نوفر كل الموارد الالزمة للحفاظ عىل سالمة الناس ،بما يف ذلك
أحبائنا ز يف دور الرعاية طويلة األجل وأبطال الرعاية الصحية ز يف الخطوط األمامية خالل الموجة الثانية وما بعدها".

الدعم
تقدم الحكومة اآلن ً
ولصانع فرص العمل كجزء من خطة عمل مقاطعة أونتاريو.
دعما يبلغ مجموعه  13.5مليار دوالر للناس
ي
ّ
ستضمن هذه اإلعانة اإلضافية تقديم الدعم لألرس وكبار السن والمشاري ع التجارية والعمال خالل الموجة الثانية من فيوس
كوفيد  19-وما بعدها.
وللمساعدة ز يف تعويض التكاليف اإلضافية الناتجة عن جائحة كوفيد  ،19سيحصل اآلباء مرة أخرى عىل  200دوالر لكل طفل حت
ً
ز
الت لديها ثالثة
يعت أن األرسة ي
سن  12عام ،و 250دوالرا لذوي االحتياجات الخاصة من األطفال والشباب حت سن  .21وهذا ي
أطفال صغار ،أحدهم من ذوي االحتياجات الخاصة ،ستحصل عىل  1300دوالر ز يف عام .2020
تتخذ الحكومة خطوات مهمة لحماية كبار السن والسماح لهم بالبقاء ز يف منازلهم لفية أطول .تقيح المقاطعة فرض
( Seniors’ Home Safety Tax Creditائتمان زرص ريت جديد لسالمة منازل كبار السن) للسنة ز
الضيبية  ،2021األمر الذي من
ي
ز
شأنه توفي ائتمان بنسبة  25زف المائة عىل التجديدات المؤهلة حت ر
مؤهلي بغض النظر عن
عشة آالف دوالر .سيكون كبار السن
ي
ً
مديني ز
ز
بضيبة الدخل لعام  .2021كما سينطبق ذلك عىل أفراد األرسة الذين يعيش معهم
دخلهم وبغض النظر أيضا عما إذا كانوا
أحد كبار السن.
تواصل حكومة أونتاريو ز
صانع فرص العمل خالل هذا الوقت غي المسبوق .توفر الحكومة  300مليون دوالر كإعانة
اليامها بدعم
ي
ز
ز
ر
الت تفرض عليها المقاطعة قيود الصحة العامة المعدلة من المرحلة  ،2أو يف المناطق المصنفة عىل
للشكات المؤهلة يف المناطق ي
ً
ز
ز
جزئ .سيساعد هذا يف تغطية التكاليف الثابتة مثل رصائب الممتلكات وفواتي الطاقة .تقدم الحكومة أيضا
أنها مناطق حظر كامل أو
ي
ز
ً
ً
إضافيا قدره  1.8مليار دوالر يف ( Support for People and Jobs Fundصندوق دعم األفراد والوظائف) عىل مدار
دعما
ز
ز
المقبلي وذلك لضمان استمرار القدرة عىل االستجابة لالحتياجات الناشئة ومواصلة تقديم الدعم لسكان مقاطعة أونتاريو.
العامي
عالم ولم تكن مقاطعة أونتاريو ز يف مأمن من ذلك .تمثل كل إحصائية
يقول الوزير " Phillipsتسبب فيوس كوفيد  19-ز يف ركود
ًي
ً
شخصا فقد وظيفته ،أو صاحب ررسكة صغية قلقا عىل استثماره أو عائلة تكافح من أجل تغطية نفقاتها .واليوم،
اقتصادية سلبية
ً
ً
ً
ر
ً
نقدم ً
ز
دعما جديدا ألولئك األكي تضرا ومن بينهم اآلباء وكبار السن وأصحاب المشاري ع الصغية بناء عىل ما تم تقديمه سابقا ".

اإلنعاش
حي أن فيوس كوفيد  19-سيؤثر عىل أونتاريو وعىل العالم بأرسه زف المستقبل القريب ،ر
زف ز
تشع  Budget 2020ز يف بناء األساس
ي
ي
ً
مدفوعا بالنمو .فتخطط الحكومة الستثمار  4.8مليار دوالر ز
الت ستدعم الوظائف ز يف الوقت
ات
ر
المباد
ف
قوي
اقتصادي
إلنعاش
ي
ي
ز
ز
التعاف القوي من فيوس كوفيد .19-من
من
الت من شأنها منع مقاطعة أونتاريو
ي
وف نفس الوقت تعمل عىل إزالة العوائق ي
الحاىل ،ي
ي
بي المبادرات الرئيسية الت اقيحتها الحكومة خفض أسعار الكهرباء الت ز
تقص عىل الوظائف ،وتخفيض ز
ز
الضائب المفروضة عىل
ي
ي
ي
ز
ز
ز
يخ يف البت التحتية عريضة النطاق ،كذلك تدريب العمال عىل
الوظائف ،وربط المجتمعات غي المخدومة والمحرومة باستثمار تار ي
ز
ز
اكتساب المهارات لالزمة  -بما ز يف ذلك أولئك المتأثرين بالجائحة مثل العاملي يف مجال السياحة والضيافة  -لمساعدتهم عىل
الت تتطلب مهارات عالية الطلب.
االتصال بالوظائف ي
ً
أيضا عىل الفور لخفض ز
صانع فرص العمل وتحقيق تكافؤ الفرص من خالل خفض
الضائب المفروضة عىل
تعمل الحكومة
ي
معدالت زرصيبة الممتلكات التجارية زف المقاطعة إىل معدل  0.88زف المئة ر
مئت ألف عقار  -أو  94ز يف المئة من جميع
من
ألكي
ي
ي
ي
ً
العقارات التجارية ز يف المقاطعة .هذا من شأنه أن يحقق  450مليون دوالر من الوفورات السنوية ز يف عام  ،2021مما يمثل تخفيضا
بنسبة  30ز يف المائة للعديد من أصحاب العمل.

ر ز ً
ز
تخطوا أونتاريو ُق ً
تضرا من جائحة كوفيد .19-سمعت الحكومة من بعض
إضاف ألصحاب العمل األكي
دما نحو توفي دعم
ي
البلديات أنها ترغب زف إيجاد أدوات إضافية لتوفي المزيد من اإلعفاءات ز
لصانع فرص العمل ز يف مجتمعهم.
الضيبية الموجهة
ي
ي
تستجيب أونتاريو لطلبات الحكومات المحلية من خالل اقياح تزويد البلديات بالقدرة عىل تقليل ز
الضيبة العقارية المفروضة عىل
الشكات الصغية ز
ر
واليام المقاطعة بالنظر ز يف مطابقة هذه التخفيضات .وهذا من شأنه أن يوفر للمشاري ع الصغية ما يصل إىل 385
ً
ز
ز
إجماىل إعفاءات الضائب العقارية البلدية والضائب العقارية عىل مستوى المقاطعة بحلول عام  2023-2022وفقا
مليون دوالر من
ي
العتماد البلدية.
ً
ز
الضيبة المفروضة عىل الوظائف ر
أيضا ز
إضاف من خالل اقياح زيادة إعفاء
ألكي من  30ألف صاحب عمل
تنه المقاطعة
ي
ي
 – EHT( Employer Health Taxزرصيبة صحة صاحب العمل ) من  490ألف دوالر إىل مليون دوالر .وسيوفر ذلك ألصحاب
ز
ز
ز
ز
وف النمو .لن يدفع
العمل يف القطاع الخاص  360مليون دوالر يف عام  2022-2021بحيث يمكن إعادة استثمارها يف الوظائف ي
حواىل  90ز يف المئة من أصحاب العمل أي زرصيبة لصحة صاحب العمل ( )EHTعند تطبيق هذه اإلعانة اإلضافية.
ي
عندما ينظر أصحاب العمل إىل مقاطعة أونتاريو كمكان إلنشاء مشاريعهم ،فمن الواضح أن أسعار الكهرباء التجارية والصناعية
ً
المرتفعة ز يف المقاطعة تشكل عائقا أمام االستثمار الذي يتسبب ز يف انتقال بعضهم لالستثمار ز يف مكان آخر .تحدد
منتخ الطاقة المتجددة غي الكهرومائية،
Budget 2020خطة لتقليل العبء عىل أصحاب العمل المتعاقدين بعقود باهظة مع ر ي
ز
ً
ً
الت تم إبرامها
نهائ .اعتبارا من  1كانون ي
بحيث سيتم إنهاؤها بشكل ي
ثائ/يناير  ،2021ستمول المقاطعة جزءا من تكلفة هذه العقود ي
ز
ز
ز
.
الت يمكن إنفاقها بشكل أفضل يف خلق
يف ظل الحكومة السابقة ولن يمولها دافعو الضائب ستحرر إعانة كلف الكهرباء األموال ي
ً
حواىل  14و 16ز يف المائة عىل
حجما
واألكي
فرص عمل جديدة .سيوفر أصحاب المشاري ع الصناعية والتجارية متوسطة الحجم
ر
ي
ز
ً
ز
يعت أن مقاطعة أونتاريو ستتحول من فرض اسعار كهرباء أقل تنافسية
التواىل يف المتوسط عىل فواتيهم بدءا من عام  .2021هذا ي
ي
لتصبح أسعارها ر
أكي تنافسية من متوسط أسعار الكهرباء ز يف الواليات المتحدة األمريكية.
قال الوزير " :Phillipsجميعنا ز يف أونتاريو نركز عىل تجاوز أزمة فيوس كوفيد  .19-قد يكون من الصعب التفكي ز يف المستقبل ز يف ظل
ّ
ً
جميعا بدورنا ،نستطيع بالنهاية التغلب عىل كوفيد  .19-تتحمل حكومتنا مسؤولية
استمرار التعامل مع جائحة عالمية ،ولكن إذا قمنا
ز
الت تعيض عجلة التقدم والنمو الالزم لخلق فرص العمل .ستكون التكلفة إذا فشلت أونتاريو بينما تعاف بقية العالم
إزالة العوائق ي
باهظة للغاية .ال يمكننا تحمل انتظار هذا األمر".
توفر Budget 2020الشفافية وسط عالم ّ
ز
اليقي ،من خالل تحديد خطة مالية مرنة متوسطة األجل تستند إىل
يخيم عليه عدم
ً
ً
أحدث التوقعات االقتصادية .كما تقدم أيضا سيناريوهات بديلة توضح كيف يمكن أن تتغي التوقعات المالية للمقاطعة وفقا لوتية
ً
ز
عجزا قدره  38.5مليار دوالر للعام  ،2021-2020وهو ما لم يتغي عن توقعات العجز ز يف تقرير
التعاف االقتصادي .تتوقع الحكومة
ي
( First Quarter Finances 21–2020الشؤون المالية للرب ع األول من عام  )2021-2020ويعكس اإلنفاق العاجل الالزم
ً
ً
لمكافحة فيوس كوفيد  .19-عىل المدى المتوسط ،تتوقع الحكومة انخفاضا ثابتا ز يف العجز البالغ  33.1مليار دوالر ز يف عام -2021
ً
 2022و 28.2مليار دوالر ز يف عام  .2023-2022اعيافا بحالة عدم التيقن المستمرة للجائحة العالمية ،تخطط الحكومة لوضع
خطة متعددة السنوات بما زف ذلك مسار لتحقيق التوازن زف  Budget 2021ز
(ميانية العام  )2021بحلول  31آذار /مارس 2021
ي
ي

أبرز النقاط ز يف خطة العمل ز يف مقاطعة أونتاريو :حماية ،دعم ،إنعاش:

حماية  15.2 -مليار دوالر ،بما ز يف ذلك  7.5مليار دوالر ز يف شكل تمويل جديد لالستجابة الحكومية العاجلة ل جائحة كوفيد.19-
ز
يىل:
تشمل أبرز النقاط يف التمويل الجديد ما ي
المبارسة المقدمة ز ز
ر
ليالء دور الرعاية طويلة األجل وذلك من خالل تمديد توفي خدمات التمريض أو
• زيادة متوسط الرعاية اليومية
ز
ّ
الشخص ( )PSWإىل أرب ع ساعات يف اليوم عىل مدى أرب ع سنوات ،األمر الذي يجعل مقاطعة أونتاريو تحتل موقع
عمال الدعم
ي
الريادة ز
بي المقاطعات الكندية األخرى ز يف رعاية كبار السن.
• إتاحة  4مليارات دوالر ز يف  2022-2021وملياري دوالر أخرى ز يف  23-2022عىل شكل دعم مخصص لحماية صحة الناس ودعم
مكافحة جائحة كوفيد.19-

•

ز
تشخيص عىل أحدث
مستشف  Cortellucci Vaughanالجديد بغرفة طوارئ جديدة ،وغرف عمليات وتصوير
افتتاح موقع
ي
ً
ز
ُ
ز
ً
ز
الصخ.
يعتي هذا أول مستشف ب يت حديثا يتم افتتاحه يف أونتاريو منذ  30عاما مما يضيف سعة استيعابية جديدة للنظام
طراز .ر
ي

ز
إضاف لألفراد والوظائف .تشمل أبرز النقاط ز يف التمويل الجديد
دعم  13.5 -مليار دوالر ،بما ز يف ذلك  2.4مليار دوالر عىل شكل دعم
ي
يىل:
ما ي
• تقديم  380مليون دوالر لآلباء من خالل جولة أخرى من المدفوعات ،عقب تقديم تمويل بقيمة  378مليون دوالر ز يف آذار
ً
/مارس بقيمة  200دوالر لكل طفل حت سن ً 12
دوالرا لكل طفل وشاب من ذوي االحتياجات الخاصة حت سن 21
عاما و250
ً
ز
المتعلمي ( .)Support for Learners initiativeسيساعد ذلك ز يف التكاليف اإلضافية الناشئة عن
عاما ،من خالل مبادرة دعم
ز
الت لديها ثالثة أطفال صغار ،أحدهم من ذوي
جائحة كوفيد  ،19-مثل تكنولوجيا التعلم ر
يعت أن األرسة ي
عي اإلنينت .مما ي
ز
ز
االحتياجات الخاصة ،ستحصل عىل  1300دوالر يف عام  2020للمساعدة يف التكاليف المتعلقة باللوازم التعليمية والتكنولوجيا.
• فرض  Seniors’ Home Safety Tax Creditللسنة ز
الضيبية  - 2021األمر الذي من شأنه توفي ائتمان بنسبة  25ز يف المائة
ز
إلجراء التجديدات المؤهلة لغاية ر
عشة آالف دوالر  -مما سيساعد كبار السن عىل البقاء لمدة أطول يف منازلهم كونها أصبحت
ً
ً
ر
ز
ز
مديني
مؤهلي بغض النظر عن دخلهم وبغض النظر أيضا عما إذا كانوا
أكي أمانا وأفضل قابلية للعيش بها .سيكون كبار السن
ً
ز
أيضا عىل أفراد األرسة الذين يعيش معهم أحد كبار السن ويقدمون له المساعدة.
بضيبة الدخل لعام  .2021كما سينطبق ذلك
•

•

•

•

استثمار  60مليون دوالر إضافية عىل مدى ثالث سنوات ً
بدءا من عام  2021-2020ز يف خطة عمل الشبان السود ( Black
ز
للتمكي االقتصادي من شأنه أن
الحاىل وإنشاء تيار جديد
األساس لتمديد رالينامج
) ،Youth Action Planومضاعفة تمويلها
ي
ي
االجتماع واالقتصادي.
يدعم الشباب السود ز يف تحقيق النجاح
ي
ز
عامي لصندوق بناء المجتمع ( )Community Building Fundلدعم السياحة
استثمار  100مليون دوالر عىل مدى
ز
تعائ من ضغوط مالية كبية بسبب الجائحة.
الت ي
المجتمعية والمنظمات الثقافية والرياضية ي
توفي تمويل طارئ لمرة واحدة بقيمة  25مليون دوالر لمؤسسات الفنون ز يف مقاطعة أونتاريو للمساعدة ز يف تغطية الخسائر
التشغيلية المتكبدة نتيجة فيوس كوفيد.19-
ً
تقديم ً
إضافيا قدره  1.8مليار دوالر لصندوق دعم الناس والوظائف ( )Support for People and Jobs Fundعىل
دعما
ز
ز
المقبلي وذلك لضمان استمرار القدرة عىل االستجابة لالحتياجات الناشئة ومواصلة تقديم الدعم لسكان مقاطعة
العامي
مدار
أونتاريو.

ً
إنعاش  -تخصيص  4.8مليار كدعم جديد لبناء أساس ز
مدفوعا بالنمو االقتصادي .تشمل أبرز النقاط:
متي لإلنعاش
• توظيف استثمارات إضافية تزيد قيمتها عن  680مليون دوالر عىل مدى السنوات األرب ع المقبلة زف ز
البت التحتية عريضة النطاق
ي
والت من شأنها ،إىل جانب ز
الياماتها السابقة ،مما يؤدي إىل زيادة االستثمارات ز يف مقاطعة أونتاريو إىل ما يقرب من مليار دوالر
ي
ز
ألول مرة ز يف التاري خ وذلك لضمان اتصال المجتمعات يف جميع أنحاء المقاطعة.
•

والت تقتل
جلب المزيد من الوظائف إىل مقاطعة أونتاريو من خالل وضع خطة شاملة لمواجهة تكاليف الكهرباء الباهظة ي
ً
حواىل  14و 16ز يف المائة عىل
حجما
واألكي
الوظائف ،مما سيوفر عىل أصحاب المشاري ع الصناعية والتجارية متوسطة الحجم
ر
ي
التواىل ز يف المتوسط عىل فواتي الكهرباء الخاصة بهم (بنفقات إضافية قدرها  1.3مليار دوالر عىل مدى ثالث سنوات).
ي

•

خفض ز
صانع فرص العمل وتحقيق تكافؤ الفرص من خالل خفض معدالت
الضائب العقارية المفروضة عىل
ي
 – BET( Business Education Taxزرصيبة التثقيف التجاري) ر
ألكي من  200ألف صاحب عمل أو 94بالمئة من جميع
العقارات التجارية ز يف المقاطعة أي ما نسبته  0.88بالمئة .هذا من شأنه أن يحقق  450مليون دوالر من الوفورات السنوية مما
ً
تخفيضا بنسبة  30زف المائة للعديد من المشاري ع الخاضعة ً
حاليا ل  BETز يف المقاطعة.
يمثل
ي

•

•

•

•

•

االستجابة لطلبات الحكومات المحلية من خالل اقياح تزويد البلديات بالقدرة عىل تقليل ز
الضيبة العقارية المفروضة عىل
الشكات الصغية ز
واليام المقاطعة بالنظر زف مطابقة هذه التخفيضات .هذا من شأنه أن يوفر ر
ر
للشكات الصغية ما يصل إىل 385
ي
الضائب العقارية البلدية ز
مليون دوالر من إجماىل إعفاءات ز
والضائب العقارية عىل مستوى المقاطعة بحلول عام 2023-2022
ي
ً
وفقا العتماد البلدية.
ز
الضيبة المفروضة عىل الوظائف ر
إنهاء ز
إضاف من خالل اقياح زيادة إعفاء
ألكي من  30ألف صاحب عمل
ي
 – EHT( Employer Health Taxزرصيبة صحة صاحب العمل) من  490ألف دوالر إىل مليون دوالر .عند تطبيق هذه اإلعانة
حواىل  90ز يف المئة من أصحاب العمل أي  EHTمما سيوفر لهم  360مليون دوالر ز يف عام 2022-2021
اإلضافية لن يدفع
ي
ز
ز
وف دعم عجلة النمو.
بحيث يمكن إعادة استثمارها يف الوظائف ي
االليام ز
ز
بيويد سكان أونتاريو بدعم يصل إىل  20ز يف المئة لتغطية النفقات السياحية المؤهلة ز يف أونتاريو وذلك بغية تشجيعهم عىل
اكتشاف أونتاريو بأمان ز يف عام  ،2021وهو عام قضاء إجازة ز يف ربوع أونتاريو.
ر ز ً
ز
تضرا من الجائحة بالتدريب والوظائف من خالل
العاملي ز يف قطاع السياحة والضيافة وغيهم من األشخاص األكي
ربط
تستدع المهارات،
الت
ي
استثمارات تصل قيمتها إىل  180.5مليون دوالر عىل مدى  3سنوات ،ويشمل ذلك اسياتيجية الحرف ي
ً
فضًل عن  100مليون دوالر إضافية من االستثمارات المخصصة من خالل  Employment Ontarioللتدريب عىل المهارات،
وإعادة تصميم برنامج المهنة الثانية ) ،(Second Career programوكذلك تخصيص مبلغ  59.5مليون دوالر الكتساب
المهارات ر
األكي ً
طلبا.
ً
تقديم  500مليون دوالر عىل مدى أرب ع سنوات لجعل الخدمات الحكومية ر
أكي موثوقية ومالءمة وأسهل وصوًل من خالل
(Ontario Onwards Acceleration Fundصندوق مشعات األعمال ز يف أونتاريو ).

حقائق رسيعة
•

•

•

•

ً
واعتبارا من أيلول/
سبتمي ،بلغ التوظيف
منذ شهر حزيران/يونيو ارتفع معدل التوظيف ز يف أونتاريو بمقدار  838ألف وظيفة،
ر
 95.8ز يف المئة مما كان عليه المستوى ز يف شباط /رفياير .2020
الحقيف ز يف أونتاريو بنسبة  6.5ز يف المئة ز يف عام  2020بينما يرتفع بنسبة  4.9ز يف
اإلجماىل
المحىل
من المتوقع أن ينخفض الناتج
ي
ي
ي
المئة ز يف عام  .2021من المتوقع أن يواصل النمو االقتصادي ز يف أونتاريو نموه بعد عام  ،2021حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج
قيف بنسبة  3.5ز يف المئة ز يف عام  2022قبل أن يياجع إىل نمو بنسبة  2.0ز يف المئة ز يف عام .2023
المحىل
اإلجماىل الح ي
ي
ي
يشيط )Fiscal Sustainability, Transparency, and Accountability Act, 2019 (FSTAAعىل الحكومة ر
نش خطة
ً
ز
ز
تعاف زف حالة عدم توقع ز
ميانية متوازنة ز يف العام األخي من الخطة المالية متعددة السنوات .كما ينص القانون أيضا عىل رصورة
ي ي
ز
اليقي المستمرة وغي المسبوقة والمخاطر
توفر المرونة وتوفي القدرة عىل االستجابة للظروف المتغية .بالنظر إىل حالة عدم
التعاف فز
ز
المرتبطة بجائحة كوفيد ،19-تقيح الحكومة إجراء تعديالت عىل هذا القانون إليقاف اشياط تقديم خطة
ي ي
.Budget 2020
ُ
ه أول سلطة قضائية ز يف كندا تصدر توقعات مالية عكست آثار أزمة جائحة كوفيد 19-ز يف خطة
من الجدير بالذكر أن أونتاريو ي
عمل مقاطعة أونتاريو الصادرة ز يف  25آذار/مارس  :2020االستجابة لفيوس كوفيد.19 -

مصادر إضافية
خطة عمل مقاطعة أونتاريو :حماية ،دعم ،إنعاش
ورقة المعلومات األساسية :الحماية - :االستجابة الطارئة لجائحة كوفيد 19-
ورقة المعلومات األساسية الدعم  -دعم الناس والوظائف
ورقة المعلومات األساسية اإلنعاش -تهيئة الظروف من أجل تحقيق التنمية
ورقة المعلومات األساسية إدارة الشؤون المالية بأونتاريو بمسؤولية وشفافية
ورقة المعلومات األساسية أبرز النقاط ز يف خطة عمل مقاطعة أونتاريو):حماية ،دعم ،إنعاش
ز
الثائ للعام 2020
حسابات أونتاريو االقتصادية _-الرب ع ي
خطة عمل مقاطعة أونتاريو :االستجابة لفيوس كوفيد 19

