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بناء أونتاريو Build Ontario
الحكومة تعلن البيان االقتصادي لخريف العام 2021

تورونتو -أصدر وزير المالية  Peter Bethlenfalvyاليوم تقرير توقعات أونتاريو االقتصادية والمراجعة المالية لعام 2021( 2021
سا لتعافي أونتاريو
 )Review Ontario Economic Outlook and Fiscalبناء أونتاريو تحدد الخطة كيف ستبني الحكومة أسا ً
وازدهارها من خالل العمل الجاد على تحسين البنية التحتية الحيوية ،وجذب زيادة االستثمار ،واستعادة الريادة في صناعة السيارات
ضا تقدم أونتاريو ضد جائحة كوفيد.19-
والصناعات األخرى .تحمي الخطة أي ً
يقول الوزير " Bethlenfalvyبينما نواصل حماية التقدم المحرز بشق األنفس ضد الجائحة ،تتطلع حكومتنا إلى خطتنا لبناء مستقبل أفضل
وأكثر إشراقًا لألسر والعمال والشركات في أونتاريو ،وأضاف " فمن خالل استثمار المعادن الهامة في الشمال وتسخير قدرتنا التصنيعية وبناء
البنية التحتية الحيوية ،ستجلب خطتنا انتعاشنا االقتصادي وازدهارنا لكل منطقة في مقاطعتنا".
حماية تقدمنا :وضعت الحكومة خطة لبناء نظام صحي ورعاية  -طويلة المدى لتقديم رعاية عالية الجودة ألحبائنا.
تشمل أبرز النقاط:
•

لتعزيز العاملين في مجال الرعاية الطويلة المدى ،تستثمر أونتاريو  342مليون دوالر بدًءا من  ،2022-2021إلضافة أكثر من
 5000ممرضة خبيرة ومسجلة وكذلك ممرضات ممارسات مسجالت و 8آالف عامل دعم شخصي .باإلضافة إلى ذلك ،تستثمر
اونتاريو  57.6مليون دوالر في بداية العام  23-2022لتوظيف  225ممرض ممارس في قطاع الرعاية الطويلة المدى.

•

لمساعدة المرضى في المستشفى على مواصلة التعافي وإعادة التأهيل في المنزل ،حيث يتمتعون بقدر أكبر من الراحة ،تستثمر
المقاطعة  548.5مليون دوالر إضافية على مدى ثالث سنوات لتوسيع نطاق منظومة الرعاية المنزلية والمجتمعية .سيدعم هذا
التمويل في كل عام ما يصل إلى  28ألف مريض بعد إجراء عمليات جراحية حرجة و 21ألف مريض ممن يعانون من ظروف
صحية حرجة.

•

لدعم الصحة النفسية ورفاهية العاملين في مجال الصحة والرعاية طويلة المدى في جميع أنحاء المقاطعة ،تستثمر الحكومة 12.4
مليون دوالر على مدار عامين بدًءا من  2022-2021لالستمرار في الوصول السريع إلى الدعم الحالي والموسع للصحة النفسية
واإلدمان.

•

ولتأمين سالمة نزالء الرعاية الطويلة المدى ،توفر الحكومة  72.3مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لزيادة القدرة على اإلنفاذ
والتي تشمل مضاعفة أعداد المفتشين في جميع أنحاء المقاطعة بدءا من العام  .23-2022وهذا سيجعل نسبة المفتشين في أونتاريو
إلى دور الرعاية طويلة المدى هي األعلى في كندا.

بناء أونتاريو وضعت الحكومة خطة فورية لبناء مستقبل أونتاريو من خالل إنشاء طرق سريعة ومستشفيات وإسكانات إلى جانب توفير
خدمات إنترنت بسرعة عالية .من خالل هذه االستثمارات ،ستعمل الحكومة على توسيع قدرات الرعاية الصحية في المقاطعة ،وتوفير
الوصول إلى الموارد المعدنية الهامة في شمال أونتاريو ،وتقليل الوقت الذي يقضيه السائقون في االختناق المروري كي يتمكنوا من قضاء
المزيد من الوقت مع األصدقاء والعائلة.
تشمل أبرز النقاط:
•

لبناء وتوسيع وإصالح الطرق السريعة والجسور في أونتاريو ،وخلق فرص العمل وتحفيز النمو االقتصادي ،استثمرت الحكومة ما
يقرب من  2.6مليار دوالر في التمويل للفترة  22-2021لدعم برنامج الطرق السريعة في أونتاريو ،والذي يضم أكثر من 580
مشروًعا للبناء والتوسع وإعادة التأهيل .وكجزء من برنامج الطرق السريعة ،التزمت الحكومة بتمويل بناء وتطوير Bradford
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•

العمل بالشراكة مع مجتمعات  Northern Nationو  First Nationلخلق فرص العمل ،واستغالل المعادن الحيوية في
المنطقة ،وتحقيق الرخاء االقتصادي في شمال أونتاريو .كذلك التزمت المقاطعة بما يقرب من  1مليار دوالر لدعم تخطيط وبناء
شبكة طرق آمنة في جميع الفصول باإلضافة إلى مشاريع أخرى ستوفر بدورها ممًرا الزدهار قبائل األمم األولى النائية في أقصى
الشمال .يجب على حكومة كندا تكثيف ومواءمة التزامات أونتاريو في هذا المشروع الهام.

•

تستجيب أونتاريو لحاجة البلديات من خالل مضاعفة استثماراتها السنوية في برنامج صندوق أونتاريو للبنية التحتية المجتمعية
( .)Ontario Community Infrastructure Fund programسيرفع االستثمار اإلضافي متعدد السنوات والبالغ مليار
دوالر إجمالي االستثمار إلى ما يقرب من  2مليار دوالر على مدى السنوات الخمس المقبلة بدًءا من  ،2022-2021وذلك لتوفير
اليقين وإمكانية التنبؤ لـ  424من المجتمعات الصغيرة والريفية والشمالية للتمكن من بناء الطرق والجسور والبنية التحتية للمياه
والصرف الصحي وصيانتها.

•

لتزويد جميع أقاليم أونتاريو بإمكانية الوصول إلى إنترنت عالي السرعة وموثوق وبأسعار معقولة بحلول نهاية عام  ،2025قدمت
المقاطعة التزاًما تاريخيًا بما يقرب من  4مليارات دوالر على مدار ست سنوات.

•

لمواجهة عقود من اإلهمال ومساعدة أولئك الذين ينتظرون الحصول على الرعاية الطويلة المدى ،تخطط حكومة أونتاريو استثمار
 3.7مليون دوالر إضافية في بداية العام  25-2024لتوفير  10آالف سرير إضافي في الرعاية الطويلة المدى وتحديث  12ألف
سرير حالي ليصل إلى معايير التصميم الحديثة .سيؤدي هذا إلى رفع إجمالي االستثمار إلى  6.4مليار دوالر منذ ربيع العام 2019
 وهذا يعد استثمار تاريخي سينتج عنه ما يزيد عن  30ألف سرير جديد بحلول عام  2028وحوالي  28ألف سرير مطور للرعايةطويل المدى في جميع أنحاء المقاطعة.

•

لدعم الطلبات المتزايدة على نظام الرعاية الصحية ،تستثمر أونتاريو  30.2مليار دوالر على مدى السنوات العشر القادمة لبناء
وتوسيع وتحديث المستشفيات ،وهو التزام تاريخي لضمان حصول الناس على الرعاية التي يحتاجونها في مجتمعاتهم.

العمل من أجل العّمال :الحكومة تريد أن يكون العمال في سباق إلى القمة ،وليس سباقًا إلى القاع .لهذا السبب وضعت الحكومة خطة لبناء
عمال أونتاريو من خالل اقتراح رفع الحد األدنى لألجور ،وتوفير التمويل حتى يتمكن العمال من تعلم مهارات جديدة ،وجذب االستثمارات في
مجال المعادن المهمة ،وتصنيع السيارات ،وغيرها من الصناعات لخلق وظائف جيدة األجر.
تشمل أبرز النقاط:
•

لدعم العمال ،تقترح الحكومة زيادة الحد األدنى العام لألجور إلى  15دوالًرا للساعة اعتباًرا من  1يناير  2022وإلغاء معدل الحد
األدنى لألجور الخاص بمقدمي الخمور عن طريق رفعه إلى الحد األدنى العام لألجور.

•

لتعزيز مكانة أونتاريو كواحدة من الواليات القضائية الرئيسية في أمريكا الشمالية فيما يتعلق بالمعادن المهمة ذات المصادر

المستخرجة المسؤولة ،أعلنت المقاطعة عن خطط لتطوير أول استراتيجية من نوعها على اإلطالق للمعادن المهمة ( Critical
 .)Minerals Strategyستساعد وفرة المعادن المهمة في المقاطعة على تأمين االستثمارات مثل تكنولوجيا السيارات الكهربائية
الجديدة وخلق فرص جديدة لعمال أونتاريو.
•

لحماية وخلق وظائف في قطاع السيارات ،حصلت المقاطعة على التزامات استثمارية بقيمة  5.6مليار دوالر من كبرى شركات
تصنيع السيارات لقدرة سلسلة إمداد السيارات الكهربائية

•

لمواجهة المنافسة المتزايدة في االستثمار وتحديات سلسلة اإلمداد ،تنشئ أونتاريو تياًرا جديًدا على مستوى المقاطعة لمدة عامين
بقيمة  40مليون دوالر للتنافسية المتقدمة في التصنيع واالبتكار (Advanced Manufacturing and Innovation
) ،Competitivenessوهو جزء من برنامج التنمية اإلقليمي)) Regional Development Program

•

لمساعدة العمال في الحصول على وظائف جيدة ،تستثمر أونتاريو  90.3مليون دوالر إضافية على مدى ثالث سنوات بدًءا من
 2022-2021في استراتيجية الحرف المهنية ( .)Skilled Trades Strategyتشمل المبادرات الجديدة الرئيسية إنشاء معرض
مهني للحرف المهنية باإلضافة إلى تعزيز برنامج التدريب المهني للشباب في أونتاريو ( Ontario Youth Apprenticeship
 )Programوبرنامج تدريب ما قبل التلمذة الصناعية (Apprenticeship Training Program).-Pre

•

لتوفير فرص إضافية لتدريب العمال ،تقترح الحكومة تمديد ( Ontario Jobs Training Tax Creditاالئتمان الضريبي
لتدريب الوظائف في أونتاريو) حتى عام  .2022سيوفر تمديد االئتمان لعام  2022ما يقدر بـ  275مليون دوالر لدعم حوالي 240
ألف شخص ،أو  1150دوالًرا في المتوسط.

•

لدعم العمال الذين يحتاجون إلى تدريب للحصول على وظيفة ،تستثمر المقاطعة  5ماليين دوالر إضافية في  2022-2021لتوسيع
برنامج المهنة الثانية (.)Second Career program

•

لمساعدة قطاعي السياحة والضيافة على التعافي ،وتشجيع أسر أونتاريو على استكشاف أصقاع المقاطعة ،تقترح الحكومة
( Ontario Staycation Tax Creditائتمانًا ضريبيًا) مؤقت ًا جديًدا لإلقامة في أونتاريو لعام  .2022سيوفر القرض ما يقدر
بنحو  270مليون دوالر لدعم أكثر من مليون ونصف أسرة الكتشاف أونتاريو.

•

لحماية عمال أونتاريو من االستغالل واالتجار بالعمال ،تستثمر الحكومة  1.1مليون دوالر في  2022-2021لدعم فريق متخصص
من الضباط إلجراء عمليات تفتيش مركزة لوكاالت المساعدة المؤقتة ووكاالت توظيف العمال المهاجرين .سيساعد البرنامج
التجريبي في حماية بعض العمال األكثر ضعفا ً وتهميشا ً.

يقول الوزير  "Bethlenfalvyإن األخالق التي شهدتها مقاطعتنا خالل أسوأ أيام الجائحة  -روح شعب أونتاريو  -ستقودنا إلى مستقبل أكثر
إشراقًا وازدهاًرا" .لدى حكومتنا خطة مسؤولة وحكيمة تخلق الظروف المالئمة لالنتعاش االقتصادي والمالي المدفوع بالنمو .إنها خطة لحماية
التقدم الذي أحرزناه ،والبناء للمستقبل والعمل من أجل العمال الذين هم من يحقق لنا ذلك ".
حقائق سريعة
•

توقعات أونتاريو االقتصادية والمراجعة المالية لعام  :2021يعد  Build Ontarioالتحديث المالي السابع للحكومة منذ بدء
الجائحة ،مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتقديم تحديثات منتظمة حول الشؤون المالية في أونتاريو ،حتى خالل هذه الفترة
االقتصادية غير المؤكدة .وهذا جزء من خطة الحكومة للتعافي المدفوع بالنمو االقتصادي.

•

يتعافى اقتصاد أونتاريو من آثار جائحة كوفيد 19-وها هو يواصل في النمو .في  ،22-2021تتوقع الحكومة عجًزا قدره 21.5
مليار دوالر ،أي أقل بمقدار  11.6مليار دوالر من التوقعات الواردة في موازنة العام  .2021يعكس هذا التحسن توقعات نمو
اقتصادي أقوى ،باإلضافة إلى معلومات أحدث حول التأثير المالي لكوفيد 19-على المقاطعة بشكل عام.

•

ضا ثابتًا في العجز البالغ  19.6مليار دوالر في  2023-2022و 12.9مليار دوالر في
على المدى المتوسط ،تتوقع الحكومة انخفا ً
 ،2024-2023وهو تحسن قدره  8.1مليار دوالر و 7.2مليار دوالر على التوالي ،مقارنة بالتوقعات الواردة في ميزانية .2021

•

بالنظر إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كوفيد ،19-تواصل المقاطعة الحفاظ على المرونة لنشر الموارد حيث تشتد الحاجة
إليها ودعم المزيد من مبادرات التعافي من خالل ( COVID-19 Time-Limited Fundingالتمويل لفترة محددة لكوفيد)19-
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