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خطة أونتاريو للبناء )(Ontario’s Plan to Build
تدعم م زيانية  2022خطة لتوفي وظائف أفضل وبأجور أعىل ،وبناء الطرق الرسيعة والنقل والمستشفيات وخفض
التكاليف المعيشية لألرس.
تورونتو -اليوم ،أعلن وزير المالية  Peter Bethlenfalvyعن م زيانية  .2022تتضمن خطة اونتاريو للبناء خمس ركائز:
 .1إعادة بناء اقتصاد أونتاريو
 .2العمل من أجل الع ّمال
 .3بناء الطرق الرسيعة وال ُب زن التحتية األساسية
 .4خفض التكاليف
 .5خطة الحفاظ عىل المقاطعة مفتوحة
تغتنم خطة الحكومة الفرص ز يف تصنيع المعادن الحيوية والبطاريات والسيارات الهجينة ،والعمل عىل توفي وظائف أفضل وأجور أعىل وخفض
التكايف المعيشية لألرس والبدء بالعمل الجاد ز يف شق الطرق الرسيعة والنقل وبناء المستشفيات وال ُب زن التحتية األساسية األخرى .بدعم بخطة
لبقاء المقاطعة مفتوحة ،تعمل الحكومة عىل بناء أونتاريو.
ّ
رصح الوزير " Bethlenfalvyيستحق سكان أونتاريو حكومة لديها خطة حقيقية للبناء" وأضاف " تجسد م زيانية حكوماتنا رؤية رئيس الوزراء
ز
فورد وخطتنا يف تجاوز األعذار والعمل الفوري لتحقيق أولويات سكان اونتاريو".
ز
ز
س بمتوسط معدل سنوي
تواصل ميانية  2022سجل الحكومة الحافل بالدارة المالية القوية .فتتضمن الخطة زيادات يف إنفاق ال رينامج األسا ي
ز
يبلغ حوال خمسة ف المئة عىل مدى السنوات الثالث المقبلة .كما تقدم الم زيانية خطة انتعاش من شأنها سد عجز أونتاريو قبل عام ز
ي من
ي
ي
التاري خ المتوقع ز يف م زيانية العام .2021
ه بعد ومهمتنا لم تنته .ونحن عىل أتم االستعداد
وقال الوزير "Bethlenfalvyحكومتنا لديها خطة ،وستنجح هذه الخطة" "لكن العمل لم ينت ي
لتنفيذها من أجل سكان أونتاريو".
تنطوي الرك زية األول زف خطة الحكومة عىل إعادة بناء اقتصاد أونتاريو .بينما خرست أونتاريو  300ألف وظيفة صناعية ب ز
ي العام 2004
ي

و ،2018فقد وضعت الحكومة خطة تساعد في خلق الوظائف وبناء االزدهار في كل مكان وللجميع.
تشمل أبرز النقاط:
•

•

اغتنام فرص المعادن الحيوية ز يف أونتاريو وستكون البداية من الشمال .ستصبح المعادن الحيوية جز ًءا من مستقبل صناعة الفوالذ النظيف
ُ
والبطاريات والمركبات الهجينة والكهربائية؛ حيث يتم تصنيع الجيل التا يل من السيارات ز يف أونتاريو بسواعد عمال أونتاريو وتباع ز يف جميع
أنحاء أمريكا الشمالية والعالم .كما تشمل خطة الحكومة عىل تخصيص مليار دوالر ل ريميم البنية التحتية القديمة؛ مثل الطرقات الصالحة
ً
لالستخدام ز يف الفصول المختلفة والمؤدية إل  Ring of Fireوبناء الممر الذي سيصل بنا إل االزدهار .الخطة أيضا مدعومة باس رياتيجية
المعادن الحيوية ( )Critical Minerals Strategyبدعم قيمته  2مليون دوالر ز يف  23-2022و 3مليون دوالر أخرى ز يف ُ 24-2023بغية
إنشاء صندوق االبتكار ز يف مجال المعادن الحيوية (.)Critical Minerals Innovation Fund
المساعدة زف إيجاد وظائف صناعية جيدة مع م زض أونتاريو ق ً
دما ز يف احتاللها مكانة الريادة ز يف صناعة مركبات المستقبل .اعتبا ًرا من أوائل
ي
ي
أبريل  ،2022شهدت أونتاريو استثمارات جديدة تزيد قيمتها عن  12مليار دوالر ز يف عقود إنتاج المركبات وتصنيع البطاريات عىل مدار
ً
الثمانية ع ررس شه ًرا الماضية .كما تدعم أونتاريو االستثمارات ال ر ين تعمل عىل المساعدة ز يف جعل المقاطعة منت ًجا رائدا عالم ًيا للفوالذ النظيف
منخفض االنبعاثات للمساعدة ز يف تصنيع السيارات ز يف المقاطعة.

•

•

•

العمل عىل إيجاد فرص عمل ز يف المؤسسات ز يف المقاطعة للمجتمعات ز يف كافة أنحاء أونتاريو وذلك بهدف المساعدة ز يف تحف زي النمو
س ل ) Workplace Safety and Insurance Board (WSIBإل لندن والعمل ز يف
االقتصادي .وستكون البداية من خالل نقل المقر الرئي ي
رساكة وثيقة مع المؤسسة والرسكاء وتحديد الشوارع الرئيسية ف المجتمعات للمقرات الجديدة للمؤسسات والهيئات الحكومية.
ز
م
استثمار  107مليون دوالر عىل مدى السنوات الثالث المقبلة لمساعدة المقاطعة عىل التنافس مع الواليات القضائية يف سباق عال ي
لتطوير وامتالك التقنيات الهامة.
ز
توفي  4مليار دوالر لدعم االن رينت عا يل الرسعة للوصول إل كافة مجتمعات أونتاريو يف نهاية العام .2025

العمل من أجل الع ّمال هي الركيزة الثانية في خطة الحكومة .يستحق عمال أونتاريو حكومة تعمل بجد مثل عملهم في أونتاريو.
لذا وضعت الحكومة خطة توفر وظائف أفضل وأجور أعلى للجميع.
تشمل أبرز النقاط:
•

•

•

•

•

•

•

زيادة الحد األد زن العام لألجور إل  15.50دوال ًرا للساعة بد ًئا من  1ت ررسين األول /أ كتوبر  2022مع ضمان الحد األد زن العام لألجور للعامل ز
ي
ز يف المنصة الرقمية وإجراءات الحماية الجديدة األول ز يف كندا.
استثمار مليار دوالر سنو ًيا ز يف برامج التدريب والتوظيف لعادة التدريب ورفع الكفاءات وذلك بال ر زيامن مع مواصلة الحكومة دعم إيجاد
وظائف وفرص أفضل لعمال اونتاريو.
استثمار  114.4مليون دوالر عىل مدى ثالث سنوات ز يف اس رياتيجية المهن الحرفية " " Skilled Trades Strategyلكرس الوصمة المرتبطة
للمهن الحرفية وتبسيط النظام.
ز
ز
توسيع نطاق منح الشهادات الجامعية للمساعدة ف إيجاد مجموعة من الخريج ز
ي الجاهزين للعمل يف المجاالت التطبيقية والسماح
ي
للطالب باكتساب التعليم والخ رية والمهارات الالزمة لدخول سوق العمل بشكل أرسع.
تقديم تمويل إضا ز يف بقيمة  268.5دوالر عىل مدى ثالث سنوات من خالل  Employment Ontarioلتعزيز برامج التدريب والتوظيف
الحكومية ،بما ز يف ذلك مبادرات التعا ز يف من الجائحة.
إعادة إطالق برنامج الوظيفة الثانية (  )Second Careerكجزء من برنامج وظائف أفضل ز يف أونتاريو ( )Better Jobs Ontarioلدعم فئة
أ ك ري وأ ك ري تنو ًعا من سكان أونتاريو بتمويل جديد بقيمة  5مليون دوالر ز يف العام  23-2022بالضافة استثمار  200مليون دوالر خالل
السنوات الثالثة الماضية .يساعد برنامج وظائف أفضل زف اونتاريو العمال المرسح ز
ي عىل الوصول إل التدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا
ي
ي للوظائف المطلوبة وذات األجر الجيد ،كما تربط أصحاب العمل المحلي ز
مؤهل ز
ي بالعمال ذوي المهارات العالية الذين يحتاجون إليهم
استقطاب الوافدين الجدد من خالل خطة تنطوي عىل استثمار زف برنامج أونتاريو للمهاجرين المرشح ز
ي ( Ontario Immigrant
ي
) )Nominee Program – OINPوالذي يرشح المتقدم ز
ي للحصول عىل القامة الدائمة ممن يتمتعون بالمهارات والخ ريات الالزمة ز يف
سوق العمل ز يف اونتاريو.

بناء الطرق الرسيعة والُبزن التحتية األساسية هو الرك زية الثالثة زف خطة الحكومة .لوقت طويل ،ظل سكان أونتاريو عالق ز
ي ز يف حالة من الجمود
ي
نتيجة للقطارات المكتظة وخلف عجلة القيادة ز يف الطرقات المزدحمة االمر الذي أهدر المليارات من اقتصاد الحكومة .ال بد من تغيي هذا.
ستبا ررس الحكومة العمل الجاد ز يف بناء الطرق الرسيعة والتقل ومشاري ع البنية التحتية األخرى للحد من حاالت الجمود ودفع عجلة االقتصاد
وخلق فرص عمل.
تشمل أبرز النقاط:
ز
• التخطيط لواحدة من أ ك ري الخطط الرأسمالية طمو ًحا يف تاري خ المقاطعة ،من خالل تخصيص استثمارات مخططة عىل مدى الع ررس سنوات
القادمة تبلغ قيمتها  158.8مليار بحيث تشمل  20مليار ز يف العام .23-2022
• استثمار  25.1مليار دوالر عىل مدى السنوات الع ررس القادمة لدعم تخطيط وبناء مشاري ع الطرق الرسيعة ز يف جميع أنحاء المقاطعة،
ويتضمن ذلك:
•
•

إنشاء Highway 413
إنشاء Bradford Bypass

•

•
•
•

الخطوات األول لتمك ز
ي التوسيع المستقب يىل ل Highway 401

• تطوير QEW Garden City Skyway
ز
ز
ر
ز
إكمال المرحلة الثانية من األعمال النشائية القائمة يف  Highway 7الجديد بي مدين ين كتشيي وجويلف
إعادة إنشاء Highway 101و Timmins Connecting Link
استثمار  61.1مليون دوالر ز يف مجال المواصالت العامة ،ويشمل:
• وضع حجر األساس لOntario Line
• الم زض ق ً
دما ز يف أعمال التخطيط ل Sheppard Subway Extension
ي
• تخطيط وتصميم العمل لكل من  Eglinton Crosstown West ExtensionوToronto Pearson International Airport
•
•
•

The Bowmanville GO Rail Extension
ز
رحالت قطار  GOخالل أيام األسبوع ب ز
ي لندن و  Union Stationيف تورنتو
خدمة قطار الركاب لتصل إل شمال ررسق اونتاريو.

استثمار  14مليون دوالر ز يف المنح الرأسمالية عىل مدى السنوات الع ررس القادمة لبناء وتجديد المدارس وأماكن رعاية األطفال.
انظر خطة االصول الرأسمالية لبناء أونتاريو ” "A Capital Plan for Building Ontarioللحصول عىل المزيد من المعلومات.
ه الرك زية الرابعة ز يف خطة الحكومة .يؤثر ارتفاع التكاليف بشكل مبا ررس عىل األرس وعىل كبار السن وكذلك عىل العمل
خفض التكاليف ي
واالقتصاد ككل .لذا تنطوي خطة الحكومة عىل خفض التكاليف المعيشية من خالل زيادة المساكن المعروضة وتقليل كلفة المواصالت أو
ز
ر
سء بد ًءا من رعاية االطفال وح رن ال زضائب.
القيادة عن طريق توفي العانة يف كل ي
تشمل أبرز النقاط:
•

•

•

•

ً
تطبيق خطة طويلة المدى لمواجهة أزمة السكن وفقا لتوصيات فريق عمل القدرة عىل تحمل تكاليف السكان ( Housing
 .)Affordability Task Forceوهذا يشمل دعم إنشاء جميع األعمال النشائية من خالل ترسي ع الحصول عىل الموافقات للبدء بالعمل
ي األجانب ،واتخاذ إجراءات صارمة ضد المطورين غي األخالقي ز
وإعطاء األولوية لمش ريي المنازل زف أونتاريو عىل المضارب ز
ي ،واالل ر زيام بتقديم
ي
خطة عمل لتوفي السكان لكل عام عىل مدى السنوات األرب ع المقبلة.
الحد من تكاليف قيادة السيارات من خالل إلغاء واس ريداد رسوم تجديد لوحة ال ريخيص لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والدراجات
ً
النارية والدراجات البخارية ،وخفض زرصيبة الغاز بمقدار  5.7سنتا لل ري الواحد لمدة ستة أشهر بد ًءا من  1تموز /يوليو  2022و إلغاء رسوم
الطريق الرسي ع  418و .412
ز
ر
ز
ض المتوسط ،لحوا يل  1.1مليون
اقياح تقديم إعانة قدرها  300دوالر إضا يف من )( Personal Income Tax (PITرصيبة الدخل الشخ ي
دافع زرصائب من خالل تعزيز ( Low-income Individuals and Families Tax Creditالئتمان ال زضي ر ين لألفراد واألرس من ذوي الدخل
المنخفض ).
خفض رسوم رعاية األطفال لآلباء وتأم ز
ي صفقة عادلة ألونتاريو من خالل التوقيع عىل اتفاقية بقيمة  13.2مليار دوالر مع الحكومة
ز
الفيدرالية ز يف خطوة مهمة نحو تحقيق متوسط رعاية الطفل  10دوالرات يف اليوم بحلول أيلول/سبتم ري .2025

خطة إبقاء المقاطعة مفتوحة هي الركيزة الخامسة في خطة الحكومة .مع تقديم أكثر من  32مليون جرعة من اللقاح وأكثر من  90بالمئة
من األفراد ممن يبلغون  12عا ًما أو أكثر تم تلقيحهم بالكاملكانت أونتاريو افضل من العديد من المقاطعات األخرى خالل جائحة كوفيد19-
رفعت الحكومة بحذر القيود المفروضة واالقتصاد آخذ بالتعافي .ولمواجهة التحديات التي قد نشهدها ،تستثمر الحكومة بشكل كبير في خطتها
للحفاظ على المقاطعة مفتوحة.

تشمل أبرز النقاط:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

توسيع القوة العاملة ز يف مجال الرعاية الصحية ز يف أونتاريو من خالل:
ً
إطالق برنامج( Learn and Stay Grantمنحة تعلم واب َق) الجديد لما يصل إل  2500طالب مؤهال ممن يلتحقون ز يف ال ريامج ذات
األولوية؛ مثل التمريض وممن يعملون ز يف المجتمعات النائية حيث درسوا بعد التخرج.
ز
ح واستقرار القوى العاملة التمريضية الحالية من خالل استثمار  764مليون دوالر عىل
المساعدة يف االحتفاظ بالممرضات ع ري القطاع الص ي
مدار عام ز
ي ل ر زيويد ممرضات أونتاريو بحافز استبقاء يصل إل  5000دوالر لكل شخص.
بنا ًء عىل توظيف  8600عامل رعاية صحية منذ آذار /مارس  ،2020ستستثمر الكومة ما قيمته  230مليون دوالر لتعزيز سعة قطاع
الرعاية الصحية.
ز
استثمار  42.5مليون دوالر عىل مدار عام ز
ي بد ًءا من  2023إل  2024لدعم التوسع يف  160منص ًبا جامع ًيا و  295وظيفة دراسات عليا،
بما ز يف ذلك ز يف كليات الطب الجديدة ز يف برامبتون وسكاربورو.
دعم النتاج المح يىل لإلمدادات الحيوية وضمان استعداد أونتاريو لحاالت الطوارئ المستقبلية من خالل االل ر زيام ،اعتبا ًرا من أبريل ،022
بأ ك ري من  77مليون دوالر  Ontario Together Fundالستفادة من  230مليون دوالر تقري ًبا ز يف االستثمارات لدعم تصنيع معدات الحماية
الشخصية المصنوعة ز يف أونتاريو.
ً
ر
ً
ح بقيمة  15مليون دوالر عىل مدى ثالث سنوات ز يف
اغتنام فرصة ان نصبح مركزا عالميا للتصنيع الحيوي وعلوم الحياة واستثمار اسياتي ر ي
برنامج ابتكار جديد لعلوم الحياة لتطوير وتوسيع المكانات التجارية للعالجات والتقنيات الطبية والرقمية.
إنشاء وتطوير المستشفيات من خالل ااستثمار أ ك ري من  40مليار دوالر خالل السنوات الع ررس القادمة ز يف البنية التحتية للمستشفيات
وقطاع الرعاية الصحية من خالل دعم اكقر من  50م ررسوع للمستشفيات ال ر ين ستضيف أ ك ري من  3000رسير جديد عىل مدى السنوات
الع ررس القادمة.
القيام باستثمارات تاريخية ز يف المستشفيات بقيمة  3.3مليار دوالر إضافية ز يف  ،2023-2022وبذلك يصل إجما يل االستثمارات الضافية ز يف
ً
المستشفيات إل  8.8مليار دوالر منذ  .2019-2018تستثمر الحكومة أيضا  3.5مليار دوالر عىل مدار ثالث سنوات لدعم استمرار أ ك ري من
ُ
 3آالف رسير تم إيجادها خالل الجائحة و 1.1مليار دوالر أخرى لدعم استمرار مئات من ارسة الرعاية الحثيثة ال رن خصصت للبالغ ز
ي
ي
واالطفال وحدي ر ين الوالدة خالل ف رية جائحة كوفيد.19-
القيام باستثمارات إضافية ز يف الرعاية الم ز زيلية من خالل التخطيط الستثمار ما يصل إل مليار دوالر إضا ز يف عىل مدى السنوات الثالث
المقبلة .كما تق ريح الحكومة ( Ontario Seniors Care at Home Tax Creditإعفاء زرصي ر ين لرعاية كبار السن ز يف المنازل بأونتاريو) وذلك
لمساعدة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم  70ع ًاما أو أ ك ري ز يف النفقات الطبية للرعاية الم ز زيلية لمساعدة األشخاص عىل البقاء ز يف منازلهم لف رية
أطول.

حقائق رسيعة
ز
ز
• ارتفع الناتج المح يىل الجما يل الفع يىل ألونتاريو  4.3بالمئة يف العام  ،2021كما وارتفع التوظيف بمقدار  344.800وظيفة صافية يف عام
ز
ه أقوى وتية سنوية مسجلة لنمو الوظائف.
 2021أو  4.9يف المائة ،و ي
•

•

•

من المتوقع أن تعود أونتاريو إل مركز الفائض ز يف اليرادات بحلول العام  ،28-2027وذلك قبل عام زي من توقعات م زيانية العام  .2021عىل
ً
ً
المدى المتوسط تتوقع الحكومة انخفاضا ثابتا ز يف العجز البالغ  19.9مليار دوالر ز يف  ،23-2022و  12.3مليار دوالر ز يف  ،2024-2023و
 7.6مليار دوالر ز يف  ، 5-2024مما يمثل تحس ًنا كب ًيا منذ صدور م زيانية .2021
من المتوقع أن تبلغ نسبة صا ز يف الدين إل الناتج المح يىل الجما يل  40.7ز يف المائة ز يف الف رية  ، 2022-2021أي أقل بنسبة  8.1نقطة مئوية
من التوقعات المقدرة ب  48.8ز يف المائة ز يف مزيانية عام  .2021عىل المدى المتوسط ،من المتوقع اآلن أن يبلغ صا ز يف نسبة الدين إل الناتج
المح يىل الجما يل ز يف أونتاريو  41.4ز يف المائة ز يف  23-2022و  ، 24-2023وأن ينخفض إل  41.3ز يف المائة ز يف .2025-2024
تساعد التعديالت الت ررسيعية المق ريحة كجزء من خطة أونتاريو للبناء ،ز يف حالة إقرارها ،عىل إنشاء خدمات عبور سلسة ع ري حدود تورونتو،
ي عىل السيارات ،وإلغاء ررسط وجود المكتب األساس لمجلس السالمة والتأم ز
واتخاذ إجراءات صارمة ضد االحتيال زف مجال التأم ز
ي ز يف
ي
ي
مكان العمل ز يف تورونتو.
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