
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  2022تعلن الحاكمة هوكول حالة الوالية عام 
  

  مبادرة جريئة لإلسراع بعودة نيويورك 228تتضمن أجندة "حقبة جديدة لنيويورك"  
  

  مليارات دوالر ستعيد بناء القوى العاملة وتنميتها، وتقديم مدفوعات مباشرة للعمال 10خطة رعاية صحية بقيمة  
  

ستحصر اإلصالحات الرئيسية ألخالقيات المسؤولين المنتخبين على مستوى الوالية بفترتين، وحظر الدخل الخارجي   
  بوكالة أخالقيات مستقلة جديدة JCOPEواستبدال 

  
ستساعد خطة اإلنقاذ التي تبلغ قيمتها مليار دوالر الشركات الصغيرة على العودة، وسيساعد اإلعفاء الضريبي للطبقة   

  الوسطى على رفع مستوى الماليين من سكان نيويورك
  

  ستوسع استثمارات البنية التحتية النقل في مدينة نيويورك وتقود األمة في العمل المناخ 
  

  هنا تاب حالة الوالية يتوفر ك  
  

الذي أوضحت خطتها لحقبة جديد في نيويورك. في   2022ألقت الحاكمة كاثي هوكول اليوم خطاب حالة الوالية لعام 
الخطاب، حددت الحاكمة هوكول تسعة مكونات رئيسية في جدول أعمالها: إعادة بناء اقتصاد الرعاية الصحية لدينا، وحماية  

لمسلح، واالستثمار في سكان نيويورك، واالستثمار في مجتمعات نيويورك،  السالمة العامة واتخاذ إجراءات قوية ضد العنف ا
وجعل نظام اإلسكان في نيويورك ميسور التكلفة، ومنصفة ومستقرة، مما يجعل نيويورك رائدة على المستوى الوطني في  

تصور التعليم العالي، وتعزيز  العمل المناخي والوظائف الخضراء، وإعادة بناء القوى العاملة للمعلمين في نيويورك وإعادة 
  مكانة نيويورك كنموذج وطني للعدالة، وإجراء إصالحات حاسمة الستعادة ثقة سكان نيويورك في الحكومة.

  
"بصفتي أول امرأة تقدم عنوان حالة الوالية في نيويورك، أريد أن أوضح أنني لست هنا فقط لصنع   قالت الحاكمة هوكول: 

اليوم، نبدأ في بنيان نسخة أفضل وأكثر عدالً وشمولية  لقد حان الوقت لحلم أمريكي جديد. اث فرق. أنا هنا إلحد  -التاريخ 
سننشئ حقبة جديدة لنيويورك من خالل الشروع في أجندة سياسية جريئة بعيدة المدى تعزز تعافينا  أسميها حلم نيويورك. 

  وتستعيد ثقة سكان نيويورك في الحكومة. وخالل كل هذا، سأستمر في التعاون مع اآلخرين وتقديم النتائج لسكان نيويورك".
  

ت كل منها موجه نحو نقل والية نيويورك إلى مستقبل أكثر  تتألف أجندة الحاكمة هوكول لنيويورك جديدة من تسعة مكونا 
  إشراقًا.

  
  إعادة بناء اقتصاد الرعاية الصحية لدينا لتوفير الرعاية لمزيد من سكان نيويورك

  
  في المائة 20مليارات دوالر إلعادة بناء وتنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بنسبة   10خطة بقيمة 

على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستعمل خطة الحاكم هوشول على إعادة بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية 
  4ارات دوالر في قطاع الرعاية الصحية بالوالية، بما في ذلك أكثر من ملي 10بالمائة. سيتم استثمار  20وتنميتها بنسبة  

مليارات دوالر لدعم األجور والمكافآت للعاملين في مجال الرعاية الصحية. باإلضافة إلى ذلك، ستعمل هذه الخطة على 
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ظيف عمال الرعاية في  تحسين المسار الوظيفي، وتوسيع الوصول إلى التدريب والتعليم في مجال الرعاية الصحية، وتو
  المناطق المحرومة، وتعزيز الرعاية المنزلية.

  
  حماية السالمة العامة واتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف باستخدام األسلحة النارية

  
تعلن الحاكمة هوكول عن أجندة ثالثية األجزاء لمنع العنف المسلح وجرائم العنف والحد منهما في جميع أنحاء والية 

  يوركنيو
ستزود مبادرة السالمة العامة هذه سلطات إنفاذ القانون على مستوى الوالية والمحلية باألدوات الالزمة للحفاظ على أمان  

سكان نيويورك من العنف المسلح. ستستثمر خطة الحاكم في السالمة العامة وتمول جهود سالمة البنادق الشرطية على  
اد تتبع األسلحة النارية بين الواليات، واالستثمار الثالثي في االستجابة المجتمعية للعنف  مستوى الوالية والمحلية، وإنشاء اتح

 المسلح. 
  

  االستثمار في موظفي نيويورك 
  

  تعلن الحاكمة هوكول عن إعفاء ضريبي جديد آلالف الشركات الصغيرة والماليين من سكان نيويورك من الطبقة الوسطى
مليار دوالر في التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة لـ   1.2ستعمل خطة الحاكمة هوكول على تسريع التنفيذ التدريجي لـ 

وإنشاء برنامج خصم ضريبي على الممتلكات بقيمة مليار    -  2023حتى عام  -ماليين من سكان نيويورك لمدة عامين  6
مليون من سكان نيويورك الذين اضطروا لتحمل التكاليف المتزايدة مع  2دوالر إلعادة األموال إلى جيوب المزيد أكثر من 

فاءات الضريبية الحالية وإنشاء أخرى  سيقدم الحاكم أيًضا خصًما ضريبيًا لمليوني أسرة في نيويورك وزيادة اإلع تقدم الوباء.
  شركة صغيرة عبر والية نيويورك. 195,000مليون دوالر في اإلعفاء الضريبي لـ  100جديدة لدعم إنتاج الغذاء. 

  
  ة هوكول تعلن عن خطة شاملة لتعزيز القوى العاملة في نيويورك والمساعدة في تنمية االقتصادالحاكم

ستعمل مبادرة الحاكمة هوكول ذات المحاور السبعة على إصالح تطوير القوى العاملة للتركيز على االحتياجات اإلقليمية،  
قادم من القوى العاملة في نيويورك. كجزء من هذه وتوسيع الوصول إلى وظائف جديدة وخدمات مهنية، وتوظيف الجيل ال

الخطة، سيقوم الحاكم بإنشاء مكتب القوى العاملة والتنمية االقتصادية، ومساعدة سكان نيويورك على التنقل بين التعليم  
ع خط المواهب والوظائف، وتوسيع نطاق الوصول إلى التلمذة الصناعية، وتعيين الجيل القادم من الموظفين العموميين، وتوسي
 التكنولوجية في الوالية، وجعل نيويورك نموذجاً لتوظيف العمال ذوي اإلعاقة وحماية وتعزيز حقوق العمال.  

  
مبادرة جديدة لتحسين إعادة الدخول إلى القوى العاملة وتقليل  -تعلن الحاكمة هوكول عن "من السجون إلى الوظائف"  

  االنتقام
غالبًا ما يُترك األفراد المسجونون والمعتقلون سابقًا لوحدهم عند عودتهم إلى المجتمع. من خالل برنامج "من السجون إلى 

الوظائف"، سيتم ربط هؤالء األفراد بالتعليم والموارد وفرص التوظيف، مما سيؤدي إلى تحسين السالمة العامة وتقليل العودة 
  إلى اإلجرام.

  
  مجتمعات نيويوركاالستثمار في 

  
 Theأعلنت الحاكمة هوكول عن خطط للمضي قدًما مع التوسيع الجديد الرئيسي لخدمات النقل في بروكلين وكوينز:  

 Interborough Express 
 Interborough Express  هو مشروع تاريخي يستخدم حق الطريق الحالي لطريقLong Island Rail Road 

 17المملوك باي ريدج بريدج لربط المناطق النائية للنقل العام في بروكلين وكوينز. سيربط هذا الخط الركاب بما يصل إلى 
وكول هيئة النقل الحضرية لبدء  خط مترو أنفاق، مما يوسع الوصول إلى الوظائف والوجهات األخرى. ستوجه الحاكمة ه

  .Interborough Expressعملية المراجعة البيئية لـ 
  

اكمة هوكول تعلن عن خطة إنقاذ بمليارات الدوالرات لألعمال التجارية الصغيرة وتعزيز االنتعاش االقتصادي في  الح
  نيويورك
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، ستستثمر خطة اإلنقاذ التي وضعتها الحاكمة هوكول والتي تبلغ قيمتها مليار  COVID-19بعد المشقة التي سببها جائحة 
قبل واالحتفاظ بها، وائتمانات ضريبية للشركات الصغيرة للشركات التي تحملت  دوالر في نمو الشركات الصغيرة في المست

، التمويل إلنشاء أعمال تجارية جديدة، وتقديم منح مرنة للشركات الصغيرة في المرحلة المبكرة،  COVIDالنفقات المتعلقة بـ 
قود. ستقترح الحاكمة تشريعًا يسمح ببيع  وتوسيع نطاق إقراض الشركات الصغيرة، ومساعدة الشركات الصغيرة في تأمين الع

  مشروبات السفر في الحانات والمطاعم بشكل دائم.
  

" لجلب نطاق واسع بأسعار معقولة  CONNECTALLاكمة هوكول عن مبادرة جديدة بقيمة مليار دوالر " أعلنت الح
  لماليين من سكان نيويورك

عن مدى صعوبة الوصول إلى اتصال النطاق العريض وعدم موثوقيته بالنسبة للعديد من سكان   COVID-19كشفت جائحة 
بر اإلنترنت. من الضروري أن يتمتع جميع سكان نيويورك بإمكانية  نيويورك، الذين أجبروا فجأة على عيش حياتهم ع

الوصول العادل إلى اإلنترنت، حيث إن المجتمعات المهمشة هي األكثر تضرًرا من هذا النقص في الوصول إلى النطاق  
التي تبلغ تكلفتها مليار دوالر خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة لماليين من  ConnectALLستوفر مبادرة  العريض.

  سكان نيويورك وتحويل البنية التحتية الرقمية للوالية من خالل استثمارات جديدة.
  

  جعل نظام اإلسكان في نيويورك أكثر تكلفة وإنصافًا واستقراًرا
  

الحاكمة هوكول عن مبادرة رئيسية على مستوى الوالية إلنهاء أزمة التشرد ومعالجة أوجه عدم المساواة طويلة األمد تعلن 
  في اإلسكان

نظام اإلسكان لدينا مليء بأوجه عدم المساواة المنهجية التي يجب معالجتها. ستعالج خطة اإلسكان التي وضعتها الحاكمة  
هوكول هذه المشاكل وتستخدم التمويل العام لتوسيع الفرص للجميع. تشمل مبادرات توسيع اإلسكان استخدام فرق دعم  

لية المدربين الذين سيساعدون في نقل األفراد الذين يعيشون في الشارع  ( من ممارسي الصحة العقSOSالخيارات اآلمنة )
التخفيض الضريبي وإنشاء برنامج جديد أكثر فعالية، وتحسين اإلسكان الوصول  a-421إلى مساكن مستقرة، وإنهاء 

ع اإلخالء، وإنشاء وحدة للمستأجرين الذين لديهم سجالت جنائية أو سجل ائتماني سلبي، وإنشاء برنامج مساعدة قانونية لمن
   دائمة للتعافي من الكوارث والمرونة إلعادة بناء المنازل.

  
  ن الحاكمة هوكول عن خطط واسعة النطاق لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف اإلسكان في والية نيويوركتعل

مليار دوالر إلنشاء والحفاظ على   25سنوات، وهي عبارة عن جهد بقيمة   5سينفذ الحاكم خطة إسكان شاملة مدتها  
لزيادة الوصول  مات الدعم للفئات الضعيفة من السكان.منزل مع خد  10,000منزل ميسور التكلفة، بما في ذلك  100,000

والقدرة على تحمل التكاليف في سوق اإلسكان في نيويورك، ستتخذ الحاكمة هوكول أيًضا خطوات رئيسية لبناء مساكن جديدة 
األسرة الواحدة،   وزيادة الكثافة في المناطق الحضرية المناسبة. تتضمن هذه الخطوات السماح بوحدات سكنية ملحقة في أحياء 

وبدء التنمية الموجهة نحو العبور، وإعطاء مدينة نيويورك السلطة لتشجيع التكثيف، وتخفيف القيود على تحويل الفنادق 
  والمكاتب إلى إسكان.

  
  جعل نيويورك رائدة وطنية في العمل المناخي والوظائف الخضراء

  
  2030عن خطة لتحقيق مليوني منزل صديق للمناخ بحلول عام تعلن الحاكمة هوكول 

المباني مسؤولة عن أكثر من ثلث تلوث المناخ في نيويورك. ترتكز خطة الحاكم هوشول لتحقيق ما ال يقل عن مليون منزل 
مل هذه مكهرب وما يصل إلى مليون منزل جاهز للكهرباء من خالل سلسلة من اإلجراءات التشريعية والسياسية. وتش

، وتوفير برامج التدريب  2027المتطلبات عدم وجود انبعاثات غازات الدفيئة في الموقع للبناء الجديد في موعد أقصاه عام 
الالزمة لضمان أن الوالية لديها قوة عاملة ماهرة لتقديم هذه الخدمات، وإنشاء صندوق مخصص للكهرباء الخضراء وتزويد 

  كهرباء من خالل مخطط رأس المال السكني، من بين أمور أخرى.المنازل ذات الدخل المنخفض بال
  

  مليون دوالر في الرياح البحرية 500تعلن الحاكمة هوكول عن استثمار على مستوى الدولة بقيمة  
أعلنت الحاكمة هوكول عن خطط لالستثمار في البنية التحتية لطاقة الرياح البحرية، وشراء ما يكفي من طاقة الرياح لتشغيل  

للمياه  2.0على األقل، وبدء التخطيط لشبكة نقل الرياح البحرية، وإطالق الخطة الرئيسية للرياح البحرية   مليون منزل 1.5
العميقة. سيضمن ذلك أن تتمتع الوالية بأقوى سوق لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي. ستدعم خطة المحافظ 
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مليار دوالر على مستوى الوالية، وأكثر من   12.1ي إجمالي يبلغ وظيفة، وتأثير اقتصاد  6,800للرياح البحرية أكثر من 
  ماليين منزل في نيويورك. 3جيجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتشغيل ما يقرب من  4.3

  
  إعادة بناء النظام المدرسي في نيويورك وإعادة تصور التعليم العالي

  
  الحاكمة هوكول تعلن عن استثمار جديد في طالب ومعلمين ومدارس نيويورك

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة إلعادة بناء القوى العاملة للمعلمين في نيويورك، مع التركيز على توظيف 
أنحاء الوالية. ستتخذ الحاكمة هوكول إجراءات فورية لتوظيف المعلمين واالحتفاظ بهم،  المعلمين واالحتفاظ بهم في جميع 

وتسريع عملية اعتماد المعلمين، وزيادة التمويل بشكل كبير للتعليم من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر. تتضمن هذه 
م منح التعلم والصحة العقلية، وإنشاء برنامج إقامة  الخطة أيًضا تقديم حوافز لجذب المعلمين والعاملين في المدارس، وتقدي

  مدرس الوالية، ورفع مهارات العاملين في دعم المعلمين للحصول على شهاداتهم.
  

  مليون دوالر في أجور عمال رعاية األطفال  75أسرة واستثمار  100,000زيادة إمكانية الوصول إلى رعاية األطفال لـ 
تعتبر رعاية األطفال ميسورة التكلفة ضرورية لمنح األطفال أفضل فرصة ممكنة للنجاح مع تزويد اآلباء بالقدرة على  

 Build Backاكمة هوكول أنه يجب على الحكومة الفيدرالية تمرير برنامج المشاركة في القوى العاملة. بينما تعتقد الح
Better   لتوسيع تغطية رعاية األطفال لعائالت نيويورك، إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تقترح توسيع نطاق الوصول إلى رعاية

في المائة من خط   200ن أسرة في جميع أنحاء نيويورك من خالل زيادة األهلية م 100,000األطفال. سيؤثر هذا على 
مليون دوالر كأجر أفضل للعاملين في مجال رعاية   75في المائة. تتضمن خطة المحافظ أيًضا  225الفقر الفيدرالي إلى 

  األطفال.
  

  تعلن الحاكمة هوكول عن خطة إلحياء مدينة نيويورك وتأمين مكانها كقائد عالمي في التعليم العالي
خطة الحاكمة هوكول لتنشيط نظام جامعة والية نيويورك واسعة النطاق وواسعة النطاق. تتضمن الخطة جعل المؤسسة رائدة 
عالميًا في البحث واالبتكار، وضمان خدمة جامعة والية نيويورك للطالب جيًدا، وإعطاء األولوية للمساواة داخل نظام جامعة 

الب على طريق النجاح االقتصادي ويركز على اإلنصاف حتى يزدهر الجميع بتعليم  والية نيويورك. سيضع هذا التحول الط
  جامعة والية نيويورك.

  
  تقديم مكان نيويورك كنموذج حقوق ملكية وطنية

  
  ية والعدالة لجميع سكان نيويوركأجندة اإلنصاف للترويج لمناهضة الكراهية والمساواة العرق

ستقدم خطة اإلنصاف خطة واسعة النطاق لتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين، والمساواة العرقية، ومكافحة الكراهية،  
+، والمهاجرين والوافدين الجدد، والمحاربين القدامى بهدف حماية الصحة   LGBTQIAوالعدالة االجتماعية، ومجتمع 

  باختصار، لجعل حلم نيويورك حقيقة. -كل مواطن من سكان نيويورك والسالمة، والفرص االقتصادية والكرامة األساسية ل
  

  إجراء إصالحات مهمة الستعادة ثقة سكان نيويورك في حكومتهم
  
  تراح تعديل دستوري لقصر جميع المسؤولين المنتخبين على مستوى الوالية على فترتين وحظر الدخل الخارجياق

من خالل إدخال تعديل دستوري، تخطط الحاكمة هوكول للحد من أدوار الحاكمة، ونائب الحاكمة، والمدعي العام، والمراقب  
يعًا لفرض حظر على الدخل الخارجي المكتسب لنفس المسؤولين المالي لفترتين متتاليتين. ستقترح الحاكمة أيًضا تشر

 المنتخبين على مستوى الوالية ، باستثناء المناصب األكاديمية التي يجب أن تحصل على موافقة مجلس األخالقيات.  
  

  ( بوكالة أخالقيات مستقلةJCOPEتعلن الحاكمة هوكول عن خطة الستبدال اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة )
ة الناس في حكومتهم، تخطط الحاكمة هوكول إلدخال تشريعات إللغاء واستبدال اللجنة المشتركة لألخالقيات  الستعادة ثق

( وقوانين FOIL( بكيان أخالقي مستقل وشفاف حقًا. سيخضع هذا الكيان لطلبات قانون حرية المعلومات )JCOPEالعامة )
االجتماع المفتوح ، مما يزيد الشفافية ويحسنها. ستحظر هذه الخطة أيًضا االتصاالت الخارجية بحيث يُمنع أعضاء الكيان من  

  المشاركة في اتصاالت من طرف واحد فيما يتعلق بأي تحقيق محتمل أو مستمر.
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