
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن خطة شاملة لتعزيز القوى العاملة في نيويورك والمساعدة في تنمية االقتصاد
  

في نيويورك من خالل التركيز على االحتياجات  ستعمل على إصالح تطوير القوى العاملة مبادرة ذات سبعة محاور 
   اإلقليمية، وتوسيع الوصول إلى الوظائف وخدمات مهنية جديدة، وتوظيف الجيل القادم من القوى العاملة في نيويورك

  
  ستؤسس الخطة نيويورك كنموذج وطني لتوظيف األفراد ذوي اإلعاقة وتعزيز الحماية لجميع العمال

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة شاملة لتعزيز القوى العاملة في نيويورك والمساعدة في تنمية االقتصاد كجزء من  

. تعيد هذه المبادرة ذات المحاور السبع تصور وإصالح نهج نيويورك لتطوير القوى العاملة من  2022خطاب الوالية لعام 
ة، وخلق وتوسيع الوصول إلى الخدمات المهنية ووظائف الغد، وتحديد طرق مبتكرة  خالل التركيز على االحتياجات اإلقليمي

  لبناء القوى العاملة في المستقبل. 
  

"لقد تسبب الوباء في أضرار جسيمة لقوتنا العاملة، ومن أجل العودة بشكل أقوى، يجب أن نكون مبدعين في نهجنا وأن نعمل  
قالت الحاكمة هوكول.  بشكل مباشر مع الشركاء اإلقليميين الذين على استعداد للمساعدة في ربط سكان نيويورك بالتوظيف،" 

المشكلة من زوايا متعددة، يمكننا تصميم حلولنا لتلبية احتياجات تلك المنطقة أو "من خالل اتباع نهج شامل يعالج هذه 
   الصناعة أو العامل على أفضل وجه."

  
، كان العجز في الوظائف 2021لم تتعافى القوى العاملة في نيويورك بالكامل بعد من االنتكاس الوبائي. اعتباًرا من خريف 

المتوسط الوطني، وأعلى ببعض المقاييس من أي والية أخرى. شهد أصحاب العمل في  في نيويورك أكبر بثالث مرات من 
بعض الصناعات عالية الطلب ارتفاًعا في الوظائف الشاغرة، بينما يكافح أصحاب العمل في بعض القطاعات األساسية  

  لالحتفاظ بالمواهب المتميزة وتوظيفها. 
  

لتعزيز فرص العمل الهادفة ودعم الصناعات في جميع أنحاء الوالية، ستقوم الحاكمة هوكول بإصالح نهج الوالية لتنمية  
القوى العاملة، وفي نفس الوقت ستستثمر في مجموعة كاملة من البرامج إلطالق العنان لفرص وظيفية تؤه ِّل المزيد من سكان  

 نيويورك لوظائف المستقبل.  
  

   ذلك، سوف تقوم الحاكمة بما يلي:لتحقيق 
  

إنشاء مكتب القوى العاملة والتنمية االقتصادية إلصالح جهود تنمية القوى العاملة بالوالية والتركيز على االحتياجات  
   الخاصة بكل منطقة

لتلبية احتياجات العمال والمؤسسات التجارية على السواء، مع اإلقرار أيًضا بوجود فروقات بين االقتصادات اإلقليمية، ستُنشئ 
 الحاكمة هوكول مكتب القوى العاملة والتنمية االقتصادية لدفع تنمية القوى العاملة في جميع أنحاء الوالية. 

  
شراف مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية باالشتراك مع وزارة العمل وجامعة والية  بإدارة وكالة إمباير ستيت للتطوير وإ

نيويورك وجامعة مدينة نيويورك، سوف يستفيد المكتب الجديد من عالقات وكالة إمباير ستيت للتطوير مع أصحاب العمل في  
للمساعدة في تحديد احتياجات صاحب العمل  جميع أنحاء الوالية، والوقوف كشريك موثوق به في مجتمع األعمال التجارية 

ولضمان المرونة في تلبية االحتياجات المتغيرة، سيساعد كل مركز  مبكًرا وتدريب سكان نيويورك على تلبية هذه االحتياجات. 



مر  من مراكز التنمية االقتصادية واالجتماعية في تحديد تمويل تنمية القوى العاملة في الوقت الحقيقي وعلى أساس مست
  للصناعات ذات األهمية اإلقليمية. )مقارنة بدورة التمويل السنوية( لتوليد مسار من العمال الجدد 

    
باإلضافة إلى ذلك، ستقوم الحاكمة هوكول على تعزيز برامج تطوير القوى العاملة الناجحة لمكتب األمريكيين الجدد، والتي  

  ظيفي من خالل مجموعة متنوعة من المبادرات.تهدف إلى دعم األمريكيين الجدد عبر المسار الو
  

   مساعدة المزيد من سكان نيويورك على االنتقال بين التعليم والعمل المهني
ستقوم الحاكمة هوكول خطة لتسهيل انتقال سكان نيويورك بين التعليم والعمل المهني، مما يوفر للطالب مسارات ومساعدة 

  لكسب شهادات في وقتهم وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
  

  تشمل مكونات هذه الخطة:
  

ء والعاملين المنقولين بااللتحاق بالمدارس توسيع برامج المساعدة في الرسوم الدراسية بدوام جزئي، مما يسمح لآلبا •
  طالب. 75,000دون إحداث تغيير في حياتهم، وخدمة 

( وجامعة والية  CUNYتقديم الدعم المالي لتدريب القوى العاملة بدون درجات علمية في جامعة مدينة نيويورك ) •
  (.SUNYنيويورك )

تطوير شراكات تمويل بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص تدريب جديدة لطالب جامعة مدينة نيويورك   •
(CUNY( وجامعة والية نيويورك )SUNY.)  

ن من احتساب خبرات العمل ضمن اعتمادات الدرجات.  •   وضع سياسة من شأنها أن تمك ِّ

  تحفيز برامج التسجيل المتزامنة حول التحصيل االئتماني والبكالوريا. •

   
  توسيع نطاق الوصول إلى التدريبات المهنية

تعتبر التدريبات المهنية المسجلة أداة مهمة للتنقل االقتصادي، ولكن ليس كل سكان نيويورك قادرين على االستفادة من هذه 
في المائة   40برنامج تدريب مهني مسجل، مع   975متدرب نشط في  18,400البرامج. يوجد في الوالية حاليًا ما يقرب من 

 ثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.  من البرامج في المجاالت عالية النمو م
  

  للمساعدة في توسيع الوصول إلى التلمذة الصناعية في هذه المجاالت الناشئة، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي: 

  (.CUNY( وجامعة مدينة نيويورك )SUNYزيادة التمويل لبرامج التدريب المهني في جامعة والية نيويورك ) •

تمديد اإلعفاء الضريبي الخاص بالتدريب المهني من إمباير ستيت وزيادة تحفيز أصحاب العمل على توظيف الشباب  •
 المحرومين. 

دعم المتدربين في الصناعات عالية النمو، واستهداف الفئات الممثلة متدنية التمثيل مثل النساء واألشخاص ذوي   •
  البشرة الملونة.

 بل التدريب المهني لمساعدة المزيد من سكان نيويورك في العثور على البرامج المناسبة لهم.  إنشاء بوابة ما ق •

 دعم الدخول المباشر لمرحلة ما قبل التدريب المهني وكذلك المنظمات الداعمة للتدريب المهني السابق.  •

  من مدخرات الكلية( حساب  529تحويل نفقات التدريب المهني المؤهلة إلى مصروفات مؤهلة لإلنفاق من ) •

  
  إعداد الجيل القادم من موظفي الخدمة العمومية

مع وصول أكثر من ربع القوى العاملة في الوالية إلى سن التقاعد في غضون السنوات الخمس المقبلة، من الضروري أن  
تستمر نيويورك في جذب أفضل وأذكى وظائف الخدمة العمومية حتى نتمكن من االستمرار في تلبية احتياجات أولئك الذين 

 نخدمهم.  
  

  المواهب الجديدة المتنوعة في القوى العاملة بالوالية، سيقوم الحاكمة هوكول بما يلي:لسد هذه الفجوة وبناء مسار قوي من 



  

سيتم إنشاء مراكز اختبار جديدة إلدارة الخدمة المدنية في حرم كليات  تسهيل امتحانات الخدمة المدنية بقدر أكبر:  •
( المعينة في جميع أنحاء الوالية لتسهيل األمر على الطالب والباحثين عن عمل SUNYجامعة والية نيويورك )

  إلجراء االختبارات داخل مجتمعاتهم وتحسين فرص اإلعداد والتوظيف للمجموعات السكانية المتنوعة.

  لمساعدة وكاالت الوالية على توظيف األفضل واألذكى بأسرع ما يمكن، ستقترح تشجيع التوظيف المتنوع: •
الحاكمة هوكول تشريعات لتغيير قانون الخدمة المدنية من أجل تسريع توظيف مختلف المرشحين المؤهلين لشغل 

  وظائف الخدمة العمومية وتبسيط ممارسات التوظيف.

ستوسع دائرة الخدمة المدنية جهودها لضمان الحفاظ على أعلى معايير   الحفاظ على نزاهة امتحان الخدمة المدنية: •
  واإلنصاف في امتحانات الخدمة المدنية. النزاهة

  
  توسيع مسار المواهب التكنولوجية للوالية

في كل يوم، يتعامل سكان نيويورك مع الخدمات الحكومية الرقمية بشكل متزايد، وهو اتجاه متسارع منذ بداية جائحة  
(COVID-19  ومع تزايد الحاجة إلى هذه الخدمات، تزداد أيًضا الحاجة إلى المواهب الفنية لبناء تلك الخدمات وتقديمها .)

ر المواهب التقنية عن طريق زيادة التعرض لألدوار الفنية في الخدمة الحكومية وتحسينها. ستقوم الحاكمة هوكول بتوسيع مسا
 من خالل فرص العمل والتدريب والزماالت وفرص منتصف الحياة المهنية. 

  
  كجزء من هذا الجهد، ستقوم الحاكمة بما يلي: 

ستجذب هذه المبادرة المرشحين  :Excelsiorإنشاء برنامج زمالة جديد للبناء على نجاح برنامج زمالة خدمة  •
من المدارس في جميع أنحاء نيويورك، وكذلك من خلفيات متدنية التمثيل تاريخيًا في مجال التكنولوجيا، لتزويد 

  الخريجين بفرصة دخول الخدمة العمومية لمدة عامين بعد المدرسة مباشرة.

 18منتصف حياتهم المهنية فرصة لقضاء سيوفر هذا البرنامج للتقنيين في  رقمي جديد:  SWATإنشاء فريق  •
  شهًرا في الحكومة، والعمل على تسريع قدرة الوالية على تقديم خدمات رقمية عالية الجودة لسكان نيويورك.

  
  تحويل نيويورك إلى نموذج لتوظيف العمال ذوي اإلعاقة

في    38حيث احتلت الوالية المرتبة  -في السنوات األخيرة، شغل حوالي ثلث سكان نيويورك المعاقين في سن العمل وظائف 
البالد. لتحويل نيويورك إلى والية وطنية رائدة في هذا المجال، ستقوم الحاكمة هوكول على توسيع فرص العمل في المجاالت  

  ل:عالية النمو للعمال ذوي اإلعاقة من خال
  

سيُنشئ الحاكمة هوكول مكتب كبير مسؤولي اإلعاقة ليكون بمثابة   إنشاء مكتب كبير مسؤولي اإلعاقة: •
مدافع عن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ويضمن الفرصة لممارسة جميع الحقوق والمسؤوليات  

معالجة العوامل  الممنوحة لمواطني هذه الوالية والممنوحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي سوف تشمل 
المتعددة التي تمنع المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة من العثور على عمل هادف. سيُكلَّف المكتب بتقديم  

  توصيات محددة وذات منحنى عملي حول التوظيف من خالل:

ضمان استمرار التزام المؤسسات التجارية بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن يكون لديها مجموعات   •
  ات الالزمة للقيام بذلك.األدو

تقليل الحواجز التي تواجه المؤسسات التجارية في توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملين في إيجاد هذه  •
 األدوار. 

  االستفادة من اإلعفاءات الضريبية الفيدرالية والحكومية. •

  .2015تحديث توصيات التوظيف أوالً لعام  •



تحديد أفضل استخدام لبرامج التدريب والتوظيف الحالية التي تمولها الوالية، وكذلك خدمات رعاية الكبار   •
  التأهيل المهني. -والتعليم المستمر 

 توسيع لجنة والية نيويورك لبرنامج األعمال التجارية للمكفوفين   •

لوضع مثال يحتذى به للواليات األخرى التباع  ك بأن تصبح صاحب عمل نموذجي: تعهد حكومة والية نيويور •
وزيادة عدد العمال ذوي اإلعاقة الذين يوظفهم القطاع العام في نيويورك، ستكلف الحاكمة هوكول وزارة الخدمة 

، التي  b/c 55ة المدنية المدنية بالوالية بالعمل مع الوكاالت الحكومية األخرى ونقابات العمال لتحسين برامج الخدم
وظيفة في الفئة غير التنافسية لتوظيف أشخاص مؤهلين من ذوي اإلعاقة   1,200تسمح للوالية بتعيين ما يصل إلى 

وظيفة لقدامى المحاربين المؤهلين من ذوي اإلعاقة في زمن الحرب. سيتم تحديث هذا البرنامج  500وما يصل إلى 
إلى فئة تنافسية شريطة استيفائهم لمتطلبات   c- 55و  b-55سين في برامج للسماح بنقل الموظفين غير المناف

االختبار التنافسي بهدف السماح بحراك وظيفي أسرع. باإلضافة إلى ذلك، ستنظم الوكاالت الحكومية الرئيسية  
  دورات تدريبية لموظفي الوالية لتقديم دعم أفضل لألفراد ذوي اإلعاقة. 

ستعمل هذه المبادرة على تعزيز نظام خدمات التوظيف في نيويورك،   في نيويورك: تعزيز نظام خدمات التوظيف •
وهي شراكة فريدة بين مكتب الصحة العقلية ووزارة العمل القائمة لدعم نظام خدمات التوظيف بالكامل، بغض  

  النظر عن األنواع الفرعية لإلعاقة أو االرتباط بوكالة حكومية.
   

  حماية وتعزيز حقوق العمال
 لضمان أن يؤدي النمو االقتصادي والتعافي في واليتنا إلى رفع مستوى جميع العمال، ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي:  

  

ستقترح الحاكمة هوكول تشريعات إللغاء   حظر االتفاقيات التي تحول دون قدرة العمال على التنقل والعمل بحرية: •
االتفاقات غير التنافسية للعمال الذين يقل أجرهم عن متوسط األجر في والية نيويورك وحظر جميع اتفاقات "عدم 

  كار. الصيد غير المشروع" بموجب قانون الوالية لمكافحة االحت

ستقوم الحاكمة هوكول تشريعات   تشديد العقوبات الجنائية على أصحاب العمل الذين يرتكبون جرائم سرقة األجور: •
لزيادة العقوبات الجنائية على أصحاب العمل الذين يرتكبون عن قصد أو بشكل متعمد مخالفات سرقة األجور  

 ألن سرقة األجور هي سرقة.   -من السرقة   لتتماشى بشكل أكبر مع العقوبات المفروضة على أشكال أخرى 

: ستعمل  تحديث سهولة وصول القوي العاملة في الوقت الحاضر إلى كيفية تقديم العمال مطالبات وفق قانون العمل •
سكرتارية الوالية على تحسين عملية تقديم العمال للشكاوى بشأن عدم دفع األجور والتمييز وعدم توفير إجازة  

 غير ذلك من مخالفات قانون العمل.  تفرضها الوالية و
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