الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فو ًرا2022/18/1 :
أعلنت الحاكمة هوكول عن المالمح الرئيسية لميزانية السنة المالية 2023

ستعمل خطة الـ  10مليارات دوالر على إعادة إرساء القوى العاملة الصحية وإنشاء نظام للرعاية الصحية من أجل
المستقبل
ستعمل خطة تبلغ قيمتها  31مليار دوالر على تعزيز العاملين في مجال التدريس واالستثمار في المدارس
تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التجارية الصغيرة وللطبقة المتوسطة
ستعمل خطة رأسمالية قياسية خمسية مقدمة من وزارة النقل ( )Department of Transport, DOTبقيمة
 32,8مليار دوالر على تعزيز التمويل الفيدرالي لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء الوالية
ستوفر منح استقرار رعاية األطفال التي تبلغ قيمتها  900مليون دوالر تغطية للتكاليف التشغيلية لـ  15000من مقدمي
خدمات رعاية األطفال على مستوى الوالية
 1مليار دوالر لتمويل الشركات الصغيرة المبدعة واإلعفاء الضريبي من النفقات المرتبطة بـ COVID

استثمار بقيمة  1,5مليار دوالر في جامعة والية نيويورك ()The State University of New York, SUNY
وجامعة مدينة نيويورك ( )The City University of New York, CUNYعلى مدى السنوات الخمس المقبلة
وزيادة إمكانية التأهل للحصول على مزايا برنامج المساعدات الخاص بالرسوم الدراسية ()TAP
تشتمل على  4مليارات دوالر من أجل قانون السندات البيئية الخاصة بالمياه .النظيفة والهواء النظيف والوظائف
الخضراء و 500مليون دوالر لمشروع الرياح البحرية
إطالق خطة إسكان شاملة خمسية جديدة بقيمة  25مليار دوالر
 224مليون دوالر لتمويل مبادرات إنفاذ القانون والعنف المسلح المجتمعي
يتوفر دفتر ميزانية السنة المالية  2023هنا
حددت الحاكمة كاثي هوكول اليوم ،بمشاركة مدير قسم الميزانية ،روبرت موجيكا جونيور ،الميزانية التنفيذية للسنة المالية
 .2023تؤكد الميزانية التنفيذية للسنة المالية  2023على التزام الحاكمة بتمرير خطة أعمال جسورة ،تعمل على إعادة بناء
الرعاية الصحية والقوى العاملة في مجال التدريس في نيويورك ،وتوفير إعفاءات ضريبية لمن هم في أمس الحاجة إليها،
وإسراع عملية النمو االقتصادي ،وخلق فرص عمل بأجور جيدة للطبقة الوسطى ،وكذلك تقوية البنية التحتية للدولة ومواجهة
تغير المناخ ،وتأمين السالمة العامة وحماية المجتمعات ،وتوفير السكن بأسعار معقولة أكثر لضمان حصول جميع سكان
نيويورك على منازل ،وسن إصالحات قوية الستعادة الثقة في حكومة الوالية.

صرحت الحاكمة هوكول" :نحن نملك وسائل االستجابة الفورية لمواجهة وباء  COVID-19واغتنام هذه الفرصة النادرة
من أجل المستقبل بمستوى تاريخي من التمويل الذي يتسم بالمسئولية االجتماعية والحصافة المالية" ".وكما صرحت في
خطاب حالة الوالية الذي ألقيته :لقد حان الوقت لتبنّي اإلصدار األفضل واألكثر عدالً وشموالً من الحلم األمريكي ،فأنا أسميه
حلم نيويورك .سنجعل حلم نيويورك هذا حقيقةً  -وسنضمن إمكانية تحقيقه من قبل كل فرد من سكان نيويورك".
قال مدير قسم الميزانية ،روبرت موجيكا جونيور " :إن الميزانية التنفيذية الصادرة عن الحاكمة هوكول تقوم باستثمارات
تاريخية في المجاالت الحيوية مع ضمان استعدادنا للصدمات المستقبلية .فلن تجد الدولة نفسها أبدًا غير مستعدة للفرص  -أو
التحديات  -المنتظرة .بعد سنوات من خوض المصاعب غير المسبوقة ،تجعل هذه الميزانية الدولة ،من منظور مالي ،قادرة
على الصمود ،مثل روحها تما ًما .إنها الميزانية التي يستحقها ويتوقعها سكان نيويورك".
ميزانية متوازنة
يعكس مقترح ميزانية السنة المالية  2023الصادر عن الحاكمة هوكول األساس المالي المتين لنيويورك .ومع عودة
اإليرادات الضريبية إلى حالتها الطبيعية ،تصبح الميزانية متوازنة لكامل الخطة المالية المؤدية إلى السنة المالية  ،2027بال
أي ثغرات ،وتؤ ّمن نمو اإلنفاق في السنة المالية  2023دون مستوى التضخم.
إعادة بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية
استثمارا متعدد السنوات بقيمة تفوق  10مليار دوالر في مجال الرعاية الصحية ،بما في ذلك أكثر
ستضخ الحاكمة هوكول
ً
من  4مليارات دوالر لدعم األجور والمكافآت للعاملين في مجال الرعاية الصحية ،وذلك من أجل استعادة القوى العاملة في
مجال الرعاية الصحية المستنفدة لدينا وبناء نظام رعاية صحية من أجل المستقبل .تشمل المكونات الرئيسية لهذا االستثمار
متعدد السنوات:

•

•
•
•

 1,2مليار دوالر من الدعم الحكومي للرعاية الصحية ومكافآت استبقاء العاملين في مجال الصحة العقلية ،بما
يصل إلى  3000دوالر قيمة المكافآت للعاملين بدوام كامل الذين يبقون في مناصبهم لمدة عام واحد ،ومكافآت
مقسمة بالتناسب ألولئك الذين يعملون لعدد ساعات أقل،
 500مليون دوالر لتسويات تكلفة المعيشة ( )COLAsللمساعدة في رفع أجور عمال الخدمات البشرية،
 2,4مليار دوالر للبنية التحتية الرأسمالية في مجال الرعاية الصحية وتحسين قدرة المختبرات،
واستثمارات أخرى في القوى العاملة وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها

ومن خالل هذه االستثمارات ،تقترح الحاكمة هوكول إعادة بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وزيادتها بنسبة 20
في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة من خالل برنامج ُمصمم لتعزيز الرعاية المنزلية ،وتحسين المسار المهني،
وتوسيع نطاق الوصول إلى التدريب والتعليم في مجال الرعاية الصحية ،وتعيين مهنيين في مجالي الرعاية الصحية والدعم
المباشر لرعاية سكان المناطق المحرومة من الخدمات.
تعزيز القوى العاملة في مجال التدريس
المعونة المدرسية :توفر الميزانية التنفيذية للسنة المالية  2023معونة مدرسية إجمالية للعام الدراسي  2023بقيمة 31,3
مليار دوالر ،وهو أعلى مستوى من المعونات الحكومية ال ُمقدمة على اإلطالق .يمثل هذا االستثمار زيادة سنوية متوالية
قدرها  2,1مليار دوالر ( 7.1في المائة) مقارنة بالعام الدراسي  ،2022بما في ذلك زيادة في المعونة التأسيسية بقيمة 1,6
مليار دوالر ،وزيادة في جميع برامج المعونة المدرسية األخرى بقيمة  466مليون دوالر.
المعونة التأسيسية :تعتبر المعونة التأسيسية هي صيغة المعونة التعليمية الرئيسية للدولة .وهي تركز على توزيع أموال
الوالية بشكل منصف على جميع المناطق التعليمية ،ال سيما المناطق األكثر احتيا ًجا ،وذلك بنا ًء على احتياجات الطالب،

والثروة المجتمعية ،والفروق اإلقليمية في التكلفة .توفر الميزانية التنفيذية زيادة قدرها  1,6مليار دوالر ( 8.1في المائة) في
المعونة التأسيسية ،مما يدعم السنة الثانية من مرحلة الثالث سنوات التدريجية للتمويل الكامل لصيغة المعونة التأسيسية
الحالية ،ويضمن كذلك حصول كل منطقة تعليمية على زيادة سنوية متوالية بنسبة  3في المائة كحد أدنى.
تُزود الميزانية التنفيذية كل من جامعة  SUNYو CUNYمبلغًا يساوي  106مليون 53 -مليون دوالر لكل منهما -
لتوظيف المزيد من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في الكليات التي تستمر الدراسة بها لمدة أربع سنوات والكليات
المجتمعية .سيتمكن هذا االستثمار من تمويل ما يقدر بـ  880هيئة تدريس إضافية بدوام كامل  340 -في جامعة  SUNYو
 540في جامعة  ،CUNYبما في ذلك دعم خطة جامعة  CUNYلتحويل المساعدين إلى أعضاء هيئة تدريس بدوام كامل.
تقديم اإلعفاء الضريبي ل َمن هم بحاجة إليه
اإلسراع في تنفيذ التخفيض الضريبي على الطبقة الوسطى :بدأت مرحلة الثماني سنوات من التخفيضات الضريبية على
الدخل الشخصي لدافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة ألول مرة في السنة الضريبية  ،2018ومن المقرر حاليًا أن تكتمل
في بداية السنة الضريبية  .2025الميزانية التنفيذية:

•
•

تسريع عملية اإلعفاء الضريبي لسكان الطبقة المتوسطة في نيويورك من خالل توفير معدالت ضرائب مخفضة
ومطبقة بالكامل بد ًء من العام الضريبي .2023
تقديم إعفاءات إلى  6.1مليون شخص من سكان نيويورك.

إنشاء ائتمان ضريبي للمصروفات المتعلقة بـ  COVID-19للشركات الصغيرة :لمواصلة دعم الدولة للشركات الصغيرة
لدينا ،تتضمن الميزانية التنفيذية برنام ًجا جديدًا لإلعفاء الضريبي قابل لالسترداد بحد أقصى ،وهو يستهدف النفقات المتعلقة بـ
 COVID-19للشركات الصغيرة .يعمل البرنامج على توفير:

•
•

ما يصل إلى  250مليون دوالر من اإلعفاء اإلضافي المقدم للشركات الصغيرة.
تشمل االستثمارات الرأسمالية المؤهلة المتعلقة بـ  ،COVID-19على سبيل المثال ال الحصر ،التكاليف المرتبطة
بتوسيع المساحة لتحقيق التباعد االجتماعي ،وتجهيزات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،والنفقات المتعلقة بتوسعات
األماكن الخارجية ،فضالً عن اآلالت والمعدات لتسهيل المبيعات الالتالمسية.

تقديم إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة :تضررت الشركات الصغيرة بشكل خاص جراء الكساد الناتج عن الوباء .توفر
أمس الحاجة إليه ،من خالل:
الميزانية التنفيذية اإلعفاء الضريبي لهذه الشركات والتي تعتبر في
ّ
•
•
•

زيادة تعديل الخصم المقدم للشركات الصغيرة من  5في المائة إلى  15في المائة من صافي دخل األعمال أو دخل
المزرعة،
توسيع نطاق الفوائد لتشمل الكيانات ذات التمويل العابر ،والتي يقل دخلها اإلجمالي المتحصل في نيويورك عن
 1,5مليون دوالر.
سيساعد هذا االقتراح  195000شركة صغيرة خالل مناخ عمل قد يكون األكثر تحديًا في التاريخ الحديث.

تقديم ائتمان خصم ضريبي لمالك المنزل ::تنشئ الميزانية التنفيذية ائتمانًا جديدًا إلعفاء الضريبي على الممتلكات ،وهو
ائتمان الخصم الضريبي لمالك المنزل ،لألسر المستحقة ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،وكذلك األسر المستحقة من كبار
السن:

•

•

•

•
•

يعتبر المستفيدون من إعفاء برنامج تخفيض ضريبة المدارس ( )School Tax Relief, STARاألساسي
والمستفيدون من االئتمان الذين يقل دخلهم عن  250،000دوالر ومستفيدون برنامج  STARالمحسّن مؤهلين
للحصول على خصم ضريبي على الممتلكات حيث تكون الفائدة عبارة عن نسبة مئوية من فائدة برنامج STAR
الحالية لمالك المنازل.
وبشكل عام ،يعد برنامج العام الواحد هذا امتدادًا لبرنامج ائتمان اإلعفاء الضريبي للممتلكات العقارية الذي انتهى
بعد عام  ،2019مع احتساب الفوائد كنسبة مئوية من فائدة برنامج  STARالخاصة بمالك المنزل .باإلضافة إلى
ذلك ،سيكون مالك المنازل في نيويورك مؤهلين أيضًا للحصول على هذا االئتمان.
دوالرا ،مما يوفر إعفا ًء ألكثر من مليوني أسرة تدفع
وخارج مدينة نيويورك ،سيبلغ متوسط الفائدة حوالي 970
ً
دوالرا ،مع وصول الفائدة إلى
ضريبة على الممتلكات .سيبلغ متوسط الفائدة في مدينة نيويورك حوالي 425
ً
 479000أسرة أخرى تدفع ضريبة األمالك.
أما عن مالكي المنازل الذين يقل دخلهم عن  75000دوالر ،يقدر متوسط االئتمان على مستوى الوالية بحوالي
دوالرا ،ويستفيد منها ما يقدر بنحو  837800مستفيدًا.
1050
ً
ستكون الفائدة في شكل ائتمان مقدم ،بدالً من المطالبة بها عند تقديم اإلقرارات الضريبية ،وبالتالي يحصل مالك
المنازل في نيويورك على الفوائد بسرعة أكبر .ستكون االئتمانات بمثابة سلفة في عائدات ضريبة الدخل للعام
الضريبي  ،2022ليتم إرسالها مباشرةً إلى مالك المنازل المؤهلين بد ًء من خريف .2022

الخطة والبنية التحتية الرأسماليتان
ستعمل خطة وزارة النقل الرئيسية الخمسية الجديدة التي تبلغ قيمتها  32,8مليار دوالر أمريكي على االستفادة من التزامات
التمويل الفيدرالية التي تم التعهد بها في قانون االستثمار في البنية التحتية والوظائف لدعم المراحل النهائية من مشاريع البنية
التحتية الرئيسية ،بما في ذلك مشروع هانتس بوينت لتحسين الطرق بين الواليات ( Hunts Point Interstate
 )Access Improvementواستبدال  I-81في مدينة سيراكيوز.
تدعم الخطة الجديدة أيضًا المشاريع الجديدة واسعة النطاق ،بما في ذلك :تحديث جسر ليفينجستون أفينيو في ألباني؛ وإعادة
ربط األحياء عبر طريق كينسينجتون السريع في بافالو؛ وتحويل الطريق  17إلى  I-86في مقاطعتي أورانج وسوليفان؛
وتقييم أساليب تحسين القدرة االستيعابية للطرق في أوكديل ميرج  Oakdale Mergeفي مقاطعة سوفولك.
تزيد خطة وزارة النقل الخمسية الرئيسية أيضًا من تمويل برنامج كباري-نيويورك ( )BRIDGE-NYالحالي بمقدار 1
مليار دوالر أمريكي ،كما تزود برنامج رصف حفر الطرق التشغيلي ( )Operation Pave Our Potholesالجديد
بقيمة  1مليار دوالر أمريكي ،وتواصل تسجيل االلتزامات لتمويل برامج الطرق السريعة والكباري المحلية من خالل
البرنامج الموحد لتحسين الطرق السريعة (.)Consolidated Highway Improvement Program, CHIPS
رعاية األطفال
تأسيسًا على وجود  832مليون دوالر من اإلعانات الحالية و 2,3مليار دوالر من الموارد الفيدرالية لرعاية األطفال،
تتضمن الميزانية استثمارات جديدة لدعم األطفال والوالدين ومجال رعاية األطفال.
• زيادة األهلية للحصول على اإلعانات  -ستتم زيادة مستويات أهلية إعانة رعاية األطفال من ما يصل إلى ٪200
من مستوى الفقر الفيدرالي إلى ما يصل إلى  ٪300من مستوى الفقر الفيدرالي على مدى ثالث سنوات .وبشكل
كامل وتدريجي ،سيسمح أكثر من  535مليون دوالر سنويًا لـ  400ألف طفالً إضافيًا بأن يصبحوا مستحقين جدد.
• استمرارية الوصول إلى مقدمي رعاية األطفال  -يتم تضمين  125مليون دوالر من التمويل سنويًا للحفاظ على
إعانات رعاية األطفال عند زيادة األسعار في عام .2022
• دعم العاملين في مجال رعاية األطفال  -يتم استثمار  75مليون دوالر في أجور العاملين في مجال رعاية األطفال،
مما يقر بأهمية عملهم.

الشركات الصغيرة
تقترح الحاكمة هوكول خطة بقيمة مليار دوالر تقريبًا تر ّكز على الشركات الصغيرة في الوالية ،بما في ذلك البرامج
المستهدفة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة وضمان ازدهار جميع أنواع الشركات الصغيرة في جميع أنحاء الوالية.تشمل
المكونات الرئيسية لهذه الخطة:

•
•
•

تمويل الشركات الناشئة في المستقبل  -تقديم منح ديون رأس المال والمشاريع للشركات الصغيرة الناشئة في قطاع
االبتكار ،بما في ذلك الشركات المملوكة لألقليات والنساء التي غالبًا ما تغفلها استثمارات المشاريع.
مؤخرا افتتاح برنامج المنح المرن بقيمة  200مليون دوالر لدعم الشركات
التمويل األولي للشركات الصغيرة  -تم
ً
مؤخرا على الرغم من جائحة .COVID-19
في مراحلها المبكرة التي تم إنشائها
ً
مبادرة إقراض الشركات الصغيرة  -تقديم سعر فائدة مخفض وقروض ميسرة لتوسيع الشركات الصغيرة.

جامعة  SUNYوجامعة CUNY
 1,5مليار دوالر لكل من جامعة  SUNYوجامعة  :CUNYتستثمر الميزانية التنفيذية أكثر من  300مليون دوالر في
عمليات جامعة  SUNYوجامعة  CUNYكل عام وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة .ستشترك الحاكمة هوكول أيضًا
على مدار العام المقبل مع جامعة  SUNYومؤسساتها الفردية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتطوير خطة لتنفيذ رؤيتها
لتحويل جامعة  SUNYإلى أعلى نظام على مستوى الوالية للتعليم العالي العام في الدولة .ستساعد الميزانية التنفيذية في بدء
هذا التحول بتمويل المباني الهندسية الجديدة لمساعدة جامعة بافالو وجامعة ستوني بروك على أن تصبحا مؤسستين رائدتين
تابعتين لجامعة .SUNY
ستعمل الميزانية التنفيذية على زيادة الدعم التشغيلي للحرم الجامعي في جامعة  SUNYالذي تديره الوالية وكذلك للكليات
العليا في جامعة مدينة نيويورك ( )CUNYمن خالل السداد الكامل لتكاليف الكليات مقابل  108,4مليون دوالر من تكلفة
االعتمادات الدراسية "لبرنامج المساعدات الخاص بالرسوم الدراسية" ،مما يوفر دع ًما إضافيًا من الدولة قدره  59,6مليون
دوالر لجامعة  CUNYو  48,8مليون دوالر لجامعة  .SUNYستتلقى أنظمة الجامعة أيضًا  18,6مليون دوالر من
اإليرادات التشغيلية اإلضافية من تشريعات الميزانية التنفيذية لزيادة مبلغ الدعم الحكومي الذي تتلقاه الجامعات لمتلقي المنح
الدراسية من إكسيلسيور ،وزيادة الدعم التشغيلي بمقدار  13,7مليون دوالر للحرم الجامعي في جامعة  SUNYالذي تديره
الوالية ،و  2,8مليون دوالر للكليات العليا في جامعة  ، CUNYو 2.1مليون دوالر للكليات المجتمعية.
زيادة إمكان ية حصول الطالب بدوام جزئي على مزايا برنامج  :TAPتتضمن الميزانية التنفيذية  150مليون دوالر لتوسيع
نطاق برنامج  ،TAPوالذي ال يتوفر حاليًا إلى مجموعة كبيرة من الطالب الذين يدرسون بدوام جزئي ،وذلك لتغطية
الطالب المسجلين في ستة أو أكثر من اعتمادات الدراسة في جامعة  ،SUNYأو جامعة  ،CUNYأو الكليات المستقلة غير
الهادفة للربح  -وهو استثمار يوفّر الدعم لـ  75ألف طالبًا إضافيًا في نيويورك سنويًا.
الطاقة والبيئة
قانون السندات البيئية الخاص بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء :تشتمل الميزانية التنفيذية على 4
مليارات دوالر قانون السندات البيئية الخاص بالمياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء .ستوفر هذه المبادرة
التاريخية الدعم الذي تحتاجه نيويورك الستعادة الموائل البيئية بالغة األهمية؛ وتقليل مخاطر الفيضانات؛ والحفاظ على
اض ومساحات مفتوحة إضافية؛ وحماية مواردنا المائية وتحسينها؛ واالستثمار في مشاريع الحد من آثار تغير المناخ التي
أر ٍ
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الخضراء النظيفة ( ،) Clean Green Schoolsوالذي سيصل إلى كل مدرسة عامة في المجتمعات المحرومة.

استثمارا قدره  500مليون دوالر لتطوير سالسل إمداد الرياح البحرية للوالية
الرياح البحرية :تشمل الميزانية التنفيذية
ً
والبنية التحتية للموانئ .ستوفر هذه المبادرة الوطنية الرائدة  2000وظيفة في صناعة متنامية ،بينما تساعد في جعل
نيويورك عاصمة الرياح البحرية للبالد لسنوات عديدة قادمة.
اإلسكان
إطالق خطة إسكان خمسية شاملة جديدة بقيمة  25مليار دوالر .تقدم الميزانية التنفيذية خطة إسكان خمسية جديدة بقيمة
 25مليار دوالر إلنشاء  100ألف مسكنًا بأسعار معقولة والحفاظ عليها ،بما في ذلك  10آالف منزالً مزودًا بخدمات الدعم
للسكان الضعفاء ،وتزويد  50ألف منزالً إضافيًا بالكهرباء كجزء من خطة الدولة إلدخال الكهرباء إلى مليون منزل وجعل
مليونًا أخرى جاهزة لتزويدها بالكهرباء .يشمل التمويل  5,7مليار دوالر من الموارد الرأسمالية ،و  8,8مليار دوالر من
اإلعفاءات الضريبية الحكومية والفيدرالية والمخصصات الفيدرالية األخرى ،و  11مليار دوالر لدعم تشغيل المالجئ
والوحدات السكنية الداعمة وتقديم إعانات اإليجار.
مكافحة العنف المسلح
تشمل الميزانية التنفيذية  224مليون دوالر لتمويل المبادرات التي من شأنها تعزيز جهود منع العنف المسلح من قبل
منظمات إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية .نحن نعمل من خالل هذه اإلجراءات على استعادة شعور سكان نيويورك
باألمان واالنتماء للمجتمع .وتشمل بعضًا من هذه اإلجراءات:

•

زيادة الموارد ثالث أضعاف لجهود تعقب أسلحة ارتكاب الجرائم  -توفر الميزانية التنفيذية  350ألف دوالر
أمريكي لزيادة تمويل موارد استخبارات العنف المسلح في الوالية ثالث مرات من خالل تزويد مركز استخبارات
والية نيويورك ( )New York State Intelligence Center, NYSICبفريق من المحللين المعنيين
بمعالجة أسلحة الجريمة والتحقيق فيها في جميع أنحاء الوالية.
تعزيز شراكات إنفاذ القانون  -توفر الميزانية التنفيذية  13,1مليون دوالر لتوسيع استخدام وحدات تحقيق
االستقرار المجتمعي التي تشارك أفراد شرطة الوالية األكثر خبرة مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية لمكافحة مشاكل
الجريمة الخاصة بالمجتمع المحلي.
توسيع الدعم المباشر للوالية إلنفاذ القانون المحلي بخصوص مبادرة (القضاء على العنف المسلح)  -تزيد
الميزانية التنفيذية من التمويل إلى  18,2مليون دوالر دع ًما لمبادرة نيويورك المعترف بها على المستوى الوطني
للقضاء على العنف المسلح ( ،)Gun Involved Violence Elimination, GIVEوالتي تدعم جهود إنفاذ
القانون ال محلية لوقف العنف المسلح في نيويورك .سيتيح هذا االستثمار إطالق العديد من المبادرات الجديدة التي
ستدعم قدرة إنفاذ القانون على إنهاء حاالت إطالق النار غير المميتة ،والمشاركة في البرمجة المجتمعية التي تركز
على الشباب ،والحد من عودة األفراد الخاضعين إلشراف المجتمع إلى الجريمة.

•

االستثمار الثالثي في االستجابة المجتمعية ضد العنف المسلح ( - )SNUGتحافظ الميزانية التنفيذية على الزيادة
الطارئة التي حدثت في العام الماضي في تمويل برنامج  SNUG Outreachفي نيويورك وتوسيع نطاق الدعم
لمكافحة االرتفاع المفاجئ في جرائم األسلحة .سيؤدي هذا االستثمار البالغ  24,9مليون دوالر إلى توسيع برامج
التوعية لكي تصل إلى المستشفيات والشوارع وتمس جميع أركان الوالية .وسيسهل ذلك تجريب العديد من
المبادرات الجديدة التي توفر خدمات تكاملية وشاملة للشباب ،ومهارات االستعداد للعمل والتدريب على التوظيف.
االستجابة لالحتياجات اإلقليمية في أعقاب العنف المسلح  -تتضمن الميزانية التنفيذية  20مليون دوالر من أجل
تضررا من تصاعد العنف المسلح .سيسمح ذلك بنشر برامج
مشروع تمويل جديد لدعم األشخاص واألماكن األكثر
ً
مبتكرة لتمكين المجتمع والحد من الجريمة في المناطق ذات األولوية والتي من شأنها تسهيل إصالح وإعادة بناء
المناطق التي وقعت ضحية للجرائم التي يُستخدم فيها األسلحة.

•

•

•

معالجة أزمة اإلدمان والمواد األفيونية

تحت قيادة الحاكمة هوكول ،سيتخذ مكتب تقديم الخدمات والدعم ضد اإلدمان ( Office of Addiction Services
 ) and Supports, OASASخطوات مهمة لمعالجة أزمة المواد األفيونية من خالل تحسين الوصول إلى خدمات عالج
اإلدمان ،وإزالة العوائق التي تحول دون العالج ،وتطوير نماذج عالج جديدة ومبتكرة ،وزيادة عدد مرافق العالج في
المجتمعات حول والية نيويورك.
توفر الميزانية التنفيذية زيادة قدرها  402مليون دوالر ( 56في المائة) في الدعم التشغيلي والرأسمالي لمكتب OASAS؛
لتعزيز برامج الوقاية والعالج والتعافي التي تستهدف خدمات اإلدمان وفرص الخدمات السكنية وأنشطة الوقاية األولية
المتوافقة مع اتفاقيات الدولة لتسوية المواد األفيونية؛ وتستثمر أكثر من  100مليون دوالر في موارد جديدة من ضريبة
اإلشراف على المواد األفيونية وتسويات التقاضي مع مصنعي وموزعي األدوية .سيتم تمرير  113مليون دوالر من هذه
األموال من الوالية إلى البلديات المحلية ،بما يتفق مع اتفاقيات التسوية.
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