
 
 الحاكمة كاثي هوكول   7/4/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  2023الحاكمة هوكول تعلن عن الموافقة على ميزانية والية نيويورك للسنة المالية 
  

.  2023أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اتفاقية لمعالجة األولويات الرئيسية في ميزانية والية نيويورك للسنة المالية 
تقوم هذه الخطة الجريئة والمسؤولة مالياً باستثمارات تاريخية في المجتمعات في جميع أنحاء الوالية من شأنها أن تجلب  

 افون من الجائحة وتطلق العودة االقتصادية لنيويورك.  اإلغاثة لسكان نيويورك الذين يتع 
  

في المائة من إنفاق أموال التشغيل الحكومية بحلول  15سترتفع احتياطيات الوالية في هذه الخطة إلى مستوى قياسي يبلغ 
 ، على النحو الذي اقترحته الحاكمة في ميزانيتها التنفيذية. 2025السنة المالية 

  
(، فإننا نستغل هذه الفرصة التي تحدث مرة COVID-19"في الحين الذي نتعافى فيه من جائحة )  قالت الحاكمة هوكول،

واحدة في الجيل للدخول في حقبة جديدة تماًما لنيويورك، بميزانية جريئة تجلب اإلغاثة االقتصادية التي نحن بأمس الحاجة  
ة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. هذه االتفاقية إليها لسكان نيويورك و تتطلع إلى المستقبل باستثمارات تاريخي

تقربنا من الميزانية التي سنت وتفي بوعدنا بوالية نيويورك أقوى وأكثر أمانًا وشمولية وازدهاًرا. أشكر زعيم األغلبية  
مع زمالئي في حكومة الوالية كزينز والمتحدث هيستي على هذه العملية التعاونية. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل - ستيوارت

 لسن ميزانية تلبي احتياجات جميع سكان نيويورك." 
  

 ستشمل الميزانية التاريخية األولويات الرئيسية التي تلبي احتياجات سكان نيويورك، بما في ذلك:  
  اإلعفاء الضريبي لسكان نيويورك من الطبقة الوسطى في نيويورك والشركات الصغيرة؛ •

الوقود لمواجهة التكلفة المرتفعة للبنزين التي ارتفعت في األشهر األخيرة نتيجة للحرب تعليق ضرائب  •
  في أوكرانيا؛

(، مثل المطاعم من خالل  COVID-19المساعدة في دعم الشركات الصغيرة األكثر تضرًرا من جائحة )  •
  السماح ببيع المشروبات الكحولية الجاهزة؛

مليارات الدوالرات إلعادة بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية ودعم العاملين في مجال الرعاية   •
 وبناء نظام رعاية صحية للمستقبل؛  المنزلية

 استثمار تاريخي في التعليم لتقوية مؤسسات التعليم العالي لدينا ودعم معلمينا وموظفي المدارس؛   •
 رعاية األطفال؛   زيادة التمويل والوصول إلى  •
  استثمار تاريخي في تمويل التعافي من الجائحة؛  •
 خطة إسكان شاملة لجعل المعيشة في نيويورك ميسورة التكلفة؛  •
 استثمار بمستوى قياسي في خطة خماسية للبنية التحتية للمواصالت؛  •

  ؛استثمار قياسي في البنية التحتية للطاقة النظيفة ومرونة المناخ والمحفاظة عليه •
 Joint Commissioتحسين اإلشراف األخالقي واستعادة الثقة في حكومة الوالية من خالل استبدال ) •

on Public Ethics, JCOPEبلجنة جديدة لألخالقيات والضغط في الحكومة؛ و )  
المضي قدًما نحو نيويورك أكثر أمانًا وعادلة من خالل قمع تهريب األسلحة غير القانونية ووقف دورة  •

رار اإلجرام وحماية ضحايا العنف المنزلي وجرائم الكراهية واالستثمار في البنية التحتية للصحة  تك
 العقلية.  

  
  مع وجود اتفاقية مفاهيمية مطبقة، من المتوقع أن تمرر المجالس التشريعية مشاريع قوانين من شأنها تفعيل هذه األولويات.



  
ذية في يناير، تم توقع إيرادات إضافية وتم تحقيق فائض في األموال. تقدر الميزانية  منذ أن اقترحت الحاكمة ميزانيتها التنفي

مليار دوالر، بناًء على تقييم أولي للتغييرات التفاوضية على االقتراح  220حاليًا بحوالي  2023اإلجمالية للسنة المالية 
فحة األوبئة التي أشارت الحاكمة هوكول إلى أنها مليار دوالر للمساعدة في مكا 2التنفيذي. ستتضمن خطة اإلنفاق مبلغ 

  كانت متاحة لالستخدام عند إصدار الميزانية التنفيذية في يناير، ولكن لم يتم إدراجها كبند إنفاق.
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