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  العمل،شھدت جلسة الربیع في المجلس التشریعي أللبرتا عدة تدابیر جدیدة تم تبنیھا إلعادة سكان ألبرتا إلى 
 وتنویع االقتصاد وجعل الحیاة میسورة التكلفة للعائالت. 

: المضي قدًما. من خالل تقدیم میزانیة  2022تمیزت بدایة دورة الربیع بحدث بارز في خطة التعافي في ألبرتا مع تقدیم میزانیة 
أوفت حكومة ألبرتا بالتزام رئیسي للتحكم في اإلنفاق وإعادة الشؤون المالیة للمقاطعة إلى  عقد،متوازنة ألول مرة منذ أكثر من 

 مسارھا الصحیح.

  والتصنیع،ورأس المال االستثماري   اللوجستیة،والخدمات  الطیران،حكومة ألبرتا جذب استثمارات ضخمة في مجال   واصلت
 والسینما والتلفزیون.   والقنب، والسیاحة، الھیدروجین،مع وضع ألبرتا لمزید من االستثمارات في 

ألغت الحكومة ضریبة الوقود  ،مستویات قیاسیة من االرتفاع الذي وصل إلى بالتضخم  المدفوع لمواجھة ارتفاع تكلفة المعیشة 
 على فواتیر الكھرباء. للمواطن وذلك  مستردات مالیة  خصومات في صورة سنتًا لكل لتر وأقرت تشریعًا لتقدیم 13البالغة 

 والسنوات القادمة.  ألبرتا في األشھرسكان وضع ھذا العمل األساس لمواصلة خلق الوظائف وتنویع االقتصاد وخلق الفرص لكل  

  المعیشة،وتخفیف ضغوط تكلفة  ألبرتا،أقرت حكومة ألبرتا مشاریع قوانین تركز على الدفاع عن سكان  الربیع،خالل جلسة 
 وجعل ألبرتا مكانًا جذابًا لالستثمار وااللتزام بالخطة المالیة.

أمام النمو    لعقباتلى التغییرات المنطقیة إلزالة اویشمل ذلك مشروع القانون الحكومي السادس للروتین الحكومي الذي یركز ع
وھي في طریقھا لتقلیص الروتین بمقدار الثلث كما    ،منصبھامنذ تولیھا  بالمئة  25االقتصادي. وخفضت الحكومة الروتین بنسبة  

 وعدت. 

تقوم باستثمارات   ألبرتا،وھي جزء من خطة التعافي في   ،(Alberta at Work)  العملفإن مبادرة ألبرتا في  ذلك،عالوة على 
إستراتیجیة في البرامج عالیة الطلب لتلبیة متطلبات العمالة، مما یضمن حصول طالب ما بعد المرحلة الثانویة على المزید من  

ى العاملة الماھرة ودعم الصناعة مع القو  یختارونھا،في البرامج التي أماكن إقامتھم وذلك الفرص للتدریب بالقرب من 
 والموھوبة التي یحتاجونھا في المستقبل.

ودعم   قوتھا،عاد اقتصاد ألبرتا إلى مساره الصحیح واستعد لقیادة البالد في النمو ھذا العام. تواصل حكومة ألبرتا البناء على نقاط 
وناشئة لجذب االستثمار وخلق المزید من   في قطاعات جدیدة ألبرتا،من خالل خطة االنتعاش في  التنویع،ریادة األعمال وتعزیز 

معدل البطالة في المقاطعة إلى أدنى مستویاتھ منذ ربیع    خفضمما یساعد على   ألبرتا،الوظائف ذات األجور الجیدة لسكان 
2015 . 

 فعیلوت  اتخذت حكومة ألبرتا إجراءات حقیقیة من خالل إلغاء ضریبة الوقود ،اإلطالقمع بلوغ التضخم أعلى مستویاتھ على 
ومات إغاثة  خص تخفیضات الكھرباء والغاز الطبیعي التي ستساعد ما یقرب من ملیوني شخص من سكان ألبرتا. ستوفر ھذه ال

 بینما تقوم الحكومة بإحداث تحسینات طویلة األجل لجعل نظام المرافق في متناول الجمیع.   ،قصیرة األجل
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ن طاقة ألبرتا كجزء أساسي من إرساء أمن الطاقة العالمي لحلفائنا وزیادة  تواصل حكومة ألبرتا الدفاع ع الدولي،على الصعید 
 صادرات الطاقة في ألبرتا إلى الوالیات المتحدة والعالم. 

حیث مثل أمام لجنة مجلس الشیوخ للطاقة والموارد  العاصمة،ناجحة إلى واشنطن  بعثةقاد رئیس الوزراء جیسون كیني 
 الطبیعیة وأقنع كبار المشرعین األمریكیین بزیارة األراضي الزیتیة في ألبرتا.

 الضوء على تشریعات الربیع تسلیط 

من خالل  عاًما على حكم صاحبة الجاللة 70یحتفل قانون االعتراف بالیوبیل البالتیني للملكة إلیزابیث الثانیة بمرور     •
 تكریم سكان ألبرتا الذین ساعدوا في تغییر المقاطعة إلى األفضل.

الكھرباء لملیوني أسرة  فواتیر على  خصوماتدوالًرا في صورة  150بتقدیم   یسمح قانون خصومات سلع المرافق  • 
 ملیون دوالر كإغاثة على فواتیر الكھرباء المرتفعة. 300بما یصل إلى ما یقرب من  صغیرة،ومزارع وشركات 

التمویل ألكثر من  2022یعمل قانون الرعایة المستمرة على توسیع وتحدیث الرعایة المستمرة بینما توفر میزانیة   • 
 سریر رعایة مستمرة جدید وقدرة إضافیة على الرعایة المنزلیة.  1500

عملیة واحدة غیر متحیزة وعادلة وخاضعة   2022قانون تعدیل التعلیم (إصالح انضباط مھنة المعلم) لعام  ینشئ   • 
 للمساءلة یمكن الوصول إلیھا في الوقت المناسب لتوفیر مزید من الحمایة للطالب ومنح أولیاء األمور راحة البال. 

التي تعترض النمو االقتصادي مثل تمكین تراخیص  ئقعواال  2022لعام   الروتینیزیل قانون تعدیل قوانین تخفیض   • 
 األعمال بین البلدیات وزیادة استدامة المرافق الریفیة. 

یحمي قانون تعدیل السالمة المروریة جمیع العاملین على جانب الطریق من خالل مطالبة جمیع سائقي السیارات الذین   • 
 ساعة عند المرور بسیارة مع ومیض األضواء.  /كم  60یسافرون في نفس االتجاه بإبطاء السرعة حتى  

 
 معلومات ذات صلھ 

 خطة التعافي في ألبرتا  • 
 2022تشریعات ربیع    • 
 ) PDF(  2022مایو   -الوفاء بالوعود   • 

 

 

https://recoveryplan.alberta.ca/
https://www.assembly.ab.ca/home?p=bill%C2%A7ion=doc&legl=30&session=3&SortBy=
https://www.assembly.ab.ca/home?p=bill%C2%A7ion=doc&legl=30&session=3&SortBy=
https://www.assembly.ab.ca/home?p=bill%C2%A7ion=doc&legl=30&session=3&SortBy=
https://www.alberta.ca/external/news/promises-kept-may-2022.pdf
https://www.alberta.ca/recovery
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