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ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

)New York City Housing Authority, NYCHA(
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التحدیات التي تواجھ ھیئة
)NYCHA(اإلسكان بمدینة نیویورك 

ھناك حاجة لرأس مال 
ملیار دوالر 40قیمتھ 

وتتوفر موارد محدودة
لمعالجتھا

مبادرات قید التطویر

إستراتیجیة
اإلصالح

االستثمار في الممتلكات العقارات
وضع خطة لكل مبنى•
جمع رؤوس األموال الالزمة لتعزیز •

التحسینات التشغیلیة
دة معالجة جمیع عناصر االمتثال ومعاییر جو•

اإلسكان األساسیة

المنظمة غیر مناسبة بشكلٍ 
جید للتحدیات التشغیلیة
یر والتحدیات المتعلقة بتوف

رأس المال
خطة التحول

االستثمار في المنظمة
التركیز على االمتثال•
خلق ثقافة الخدمة•
تحسین أسالیب تقدیم الخدمة•

اإلستراتیجیة
التنظیمیة

االستثمار في البشر 
توسیع الفرص االقتصادیة وتعمیقھا •
Section(تعزیز حكم قانون • وبرنامج المشاریع ) 3

)M/WBE(التجاریة المملوكة لألقلیات والنساء 
لبیئیةتعزیز الوصول للخدمات الصحیة وتحسین الصحة ا•

إستراتیجیة 
الوظائف والتعافي

نظرة عامة على المبادرات

المنظمة غیر مناسبة
ات بشكٍل جید للتحدی
ات التشغیلیة والتحدی
أس المتعلقة بتوفیر ر

المال

یواجھ السكان أزمة 
یر صحیة واقتصادیة غ

مسبوقة



)NYCHA(الوضع الحالي لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك : خلفیة
)  NYCHA(االحتیاجات العاجلة لمحفظة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

175,000المالئمة البالغة 
معالجة باإلضافة إلىبالكامل ) PNA(لمعالجة تقییم االحتیاجات المادیة ملیار دوالر 40•

)ADA(الرصاص، واألسبستوس، ومتطلبات قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
سنویًا/ ملیار دوالر1+االحتیاجات الرأسمالیة تنمو على األقل بمقدار •

شقة62,000إصالحات كاملة في الطریق لعدد 
تجدیدات كاملة لعدد ) PACT(یمول برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف •

ألف شقة62
األخرى اإلصالحات اإلضافیة) NYCHA 2.0(ستمول برامج •

شقة تحتاج إلى استثمار رأسمالي110,000لكن ھناك 
أي معالجة الركائز األساسیة التفاق (ھذه الشقق ملیار دوالر لتأھیل 18بحاجة إلى •

الرصاص، العفن، اآلفات، المصاعد، -) HUD(وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)التدفئة

مؤّمن ملیار دوالر 3.3لدیھا فقط مبلغ ) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •
لتمویل رأس المال المطلوب

إلى خطة شاملة تلبي ) NYCHA(تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
بناء في المحفظة التابعة لھاكلاالحتیاجات المادیة في 

- 75,000

175,000

- 62,000 
PACT

110,000

Total Units NYCHA 2.0 Remaining
Units

NYCHA PortfolioNYCHA Portfolio

175,000

75,000 -

110,000

62,000 -
PACT

Total Units NUCHA 2.0 Remaining
Units

نة محفظة ھیئة اإلسكان بمدی
)NYCHA(نیویورك

)PACT(برنامج

إجمالي الوحدات برنامج
)NYCHA 2.0(

الوحدات
المتبقیة
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Mold, $9.5B

Pests, $0.37B

Elevators, $1.6B

Heat, $4.1B

Lead Abatement, $1B

Other, $1.4B

Stabilization Costs - $18BStabilization Costs - $18B
Other; $1,4B

Lead Abatement; $1B

Heat; $4,1B

Elevators; $1,6B

Pests; $0,37B

Mold; $9,5B

ملیار دوالر18-تكالیف التأھیل 

شقة110,000ما ھو المطلوب إلجراءات التأھیل في 

ملیار دوالر9.5: العفن
؛ ومطابخ وحمامات كاملة؛ وأنظمة التھویةلمواسیراستبدال ا•

ملیار دوالر1: الحد من التلوث بالرصاص
وحدة سكنیة110,000الحد الكامل من التلوث بالرصاص خالل •

ملیار دوالر4.1: التدفئة
منع األعطال وتحسین توصیل التدفئة•

ملیار دوالر1.6: المصاعد
تقلیل األعطال بشكل كبیر•

ملیون دوالر370: اآلفات
.لكساحات جدیدة للنفایات، وأعمال ضغط النفایات داخلیاً، وما إلى ذ•

ملیار دوالر1.4: غیر ذلك
األخرى ) HQS(تصحیح عناصر المعاییر األساسیة لجودة اإلسكان •

)مثل، السالمة(
، )CCTV(بما في ذلك الدوائر التلفزیونیة المغلقة (استثمار في األمن •

)الوصول من الباب الرئیسي
معالجة مواسیر توصیل الغاز•

وتلبیة المعاییر األساسیة ) HUD(لتحقیق االمتثال التفاقیة ملیار دوالر 18إلى ) NYCHA(تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
تأھیل على المدى القریب لمنع المزید من -شقة 110,000في ) Housing Quality Standards, HQS(لجودة اإلسكان 

التدھور

واألراضي، على سبیل المثال، لمعالجة المراكز المجتمعیة،(للممتلكات العقاریة بالتجدید الكامل لكن من أجل القیام 
ملیار دوالر 7حوالي إلى) NYCHA(، ستحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك )والواجھات الخارجیة، وما إلى ذلك

ملیار دوالر25اإلجمالي إلى لیصل -إضافیة

ملیار دوالر1,4غیر ذلك؛ 

؛ الحد من التلوث بالرصاص
ملیار دوالر1

ملیار دوالر4,1التدفئة؛ 

ملیار دوالر1,6المصاعد؛ 

ملیار دوالر0,37اآلفات؛ 

9,5العفن؛ 
ملیار دوالر
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فجوة التمویل الحالیة
النطاق الكاملالتأھیل)  NYCHA(فجوة رأس المال المتوقعة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

ملیار دوالر24.80ملیار دوالر17.97إجمالي التكالیف
ملیار دوالر6.73ملیار دوالر6.73إجمالي رأس المال المؤّمن

ملیار دوالر3.43ملیار دوالرNYCHA(3.43(مدخرات وقسائم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
ملیار دوالر0.55ملیار دوالر0.55فیدرالیًا) ممولة(
ملیار دوالر0.55ملیار دوالر0.55من قِبل الوالیة) ممولة(

ملیار دوالر2.20ملیار دوالر2.20)اتفاقیة(بلدیة المدینة 
ملیار دوالر18.07ملیار دوالر11.24الفجوة المتوقعة

NYCHA 
Savings & 
Vouchers, 

$3.43B

Federal 
(Funded), 

$0.55B

State 
(Funded), 

$0.55B

City 
(Agreement), 

$2.20B

Gap, $11.24B

Stabilization Costs - Total $18B
NYCHA Savings 

& Vouchers, 
$3.43B

Federal 
(Funded), 

$0.55B

State (Funded), 
$0.55B

City 
(Agreement), 

$2.20B

Gap, $18.07B

Full Scope Costs - Total $25B

State 
(Funded); 

$0,55B

ملیار دوالر11.24= الفجوة المتوقعة 

ملیار دوالر18-تكالیف التأھیل 

11,24؛ الفارق
ملیار دوالر

فیدرالیًا؛ ) ممولة(
ملیار 0,55

دوالر

مدخرات وقسائم ھیئة 
اإلسكان بمدینة 

نیویورك 
)NYCHA( 3,43؛

ملیار دوالر

من قِبل) ممولة(
0,55الوالیة؛ 

ملیار دوالر

بلدیة المدینة 
2,20؛ )اتفاقیة(

ملیار دوالر

ملیار دوالر18.07= الفجوة المتوقعة 

ملیار دوالر25-تكالیف النطاق الكامل 

ا؛ فیدرالیً ) ممولة(
ملیار دوالر0,55

من قِبل ) ممولة(
0,55الوالیة؛ 

ملیار دوالر

بلدیة المدینة 
2,20؛ )اتفاقیة(

ملیار دوالر

18.07الفارق؛ 
ملیار دوالر

مدخرات وقسائم ھیئة اإلسكان
؛ )NYCHA(بمدینة نیویورك 

ملیار دوالر3,43
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نظرة عامة على التأھیل
صندوق الحفاظ على اإلسكان العام بمدینة نیویورك

یدار بواسطة ھیئة اإلسكان بمدینة عاموأنشاء كیان ) School Construction Authority(استخدام نموذج ھیئة بناء المدارس •
)NYCHA(نیویورك 

توفیر ھیكل للمشتریات لتسریع المستویات الضخمة لعملیات البناء•
المخصصة لإلصالحات) Tenant Protection Vouchers, TPVs(استخدم كیانًا عاًما للوصول إلى قسائم حمایة المستأجر •
في عقد إیجار أرضي طویل األجل مع صندوق الحفاظ على اإلسكان العام) NYCHA(تدخل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •
التشغیل، مع االحتفاظ بالقوى العاملة / لخدمات اإلدارة) NYCHA(یقوم الصندوق بالتعاقد مرة أخرى مع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •

النقابیة

)TPVs(االستخدام المؤقت لقسائم حمایة المستأجر 
آالف شقة NYCHA (110(، یوجد لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك )HUD(بناًء على إشعارات وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة •

"التقادم"من المحتمل أن تفي بمعاییر 
"التقادم"عندما تستوفي معاییر ) TPVs(الشقق تعتبر مؤھلة للحصول على قسائم حمایة المستأجر •
:والمستحوذین الفیدرالیین) HUD(الطلب من المستحوذین التابعین لوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة •

 السماح لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA" (قسائم حمایة المستأجر " بتجمیع)TPVs ( ،قبل إرفاق القسائم بشقق محددة
من استخدام الدعم لجمع األموال مقدماً لإلصالحات الرأسمالیة) NYCHA(حتى تتمكن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

 توفیر قسائم حمایة المستأجر)TPVs (م اإلضافیة المناسبة والتمویل الرأسمالي لجھود اإلصالح الخاصة بوكالة اإلسكان العا
)Public Housing Agency, PHA(

التأھیل والتعافي
والمعاییر األساسیة لإلسكان) HUD(التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة جمیع متطلبات االمتثال استیفاء •
نفس حسابات اإلیجار-حمایة حقوق السكان والقدرة على تحمل التكالیف إلى األبد •
بالكامل ) Needs Assessment, PNA(تموضع الممتلكات العقاریة لخیارات التمویل المستقبلیة لمعالجة تقییم االحتیاجات المادیة •

بمرور الوقت
الوصول إلى رأس المال مقدماً من خالل كیان عام•
تحفیز التعافي االقتصادي من خالل االستثمار في اإلسكان العام على أنھ جزء من البنیة التحتیة•

التموی
ل

خلق
االحتفاظ

1
2
3

+

=
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ذات قیمة) TPVs(تعتبر قسائم حمایة المستأجر 
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Tenant Capital Operating TPV Funding

:مثال
من قسائم حمایة 25,000
ستمكن ) TPVs(المستأجر 

ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
)NYCHA ( من جمع

ملیار دوالر3.4

دوالر650
ة للوحدة السكنی

في الشھر 
)Per Unit

Per 
Month, 
PUPM(

دوالر1,900

دوالر1,250

)2019(إیجارات الوحدات السكنیة حسب النوع 
لكل وحدة سكنیة في الشھر
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االتمویل المتوفر حالیً  القیاسیة) TPV(قسائم حمایة المستأجر 

المستأجر رأس المال لالتشغی )TPV(التمویل بواسطة قسائم حمایة المستأجر 



)TPVs(االستفادة من قسائم حمایة المستأجر 
لإلصالحات المسبقة) TPVs(استخدام قسائم حمایة المستأجر 

 تسعى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA (القدرة إلى امتالك
معًا قبل تخصیصھا ) TPVs(قسائم حمایة المستأجر " تجمیع"على

على أساس المشروع لوحدات سكنیة محددة

 لقسائم حمایة المستأجر " االستخدام المؤقت"سیمكن ھذا)TPVs ( ھیئة
من جمع األموال للقیام ) NYCHA(اإلسكان بمدینة نیویورك 

اآلنباإلصالحات المسبقة 

1إلى 6التأثیر المضاعف من 
 من خالل االستفادة من قسائم حمایة المستأجر)TPVs( یمكن لھیئة ،

القیام بإكمال المزید من المشاریع ) NYCHA(اإلسكان بمدینة نیویورك 
بتخصیص معین لألموال

 ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA ( كل قادرة على االستفادة من
الفیدرالیة) TPV(من عائدات قسائم حمایة المستأجر ) 1(دوالر واحد 

دوالرات فأكثر من اإلصالحات الرأسمالیة6إلكمال ما قیمتھ 

، سوف تستخدم السیطرة العامة من طرف إلى طرفلضمان كامل 
ھو -كیانًا عاًما جدیًدا ) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

صندوق الحفاظ على اإلسكان العام 
)Public Housing Preservation Trust
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مؤسسة للنفع العام
من استخدام ) NYCHA(سیمّكن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك كیان عام بالكامل

لى ، وتسھیل المستویات التاریخیة للبناء، والحفاظ ع)TPV(قسائم حمایة المستأجر 
الملكیة العامة طویلة األجل

كیف یعمل
إدارة التعلیم / استخدم نموذج ھیئة بناء المدرسة)DOE(
 تدخل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA ( في عقد إیجار أرضي طویل

األجل مع الصندوق
یشرف الصندوق على عقود إدارة البناء
 یقوم الصندوق بالتعاقد مرة أخرى مع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA (

لخدمات اإلدارة والصیانة

النتائج
 السیطرة العامة من األلف إلى الیاءممتلكات عقاریة تحت
 نمیة التفاقیة وزارة اإلسكان والتیفي بجمیع متطلبات االمتثال عمل رأسمالي

، وتموّضع )HQS(، وتأھیل الشقق لتلبیة معاییر جودة اإلسكان )HUD(الحضریة 
ء تقییم االحتیاجات الوحدات السكنیة لالستجابة لخیارات االستثمار المستقبلیة الستیفا

بالكامل) PNA(المادیة 
 كالیف إلى لحمایة السكان والقدرة على تحمل التالكاملتشریع من الوالیة للتقنین

األبد
 في استخدام الطاقةكبیرةتحقیق فاعلیة
 العامة، والممثلةیحتفظ الصندوق بالقوى العاملة

ھیئة اإلسكان 
بمدینة نیویورك 

)NYCHA(

صندوق الحفاظ 
ام على اإلسكان الع
بمدینة نیویورك

عملیة تتم بین ھیئتین عامتین

صندوق الحفاظ على اإلسكان العام بمدینة نیویورك

عقد إیجار 
األراضي 
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تقلیل األعمال الطارئة= تأھیل الممتلكات العقاریة 

 عات تحقیق وفورات من خفض اإلنفاق على ساعلى المدى القصیر
العمل اإلضافیة والموردین

 یانة تحقیق وفورات من إعادة االستثمار في الصعلى المدى الطویل
الوقائیة

توفیر الطاقة

سكان یتم إھدار الكثیر من تكالیف الطاقة السنویة الخاصة بھیئة اإل
تسرب (من خالل عدم كفاءة النظام ) NYCHA(بمدینة نیویورك 

)البخار تحت األرض، والنوافذ المفتوحة، وما إلى ذلك

تدفئة أكثر التكلفة من تحویل أنظمة البخار المركزیة إلى/ توفیر الطاقة
كفاءة للمساحات، مثل استخدام الغالیات المائیة لكل مبنى

اإلستراتیجیة التنظیمیة

المساءلة المالیة على مستوى الوحدة العقاریة

 المشتریات، والموارد البشریة، وما إلى ذلك(وظائف دعم محسنة(

)NYCHA(تخفیض النفقات التشغیلیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
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التغییرات التنظیمیة لتحسین العملیات 
تحسین المساءلة ونطاق السلطة والتحكم

إعادة تنظیم المحافظ العقاریة وھیكل اإلدارة

استجابة أسرع للظروف-إلى المیدان " خط البصیرة"جلب 
التحول نحو الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة
تقدیم دعم المكتب المركزي في المیدان

تعزیز تخصیص الموارد من خالل كفاءة التوظیف وجدولة العمل 
 تقییم جدول العمل البدیل)Alternative Work Schedule, AWS(
تقییم تسلسل أمر العمل
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افيالطاقة والوظائف والصحة والتع: ما یتعدى اإلصالحات الرأسمالیة
زیادة فاعلیة الطاقةیعني ) NYCHA(إصالح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

)NYCHA(استخدم تقنیة المباني الخضراء لخفض تكالیف المرافق وإزالة الكربون من ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك) 1
) على سبیل المثال، فصل محطات التدفئة، وتركیب وحدات التدفئة من المصدر(تحویل أنظمة التدفئة •
إعادة ترمیم الواجھات الخارجیة واستبدل النوافذ وتركیب األلواح الشمسیة حیثما أمكن ذلك•
)لكالثالجات، المواقد التي تعمل بنظام الحث الحراري، المراحیض، وما إلى ذ(تركیب األجھزة الموفرة للطاقة •
المع شركاء القطاع الخاص لزیادة رأس الم" تحدید سقف االنبعاثات واالتجار فیھا"استكشاف اتفاقیات •
• ً البدء بالعمل في مجال الطاقة واستخدم مدخرات المرافق لزیادة رأس المال المدفوع مقدما

العام 
1

العام 
3

العام 
25

بدایة العمل
في مجال 

الطاقة

وفورات 
المرافق

ة اكتملت المرحل
األولى من العمل
في مجال الطاقة

السندات مقابل مدخرات 
المرافق لزیادة رأس المال

المدفوع مقدًما

االستفادة من وفورات المرافق
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افيالطاقة والوظائف والصحة والتع: ما یتعدى اإلصالحات الرأسمالیة
وظائف جدیدة ذات رواتب عالیةیعني ) NYCHA(إصالح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

وغیرھم من ) NYCHA(خلق وظائف جیدة، وإعطاء األولویة لسكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ) 2
األفراد ذوي الدخل المنخفض

من وظائف البناء على المدى القریب الستكمال اإلصالحات الرأسمالیةاآلالفتحفیز •

من الوظائف الصناعیة، خاصة في مواقع مثل مئات التشارك مع شركات التصنیع المحلیة لدعم •
)Brooklyn Navy Yard (و)Brooklyn Army Terminal(

ي منشآت لصیانة تقنیات البناء الجدیدة فأللف إلى ألفین وظیفة تتطلب مھارات عالیة إنشاء طلب طویل األجل •
)NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

مباني األخرى، ستتطلب أنظمة التدفئة الجدیدة، واألبواب الجدیدة، واألنظمة الكھربائیة الجدیدة، وتحسینات ال
عمالة ماھرة لصیانتھا

 ستوفر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)NYCHA (التدریب وستقوم بربط ھذه الوظائف بالسكان

فیما یتعلق بالوظائف وتعزیز ) NYCHA(لسكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إعطاء األولویة •
)M/WBE(وبرنامج المشاریع التجاریة المملوكة لألقلیات والنساء ) Section 3(برامج قانون 
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افيالطاقة والوظائف والصحة والتع: ما یتعدى اإلصالحات الرأسمالیة
تعافي أكثر صحة في مدینة نیویورك واإلقلیمیعني ) NYCHA(إصالح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

تحفیز جھود التعافي في مدینة نیویورك من خالل تحسین الصحة وتعزیز االقتصاد المحلي) 3
ة على تحسین ستعمل تحسینات القضاء على العفن والتسمم بالرصاص وغیرھا من التحسینات الرأسمالی•

إلسكان بمدینة ظروف اإلسكان، مما یخلق بیئات أفضل من الناحیة الصحیة لسكان المباني التابعة لھیئة ا
)NYCHA(نیویورك 

بمدینة استكشاف المواقع المشتركة للخدمات الطبیة في المرافق المجتمعیة التابعة لھیئة اإلسكان•
)NYCHA(نیویورك 

على النشاط االقتصادي اإلقلیمي1إلى 2اإلنفاق الرأسمالي لھ تأثیر مضاعف یبلغ •
یمكن أن تساعد المزید من األنشطة التجاریة في استرداد عائدات الضرائب•

$1 

$2.12 

$0.0

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

Capital Spending Regional Economic
Activity Generated

تأثیر اإلسكان العام 
یورك االستثمار في ھیئة اإلسكان بمدینة نیواإلنفاق الرأسمالي

)NYCHA (ظروف صحیة أفضلیخلق
اماإلسكان الععلى تأثیر اإلنفاق الرأسمالي 

دوالر2,12

دوالر1

دوالر2,5

دوالر2,0

دوالر1,5

دوالر1,0

دوالر0,5

دوالر0,0

اإلنفاق الرأسمالي النشاط االقتصادي 
اإلقلیمي المولّد
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الخرافات والحقائق-) NYCHA(صندوق الحفاظ على اإلسكان العام التابع لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

الحقائقالخرافات
التابعة ) TPV(ال یتمتع السكان بحقوق المستأجر بموجب قسائم حمایة المستأجر .1

Section(لقانون  یمة لن یتم ضمان أن تكون ق. ، والتي ھي غیر قابلة للتحویل)8
.  من الدخل% 30اإلیجارات في حدود 

)NYCHA(سوف یحتفظ سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
:بحقوقھم كاملة

من الدخل% 30تحتسب قیمة اإلیجارات بحد أقصى -نفس حسابات اإلیجار •
على قواعد ) NYCHA(ستحافظ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك -الحق في التنظیم •

أحكاًما خاصة بشركات إدارة 964ساریة، كما تتضمن قواعد المادة 964المادة 
)   Resident Management Corporations, RMCs(المنشآت السكنیة 

) TPV(بما في ذلك القدرة على استخدام قسائم حمایة المستأجر -حقوق الخالفة •
Section(التابعة لقانون  خارج الوالیة بعد عام واحد) 8

عقد حقوق األسرة وضمان ) NYCHA(یمكن أن تقدم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •
لكل أسرة تأثرت بالعملیة االنتقالیة الحمایة 

المعتمدة على المشروع التابعة لصندوق الحفاظ) TPV(مع قسائم حمایة المستأجر .2
):NYCHA(على اإلسكان العام بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

یتمتعون ) NYCHA(لم یعد سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •
بحمایة اإلیجار

سوف نشھد زیادة في عملیات اإلخالء •
بأي ) NYCHA(لن یتمتع سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •

حمایة فیدرالیة

بالحمایة ) NYCHA(سوف یتمتع سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
لى طبقات ، باإلضافة إللقوانین واللوائح االتحادیةوفقًا ) بما في ذلك اإلیجارات(الكاملة 

كان العامإضافیة من الحمایة بموجب قانون الوالیة الذي سینشئ صندوق الحفاظ على اإلس

.  ھناك مالك خاصلیس•الخاص الجدید/ سیخضع تقدیم الخدمات للسكان لتقدیر المالك العام.3
ھي المالك، واإلیجارات األرضیة ھي ) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •

إلسكان بمدینة مسؤوالً أمام سكان المباني التابعة لھیئة اعاًما للصندوق، والذي یعد كیانًا 
.ینص قانون الوالیة على ذلك. والشعب) NYCHA(نیویورك 

تقدیم الخدمات بموجب اتفاقیة مع ) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ستواصل •
.الصندوق

اني التابعة إن مدخالت قیادات السكان في المب. تتم مشاركة أفكارنا المتعلقة بالصندوق اآلنال تتوفر مدخالت لقیادات السكان.  4
ونحن بموجب القانون الفیدرالي ھي إلزامیة ) NYCHA(لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

عالوةً على ذلك، ال یمكن أن یحدث شيء ألي وحدة عقاریة بدون. بصدد القیام بذلك
.اجتماعات عامة مستقبلیة ومشاركة كاملة من قِبل السكان

)NYCHA(بواسطة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك سیتم امتالك الممتلكات وتشغیلھا •نوكسیتم امتالك العقارات وتشغیلھا من قبل مستثمرین من القطاع الخاص والب.  5
سیتم تأجیر األراضي للصندوق للقیام بأعمال البناء •
، والوالیة، )HUD(العقارات مازالت ممولة من قبِل وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة •

وبلدیة المدینة
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)تابع(الخرافات والحقائق -) NYCHA(صندوق الحفاظ على اإلسكان العام التابع لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

الحقائقالخرافات
مایة بموجب ھذا البرنامج، إذا لم تقم الحكومة الفیدرالیة بتمویل قسائم ح.  6

Section(التابعة لقانون ) TPV(المستأجر  سیكون السكان مسؤولین ،)8
Section(عن دفع قیمة جمیع اإلعانات بموجب الخطة الجدیدة لقانون  8 .(

.سیؤدي ھذا إلى عملیات إخالء واسعة النطاق

عة لھیئة لن یتحمل سكان المباني التاببموجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة،
من % 30أبًدا مسؤولیة دفع أكثر من ) NYCHA(اإلسكان بمدینة نیویورك 

.  الدخل
.تكون ھناك عملیات إخالءلن

ینة نیویورك إذا قررت االنتقال من شقتك في المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمد.7
)NYCHA( ، لن یكون للوحدة السكنیة قسیمة حمایة المستأجر)TPV  (

Section(لقانون التابعة  8(

لسكنیة دائًما یتم إرفاق قسیمة حمایة المستأجر بالوحدة السكنیة، حتى تحصل الوحدة ا
نة نیویورك إذا انتقلت من شقتك في المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدی. على الدعم

)NYCHA( ،فلیس ھناك خسارة في التمویل.

جدیدة بموجب ھذه الخطة الجدیدة، سیتم تزوید السكان بمطابخ جدیدة وحمامات.8
تاجھا بنیتنا لكنھا لن تعالج اإلصالحات الرئیسیة التي تح. وتجدیدات تجمیلیة

.  التحتیة

ة ، بما في ذلك أنظمة التدفئسوف تعالج جمیع اإلصالحات الرئیسیةالخطة 
والمصاعد والمواسیر المدفونة في الجدران وأنظمة التھویة وخفض الرصاص

ملیار دوالر منفقة 18. المطابخ والحمامات الجدیدةباإلضافة إلى وساحات النفایات، 
.لیست تحسینات تجمیلیة= في التحسینات 

لق صندوق الحفاظ على اإلسكان العام ھو كیان ربحي یتحمل على عاتقھ خ.9
.قیمة للمساھمین

یویورك یعتبر صندوق الحفاظ على اإلسكان العام التابع لھیئة اإلسكان بمدینة ن
)NYCHA (وھو لیس شركة ھادفة للربح أو غیر ربحیةكیانًا عاًما ، .
نات على وجھ التحدید، إنھ شركة ذات منفعة عامة، والتي تقوم بإجراء تحسی•

.  عامة
، بل من "حرب"مثل ھذه الكیانات بطبیعتھا ال تعمل بشكل قانوني من أجل تحقیق •

، بما في ذلك تلقي اإلیرادات واستخدامھا لتحقیق ھذا خدمة غرض عامأجل 
.الغرض

فاق ، فیجب علیھ إن"فائض"إذا كان صندوق الحفاظ على اإلسكان العام لدیھ •
.الفائض على الغرض العام المحدد لھ في سنتھ المالیة التالیة

كان إنھ مسؤول أمام سكان المباني التابعة لھیئة اإلس-" مساھمین"لیس ھناك •
وشعب مدینة نیویورك) NYCHA(بمدینة نیویورك 
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ساكنلتحسین منزلك مع حمایة حقوقك كالمخطط أنھ قد تم تصمیم : خالصة القول

ستبقى -) NYCHA(لن تتم خصخصة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك . مبنىلكل خطة شاملة أول إنھا •
100%الھیئة عامة بنسبة 

الحقوق الكاملة والحمایة الدائمة مضمونة، بما في ذلك الحق في إنشاء منظمات-لن یتم طرد أي سكان •
سكانیة، والتجدید التلقائي لعقد اإلیجار، وحقوق الخالفة 

في المائة من دخل األسرة30سیستمر تحدید اإلیجار بقیمة •

التحدیث، والقیام بأعمال الواجھات، وتركیب مطابخ وحمامات ھذا یعني -سنقوم بالتجدیدات الالزمة •
وغالیات ومصاعد وأبواب األمامیة جدیدةعالیة األمان، ومعالجة العفن والرصاص والتسریبات

بعد إجراء -القیام بإدارة المبنى الخاص بك وصیانتھ ) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ستواصل•
إصالحات كبیرة في الھیئة

للحدیث حول ھذه األفكار، ونحن نتطلع إلى بناء ذلك سویًابدایةھذه ھي •

17



التطلّع قُدًما
مع بصدد إشراك السكان وأصحاب المصلحة والمسؤولین المنتخبین لج) NYCHA(ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 

.المالحظات حول جھود اإلصالح

:اإلحاطات حتى تاریخھ/ المناقشات
)مع جدولة المزید من المناقشات في مجموعات صغیرة(مجموعات صغیرة من قادة السكان •
ومحكمة الدائرة الجنوبیة ) HUD(وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (المسؤولون الفیدرالیون •

)والمراقب) SDNY(من نیویورك 
شركاء العمل•
أكثر من اثني عشر منظمة محلیة ووطنیة للمناصرة والسیاسات•
المسؤولون المنتخبون الفیدرالیون والوالئیون والتابعین لبلدیة المدینة•

ھذه المحادثات وستوسعھا خالل األسابیع واألشھر القادمة، ) NYCHA(ستواصل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
:بما في ذلك التركیز على

إشراك السكان والقادة المنتخبین والمناصرین وبناء شراكات معھم •

ة نیویوركالعمل مع الھیئة التشریعیة للوالیة بشأن ترخیص صندوق الحفاظ على اإلسكان العام بمدین•

وآلیات التمویل) TPV(العمل مع الشركاء الفیدرالیین بشأن اعتمادات قسائم حمایة المستأجر •
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ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
(New York City Housing 

Authority, NYCHA)

Arabic
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