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 الموجز التنفیذي

لخطة  :مخطط التغییریُعد  تتویًجا لمشاركات متعددة ومئات من المناقشات  )NYCHAاإلسكان بمدینة نیویورك ( لھیئة التحوُّ
 مع السكان والموظفین وأصحاب المصلحة بشأن كیفیة إعادة تنظیم الھیئة وإصالحھا.

ل رؤیة  لتغییر جذري ولكنھ مستدام لھیكل الحوكمة واإلدارة بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وأنظمة كما تشكل خطة التحوُّ
إدارة العقارات ومھام الدعم المركزیة. تتضمن الخطة مجموعة من االستراتیجیات التي ستأخذ الھیئة نحو غد مشرق، ولكن 

سنتطرق إلى المھمة الشاقة المتمثلة في تنفیذ ھذه ھذا لیس أكثر من مجرد بدایة لھذه العملیة. فور اكتمال ھذه الخطة، 
التغییرات الھیكلیة واإلجرائیة في بیئة محدودة الموارد. عند وضع خطة التنفیذ الخاصة بنا، سنقوم بتقییم التكلفة والعائد لكل 

 تغییر محتمل والبدء في اتخاذ القرارات الصعبة التي ستحدد وضع الھیئة لسنوات قادمة.

ل أحد األركان الرئیسیة الثالثة للمبادرة الجذریة والشاملة  ، لھیئة اإلسكان بمدینة نیویوركلمخطط التغییر تمثل خطة التحوُّ
(اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة) مع وزارة اإلسكان  2019والُمعدة تلبیةً التفاقیة تسویة ینایر/ كانون الثاني 

 ,Department of Housing and Urban Developmentت المتحدة األمریكیة (والتنمیة الحضریة بالوالیا
HUD.التي من شأنھا جمع األموال الالزمة استراتیجیة تحقیق االستقراریتضمن  مخطط التغییركما أن  ) ومدینة نیویورك ،

لجعل عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك متوافقة تماًما مع معاییر اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة وللنھوض 
، والتي بدورھا تعزز الظروف الصحیة واآلمنة وتزید الفرص استراتیجیة الوظائف والتعافيبمجتمعاتنا، ویتضمن أیًضا 

  قتصادیة والتعلیمیة للسكان.اال

، 2020) في مارس/ آذار COVID-19باتت أنشطة المشاركات المختلفة المتعلقة بالخطة قید التنفیذ إلى أن تفشت جائحة (
ل محط تركیز ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك فوًرا إلى التصدي بشكل  حیث أدت إلى توقُّف جمیع االجتماعات الشخصیة. تحوَّ

بما في ذلك إجراءات التعقیم، وفحوص الرعایة للسكان المعرضین للخطر، وتوصیل الطعام،  —ل لھذه الجائحة سریع وفعا
في إطار ھذه الجھود، اتسمت ھیئة  وتغییر كیفیة استجابتنا ألوامر أعمال الصیانة للحد من االنتشار المحتمل للفیروس.

ملنا وفكرنا بشكل أكثر إبداًعا بشأن الخدمات التي نعُدھا أساسیة اإلسكان بمدینة نیویورك بالمرونة حیث غیّرنا طریقة ع
 وكیفیة تقدیم ھذه الخدمات. 

یُعد تعدیل بروتوكول صعوبات دفع اإلیجار من األمثلة الرئیسیة لالستجابة السریعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وھي 
)، اعتمدت السیاسة على عملیة إعادة COVID-19ة (قبل جائح سیاسة موجودة لمعالجة الخسارة المفاجئة في الدخل.

االعتماد المؤقت والتي كانت تستغرق وقتًا طویًال بالنسبة للسكان وغالبًا ما تتطلب مساعدة شخصیة من المساعدین في مجال 
أعاد فریق  ).Property Management offices) في مكاتب إدارة العقارات (Housing Assistantsاإلسكان (

) وإدارة اإلسكان المؤّجر Public Housing Tenancy Administration teamة استئجار اإلسكان العام (إدار
)Leased Housing Department تصمیم عملیة منظومة بوابة الخدمة الذاتیة التي یستخدمھا العمیل لتبسیط (

) ومركز اتصال العمالء Information Technologyالمعلومات المطلوبة والعمل مع مسؤولي تقنیة المعلومات (
)Customer Contact Center, CCC.من أبریل/  ) إلنشاء نص یسمح للسكان بطلب تغییر اإلیجار عبر الھاتف

طلبًا من طلبات صعوبات دفع  13,258، عالجت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 2020إلى یولیو/ تموز  2020نیسان 
  للفترة الزمنیة نفسھا. 2019% تقریبًا عن طلبات 450بنسبة یُعد ذلك زیادة  اإلیجار.

تماًما كما أثمر إعصار  ) أن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإمكانھا تغییر طریقة عملنا.COVID-19كشفت لنا جائحة (
ي ھیئة ) قضیة الصمود أمام التغیر المناخي فیما یتعلق بوظائف األعمال األساسیة فSuperstorm Sandyساندي (

) على سكاننا COVID-19، یجب أن نستقي دروًسا من كیفیة تأثیر جائحة (2012اإلسكان بمدینة نیویورك في عام 
 وموظفینا من أجل توجیھ العملیات المستدامة.

نحن بحاجة إلى التصمیم والتنفیذ لھیكل تنظیمي وأسالیب عمل تستجیب لالحتیاجات الملحة لسكاننا وتفي بااللتزامات 
وتحقیقًا لھذه األھداف، حددت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك خمسة  صریحة التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة.ال

ل:   مبادئ إرشادیة تدعم خطة التحوُّ
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ستغیِّر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الطریقة التي تدیر بھا أعمالھا من خالل تطبیق سیاسات وإجراءات جدیدة  .1
على سبیل المثال، یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إدارة العمل وفقًا للوائح  ممتلكات العقاریة.عبر محفظة ال

الفیدرالیة من خالل االمتثال لممارسات العمل اآلمنة، والتفتیش بشكل صحیح، ومعالجة حاالت العفن، وتطبیق طرق 
 ). Integrated Pest Managementفعالة لمكافحة اآلفات تتفق مع اإلدارة المتكاملة لآلفات (

على  یجب أن تتحلى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالمرونة الكافیة لالستجابة سریعًا لظروف الوحدة العقاریة. .2
سبیل المثال، یجب أن تتصدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ألعطال نظام التدفئة والمصاعد، وتسلسل العمل بفعالیة 

 الجذري الكامن وراء العفن ومنع عودة اآلفات للوحدات العقاریة.  من أجل معالجة السبب

على سبیل المثال، یجب على  ستراقب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نفسھا لضمان الجودة في نقطة الخدمة. .3
الصحة اإلدارات الثالث الجدیدة التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، المتمثلة في إدارة ضمان الجودة وإدارة 

البیئیة والسالمة وإدارة االمتثال، مراجعة شكاوى السكان وإیفاد المتخصصین والمفتشین لضمان قیام موظفي 
 التطویر بالعمل بشكل صحیح والتعلم من األخطاء. 

على سبیل ستقوم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإنشاء مشروعات واسعة النطاق وطرحھا في الوقت المحدد.  .4
على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك القیام بوضع وتنفیذ خطط عمل خاصة بالوظائف وطرح  المثال، یجب

مشروعات واسعة النطاق مطلوبة صراحة بموجب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. ھذه المشروعات مھمة 
لك على تكوین شراكات بین للغایة لمعالجة قضایا البناء النظامیة وتحسین ظروف المعیشة في المنشآت. وسینطوي ذ
 القطاعین العام والخاص لتحسین الظروف المادیة والخدمات االجتماعیة عند االقتضاء.

ستنشئ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھیاكل إداریة واضحة بحیث یمكن تقییم األفراد على أساس أھداف محددة  .5
ویورك إلى مساءلة مدیري العقارات وموظفي على سبیل المثال، سوف تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نی بوضوح.

) حل أعطال 1الصیانة بشأن مجموعة من المقاییس المحددة بوضوح والتي یمكن للسكان االعتماد علیھا، مثل (
) ومعالجة ظروف العفن في غضون أسبوع أو أسبوعین وفقًا للشكوى، 2التدفئة والمصاعد في غضون ساعات، (

ء المحتوي على الرصاص، والضوابط المؤقتة وعملیات تفتیش الشقق التي تُجَرى كل ) والمعالجة المرئیة للطال3(
عام. یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إعادة ھیكلة اإلدارات الفردیة وتنفیذ سلسلة من اإلصالحات العملیة 

 لمواجھة العقبات التي تعطل الخدمة في الوقت الراھن.

ة، وضعت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك قائمة من ستة مبادئ أساسیة تمخضت عنھا المناقشات تماشیًا مع المبادئ التوجیھی
مع أصحاب المصلحة حول مواضع القلق المشتركة ومجاالت االھتمام. شجعت ھذه المبادئ األساسیة عملیة تطویر خطة 

ل، وستستمر في المضي قدًما في تنفیذھا: ( ) وتمكین 3وكسر حالة التقوقع السائدة، () 2) خلق ثقافة الخدمة، (1التحوُّ
) واالتسام بأن نكون شریًكا أفضل 6) واستخدام البیانات لتشجیع اتخاذ القرار، (5) وتعزیز شراكتنا مع سكاننا، (4موظفینا، (

 ألعمالنا التجاریة وألصحاب المصلحة الحكومیین.
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صت ثالث مجموعات رئیسیة من التغییرات   التنظیمیة في ھذه الخطة:لُّخِ

 تغییرات في ھیكل الحوكمة والقیادة التنفیذیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
 تغییرات في إدارة العقارات وعملیات الصیانة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
 تغییرات في كیفیة دعم وظائف المكتب المركزي للعملیات العقاریة  

ل أیًضا العدید من التحسینات في أسالیب العمل التي تركز على مواضع القلق في تقدیم الخدمة كما حددھا  تتضمن خطة التحوُّ
)، Alternative Work Scheduleالسكان والموظفون، مثل عملیة المراجعة السنویة وبرنامج جدول العمل البدیل (

تماشیًا مع األفكار الجدیدة بشأن كیفیة تحسین ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لإلنتاجیة من خالل التكنولوجیا، وإدارة سلسلة 
یوضح  اإلمدادات، وتعزیز الشراكات مع السكان وزیادة الفرص االقتصادیة لھم، وتمكین الموظفین من خالل التعلم والتطویر.

 اه بعًضا من استراتیجیات تحسین أسالیب العمل الموضحة الحقًا في ھذه الخطة واالنعكاسات المتوقعة على السكان.الجدول أدن

 

 

 

 االنعكاس على السكان اإلجراء االستراتیجیة

تقییم البرنامج الحالي ووضع تخصیص  جدول العمل البدیل
 جدید للموارد

 

تحسین تنظیف المباني واألرضیات طوال 
األسبوع. القدرة على جدولة الصیانة بعد 

ساعات العمل وفي عطالت نھایة 
 األسبوع.
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سیحظى مدیرو العقارات بمزید من التحكم  الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة
 في میزانیاتھم

 

یمكن معالجة حالة المبنى السیئة بشكل 
 أسرع

 
 إصالح أوامر العمل

 
ن الحرفیة تحسین تسلسل أوامر العمل للمھ

من خالل زیادة التحكم على المستوى 
 المحلي

 

إتمام أوامر العمل بشكل أسرع، مع مزید 
 من الشفافیة لعملیة معالجة أوامر العمل

 

 إعادة االعتماد السنوي
 

تخفیف عبء عمل مساعد اإلسكان وعملیة 
 المراجعة

 

الشفافیة للمقیمین والمشاركین في قانون 
)Section 8 حساب اإلیجار، ) بشأن

مما یعزز قابلیة استخدام البوابة 
 ) ePortalاإللكترونیة (

 
 

في حین تُعد التغییرات المقترحة في ھذه الخطة ضروریة إلصالح المؤسسة والطریقة التي نؤدي بھا أعمالنا، فإن التغییرات 
الموروثة لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك التنظیمیة وتغییرات العملیات وحدھا ال یمكن أن تصلح جمیع التحدیات 

)NYCHA (—  ولتحسین الظروف المادیة بطریقة ھادفة ووضع الوكالة موضع تحقیق النجاح المستدام، علینا استثمار مبلغ
لتنظیمي كبیر من رأس المال في محفظة اإلسكان الخاصة بالھیئة. ووفقًا لذلك، ترى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أن التغیُّر ا

، التي تخلق أول خطة استراتیجیة تحقیق االستقرارسیحدث بالتوازي مع االستثمارات الرأسمالیة الكبیرة الموضحة في 
) وبرنامج االلتزام الدائم NYCHA 2.0استثمار رأسمالیة واسعة النطاق على اإلطالق لمحفظة الھیئة وتستند إلى برامج (

 والجھود السابقة األخرى. ) PACTبالقدرة على تحمل التكالیف (

ملیارات  —) NYCHA 2.0إلى جانب العمل الجاري لبرنامج ( —وبالمثل، ستجتذب استراتیجیات تحقیق االستقرار 
توفر خارطة طریق لزیادة فرص العمل والفرص استراتیجیة الوظائف والتعافي الدوالرات لمنشآتنا. وبالتالي، فإن 

  االقتصادیة للسكان.
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 [صندوق وسیلة الشرح] منھجیة المشاركة

ل ھذه، بالتعاون مع الفریق المراقب، فقد استقینا القیم واألفكار  في حین أعدت قیادة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك خطة التحوُّ
تتویًجا لمجھودات مضاَعفة من السكان والموظفین والمناصرین اآلخرین لدینا الذین یھتمون بشدة بمستقبل الھیئة. وتُعد الخطة 

نشأت عملیة إعداد الخطة في خضم العدید من المشاركات  ومئات من المناقشات مع الموظفین والسكان وأصحاب المصلحة.
  .2020) إلى إغالق جمیع األنشطة الشخصیة في منتصف مارس/ آذار COVID-19عندما أدت جائحة (

ة واستخدمنا ذلك الوقت لمراجعة ما سمعناه ودمجنا ھذه األفكار في القیم واألھداف لقد علَّقنا بعض مشاركاتنا في بدایة الجائح
ل ھذه. نة في خطة التحوُّ  الرئیسیة المتضمَّ

رد�ا من السكان  6,191أجرینا أیًضا استطالًعا آلراء اآلالف من سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وتلقینا 
ل الھیئة ومنشآتھم وشققھم. ُطرحت أسئلة إضافیة بشأن خطط الھیئة إلعادة بدء أعمال الصیانة في بشأن وجھات نظرھم حو

الشقق. تلقینا آالف التعلیقات بشأن التحدیات التي یواجھھا السكان واستخدمنا نتائج االستطالع إلعداد خطة أساسیة لكل منشأة 
 ومنطقة وحي، وللھیئة بكاملھا. تضمنت أبرز النتائج:

 % من سكان المباني التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك یفخرون باعتبار المنشأة منزلھم57 •

 % یشعرون باألمان في منشآتھم51 •

 % یوصون أصدقاءھم أو أقرباءھم بالعیش في منشآتھم.44 •

دَّت ھذه الخطة لتناول ھذه مثَّلت نتائج االستطالع مؤشًرا إلى العمل الھائل الذي ینتظر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. أُع
الشواغل تحدیًدا، كما نُخطط لمواصلة إجراء استطالع سنوي لقیاس التقدم المحَرز تجاه ھذه المقاییس نفسھا حسب المنشأة 

 والمنطقة والحي.
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 ) في السیاقNYCHAھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ( 

 ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ومدینة نیویورك  .أ

مدینة نیویورك ثاني أغلى سوق للسكن في البالد؛ إذ ال یوجد توافق بین العرض والطلب مما یجعل السكن المستقر بعیًدا تُعد 
فجوة العرض تُثقل كاھل سكان نیویورك ذوي الدخل المنخفض بشكل غیر متكافئ، وھم  1عن متناول العدید من سكان المدینة.

 قت طویل أن توفر لھم الخدمات، ولكنھا عانت لتحقیق ذلك.السكان الذین حاولت بلدیة المدینة منذ و

ألف وحدة  200عاًما، ساھمت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بتوفیر ما یقرب من  85خالل تاریخنا الممتد على مدار 
ئة اإلسكان ألف وحدة في إطار الملكیة الیوم. توفر ھی 170میسورة التكلفة في سوق اإلسكان بالمدینة، مع وجود أكثر من 

 —) Section 8شخص بین برامج قسائم اإلسكان العام وقسائم قانون ( 600,000بمدینة نیویورك مساكن لما یقرب من 
 أكثر من سكان أتالنتا أو میامي أو نیو أورلینز. 

سكان التي كانت ، فإن نشأتھا تعود إلى محاوالت القرن التاسع عشر لتنظیم سوق اإل1934بالرغم من أن الھیئة بدأت في عام 
غیر قادرة على خدمة سكان نیویورك ذوي الدخل المنخفض، أو غیر راغبة فیھا. تمثلت المحاولة األولى لوالیة نیویورك 

، الذي أوجب وجود مخرج حریق لكل وحدة 1867) لعام Tenement House Actلتنظیم اإلسكان في قانون المساكن (
الالحق ھذا الخطأ،  1879رة إلى أن تلك النوافذ یجب أن تكون خارجیة. عالج قانون ونافذة لكل غرفة، ولكنھ فشل في اإلشا

وھي المساكن التي ال تزال تصطف  —أو "القانون القدیم"  —قدًما تأخذ شكل دامبل  25مما أدى إلى إقامة مساكن بعرض 
ناءات للنفایات، وإضاءة، وتدابیر ف 1901في شوارع الحي الجنوبي الشرقي بمنھاتن وأجزاء من حي سوھو. أضاف قانون 

 2السالمة من الحرائق لمتطلبات جمیع اإلنشاءات الجدیدة.

نظمت قوانین المساكن معاییر البناء، وبینما كانت فعَّالة في تحسین ظروف اإلسكان، فإنھا لم تفعل شیئًا لمعالجة التھدید الذي 
التكلفة. بحلول الثالثینیات من القرن الماضي، كان مناصرو نقص المساكن المیسورة  —یلوح في األفق لبلدیة المدینة 

اإلسكان في المدینة یبحثون عن إحداث اختراقات جدیدة في جانب العرض، واستكشاف التمویل الحكومي أو الضمانات لبناء 
 3وحدات جدیدة.

ا یسمى بإصالح اإلسكان في أعلن النجدون بوست، أول رئیس لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، أن "ما یقرب من قرن مم
 اعتقد بوست وزمالؤه أنھ "ال یمكن4 مدینة نیویورك أثبت بشكل قاطع أن التنظیم، باعتباره حال� لمشكلة اإلسكان، قد فشل."

سوى لبرنامج حكومي واسع النطاق لإلسكان المدعوم أن یحل ھذه المشكلة بشكل مالئم." أدرك القادة األوائل لھیئة اإلسكان 
ة نیویورك أن المدینة بحاجة ماسة إلى المزید من الوحدات لتلبیة الطلب المتزاید، وأنھ یستحیل تطبیق قوانین المساكن بمدین

 الحالیة على أصحاب العقارات االستغاللیین دون توفیر مكان بدیل إلیواء المطرودین من المساكن.

 Reconstruction Financeالیة لتمویل إعادة اإلعمار (في أوائل الثالثینیات من القرن الماضي، قامت المؤسسة الفیدر
Corporation, RFC) وإدارة األشغال العامة (Public Works Administration, PWA ببناء ثالثة إنشاءات (

 بوكر في الجزء الجنوبي الشرقي من منھاتن، لكن البرنامج كان قائًما محدودة األرباح في نیویورك، بما في ذلك قریة نیكر
دون توفیر حل من سوق  5 على جذب المطورین من القطاع الخاص، وھو ما لم یكن قادًرا على إنجازه على نطاق واسع.

                                                       
 2017) لعام NYCHVSاستطالع اإلسكان الشاغر في مدینة نیویورك ( 1
 The Failure of Housingفشل تنظیم اإلسكان ()، NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITYھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ( 2

Regulation) (1936( 11-5، ص. 
 New)؛ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك (T (1928he New Day in Housing)العصر الجدید لإلسكان ()، Louis H. Pinkانظر لویس إتش بینك ( 3

York City Housing Authority ،( یراد تحقیقھانحو األھداف التي )1937( Toward the End to be Achieved) ) ؛ تشارلز ییل ھاریسون(
)Charles Yale Harrison ،(!یا لھ من دعم لألسعار )What Price Subsidy!) (1937.( 
 .19، 3، صفحتي )The Failure of Housing Regulationفشل تنظیم اإلسكان ( 4
تقسیم اإلسكان: كیف كانت حیاة أجیال المھاجرین )، Emily Rosenbaum and Samantha Friedmanانظر إمیلي روزنباوم وسامانثا فریدمان ( 5

 )s Housing Market’: How Generations of Immigrants Fare in New YorkThe Housing Divideفي سوق اإلسكان بنیویورك (
تاریخ اإلسكان في مدینة نیویورك: نوع المسكن والتغیر االجتماعي في العاصمة األمریكیة )، Richard Plunz؛ ریتشارد بلونز ()2007(، 98-100
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بت مرة واحدة فقط في الوالیات المتحدة  مساكن مدنیة تملكھا  —القطاع الخاص، تحولت بلدیة المدینة والوالیة إلى فكرة ُجّرِ
بمثابة إقرار قوي بأن جمیع سكان نیویورك  1934اإلسكان بمدینة نیویورك في عام الحكومة وتدیرھا. كان إنشاء ھیئة 

 6یستحقون مكانًا آمنًا ومریًحا یعیشون فیھ.

بما یزید قلیًال  —أُنشئت محفظة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك باالستعانة بأموال بلدیة المدینة والوالیة واألموال الفیدرالیة 
وحدة تابعة لبلدیة المدینة. حظیت المنشآت التابعة  35,000وحدة تابعة للوالیة و 54,000الیة ووحدة فیدر 100,000عن 

لبلدیة المدینة والوالیة بالدعم من مصادر تمویلھا األصلیة بینما أُدرج بعضھا في البرنامج الفیدرالي في الستینیات والسبعینیات 
لتمویل الفیدرالیة، بدأت المرحلة األخیرة إلضفاء الطابع الفیدرالي في منشأة على منصة ا 21. بعد إدراج 7من القرن الماضي

 . 2010عام 

واستمرت بقانون اإلسكان لعام  1949جرت معظم أعمال البناء بعد الحرب العالمیة الثانیة بتمویل من قانون اإلسكان لعام 
وحدة  6000، كانت الھیئة تبني أكثر من 1970و 1950وبرنامج التجدید الحضري في أواخر الستینیات. بین عامي  1954

 8وھي وتیرة منقطعة النظیر وفقًا لمعاییر أي عصر. —سكنیة في العام 

في األصل على أنھا قائمة بذاتھا، مع  —وبرنامج اإلسكان العام الفیدرالي  —ُصممت منشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
ات السكان. بحلول أوائل الستینیات، ومع وصول العدید من المنشآت األولى تمویل جمیع نفقات التشغیل ورأس المال من إیجار

عاًما، اتضح أن اإلیجارات لم تكن كافیة لتمویل العملیات الجاریة، فضًال عن  20إلى الدورة الرأسمالیة األولى لھا البالغة 
% من دخل األسرة 25لإلیجارات أقصاه  سقفًا 1969أعمال الترمیم الكبرى. وضع قانون اإلسكان والتنمیة الحضریة لعام 

  9وقدم إعانة تشغیلیة فیدرالیة ألول مرة.

في السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي، مع استمرار تغیُّر التركیبة السكانیة، توقف بناء المساكن العامة الجدیدة 
منازل ذات أحجار بنیة مستصلحة وغیرھا من  واصلت الھیئة إضافة منشآت جدیدة في شكل 10تدریجی�ا وُخفِّضت اإلعانات.

عاًما على البرنامج، أوشكت العدید من المنشآت أن تفقد نصیبھا في  40الحیازات الُموقَّعة بعقد تسلیم المفتاح. اآلن بعد مرور 
 دورة إعادة ضخ رأس المال الثانیة، وھذا بدأ بانحدار كبیر وصل لعجز شدید نشھده الیوم في رأس المال. 

ي تسعینیات القرن الماضي، ُعدت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك واحدة من قصص النجاح القلیلة في اإلسكان العام، وتحولت ف
وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة إلى برامج صممت لمساعدة سلطات اإلسكان األخرى في مشكالت أكبر بكثیر. في الوقت 

) إلعادة التطویر، كان لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك HOPE VIرنامج (الذي تلقت فیھ مدن أخرى إعانات ضخمة من ب
نصیباً محدوداً من اإلعانات بالرغم من عدم قدرتھا غالبًا على الوفاء بتحمل تكالیف متطلبات إعادة التطویر. على الرغم من 

) لتوفیر Moving-to-Workلى العمل (تحّول وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة إلى برامج نموذجیة مثل برنامج االنتقال إ
المرونة التنظیمیة، لم تستفد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك منھا. وفي الوقت الذي بدأ فیھ البرنامج النموذجي للمساعدة في 

، وصل العجز في رأس المال 2013) في عام Rental Assistance Demonstration program, RADاإلیجار (
 مدینة نیویورك إلى ذروتھ وكانت الھیئة تكافح لمواكبة تراكم أعمال الصیانة.في ھیئة اإلسكان ب

ملیون وحدة سكنیة لإلیجار. ُضبطت أسعار  2.2ملیون وحدة سكنیة، من ضمنھا  3.5تمتلك مدینة نیویورك في الوقت الحالي 
ر ثابت أو متغیر. تمتلك ھیئة اإلسكان وحدة سكنیة بإیجا 988,000ملیون وحدة سكنیة لإلیجار بطریقة ما، بما في ذلك  1.2

                                                       
)(1990 cial Change in the American Metropolis)A History of Housing in New York City: Dwelling Type and So ،(

 .207-8الصفحات 
 .5ص )، Toward the End to be Achievedنحو األھداف التي یراد تحقیقھا (انظر  6
ًءا من معاملة ائتمان باعتبارھا جز 2010منشأة "التي أصبحت فیدرالیة" والتي أُدرجت في البرنامج الفیدرالي في عام  21ھذه المنشآت منفصلة عن الـ  7

 ضریبي.
) لقدامى المحاربین Quonset hutsمنشأة مؤقتة من مخیمات ( 11بیعت ست منشآت باعتبارھا تعاونیات سكنیة في أواخر الستینیات. كما بنت الھیئة  8

 .1970و 1950وحدة سكنیة من وحدات الھیئة بین عامي  120,000بعد الحرب العالمیة الثانیة. ُشیِّدت أیًضا أكثر من 
 24)، الصادر في US Housing and Urban Development Act 1969( 1969قانون اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة لعام  9

 .91-152) ص. Public Law. القانون العام (1969دیسمبر/ كانون األول، 
 %.10، انخفضت إلى أقل من 1990%؛ وبحلول عام 75اإلسكان بمدینة نیویورك ، بلغت نسبة األسر البیضاء في ھیئة 1950في عام  10
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% من جمیع الوحدات 8% من جمیع الوحدات المضبوطة األسعار، و14—وحدة سكنیة 169,425بمدینة نیویورك وتدیر 
رة، و   11% من جمیع الوحدات السكنیة بشكل عام.5المؤجَّ

نات الدخل الخاصة بسكانھا. یدفع ما یقرب من وعلى الرغم من ذلك، فإن رصید الوحدات السكنیة في المدینة ال یتطابق مع بیا
رة في نیویورك إیجاراتھا 14فقط  12% من دخلھم لإلیجار.50ثلث األسر في نیویورك أكثر من  % من جمیع الشقق المؤجَّ

دوالر. یصل متوسط اإلیجار في جمیع إدارات محفظة ھیئة اإلسكان بمدینة  500% فقط أقل من 7 —دوالر  800أقل من 
 3532عن أن  2017) لعام Housing Vacancy Surveyدوالًرا. كشف استطالع اإلسكان الشاغر ( 525ك نیویور
وحدة سكنیة متاحة لإلیجار شملھا االستطالع.  79,190دوالر شھری�ا من بین  800فقط تتطلب أقل من  —% 4 —وحدة 

لتوفیر اإلسكان ِلَمن ال تستطیع أو ال تقِدم السوق  — أُنشئت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لمعالجة ھذه المشكلة بشكل مباشر
تملك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  —دوالر  800شقة فقط لإلیجار في نیویورك بأقل من  300,000على خدمتھم. تتوفر 

 00130,0أسرة لإلسكان العام و 175,000نحو —تعكس قوائم انتظار ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 13منھا. 133,000
  14حاجة المدینة الماسة إلى ھذه المساكن. —) Section 8للمنطوین تحت قانون (

عند تأسیسھا، ُصممت الھیئة لتوفیر مساكن مؤقتة للعائالت، على افتراض أن الحراك الصاعد لطبقات المجتمع سیؤدي بھم في 
تلك الرؤیة المتعلقة بالحراك الصاعد، فقد حققت  نھایة المطاف إلى سوق القطاع الخاص. بالرغم من أن الھیئة لم تدرك إطالقًا

 عاًما باعتبارھا مرشًدا داعًما لتحمل التكالیف واالستقرار في سوق غیر مستقرة تزداد صعوبة تحقیق متطلباتھ. 85شیئًا آخر: 

مساكن أمًرا یُعد الحفاظ على ھذه ال —ستكون نیویورك من دون ھیئة اإلسكان ھذه متسمة بالظلم واإلجحاف بشكل كبیر 
 ضروری�ا لمستقبل المدینة.

 التحدیات الحالیة  .ب

، أبرمت ھیئة اإلسكان 2019تقف ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك حتًما عند منعطف ھام في تاریخھا. في ینایر/ كانون الثاني 
نیویورك. بعد إبرام اتفاقیة وزارة بمدینة نیویورك اتفاقیة تسویة مع كل من وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، وبلدیة مدینة 

 Southern District ofاإلسكان والتنمیة الحضریة، تراجع مكتب المدعي العام األمریكي للمنطقة الجنوبیة لنیویورك (
New York, SDNY ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة عن شكوى قُدمت في المحكمة الفیدرالیة وأُلحقت بقرار الموافقة (

. كما تم تعیین مراقباً مستقالً وفقًا التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (المراقب) في 2018ي یونیو/ حزیران المقترح ف
  .2019فبرایر/ شباط 

ل، یجب أن تواجھ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ماضیھا القریب. أسفر تحقیق المدعي العام األمریكي للمنطقة  إلحداث التحوُّ
ویورك عن أن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك فشلت في توفیر "سكن مالئم وآمن وصحي" وفقًا لما تقتضیھ لوائح الجنوبیة لنی

ت  وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، وأن الھیئة انخرطت في ممارسات مضللة تتعلق بعملیات التفتیش الفیدرالیة، وأنھا أقرَّ
  م التزامھا بلوائح الطالء المحتوي على الرصاص.زوًرا أنھا كانت في حالة امتثال بالرغم من عد

كانت وستظل التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة آثار واسعة النطاق على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. فعلى سبیل 
ملیار دوالر في  2.2المثال، تتطلب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أن تقوم مدینة نیویورك باستثمار تاریخي بقیمة 

مشروعات رأسمالیة على مدى عشر سنوات. یجب أن تحقق ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أیًضا مجموعة من مقاییس األداء 
) وحاالت العفن، 2) الطالء المحتوي على الرصاص، (1( —الطموحة متمثلة في ستة مجاالت امتثال رئیسیة أو "دعائم" 

 ) وعملیات التفتیش.6) والتدفئة، (5) والمصاعد، (4اآلفات، ( ) وإدارة النفایات ومكافحة3(

تتطلب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أیًضا أن تُجري ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تغییرات على ھیكل تنظیمھا، 
اإلدارات الثالث الجدیدة ھي االمتثال، والصحة والسالمة البیئیة،  بما یشمل إنشاء ثالث إدارات جدیدة وتقدیم خطة تنظیمیة.

                                                       
 ).Section 8أسرة من خالل برنامج قسیمة اختیار السكن التابع لقانون ( 83,225كما تقدم أیًضا ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إعانات إسكان إلى  11
 . surveys/nychvs.html-https://www.census.gov/programs، 2017ام ) لعNYCHVSاستطالع اإلسكان الشاغر في مدینة نیویورك ( 12
 2017) لعام NYCHVSاستطالع اإلسكان الشاغر في مدینة نیویورك ( 13
14 Sheet_2020_Final.pdf-Fact-https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA 

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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تنشئ ھذه اإلدارات الثالث ھیكل مساءلة جدید لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وقد شرعت في العمل منذ أكثر  وضمان الجودة.
في  —على جمیع المستویات  من عام. لقد أدت بالفعل دوًرا بالغ األھمیة وساعدت في دفع عجلة التحسین داخل العملیات

جمیع أنحاء الھیئة، من خالل إرساء إجراءات وإشراف واضحین، على مستوى العقارات الفردیة، وداخل األجھزة أو األنظمة 
 الفردیة. 

وزمالئنا في وزارة سیمثل تنفیذ أحد ھذه المتطلبات منفرًدا تحدی�ا ھائًال. تضطلع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، مع المراقب 
اإلسكان والتنمیة الحضریة ومحكمة الدائرة الجنوبیة من نیویورك، بكل ھذه المھام في وقت واحد في خضم جائحة عالمیة. 
لھذا تنظر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة وھذه اللحظة من تاریخھا باعتبارھا 

   مرة واحدة في كل جیل.فرصة ال تسنح إال

تتطلب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أن "یُِعد المراقب وھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بشكل تعاوني "خطة 
تنظیمیة" تحدد التغییرات في إدارة الھیئة وھیكلھا التنظیمي وھیكل القوى العاملة (بما في ذلك قواعد العمل) والسیاسات 

  زمة أو المناسبة لتحقیق االمتثال المستدام اللتزامات الھیئة بموجب ھذه االتفاقیة."الشاملة الال

، أنشأت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مكتب االستراتیجیة واالبتكار لتنسیق جمیع األعمال مع فریق 2019في سبتمبر/ أیلول 
ل ھذه الرؤیة التعاونیة للكیفیة  المراقب. المراقب؛ بما في ذلك بدء العمل على الخطة التنظیمیة بالتعاون مع تمثل خطة التحوُّ

تحدد سلسلة من التغییرات للھیكل اإلداري والتنظیمي للھیئة وتضع  التي یلزم وفقھا تغییر تنظیم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك.
 استراتیجیات أخرى لتغییر مجموعة واسعة من السیاسات والممارسات.

 
ل یُعد تنفیذ ھذه الرؤ ا. ندرك أن خطة التحوُّ یة من خالل التغییرات التنظیمیة وتغییرات إجراءات العمل جھًدا متواصًال ومستمر�

ھذه تُمثل بدایة عملیة مستمرة لتغییر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وأن نجاحنا سیُقیَّم وفق ما إذا كنا سنُجري ھذه التغییرات 
  بنجاح وتبعًا ألي جدول زمني.

 
یرجع فشل ھیئة اإلسكان  ذُكر، تركز مقاییس األداء في اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على ست نقاط أساسیة.كما 

بمدینة نیویورك في بلوغ مستویات األداء األساسیة في ھذه المجاالت إلى حد كبیر إلى النقص التاریخي في ضخ رأس المال 
تشغیلي غیر متوازن خاص بتقدیم الخدمات حسب الحاجة. لذلك، یمكن تلخیص في محفظة اإلسكان إلى جانب وجود نموذج 

 التحدیات الحالیة التي تواجھ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في ثالثة مجاالت رئیسیة:

كما ھو مبین، فالمؤسسة غیر مجھزة جیًدا لتوفیر المطالب  —االختالل التشغیلي والثقافة التنظیمیة المعطوبة  •
 منشأة أو تقدیم برنامج رأسمالي ضخم طویل األجل. 300الیومیة إلدارة 

ملیار دوالر من احتیاجات رأس المال، وتتصاعد بوتیرة تتجاوز بكثیر ضخ  40 —األصول المتدھورة مادی�ا  •
 رأس المال من مصادر فیدرالیة أو تابعة لبلدیة المدینة أو تابعة للدولة.

یواجھ السكان، الذین یعانون بالفعل من البطالة المقنعة  —ة غیر المسبوقة التحدیات الصحیة واالقتصادی •
والفوارق الصحیة، حالی�ا تھدیدات إضافیة تتمثل في جائحة وركود اقتصادي متعاقب، مما یزید من مخاطر 

 استجابة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لكلیھما.
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 كل تحّدٍ رئیسي باستراتیجیة مستھدفة:  یوركمخطط التغییر لھیئة اإلسكان بمدینة نیویتناول 

لتصف  • ھذه طریقة عمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لتعزیز ھیكل الحوكمة والقیادة لدیھا، واالستثمار  خطة التحوُّ
في المؤسسة إلعادة توجیھ العملیات لتركز على العقارات، وتحسین تقدیم الخدمات للسكان، والتركیز على تحقیق 

 میة الحضریة. أھداف االمتثال ومقاییس األداء الخاصة باتفاقیة وزارة اإلسكان والتن
  

على إنشاء أول خطة استثمار رأسمالیة على مستوى محفظة ھیئة اإلسكان بمدینة  استراتیجیة االستقرارتعمل  •
)، وھي خطة مصممة إلجراء اإلصالحات الكاملة في أكثر NYCHA 2.0فھي تستند إلى أساس خطة ( نیویورك.

)، واإلنشاءات الجدیدة، PACTبالقدرة على تحمل التكالیف (شقة من خالل برنامج االلتزام الدائم  62,000من 
 ونقل استخدام الحیز الواقع فوق قطعة أرض.

 
توضح  إذا تكللت بالنجاح، فستتدفق استثمارات بملیارات الدوالرات إلى عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. •

كیفیة مساھمة ھذه االستثمارات في خلق فرص العمل وزیادتھا للسكان وتعزیز استراتیجیة الوظائف والتعافي 
 االنتعاش الصحي واالقتصادي في مدینة نیویورك. 

  
 اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  التزامات 

إننا بحاجة إلى  ل ھذه.لقد أرست اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، والتاریخ الذي أدى إلیھا، األساس لخطة التحوُّ 
تصمیم وتنفیذ ھیكل تنظیمي من شأنھ أن یدعم إنجاز االلتزامات الصریحة الموضحة في اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة 

بناًء على التزامات اتفاقیة وزارة  الحضریة، كما أننا بحاجة إلى االضطالع بھذه المھمة في وجود شعور شدید باإللحاح.
 اإلسكان والتنمیة الحضریة، ُحددت خمسة مبادئ تنظیمیة رئیسیة وأُدمجت في ھذه الخطة: 

ستغیِّر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الطریقة التي تدیر بھا أعمالھا من خالل تطبیق سیاسات وإجراءات جدیدة  .1
لمثال، یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إدارة العمل وفقًا على سبیل ا عبر محفظة الممتلكات العقاریة.
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للقوانین واللوائح الفیدرالیة من خالل االمتثال لممارسات العمل اآلمنة، والتفتیش بشكل صحیح، ومعالجة حاالت 
 Integrated Pestالعفن، وتطبیق طرق فعالة لمكافحة اآلفات تتفق مع اإلدارة المتكاملة لآلفات (

Management .( 

على  یجب أن تتحلى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالمرونة الكافیة لالستجابة سریعًا لظروف الوحدة العقاریة. .2
سبیل المثال، یجب أن تتصدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ألعطال نظام التدفئة والمصاعد، وتسلسل العمل بفعالیة 

 العفن ومنع عودة اآلفات للوحدات العقاریة.  من أجل معالجة السبب الجذري الكامن وراء

على سبیل المثال، یجب على  ستراقب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نفسھا لضمان الجودة في نقطة الخدمة. .3
اإلدارات الثالث الجدیدة التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، المتمثلة في إدارة ضمان الجودة وإدارة الصحة 

مة وإدارة االمتثال، مراجعة شكاوى السكان وإیفاد المتخصصین والمفتشین لضمان قیام موظفي البیئیة والسال
 التطویر بالعمل بشكل صحیح والتعلم من األخطاء.

على سبیل ستقوم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإنشاء مشروعات واسعة النطاق وطرحھا في الوقت المحدد.  .4
اإلسكان بمدینة نیویورك القیام بوضع وتنفیذ خطط عمل خاصة بالوظائف وطرح المثال، یجب على ھیئة 

مشروعات واسعة النطاق مطلوبة صراحة بموجب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. ھذه المشروعات مھمة 
ین شراكات بین للغایة لمعالجة قضایا البناء النظامیة وتحسین ظروف المعیشة في المنشآت. وسینطوي ذلك على تكو

 القطاعین العام والخاص لتحسین الظروف المادیة والخدمات االجتماعیة عند االقتضاء.

ستنشئ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھیاكل إداریة واضحة بحیث یمكن تقییم األفراد على أساس أھداف محددة  .5
على سبیل المثال، ستحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى مساءلة مدیري العقارات وموظفي المكتب  بوضوح.

) حل 1المركزي لدیھم بشأن مجموعة من المقاییس المحددة بوضوح التي یمكن للسكان االعتماد علیھا، مثل (
ن أسبوع أو أسبوعین وفقًا ) ومعالجة ظروف العفن في غضو2أعطال التدفئة والمصاعد في غضون ساعات، (

) والمعالجة المرئیة للطالء المحتوي على الرصاص، والضوابط وعملیات تفتیش الشقق التي تُجَرى كل 3للشكوى، (
عام. یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إعادة ھیكلة اإلدارات الفردیة وتنفیذ سلسلة من اإلصالحات العملیة 

 الخدمة في الوقت الراھن.لمواجھة العقبات التي تعطل 

 السیاسات واإلجراءات 

غالبًا ما تأخذ فرق الخدمات الفنیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك زمام المبادرة في تصمیم التغییرات على إجراءات 
ھیئة اإلسكان  األعمال بھدف االمتثال التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. في الوقت نفسھ، تؤدي كل إدارة تقریبًا في

بمدینة نیویورك دوًرا مھًما في المساعدة على ضمان نجاح تغییرات إجراءات العمل في الممارسة العملیة. تؤدي إدارات 
االمتثال والصحة والسالمة البیئیة والقانون دوًرا مھًما في صیاغة السیاسات واإلجراءات وتقدیم المشورة للتأكد من توافق 

أو أفضل الممارسات األخرى. تضمن المشاركة المجتمعیة مشاركة السكان في العملیات ومعرفة ما  اإلجراءات مع القانون
یُتوقَّع. تصمم إدارة تقنیة المعلومات البرامج لتحقیق التشغیل اآللي وتتبع الخطوات الموضحة في عملیة األعمال، وتضمن 

دریبھم لاللتزام بكل عملیة أعمال جدیدة. أخیًرا، یجب أن تُنفذ إدارتا الموارد البشریة والتعلم والتطویر تعیین الموظفین وت
العملیات إجراءات أعمال جدیدة. تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى أن تعمل جمیع الكیانات المشاركة في كل إجراء 

 معًا في جمیع وحدات الھیئة المنفصلة عن بعضھا.  —من التصمیم إلى التنفیذ  —أعمال 

 مرنة وُمتجاِوبة عملیات 

إذا تعطلت غالیة أو مصعد، أو أبلغ أحد السكان عن حالة آفة أو عفن، یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أن تتجاوب 
سریعًا. في الوقت الراھن، تكافح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلجراء تسلسل العمل بفعالیة أو إلیفاد الموظفین إلى حي 

) الموضح في ھذه Neighborhood Modelوم واحد لمعالجة مشكلة ما. ُصمم نموذج الحي السكني (بكاملھ على مدار ی
الخطة لضمان مراقبة المدیرین للممتلكات العقاریة بصفة مستمرة حتى یتمكنوا من االستجابة بسرعة ألي حالة. یضمن تنظیم 



 ألغراض المناقشة ولیس للتوزیع — 2020نوفمبر/ تشرین الثاني،  16

18 
 

ب وأن بإمكانھم إجراء تسلسل العمل باعتبارھم فریقًا المھن الحرفیة على مستوى الحي السكني وجود الموظفین في مكان قری
 من مھنة ألخرى بسرعة وفعالیة. 

 مراقبة أنفسنا 

تكافح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك حالی�ا لضمان تقدیم البائعین والموظفین خدمات عالیة الجودة على نحو متسق. یساعد 
لممتلكات ومدیر الحي السكني وصوًال إلى نائب رئیس الحي أو إعداد ھیكل رأسي واضح، بدًءا من موظف المكتب ومدیر ا

مدیر العملیات، على ضمان وجود مستویات متعددة من المساءلة داخل العملیات. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تكون كل إدارة 
ھذه اإلدارات مراقبة یجب على  من إدارات المكتب المركزي في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في خدمة عقاراتنا وسكاننا.

ُوضعت خطوط عریضة بشكل خاص لالمتثال والصحة والسالمة البیئیة وضمان  جودة العمل ودعم العملیات لتحقیق أھدافھا.
الجودة لالضطالع بھذه المھمة ضمن اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. وفضًال عن ذلك، تتولى إدارة النفایات 

سم للمراقبة، كما أنشأت إدارة المنازل الصحیة وحدات لضمان االستجابة للشكاوى المتعلقة بالعفن واآلفات الجدید إنشاء ق
 بكفاءة وفعالیة. 

 إنجاز مشروعات واسعة النطاق 

ھناك سببان على األقل في معاناة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلنجاز مشروعات واسعة النطاق. أوًال، ھناك غموض أحیانًا 
َمن یتولى تقدیم مشروع واسع النطاق ضمن العملیات. سیتولى مكتب إدارة المشروعات داخل المكتب المركزي زمام بشأن 

المبادرة فیما یتعلق بمشروعات المحفظة بكاملھا، وستساعد فرق إدارة األحیاء الموجودة بمكاتب األحیاء في تنفیذ ھذه 
سین للعملیات الیومیة على مستوى العقار أو الحي المشروعات محلی�ا. ثانی�ا، سیظل موظفو ھیئة اإل سكان بمدینة نیویورك ُمكرَّ

ل. وبالتالي، ستحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في  السكني، ویُعد ذلك مبدأ ھاًما لنموذج الحي السكني الخاص بخطة التحوُّ
عد تحدیث عملیة الشراء لجذب البائعین ذوي الكفاءة كثیر من األحیان إلى توظیف البائعین إلنجاز مشروعات واسعة النطاق. یُ 

العالیة سریعًا أمًرا حاسًما لنجاح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. في مجال البناء، تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى 
طویر العقارات برنامج تنفیذي واحد یجسد مجموعة واضحة من األولویات، بما یدمج جھودنا في التخطیط لرأس المال وت

 لوضع خطة لكل مبنى.

 مقاییس واضحة تستند إلى البیانات 

تتطلب اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أن تراقب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نفسھا وفقًا لمجموعة من المقاییس 
ن البیانات باستمرار، سواء كانت نتائج الواضحة والمستندة إلى البیانات. تجمع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك كمیات ضخمة م

) أو تقاریر خاصة بانقطاع التدفئة. ومن اآلن فصاعًدا، یجب أن تركز ھیئة اإلسكان XRFاختبار األشعة السینیة الفلوریة (
یات ھذه بمدینة نیویورك على تحلیل تلك البیانات وفق معاییر واضحة إلدارة البیانات. وبمجرد تحلیلھا، یجب أن تستخدم العمل

البیانات التخاذ قرارات بشأن كیفیة االستجابة، وموضع تركیز جھودھا فیما یتعلق بالتدریب والتوظیف وتخصیص الموظفین 
 واالستثمارات األخرى. 

ستُدَمج أیًضا البیانات في نموذج التشغیل الجدید وھیكل الحوكمة الجدید بھدف أن یتحمل كل مستوى من مستویات ھیئة 
دینة نیویورك المسؤولیة عن إجراء التحسینات في حالة التقصیر. یجب أن تصل التقاریر التي تُظھر االمتثال أو اإلسكان بم

عدم االمتثال لھذه المقاییس إلى جمیع مستویات االختصاصات اإلداریة. سیعرف المدیر التنفیذي ومدیر العملیات ما إذا كانت 
ثال في جمیع جوانب المحفظة. سیعرف نائب رئیس الحي ما إذا كان الحي المعني ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تلتزم باالمت

یمتثل أم ال. سیعرف كل مدیر الحي السكني ما إذا كان ھذا الحي السكني ممتثًال لمقاییس اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة 
المحددة بوضوح، التي تستند إلى البیانات، الحضریة المستندة إلى البیانات. إذا كان أي اختصاص إداري ال یفي بالمعاییر 

 فسیحتاجون إلى تصمیم خطة، بالشراكة مع زمالئھم في اإلدارات األخرى، لحل المشكلة. 
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 صندوق وسیلة الشرح] مھمة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ورؤیتھا[

جھة التحدیات واقتناص الفرص التي تتمثل الخطوة الحاسمة لجعل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في وضع یسمح لھا بموا
أشركنا الفریق  تظھر اآلن وفي المستقبل في إدراج جمیع أعمالنا ضمن بیانات المھمة والرؤیة التي تعكس أھدافنا وتطلعاتنا.

للوضع التنفیذي والموظفین اآلخرین في سلسلة من المناقشات بشأن كیفیة وضع أُطر المھمة التنظیمیة ورؤیتنا الجماعیة 
ل ھذه. تؤكد بیانات المھمة والرؤیة الجدیدة الناتجة التزامنا تجاه سكان  المستقبلي باعتبار ذلك جزًءا من عملیة خطة التحوُّ
) وتجاه المساھمة األساسیة التي ستواصل الھیئة Section 8عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ومشتركي قانون (

ل م  دینة نیویورك.تقدیمھا لألحیاء التي تشّكِ

 بیان المھمة 

تتمثل مھمة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في توفیر مساكن عالیة الجودة لسكان نیویورك تتسم باالستدامة والشمول واألمان، 
 مع تعزیز فرص الحراك االقتصادي.

 بیان الرؤیة 

 العاملین الموظفین من بدًءا — مستویاتھا من مستوى كل في نفسھا توجیھ إعادة على نیویورك بمدینة اإلسكان ھیئة ستعمل
 بمدینة اإلسكان ھیئة ستعمل للسكان. الخدمات توفیر أسلوب لتطویر — المركزي المكتب موظفي إلى وصوالً  العقارات في

 وفرص والصحة التعلیم في أعمق اجتماعیة استثمارات لتشمل لدیھا البشري المال رأس أجندة توسیع على أیًضا نیویورك
  المجتمعیة. والشبكات العمل

 الحوكمة ھیكل 

مھام مخطط الھیئة للتغییر  تؤكد الظروف الكامنة التي أثمرت اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، إلى جانب نطاق
 وصعوبتھا، على الحاجة إلى تعزیز ھیكل حوكمة الھیئة وبناء فریق قیادة تنفیذیة أكثر فاعلیة ومرونة وخضوًعا للمساءلة.

ل تغییرات على مستوى مجلس إدارة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وھیكل القیادة العلیا.  وتحقیقًا لھذه الغایة، تقترح خطة التحوُّ

یعیِّنھم  —) أعضاء من السكان 3من بینھم ثالثة ( —) أعضاء 7یضم مجلس إدارة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك سبعة (
 Public Housingنُصَّ على ھذا الھیكل في قانون اإلسكان العام ( جمیعًا عمدة المدینة. یعیِّن العمدة عضًوا واحًدا رئیًسا.

Law, PHL) لوالیة نیویورك (Section 402 .وكذلك في اللوائح الداخلیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ( 

وفقًا للوائح الداخلیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، یعمل الرئیس أیًضا بصفتھ مدیًرا تنفیذی�ا للھیئة ومسؤوًال أیًضا عن 
مكُّن الرئیس من مزاولة عملھ. تشمل مھام اإلشراف على أعمالھا وشؤونھا. یتولى نائب الرئیس مھام الرئیس حال عدم ت

أعضاء مجلس اإلدارة التصویت على العقود والقرارات والسیاسات واالقتراحات والقواعد واللوائح في االجتماعات المجدولة 
 بانتظام. 

سلطات اإلسكان  یُعرف قانون اإلسكان العام منصب الرئیس بأنھ وظیفة مدفوعة األجر بدوام كامل، وھي فریدة من نوعھا بین
على الصعید الوطني، حیث یركز دور مجلس اإلدارة عادةً في السیاسة والرقابة التنظیمیة فحسب. خضعت ھیئة اإلسكان 
بمدینة نیویورك طوال تاریخھا إلشراف رئیس ومدیر عام، على الرغم من تغیُّر توزیع المھام التي یتوالھا االثنان بمرور 

نائي معالم التمییز بین وضع السیاسات والتنفیذ ویتعارض مع الحاجة إلى تمییز واضح بین أدوار الوقت. یطمس ھذا النھج الث
لة في "مخطط  مجلس اإلدارة والموظفین وتمكُّن القیادة القویة الخاضعة للمساءلة من التنفیذ الكامل للتغییرات العدیدة الُمفصَّ

 التغییر".

ل، ستقترح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إجراء تغییرات تشریعیة  بالتزامن مع التغییرات األخرى الموضحة في خطة التحوُّ
ز PHLعلى قانون اإلسكان العام ( ) وتقدم قراًرا إلى مجلس اإلدارة لتعدیل اللوائح بغرض إنشاء ھیكل الحوكمة والقیادة المعزَّ

  یویورك):التالي (انظر الملحق أ للھیكل التنظیمي الحالي لھیئة اإلسكان بمدینة ن
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 الرئیس ومجلس اإلدارة  .أ

یتمثل أھم تغییر مقترح لھیكل الحوكمة الخاص بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في فصل أدوار رئیس مجلس اإلدارة والمدیر 
الفصل شائعًا وكما ذُكر، یُعد ھذا  التنفیذي إلى وظیفتین، مع تقدیم المدیر التنفیذي تقاریر مباشرة إلى مجلس اإلدارة بكاملھ.

ومن خالل إجراء تغییر لقانون  داخل المجال وسیعمل على تعزیز المساءلة وتمییز األدوار والمسؤولیات بشكل أفضل.
اإلسكان العام، سیصبح منصب الرئیس، كما ھو الحال مع جمیع مدیري ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وظیفة غیر مدفوعة 

سیتمثل دور الرئیس ومجلس اإلدارة بالكامل في وضع السیاسة واإلشراف على  مدینة.األجر بدوام جزئي یعیِّنھ عمدة ال
تقترح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إنشاء ثالث لجان جدیدة وتعزیز اللجنة الحالیة داخل مجلس اإلدارة بھدف  المؤسسة.

  وضَّح بإیجاز أدناه.تُرفَق الھیاكل المقترحة للجان في الملحق األول، كما تُ  تسھیل ھذه الوظیفة.

إنھا مكلَّفة بضمان سالمة الممارسات والسیاسات المالیة، والتأكُّد من  ھي اللجنة الوحیدة الموجودة.لجنة شؤون التدقیق والمالیة 
الداخلیة والخارجیة، نزاھة التقاریر المالیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، ومتابعة األداء المالي، والتنسیق مع جھات التدقیق 

 والعمل بشكل وثیق مع إدارة الشؤون المالیة لدى الھیئة.

بمراجعة العملیات الجاریة وأعمال استثمار رأس المال لھیئة اإلسكان بمدینة لجنة االمتثال للعملیات ورأس المال ستُكلَّف 
ة، ومتابعة أداء العملیات ومشروعات استثمار رأس نیویورك، ومراجعة توافق عملیات الھیئة مع المتطلبات القانونیة والتنظیمی

 المال بشكل عام، وتقدیم توصیات بشأن تخطیط المحفظة الطویل المدى.

بمراجعة شؤون السكان والمجتمع لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. ستساعد ھذه لجنة شؤون السكان والمجتمع ستُكلَّف 
مع السكان باإلضافة إلى المساعدة في معالجة قضایا السالمة واألمن في المحفظة اللجنة في تعزیز األفكار لتحسین شراكتنا 

  بكاملھا.

ستُكلَّف لجنة الحوكمة بإبالغ مجلس اإلدارة بأفضل الممارسات الحالیة بشأن حوكمة الشركات من حیث صلتھا بالقطاع العام 
ت إلى مجلس اإلدارة بشأن تدریب أعضاء مجلس اإلدارة وقابلیة التطبیق على ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وتقدیم توصیا
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یتمثل ھدفنا في إقامة تدریب سنوي ألعضاء مجلس اإلدارة یتوافق مع  وتطویرھم، بما یتوافق مع أفضل الممارسات الحالیة.
 أفضل ممارسات لدى وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة وفي المجال.

 .2021عل ھذه اللجان رسمیة في الربع األول من عام تأمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في ج

 )Chief Executive Officer, CEOالرئیس التنفیذي ( .ب

في إطار الھیكل الجدید، سیتمثل دور الرئیس التنفیذي في تنفیذ توجیھات سیاسة مجلس اإلدارة، وتوظیف فریق القیادة العلیا 
ودعًما لھذا النھج، سیقود الرئیس التنفیذي ھیكل قیادة  وتوفیر قیادة فعالة للمؤسسة.في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وإدارتھ، 

تنفیذیة كامل من "المدیرین التنفیذیین في اإلدارة العلیا" بھ أربعة رؤساء تنفیذیین یرأسھم مباشرة ویشرفون على الوظائف 
الداخلیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لتعكس ھذا الھیكل، مع سیتم تعدیل اللوائح  التنظیمیة الرئیسیة على النحو المبین أدناه.

توفیر المرونة أیًضا لتكییفھ حسب الحاجة مع مرور الوقت. سیُعیِّن العمدة الرئیس التنفیذي، على الرغم من أن أي تعیین جدید 
تطلب اتفاقًا مشترًكا بین العمدة ووزارة خالل السنوات التسع المقبلة أو خالل مدة االتفاقیة، إذا كانت مدة االتفاقیة أقصر، ی

 اإلسكان والتنمیة الحضریة ومحكمة الدائرة الجنوبیة من نیویورك.

 ) Chief Operating Officer, COOمدیر العملیات ( .ج

تمثل ست یرفع مدیر العملیات التقاریر إلى الرئیس التنفیذي، ویتولى جزًءا كبیًرا من مھام المدیر العام في الھیكل الحالي.
مسؤولیة مدیر العملیات األساسیة في اإلشراف على جمیع الوحدات التنظیمیة المشاِركة في تنفیذ نموذج الحي السكني الجدید 
للعملیات الموصوف أدناه، بما في ذلك إدارة العقارات وصیانتھا، والمشاركة المجتمعیة والشراكات، والسالمة العامة، وفرق 

توجبھ اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، ستستمر إدارة ضمان الجودة في تقدیم التقاریر إلى  ووفقًا لما إدارة األحیاء.
ر التابع  مدیر العملیات؛ إذ إنھ یقدم تقاریره حالی�ا إلى المدیر العام. ستشمل مھام مدیر العملیات أیًضا برنامج اإلسكان المؤجَّ

 جمیع الوحدات السكنیة والقسائم لإلدارة التنفیذیة نفسھا.  لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لضمان خضوع

 ,Chief Asset & Capital Management Officerمدیر إدارة األصول ورأس المال ( .د
CACMO( 

منصب جدید في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك سیجمع بین إدارة التطویر العقاري الحالیة وإدارة مشروعات استثمار رأس 
المال. سیعمل ھذا القسم الجدید على تحسین دمج العمل الحالي ومواءمتھ لفریقي اإلنشاءات التابعین للھیئة. سیعمل الفریق 

األولویات ویوفر إصالحات شاملة لشقق ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من خالل  الجدید انطالقًا من مجموعة مشتركة من
تخطیط المحفظة االستراتیجي المعتمد على البیانات وتنفیذ المشروع وإدارتھ بتكلفة معقولة. سیُجري الفریق أیًضا تخطیًطا 

رة العقارات الخاص بھیئة اإلسكان بمدینة شامًال لألحیاء من أجل تحقیق توافق أفضل مع نموذج الحي السكني الجدید إلدا
نیویورك، ویُعزز كفاءة مجتمعاتنا المحلیة المباشرة والمجتمعات المحیطة، ویستكشف الفرص لتحسین مرافق الخدمات 

ئة الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة واالجتماعیة لسكان وحدات الھیئة. سیعمل الفریق على االرتقاء بمحفظة اإلسكان التابعة لھی
اإلسكان بمدینة نیویورك من خالل تبني االبتكار في مواد البناء وأسالیب اإلنشاء، واالستعانة بالتكنولوجیا لتعزیز تجربة 

 معیشة السكان وتحسین كفاءة المبنى وإدارتھ. 

لنحو )، على اHousing Preservation Trustسیعمل ھذا القسم الجدید بشكل وثیق مع صندوق الحفاظ على المساكن (
أدناه. سیكون لدى الصندوق عدد قلیل من الموظفین یعتمدون على ھذا القسم الجدید للتخطیط  10المفصَّل في الفصل 

ل المزید من  واإلشراف على أعمال البناء المكثفة. سیتقلص دعم رأس المال لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مع تحوُّ
) واستراتیجیة PACTامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف () وفق برنSection 8اإلنشاءات إلى قانون (

االستقرار. سیتحول عمل قسم مشروعات استثمار رأس المال الحالي بطریقة متزامنة، مع التركیز على بدائل رأس المال ذات 
مل ھذا القسم الجدید أیًضا النطاق األصغر والعمل ضمن عملیة تخطیط المحفظة الجدیدة لضمان وجود خطة لكل مبنى. سیع

 بشكل وثیق مع إدارة العقارات لحمایة استثماراتنا وضمان االنتقال السلس لملكیة المشروع.

سیستمر قسم التطویر العقاري في اإلشراف على معامالت برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف/ البرنامج النموذجي 
ف في العقارات للصندوق.PACT/RADللمساعدة في اإلیجار ( مع انتقال ھیئة اإلسكان  ) مع التخطیط والتنفیذ لعملیات التصرُّ
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ل على مستوى المحفظة من اإلسكان العام إلى مساعدة مستندة إلى المشروعات خاصة بقانون  بمدینة نیویورك إلى تحوُّ
)Section 8 متطلبات ما بعد اإلغالق الطویلة األجل للمعامالت )، ستزداد أھمیة وظائف إدارة األصول، بما في ذلك فرض

) الخاصة بقانون Housing Assistance Payments, HAPالعقاریة وأحكام عقود مدفوعات مساعدة اإلسكان (
)Section 8.(  

 )Chief Financial Officer, CFOالمدیر المالي ( .ه

تخطیط المالي وإدارة المخاطر في ھیئة اإلسكان بمدینة المدیر المالي مسؤول عن جمیع وظائف المیزانیة والمحاسبة وال
یشمل الدور تطویر السیاسات واإلجراءات المالیة المناسبة والمحافظة علیھا  نیویورك، ویقدم التقاریر إلى الرئیس التنفیذي.

إلدارة رأس المال العامل بفعالیة وتقدیم المشورة السلیمة بشأن اآلثار المالیة لقرارات مجلس اإلدارة. سیشرف المدیر المالي 
ل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة، مما یوفر لمدیري العقارات مزیًدا  أیًضا على تحوُّ

 من التحكم في موارد التطویر الخاصة بھم. 

 )Chief Administrative Officer, CAOالمدیر اإلداري ( .و

یقدم التقاریر إلى الرئیس التنفیذي، ویشرف على الوظائف اإلداریة، بما في ذلك الموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومات 
سیؤدي المدیر اإلداري دوًرا رئیسی�ا في التنفیذ والدعم لفرق إدارة األحیاء التي تُعد  دمات العامة وإدارة سلسلة التورید.والخ

 مكونًا أساسی�ا في نموذج الحي الجدید الخاص بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك.

 مجاالت وظیفیة أخرى ترفع التقاریر إلى الرئیس التنفیذي  .ز

الرئیس التنفیذي بشكل مباشر إدارة االتصاالت، والشؤون الحكومیة الدولیة، ومكتب االستراتیجیة واالبتكار، وإدارة سیتولى 
الشؤون القانونیة بجانب اإلشراف على المدیرین األربعة، حسب ما تقتضیھ اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، ومھام 

  االمتثال والسالمة والصحة البیئیة.

 التشغیلي الجدید لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  لنموذجا 

عاًما، ستصبح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أول ھیئة إسكان في البالد تحتفل بالذكرى المئویة لتأسیسھا. بدًءا من  15خالل 
بمدینة نیویورك تأثیراً ملموساً في الكساد الكبیر ومروًرا ببرنامج التجدید الحضري وحتى یومنا ھذا، كان لھیئة اإلسكان 

التنمیة العمرانیة واالجتماعیة لمدینة نیویورك. كان لكل مرحلة من مراحل التطور طلباً وتوقُّعاً مختلفاً من ھیئة اإلسكان بمدینة 
الكاملة باعتبارھا مالك عقارات، ومدیر عقارات، ومؤسسة خدمة اجتماعیة. تخطَّت مجموعة المھام واألنشطة  —نیویورك 

ر العمدة فیوریلو ال غواردیا أو رئیس النجدون بوست في عام  . لبناء مؤسسة فعالة 1934التي تؤدیھا الھیئة حالی�ا تصوُّ
وحدیثة لمواجھة التحدیات المقبلة، علینا أوًال تحدید االلتزامات والتوقعات والمسؤولیات لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في عام 

2020. 

عمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تحدیات ال مثیل لھا. إذا اعتُبرت منشآت بروكلین ھیئة إسكان عامة قائمة یفرض نطاق 
بذاتھا، فستكون ثاني أكبر ھیئة إسكان في البالد بعد ما تبقى من ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. تُعد إدارة أكبر ھیئة لإلسكان 

عملیة شاقة، وقد ازدادت  —عقارات متعددة األسر ومدیر عقارات في مدینة واحدة  وھي أیًضا أكبر مالك —العام في البالد 
لة والنقص الحاد في التمویل. تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى  صعوبتھا جراء عقود من استثمارات رأس المال المؤجَّ

ل إدارتھا على أفضل وجھ.  ھیكل تنظیمي یدرك تلك التحدیات ویُسّھِ
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ل لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تغییر الھیكل التشغیلي وطریقة أداء أعمالنا. ینطوي یُعد نموذج الحي السكني  إحداث التحوُّ

ولتحقیق النجاح، یجب أن  الُملخَّص أدناه خطوة رئیسیة نحو إعادة تشكیل الھیكل التنظیمي على مستوى العقارات واألحیاء.
  دیم الخدمة وتطویر ثقافة خدمة بإمكانھا دعم ھذه التغییرات.یقترن ھذا النموذج بتصمیم جدید لتق

 نموذج الحي السكني: المبادئ األساسیة 

ل نطاق عمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تحدیًا ھائًال للمؤسسة وربما یُرِغم فرادى الموظفین على أوضاع صعبة  یُشّكِ
غوط، من خالل وضع ضغط ال داعي لھ على الموظفین المیدانیین بدًال للغایة. قد یؤدي الھیكل التنظیمي الحالي إلى تفاقم الض

على سبیل المثال، یتولى مدیر األصول اإلقلیمي  15من وضع عملیات مستدامة أو تطویر حلول أنظمة للمشكالت المعقدة.
مستغرقًا على األقل ساعة بالسیارة في الیوم. كیف یمكننا اإلصرار على  —میًال  22الواحد حالی�ا موقعین یفصل بینھما 

یة وزارة اإلسكان "مراقبة جمیع المنشآت" بالرغم من استحالة القیام بذلك فعلی�ا؟ كما أدت خطط العمل التي أسفرت عنھا اتفاق
والتنمیة الحضریة إلى تھاوي موجة جدیدة من طلبات االمتثال على میدان العمل، مع مطالبة الموظفین ببذل المزید من الجھد 
دون توفیر زیادة مقابلة في الموارد. إن تمكین موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك یعني تقلیل ھذه األعباء التي ال داعي لھا 

 ؤسسة تحقق نجاحھم وتدعمھ، ولیست معاقبة فشلھم في صناعة المستحیل.وإعداد م

 16ُشیدت منشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في نطاق األحیاء السكنیة الموجودة، وفي بعض األحیان حلَّت محلھا بالكامل.
ضروری�ا لتحسین تقدیم الخدمات یُعد فھم نطاق منشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك المتعلق بالمجتمعات المحیطة أمًرا 

وتعزیز الروابط المجتمعیة. ُصمم العدید من المنشآت بحیث تواجھ بعضھا للداخل، باعتبارھا مجتمعات قائمة بذاتھا تعزل 
السكان عما حولھم وعن المدینة. سیطلق نموذج اإلدارة الجدید الذي یركز على العقار ویدعم منشآتنا العنان لرؤى جدیدة تلبي 

 حتیاجات المجتمع الفردیة وتعزز الروابط بین إنشاءات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك واألحیاء المحیطة بھا.ا

                                                       
ل،  15 فبرایر/ شباط  19الصادر في  )، ,Property Management WorkshopTransformation Plan(ورشة عمل إدارة المنشآت خطة التحوُّ

، 10)، ص Current State Observations and Maturity Assessment(مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضج ، KPMG؛ تقریر 2020
408 ،421 ،457. 

مجلة ). The Beginnings of Public Housing in New York)، بدایات اإلسكان العام في نیویورك (Marcuse, Peterماركوزه، بیتر ( 16
 390-353: ص 4لد المج 12؛ العدد 1986. عام )Journal of Urban Historyالتاریخ الحضري (
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سیدعم ھذا النموذج الھیئة بـكاملھا ویؤثر في نھایة المطاف على جمیع جوانبھا. نظًرا الختیار المنشآت إلدراجھا ضمن 
ف أو صندوق الحفاظ على اإلسكان العام، فسننظر في تأثیر الحي السكني برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالی

 لضمان إنشاء محفظة موروثة أكثر كفاءة وقابلیة لإلدارة.

 —من اآلن فصاعًدا، ستنظم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إدارة المنشآت في إطار أربع مؤسسات جغرافیة (أحیاء) 
قیادة كل فریق نائباً لرئیس الحي وسیشرف على جمیع  سیتولىز/ ستاتن آیالند. مانھاتن، والبرونكس، وبروكلین، وكوین

منشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الواقعة ضمن المناطق الجغرافیة الخاصة بھ ویدعمھا، بما في ذلك منشآت اإلدارة 
ی�ا باعتبارھا أحیاء وظیفیة مستقلة عن )، التي تُصنَّف حالNGO1المالیة المختلطة والمنشآت التابعة لمؤسسة غیر حكومیة (

  بقیة المحفظة.

حیث یتوافق تصنیف محافظ اإلسكان حسب مجموعات  —تُصنّف مؤسسات األحیاء األربعة في مجموعات أحیاء سكنیة 
الحالي المتباین األحیاء السكنیة مع ممارسات إدارة المنشآت الضخمة والمقبولة بصفة عامة، وستحل محل الھیكل اإلقلیمي 

 Regionalوالمثیر لاللتباس في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. على سبیل المثال، یشرف مدیر األصول اإلقلیمي الواحد (
Asset Manager, RAM ،على مساكن روتجرز في الجزء الجنوبي الشرقي لمنھاتن، ومساكن ستابلتون في ستاتن آیلند (

ذلك في إطار النظام القائم. ویشرف مدیر آخر على مساكن جاكسون في جنوب ومساكن باي فیو في حي كنارسي و
البرونكس، باإلضافة إلى مساكن إدینوالد وبوسطن سیكور بالقرب من خط مقاطعة ویستتشستر. تلك المھام تنطوي على 

 صعوبة شدیدة مع وجود عقبات جغرافیة إضافیة ال داعي لھا.
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األحیاء الجغرافیة إلى دعم خدمات إدارة المنشآت وتیسیر توفیرھا على مستوى الحي السكني. سننشئ سیؤدي االنتقال إلى 
وحدة سكنیة ویرأسھا مدیر حي،  8000إلى  4000محفظة لألحیاء، تتكون كل منھا من  30

ل بمزید من سلطة اتخاذ القرار والتحكم في الموارد الالزمة لتقدیم الخدمات بشكل فعَّال  مخوَّ
تُعد الَمحافظ المشكَّلة حدیثًا أكثر إحكاًما وأكثر  ضمان االمتثال على مستوى العقارات الفردیة.و

على سبیل المثال، ارتباًطا بالظروف المحیطة من َمحافظ مدیر األصول األقلیمي الحالیة. 
سیشرف مدیر الحي السكني في براونزفیل على المنشآت التسع الواقعة بین شارع روكواي 

السكني بالجزء الجنوبي الشرقي لمانھاتن  وشارع فان سیندیرین في بروكلین. سیشرف مدیر الحي
) على المنشآت الثالث الكبیرة المجاورة لطریق Alphabet City-LESفي مدینة ألفابت (

)FDR) إلى جانب خمسة مواقع أصغر تقع في طریقي ،(Avenue B)و (Avenue C.( 

یاء المدینة مدیري سیساعد تنظیم محفظة اإلسكان التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك حول أح
تحتاج ھیئة  األحیاء السكنیة في معرفة االحتیاجات والتحدیات الخاصة بأحیائھم والمنشآت السكنیة.

اإلسكان بمدینة نیویورك إلى المزید من المشرفین "لمراقبة المباني"، وسیسمح القرب النسبي 
یة مما ھو علیھ في ھیكل لمواقع َمحافِظھم لكل مدیر بقضاء وقت أطول بكثیر في كل منشأة سكن

 مدیر األصول اإلقلیمي الحالي.

ل، وستكون لھم أھمیة رئیسیة في النھج  سیؤدي مدیرو األحیاء السكنیة دوًرا حاسًما في خطة التحوُّ
الجدید لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لإلدارة وتقدیم الخدمات. ویجب أن یشرفوا على َمحافِظ 

وأن ینخرطوا مع وتیرة الحیاة الیومیة لسكانھم لفھم رغباتھم إسكان األحیاء الخاصة بھم، 
واحتیاجاتھم والتحدیات التي تواجھھم فھًما تاًما. یجب أن یعرفوا مواقعھم من الداخل والخارج، 

وأن یطوروا وجھة نظرھم فیما یخص أولویات المنشآت الخاصة بھم ویبلغوا تلك األولویات إلى الحي والمكتب المركزي 
 القتضاء.حسب ا

سیحصل كل حي سكني على دعم من  —سیصبح الحي السكني نقطة التقاء أساسیة في التعامالت مع المكتب المركزي 
فریق من الموظفین المركزیین السابقین، بما في ذلك الموارد البشریة وإدارة التورید والشؤون المالیة، بغیة تحقیق ھدف نھائي 

 جابة لدعم العملیات على مستوى العقارات. یتمثل في تقدیم خدمات سریعة االست

دة"  تلك المنشآت التي لیس لھا مكتب إدارة منشآت في الموقع ویدیرھا  —كجزء من ھذا النموذج، سنقیِّم أیًضا كل منشأة "موحَّ
دة أصغر حجًما، وغالبًا ما تكون منشآت متفرقة في الموقع، على الرغم من  موظفون من موقع آخر. تُعد معظم العقارات الموحَّ

إدراج عدد قلیل من مواقع أكبر. نظًرا النقسام التغطیة، ال تحظى ھذه المنشآت دائًما باالھتمام الكافي لتلبیة احتیاجاتھا 
دة من حیث إعادة التشكیل  ومواجھة تحدیاتھا الخاصة. بمجرد تشغیل نموذج الحي السكني، ستُقیَّم جمیع المنشآت الموحَّ

التي بھا عبء عمل  —مكاتب إدارة العقارات الجدیدة عند الضرورة. سنمنح األولویة للمواقع الكبرى المحتملة أو لصالح 
التي تقع على بعد نصف میل أو أكثر من مكاتب اإلدارة الحالیة الخاصة  —یمكن أن یحافظ على طاقم عمل كامل أو جزئي 

 بھا.

 فرق إدارة األحیاء 

الجغرافیة األربع فریق من الموظفین الذین یمثلون وظائف دعم المكتب المركزي سیدعم كل مؤسسة من مؤسسات الحي 
الموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومات والمشتریات والتمویل، من بین وظائف أخرى. إنھ ھیكل جدید یھدف إلى  —األساسیة 

وظائف دعم توفیر الخدمات األساسیة كسر حالة التقوقع الموجودة بین موظفي العقارات وموظفي المكتب المركزي، وجعل 
أقرب إلى مستوى العقارات واالستجابة للشكاوى التي تُبلَّغ بشكل متكرر من موظفي الموقع التي مفادھا أنھم ینتظرون 

  "المكتب المركزي" لیتجاوب.

دعم المكتب المركزي سیكلَّف مدیر إدارة الحي، الذي یقدم تقاریره مباشرة إلى نائب رئیس الحي، بتنظیم جمیع وظائف 
في حین یعیَّن موظفون من مختلف اإلدارات داخل  بطریقة تعمل على تحسین توفیر الخدمات لمستویات األحیاء والعقارات.

سیساعد ھذا في ضمان اتساق  كل مكتب للحي، فإنھم سیواصلون تقدیم التقاریر إلى مدیري المكاتب المركزیة الخاصة بھم.
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ل توافر  ع األحیاء.تنفیذ العملیات في جمی على سبیل المثال، سیعیَّن اختصاصي موارد بشریة لمكتب حي بروكلین لیسّھِ
 المعلومات واإلجراءات المتعلقة بالوظائف الشاغرة والتوظیف وتھیئة الموظفین وغیرھا من اإلجراءات المتعلقة بالموظفین.

لقوائم الخدمة المدنیة، سیكون من المھم لھذا االختصاصي بالنظر إلى االستخدام على مستوى المدینة وعلى مستوى الھیئة 
 التنسیق مع األحیاء األخرى باإلضافة إلى المكتب المركزي للموارد البشریة. 

قون الموجودون في الحي تقاریرھم من خالل مدیري المستوى الوظیفي لدیھم إلى مدیرھم في المكتب المركزي.  م المنّسِ سیقّدِ
ن ذلك من إیجا د بدرجة أكبر، وتحفیز الوظائف للتركیز على سیمّكِ د مسارات تطویر ومسارات مھنیة أفضل، وتقییم ُموحَّ

 النتائج التشغیلیة. سنستخدم أدوات إدارة األداء لضمان أداء كل فریق حي سكني وفقًا للمعاییر المحددة. 

 تحصیل اإلیجار 

ك العقارات، خسارة كبیرة من دخل اإلیجار بسبب جائحة (واجھت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، كالعدید من  -COVIDمالَّ
ملیون دوالر فقط،  751 2020). بلغ إجمالي اإلیجار المحصَّل من المستأجرین بین ینایر/ كانون الثاني وسبتمبر/ أیلول 19

ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك . شھدت 2019مالیین دوالر من ینایر/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أیلول  804مقارنة بمبلغ 
مارس/  20في  202.8أصدر حاكم الوالیة األمر التنفیذي  % في تحصیل اإلیجار التراكمي نتیجة الجائحة.4انخفاًضا بنسبة 

مدَّدت محاكم نیویورك  یوًما. 90، ُمعلنًا أنھ لن یكون ھناك أي تنفیذ ألوامر إخالء لمستأجر سكني أو تجاري لمدة 2020آذار 
أكتوبر/ تشرین األول. أقرَّ الكونجرس قانون مكافحة فیروس كورونا ودعم جھود اإلغاثة وتعزیز األمن  1ا الحظر حتى ھذ

. 2020أغسطس/ آب،  24) في مارس/ آذار، الذي یحظر عملیات اإلخالء لعدم دفع اإلیجار حتى CARESاالقتصادي (
فة إلى ذلك، أقرَّ المجلس التشریعي لوالیة نیویورك قانون المالذ اآلمن انتھت مھلة قرارات حظر اإلخالء الثالثة اآلن. باإلضا

) في یونیو/ حزیران، وھو یحظر عملیات اإلخالء لعدم دفع إیجار المستأجرین Tenant Safe Harbor Actللمستأجر (
ر مسمى، ولن تنتھي ). سیستمر ھذا الحظر إلى أجل غیCOVID-19الذین عانوا صعوبات مالیة خالل فترة طوارئ جائحة (

) على األعمال التجاریة والتجمعات. كما COVID-19صالحیتھ إال عند انتھاء صالحیة جمیع القیود المتعلقة بجائحة (
 ,Centers for Disease Control and Preventionأصدرت مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

CDCبب عدم دفع اإلیجار بالنسبة للمستأجرین الذین عانوا خسارة كبیرة في ) مؤخًرا إرشادات تحظر عملیات اإلخالء بس
. ستواصل ھیئة اإلسكان 2021ینایر/ كانون الثاني،  1الدخل. ینتھي حظر مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا في 

إلخالء، لكننا نتوقع استمرار االنخفاض بمدینة نیویورك مراجعة جمیع القوانین واللوائح واألوامر التنفیذیة المتعلقة بعملیات ا
 .2021الكبیر في تحصیل اإلیجارات خالل عام 

ف األسر  ).COVID-19ومع ذلك، فإن عدد األسر المتأخرة في سداد اإلیجار كان یتزاید بالفعل لسنوات، قبل جائحة ( تُعرَّ
، 2020وسبتمبر/ أیلول  2019المتأخرة عن سداد اإلیجار بأنھا تلك التي تدین بمبلغ أكبر من الصفر. بین سبتمبر/ أیلول 

إلى  2019أسرة في سبتمبر/ أیلول  36,663)، من 7342% (20ارتفع عدد األسر المتأخرة عن سداد اإلیجار بنسبة 
 . 2020أسر بحلول سبتمبر/ أیلول  44,005
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 إجمالي األسر المتأخرة عن سداد اإلیجار حسب الشھر

 
لھا ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مقابل الدخل  یتتبع معدَّل تحصیل اإلیجار التراكمي مقدار األموال التي یُفتَرض أن تحّصِ

أداءنا. اعتادت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك النقدي الفعلي، وھي الطریقة التي تقیس بھا وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
شھًرا  12، انخفض معدل الـ 2019% على أساس متجدد. ومع ذلك، وبدایة من أغسطس/ آب 90أن تكون أعلى بكثیر من 

% في 88بلغ معدل تحصیل اإلیجار التراكمي  % وكان یتناقص كل شھر.90في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى أقل من 
%. یتبع تحصیل اإلیجارات االتجاھات الموسمیة، 84، انخفض إلى 2020، وبحلول سبتمبر/ أیلول 2020شباط  فبرایر/

%. تتوقع ھیئة 89)، بلغ معدل تحصیل اإلیجار التراكمي 2019ومع ذلك، في الوقت نفسھ من العام الماضي (سبتمبر/ أیلول 
 اإلیجارات بحلول نھایة العام. ملیون دوالر من تحصیل 67اإلسكان بمدینة نیویورك خسارة 

شھًرا المتجدد للعام السابق والتقریر  12، التي تُظھر متوسط الـ 2020تجد فیما یلي التقاریر اعتباًرا من ینایر/ كانون الثاني 
 .2020الحالي لشھر سبتمبر/ أیلول 

 )2020كانون الثاني إلى ینایر/  2019معدل تحصیل اإلیجار التراكمي (من ینایر/ كانون الثاني 
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 )2020إلى سبتمبر/ أیلول  2019معدل تحصیل اإلیجار التراكمي (من سبتمبر/ أیلول 

 

 
عاًما على األقل أو أكثر، واستعانت  15ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك عن تحصیل المدفوعات في مكاتب اإلدارة منذ توقفت 

بمكان مركزي (بنك) إلرسال مدفوعات اإلیجار بالبرید. كان أحد االعتبارات الرئیسیة في ھذا التغییر یتعلق بقضایا السالمة 
طرق  8تقدم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك اآلن للسكان وال اإلیجار في المكتب. لكل من الساكن والموظفین وكیفیة حفظ أم

 مختلفة لدفع اإلیجار: 

 
تعتقد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أن طرق تحصیل اإلیجار الحالیة أكثر من كافیة. إذا لم یدفع السكان اإلیجار، فھذا لیس 

ر في السداد، شرعت ھیئة  مالیة أو مشكالت أخرى.بسبب نقص الخیارات، ولكن بسبب نقص الموارد ال ولمعالجة قضایا التأخُّ
ر اإلیجار المستمر  اإلسكان بمدینة نیویورك في استكشاف طرق تجاوب مختلفة، بما في ذلك تنظیم مجموعة عمل لتأخُّ

)Chronic Rent Delinquency Working Group.(  اقتراح لمعالجة تعمل إدارة استئجار اإلسكان العام على إعداد
ي ویعزز سیاساتنا الحالیة فیما یتعلق باتفاقیات COVID-19تحصیل متأخرات اإلیجار المتراكمة في ظل جائحة ( / ) بما یقّوِ

السداد، ویصنف األسر في مستویات دخل (للمساعدة في إیضاح األولویات وتحدید النھج األفضل) ویستكشف أیًضا تعدیل 
 ة.السیاسات األخرى ذات الصل
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 إصالح أوامر العمل —عملیات الصیانة  

یؤدي موظفو المھن الحرفیة دوًرا أساسی�ا ومؤثًرا للغایة في عملیات إنشاءات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. یتولى ھؤالء 
الطوارئ المتعلقة الموظفون مجموعة واسعة من المھام التي تؤثر بشكل مباشر في جودة حیاة السكان، مثل معالجة حاالت 

 بالسباكة والكھرباء، واالستجابة لآلالف من احتیاجات خدمة المباني والشقق، وتنفیذ العدید من مھام العمل الھامة األخرى.
على ھذا النحو، یُعد تحسین األنظمة لضمان إیفاد موظفي المھن الحرفیة بفعالیة وكفاءة ومتابعتھم فیما یتعلق بالمباني 

ل. المتدھورة/ الق  دیمة وقواعد العمل المعقدة عنصًرا أساسی�ا في خطة التحوُّ

ل، علمنا من السكان والموظفین أن نقل موظفي المھن الحرفیة إلى نطاق أقرب للمنشأة  طوال العملیة المفضیة إلى خطة التحوُّ
الصیانة بكفاءة. قد یتسبب ھذا  ربما یُحدث تحسینات مادیة فیما یخص قدرة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على توفیر خدمات

ل في جعل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أقرب إلى الھیكل الذي استخدمتھ من مطلع التسعینیات إلى منتصفھا. على مدى  التحوُّ
 3000العشرین سنة الماضیة، أدت قیود المیزانیة وضغوط خفض التكالیف إلى تقلیص عدد الموظفین إلى ما یقرب من 

مما أجبر الھیئة على استخدام نموذج أكثر مركزیة. ومع عودتنا  —بینھم العدید من موظفي المھن الحرفیة من  —موظف 
 للنموذج الالمركزي، سنحتاج إلى موظفین إضافیین لتقدیم تغطیة كافیة.

ھجاً جدیداً ) لتجربة نWestern Queensدعًما لنموذج الحي السكني، بدأنا برنامًجا تجریبی�ا في حي كوینز الغربي (
 —وال سیما عمال الطالء والنجارون والسباكون  —ستنتقل المھن األكثر طلبًا  بھدف تحدید أعمال المھن الحرفیة ونشرھا.

إلى المنشآت الفردیة، حیث سیتم اإلشراف علیھا وتوزیعھا من جانب المشرفین والمخططین في األحیاء السكنیة. ستنتقل المھن 
ع بین منشأتین إلى أربع منشآت. تتعدد فوائد تطبیق الالمركزیة ذات الطلب األعلى إلى  مستوى الحي السكني، حیث ستُوزَّ

على المھن الحرفیة حین تكون في فرق موجودة في المواقع الفردیة. مع الوجود المستمر للفریق في الموقع، یمكن للسكان 
لموظفون معرفة متخصصة فیما یتعلق بالقضایا الخاصة والموظفین تكوین عالقات تعزز المساءلة. بمرور الوقت، یكتسب ا

التي تتعرض لھا المباني واألنظمة التي تخدمھا، مما یسمح لھم بتقدیم خدمة أفضل. في القضایا المتعلقة بأوامر العمل المعقدة 
ت وجدولة العمل. التي تتطلب تسلسل العدید من المھن الحرفیة، یمكن ألعضاء الفریق التواصل بسھولة أكبر لحل المشكال

 أخیًرا، ال یقضي الموظفون قدًرا كبیًرا من وقت العمل في التنقُّل بین المواقع، مما یسمح بزیادة اإلنتاجیة. 

فشلت المحاوالت السابقة لتطبیق الالمركزیة على المھن الحرفیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. وإقراًرا بذلك، عندما 
مع مؤسسة متخصصة في تحسین أداء أوامر العمل اسمھا  2019ینة نیویورك في أواخر عام تعاملت ھیئة اإلسكان بمد

)Carpedia تبنت نھج التصمیم التشاركي. عوًضا عن نھج التصمیم والتنفیذ التنازلي الذي أصبح سمة ممیزة للھیئة، یكفل ،(
ن تلبي النتیجة احتیاجاتھم. قد تضمنت التصمیم التشاركي مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في عملیة التصمیم لضمان أ

األشھر القلیلة األولى مناقشة إسھامات السكان في مسائل عملیة أوامر العمل وفقًا لمنظورھم. ثم وضعت مجموعات تركیز 
اء الموظفین مع موظفي تطویر األحیاء خریطة لعملیات أوامر العمل الموجودة بالفعل، التي جرى توحید القلیل منھا على األحی

) توزیع 2) إدارة األداء، 1) خمسة مجاالت قابلة للتحسین: Carpediaالسكنیة. من خالل ھذه العملیة، حددت مؤسسة (
للحصول على قائمة المقترحات الكاملة، یرجى ) إدارة اإلمدادات. 5) تخصیص المھام، 4) تحدید نطاق العمل، 3األفراد، 

 االطالع على الملحق ب.

) أیًضا تحلیًال للبیانات الخاصة بأوامر العمل المتراكمة لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك Carpediaمؤسسة (كما أجرت 
 31أكتوبر/ تشرین األول إلى  1لتحدید احتیاجاتھا من الموارد اإلضافیة، واقترحت البرنامج التجریبي السابق الذي یمتد من 

 1لموظفون من خاللھ في تحسین العملیة. سیمتد تقییم البرنامج التجریبي من ، والذي سیشارك ا2020دیسمبر/ كانون األول 
م التغییرات على 2021فبرایر/ شباط،  28ینایر/ كانون الثاني إلى  . حال قدَّم البرنامج التجریبي النتائج المنتظرة، فستعمَّ

ط أیًضا التنفیذ على مستوى المحفظة من أجل . كما یخطَّ 2021محفظة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بكاملھا حتى نھایة عام 
) مروًرا Kronosتغییرات العملیة المستحَدثة مواكبةً للبرنامج التجریبي، بما في ذلك وضع خریطة لساعات عمل موظفي (

تتبع )، وأخیًرا "النھج القائم على العمل". یسمح النھج القائم على العمل بمزید من الشفافیة مع الMaximoبساعات عمل (
الكامل بدًءا من المكالمة األولى للساكن وحتى إكمال جمیع األعمال في الوحدة السكنیة، وجدولة جمیع المھن الحرفیة الالزمة 

  إلكمال طلب الخدمة عند الزیارة األولى للشقة.
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نیویورك في إضافة مشرف إذا توسَّع البرنامج التجریبي للمھن الحرفیة لیشمل جمیع المنشآت، فستفكر ھیئة اإلسكان بمدینة 
صیانة على مستوى الحي السكني، على غرار دور وظیفي كان في الھیئة من مطلع الستینیات حتى التسعینیات من القرن 

مسار اإلدارة، الذي أشرف  —الماضي. ومن الناحیة التاریخیة، قُسمت عملیات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى مسارین 
ساعدي اإلسكان في المھام اإلداریة، ومسار الصیانة، الذي أشرف على أرباب الحرف وموظفي على مدیري العقارات وم

الصیانة في إجراء اإلصالحات. حالی�ا، اختلطت المھام، فنجد مشرف مباني السكان، التابع لمسار الصیانة، یقدم تقاریره إلى 
و األصول اإلقلیمیون الحالیون أی�ا من المسارین، فإن الغالبیة مدیر المنشآت، التابع لمسار اإلدارة. في حین أنھ قد یتبع مدیر

العظمى تتبع المسار اإلداري. مع المزید من أعمال الصیانة الموجھة من مستوى الحي السكني، قد تكون ھناك حاجة إلى دعم 
یص موظفي الصیانة مدیري الحي السكني من قبل معاون صیانة على درجة عالیة من الكفاءة یمكنھ اإلشراف على تخص

  وتقدیم المشورة الفنیة المتخصصة لموظفي صیانة المنشآت.

 )Alternative Work Schedules, AWSجداول العمل البدیلة ( 

دعًما لنموذج الحي السكني والجھود المستمرة لترقیة حالة المنشآت، تركز ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في إنشاء جداول 
ابة لموظفي الصیانة ومقدمي الرعایة الصحیة، مع إدراك أن الظروف في كل منشأة قد تتغیر بشكل عمل أكثر مرونة واستج

  كبیر بعد ساعات العمل العادیة وفي عطالت نھایة األسبوع.

مدت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ساعات الخدمة الخاصة بمقدمي الرعایة كخطوة مبدئیة في ھذه العملیة. یتحمل مقدمو 
بین ھیئة اإلسكان  2018نتیجة التفاقیة في أواخر عام  الرعایة مسؤولیة تنظیف األراضي والممرات ومھام النظافة األخرى.

) (النقابة التي تمثل موظفي منشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك)، قد یلحق Local 237بمدینة نیویورك والنقابة العمالیة (
) المشتملة على أربع وردیات Alternative Work Schedules, AWSعمل البدیلة (اآلن عمال خدمة البناء بجداول ال

صباًحا إلى  8:00تغییر من وردیات العمل التي تبدأ الساعة  —عمل طول كل منھا عشر ساعات ونصف یومی�ا في األسبوع 
التابعة لمنشآت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. مساًء، من اإلثنین إلى الجمعة، یطبَّق جدول زمني معتاد في األماكن  4:30

، واكتمل تطبیقھا في جمیع المنشآت في فبرایر/ 2019اعتُمدت ھذه الجداول ألول مرة في منشآت معینة في أبریل/ نیسان 
 % من عمال خدمة البناء بجداول عمل بدیلة.75. منذ ذلك الوقت، أُلحق ما یقرب من 2020شباط 

بدیلة تستھدف شقین. أوًال، بإعادة توزیع ساعات عمل الموظفین على مدار األسبوع وزیادة الساعات كانت جداول العمل ال
التي یوجد خاللھا الموظفون في الموقع، یھدف واضعو البرنامج إلى زیادة االستجابة لمطالب السكان، ال سیما تلك المتعلقة 

المنشآت المعینین للعمل في أي یوم معین من األسبوع بین  بالنفایات. بموجب جدول العمل البدیل، تتراوح نسبة موظفي
% یومي 30% أیام الجمعة و62.5% (في أیام اإلثنین لمراعاة األعمال المتروكة خالل عطلة نھایة األسبوع) و92.5

فقد أدى ھذا السبت واألحد. ومع ذلك، على الرغم من اعتباره في البدایة وسیلة لزیادة التغطیة في عطالت نھایة األسبوع، 
% من موظفي الرعایة 100التغییر في الواقع إلى تقلیل عدد العاملین في عطلة نھایة األسبوع. في الجدول التقلیدي، یعمل 

" لمدة 1+  1/3مساًء، ویعمل مقدمو الرعایة وفقاً لمعادلة " 4:30صباًحا إلى  8:00من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 
لسبت واألحد. في جدول العمل البدیل، یوجد عدد أقل من مقدمي الرعایة في الموقع كل یوم، خمس ساعات یومی�ا یومي ا

مقدماً للرعایة،  30% فقط من مقدمي الرعایة یومي السبت واألحد لمدة عشر ساعات. بالنسبة للطاقم المكون من 30ویعمل 
 ).9إلى  11بمقدار اثنین (من  قُلِّص عدد القائمین على الرعایة في الموقع في عطالت نھایة األسبوع

ثانیًا، یھدف البرنامج إلى تقلیل تكالیف العمل اإلضافي لموظفي اإلنشاءات. في السابق، كان یُدفَع مقابل جمیع األعمال في 
وھو السعر نفسھ  —مرة من األجر العادي للموظف  1.5عطالت نھایة األسبوع، المخطط لھا أو غیر المخطط لھا، ما یعادل 

)، یتقاضى الموظفون بدًال من ذلك ما AWSفوع مقابل العمل اإلضافي في أیام العمل. بموجب جدول العمل البدیل (المد
من أجرھم عن جمیع األعمال  1.5من أجرھم العادي عن العمل المجدول في عطلة نھایة األسبوع، وما یعادل  1.2یعادل 

 أدى جدول العمل البدیل إلى زیادتھا. اإلضافیة األخرى. ومع ذلك، وبدًال من خفض التكالیف،
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في  17منذ بدایة مبادرة جدول العمل البدیل، سمعنا من العدید من السكان والموظفین أن البرنامج ال یعمل على النحو المنشود.
 Public، استأجرت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الخدمات االستشاریة لمختبر السیاسة الحكومیة (2020یونیو/ حزیران 
Policy Lab (—  لتقییم توصیات لبرنامج جدول العمل البدیل وتقدیمھا إلى  —وھو استشاري ابتكار حكومي غیر ربحي

ل.Caretaker AWSمقدمي الرعایة ( وبھدف اختیار ثالثة مواقع إلدارة العقارات،  18)؛ باعتبار ذلك جزًءا من ھذا التحوُّ
ییم شعور السكان والموظفین على مستوى المدینة تجاه جدول العمل البدیل تابع االستشاري الموظفین وأجرى مقابالت. لتق

عت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أیًضا استبیانًا على سكان وحدات الھیئة وموظفیھا. ذكر ما یقرب من  ومزایاه المرجوة، وزَّ
جدول العمل البدیل لم یعُد بالنفع % من السكان الذین أجابوا عن سؤال االستطالع ذي الصلة أن 68% من الموظفین و90

 على منشآتھم خالل عام من تنفیذه. كانت اإلجابات عن ھذا السؤال متسقة إلى حد كبیر على مدار الموظفین والسكان. 

نتیجة لعمل مختبر السیاسة الحكومیة فیما یتعلق بمتابعة الموظفین وإجراء مقابالت معھم في العدید من المنشآت ونتائج 
ان على مستوى المدینة، فقد وجد أن جدول العمل البدیل قد فشل في جمیع الجوانب التي قُصد بھ قیاسھا (المساءلة االستبی

والتدریب واإلنتاجیة والمعنویات والسالمة والعالقات). قدموا توصیات إلحاطة علم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإزالة 
 لرعایة وتغییره بشكل كبیر لآلخرین لألسباب التالیة:جدول العمل البدیل بالنسبة لغالبیة مقدمي ا

o  لتوفیر تغطیة كافیة خالل الساعات  —% 55تصل إلى  —ستنشأ حاجة إلى زیادة ھائلة من الموظفین الملتزمین
لة وفقًا لجدول العمل البدیل الحالي 20 19.المطوَّ

F 
o  بصرف النظر عن یوم اإلثنین، ال یوجد عدد كاٍف من الموظفین إلتمام المھام الضروریة في الجدول

 األسبوعي المتناقص تدریجی�ا. 
o  فائدة الموظفین المؤقتین محدودة، حیث أفاد المشرفون أنھ لم یكن مفیًدا إرسال موظفین عدیمي الخبرة

 ع في أثناء لحظات الحاجة. (وغیر خاضعین للمساءلة إلى حد ما) إلى المواق
 حتى إذا ازداد عدد الموظفین إلى المستوى الالزم، فلن یفي جدول العمل البدیل بوعوده. •

o  ُوجد أن الفترات المسائیة اإلضافیة غیر مجدیة. على الرغم من أن السیاسة الرسمیة تنص على أنھ یمكن
خالل ساعات المساء، فقد لوحظ أن مقدمي  للموظفین العمل في مجموعات ثنائیة في مختلف أرجاء المنشأة

 الرعایة یعملون بالقرب من مكتب اإلدارة فقط ولیس داخل المباني، ذاكرین شواغل تتعلق بالسالمة. 
o  كما أوضحھ مختبر السیاسة الحكومیة، فإن جدول العمل البدیل "قلل من الصداقة الحمیمة والثقة بین

عمل معًا وفقًا للجدول الزمني التقلیدي، لكنھم اآلن یدركون أنھم الموظفین. أعتاد مقدمو الرعایة على ال
ل بعض الموظفین مسؤولیة عملھم وترك  یعملون بشكل یضاد بعضھم بعًضا، وقد أدى ذلك إلى عدم تحمُّ

عمل إضافي للمسؤول في الیوم التالي... أدى العمل وفقًا لجدول العمل البدیل إلى زیادة الضغوط في الحیاة 
ة لمقدمي الرعایة. أعرب بعض مقدمي الرعایة عن إحباطھم بسبب ساعات العمل الطویلة الشخصی

 والبدایات المبكرة، ألن ھذا "أثر بشدة على روتین حیاة أسرھم."

بناًء على ذلك، أظھر البحث أن جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة لیس غیر مجٍد من الناحیة المالیة فقط، بل ال یمكنھ الوفاء 
وعوده حتى لو أمكن تمویلھ بالكامل. أوصى مختبر السیاسة الحكومیة بنقل مقدمي الرعایة الموجودین في المباني ب
)Caretaker Js إلى الجدول الزمني التقلیدي، بینما تتم جدولة مواعید مقدمي الرعایة الذین یعملون حسب المھام (
)Caretaker G's وX’s وب كل أسبوعین. تأخذ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھذه یومی�ا، بالتنا 3:30إلى  7) من

) Caretakers X’sالتوصیات بعین االعتبار، ومع ذلك، أعربت الموارد البشریة عن شواغلھا من أن یختار موظفو (
أساسی�ا )، بالنظر إلى أفضلیة الجدول التقلیدي. قد یفضل الموظفون راتبًا Caretaker J) التخفیض الذاتي لمستوى (G’sو(

أقل قلیًال إذا كان العمل في عطلة نھایة األسبوع اختیاری�ا ولیس إلزامی�ا بسبب تعارضھا مع مناسبات عطلة نھایة األسبوع 
                                                       

ل،  17 ورشتا عمل ؛ 2020فبرایر/ شباط،  Resident Association BreakfastTransformation Plan,  ،(12(إفطار جمعیة السكان خطة التحوُّ
 إدارة الممتلكات األولى والثانیة.

 KPMG, Current Stateالنضج (، مالحظات الحالة الحال�ة وتقي�م KPMG؛ 46)، ص. KPMG  )KPMG Roadmapخارطة ط��ق 18
Observations and Maturity Assessment .62)، ص . 

ي تقارب  19 ن ُجدد. 80بالنظر إ� المعدالت اإلضاف�ة الى� ن موظفني ي أ��� فعال�ة من ح�ث التكلفة من تعيني
 %، نجد أن معدالت العمل اإلضا�ن

ي  20
ة �ن ح أن تلزم ز�ادة كب�ي ن أنه ال يزال يرجَّ ي حني

ي مالحظة أن هذە النسبة قد تكون مبالًغا فيها، إذ ُرصدت مست��ات التوظ�ف �ن
، فإنه ينب�ن ن الموظفني

ة زمن�ة أع� من المتوسط بالنسبة لحاالت الغ�اب. COVID-19خالل جائحة (  )، و�ي ف��
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الدینیة أو رعایة األطفال أو غیر ذلك. نتیجة لذلك، ال تزال ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في الوقت الحالي تراجع التجربة 
توصیات. قد یتطلب نقل مقدمي الرعایة إلى جدول جدید استثمارات كبیرة. یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة بناًء على ھذه ال

نیویورك أن توازن اآلن بین مزایا تغییر برنامج جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة بدًال من إزالتھ بالنسبة لمقدمي الرعایة 
 لیدي ألعمال الصیانة. بالنظر إلى الفوائد الموضحة للجدول الزمني التق

تمثلت النتیجة النھائیة في أن جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة الصحیة كان عملیة مكلفة ومسببة لفرض الضرائب على كل 
من الموظفین والسكان، ومع ذلك، كانت ھناك مالحظة إضافیة من المستشار تتمثل في أن كال من السكان والموظفین أفادوا 

البدیل سیكون مناسبًا بشكل أفضل لعمال الصیانة. تعمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالفعل على توسیع  أن جدول العمل
. ستسمح مبادرة جدول العمل 2021جدول العمل البدیل لیشمل عمال الصیانة، وفق موعد محدَّد للبدء في ینایر/ كانون الثاني 

لى جدولة مواعید داخل الوحدة في األمسیات وفي عطالت نھایة األسبوع. البدیل لعمال الصیانة للسكان العاملین بالقدرة ع
ھناك اختالفات كبیرة بین مبادرات جدول العمل البدیل لعمال الصیانة ومبادرات جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة. على 

لك، وبدًال من فارق األجر المقدَّر بـ عكس جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة، ال توجد وردیة صباحیة مبكرة. باإلضافة إلى ذ
%. سیحصل الموظفون العاملون یوم األحد 25% في عطلة نھایة األسبوع، سیكون للموظفین العاملین یوم السبت فارق 20

%. على غرار جدول العمل البدیل لمقدمي الرعایة، سیحصل عمال 50على معدل العمل اإلضافي القیاسي المقدَّر بفارق 
 دوالر للتطوع في وردیة بجدول العمل البدیل. 1500ي جدول العمل البدیل على مكافأة لمرة واحدة بقیمة الصیانة ف

مساًء، فإن جدول العمل البدیل لعمال الصیانة األول سیشمل یومي  4:30صباًحا إلى  8باإلضافة إلى الجدول التقلیدي من 
مساًء. سیتضمن  6:30صباًحا وینتھي في  8:00أیام یبدأ في عطلة نھایة أسبوع في الشھر، مع أسبوع عمل لمدة أربعة 

جدول العمل البدیل لعمال الصیانة الثاني أیًضا یومي عطلة نھایة أسبوع في الشھر، مع أسبوع عمل مدتھ أربعة أیام من 
لبدیل لعمال الصیانة مساًء. أخیًرا، سیتضمن جدول العمل ا 7:00صباًحا وینتھي في الساعة  8:30المقرر أن یبدأ في الساعة 

صباًحا وینتھي  8الثالث یوم عطلة نھایة أسبوع واحد فقط كل ثالثة أسابیع، مع أسبوع عمل مدتھ أربعة أیام یبدأ في الساعة 
% من مھام عمال الصیانة، بینما یمثل الجدول التقلیدي 68مساًء. سیمثل الجدوالن األول والثاني حوالي  6:30في الساعة 

نوفمبر/ تشرین الثاني  2%. ستبدأ اختیارات تفضیالت المواقع والوردیات في 16لجدول الثالث أیًضا %. سیمثل ا16
عامل صیانة إلى القوة العاملة، أو ما یقرب  56ومن المقرر إضافة  .2020نوفمبر/ تشرین الثاني  27، وتنتھي في 2020

دان إضافیان لخدمات الطوارئ في قسم خدمات من عدد عامل إضافي واحد لكل منشأتین ونصف. كما سیُخصَّص مساع
). تُجرى حالی�ا دراسة خطط لزیادة اإلشراف، وذلك Emergency Services Department, ESDالطوارئ (

 بتوصیة أخرى من االستشاري. 

 مدیرو العقارات والموازنة القائمة على الوحدة العقاریة 

نیویورك المسؤولیة في كل منشأة، حیث یشرفون على فرق من مساعدي اإلسكان، یتولى مدیرو عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة 
والمساعدین اإلداریین، واألمناء لضمان التشغیل المستمر للموقع. كما یشرف مدیرو العقارات على مشرفي مباني السكان، 

ل في تزوید مدیري  یتمثل أحد العناصر األساسیة في نموذج الذین یدیرون جمیع أعمال الصیانة في الموقع. الحي لخطة التحوُّ
العقارات لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك باألدوات والموارد الالزمة إلدارة مواقعھم بفعالیة، وتمكینھم من اتخاذ قرارات 

  في الوقت المناسب بما یخدم مصلحة السكان والعقارات.
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ى النقاط الرئیسیة في تقدیم الخدمة لسكان عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة یُعد ھیكل مكتب إدارة العقارات مھًما؛ إذ إنھ یمثل إحد

ل المزید من المسؤولیة تجاه منشآتھم. نیویورك.   یتمثل مفتاح تحسین تقدیم الخدمات في تمكین مدیري العقارات من تحمُّ

المیزانیة على مستوى العقارات. تعمل ھیئة الملكیة" وجود قدر مناسب من المشاركة والتحكم في لـ "من المكونات األساسیة 
اإلسكان بمدینة نیویورك على تعزیز عملیة الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة لتدریب مدیري العقارات وتمكینھم بشكل 

مكاتب  أفضل بھدف تطویر میزانیة عقاراتھم وإدارتھا. تتطلب العملیة الحالیة من مدیري العقارات تقدیم طلبات تمویل إلى
  الحي، ولم تنظر إدارة العملیات إال في الطلبات التي وافقت علیھا األحیاء إلدراجھا نھائی�ا ضمن المیزانیة.

) لتقدیم الخدمات االستشاریة ومساعدة الھیئة BDO PHA Financeتعاقدت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مع مؤسسة (
 2020وتحقیقًا لھذه الغایة، وخالل عامي  ة اإلسكان والتنمیة الحضریة.في تنفیذ متطلبات إدارة األصول الخاصة بوزار

، سیتلقى مدیرو العقارات التدریب على مفاھیم الموازنة األساسیة والمتقدمة، وھیكل حساب دفتر األستاذ العام، 2021و
بدًءا من إنشاء  والتنمیة الحضریة.واالستخدام الفعال ألدوات إعداد التقاریر المالیة، ومفاھیم إدارة أصول وزارة اإلسكان 

وخطة التشغیل الخمسیة السنویة، سیؤدي مدیرو العقارات دوًرا معزًزا في وضع میزانیة العقارات التابعة  2021میزانیة 
 وعلى وجھ التحدید، سیقدم مدیرو العقارات طلباتھم الخاصة بالعقود المعدَّة حسب المنشآت واإلمدادات والمعدات وغیرھا لھم.

سیسمح ھذا النھج الجدید "التصاعدي" لھیئة  من تكالیف تمویل الخدمات غیر الشخصیة مباشرة إلى إدارة العملیات لدراستھا.
اإلسكان بمدینة نیویورك بااللتزام بشكل أكثر صرامة بمتطلبات إدارة أصول وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (الواردة في 

)، وإعطاء مزید من التحكم المحلي في میزانیات العقارات، 990" الجزء CFRدرالیة "من قانون اللوائح الفی 24المادة 
  وضمان تقدیم خدمة أفضل لسكان الھیئة قبل كل شيء.

ستستخدم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نھًجا مرحلی�ا إلدراج مدیري العقارات في عملیة المیزانیة، ونقل اإلدارات األخرى، 
 ، التي تقدم خدمات للعقارات، لتبنِّي أسس الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة. مثل المھن الحرفیة

 التقدم واألھداف في المرحلة األولى

سیبدأ مدیرو العقارات في المرحلة األولى في تبنِّي المزید من نھج "المسؤولیة" تجاه إدارة كل عقار. سیُستعَان بمدیري 
 ,Budget Responsibility Groupالخاصة ببنود متسلسلة بعینھا لدى مجموعة ( العقارات لتوفیر مبالغ المیزانیة
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BRG.ستشتمل البنود المتسلسلة لمجموعة ( ) لصالح مواد الصیانة وعقودھاBRG على میزانیة إجمالیة واحدة، ولكنھا (
المیزانیة في البنود المتسلسلة للمجموعة مع إدارة ستكون المسؤولیة األساسیة لمدیري العقارات بغیة المساعدة في وضع مبالغ 

بت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالفعل جمیع مدیري العقارات على عملیة المیزانیة الجدیدة والمتطلبات  المیزانیة. درَّ
 جدنا أن:التكنولوجیة. استطلعنا آراء مدیري العقارات والموظفین الذین شاركوا في الدورات التدریبیة األولى، وو

 ) الخاص بھم.GL% أجابوا بأنھم یفھمون جیًدا ھیكل حساب دفتر األستاذ العام (68 •
 % أجابوا بأنھم یفھمون جیًدا حساباتھم االختیاریة.75 •
 % أجابوا بأنھم یعرفون منسق المیزانیة الخاص بھم80 •
 ) كان سھالً FPAD% ذكروا أن تدریب قاعدة بیانات تطبیق الخطة المالیة (67 •
 ذكروا أنھم حصلوا على المعلومات التي یحتاجون إلیھا إلدخال طلب المیزانیة الخاص بھم 72% •

ل جمیع مدیري العقارات طلبات میزانیة  الخاصة بھم في قاعدة بیانات تطبیق الخطة المالیة بحلول الموعد النھائي  2021سجَّ
مسؤولو عالقات المیزانیة دعًما شخصی�ا لكل مدیر ولكي یحدث ذلك، قدم  في منتصف أكتوبر/ تشرین األول كما ھو مقرر.

بعد التدریب، تواصل منسقو المیزانیة استباقی�ا مع كل مدیر  عقارات بشأن كل من تكنولوجیا قواعد البیانات ومحتوى الطلب.
ما تطلب األمر  عقار لعقد اجتماع متابعة. اجتمع منسقو المیزانیة مع كل مدیر عقار مرة واحدة على األقل، ولكن غالبًا

اجتماعات متعددة للتغلب على عدم إلمام مدیري العقارات بطبیعة قاعدة البیانات ومساعدتھم في صیاغة طلبات المیزانیة 
 الخاصة بھم.

تعتزم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أیًضا إیفاد عمال المھن الحرفیة من المنطقة بدًال من الحي لزیادة وقت االستجابة لمھمة 
في إكمال نمذجة المھن  2021یتمثل ھدف طویل األجل موصى بھ ویتعین استكمالھ خالل السنة المالیة  عمل معین. أمر

الحرفیة لتُضاف إلى مستوى الحي السكني أو المنشأة، بما یتفق مع البرنامج التجریبي الذي نُوقِش أعاله. سیعتمد ھذا على 
كانت ھناك أوامر عمل كافیة للحفاظ على المھن الحرفیة بدوام كامل في العقار. مدى كفایة الموارد المتاحة للتوظیف وما إذا 

 تشمل الفوائد المتوقعة وقت استجابة أفضل ألوامر العمل وفعالیة التكلفة. ھذا ھو النموذج االعتیادي لمتطلبات إدارة األصول.
المھن الحرفیة على قطاع عریض من وحدات األسر  قد تتضمن نمذجة المھن الحرفیة العدید من االختالفات بشأن كیفیة توزیع

  والمسنین وغیرھا من الوحدات السكنیة المتنوعة.

 أھداف المرحلة الثانیة

استعداًدا للسنة المالیة  2021ستواصل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك توسیع نموذج إدارة األصول خالل السنة المالیة 
دیري العقارات على إجراءات العقارات وفھم إعداد المیزانیة المستند إلى . سیشمل ذلك توفیر تدریب إضافي لم2022

العقارات والبیانات المالیة. باإلضافة إلى ذلك، ستراجع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك المنھجیة الحالیة لتخصیص التكالیف 
التكالیف للھیئة بتخصیص التكالیف غیر المباشرة یسمح تخصیص  وتضع خطة تنفیذ لتحسین تكالیف الرسوم مقابل الخدمة.

على أساس معقول. تُستخَدم الرسوم مقابل الخدمة بدًال من خطة تخصیص تكالیف أو السترداد التكالیف العامة، كما یلزم 
  ).subpart H، الجزء الفرعي (990"، الجزء CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة " 24ألنشطة معینة وفقًا للمادة 

 خیارات بدیلة لإلدارة 

تتولى شركات إدارة عقارات خاصة حالی�ا إدارة العدید من المشروعات األصغر حجًما لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. بموجب 
نموذج الحي السكني الجدید، ستستمر ھذه الشركات في إدارة ھذه المنشآت وفقًا لشروط عقودھا ولكنھا ستقدم تقاریرھا إلى 

دھا للمستوى األعلى.مدیر الحي ا  لسكني المسؤول عن المنطقة، الذي سیشرف على المشكالت في تلك المواقع ویصعِّ
ستواصل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك استكشاف الفرص المتعلقة باإلدارة الخاصة للعقارات ألنھا توفر طریقة للتخفیف من 

 ة أو مجموعات العقارات فیما یتعلق بفرص اإلدارة الخاصة.سنقیِّم الخصائص االستراتیجی تحدیات ِكبَر مستوى الھیئة.
 ستتطلب أي عقود إدارة خاصة جدیدة من الشركات تقدیم تقریر إلى مدیر الحي المعني. 

)) الخاص بوزارة اإلسكان والتنمیة b( 964.225(§ "، الجزء CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة " 24بموجب المادة 
الحضریة، یتعین على جمیع ھیئات اإلسكان "أن تولي اعتباًرا كامًال وجاد�ا لشركات إدارة المنشآت السكنیة التي تسعى إلى 
دة إبرام عقد إدارة مع ھیئة اإلسكان." یجب أن یكون للسكان دور نشط في معالجة مسائل إدارة العقارات المحلیة وقضایا جو
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الحیاة. ستستكشف ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك آلیات الدعم لقادة المنشآت السكنیة الذین یسعون إلى إنشاء شركات إدارة 
). حظیت شركات إدارة المنشآت السكنیة Resident Management Corporations, RMCمنشآت سكنیة (

نتصف التسعینیات من القرن الماضي. تاریخیاً، تُظھر بتصریح بموجب قواعد وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة منذ م
ومع ذلك، مثلت حاالت العقارات في مواقع شركات  شركات إدارة المنشآت السكنیة آفاقًا واعدة في المدن التي نفَّذت النھج.

ارات صعوبة في إدارة المنشآت السكنیة في كثیر من األحیان إشكالیة، وبسبب مثل حاالت التدھور ھذه یواجھ أي مدیر عق
بغض النظر عن التاریخ السابق لشركات إدارة المنشآت السكنیة، ستستكشف ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  صیانة الوحدات.

ھذا النموذج باعتباره خیاًرا في ھیكل إدارة العقارات بالنسبة للعقارات التي خضعت إلعادة التأھیل وإعادة ضخ رأس المال 
دعًما للسكان الذین یسعون للحصول  21) من خالل صندوق الحفاظ على اإلسكان.Section 8انون (واالنتقال إلى منصة ق

على ھذا البدیل، واعترافًا بإمكانیات شركات إدارة المنشآت السكنیة من حیث خلق الفرص لتمكین السكان وتعزیز التوظیف، 
 ع شركات إدارة المنشآت السكنیة لدى ظھورھا. ستواصل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إیالء االعتبار الواجب لجمی

 مفاوضة العمل والمفاوضة الجماعیة  

% فقط من الموظفین الذین 3.5القوى العاملة لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تُعد عمالة نقابیة في معظمھا، منھا حوالي 
) (لعموم المدینة وھیئة International Brotherhood of Teamstersتمثل نقابة ( یُصنَّفون باعتبارھم إداریین.

% آخرین تمثلھم نقابات عمالیة متنوعة تابعة 12% من القوى العاملة، وحوالي 70اإلسكان على األخص) ما یقرب من 
، استعانت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بشركة إلدارة األعمال، وھي شركة 2020في یونیو/ حزیران  ).DC37لنقابة (

)Littler Mendelson لمراجعة فرص إعادة التفاوض بشأن اتفاقیات المفاوضة الجماعیة لتحقیق قواعد العمل وغیرھا ،(
 المحادثات جاریة ولكنھا معقدة بسبب المحادثات الجاریة في المدینة بشأن التسریح المحتمل للعمال. من وفورات اإلنتاجیة.

 ةرة اإلسكان والتنمیة الحضریة یمكنھا إلغاء عقود النقابات بموجب الفقرتدرك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أن وزا
 64(b) ستواصل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك التفاوض والمناقشة مع قیادة  اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. من

یة الجدیدة التي تسمح بواجبات أوسع، النقابة وبذل جھود معقولة إلدخال تغییرات ذات أولویة مثل ھیاكل المسمیات الوظیف
 ونوبات العمل اإلضافیة في األمسیات وعطالت نھایة األسبوع وتغییرات أخرى في قواعد العمل.

 إدارة استئجار اإلسكان العام 

 Public Housing، أنشأت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مكتب إدارة استئجار اإلسكان العام (2020في أوائل عام 
Tenancy Administration, PHTA الذي جمع بین الفرق السابقة التي عملت على إدارة الطلبات واإلیجارات. توفر ،(

ل سیاسة  إدارة استئجار اإلسكان العام التوجیھ االستراتیجي واإلشراف على إدارة قائمة انتظار اإلسكان العام وطلباتھا، وتفعِّ
أنشطة إنفاذ عقود اإلیجار، وتدیر تنفیذ المبادرات الرئیسیة لتحسین تقدیم الخدمات وفعالیة ھیئة البرنامج، وتشرف على 

  اإلسكان بمدینة نیویورك باعتبارھا مالًكا.

لدعم نموذج الحي السكني الجدید، تعمل إدارة استئجار اإلسكان العام على مجموعة متنوعة من تحسینات السیاسة والعملیات 
 السكان وتخفیف العبء اإلداري على مستوى إدارة العقارات. لتعزیز تجربة

 ) ھي:PHTAاإلدارات الثالث التابعة إلدارة استئجار اإلسكان العام (

 ,Applications and Tenancy Administration Departmentقسم إدارة الطلبات واإلیجارات (
ATAD(نشطة التقدیم والتحویل. یشمل ذلك: ، وھو مسؤول عن إدارة قائمة انتظار اإلسكان العام وأ 

) Tenancy Selection and Assignment Planالحفاظ على خطة تحدید اإلیجار والتخصیص ( •
 وإدارتھا

 تحدید مدى أھلیة المتقدمین، وفحص طلباتھم وفحص أفراد األسر الجدد •
  معالجة تحویالت اإلسكان العام •

                                                       
)، تقوم ھیئة اإلسكان بمدینة Section 8( قانون بموجب ةیعلى الرغم من عدم وجود متطلبات قانونیة الستكشاف شركات إدارة المنشآت السكن 21

 نیویورك بما یلي 
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 جارات وخارجھا لضمان استغاللھا في الوقت المناسبرصد الوظائف الشاغرة والشقق داخل قائمة اإلی •
 

، الذي یدعم إدارة العقارات من خالل اإلشراف )Management Services Departmentقسم الخدمات اإلداریة (
 على أنشطة إنفاذ عقود اإلیجار ویركز في تطویر السیاسات وتنفیذھا. للقسم عدة مجاالت وظیفیة:

أُنشئ المكتب استجابة لقرارات موافقة  — )Office of Tenancy Administration, OTAاإلیجارات (مكتب إدارة 
)Escalera & Tyson/Randolph یراجع مكتب إدارة اإلیجارات قضایا اإلنھاء والتظلم من كثب للمساعدة، حیثما .(

المستندات الداعمة مع جمیع الحاالت التي یجب إحالتھا إلى أمكن، في معالجة حاالت االنتھاك القابلة للمعالجة، وضمان تقدیم 
 الشؤون القانونیة. یراقب مكتب إدارة اإلیجارات أیًضا حالة اإلجراءات القانونیة لجمیع القضایا التي أنھاھا مجلس اإلدارة.

 
 Public Housing Reasonable Accommodationsمنسق اإلقامات المناسبة في اإلسكان العام (

ordinator, PHRACCo( — .یعمل منسق  یراجع المنسق طلبات اإلقامة المعقولة التي لم توافق علیھا إدارة العقارات
) للحصول على أي معلومات إضافیة ضروریة التخاذ القرار. یتخذ منسق PHRACاإلقامات المناسبة في اإلسكان العام (
ل عملیة مشتركة بین اإلدارات، قراًرا بشأن ما إذا كان ینبغي )، من خالPHRACاإلقامات المناسبة في اإلسكان العام (

  الموافقة على مكان اإلقامة، ویُخطر إدارة العقارات بالقرار وكیفیة تنفیذ اإلقامة، إن أمكن.
 

تعمل الوحدة  — )Public Housing Tenancy Policy Unit, PHTPUوحدة سیاسة استئجار المساكن العامة (
خصًصا في سیاسة اإلیجار المتعلقة باإلشغال وحساب اإلیجار وتحصیل اإلیجارات واإلنھاءات والتظلمات بصفتھا خبیًرا مت

وتركز في تفعیل السیاسة الجدیدة. یعمل الفریق أیًضا على تحدیث السیاسات والعملیات الحالیة وتبسیطھا من خالل اعتماد 
 أفضل الممارسات وتطبیق الحلول التكنولوجیة.

 
، )Public Housing Tenancy Operations Departmentعملیات استئجار المساكن العامة ( قسم إدارة

 ویتكون من الوحدات الثالث التالیة: 

ھو برنامج تجریبي یھدف إلى تخفیف العبء اإلداري عن  — )Housing Court Unit, HCUوحدة محكمة اإلسكان (
إدارة العقارات من خالل تحقیق مركزیة إعداد قضایا المحكمة والمثول شخصی�ا إلتمام إجراءات محكمة المالك والمستأجر في 

ع ھذه الوحدة للعمل مباشرة مع الشؤون القانونیة ومواءمة ھ ذه الوظائف مع نموذج بروكلین وكوینز وستاتن آیالند. سنوّسِ
الحي السكني. سیساعد ھذا التغییر في تحسین تحصیل اإلیجارات، وضمان التطبیق المتسق للسیاسات واإلجراءات المتعلقة 

 باإلیجار، وتقلیل المثول أمام المحاكم.
 

دة الوح — )Low Income Housing Tax Credit, LIHTCوحدة االئتمان الضریبي لإلسكان المنخفض الدخل (
مسؤولة عن مراقبة امتثال ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لبرنامج االئتمان الضریبي لإلسكان المنخفض الدخل. توفر الوحدة 

). توفر الوحدة التوجیھ للموظفین بشأن المھام المختلفة مثل إیجارات الوحدات LLC1خدمات اإلشراف والدعم لمحفظة (
االمتثال لسیاسة االئتمان الضریبي لإلسكان المنخفض الدخل. تعمل الوحدة أیًضا  وطلبات إعادة االعتماد السنویة لضمان

)، لصالح متطلبات HDCكحلقة وصل بین المستثمرین وشریك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، شركة تطویر اإلسكان (
 التدقیق المختلفة. اإلبالغ عن االئتمان الضریبي لإلسكان المنخفض الدخل وتعمل بالتعاون مع منسقي عملیات 

 
 RAD/PACTوحدة تحویل برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف/ البرنامج النموذجي للمساعدة في اإلیجار (

Conversion Unit( —  تنسق ھذه الوحدة أنشطة إدارة العقارات لضمان نجاح التحویالت من خالل العمل بالتعاون مع
ر، فضًال عن التنسیق بین مختلف إدارات  إدارة العقارات والتطویر، وإدارة العملیات/إدارة العقارات، وإدارة اإلسكان المؤجَّ

 ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الستكمال جمیع المھام المتعلقة باإلغالق. 
 

یتم إجراء عملیة طلبات إعادة االعتماد السنویة الخاصة  — )Annual Recertificationsطلبات إعادة االعتماد السنویة (
بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك (المراجعة السنویة) بواسطة مساعدي اإلسكان في كل مكتب من مكاتب إدارة العقارات، ومع 

نفَّذت ھیئة اإلسكان  ).PHTAذلك، تُوَضع الكثیر من جوانب العملیة والسیاسة داخل مكتب إدارة استئجار اإلسكان العام (
منذ ذلك الحین، ظھرت العدید من  .2017بمدینة نیویورك عملیة طلبات إعادة اعتماد سنویة جدیدة عبر اإلنترنت في عام 

یجد كل من السكان والموظفین صعوبة في التعامل مع النظام، مما یؤدي غالبًا إلى  شكاوى السكان والموظفین بشأن النظام.
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باإلضافة إلى ذلك، أدت الصعوبات في العملیة إلى تأخیرات في معالجة ھیئة اإلسكان بمدینة  یجار.سوء تقدیر قیمة اإل
نیویورك لألمر، مما تسبب في عدم امتثال المؤسسة لمتطلبات وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة المتمثلة في االلتزام بمعدل 

 ی�ا.% شھر95) بنسبة PICتقدیم الموافقة المستنیرة المسبقة (

 ,Service Design Studio)، بدأت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مشروًعا مع مؤسسة (2020في ینایر/ كانون الثاني 
SDS ) من مكتب الفرص االقتصادیة التابع للعمدةMayor’s Office of Economic Opportunity.(  ركَّز نطاق

  ركَّز البحث على سؤالین رئیسیین: فین في ھذه العملیة.) على كیفیة نجاح كل من السكان والموظSDSعمل مؤسسة (

ف على شواغل السكان فیما یتعلق بإعادة اعتماد اإلیجار لتبسیط اإلجراءات وخلق الموارد التي  .1 كیف یمكننا التعرُّ
 تخفف األعباء وتحفِّز التجدید في الوقت المناسب؟

لمساعدي اإلسكان لتوجیھ السكان بشكل أفضل من خالل إعادة اعتماد كیف یمكننا توفیر الدعم واألدوات والشفافیة  .2
 % شھری�ا للھیئة؟95اإلیجار وااللتزام بمعدل تقدیم الموافقة المستنیرة المسبقة بنسبة 

) عن توصیات تركز على تحسین العملیة المتعلقة بمساعدي اإلسكان والسكان SDSأسفرت الشراكة مع مؤسسة (
. للحصول على قائمة كاملة بالتوصیات بكاملھا، یرجى االطالع على الملحق ب یستخدمھا كال الطرفین. والتكنولوجیا التي

تركز التوصیات الخاصة بمساعدي اإلسكان على تحقیق التجانس بین المكتب المركزي ومواقع المنشآت السكنیة، وتعزیز 
ستمنح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  مَّ مواءمة أعباء العمل.تطویر التعلم والمساءلة، وتغییر مناط تركیز أھداف الخطة ومن ثَ 
 األولویة لتخفیف إجمالي عبء عمل مساعد اإلسكان عن طریق: 

تقلیل وتیرة المراجعة السنویة من خالل إجراء تغییرات في السیاسة المرتبطة بقانون فرص اإلسكان من خالل  .1
 )؛Housing Opportunities Through Modernization Act, HOTMAالتحدیث (

بدأ تنفیذ البرنامج التجریبي في  ).Housing Court Unitالتوسع في البرنامج التجریبي لوحدة محكمة اإلسكان ( .2
من مساعدي اإلسكان.  15في أحیاء بروكلین وكوینز وستاتن آیالند، باالستعانة بما مجموعھ  2019مارس/ آذار 

عتي كینغز وكوینز، ومھام مركز رید ھوك وستاتن آیالند للعدالة المجتمعیة، تناولت الوحدة جمیع مھام محكمة مقاط
 Landlord and Tenantفضًال عن المھام المتعلقة بالمكتب الخلفي. لدعم جدول محكمة المالك والمستأجر (

Court المرتبطة بالتقاضي )، نخطط لتوسیع وحدة محكمة اإلسكان، ومواءمتھا مع نموذج الحي لتخفیف العملیات
 في محكمة اإلسكان في جمیع األحیاء الخمسة.

نعلم أیًضا أن ھناك توتر متأصل فیما یتعلق بدور مساعد اإلسكان حیث یضطر الموظفون في كثیر من األحیان إلى توسیع 
 اإلیجار الخاص بھم. نطاق مھامھم األساسیة المتمثلة في إدارة الممتلكات لمساعدة السكان على التعامل مع مختلف قضایا

ال بد من مناقشة جدیدة مع مساعدي اإلسكان لتحدید  یشعر الموظفون غالبًا أنھم یتصرفون وكأنھم "أخصائیین اجتماعیین".
لرفع مستوى األداء في جمیع المنشآت، یجب على مدیري العقارات  الدور من أجل تقدیم خدمة أفضل بالنسبة لكلتا المھمتین.

قد تؤدي سھولة التعلم عبر المنشأة إلى إضفاء الطابع الرسمي على  أفضل الممارسات وإزالة التحدیات. المشاركة لتبادل
  االتصاالت بین المواقع وزیادة التفسیر المتماسك للسیاسة وتنفیذھا.

نیة الوصول ولتعزیز تجربة السكان، تنطوي التوصیات على تنمیة االكتفاء الذاتي من خالل العملیة عن طریق زیادة إمكا
) أن "ھناك تحیًزا" ضدھم ألن العملیة كانت غریبة وغیر SDSشعر السكان الذین شاركوا في بحث مؤسسة ( والشفافیة.

تتمثل إحدى أولویات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في إیصال عملیة حساب اإلیجار للسكان بوضوح، من  منصفة وشاقة.
شائعة، وتوضیحات تتعلق بكیفیة استخدام المعلومات، وتوجیھات واضحة حول خالل إدراج معلومات بشأن التعریفات ال

ستقلل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من عبء إعادة االعتماد السنویة عن  المكان الذي یمكن أن یطرح فیھ السكان األسئلة.
وباإلضافة إلى ذلك، ندرك تماًما أن  لھا. طریق تخفیف كّم الوثائق المطلوبة وتحسین العالقات لتقلیص اإلنذارات التي ال داعي

مساعدي اإلسكان والسكان یحتاجون أحیانًا إلى دعم إضافي، لذلك تعتزم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك االستفادة من الشبكة 
ندرك  ھا.الحالیة من شركاء المجتمع والتأكد من أن جمیع مواقع المنشآت على درایة بموعد شبكة اإلحالة وكیفیتھا ومشتركی

ستُجري ھیئة اإلسكان  أیًضا أن بعض السكان ما زالوا بحاجة إلى الوصول ألجھزة شخصیة أو أجھزة عامة آمنة ومضمونة.
 Digitalبمدینة نیویورك تحسینات على األكشاك لضمان خصوصیة السكان، ولزیادة الوصول إلى الشاحنات اإللكترونیة (

Vansجیین إلنشاء نقاط اتصال إضافیة للسكان.) وإتاحتھا، والعمل مع شركاء خار 
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وفقًا لنتائج البحث  ) الُمستخَدمة في المراجعات السنویة.ePortalتركز مجموعة التوصیات األخیرة على البوابة اإللكترونیة (
تحسین تصمیم ) من أجل الشروع في عملیة SDSالمبدئیة، سمحت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ببدء التنسیق مع مؤسسة (

) SDS) في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مع فریق مؤسسة (ITیعمل فریق تكنولوجیا المعلومات ( البوابة اإللكترونیة.
نتوقع أن  ) لتحسین خاصیة نسبة النقر إلى الظھور على البوابة اإللكترونیة.PHTAوفریق إدارة استئجار اإلسكان العام (

ثم نبدأ في اختبار المستخدم مع السكان والموظفین حتى فبرایر/ شباط  2020انون األول یستمر التصمیم حتى دیسمبر/ ك
لتتماشى مع عملیات إعادة  2021تتمثل األولویة في تفعیل شاشات البوابة اإللكترونیة الجدیدة في مارس/ آذار  .2021

  االعتماد الفصلیَّة (ربع السنویة).

 فرق الخدمات الفنیة 

تحذر یجب أن  –یة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، التي أعدنا تنظیمھا بفعالیة وفق مبدأ تنظیمي أساسي لالمتثال التفاق
في خمس نقاط  اإلشراف الفوري وتُدِخل تحسینات على العملیة بمرور الوقتوتقدم  ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من الفشل

) وإدارة النفایات ومكافحة 3) والعفن وحاالت التسرب الطارئة، (2، () معالجة الرصاص1من الدعائم األساسیة الست، منھا (
 ) والتدفئة. 5) والمصاعد، (4اآلفات، (

ل تقوم بإضفاء الالمركزیة على وظائف معینة على مستوى العقار أو الحي السكني، یجب على ھیئة  نظًرا إلى أن خطة التحوُّ
یكل واضح للمساءلة والرقابة. وتحقیقًا لھذه الغایة، أنشأنا فرقًا مركزیة یمكنھا اإلسكان بمدینة نیویورك في الوقت نفسھ إنشاء ھ

ضمان تحسین تقدیم الخدمات األساسیة المتعلقة باالمتثال بمرور الوقت. تحتوي كل منطقة من مناطق الدعم األساسیة اآلن 
نة في نص اتفاقیة وزارة اإلسكان على وحدات أو إدارات مركزیة مسؤولة عن تنفیذ خطط العمل وااللتزامات األخ رى المتضمَّ

والتنمیة الحضریة. لكسر حالة التقوقع السائدة، تُدَعم ھذه الوحدات من جانب "فرق الدعم"، التي تتضمن ممثلین من إدارات 
ساسیة للدعم المكاتب المركزیة سعیًا لتنفیذ كل إجراء. یخضع عمل كلتا الوحدتین وبقیة ھیكل العملیات في ھذه المجاالت األ

للمراجعة والمراقبة من جانب مجموعات متخصصة داخل قسم الصحة والسالمة البیئیة وإدارة االمتثال، على النحو الذي 
 نوقِش بمزید من التفاصیل في الفصل السابع. 

 
 ستتوافق المھام والقدرات األساسیة المطلوبة لكل قسم مع المبادئ التنظیمیة التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة: 

سیتولى مدیرو العقود وموظفو إدارة المشروعات داخل كل وحدة تنفیذ المشروعات  مشروعات واسعة النطاق: .1
الواسعة النطاق إما عن طریق جذب المتعاقدین أو العمل ضمن ھیكل العملیات. بدًءا بمسح األبواب ومروًرا بمراوح 
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وعات في جمیع جوانب السقف وانتھاًء بتقییم المخاطر كل سنتین، یجب أن تتمكن ھذه الوحدات من إكمال المشر
المحفظة وفق جداول زمنیة محددة. تتمثل أحد مواضع القلق التي لوحظت في عملیة شرائنا للمشروعات الكبیرة في 

أن العملیات تجد صعوبة في كتابة نطاقات للعدید من العقود. ستُنقَل جمیع مھام كتابة النطاق، ومن ضمنھا الفریق 
) إلى قسم التصمیم Technical Services Department, TSDت الفنیة، (الذي عمل سابقًا في إدارة الخدما

). تضم مشروعات استثمار Capital Projects Division, CPDداخل قسم مشروعات استثمار رأس المال (
 رأس المال حالی�ا المھندسین المعماریین والھندسیین الُمؤَھلین للتعامل مع مھام كتابة النطاق للعملیات.

قامت كل وحدة بتوظیف محللي بیانات ومتخصصین في إدارة األداء من أجل العمل مباشرة مع قسم ل البیانات: تحلی .2
). باالستعانة بأمر Performance Tracking and Analytics Departmentتتبع األداء والتحلیالت (

العمل واألشعة السینیة الفلوریة والبیانات األخرى، یجب أن تتمكن كل وحدة من استخدام التحلیالت التخاذ قرارات 
بشأن مكان إیفاد الموظفین، سواء داخل تلك الوحدة أو داخل ھیكل العملیات الرأسیة. ستقوم ھذه الوحدات، بالتعاون 

تكار، بتوزیع "قائمة االستثناءات"، التي توضح ما إذا كان كل اختصاص إداري یفي مع مكتب االستراتیجیة واالب
 بالتزامات اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة المستندة إلى البیانات. 

قامت كل وحدة بتوظیف مستشارین فنیین وتعاونت مع خبراء خارجیین لضمان إعادة ھیئة اإلسكان  خبرة السیاسة: .3
ویورك لكتابة السیاسات واإلجراءات الجدیدة ووضعھا لتتماشى مع أفضل الممارسات والقواعد واللوائح بمدینة نی

المحلیة والوالئیة والفیدرالیة. یجب أن تثبت كل وحدة أیًضا أن أسالیب العمل الجدیدة تعمل عند تنفیذھا. یعمل مدیرو 
تصمیم أنظمة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بحیث المشروعات بشكل مباشر مع قسم تكنولوجیا المعلومات لضمان 

 تراعي كل خطوة جدیدة في العملیة. 
لكل وحدة موظفوھا أو متعاقدوھا ذوو الخبرة الفنیة الذین یمكن توزیعھم على المنشآت موظفو المھن الحرفیة:  .4

یضم قسم التحلیل التشغیلي السكنیة إلجراء األعمال التي تتطلب مجموعة مھارات أكثر تخصًصا. على سبیل المثال، 
وإدارة العقود فریقًا من النقَّاشین المتخصصین الذین یرسلھم لمعالجة أوجھ القصور في الوحدات التي تحتوي على 
مكون طالء إیجابي ألساس رصاصي. نظًرا إلى أن العمل في المصاعد وأنظمة التدفئة یتطلب خبرة فنیة، فإن قسم 

) وإصالحھا وقسم خدمات إدارة التدفئة Elevator Service and Repair Departmentخدمة المصاعد (
)Heating Management Services Department ینظمان عمل ھؤالء الموظفین ویعمالن بشكل (

) Office of Mold Assessment and Remediationمركزي. یتولى مكتب تقییم العفن ومعالجتھ (
 Pestھم التعامل مع حاالت العفن الُمعقَّدة. لدى قسم مكافحة اآلفات (التعاقُد مع مقاولین متخصصین یمكن

Control فریق من عمال المبیدات المتخصصین في طرق مكافحة الفئران، وسیكون لدى فریق إدارة النفایات (
)Waste Management .اآلن وحدة إصالح ضواغط مركزیة تخضع إلشرافھ ( 

العدید من ھذه اإلدارات والوحدات إما لدیھا أو ستنشئ وحدات مراقبة قائمة بذاتھا أو فرقًا خاصة  المراقبة الذاتیة: .5
باإلضافة  تذھب إلى العقارات لتأكید أن نموذج التشغیل الالمركزي ال یزال یقدم خدمات عالیة الجودة تتسم باالتساق.

 Complianceات لمراقبة إدارة االمتثال (إلى المراقبة الداخلیة، یخضع عمل ھذه الوحدات وبقیة العملی
Department) وإدارة الصحة والسالمة البیئیة (Environmental Health & Safety Department .(

كما ھو موضح أدناه، استعانت ھذه اإلدارات أیًضا بموظفین متخصصین في العمل المرتبط بتلك المجاالت األساسیة 
 التي تتسم بطابع فني للغایة. 

ما عیَّنت اإلدارات األخرى موظفین في "فرق الدعم" لمساعدة كل فریق خدمة فنیة على الوفاء بالتزاماتھ بموجب اتفاقیة ك
ل، سنحتاج اآلن إلى إكمال عملیة إعادة  وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة من خالل العمل مع جمیع اإلدارات. ولتعزیز التحوُّ

 الخبرات حسب المجاالت في ھذه الوحدات. تنظیم تعمل على مواءمة الوظائف و
 

 ,Operational Analysis & Contract Management( التحلیل التشغیلي وإدارة العقود 
OACM ( 

) لدمج الوظائف الحالیة داخل قسم اإلدارة والتخطیط والصیانة OACMأُنشئ قسم التحلیل التشغیلي وإدارة العقود (
 واإلصالح والمھن الحرفیة والخدمات الفنیة واإلشراف على إنشاء وحدات جدیدة. 
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ز (تحقیق مركزیة معالجة الطالء وفریق اإلدارة والتخطیط والتواصل  ستستمر بعض فرق الطالء  ):TEMPOالُمعزَّ
كزیة من ناحیة التعامل مع جمیع أعمال إصالح الطالء، وأعمال األماكن العامة، والطالء المتكرر. والمتعاقدین في تطبیق المر

ز ( ) باعتباره وحدة استجابة سریعة لمعالجة أعمال التجدید TEMPOسیُنَشأ فریق اإلدارة والتخطیط والتواصل المعزَّ
قة سریعة في الوحدات التي یقیم فیھا طفل ) بطریrenovation, repair and painting, RRPواإلصالح والطالء (

سنوات أو یزورھا. یوفر توحید معالجة الطالء ذي األساس الرصاصي واالستجابة السریعة ألعمال التجدید  6عمره أقل من 
) نھًجا مركًَّزا لمكون اإلصالح للداعم الرئیسي، بما یضمن وجود مصدر CU6) في وحدات (RRPواإلصالح والطالء (

 فردي للمساءلة. 

) أیًضا بعض الوظائف األخرى OACMیستوعب التحلیل التشغیلي وإدارة العقود ( الخدمات الفنیة غیر المرتبطة بالداعم:
نة حالی�ا في إدارة الخدمات الفنیة ( )، بما في ذلك السالمة من الحرائق، Technical Services Departmentالمضمَّ

واألرضیات، والصحة الصناعیة، وموظفو النفایات الخاضعون للوائح التنظیمیة لتخفیف العبء الواقع على خدمات الدعم، 
 Emergency Servicesوإدارة قسم خدمات الطوارئ ( —المصاعد والتدفئة  —الذي یكلَّف بمعالجة دعامتي امتثال 

Department.(  

) االستعانة بقسم اإلدارة والتخطیط OACMوسیواصل قسم التحلیل التشغیلي وإدارة العقود ( اإلدارة والتخطیط:
)Management and Planning Department الذي یركز على إدارة العقود الكبیرة نیابة عن العملیات وإدخال ،(

 ستُنقَل وحدة المخالفات إلى اإلدارة والتخطیط.التغییرات التشغیلیة في جمیع جوانب المحفظة. 

 )Healthy Homesمنازل صحیة ( 

) (مكافحة اآلفات) والرصاص والعفن. في وقت سابق من PAISفیما سبق، كان لقسم المنازل الصحیة ثالث وحدات، تشمل (
شراف نائب رئیس جدید. من اآلن ) لتنضم إلى إدارة النفایات تحت إPAISھذا العام، أُعید تنظیم وحدة مكافحة اآلفات (

فصاعًدا، ستُدَمج وحدتا األسبستوس التابعتان حالی�ا لقسم الصیانة واإلصالح والمھن الحرفیة ووحدة األسبستوس التابعة لقسم 
 الخدمات الفنیة في قسم واحد ضمن قسم المنازل الصحیة لیرأسھا مدیر مخصص. 

) في ظل مھمة أساسیة: Healthy Homes Departmentالمنازل الصحیة ( تضمن ھذه التغییرات اتباع نھج مركَّز لقسم
المخاطر الصحیة البیئیة. في الوقت نفسھ، یمكن أن یتحمل قسم المنازل الصحیة المسؤولیة ویتولى زمام األمور في مجالین 

)، والعفن، Lead Hazard Control Departmentأساسیین: الرصاص، من خالل قسم التحكم في مخاطر الرصاص (
 ). Office of Mold Assessment and Remediationمن خالل مكتب تقییم العفن ومعالجتھ (

في أثناء تنفیذ نموذج الحي السكني، سیقیِّم قسم المنازل الصحیة الفرص لمواءمة بعض وظائفھ األساسیة (مثل منسقي 
رصاص)، مما یوفر خطوط اتصال واضحة تضمن تمكُّن اتصاالت السكان بشأن شكاوى العفن وفنیي مسح الغبار لمعالجة ال

 ھذه الوحدات من االستفادة مباشرة من نموذج التشغیل.

 خدمة صیانة المصاعد وإصالحھا  

ل أكثر من  مصعد، أي ما یقرب من خمسة بالمائة من جمیع المصاعد في  3100تمتلك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وتشغِّ
 ,Elevator Service and Repair Departmentإلى إدارة قسم خدمة المصاعد وإصالحھا (مدینة نیویورك. نظًرا 

ESRD ن من شخًصا لمصاعد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، تفرض مصاعد الھیئة تحدیات فریدة، بما في  473) المكوَّ
حدوث مشكالت ھیكلیة في أعمدة ذلك كثرة االستخدام، وتقاُدم المخزون سریعًا، وتآُكل غالف المبنى مما یتسبب في 

میكانیكي  39و —مساعد میكانیكي مصاعد  193میكانیكي مصاعد و 207المصاعد. توظف ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
) لدیھم تراخیص مدیر أو مدیر مشارك أو مفتش صادرة عن إدارة المباني في ESRDفي قسم خدمة المصاعد وإصالحھا (

میكانیكیي المصاعد إجراء الصیانة التصحیحیة للمصاعد التي تعاني انقطاع التیار والصیانة  مدینة نیویورك. تتولى فرق
 الوقائیة المجدولة بانتظام. 
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یتم الجمع بین میكانیكیي المصاعد والمساعدین في فرق ثنائیة وتنظیمھم في قطاعات. في الوقت الحالي، سیستمر قسم خدمة 
م نموذج القطاع. ومع ذلك، ورغم تنفیذ نموذج الحي السكني، فإن قسم خدمة ) في استخداESRDالمصاعد وإصالحھا (
 ) سیقیِّم الفوائد المحتملة إلعادة تنظیم ترتیبات الحي السكني.ESRDالمصاعد وإصالحھا (

 قسم خدمات إدارة التدفئة  

فئة المناسبة والماء ) مسؤوالً عن توفیر التدHeating Management Service, HMSDقسم خدمات إدارة التدفئة (
) بمجموعة واسعة ومتنوعة HMSDالساخن لسكان عقارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. یتمتع قسم خدمات إدارة التدفئة (

غالیة وآالف األقدام من األنابیب ومعدات التوزیع التي تولد الحرارة وتوزعھا  1500من أنظمة التدفئة، بما في ذلك أكثر من 
) بشكل وثیق مع قسم تمویل الطاقة واالستدامة، وقسم HMSDاني. یعمل قسم خدمات إدارة التدفئة (على جمیع المب

 مشروعات استثمار رأس المال، وإدارة العقارات، وإدارة خدمات الطوارئ.

) HMSD) بمثابة عیون قسم خدمات إدارة التدفئة (Heating Plant Technicians, HPTیُعد فنیو محطات التدفئة (
ذانھ على األرض، وھم خط الدفاع األول عند حدوث انقطاع في التدفئة. ھؤالء الموظفون المھرة من بین آخر الموظفین في وآ

مدینة نیویورك الذین یعرفون كیفیة تشغیل أنظمة التدفئة التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، التي یمتد عمرھا لعقود. 
خبرة الذین یشرفون على التجمعات الجغرافیة للمنشآت. بینما تكلَّف فرق المجموعة یعتمدون على معرفة المشرفین ذوي ال

بفحص أصول التدفئة وإصالحھا باستمرار داخل المنشآت، فإن وحدة القیادة المركزیة الموجودة في "مكتب التدفئة" الذي 
لھا باستخدام لوحات معلومات مباشرة یعمل على مدار الساعة طوال أیام األسبوع تحافظ على رؤیة شاملة للمحفظة بكام

تعرض الشكاوى المتعلقة بالتدفئة الواردة من السكان إلى جانب نظام إدارة المباني التابع لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، الذي 
 یجمع البیانات من الشاشات الحساسة داخل غرفة الغالیة. 

داخلی�ا وفي المؤسسة، مناسب تماًما إلدارة أصول التدفئة لدى ھیئة اإلسكان )، HMSDإن ھیكل قسم خدمات إدارة التدفئة (
ل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى نموذج تشغیلي  بمدینة نیویورك. تتوافق المجموعات أیًضا مع نموذج الحي السكني. مع تحوُّ

شكل أفضل مع التجمعات الجغرافیة المجاورة، ) تشكیل المجموعات لتتماشى بHMSDجدید، سیعید قسم خدمات إدارة التدفئة (
مما یؤدي إلى تحسین التواصل مع مدیري األحیاء وتقدیم خدمة أفضل لھم. وباإلضافة إلى ذلك، لتحسین مواءمة المھام في جمیع 

 Technical Servicesالعملیات، أُسندت وحدة زیت الوقود التي كانت تخضع سابقًا إلدارة الخدمات الفنیة (
Department, TSD) إلى قسم خدمات إدارة التدفئة (HMSD.( 

 خدمات الطوارئ  

) إدارة الطوارئ والتنسیق واالستجابة في Emergency Services Department, ESDیوفر قسم خدمات الطوارئ (
نیویورك على مستوى موقع الحدث لحاالت الطوارئ، وقتما تحدث في منشآت أو في الھیاكل األخرى لھیئة اإلسكان بمدینة 

) مع بالغات الطوارئ والبالغات الھامة، ویدیرون مكالمات الصیانة ESDالمدینة. یتعامل موظفو قسم خدمات الطوارئ (
ویستجیبون لھا بعد ساعات العمل، ویدیرون الشبكات الالسلكیة ثالثیة الحزمة الخاصة بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على مدار 

) لمشرفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك والموظفین المیدانیین وسیلة فعالة للتواصل ESDخدمات الطوارئ ( الساعة. یوفر قسم
من أجل ضمان سالمة الموظفین، وتنسیق حاالت الطوارئ الكبرى، وتحسین اإلنتاجیة. لن تتغیر عملیات قسم خدمات الطوارئ 

)ESD.وھیكلھ في ھذه الخطة ( 

 فحة اآلفاتقسم إدارة النفایات ومكا 

یساعد نھج اإلدارة المتكاملة لآلفات في تغییر تركیزنا الخاص بإدارة اآلفات وتوجیھھ إلى مكافحتھا، كما توجھ الموارد 
لمعالجة األسباب الجذریة لوجود اآلفات من خالل ضمان قیام ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بجمع النفایات في الوقت المناسب 

ا بشكل صحیح مع مطالبة عمال المبیدات وموظفي الصیانة بالعمل لمنع إیواء مبانینا لآلفات. یجب أن وتخزینھا والتخلص منھ
نركز على ضمان التخلص من النفایات بشكل صحیح، وجمعھا وإما التخلص منھا وإما تخزینھا في حاویات مكافحة اآلفات، 

 ت. باعتبار ذلك جزًءا من استراتیجیة شاملة للحد من انتشار اآلفا
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فیما سبق، جرى التعامل مع وظائف إدارة النفایات ومكافحة اآلفات على نحو منفصل، ولم یكن ھناك تركیز بشكل خاص على 
) PAISتطبیق أفضل الممارسات على جمیع جوانب المحفظة بشكل متكامل. كانت مكافحة اآلفات (والمعروفة رسمی�ا بـ 

اتسمت وظائف إدارة النفایات بالالمركزیة باستثناء وحدة إصالح الضواغط، التي تابعة لقسم المنازل الصحیة سابقًا، بینما 
كانت جزًءا من قسم الصیانة واإلصالح والمھن الحرفیة. وبھدف مواءمة ھاتین الوظیفتین وتزوید منطقة الداعم بإدارتھا 

حة اآلفات ونقلت جمیع من یتصل بھا من الخاصة، خصَّصت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نائب رئیس إلدارة النفایات ومكاف
  موظفین إلى ھذا القسم الجدید، بمن فیھم الفریق المسؤول عن إصالح الضواغط وصیانتھا.

) في طرح مبادرات جدیدة عبر المحفظة لضمان Waste Management Departmentسیساعد قسم إدارة النفایات (
ھا بشكل صحیح أو إزالتھا یومی�ا. سیساعد قسم مكافحة اآلفات في ضمان معاینة األرضیات بانتظام وجمع النفایات وتخزین

التنفیذ الصحیح لإلدارة المتكاملة لآلفات عبر المحفظة، وستخضع جمیع األحیاء للمساءلة عن إنجازات كل منھا المطلوبة 
 بموجب االتفاقیة.

توفیر الدعم المستدام والعمل في مختلف الوظائف، وإضفاء تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى ھیكل تنظیمي یمكنھ 
ب التركیز على النحو المطلوب  المركزیة على السیاسة والتفكیر االستراتیجي، لذلك أنشأنا قسم إدارة النفایات الذي سیصّوِ

 بشدة نحو المنطقة التي تؤثر في جودة الحیاة للموظفین والسكان على حد سواء.

إدارة النفایات في طرح مبادرات جدیدة عبر المحفظة للتأكد من معاینة األرضیات بانتظام وجمع النفایات سیساعد قسم 
 وتخزینھا بشكل صحیح أو إزالتھا یومی�ا.

 سیتوجھ تركیز قسم إدارة النفایات نحو:

 احتیاجات التوظیف وجداول أعمال النظافة عبر المحفظة بكاملھا •
 إدارة النفایات الفردیة الخاصة بالمنشآتالتطویر والتنفیذ لخطط عمل  •
 تصنیف خطط إصالح المعدات واإلشراف علیھا وتنفیذھا •
 إصالحات الصیانة التصحیحیة والوقائیة –صیانة الضواغط الداخلیة والخارجیة الموجودة  •
ھات خارجیة لتقدیم ) وجامعي النفایات الكتلیة التابعین لجDSNYالتنسیق مع إدارة النظافة العامة بمدینة نیویورك ( •

 الخدمة في الوقت المناسب
البحث عن أنواع جدیدة من معدات إدارة النفایات واختبارھا لنقل "الكومة" بكفاءة أكبر مع تقلیل الوقت الذي یحتاج  •

 إلیھ مقدم الخدمة لمناولة النفایات في المنشأة.

وظفین، یركز قسم إدارة النفایات على مسارات إدارة لتقلیل عبء جمع النفایات وتخزینھا وإزالتھا الملقى على عاتق الم
 النفایات مثل زیادة إعادة التدویر وإزالة النفایات الكتلیة في جمیع عملیات الدمج.

) إلى تعبئة حاویات السوائب المخصصة للمنشآت والضاغطات Clean to the Ground Initiativeتھدف مبادرة (
ة الخارجیة بجمیع المواد التي ُجمعت  من التنظیف الیومي لألرضیات والتأكد من إجراء مناقشات دوریة مع الجھات الخاصَّ

 المعنیة بالنفایات السائبة لضمان توفیر الخدمة في الوقت المناسب من خالل زیادة القدرة إذا تتطلب األمر.

ى •  مكابس الورق المقوَّ
 كسَّارات النفایات الكتلیة  •
 إعادة تدویر المراتب •
 المخلفات اإللكترونیة  إعادة تدویر •
 تركیب أبواب القادوس الضخمة في الطوابق األرضیة حیثما أمكن ذلك •
 وحدات التخلص من الفضالت في الحوض •

 لتخزین النفایات بكفاءة أكبر، یجب تحدیث المعدات، حیث: 

 % من الضواغط الداخلیة انتھت صالحیتھا لالستخدام83 •
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 ھا لالستخدام% من الضواغط الخارجیة انتھت صالحیت73 •

نركز أیًضا على رؤیة بعیدة المدى لتعبئة الحاویات بأسالیب جدیدة من التكنولوجیا واالبتكار مثل أحدث أنظمة الھواء 
)، إلى جانب إعادة تصمیم ساحات النفایات إلنشاء بیئات أكثر نظافة وأمانًا Polo Groundsالمضغوط تحت األرض (

 وصحة على مستوى المنشآت.

سكان جزًءا مھًما ال یتجزأ من خطة إدارة النفایات التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. نحتاج إلى تعاون السكان سیمثل ال
للتخلص بشكل صحیح من جمیع النفایات والفضالت والمواد القابلة إلعادة التدویر. وسیتحقق ذلك من خالل المشاركة المكثفة 

 في جمیع المنشآت. للسكان والتوجیھ والالفتات المحسَّنة

ل، سیتحمل عمال المبیدات المعینون في الحي، الذین یؤدون  — )Pest Controlقسم مكافحة اآلفات ( بموجب خطة التحوُّ
وظائف كل من الصیانة الوقائیة والتصحیحیة الروتینیة لمكافحة اآلفات، المسؤولیة المباشرة لكل مدیر حي سكني مع 

ت إدارة مكافحة اآلفات التي یُكلَّف بھا المسؤولیة الكبرى لتحقیق أھداف وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، ومسؤولیة توجیھا
 كل نائب رئیس حي.

 ضمان الجودة 

) في توفیر ضمان موضوعي لإلدارة والجھات التنظیمیة Quality Assurance, QAتتمثل مھمة وحدة ضمان الجودة (
الجودة مسؤولیة تحسین األداء بأن السكان یتلقون صنعة عالیة الجودة من كل من الموظفین والمتعاقدین. تتولى وحدة ضمان 

والمساءلة من خالل ضمان اكتمال الصیانة واإلصالحات وفقًا لمعاییر الصناعة بما یتماشى مع السیاسات واإلجراءات 
) المخاطر وستتصدى لھا، وستقوم بإیفاد متعاقدین خارجیین للتدریب وستقدم QAالحالیة. ستحدد وحدة ضمان الجودة (

 Projectمن أجل خلق تناسق تشغیلي متسق، سننشئ مكتب إدارة مشروعات جدید ( لعمل.تحسینات في أسالیب ا
Management Office, PMO) داخل وحدة ضمان الجودة (QA.(  یتمثل الغرض من مكتب إدارة المشروعات

)PMO.المشروعات سیضمن مكتب إدارة  ) في تنسیق تنفیذ المبادرات التشغیلیة المختلفة عبر جمیع األحیاء األربعة
)PMO.العمل داخل وحدة ضمان الجودة ( ) االتساق في تصمیم البرنامج وتنفیذهQA سیضمن لمكتب إدارة المشروعات (
)PMO) أیًضا تقدیم الخدمة وااللتزام باإلجراءات في جمیع العملیات. سیتضمن مكتب إدارة المشروعات (PMO مدیًرا (

 وأربعة موظفین، واحد لتغطیة كل منطقة.

 ندوق وسیلة الشرح]: ثقافة الخدمة[ص

قت العالقة بین موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك والسكان خالل الثالثین عاًما الماضیة. فثمة قدر ضئیل من الثقة  22تمزَّ
المتبادلة، الذي أفضى إلى مرحلة أثرت بالسلب في األداء والنتائج. یشكو السكان عن حق من تدھور األوضاع، بدًءا بالمصعد 

 الذي یتعطل أسبوعی�ا إلى الضاغطة المعطَّلة منذ شھور.

لتي أُنھیت دون إجراء اإلصالح، وإجراءات خالل عملیات مشاركة التخطیط لدینا، سمعنا أمثلة عدیدة ألوامر العمل ا
بیروقراطیة تؤخر الحلول التي تبدو بسیطة دون تفسیر. وباإلضافة إلى ذلك، یقول السكان إنھم ال یستطیعون الحصول على 

یسلط ذلك الضوء على أحد تحدیات نموذج التشغیل  23إجابات من موظفي العقار الذین یرى السكان أن وظیفتھم توفیرھا.
ركزي الحالي الذي یُضعف قوة الموظفین المیدانیین ویفرض تحدیات على كیفیة إبالغ السیاسات واإلجراءات وتفسیرھا الم

وتنفیذھا. قد یؤدي االفتقار إلى الثقة إلى خلق بیئة عمل صعبة تواجھ موظفي العقار، الذین یجدون صعوبة في الوصول إلى 
اآللیة، یكافح الموظفون من السكان على وجھ الخصوص للدفاع عن ھیئة  في ظل ھذه 24الشقق وفرض القواعد في الموقع.

 اإلسكان بمدینة نیویورك وتمثیلھا بصفتھم موظفین لدیھا، بینما یعانون الخدمة غیر المناسبة بصفتھم سكانًا. 

                                                       
22 KPMG ، مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضج)Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, ( .211، ص. 
ل،  23  . 2020فبرایر/ شباط،  Resident Association BreakfastTransformation Plan,  ،(12(إفطار جمعیة السكان خطة التحوُّ
ل، ورشة عمل إدارة العقارات األولى،  24  2019دیسمبر/ كانون األول،  9خطة التحوُّ
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سكان لدینا، خدمة لل —بموجب ھذه الخطة، ستنظم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ثقافة خدمة وتجدد االلتزام بھا 
في حین یقدم الموظفون األفراد خدمة )، ولبلدیة المدینة، وخدمة بعضھم بعض. Section 8ولمشتركي عقارات القسم (

ونتیجة لذلك، فإن  25عمالء استثنائیة للسكان لدینا كل یوم، لم تعزز ثقافة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھذه الجھود وتنظمھا.
لى حد كبیر في جمیع اإلنشاءات والمناطق الجغرافیة، مع القلیل من التوحید القیاسي على مستوى تجربة السكان غیر متسقة إ

یجب أن یتمتع كل موظف، بمن فیھم َمن لیس لھم تواصل یومي مع السكان، بعقلیة خدمة العمالء، والرغبة في  26المحفظة.
في الثقافة. یجب اتخاذ أي قرار مع وضع سؤال واحد في  تلبیة كافة احتیاجات السكان وزمالئھم، بما یؤدي إلى تغییر أساسي

 االعتبار: ھل یؤدي ذلك إلى تحسین حیاة سكاننا؟

تتطلب ثقافة الخدمة قوة عاملة ُممكَّنة تدرك علینا أن نتناول ثقافتنا بشكل مباشر من خالل التدریب واالتصاالت ودعم التنفیذ. 
جموعة واضحة من القواعد التي یمكنھم االستفادة منھا، ولدیھم الحافز للعمل دورھا في الرسالة العامة للمؤسسة، ولدیھا م

  یومی�ا بطریقة تؤدي إلى إرضاء السكان.

ر ثقافة الخدمة التي نرید تبنیھا، طلبنا من لجنة إشراك الموظفین (  Employee Engagementلفھم الثقافة الحالیة وتصوُّ
Committee, EEC (—  من الموظفین من جمیع إدارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مكلَّفة وھي مجموعة تطوعیة

مشاركة خبراتھم لصالح الثقافة التنظیمیة الحالیة.  —بمعالجة المشكالت الصعبة المتعلقة بثقافة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
ت التأدیبیة غیر المتسقة، واالفتقار إلى حددت المجموعة مواضع القلق الحالیة مثل الدعم اإلشرافي غیر المالئم، واإلجراءا

 التواصل واإلدماج، وكل ما یؤدي إلى وجود ثقافة مكان عمل غیر خاضعة للمساءلة، وغیر مترابطة، وغیر متعاطفة.

) بعض اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا EECمن خالل سلسلة من جلسات العصف الذھني، حددت لجنة إشراك الموظفین (
بمدینة نیویورك لوضع ثقافة خدمة ذات مغزى باالستعانة بأربعة أھداف رفیعة المستوى لصالح الھیئة. تتوافق ھیئة اإلسكان 

(انظر الصفحة #) من ھذه الخطة ویتم تضمین عدد محدد من  A.2ھذه االستراتیجیات مع توصیات المجموعة لالستراتیجیة 
 ھذه األنشطة في خطة التنفیذ. 

حیث تضع القیادة القواعد والسلوكیات المتوقعة لخلق مكان عمل إیجابي یتسم مكان العمل، إعطاء األولویة لثقافة  •
 بالشفافیة وحسن التواصل والعدالة.

من خالل برامج التوجیھ والتدریب، والسعي للحصول على تعلیقات من الموظفین بشأن االستثمار في القوى العاملة  •
التدریب اإلشرافي، واالستعانة بالموظفین الداخلیین لمشروعات مخاوف مكان العمل وخلق السیاسات، وتحسین 

 خاصة.
عن طریق تقییم األداء بدقة، واالعتراف بالنتائج اإلیجابیة والسلبیة، وإنشاء إجراءات تحمیل الموظفین المسؤولیة  •

 تأدیبیة أكثر عدًال، واستطالع آراء السكان بشكل متكرر.
من خالل التحدیثات المرئیة اإلیجابیة كطبقة طالء تغییر مظھر إنشاءات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ومحتواھا  •

جدیدة وملصقات تحمل العالمة التجاریة للھیئة، لزیادة تقدیر الموظفین لذاتھم، وإلیصال رسائل موحدة بشأن رسالة 
 الھیئة ورؤیتھا للموظفین والسكان والزوار. 

 11,000تغییر ثقافة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك التزاًما من كل موظف من موظفي الھیئة الذین یزید عددھم عن  سیتطلب
موظف، إلى جانب نظام أُعد لتعزیز طریقة عمل جدیدة وترسیخھا. سیستغرق األمر سنوات لبناء ثقافة مستدامة تخدم سكاننا 

 نجو ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من دونھا.ال یمكن أن ت بشكل مناسب، ولكن یجب إنجازھا.
 
 
 

                                                       
25 KPMG) مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضج ،Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, ( .11، 9، ص. 
ل،  26 ؛ خطة ) ,CCOP MOU NegotiationTransformation Planمجلس الرؤساء على مستوى المدینة (مفاوضات مذكرة تفاھم خطة التحوُّ

ل،   .2020فبرایر/ شباط،  Transformation Plan, Advocate Engagement Session ( 21جلسة إشراك المناصرین (التحوُّ
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 [صندوق وسیلة الشرح]: كسر حالة التقوقع السائدة

تُعد الخطط  27تعمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك كسلسلة من الوحدات الرأسیة ذات فرص اتصال منتظم محدودة بینھا.
قة. الفجوات بین تخطیط رأس المال وإدارة العقارات والبرامج بشكل منفصل، مما یؤدي إلى جھود مضاعفة أو غیر متواف

غالبًا ما تترك الفجوات الحادثة في التواصل مع السكان وإدارة الممتلكات  28 تؤدي إلى فھم منقسم إلدارة األصول المادیة.
 29السكان والشركاء والمناصرین حائرون عند البحث عن نقطة اتصال مناسبة.

بمدینة نیویورك إلى إرساء ثقافة تعاون بین جمیع الوظائف والتحسین المستمر، بدًءا من التزام كل تحتاج ھیئة اإلسكان 
أبرز إنشاء فرق عمل مشتركة بین اإلدارات لكل مجال من مجاالت دعائم اتفاقیة وزارة  موظف برسالة المؤسسة وقیمھا.

ل، سنستفید من ھذا الزخم لدمج طریقة اإلسكان والتنمیة الحضریة قیمة التعاون والرؤى المشتركة. من خ الل خطة التحوُّ
سیُعیَّن موظفو المكتب المركزي  العمل ھذه في جمیع البرامج الحالیة والجدیدة، بما في ذلك العملیات الیومیة لكل منشأة سكنیة.

  لدعم عملیات إدارة العقارات وسینظَّمون في فرق عمل مشتركة بین اإلدارات.

الھیكل الحالي للوكالة العزلة، حیث تدیر اإلدارات الفردیة مناطق جغرافیة غیر متسقة. على سبیل المثال، تستخدم إدارة یعزز 
اثنان منھم عبارة عن تراكبات غیر جغرافیة. یستعین فریق المصاعد بقطاعات ال تتوافق  —العقارات ھیكًال من ستة أحیاء 

منطقة، في حین أن جمعیات السكان بھا  15تساوي على األصول. لقسم مشاركة السكان مع األحیاء ولكنھا توزع الموظفین بال
یجب أن ینشئ نموذج  یبدو ھیكل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مختلفًا تماًما حسب القسم الذي تتحدث إلیھ. تسع مناطق.

 ھ مناطق المطابقة في جمیع اإلدارات. بما فی —التشغیل الجدید في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نقاط تواصل طبیعیة 

حتى داخل اإلدارات، یمكن أن توجد نقاط منعزلة، وإن نطاق عملیات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أكبر من أي ھیئة إسكان 
 إذا مثلت البرونكس ھیئة اإلسكان الخاصة بھا، فستكون أكبر من ھیئات اإلسكان في شیكاغو ولوس أنجلوس أخرى في الدولة.

سنعمل على تمكین مكاتب إدارة البرامج الحالیة والجدیدة لتسھیل مشاركة المعلومات في جمیع وسیاتل ودنفر مجتمعة. 
 اإلدارات وعلى جمیع المستویات الوظیفیة.

 تنظیم المكتب المركزي  إعادة 

ل ھذه إعادة توجیھ عملیات ھیئة  اإلسكان بمدینة نیویورك لدعم التحسینات یتضمن الموضوع والھدف األساسي لخطة التحوُّ
تعكس شكاوى موظفي إدارة  المتعلقة بتوفیر الخدمات لصالح اإلنشاءات السكنیة على مستوى األحیاء السكنیة واألفراد.

العقارات بشأن "انتظار رد المكتب المركزي" مدى تعقید عمل موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وتشیر إلى الحاجة إلى 
تبسیط العملیات، وإشراك الموظفین المركزیین مباشرةً في دعم عملیات األحیاء السكنیة والعقارات، وبناء ثقافة خدمة تعطي 

وتحقیقًا لھذه األھداف، ستتطور وظائف المكتب المركزي وھیاكلھ دعًما لنموذج الحي السكني،  األولویة لسكاننا وعقاراتنا.
 ة من استراتیجیات تحسین اإلدارة التي ستؤثر في جمیع اإلدارات.وذلك عن طریق تنفیذ مجموعة كبیر

 الموارد البشریة 

                                                       
27 KPMG ،) تقریر الجاھزیة للتغییرChange Readiness Report ،( .ل؛ 15ص  Transformation، ورشة إدارة العقارات األولى (خطة التحوُّ

Plan, Property Management Workshop I ل)؛  Transformation Plan, Property، ورشة إدارة العقارات (خطة التحوُّ
Management Workshop) ل، ورشة عمل شركاء الھیئة  Transformation Plan, Agency Partner Workshop ،( 12)؛ خطة التحوُّ

ل، 2020مارس/ آذار،  دیسمبر/  Transformation Plan, Quarterly Leadership Meeting،( 16االجتماع القیادي ربع السنوي (؛ خطة التحوُّ
ل، 2019كانون األول،   Transformation Plan, CEP Leadershipإفطار قیادة قسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (؛ خطة التحوُّ

Breakfast ،( 4  ،2020فبرایر/ شباط . 
ل،  28  .) ,Property Management Workshop ITransformation Planورشة عمل إدارة العقارات األولى (خطة التحوُّ
ل،  29 ل، ) ,Agency Partner WorkshopTransformation Planورشة عمل شركاء الھیئة (خطة التحوُّ إفطار جمعیة السكان ؛ خطة التحوُّ
)Transformation Plan, Resident Association Breakfast( . 
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) إدارة جمیع جوانب برنامج رأس المال البشري في ھیئة Human Resources, HRتتولى إدارة الموارد البشریة (
یُیسر منسقو  والتطویر المھني.اإلسكان بمدینة نیویورك، بما فیھا التوظیف، وعالقات العمل، وساعات العمل واإلجازات، 

الموارد البشریة عملیة الموارد البشریة أحیانًا داخل مجاالت البرامج، ولكنھا إلى حد ما عالقات غیر رسمیة وتتم حسب 
ض العدید منھا لخفض المیزانیة على مر السنین. ونتیجة لذلك، أعرب العدید من مدیري األقسام عن عدم  الحاجة، وقد تعرَّ

  30بشأن كیفیة عمل عملیات الموارد البشریة وكیفیة المضي قدًما إلنجاز المھام األساسیة مثل التوظیف.الیقین 

یؤدي إلغاء مركزیة الموظفین بدًءا من المكتب المركزي وانتھاًء بالفرق القائمة على األحیاء/ األحیاء السكنیة إلى إعادة تحدید 
عمل الموظفون المعینون في األحیاء بمثابة منسقین، ولكن سیكلَّفون بمھمة تقدیم لن ی دور منسقي الموارد البشریة بشكل كامل.

ال یزال التنسیق مع الوظائف المركزیة أمًرا أساسی�ا، حیث تعمل ھیئة  خدمات الموارد البشریة نیابة عن الحي المخصص لھم.
ومع ذلك، ربما یتحسن تتبُّع الوظائف الشاغرة واستقدام  اإلسكان بمدینة نیویورك من خالل نظام الخدمة المدنیة في المدینة.

  الموظفین وتحدید أولویاتھا من خالل فھم أعمق لالحتیاجات التشغیلیة الخاصة بالحي/ الحي السكني.

 ): تطبیق نظام إدارة رأس المال البشريA.1االستراتیجیة ( 

یواجھ قسم الموارد البشریة صعوبة  امالً إلدارة الموارد البشریة.ال یوجد لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك حالی�ا نظاماً متك
تُعد عملیات الموارد البشریة الحالیة  31في التنسیق مع الشؤون المالیة، حیث عادة ما تظھر بیانات مختلفة للوظائف الشاغرة.
بیانات محلیة. بدأ قسم الموارد البشریة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك یدویة إلى حد كبیر، ویعتمد الكثیر منھا على قاعدة 

) المستند إلى السحابة Human Capital Management, HCMفي عملیة تنفیذ نظام إدارة رأس المال البشري (
التجاریة المتاحة في السوق، إلنجاز التشغیل اآللي للعملیات الحالیة والعملیات الجدیدة المطلوبة. سیؤدي ھذا النظام دوًرا ھاًما 

ي تزوید أعضاء فریق الموارد البشریة بسھولة الحصول على جمیع المعلومات الَمعنیة والالزمة ألداء الواجبات، وزیادة ف
كفاءة الموارد البشریة، واالستغناء التدریجي عن قواعد بیانات الموارد البشریة المحلیة، وتوفیر المزید من الشفافیة في 

  بشریة.األعمال التي یؤدیھا قسم الموارد ال

) في التشغیل اآللي لمجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة HCMیتمثل الھدف من تسویة نظام إدارة رأس المال البشري (
) خدمات HCMبالموارد البشریة لجمیع موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. سیقدم نظام إدارة رأس المال البشري (

لي للموظفین مروًرا بالتوظیف وتھیئة الموظفین وانتھاًء بإنھاء الخدمة/التقاعد. الموارد البشریة الشاملة، بدًءا  باالستقدام األوَّ
وسیشمل أیًضا میزات لتمكین الموظفین وموظفي الموارد البشریة من إدارة معلومات استحقاقات الموظفین، واإلجراءات 

 لشھادات.التأدیبیة، واإلجازات العارضة، وإدارة التعلم (التدریب)، وا

سیكفل التنفیذ الفني المناسب الحفاظ على بیانات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في نظام إدارة رأس المال البشري 
)HCM .وتأمینھا وإمكانیة الحصول علیھا، بما فیھا حلقات الوصل الالزمة مع األنظمة الداخلیة والخارجیة األخرى (

) سواء المتنقلة أو الخدمة الذاتیة بشكل آمن للموظفین HCMأس المال البشري (ستقدَّم أیًضا إحدى وسائل نظام إدارة ر
العادیین في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وتحدیًدا أعضاء الفریق ممن یعملون في العقارات الموجودة في جمیع أنحاء 

 المدینة.
 

 الموظفین وتقدیر الجھود المبذولة ): تمكین الموظفین من خالل تعزیز مشاركة A.2االستراتیجیة ( 

إذ إن المسارات المھنیة غیر محددة،  32غالبًا ما یشعر موظفو ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك باالنسالخ عن مسار المؤسسة.
وعملیات استعراض األداء سطحیة، واالستجابات غیر منظمة إلى حد كبیر. یرغب موظفو المنشآت لدینا، الذین یمثلون أكثر 

% من القوى العاملة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، في القیام بعمل جید، لكن غالبًا ما تعیقھم العملیات الداخلیة، 70من 
 33وعدم كفایة الموارد، والظروف المادیة الصعبة. یزداد قلق الموظفین، وتنخفض المعنویات، وتتصاعد تحدیاتنا التشغیلیة.

                                                       
30 KPMG ، مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضج)Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG, ( .329، ص 
31 KPMG ،) مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضجMaturity AssessmentCurrent State Observations and KPMG, ( .372، ص 
32 KPMG ،) مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضجCurrent State Observations and Maturity AssessmentKPMG, ( .366-70، ص. 
33 KPMG ،) تقریر الجاھزیة للتغییرChange Readiness Report .10)، ص 
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في عملیة التخطیط بعد فوات األوان، ویشعر العدید من الموظفین أن أصواتھم ال تُسَمع في  عادةً ما تأتي مشاركة الموظفین
  34ظل السیاسات والبرامج التي تؤثر في عملھم الیومي.

تدرك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أن األنشطة التطوعیة والتعاونیة التي یقوم بھا الموظفون لتلبیة احتیاجاتھم أو مصالحھم 
دلة، أو لخدمة رفاھیتھم المشتركة، أو لجعل عالقاتھم وعملھم أكثر إرضاًء، یمكن أن تساھم بشكل كبیر في خلق بیئة عمل المتبا

 مواتیة. یساعد تنظیم مثل ھذه األنشطة تحت إشراف جمعیات الموظفین في تلبیة بعض احتیاجات اھتمامات الموظفین.

وًال یتم فیھا تمكین جمیع الموظفین وأن یلمسوا الحافز الذي یدفعھم للمساھمة تساعد جمعیات الموظفین في تعزیز بیئة أكثر شم
تُعد قیم التنوع والشمول من األسباب األساسیة للسماح في النجاح التنظیمي لصاحب العمل، من خالل الشعور المعزز برفاھتھم. 

تسعى شاملة تعطي المصداقیة لقرارات الھیئة.  للموظفین بأن یكونوا على طبیعتھم في مكان العمل ولتشكیل سیاسات وعملیات
 ھذه الجمعیات إلى زیادة الوعي الثقافي والنھوض بالتعلیم وزیادة فرص التطویر المھني ألعضائھا وأفرادھا. 

). رغبة في Employee Engagement Committee, EECتتمثل إحدى ھذه المنظمات في لجنة إشراك الموظفین (
بشكل أفضل ووضع استراتیجیات مؤثرة من أجل تمكین الموظفین، التي سیكون لھا صدى لدى  فھم التحدیات الحالیة

الموظفین، طلبنا من لجنة إشراك الموظفین في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك عقد جلسات عصف ذھني بشأن كیفیة إصالح 
تفكیر في كیفیة تمكین موظفي ھیئة اإلسكان ) بالEECعالقة الھیئة مع موظفینا. نظًرا إلى تكلیف لجنة إشراك الموظفین (

 بمدینة نیویورك، فقد حددت خمسة أھداف رفیعة المستوى للھیئة:

عن طریق دعم التطویر المھني بالتدریب على القیادة والمھارات الشخصیة، ومن خالل  إعداد الموظفین للنجاح •
 ناسبة لموظفي المنشأة. توفیر قدر أكبر من االستقاللیة والتوقعات الواضحة والموارد الم

عن طریق تطبیق تحسینات السالمة في المنشآت، وحل مشكالت التمویل، ومعاملة جمیع تعزیز الشعور باألمان  •
 اإلدارات بالقدر نفسھ من األھمیة واالحترام. 

وظائف من خالل الترویج من الداخل وبدء برامج التطویر المھني مثل التوجیھ ومحاكاة التعزیز مسارات النمو  •
 وبرامج التدریب لجمیع إدارات الھیئة. 

من خالل إعادة تفعیل برامج تقدیر الموظفین وجوائز الذكرى السنویة، ودعم األنشطة إظھار التقدیر للموظفین  •
 االجتماعیة، وتقدیم حوافز أخرى لرفع الروح المعنویة. 

، وتحسین التواصل مع القیادة، ومواصلة من خالل إضفاء الطابع الرسمي على آراء الموظفین استمرار التحسین •
 االستثمار من أجل تحسین بیئة العمل. 

) لتحسین ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بصورة أكثر تفصیًال في خطة التنفیذ EECوتِرد أفكار لجنة إشراك الموظفین (
) للمشاركة في الوضع، EEC). سنواصل العمل مع المجموعات الحالیة والمستقبلیة من لجنة إشراك الموظفین (11 (الفصل

ن الثقافة التنظیمیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من أجل تقدیم خدمة  ن الموظفین وتحّسِ واالعتماد، والتنفیذ الستراتیجیات تمّكِ
 أفضل لعمالئنا في نھایة المطاف. 

) مثاًال لكیفیة كسر مدینة نیویورك لحالة التقوقع السائدة من أجل العمل معًا. یُعد التغییر EECعد لجنة إشراك الموظفین (تُ 
الشامل لثقافة راسخة أمًرا صعبًا، ولكننا نؤمن بأن ھذا الفریق المتعدد الوظائف والمبدع یُشكل المجموعة المناسبة لتولي 

یمكننا البدء  —وإخفاقات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  —ت المفتوحة والصادقة بشأن تحدیات المسؤولیة. من خالل المناقشا
  في إعادة الثقة التي فُقدت بین المؤسسة وموظفیھا.

 إدارة التعلم والتطویر 

ل في مراقبة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نفسھا لضمان الجود ة. اتخذت ھیئة یتمثل المبدأ التنظیمي الرئیسي لخطة التحوُّ
اإلسكان بمدینة نیویورك خطوة ھامة نحو تحقیق ذلك على أرض الواقع عن طریق إنشاء ثالث إدارات رقابیة جدیدة: ضمان 

ل الرؤیة بشأن كیفیة أداء العمل سوى نصف المعادلة. بعد  الجودة، والصحة والسالمة البیئیة، واالمتثال. ومع ذلك، ال تشّكِ

                                                       
ل،  34  .2020فبرایر/ شباط،   EEC Meetingsformation Plan, Tran(، 28اجتماع لجنة إشراك الموظفین (خطة التحوُّ
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أن نتمكن من تصحیح السلوك بالتدریب. في الوقت الحالي، لم تجھَّز ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تحدید األخطاء، ینبغي 
 لتعدیل طریقة عملنا بناًء على نتائج مراجعات مراقبة الجودة.

العمالء لقد سمعنا أیًضا من الموظفین والسكان والشركاء الخارجیین أن ھناك حاجة إلى مزید من التدریب، بدًءا من خدمة 
من واجبات دور مدیر العقار ضمان تمكُّن موظفینا  وصوًال إلى المعاییر اإلجرائیة األساسیة مثل فتح أوامر العمل وإغالقھا.

من األدوات التي یحتاجون إلیھا ألداء وظائفھم بشكل جید. لتحدید مدى شیوع التدریب في الھیئة، قامت إدارة االمتثال 
)Compliance Department ( بالتوثیق واإلعداد لخریطة شاملة للتدریب الحالي في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من

خالل الحصول على عقود التدریب من المشتریات وااللتقاء بنقاط االتصال التدریبیة لدى اإلدارات في جمیع أنحاء الھیئة. 
التدریب في جمیع أنحاء الھیئة وتحسین وصول تمثلت النتیجة الرئیسیة في الحاجة إلى التتبع المركزي واإلشراف على 

 الموظفین إلى التدریبات المتاحة. 

استجابة لھذه النتائج، ولكي تتماشى وظیفة التدریب بشكل أفضل مع نموذج الحي السكني الجدید، ستُجري ھیئة اإلسكان بمدینة 
) بحیث Learning & Development Department, L&Dنیویورك تغییرات جوھریة على إدارة التعلم والتطویر (

ر.  یكون التدریب متاًحا وقابًال للتكیُّف مع وضع الھیئة اآلخذ في التطوُّ

 )Learning Management System, LMS): إطالق نظام إدارة التعلم (B.1االستراتیجیة ( 

 NYCHAاإلسكان بمدینة نیویورك (جامعة ھیئة ، أطلقت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 2020في أكتوبر/ تشرین األول 
University( وھي بوابة إلكترونیة یمكن لوحدات األعمال استخدامھا لتوفیر وصول مباشر إلى تدریب الموظفین، وتتبُّع ،

ستصبح جامعة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مصدًرا على مستوى الوكالة یقدم  35تقدم التعلم واألداء والحفاظ على االمتثال.
محتوى التعلم عند الطلب، مما یوفر لكل موظف وصوًال مریًحا ومرنًا إلى كل من التدریبات المطلوبة ودورات التطویر 

نیویورك أیًضا الموظفین بـ"سجل  المھني التطوعیة التي یتحكم في وتیرتھا المتدرب. ستزود جامعة ھیئة اإلسكان بمدینة
درجات" لمسار تعلمھم في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من أجل تحدید الفجوات أو الخطوات التالیة لتحقیق التقدم الوظیفي 

 بشكل أفضل. تشمل میزات جامعة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ما یلي:

ل على الموظفین العثور على التدریب وتصمیم وظیفة بحث تستند إلى شبوظائف بحث ُمحسَّنة  • كة اإلنترنت تُسّھِ
 المتاح والموارد ذات الصلة.

 للتدریب المطلوب وتأكیدات التسجیل.إشعارات آلیة  •
حیث یمكن للموظفین البحث عن التدریب الحالي، أو اإلشارة إلى االھتمام بعروض تسجیل تدریب بإشراف مدربین،  •

 أو اإلدراج على قائمة االنتظار لبرامج التدریب التي قد تكون ممتلئة حالی�ا.الدورات التدریبیة المستقبلیة، 
  التدریب القادم بإشراف مدرب، بحیث تتوافق مع اھتمامات الموظفین والجداول الزمنیة.تقویم فعالیات  •
یر وتحلیالت لسھولة الوصول إلى سجل تدریب الموظف. یمكن للقیادة أیًضا استخراج تقارسجل التدریب وتقاریره  •

 من ھذه المعلومات.
 بما فیھا إرشادات تفصیلیة خطوة بخطوة وبرامج تعلیمیة ومساعدات أخرى.موارد مساعدة المستخدم والمدیر،  •

 ): موافقة التدریب لنموذج الحي السكنيB.2االستراتیجیة ( 

ي بمساعدة إدارة التعلم والتطویر في نموذج الحي السكني الجدید، سیضع مدیرو األحیاء السكنیة خطط تدریب سنویة للح
)L&D وكجزء من ھذه العملیة، سیستخدم المدیرون تقاریر تقدم التدریب واألداء عن العام السابق لتحدید أھداف التعلم .(

 واالحتیاجات واألھداف التدریبیة المحددة. ستأخذ خطط التدریب في االعتبار موارد التدریب الحالیة، وإذا لزم األمر، تُحدد
 الخطوط العریضة لخطة تستھدف إبداع مواد تدریبیة جدیدة وشراءھا. 

)، وھي عبارة عن برنامج Management Academy) أیًضا أكادیمیة اإلدارة (L&Dستُنشئ إدارة التعلم والتطویر (
والتعرض یستند إلى المجموعات موجھ بشكل أساسي إلى مدیري العقارات ویتضمن فرًصا للتدریب والتوجیھ الفردي، 

                                                       
35 KPMG ،) مالحظات الحالة الحالیة وتقییم النضجCurrent State Observations and Maturity AssessmentKPMG, ( .479، ص 
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لخبرات متعددة الوظائف ومتنوعة داخل الھیئة، واستعراض مشروعات التعلم التجریبي بحیث یمكن ألعضاء المجموعة 
ممارسة المھارات، وتوفیر فرص المشاركة في الجمعیات المھنیة والصناعیة. ونظًرا إلى أن المسار الوظیفي لمدیر العقارات 

) خطط L&Dن المسارات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، ستضع إدارة التعلم والتطویر (یُعد مساًرا واحًدا فقط من العدید م
) باعتبارھا جزًءا من جامعة ھیئة اإلسكان بمدینة Independent Development Plans, IDPتطویر مستقلة (

  نیویورك التي تسمح للموظفین بتحدید خطوات قابلة للتنفیذ نحو أھدافھم الطویلة المدى.

) على إنشاء تدریب قابل لالستخدام، ویدعم التكیف كذلك نموذج الحي السكني على L&Dتعتمد قدرة إدارة التعلم والتطویر (
الترابط مع الوظائف الرئیسیة داخل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، ال سیما تلك التي تراقب العملیات وتفرض تغییرات على 

تدعم إدارة التعلم والتطویر  —على سبیل المثال  —االمتثال وإدارة األداء والتحلیالت  اإلجراءات. التوافق مع إدارات مثل
)L&D.برؤیة بشأن مواضع الحاجة الماسة للتدریب ( 

 إدارة سلسلة التورید 

المتعاقدین تُعد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مؤسسة معروفة بصعوبة العمل معھا كشریك تجاري. كانت مالحظات 
یتعرض  36والمسؤولین المنتخبین واألطراف الخارجیة األخرى شاملة: نحتاج إلى تغییر كیفیة تفاعلنا مع العالم الخارجي.

المتعاقدون لدینا إلجراءات معقدة ومبھمة، مما یجعلھم غیر متأكدین من وضعھم وغیر قادرین على التخطیط ألنفسھم. یمكن 
وھو وضع یصعب إنفاذ العمل  —العروض أكثر من عام من مرحلة كتابة النطاق إلى بدء العقد أن تستغرق عملیة طلب تقدیم 

یُعد الحصول على األموال مھمة شاقة، وفي حالة قلة الشفافیة أو اإللحاح، یمكن أال  37في ظلھ في ھیئة ذات أزمة مستمرة.
 تُدفَع الفواتیر لسنوات بسبب الجوانب الفنیة.

أال تجتذب الممارسات التجاریة السیئة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك سوى مجموعة محدودة من مما ال یثیر الدھشة 
تؤدي المنافسة المحدودة إلى عمل  38المتعاقدین المؤھلین ألن العدید منھم غیر راغبین، ببساطة، في المشاركة في ھذه العملیة.

 اد أو استبدال المتعاقدین ذوي األداء الضعیف.أقل جودة وأسعار أعلى، مع تقیید قدرتنا على تأخیر السد

واعتمادنا على المتعاقدین لتكملة أعداد الموظفین  —نظًرا إلى الحالة الحالیة لمحفظة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وتنظیمھا 
یویورك جذب ال یمكننا قبول ضعف األداء في العقود. دعًما لنموذج الحي السكني، یجب على ھیئة اإلسكان بمدینة ن —

 المتعاقدین األكثر كفاءةً وفعالیة واحترافًا في كل فئة إنفاق، األمر الذي سیتطلب تغییًرا جذری�ا في طریقة إدارة الھیئة لألعمال.

 ): إنشاء مكتب رئیس المشتریات C.1االستراتیجیة ( 

)، سیرفع تقاریره Chief Procurement Office, CPOعینت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك رئیًسا جدیًدا للمشتریات (
مؤقتًا إلى المستشار العام ویشرف على إدارات المشتریات وإدارة المواد وتنوع الموردین بالھیئة. یكلَّف رئیس المشتریات 

)CPOراءاتنا ) بإطالق العنان إلمكانات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك باعتبارھا شریًكا تجاری�ا، وتحسین عملیاتنا وإج
لضمان أن نجتذب أفضل المتعاقدین فقط. سننقل ھذه الوظائف لتكون تحت إشراف المستشار العام لتقریبھم من خبراء 

المشتریات في شؤون الشركات لدى إدارة الشؤون القانونیة. بمجرد إعادة تصمیم عملیات إدارة المشتریات والمتعاقدین، سیقدم 
 رات تقاریرھم للمدیر اإلداري.) وھذه اإلداCPOرئیس المشتریات (

 ): إعادة تصمیم عملیة المشتریات وإدارة المتعاقدین C.2االستراتیجیة ( 

عینت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك استشاریاً خارجی�ا لتحلیل عملیات الشراء في الھیئة والتوصیة بتغییرات لتحسین األداء 
ت األعمال في جمیع أنحاء الھیئة، إلى جانب قسم إدارة التورید والتصورات في السوق. عمل الفریق من كثب مع وحدا

لة من التوصیات في أغسطس/ آب   .2020والشؤون القانونیة، وقدم مجموعة مفصَّ

                                                       
ل، ورشة عمل شركاء الھیئة ( 36 ا عمل الشركاء المناصرین األولى )؛ ورشت ,Agency Partner WorkshopTransformation Planخطة التحوُّ

 ).Advocate Partner Workshops I and IIوالثانیة (
37 KPMG ،) مالحظات الحالة الحالیة وتقریر النضجKPMG, Current State Observations and Maturity Report( .388-89، ص. 
38 KPMG ،) مالحظات الحالة الحالیة وتقریر النضجState Observations and Maturity ReportKPMG, Current ( .130، ص. 
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بناًء على التوصیات، ستنتقل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى تبني نموذج مشتریات مختلط، باالعتماد على فرق مشتریات 
) مكونة من مشترین ومتخصصین في العقود ومحامین وممثلي وحدات أعمال. في الوقت P-teamمتعددة الوظائف (

الحالي، تتضمن إجراءات الشراء في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك جمیع ھذه الوظائف نفسھا، على الرغم من تنسیقھا بشكل 
ل واألھداف على مستوى الھیئة، مع تمكین خاص عند الحاجة. یوازن ھذا النموذج المختلط بین احتیاجات وحدة األعما

 التعاون واالمتثال المركزي. یكلَّف رئیس المشتریات الجدید بوضع إجراءات جدیدة للنموذج المختلط.

كذلك ستعمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على العدید من التوصیات المتعلقة بالكفاءات الداخلیة، بما في ذلك التغییرات في 
ي مجال المشتریات والمتطلبات الجدیدة للتخطیط الفعَّال. أخیًرا، وبمجرد تفعیل تحسینات العملیة، ستعمل ھیئة سیر العمل ف

اإلسكان بمدینة نیویورك على تعزیز نھجھا في إدارة المصادر االستراتیجیة والبائعین. لجذب أفضل البائعین واالحتفاظ بھم 
لالطالع على مجموعة التوصیات الكاملة بشأن إدارة  تعامل مع السوق وإدارتھ.في جمیع الفئات، نحتاج إلى طریقة جدیدة لل

 )، راجع الملحق ب.Supply Managementالتورید (

 اإلدارة المالیة  

) التخطیط والتحلیل المالي، والمحاسبة، وإدارة النقدیة، والرواتب، Department of Financeتقود اإلدارة المالیة (
المخاطر، واألنشطة االستثماریة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. اإلدارة المالیة ھي المسؤولة عن السیاسة المالیة، وإدارة 

بما في ذلك خطط التشغیل ورأس المال الخمسیة السنویة، ومحفظة االستثمارات، وإصدار البیانات المالیة السنویة لھیئة 
عة لھا. تعمل اإلدارة المالیة وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا والمقبولة بوجھ اإلسكان بمدینة نیویورك والشركات التاب

) ومتطلبات اإلدارة المالیة Generally Accepted Accounting Principles، GAAPعام في الوالیات المتحدة (
  الفیدرالیة.

 ): تنفیذ الموازنة القائمة على العقاراتD.1االستراتیجیة ( 

) لتقدیم الخدمات االستشاریة BDO PHA Financeیر آنفًا، تعاقدت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مع مؤسسة (كما أش
 Public( المتعلقة بتنفیذ الھیئة لقاعدة إدارة األصول الخاصة بوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة للھیئات العامة لإلسكان

Housing Authorities, PHAs( من قانون اللوائح الفیدرالیة  24اإلسكان والتنمیة الحضریة المادة . راجعت وزارة
"CFR لنقل الھیئات العامة لإلسكان إلى إدارة األصول. 2007، مع بدء التنفیذ في عام 2005في عام  990" الجزء ،

بإدارة ممتلكاتھا وفقًا  الھدف من نموذج إدارة أصول وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ھو أن تقوم الھیئات العامة لإلسكان
لنموذج إدارة األصول، بما یتوافق مع معاییر اإلدارة ضمن النطاق االوسع إلدارة الوحدات السكنیة األسریة. كذلك، یجب 

على الھیئات العامة لإلسكان تنفیذ نھج اإلدارة القائمة على المشروعات، والمیزنة القائمة على المشروعات والمحاسبة القائمة 
  لمشروعات، وكلھا عناصر أساسیة إلدارة األصول.على ا

كانت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من أوائل المتبنین لمبادئ إدارة أصول وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة. قامت مؤسسة 
)BDOانیة القائم على ) بمراجعة شاملة لعملیة میزانیة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك منذ البدایة وحتى التنفیذ، ونھج المیز

تخطط ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  العقارات، ومنھجیة المكتب المركزي للرسوم مقابل الخدمة لتوفیر فرص للتحسین.
لتعزیز المیزنة القائمة على العقارات المذكورة بمزید من التفصیل في إدارة "مدیرو العقارات والمیزانیة القائمة على 

 Asset( عقاًرا من عقارات إدارة األصول 148حالی�ا، تدیر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  العقارات" ضمن ھذه الخطة.
Management Properties, AMPs( .تتماشى بعض  على النحو المحدد من قبل وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

بمدینة نیویورك وبعضھا یتعدى عملیات الدمج ) مع عملیات الدمج التابعة لھیئة اإلسكان AMPsمن عقارات إدارة األصول (
) العمل وفق PHAsبموجب قاعدة إدارة األصول، یجب على الھیئات العامة لإلسكان ( لتتضمن التجمعات الفردیة للتنمیة.

) بطریقة تسمح بتحلیل اإلیرادات والمصروفات AMPنظام للمیزانیة والمحاسبة لكل عقار من عقارات إدارة األصول (
) بتحصیل رسوم PHA) للھیئة العامة لإلسكان (HUDتسمح وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( یة المرتبطة بكل عقار.الفعل

) إذا كانت الخدمة مقدَّمة مباشرة إلى ذلك العقار التابع لإلدارة أو إلى ما ال AMPالخدمة من أحد عقارات إدارة األصول (
وبمجرد أن تتعدى الخدمة ثالثة أو أكثر من عقارات إدارة األصول  ).AMPsیزید عن اثنین من عقارات إدارة األصول (

) أو Central Office Cost Center, COCCفإنھا تصبح ضمن رسوم مركز التكالیف التابع للمكتب المركزي (
  رسوم مقابل خدمة (باستخدام صیغ الرسوم المنصوص علیھا من قبل قواعد اإلسكان والتنمیة الحضریة).
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على مستوى عقار  -تؤدي خطط ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لمواءمة وظائف إدارة الممتلكات لتقارب نقطة تقدیم الخدمة قد 
إلى تغییر الوضع المالي ومراجعة صیغ التوظیف الخاصة بالممتلكات التي طالما عملت ھیئة  -) AMPإدارة األصول (

یئة اإلسكان بمدینة نیویورك على نمذجة التغییرات المالیة بمجرد االنتھاء من سوف تعمل ھ اإلسكان بمدینة نیویورك وفقًا لھا.
على سبیل المثال، بناًء على دلیل المھن الحرفیة الذي تمت مناقشتھ مسبقًا، ستقوم ھیئة اإلسكان بمدینة  التغییرات الھیكلیة.

ستنظر ھیئة اإلسكان بمدینة  اء على نحو صحیح.نیویورك بتحلیل المھن اإلضافیة الالزمة لدعم الموظفین أو محافظ األحی
نیویورك في التكلفة اإلضافیة لھؤالء الموظفین في سیاق التخصیص المتغیر، ربما من قبل مركز التكالیف التابع للمكتب 

  ) المباشرة.AMP) لتحصیل الرسوم أو نفقات إدارة األصول (COCCالمركزي (

السبل لدعم مدیري العقارات والموظفین كجزء من فرق إدارة األحیاء التي سیتم تنفیذھا تعمل اإلدارة المالیة على تقییم أفضل 
) Financial Planning & Analysis, FPAنشر التخطیط والتحلیل المالي (وذلك قد یتضمن  كجزء من نموذج الحي.

مساعدة مدیري العقارات ) في FPAقد یساھم موظفو التخطیط والتحلیل المالي ( ).APوموظفي الحسابات الدائنة (
بمراجعات العقارات (نقل التمویل من حساب إلى آخر ضمن المیزانیة المعتمدة). باإلضافة إلى ذلك، یعمل التخطیط والتحلیل 

) على إنشاء تقاریر دوریة یمكن لمدیري العقارات استخدامھا لمراقبة میزانیتھم. ویمكن للموظفین تقدیم دورات FPAالمالي (
) العمل مع نائب APبیة بشأن كیفیة الوصول إلى التقاریر واستخدامھا بشكل فعال. یمكن لموظفي الحسابات الدائنة (تدری

) المنطقة/ مدیري الحي السكني لضمان التوافق الثالثي المطلوب للدفع، وحل مشكالت اإلیصاالت في العقارات، VPرئیس (
لموظفون من استھداف العقارات في كل منطقة بأعلى مستویات من مدفوعات والمساعدة في تبسیط عملیة االستالم. سیتمكن ا

الموردین المعلقة وتقدیم دعم إضافي. وبینما ال یزال ھیكل فرق إدارة المنطقة قید التطویر، فإن ھذا االقتراح العقارات من 
  ف المكتب المركزي.اإلدارة المالیة یقدم مثاًال جیًدا على فرصة تعزیز الروابط بین الممتلكات ووظائ

 Environmental Health and Safetyإدارة االمتثال وإدارة الصحة والسالمة البیئیة ( 
Department, EH&S( 

تلعب إدارتا االمتثال والصحة والسالمة البیئیة دوًرا حاسًما في دفع عجلة التحسین على كل المستویات، عبر الوكالة بأكملھا، 
العقارات الفردیة، وداخل األجھزة أو األنظمة الفردیة. وكمكون رئیسي من عناصر الرقابة، تركز اإلدارتان وعلى مستوى 

على تحدید أوجھ اإلخفاق مع تقدیم إشراف فوري وتوصیات لتحسین سیر العمل بمرور الوقت، وذلك یتضمن كل منطقة داعم 
 )4) وإدارة النفایات ومكافحة اآلفات، (3الطارئة، () والعفن وحاالت التسرب 2) معالجة الرصاص، (1أساسیة: (

 ) وعملیات التفتیش. 6) والتدفئة، (5والمصاعد، (

) في التأكد من امتثال ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك للقوانین Compliance Departmentتتمثل مھمة إدارة االمتثال (
إدارة الصحة  لتوفیر سكن آمن وبأسعار معقولة للمقیمین لدینا.واللوائح وتتسم بالسلوك األخالقي لتحقیق المھمة الشاملة 

) مسؤولة عن توفیر اإلشراف والتحلیل والتقییم لجمیع المھام واألعمال التي تقوم EH&S Departmentوالسالمة البیئیة (
العقاریة التابعة لھیئة اإلسكان  بھا الھیئة والتي من شأنھا أن تؤثر في الصحة والسالمة البیئیة للمقیمین والموظفین والممتلكات

 بمدینة نیویورك. 

 تشمل مھام إدارتي االمتثال والصحة والسالمة البیئیة معًا:

 اإلشراف على امتثال ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك للقوانین واللوائح الفیدرالیة والمحلیة والتابعة للوالیة؛ •
 جانب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك؛ضمان دقة التقاریر والبیانات التنظیمیة من  •
 وضع إجراءات محدَّثة تتوافق مع القوانین واللوائح وااللتزام بھا؛ •
 إسداء المشورة للموظفین بشأن قضایا الصحة والسالمة البیئیة؛ •
) Public Housing Assessment System, PHASالتأكد من استقامة نظام تقییم المساكن العامة ( •

 فتیش األخرى في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك؛وجمیع عملیات الت
 فتح قناة اتصال لتلقي الشكاوى الُمقدَّمة من السكان والموظفین والمقاولین والعامة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك؛  •
 االستجابة للشكاوى على النحو المالئم؛  •
 تعزیز االمتثال من خالل االتصاالت والمبادرات الخاصة؛  •
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راقبة في الموقع ومراجعة العمل الذي قامت بھ الفرق في العملیات لتحدید أي أوجھ قصور أو تقدیم إجراء الم •
 توصیات للتحسین؛

 الحرص على أن اإلدارة والموظفین في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك یتلقون التدریب المناسب. •

 النظام): تقدیم تقاریر منتظمة بشأن التحدیات على مستوى E.1االستراتیجیة ( 

تُقدم إدارتا االمتثال والصحة والسالمة البیئیة تقاریر عن التحدیات النظامیة على مستوى المحفظة والتي تمنع ھیئة اإلسكان 
بمدینة نیویورك من االمتثال مع اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أو القوانین واللوائح األخرى. على سبیل المثال، 

ثال والصحة والسالمة البیئیة "تقریر استثناءات استخدام الرصاص" كل شھر لقسم العملیات والفریق تُصدر إدارتا االمت
 Lead Complianceنتائج البرنامج المشترك لضمان امتثال استخدام الرصاص ( التقاریرالتنفیذي. توضح 

Assurance Program.(  

یتضمن نتائج فرق اإلدارة المتخصصة بناًء على المراقبة المیدانیة تصدر إدارة الصحة والسالمة البیئیة تقریر كل شھر 
والتحلیالت األخرى. لدى إدارة الصحة والسالمة البیئیة فرق إشراف مخصصة لكل بند أساسي في االتفاقیة، بما في ذلك 

 Indoor Air)، وفریق جودة الھواء الداخلي (Lead Oversight Teamفریق اإلشراف على استخدام الرصاص (
Quality Team) (الذي یتناول معالجة العفن من بین العناصر األخرى)، وفریق اإلشراف على التدفئة (Heating 

Oversight Team) وفریق اإلشراف الموحد على إدارة اآلفات ،(Integrated Pest Management 
Oversight Team) وفریق اإلشراف على المصاعد ،(Elevator Oversight Team( . 

توفر التقاریر المنتظمة توصیات قابلة للتنفیذ للعملیات والفریق التنفیذي، والتي یتم تتبعھا بعد ذلك في كل تقریر الحق من قبل 
إدارتي االمتثال والصحة والسالمة البیئیة. وسوف نستخدم ھیكل التقاریر والتعلیقات ھذا لدفع تحسینات لسیر العمل على 

 ھ القصور الشائعة الموجودة في مھام سیر العمل على أساس متكامل. مستوى النظام أو معالجة أوج

 
): إجراء تحلیل نصف سنوي لتقییم المخاطر على مستوى النظام ومراقبة في E.2االستراتیجیة ( 

 الموقع على مستوى العقارات وتقدیم المساعدة التقنیة

عت إدارة االمتثال، بالشراكة مع إدارة تتبع األداء والتحلیالت لتتبع األداء عبر جمیع المنشآت باستخدام تحلیالت البیانات، وض
)Performance Tracking and Analytics Department, PTAD إطار عمل لتقییم المخاطر باستخدام نقاط ،(

قوانین ) وغیرھا من الHUDالبیانات الرئیسیة لتحدید المنشآت التي تمثل أكبر المخاطر من حیث عدم االمتثال التفاقیة (
) لتجمیع مصفوفة من المؤشرات الرئیسیة إلجراء تحلیالت PTADواللوائح. عملت إدارتا االمتثال وتتبع األداء والتحلیالت (

على مستوى المنشآت، وبناء خوارزمیة تُقیِّم ھذه المؤشرات وتحدید درجة تقییم المخاطر إلحدى المنشآت. وباستخدام 
رتا االمتثال والصحة والسالمة البیئیة من تحدید المنشآت التي تتطلب تركیًزا إضافی�ا من حیث خوارزمیة التقییم ھذه، تتمكن إدا

) ھي األكثر أھمیة HUDتُعد المؤشرات المتعلقة بالعملیات واتفاقیة ( مراقبة االمتثال والمساعدة التقنیة وجھود التكامل.
ت. ومع ذلك، تم أیًضا تضمین العدید من المؤشرات المتعلقة بالنسبة لھذه المبادرة، وبالتالي فھي تتضمن معظم المؤشرا
 باإلدارة الیومیة للمنشآت ونوعیة الحیاة للسكان والعاملین.

  بعد ذلك تستخدم إدارة االمتثال تقییم المخاطر ھذا لجدولة المراقبة في الموقع في المنشآت التي حصلت على أقل الدرجات.

 المراقبة في الموقع:

إدارتا االمتثال والصحة والسالمة البیئیة، بالشراكة مع إدارة ضمان الجودة، مشروعین للمراقبة في الموقع كل شھر في نفذت 
المنشآت بناًء على التحلیالت من إدارة تقییم المخاطر. وعلى مدار األسبوع، یُجري الموظفون من إدارات االمتثال والصحة 

عة، "فریق المراقبة في الموقع") تحقیقات في إدارة الممتلكات العامة ومجاالت التشغیل والسالمة البیئیة وضمان الجودة (مجتم
بما في ذلك: التدفئة، والمصاعد، واآلفات، عملیات التفتیش الیومیة والقمامة، وإعادة االعتماد، وملفات السكان، وتحصیل 

ة، والعفن، والرصاص، والفتات التدخین والشكاوى، اإلیجار، الصیانة واإلصالحات العامة، إعادة التدویر وخدمات النظاف
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 On-Siteواالنتھاكات، والجرائم، ومعدالت الوحدات الشاغرة، والمشتریات. یحقق فریق المراقبة في الموقع (
Monitoring Team) في الموضوعات التي تغطیھا اتفاقیة (HUD .والمناطق عالیة الخطورة األخرى ( 

بعد ذلك، یتم  ة في الموقع عملھ في المنشأة، یعمل الفریق معًا لصیاغة تقریر المراقبة في الموقع.بعد أن یكمل فریق المراقب
) یوًما من الزیارة 30إصدار التقریر إلى المنشأة، إلى جانب كبار موظفي العملیات، والموظفین التنفیذیین في غضون ثالثین (

حیحیة بأُطر زمنیة ومواعید نھائیة قابلة للتسلیم لمعالجة أوجھ یجب على موظفي المنشأة إعداد خطة عمل تص المیدانیة.
بعد ذلك، تعمل إدارة االمتثال مع موظفي المنشأة لتتبع أوجھ القصور  القصور التي تم اكتشافھا في أثناء عملیة المراقبة.

أسبوعیة توضح التصحیحات  یجب أن یقدم موظفو المنشأة تحدیثات وإدارتھا وإنھائھا من خالل أداة تعقب عبر اإلنترنت.
ألوجھ القصور التي تم العثور علیھا كما یجب علیھم تقدیم تلك التحدیثات في الوقت المناسب من أجل تحقیق االمتثال مع 

وعندما تتمكن المنشأة من إنھاء معظم أوجھ القصور، یتم إصدار مذكرة إغالق لموظفي المنشأة إلى جانب فریق كبار  التقریر
  لیات.موظفي العم

 المساعدة التقنیة:

عندما تواجھ منشأة سكنیة صعوبة في تصحیح أوجھ القصور في جوانب متعددة أو في جانب واحد موجود في التقریر، ترسل 
 إدارة االمتثال فریقًا إلى الموقع لتقدیم المساعدة التقنیة. بناًء على نتائج تقریر المراقبة في الموقع الخاص بالمنشأة، تُعد إدارة

) للموظفین الذین یعملون وفق إجراءات Technical Assistance Guide, TAGاالمتثال دلیل المساعدة التقنیة (
تنشئ إدارة  معاییر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وأي قوانین أو لوائح معمول بھا في القطاع الذي یشھد أوجھ القصور.

بكل مجال من مجاالت أوجھ القصور المذكورة في تقریر المراقبة في االمتثال اإلجراءات التصحیحیة واإلرشادات الخاصة 
ھ دلیل المساعدة التقنیة (On-Site Monitoring Reportالموقع للمنشأة المستھدفة ( ) إلى الموظفین/ TAG). یوجَّ

إلجراء القیاسي أو المدیرین المرتبطین بالقطاع الذي یشھد أوجھ النقص و/ أو المسؤولین عن االمتثال/ ضمان االمتثال ل
 القانون أو اللوائح المعمول بھا. 

). قبل الزیارة، یرسل فریق االمتثال دلیل TAGیقوم فریق االمتثال بجدولة زیارة إلى المنشأة لمراجعة دلیل المساعدة التقنیة (
العقار، ومشرف الصیانة )، ومدیر Regional Asset Manager, RAMالمساعدة التقنیة إلى مدیر األصول اإلقلیمي (

) مع مدیر TAGبالعقار إلعالمھم باألمر. وفي یوم الزیارة، یذھب فریق االمتثال إلى المنشأة لمراجعة دلیل المساعدة التقنیة (
العقار ومشرف الصیانة بالعقار (أو أي شخص آخر مناسب) و/ أو الموظفین الذین شاركوا في عملیة المراقبة األولیة في 

و تم ذكرھم في تقریر المراقبة في الموقع). الغرض المحدد من الزیارة ھو تقدیم المساعدة التقنیة في الموقع الموقع (أ
للموظفین، واإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لدى الموظفین، والعمل على وضع جداول زمنیة ومواعید إضافیة لتصحیح أوجھ 

 قریر األولي للمراقبة في الموقع للمنشأة.تجري الزیارة بعد عدة أسابیع من إصدار الت القصور.

 ): إجراء تحلیالت لألسباب األساسیة لفشل أنظمة المبنىE.3االستراتیجیة ( 

یقوم فریق اإلشراف على المصاعد التابع إلدارة الصحة والسالمة البیئیة بتحلیل البیانات إلعداد تقریر "تحلیل األسباب 
االت االنقطاع المتكررة خالل فترة ثالثین یوًما. وبالمثل، یقوم فریق اإلشراف على األساسیة للفشل" بشأن المصاعد یتضمن ح

التدفئة التابع إلدارة الصحة والسالمة البیئیة بإعداد تقریر "تحلیل األسباب األساسیة للفشل" بشأن أي حالة انقطاع استغرق 
لجھاز وتحدد األجزاء والموظفین أو العناصر األخرى حلھا أكثر من اثنتي عشرة ساعة. تكون التحلیالت خاصة بالنظام أو ا

 التي قد تكون ساھمت في أي إخفاقات خطیرة. 

بعد ذلك، یقدم إدارة الصحة والسالمة البیئیة توصیات مباشرة إلى "إدارة خدمة وإصالح المصاعد" أو "إدارة خدمات تشغیل 
ما إذا كان تم تنفیذ التوصیات ألنظمة البناء ھذه، ویقدم تقاریر عن التدفئة". ثم تعمل إدارة الصحة والسالمة البیئیة على تتبع 

 حالة التنفیذ لكل بند على أساس منتظم. 

 )Information Technology, ITتكنولوجیا المعلومات ( 

العملیات والخدمات إن تمكین القدرات التجاریة والتشغیلیة الجدیدة من خالل االبتكار والتكنولوجیا أمر بالغ األھمیة لتغییر 
األساسیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بنجاح إلثراء التجربة المعیشیة للسكان. سبق أن أبلغت إدارة تكنولوجیا المعلومات 
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)، المدیر العام Chief Information Officer, CIOبھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، برئاسة كبیر مسؤولي المعلومات (
ألساسیة لدعم العملیات التشغیلیة. ومع ذلك، لكي تتسم إدارة تكنولوجیا المعلومات بدرجة أكبر من االستباقیة كإحدى الوظائف ا

والمبادرة، والفعالیة، واإلیجابیة، لمواكبة الوتیرة السریعة للتغییر في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، یجب أن یشارك بفاعلیة 
ل، سیتم ضم تكنولوجیا المعلومات كوظیفة دعم  في القرارات الرئیسیة التي تدعم جمیع اإلدارات. وكجزء من خطة التحوُّ

  ).CAOمركزیة تقدم تقاریرھا إلى المدیر اإلداري (

) لتحسین نموذج تقدیم CIO، عیَّنت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مدیراً جدیًدا لتكنولوجیا المعلومات (2020في مایو/ أیار 
تكنولوجیا المعلومات ورفع جودة وفعالیة خدمة العمالء والموثوقیة في إدارة تكنولوجیا المعلومات وعالقة اإلدارة مع خدمات 

إدارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك األخرى وأصحاب المصلحة الرئیسیین. یمتد جھد التحسین ھذا إلى إدارة تكنولوجیا 
ا في مخطط التكنولوجیا لدینا، بل األھم من ذلك، في المبادئ األساسیة والعملیات المعلومات بأكملھا، وال یتطلب فقط تغییرً 

  المضمنة التي شكلت الثقافة الداخلیة والقیمة المنظورة لتكنولوجیا المعلومات في المؤسسة.

 ): تطویر اتجاه استراتیجي شامل لتكنولوجیا المعلومات F.1االستراتیجیة ( 

 معلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإنشاء اتجاه إستراتیجي في ثالث خطوات: ستقوم إدارة تكنولوجیا ال

 : تقییم الدرجة الحالیة اللتزام إدارة تكنولوجیا المعلومات واستیفائھ 1الخطوة  

المعلومات  ستقوم إدارة تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بتعیین شركة استشاریة مستقلة لتكنولوجیا
إلجراء تقییم لدرجة استیفاء اإلدارة وتحدید المستوى الحالي لرضا العمالء عن منتجات وخدمات تكنولوجیا المعلومات لدینا. 

ستشمل نتیجة ھذه المشاركات قیاس أداء إدارة تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مقارنة بمنظمات 
 ماثلة، مع تقدیم التحسینات الموصى بھا على المدیین القصیر والطویل. تكنولوجیا المعلومات الم

 : تقییم استقرار البنیة التحتیة والتطبیق المعماري 2الخطوة  

)، وھي شركة استشارات تكنولوجیة مستقلة، GCOM Software LLCتعاقد قسم تكنولوجیا المعلومات مع شركة (
ة، وتقدیم توصیات لتحقیق االستقرار وتحدیث بنیة استضافة مركز بیانات تكنولوجیا إلجراء تقییم أولي شامل للبنیة التحتی

المعلومات لدینا. كما ستتم مراجعة التوصیات مع اإلدارات األخرى، بما في ذلك قسم الموارد البشریة وقسم العملیات 
الموصى بھا. وفي مسار عمل مواٍز  والمشروعات الرأسمالیة، قبل وضع خطة العمل واستراتیجیة االستثمار التكنولوجي

لمعالجة تبعات تطبیق اإلسكان القدیم لدینا، سیقوم قسم تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بجلب خدمات 
وم جھة خارجیة لتوثیق متطلبات األعمال األساسیة لألنظمة الحیویة للمھام التي تدعم اإلسكان العام واإلسكان المؤجر. سنق

بمواءمة حاالت االستخدام ھذه مع تطبیقاتنا المخصصة الحالیة والتحقق من قیمتھا مقابل البرامج والخدمات التجاریة األحدث 
 ). commercial off-the-shelf, COTSواألكثر فعالیة من حیث التكلفة والمتاحة في األسواق (

 : نشر استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات وخطة تحدیث التكنولوجیا 3الخطوة  

سیجمع قسم تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بین نتائج التقییمات مع مخرجات ورش عمل التخطیط 
دئ التوجیھیة واألھداف لتكنولوجیا ) لتحدید مھمة القسم والمباKPMGاالستراتیجي الداخلیة والتوصیات المضمنة في تقریر (

ھة نحو األعمال التجاریة بأھداف قابلة  المعلومات في المستقبل. وسیقترح رئیس قسم المعلومات سلسلة من المبادرات الموجَّ
  للقیاس تھدف إلى معالجة الثغرات المشار إلیھا من التقییم ورسم مسار فوري لتحقیق أھدافنا التجاریة والتقنیة معًا.

): سد الفجوة بین اإلدارات وداخلھا عبر خدمات تكنولوجیا المعلومات الرئیسیة F.2االستراتیجیة ( 
 والمشاركة 

یسعى قسم تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك جاھًدا لیكون شریًكا وثیقًا تتوافق أھدافھ مع األھداف 
لمعظم أصحاب المصلحة في الداخل والخارج، یُنظر إلى قسم تكنولوجیا التجاریة لعمالئھ. وبالرغم من ذلك، وبالنسبة 
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في العامین الماضیین، واجھ قسم  المعلومات حالی�ا على أنھ أداة مساعدة أو وسیلة لتقدیم أنظمة متوفرة والحفاظ علیھا.
ي الغالب، حیث یشارك القسم في تكنولوجیا المعلومات معدل تغیر غیر مسبوق في الھیئة، مما أدى إلى خلق بیئة تفاعلیة ف

العمل عند الحاجة. وبمرور الوقت، یختلف مستوى المشاركة مع قسم األعمال من وحدة تكنولوجیا المعلومات إلى أخرى، مما 
یؤدي إلى تخصیص غیر متوازن للموارد. باإلضافة إلى ذلك، عملیاتنا الداخلیة منفصلة، بل وزائدة عن الحاجة في بعض 

ا ینتج عنھ تجربة عمالء غیر مترابطة. وتؤدي ھذه المشاركة الالمركزیة إلى عدم التنبؤ بالطلب على قسم الحاالت، مم
  تكنولوجیا المعلومات وعدم إدارتھ وانفصال ثقافة التطویر، مما یضر بجودة تقدیم خدماتنا.

سكان بمدینة نیویورك من خالل إنشاء إطار سیتم توطید العالقة بین قسم تكنولوجیا المعلومات واإلدارات األخرى في ھیئة اإل
 business relationshipعمل إلدارة تجربة العمالء، وذلك في ظل وجود مدیري عالقات األعمال التجاریة (

managers, BRMs المكرسین لفھم احتیاجات العمل وتوقعات اإلدارات المعینة واالھتمام بطلبات تكنولوجیا المعلومات (
عملیات التنفیذ. وسیقوم قسم تكنولوجیا المعلومات بتنفیذ استراتیجیة عمل جدیدة بخصوص طلبات  الخاصة بھم طوال

تكنولوجیا المعلومات، وھي طریقة واضحة المعالم جیًدا الستالم جمیع طلبات العمالء وإدارتھا وربط توقعات أصحاب 
تیجیة. باإلضافة إلى ذلك، سیقوم قسم تكنولوجیا المصلحة بقدرات قسم تكنولوجیا المعلومات وتحدید األولویات االسترا

المعلومات بإعادة تنظیم خدماتھ ووظائفھ للحد من حاالت التكرار، وإنشاء ضوابط وتوازنات مستقلة بشأن تسلیم المنتجات، 
  وتنظیم تجربة العمالء الشاملة.

 ر ): إنشاء برنامج لألمن السیبراني وتعزیز وظائف االختباF.3االستراتیجیة ( 

بصفتھا أكبر ھیئة إسكان عامة في الدولة، فإن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھي المسؤولة عن التخزین اآلمن لكمیات كبیرة 
من المعلومات الخاصة والحساسة، ونقلھا وحمایتھا، التي تتجاوز العدید من تطبیقات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، والبنیة 

وموظفینا. تستند المخاطر المتمثلة في التھدیدات اإللكترونیة، أو تعطل النظام الداخلي، أو كشف التحتیة للشبكة بھا، 
 Chiefالمعلومات إلى قوة الوضع األمني لدینا. ستُعیِّن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أول رئیس ألمن المعلومات (

Information Security Officer, CISO أمن تكنولوجیا المعلومات الحالیة ضمن برنامج ) لتوسیع قدرة وظیفة تدقیق
  شامل لألمن السیبراني وإدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات.

): التوحید القیاسي بشأن عملیات إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات F.4االستراتیجیة ( 
)IT Service Management, ITSM ( 

بمدینة نیویورك أفضل إطار عمل للممارسات بخصوص مكتبة البنیة سیقدم قسم تكنولوجیا المعلومات في ھیئة اإلسكان 
) ومجموعة األدوات والعملیات المرتبطة بھ لتنظیم إدارة عملیات تكنولوجیا المعلومات. ITILالتحتیة لتكنولوجیا المعلومات (

)، وھي ServiceNowمن (، نفذت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أول وحدة قیاسیة لھا 2019في نوفمبر/ تشرین الثاني 
)، إال أنھا لم تتمكن من تحقیق أقصى استفادة من اإلمكانات الكاملة ITSMمنصة رائدة في إدارة نظام تكنولوجیا المعلومات (

للمنتج بسبب أوجھ القصور في العملیة واالفتقار إلى التدریب واستعداد الموظفین للتغییر. وستنشئ ھیئة اإلسكان بمدینة 
) إلدارة اعتماد اإلدارة للعملیات الجدیدة المستندة إلى مكتبة ITSMیفة مستقلة إلدارة نظام تكنولوجیا المعلومات (نیویورك وظ

) وتكاملھا، بما في ذلك الحوادث، والمشكالت، والتغییر، واإلدارة، وأصول الخدمة ITILالبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات (
مكاتب مساعدة منفصلة في مكتب خدمة موحد ومركز خدمات عمالء من الدرجة األولى. وإدارة التكوین، واستحقاق ثالثة 

وسیكون ھذا بمثابة أساس لتقویة الموثوقیة وتحسینھا حول مجموعة كاملة من منتجات البنیة التحتیة والتطبیقات واألمن 
 لعمالئنا وأصحاب المصلحة.  وخدماتھا التي یوفرھا قسم تكنولوجیا المعلومات بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك

 المشاركة المجتمعیة والشراكات  

) بربط السكان Community Engagement & Partnerships, CEPیقوم قسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (
لة الرئیسیة. التابعین لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالبرامج والخدمات الھامة، باإلضافة إلى إشراك السكان في أولویات الوكا

 ,Resident Associations) شبكة واسعة من جمعیات السكان (CEPیدعم قسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (
RA في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وإدارة الشراكات، والبرامج والمبادرات في مجاالت الفرص االقتصادیة والشباب (
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) مع المقیمین والشركاء من خالل ستة CEPم المشاركة المجتمعیة والشراكات (وكبار السن والخدمات االجتماعیة. یعمل قس
 إدارات:

إشراك السكان في المبادرات الرئیسیة لتعزیز مدخالت المقیمین  ):Resident Engagement, REDمشاركة السكان (
) شبكة جمعیة المقیمین الواسعة التابعة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، REDوالتعلیم والوعي لدیھم. وتدعم مشاركة السكان (

كما یدیر قسم مشاركة السكان  )، وإدارة أموال مشاركة المستأجرین.RAبما في ذلك اإلشراف على انتخابات جمعیة السكان (
)RED" شبكة من مجالس الشباب وكبار السن (Senior Champion أو شبكة المتطوعین من كبار السن، ویدعم "

 Residentالمجموعات األخرى التي یقودھا المقیمون، واإلشراف على البرامج الرئیسیة مثل أكادیمیة قیادة السكان (
Leadership Academy.( 

ینفذ القسم المشاركة االستراتیجیة المستھدفة لدعم البناء الجدید  ):Community Development, CDالمجتمعیة (التنمیة 
) االجتماعات العامة وورش العمل، CDو/ أو مشروعات إعادة التأھیل والتحدیث األساسیة. ینسق قسم التنمیة المجتمعیة (

توى الوعي واإلدراك، ودعم التحویل الناجح للسكان ضمن محفظة وینفذ مشاركات فردیة للمدخالت المطلوبة، ورفع مس
 التطویر العقاري وإعادة التأھیل لدینا. 

 ):Resident Economic Empowerment & Sustainability, REESالتمكین االقتصادي للسكان واالستدامة (
راكات في أربعة مجاالت أساسیة: التوظیف تمكین السكان من زیادة دخلھم وأصولھم من خالل البرامج، والسیاسات، والش

والترقیة، وتطویر األعمال التجاریة، وتعلیم الكبار، والتدریب ودعم الوعي المالي وبناء األصول. یدیر قسم التمكین 
) البرامج الرئیسیة، ومن ضمنھا أكادیمیة تدریب السكان في ھیئة اإلسكان بمدینة REESاالقتصادي للسكان واالستدامة (

ویورك، وبرنامج االكتفاء الذاتي لألسرة، وبرامج مسارات األعمال التجاریة. كما یربط ققسم التمكین االقتصادي للسكان نی
ومتطلبات التوظیف األخرى في ھیئة اإلسكان  3) السكان بالوظائف التي تم إنشاؤھا من خالل القسم REESواالستدامة (

 بمدینة نیویورك.

یرتبط السكان التابعون لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالشباب  ):Partnerships, FPD Familyالشراكات األسریة (
وكبار السن والخدمات االجتماعیة عبر الشراكات. وتوفر تقییمات للخدمة االجتماعیة الفردیة واقتراحات بخصوص بعض 

ویل. ویدیر قسم الشراكات األسریة السكان "المعرضین للخطر" لحل مشكالت اإلیجار ودعم االستقرار على المدى الط
)FPD العالقات مع المجتمع الذي ترعاه المدینة ومع مقدمي المراكز الكبار، ویشرف على البرامج الرئیسیة مثل برنامج (

 إعادة تسجیل األسر. 

كان بالموارد یدیر الشراكات والجھود المشتركة بین الوكاالت لربط الس ):Health Initiatives, HIالمبادرات الصحیة (
الصحیة الوقائیة، وخلق بیئات داخلیة أكثر صحة، وصقل ریادة السكان في مجال الصحة. كما یدیر قسم المبادرات الصحیة 

)HI) البرامج الرئیسیة، بما في ذلك برنامج منع التدخین (Smoke Free NYCHA) وبرنامج المزارع (Farms at 
NYCHAفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك (. 

یوفر إدارة  ):Office of Public Private Partnerships, OPPPمكتب الشراكات بین القطاعین العام والخاص (
) وِمنح الوكاالت التنافسیة األخرى. كما یدیر مكتب الشراكات CEPمركزیة للِمنح لقسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (

ین من القطاعین الحكومي والخاص ویعمل كحلقة وصل مع صندوق ) عالقات الممولOPPPبین القطاعین العام والخاص (
 اإلسكان العام.

) حالی�ا نموذج خدمة "المنطقة" أو النموذج القائم على الحي، وعلى CEPتستخدم إدارات المشاركة المجتمعیة والشراكات (
لسكان وأصحاب المصلحة الخارجیین وعلى المستوى المحلي، یعمل الموظفون مع القیادیین من ا أساس المنطقة الوظیفیة.

الرئیسیین، ومع مقدمي الخدمات المحلیین ومكاتب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك المحلیة لربط السكان التابعین لھیئة اإلسكان 
 بمدینة نیویورك بخدمات عالیة الجودة.
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الرؤساء على مستوى المدینة ): التفاوض بشأن مذكرة تفاھم جدیدة مع مجلس G.1االستراتیجیة ( 
 964§" الجزء CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة " 24وتعزیز المشاركة بموجب المادة 

في ینایر/ كانون الثاني، بدأ الرئیس المناقشات مع  تعزز ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من شراكاتھا مع قیادات السكان.
) شأن مذكرة تفاھم Citywide Council of Presidents, CCOPمجلس الرؤساء على مستوى المدینة (

)Memorandum of Understanding, MOU جدیدة، ستضفي الطابع الرسمي على كیفیة تعاون ھیئة اإلسكان (
، األمر الذي یتطلب من 964§من قانون اللوائح الفیدرالیة الجزء  24بمدینة نیویورك وقیادات السكان بموجب شروط المادة 

تتضمن القاعدة  اإلسكان بمدینة نیویورك دمج مشاركة المقیمین في "جمیع جوانب" "المھمة العامة والتشغیل" للھیئة.ھیئة 
  إرشادات بشأن جمعیات السكان، وشركات إدارة السكان، وتدریب السكان، والفرص المتوفرة للسكان.

تخابات جمعیة السكان وزیادة مشاركة السكان؛ ومعدل تكرار ستتناول مذكرة التفاھم العدید من ھذه اإلرشادات، بما في ذلك: ان
االجتماعات بین ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وقیادات السكان من مستوى المنشآت وصوًال إلى مجلس إدارة ھیئة اإلسكان 

قار، وخدمات السكان؛ بمدینة نیویورك؛ ومدخالت المقیمین بشأن التحسینات الرأسمالیة؛ ووضع المیزانیات استناًدا إلى الع
وإعداد تقییمات بقیادة مشتركة بشأن رضا السكان. جمعیات السكان لیست نقطة االتصال الوحیدة مع السكان، فنحن بحاجة إلى 
إعادة تعریف العالقة مع كل ساكن، وذلك على أساس مھمتنا الجدیدة الموضحة بالتفصیل. وكجزء من مذكرة التفاھم الخاصة 

اذ القرار المشترك، ستُشرك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك المقیمین في مجموعات العمل المتعلقة باإلشغال، بنا ودعًما التخ
واإلدارة العامة، وعملیات الصیانة، واألمن، وتدریب السكان وتوظیفھم، والخدمات االجتماعیة، وأولیات التحدیث، والمبادرات 

كن أن یتعرف عن مستقبل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وأن تتاح لھ من حق كل سا الجدیدة األخرى المخطط تنفیذھا.
ستعمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على رفع مستوى قنوات االتصال الخاصة بھا لضمان  الفرصة لتقدیم مدخالت بشأنھا.

ل. مرتبطة بالمبادرات الرئیسیة ویشمل ذلك الحمالت اإلعالمیة ال بقاء السكان على اطالع دائم في أثناء تنفیذ خطة التحوُّ
یجب أن نلتزم  واألدوات الجدیدة، مثل الشاشات الذكیة في المنشآت، لمشاركة معلومات دقیقة بسرعة وفي الوقت المناسب.

 بأمنھم السكني المتواصل وضمان حصولھم على الفرصة.

 ): تعزیز المشاركة مع شركاء المجتمع G.2االستراتیجیة ( 

سمعنا في مشاركاتنا أننا قد  تمعیة أیًضا إلى مستوى جدید من الشراكة من ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك.تحتاج المنظمات المج
 نكون بطیئین في االلتزام بالبرامج الواعدة وأن أولویاتنا المتغیرة یمكن أن تؤدي إلى أن یشعر الشركاء بأنھم في وضع صعب.

ق خدمة ناجًحا قائًما على الشراكة، فضًال عن مجموعة من البرامج أنشأت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك نموذج تنسی
والخدمات الحصریة لسكان المساكن العامة. ومع ذلك، ھناك حاجة إلى استثمارات جدیدة من أجل توطید فرص الشراكة، 

  وتوفیر المزید من الموارد المخصصة للسكان.

شریًكا مجتمعی�ا یعملون بشكل تعاوني  150شبكة رسمیة تضم أكثر من ) CEPیدیر قسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (
مع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لربط السكان بالقوى العاملة وكبار السن والشباب والخدمات االجتماعیة. ومن أجل تقویة 

خالل صندوق اإلسكان العام، )، من CEPھذه الشبكة وزیادة الدعم للسكان، سیشرع قسم المشاركة المجتمعیة والشراكات (
في إجراءات ممولة من القطاع الخاص لتوسیع برامج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الحالیة وزیادة الموظفین، وتوسیع نطاق 
القدرات للجھود الرئیسیة القائمة على الشراكة، وإعداد برامج وشراكات جدیدة تتوافق مع خطط مخطط التغییر الخاص بھیئة 

  بمدینة نیویورك.اإلسكان 

 ): الشراكة مع السكان لتحسین جودة الحیاةG.3االستراتیجیة ( 

الغالبیة العظمى من السكان التابعین لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك یعرفون القواعد ویتبعونھا. ومع ذلك، إذا لم یتخلص أحد 
قد تكون لذلك آثار مضاعفة على نوعیة حیاة كل السكان من النفایات بشكل صحیح، أو أخفق في معاملة الجیران باحترام، ف

مقیم وموظف في العقار. في الوقت الحالي، تتجھ المواقف نحو التصعید حیث یجب على مدیر العقار تقدیم شكوى رسمیة ضد 
تحتاج ھیئة  أحد السكان، ویتم إحضار المستأجر لحضور جلسة استماع، أو یتم رفع دعوى ضد أحد السكان في المحكمة.
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إلسكان بمدینة نیویورك إلى تنفیذ طریقة فعالة للعمل بالشراكة مع السكان لمعالجة المشكالت المتعلقة بجودة الحیاة. تؤدي ا
جمعیات السكان وظیفة مھمة كمدافعة عن السكان، ویجب أن یكون لھا مقعد على الطاولة عند مناقشة القرارات الرئیسیة، 

جموعة محددة من السكان الذین یمكنھم المساعدة في العمل جنبًا إلى جنب مع موظفي ولكن یجب أن نعمل أیًضا على تمكین م
ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك للحصول على مدخالت المقیمین بشأن تحسینات جودة الحیاة ودعم التعلیم والتنفیذ قبل ظھور 

  المشكلة وبعدھا.

)، لتوفیر تثقیف مكثَّف Green City Forceمنظمات، مثل منظمة (یمكن أن تتعاقد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مع 
ورفع مستوى الوعي وإجراء حمالت توعیة على مستوى التطویر. ومن خالل ھذا النموذج، ستكون ھیئة اإلسكان بمدینة 

على المدى الطویل.  نیویورك قادرة على توفیر ِمنح للسكان وفرص للتعلُّم بالتجربة التي من شأنھا أن تدعم تقدمھم الوظیفي
 Smokeللمبادرات التي تتطلب التزاًما كامًال، ستقوم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بتكرار نموذج سفیر مكافحة التدخین (

Free Ambassador ھ للسكان لتوفیر تعلیم األقران وغیر ذلك من أشكال المشاركة للتصدي بشكل استباقي ) الجدید الموجَّ
اإلیجار المحتملة في ھذا المجال. تدفع سلطات اإلسكان األخرى رواتب لفرق سفراء المقیمین في كل عقار.  لقضایا إنفاذ عقود

  ویُعد استخدام ھذه النماذج الموازیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك طریقة فعالة لتمكین السكان وإنفاذ القواعد.

ا لتحسین جودة الحیاة، ستتطلب إدارة العقارات أیًضا تدخًال فردی�ا في بینما تُعد المشاركة على مستوى المجتمع مكونًا رئیسی� 
إنفاذ عقود اإلیجار بعد ظھور أي مشكلة مع سكان معینین. ولسد ھذه الثغرة، تقترح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وجود 

لعمل مع إدارة العقار لحل )، الذین سیتم تمكینھم لHousing Assistant Traineesمتدربین مساعدین في اإلسكان (
المشكلة قبل جلسة االستماع اإلداریة أو إنھاء عملیات اإلیجار. كما یمكن للمتدربین المساعدین في اإلسكان مساعدة السكان في 

تجدید شھادات االعتماد السنویة، وتوفیر المعلومات الداخلیة للمستأجر عند إجراء عملیة التأجیر، والمساعدة في عقد 
 رات غیر الرسمیة، وإخطار المستأجر بانقطاع التیار وحاالت الطوارئ، وانتقال المستأجرین. المؤتم

 [صندوق وسیلة الشرح]: التنوع الشامل والمساواة 

تلتزم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بإنشاء مكان عمل متنوع وشامل ویعزز المساواة. ولتحقیق ھذه األھداف، ستعتمد ھیئة 
یمثل التزام بلدیة مدینة نیویورك بتحقیق  )، الذيEO45بمدینة نیویورك أھداف األمر التنفیذي من بلدیة المدینة (اإلسكان 

المساواة والشمولیة وتوفیر الفرص. ستخضع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، بدعم من بلدیة المدینة، لعملیة مدتھا عام واحد 
ت والثقافة التنظیمیة في عدم المساواة، ومعالجة التفاوتات في مقاییس األداء المحدثة لتحلیل كیفیة مساھمة الممارسات والسیاسا

وعملیات قیاس األداء، ومواءمة ھیكل التشغیل الجدید وأطر األداء مع مبادئ العدالة العرقیة واالجتماعیة لتلبیة أھداف األمر 
ك أیًضا إلى مجتمع التعلم من وكاالت المدینة األخرى التي ) وتحقیقھا. ستنضم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورEO45التنفیذي (

 تمر بتحوالت مماثلة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة. 
 

 [صندوق وسیلة الشرح]: صندوق اإلسكان العام

لسكان ) الموارد والعالقات لتعزیز الفرص ونوعیة الحیاة لFund for Public Housingیتیح صندوق اإلسكان العام (
)، یقوم 501c3التابعین لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، ودعم أھمیة اإلسكان العام في مدینتنا. كمنظمة غیر ربحیة (

صندوق اإلسكان العام بدعم مھمة ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك الحاسمة لتوفیر مساكن عالیة الجودة لسكان نیویورك تتسم 
  مع تعزیز فرص الحراك االقتصادي.باالستدامة والشمول واألمان، 

  
 2025خطة عام 

سوف یستثمر صندوق اإلسكان العام في تنمیة القیادات، ومھارات القوى العاملة وأنماط الحیاة الصحیة، مع التركیز على 
) التابعین لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك باعتبارھم حجر الزاویة 24إلى  14من الشباب والكبار (من سن  100,000

 لجمیع المقیمین التابعین لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك.  اللتزامنا بخلق الفرص االقتصادیة والمساواة

ل الخاصة بھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، ویرفع من تأثیر السكان  كما سیقدم صندوق اإلسكان العام دعًما قوی�ا لخطة التحوُّ
  دي والمستقبل لمدینة نیویورك.التابعین لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك في التنوع، والمساواة في االنتعاش االقتصا
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 القیم/ المبادئ التشغیلیة

 نُظھر المستوى األعلى من األخالقیات، من خالل األمانة والشفافیة والمساءلة  األخالقیات:

ل الخاصة بھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك  المشاركة: نُشرك الشركاء والعامة والسكان ونحثھم على مؤازرة خطة التحوُّ
 ساھمة فیھا. والم

 إننا نعزز المساواة لسكاننا من خالل تصمیم البرامج وتنفیذھا لتمكین السكان وزیادة الفرص االقتصادیة. المساواة: 

 
  )12/20األھداف (الخطة االستراتیجیة بحلول 

 برامج عالیة التأثیر •
o ادات األسریة/ الحراك مجالس تنمیة القیادات الشبابیة، قیادات السكان، مشاركة/ تواصل السكان، القی

 االقتصادي
o  مھارات/ فرص القوى العاملة، وظائف ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، مسارات األعمال، ریادة

 ، التعلیم)NYCHApreneurship( األعمال في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك
 

 سفراء الصحة لمجتمع صحي، بیئة صحیة/ لیاقة، صحة الزراعة/ الغذاء، منع العنف  •
  

 الترویج والتواصل الفعال لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك  •
  

 نجاح جمع التبرعات •
  

 الحكم الرشید •
  

  التمیّز اإلداري •

 تكافؤ الفرص  

) على تعزیز تكافؤ الفرص ورصدھا Department of Equal Opportunity, DEOیعمل قسم تكافؤ الفرص (
ضمان االمتثال في التوظیف، واإلسكان العام، ودفع األجور المعمول بھا بواسطة المقاولین التابعین لھیئة اإلسكان بمدینة 

م التمییز ) في تعزیز تكافؤ الفرص على مستوى الوكالة، والشمولیة، وعدDEOنیویورك. تتمثل مھمة قسم تكافؤ الفرص (
لألشخاص الذین یعیشون أو یعملون في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، أو یتلقون خدمات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، 

) تحقیقات في مسألة التمییز، DEOأو یُدفع لھم من مقاولي ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك. یُجري قسم تكافؤ الفرص (
ب وخدمات المساعدة. نقدر الشمولیة ونقدم خدمات متكافئة بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو ویوفر فرًصا متساویة للتدری

الجنس (بما في ذلك الحمل والھویة الجنسانیة)، أو الدین أو األصل القومي، أو اإلعاقة، أو كون الشخص أجنبی�ا أو حاصًال 
أو الوضع العسكري، أو وضع الشراكة، أو الخصائص الوراثیة، على الجنسیة، أو العمر، أو الحالة االجتماعیة أو األسریة، 

أو التوجھ الجنسي، أو وجود سجل مسبق لالعتقال أو اإلدانة، أو حالة البطالة، أو سجل الرتب السابق، أو سجل ائتمان 
حقة أو عنف المستھلك، أو حالة مقدم الرعایة، أو الحالة كضحیة أو ضحیة عنف منزلي أو ضحیة جرائم جنسیة أو المال

 المواعدة.

 الشؤون الخارجیة  
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)، وقسم Office of Intergovernmental Relationsتشمل الشؤون الخارجیة كًال من مكتب العالقات الحكومیة (
مكتب العالقات الحكومیة ھو المسؤول عن العمل كحلقة  ).Department of Communications, DOCاالتصاالت (

مدینة نیویورك والھیئات التشریعیة في الوالیة والمدینة، ومختلف الوكاالت الحكومیة. كما یعمل  وصل بین ھیئة اإلسكان في
مع أعضاء الھیئة التشریعیة للوالیة ومجلس المدینة بشأن مسائل الرقابة أو التشریعات أو االعتمادات المتعلقة بعملیات 

وي لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، ویساعد اإلدارة القانونیة في السلطة. یقوم المكتب أیًضا بإعداد البرنامج التشریعي السن
إعداد التشریع للنظر فیھ من جانب الھیئة التشریعیة للوالیة باإلضافة إلى التعلیق على المقترحات التشریعیة األخرى التي قد 

 تؤثر في برامج الوكالة أو وظائفھا. 

) بوضع رسائل ھیئة DOCیقوم قسم االتصاالت ( ).DOCقسم االتصاالت (یعمل مكتب العالقات الحكومیة بشكل وثیق مع 
اإلسكان في مدینة نیویورك ونشرھا إلى قاعدة مختلفة من الجمھور، بما فیھا وسائل اإلعالم والسكان والموظفون والشركاء 

یسیة لالستفسار والتواصل مع المجتمعیون وعامة الجمھور من خالل العدید من قنوات االتصال. یعمل القسم أیًضا كنقطة رئ
وسائل اإلعالم بشأن القضایا الجاریة والمستمرة. وبالتعاون مع اإلدارات األخرى والشركاء الخارجیین، یعمل قسم االتصاالت 

)DOC .على ضمان تمثیل ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك بشكل دقیق ومتسق ( 

 تتمحور االتصاالت في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك حول أربعة مجاالت رئیسیة: 

العالقات اإلعالمیة، بما فیھا جمیع االتصاالت مع وسائل اإلعالم اإلخباریة نیابةً عن ھیئة اإلسكان في مدینة  •
 نیویورك. 

) التابعة لھیئة اإلسكان في Language Services Unitتواصل مع السكان، بما فیھا وحدة الخدمات اللغویة (ال •
 NYCHAمدینة نیویورك والمنشورات الموجھة للسكان مثل جریدة ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك (

Journal .( 

االتصاالت الرقمیة، بما فیھا الموقع اإللكتروني العام لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، ووسائل التواصل  •
 . Facebookوصفحة  Twitterاالجتماعي مثل صفحة 

 ). NYCHA Connectاتصاالت الموظفین الرقمیة والمطبوعة، بما في ذلك تلك الموجودة على موقع ( •

 االستراتیجیة واالبتكار  

، ویعمل مع 2019) في عام Office of Strategy & Innovation, OSIإنشاء مكتب االستراتیجیة واالبتكار ( تم
جمیع إدارات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك إلجراء تغییرات إیجابیة في كیفیة تقدیم الخدمات للسكان. ومن خالل توحید 

ھو التأكد أننا نستخدم تصمیم الخدمة وتقنیات تعتمد على البیانات،  فرق التخطیط االستراتیجي وإدارة األداء، یكون الھدف
  باإلضافة إلى تقدیم أدوات مبتكرة لتحسین الكفاءة التشغیلیة وتجربة السكان.

 ): إنشاء إدارة البیانات J.1االستراتیجیة ( 

واستخدامھا، من األصول القویة لتغییر جودة العملیات یمكن أن تكون البیانات، عند الحصول على الممتلكات وصیانتھا 
 لمؤسسة كبیرة ومعقدة مثل ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك من خالل استخدام المعلومات القابلة للتنفیذ في الوقت المناسب.

حدى الوحدات تستخدم ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك أنظمة معقدة ومتنوعة إلجراء أنشطتھا مثل إجراء إصالح في إ
السكنیة، واستكمال عملیات تجدید الشھادات السنویة للسكان، وشراء المواد واإلمدادات، وإجراء تحسینات رأسمالیة في إحدى 

ك وفقًا لقانون ( )، ومعالجة المدفوعات للبائعین. كما یتم إنشاء مالیین السجالت Section 8المنشآت، والتعامل مع الُمالَّ
لك األنظمة غالبًا من دون قواعد واضحة ومتسقة. وتكون إدارة البیانات ھي ممارسة تنظیم المبادئ بسمات مختلفة في ت

والسیاسات واإلجراءات والمعاییر وتنفیذھا لالستخدام الفعال للبیانات. وسیقدم ذلك المساعدة لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك 
ائل من البیانات: ھل ھناك درجة عالیة من الثقة الالزمة التخاذ القرارات في اإلجابة عن بعض األسئلة األساسیة بشأن الكم الھ

الصحیحة؟ ھل نحقق مشاركة سلسة للبیانات عبر أنظمتنا الرئیسیة؟ ھل البیانات الخاصة بنا مؤمنة ومحمیة؟ ھل لدینا فھماً 
 مشتركاً وتعریفات متسقة یتم توصیلھا بوضوح؟ 



 ألغراض المناقشة ولیس للتوزیع — 2020نوفمبر/ تشرین الثاني،  16

61 
 

نموذج الالمركزیة لقسم تكنولوجیا المعلومات إلى إعادة التعریف والتقویة للعالقات مع  كجزء من خطة التحول الشاملة، یھدف
العملیات، وإدارة  المجاالت األساسیة األربعة للوكالة، التي تمثل مستخدمي األنظمة المختلفة والمستھلكین للمعلومات المنتَجة:

وسیكون لتكنولوجیا المعلومات دوراً رئیسیاً جنبًا إلى جنب مع  ة.األصول ورأس المال، والتنظیم واالمتثال، والمالیة واإلدار
الشركاء التنظیمیین اآلخرین في إنشاء إطار عمل إلدارة البیانات والعملیات لدعم القرارات التشغیلیة والتكتیكیة 

 واالستراتیجیة.

 حقیق الفوائد التالیة:سیساعد وضع استراتیجیة لبیانات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك وإدارتھا في ت

زیادة القدرة على االستفادة من التحلیالت التخاذ قرارات تعتمد على البیانات عبر الوكالة من المنشآت إلى إدارات  •
 المكاتب المركزیة 

 تحسین قدرة إدارة العقارات ومساعدة موظفي الخطوط األمامیة على استخدام البیانات في عملھم الیومي  •
وقع أصول ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، وحالتھا، ودورة حیاتھا، مثل الغالیات والمصاعد رؤیة محسَّنة لم •

 ومراوح السقف، وما إلى ذلك، مما سیعزز من التخطیط وعملیة الصیانة الوقائیة. 
 ) من خالل إنشاءMaximo ،Siebel ،Oracleدقة محسنة للبیانات المتلقاة واإلبالغ عنھا عبر أنظمة متعددة ( •

 قاموس بیانات على مستوى المؤسسة
تنفیذ المساءلة بشأن إدارة البیانات ودقتھا في جمیع جوانب عملیات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك من خالل أدوار  •

 محددة مثل مضیفي البیانات المضمنة في وحدات األعمال

 للمؤسسة، الذي سیتضمن المراحل التالیة: تتصور ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك إدارة البیانات كھدف طویل المدى 

) إلعداد ھیكل إدارة بیانات ھیئة اإلسكان في Request for Proposal, RFPإصدار طلب عرض ( .1
 مدینة نیویورك

 Data Governanceإنشاء منظمة إدارة البیانات لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك ( .2
Organization( 

 إدارة البیاناتتعیین موظفین في منظمة  .3

  تطویر تقنیة إدارة البیانات وإطار عملھا .4

 تشغیل منظمة إدارة البیانات .5

 ): االستثمار في التكنولوجیا الجدیدة J.2االستراتیجیة ( 

یعتمد موظفو ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك على التكنولوجیا كل یوم ألداء وظائفھم. فیقومون بمعالجة أوامر العمل في 
)، واستخدام عدد Siebel)، وتوثیق شكاوى السكان في نظام (Oracle)، وإدخال أوامر الشراء في نظام (Maximoنظام (

ال یحصى من األدوات واألنظمة األخرى. ولكن في حین أن ھذه التقنیات ضروریة الستمرار قدرتنا على خدمة السكان، فإنھا 
 تحافظ أیًضا على الوضع الراھن وتمنع التغییر. 

تحسین خدماتنا للسكان، وإعادة بناء صورة ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، واحتالل موقع الریادة في مجال إدارة  من أجل
العقارات، یجب أن نستثمر في أحدث التقنیات التي توفر رؤیة لألوضاع داخل مبانینا وأنظمتنا. على سبیل المثال، بدأت ھیئة 

) Building Management System, BMSثبیت نظام جدید إلدارة المباني (اإلسكان في مدینة نیویورك بالفعل في ت
على أحدث طراز لتقدیم مالحظات في الوقت الفعلي بشأن األصول، مثل أعطال معدات التدفئة، واستخدام المرافق، وقراءات 

 مستشعر درجة الحرارة الداخلیة.

مر ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك في نظام المعلومات الجغرافیة باإلضافة إلى ھذا وغیره من تقنیات البناء الذكیة، ستستث
) یتم دمجھ في جمیع أنحاء الوكالة. سیكون نظام المعلومات Geographic Information System, GISللمؤسسات (

یلھا. إال أن االبتكار الجغرافیة للمؤسسات أداة موحدة، حیث یمكن لعدة مستخدمین عبر اإلدارات مشاركة البیانات المكانیة وتحل
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الحقیقي في نظام المعلومات الجغرافیة للمؤسسات سیكون في وجود نسخة رقمیة ثالثیة األبعاد لعقارات ھیئة اإلسكان في 
) في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع Maximoمدینة نیویورك یمكن لموظفي إدارة األصول من خاللھا تصور أوامر عمل (

 اء المبنى وحالتھ.البیانات األخرى ألد

سیعمل نظام المعلومات الجغرافیة للمؤسسات على تعزیز التعاون الرقمي بین العملیات ورأس المال، لكسر حالة التقوقع 
السائدة وتمكین التخطیط الشامل لألصول من خالل تجمیع البیانات الھامة في مكان واحد: عمر األصول، والعمر اإلنتاجي، 

) وبیانات األداء من نظام إدارة Physical Needs Assessment, PNAییم االحتیاجات المادیة (وبیانات الحالة من تق
المبنى. وفي ظل وجود تكامل البیانات، یمكن لفرق إدارة األصول استخدام أوامر العمل وغیرھا من البیانات كبدیل ألداء 

توزیع الموارد وعملیة اختیار رأس المال واإلدارة الشاملة األصول. وھذه البیانات، عند تحلیلھا مكانی�ا، یمكن أن تفید في 
 للمبنى.

ل تكنولوجي من خالل اعتماد نمذجة معلومات المبنى  باإلضافة إلى ذلك، تقوم ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك بإجراء تحوُّ
)Building Information Modeling, BIM المعماریة، والھندسة، والبناء )، وھي عملیة یستخدمھا متخصصو الھندسة
)architecture, engineering, and construction, AEC .لتخطیط المباني وتصمیمھا وبنائھا بشكل أكثر كفاءة (

) على دمج المعلومات التفصیلیة بشأن األصول وإنتاج تمثیالت ثالثیة األبعاد متوافقة مع BIMتعمل نمذجة معلومات المبنى (
)، مما یجعل المصممین في المشروعات الرأسمالیة یعملون على المعلومات GISالجغرافیة للمؤسسات ( نظام المعلومات

نفسھا كموظفي صیانة العملیات. نتیجة ھذا التكامل ھو توحید الخطوط من التخطیط والتصمیم إلى البناء والصیانة. أو بعبارة 
 ورة حیاة المبنى.أخرى، اتخاذ قرارات مستنیرة بالبیانات في كل خطوة في د

): تمكین منظمي ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك من التماس القرارات J.3االستراتیجیة ( 
 التشغیلیة

یُنسب االقتباس "ما ال یمكنك قیاسھ، ال یمكنك تحسینھ" إلى المفكر اإلداري بیتر دراكر. من أجل تحقیق األھداف التنظیمیة 
لدى موظفي ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك مقاییس محددة بوضوح وعملیة منھجیة الواردة في ھذه الخطة، یجب أن تكون 

 Authority Productivityلمراجعة األداء. نفذت ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك في األصل نظام تتبع إنتاجیة الھیئة (
Tracking System, APTS التنفیذیین في ھیئة اإلسكان في كأداة لمساءلة المدیرین وتزوید المدیرین  2001) في عام

ت العملیة بتكرارات مختلفة أدت  مدینة نیویورك بالقدرة على تحلیل البیانات وتمكینھم من تقدیم خدمات أكثر فعالیة وكفاءة. مرَّ
) الحالیة في Statistics, Trends, and Tracking, STATإلى إنشاء اجتماعات اإلحصائیات واالتجاھات والتتبع (

ل،  إلسكان في مدینة نیویورك.ھیئة ا وتم عقد االجتماعات بشكل متقطع خالل السنوات الماضیة. وكجزء من خطة التحوُّ
 تعتزم ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك إعطاء األولویة إلدارة األداء المنتظمة والمتسقة على جمیع مستویات الھیئة. 

) الشھریة في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك بین الموظفین STATستجمع اجتماعات اإلحصائیات واالتجاھات والتتبع (
التنفیذیین إلجراء مراجعة تتسم بالشفافیة التامة لألداء على مستوى ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك بكاملھا وعلى مستوى 

ا من مدیري األحیاء إلى مشرفي الحي والمنطقة والمنشأة. خالل ھذه االجتماعات، یُتوقع من أعضاء فریق إدارة العقارات بدءً 
صیانة العقارات شرح االتجاھات المتعلقة بمقاییس األداء الرئیسیة، مثل تحصیل اإلیجار، وتأخر اإلیجار، وعملیات إعادة 
االعتماد السنویة، وأوامر عمل الصیانة والحرف الیدویة، وأوامر عمل البائعین، ووقت تحضیر الشقة، ووقت االستجابة 

إلشغال، وما إلى ذلك. سیحضر االجتماعات ممثلون رفیعو المستوى إلدارات الدعم مثل المیزانیة والموارد البشریة إلعادة ا
والقانون، ویمكنھم تقدیم رؤى مفیدة بشأن القضایا الصعبة أو التي تنطوي على مشكالت. تُشدد ھذه العملیة على المساءلة، 

ي یحتاج فیھا الموظفون إلى المساعدة أو المزید من التدریب. یتم تتبع جمیع ولكنھا تسلط الضوء أیًضا على المجاالت الت
 القضایا التي تتطلب متابعة أو إجراًء تصحیحی�ا، كما یتم تصعیدھا إذا لزم األمر، ومعالجتھا في الوقت المناسب.

) في STATواالتجاھات والتتبع (باإلضافة إلى مراجعة أداء أقسام إدارات العقارات، تشمل عملیة اجتماعات اإلحصائیات 
ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك مراجعة اإلدارات الرئیسیة مثل المشروعات الرأسمالیة والمشتریات. وستسلط االجتماعات 

واآلفات، ) (العفن، HUDالضوء أیًضا على المقاییس المتعلقة بالنقاط األساسیة التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
  والرصاص، والمصاعد، والتدفئة) إلبداء نظرة شاملة ومتكاملة بشأن أداء ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك.
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) في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك على STATبینما سیُعقد الجزء األكبر من اجتماعات اإلحصائیات واالتجاھات والتتبع (
) في ھیئة اإلسكان في STATئ اجتماعات اإلحصائیات واالتجاھات والتتبع (أساس شھري، تتمثل الرؤیة في تطبیق مباد

مدینة نیویورك ضمن العملیات الیومیة للوكالة. بدًءا من مدیر العقار الذي یقوم بالتحقق یومی�ا مع مساعدي اإلسكان بشأن 
الیوم، إلى موظفي المشتریات الذین  مراجعاتھم السنویة، ومروًرا بمشرف صیانة العقارات الذي یراجع أوامر العمل لھذا

یراقبون مخزون اإلمدادات، یُتوقع من جمیع قادة اإلدارات مراجعة مقاییسھم مع الموظفین مرة واحدة على األقل في األسبوع 
لتحدید المجاالت التي تحتاج إلى االھتمام، ومعرفة متى یؤدي التدخل المبكر إلى تحسین النتائج. ستغرس اجتماعات 

) في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك االنضباط والتركیز الالزمین لتقدیم أفضل STATصائیات واالتجاھات والتتبع (اإلح
  الخدمات للسكان لدینا.

 اإلدارة القانونیة  

إلى ھیئة یقدم نائب الرئیس التنفیذي للشؤون القانونیة والمستشار العام ومحامو القسم القانوني المشورة والتمثیل القانونیین 
) إلى مجموعات العمل التالیة: المبادرات Law Departmentاإلسكان في مدینة نیویورك. تنقسم اإلدارة القانونیة (

االستراتیجیة والسیاسات الخاصة؛ وعالقات العمل والتوظیف؛ والتقاضي العادل لإلسكان والتوظیف؛ واالستئناف، وشؤون 
یة؛ والتقاضي التجاري؛ والتقاضي العام؛ والتقاضي المدني؛ وانضباط الموظفین؛ الشركات؛ والتنمیة العقاریة واالقتصاد

 ودعاوى اإلسكان؛ والُجنح.

ل ھذه، تعمل اإلدارة القانونیة مع المشاركة المجتمعیة والشراكات، واالستراتیجیة واالبتكار، وقسم  كجزء من خطة التحوُّ
ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك أن تُحسن من إنفاذ شروط عقد اإلیجار الخدمات اإلداریة الستعراض كیف یمكن لھیئة 

 Procurement Policyللساكن، مع العمل أیًضا مع قسم إدارة التورید على تطویر دلیل جدید لسیاسة المشتریات (
Manual.( 

یئة اإلسكان في مدینة نیویورك خالل العدید من مشاركاتنا، أثار الموظفون والسكان موضوًعا ثابتًا، وھو أنھ یجب على ھ
 القیام بعمل أفضل في تطبیق قواعدھا لتحسین نوعیة حیاة السكان في العقارات لدینا.

): تخفیف العبء عن الموظفین على مستوى العقارات المثقلة بالضرائب وتنفیذ K.1االستراتیجیة ( 
 خطة عمل متسقة على مستوى األحیاء السكنیة

في الوقت الحالي، تتطلب ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك من مساعدي اإلسكان ومدیري العقارات الشروع في إنھاء 
إجراءات اإلیجار للسكان نظًرا لعدم دفع اإلیجار واالنتھاكات األخرى لعقد اإلیجار. كما أن اإلدارة القانونیة في ھیئة اإلسكان 

إلسكان العام غیر مطلعتین بشكل كامل على القضایا التي یتم جلبھا وسببھا. باإلضافة إلى في مدینة نیویورك وإدارة استئجار ا
ذلك، فإن تراكم الملفات والمثول أمام المحكمة، وكالھما یتطلب درجة عالیة من اإللمام باإلجراءات القانونیة، ھي مسؤولیات 

ون بعد ذلك إلى االختیار بین التركیز في مھامھم األخرى تُفرض غالبًا على مساعدي اإلسكان ومدیري العقارات الذین یضطر
 في العقارات أو التركیز على إنفاذ عقد اإلیجار. 

ستعمل اإلدارة القانونیة وإدارة استئجار اإلسكان العام وقسم العملیات على تصمیم عملیة جدیدة إلجراءات إنفاذ عقود اإلیجار. 
نیة مع الھیكل الجغرافي الجدید لنموذج األحیاء السكنیة وستشرع في العمل مباشرةً مع وفي بادئ األمر، ستتوافق اإلدارة القانو

إدارة العقار في بدایة العملیة. وسیعمل المحامون مع إدارة العقار لتحدید ما إذا كان یجب المضي قدًما في إنھاء عقد اإلیجار، 
 بناًء على الحقائق والظروف الخاصة بتلك الحالة المحددة.

یًا، ستستعرض ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك العملیة التجریبیة القائمة، ووحدة محكمة اإلسكان المركزیة، لتقییم ما إذا ثان
كان ینبغي توسیعھا عبر المحفظة لجمیع قضایا عدم الدفع. ستتم أیًضا مواءمة وحدة محكمة اإلسكان الموسعة مع نموذج 

مساعدین وموظفي وحدة محكمة اإلسكان في كل حي، باستثناء أنھ سیتم أیًضا تعیین األحیاء السكنیة. سیتم تعیین مدیرین 
 بعض الموظفین بشكل منفصل في األحیاء في ھارلم ورید ھوك.

 
ستعمل وحدة محكمة اإلسكان الموسعة على تتبع اإلصالحات التي أمرت بھا المحكمة مركزی�ا، وإجراء مقابالت مع السكان، 

). سیساعد العمل بطریقة مركزیة في Siebelكمة، وإعداد ملفات القضایا، وإنشاء طلبات الخدمة في نظام (والمثول أمام المح
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معالجة قضایا عدم الدفع على ضمان حصول مساعدي اإلسكان ومدیري العقارات على مزید من الوقت للتركیز في 
 العقار. اإلجراءات األخرى، بما فیھا االنتھاكات األخرى للقواعد واللوائح في

باإلضافة إلى ذلك، من خالل توافق اإلدارة القانونیة ووحدة محكمة اإلسكان مع الھیكل الجغرافي لقسم العملیات، سیكون 
للمحامین وغیرھم من الموظفین ذوي الخبرة في اإلجراءات القانونیة نقطة اتصال واحدة لكل قضیة في أثناء سیرھا. سیوفر 

إضافیة داخل العملیة وسیسمح لشخص واحد بموازنة كیفیة تقدم القضایا إلى الخطوة  إنشاء خطوط اتصال واضحة رؤیة
 التالیة في تلك العملیة.

 ): تصمیم تدخالت أولیة لكل قضیةK.2االستراتیجیة ( 

لیس لدى ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك طریقة للنظر في سجل أحد البیوت فیما یتعلق بوقائع القضیة من أجل تحدید التدخل 
األنسب لفرض عقد اإلیجار. بدًال من ذلك، توجد حالة من االفتقار إلى االتساق على مستوى العقارات التي یتم تطبیق القواعد 

 . علیھا ومدى تطبیق ھذه القواعد

مع توفر البیانات الكافیة، قد تتطلب ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك عملیة موحدة التخاذ القرارات مع التأكید على تركیز 
جھودنا بشكل أفضل في المحكمة على القضایا التي تنطوي على حاالت "سوء السلوك" والتأخر المستمر في سداد اإلیجار أو 

، قد تمثل التدخالت األخرى، بما فیھا اإلصالحات السریعة أو ِمنح إدارة الموارد تأخر السداد. وحسب ظروف كل قضیة
) أو خطط الدفع أو الخدمات االجتماعیة، طریقة أنسب لضمان تطبیق قواعد عقد اإلیجار. یمكن أن تتم ھذه HRAالبشریة (

  التدخالت، بل یجب أن تتم، قبل أن نذھب إلى المحكمة.

 المحفظة تخطیط 

ملیار دوالر، وال یوجد مسار حالي لجمع  40محفظة اإلسكان في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك إلى رأس مال قدره تحتاج 
ھذا المبلغ من المال. وعلى الرغم من تصمیم النموذج األصلي لتمویل اإلسكان العام لیحقق االكتفاء الذاتي، في ظل وجود 

أسمالیة بطریقة دوریة منتظمة، قد أُثبت أنھ لیس كافیًا. كما لم تواكب اإلعانات عائدات إیجاریة كافیة لتمویل اإلصالحات الر
تلك الحاجة، وأخفقت العدید من المنشآت في الخضوع لدورتین، إن لم یكن في ثالث، إلعادة ضخ رأس المال. إن ھذه 

ظفي الصیانة، الذین یجب علیھم إصالح المتطلبات الرأسمالیة لھا تأثیر كبیر في نوعیة حیاة السكان وتخلق حلقة مفرغة لمو
المشكالت نفسھا بشكل متكرر، مع العلم بأن اإلصالح الحقیقي والمطلوب لن یكون متوفًرا. وتمثل ھذه اللحظة فرصة لمتابعة 

إعادة ضخ رأس المال للمحفظة بكاملھا، ووضع ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك في مكانتھا كمورد مستقر ومستدام في 
 .1935ینة التي تدعمھا منذ المد

 المشروعات الرأسمالیة  .أ

) ھو المسؤول عن تخطیط جمیع المشروعات Capital Projects Division, CPDإن قسم المشروعات الرأسمالیة (
 Super Storm Sandyاإلنشائیة الرأسمالیة وتنفیذھا في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، بما فیھا برنامج (

Recovery and Resilience program) في قسم المشروعات الرأسمالیة .(CPD یتم تخصیص موارد محدودة ،(
 بشكل استراتیجي لضمان الحفاظ على مخزون مساكن ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك للجیل القادم. 

تشغیل العقارات وتنمیتھا لألجیال االستثمارات الرأسمالیة ھي بشكل عام مشروعات طویلة األجل تعمل على تحسین ظروف 
) باستشراف CPDألزمت التطلعات لعشر سنوات ودورات التخطیط لخمس سنوات قسم المشروعات الرأسمالیة ( القادمة.

المستقبل واتخاذ قرارات مدفوعة بالبیانات والمفاھیم المثبتة والخبرات، ولذلك وضعت القسم في موقع القیادة بالوكالة فیما 
حفظة الطاقة واالستدامة بھا، والتكیف مع التغییر المناخي، ومعاییر التصمیم المبتكرة، وتكنولوجیا البناء، ضمن یتعلق بم

) على تنسیق العدید من المھام من أجل الوفاء بمھمة ھیئة CPDكما یعمل قسم المشروعات الرأسمالیة ( قطاعات أخرى.
برة االمتثال لمدونة القواعد، والتصمیم، والطاقة وعلوم البناء. باإلضافة اإلسكان في مدینة نیویورك الشاملة، في ظل وجود خ

) نفسھ وظیفی�ا من أجل توقع االحتیاجات المتغیرة لبرنامج رأس المال في CPDإلى ذلك، رتَّب قسم المشروعات الرأسمالیة (
 ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، عبر كسر حالة التقوقع السائدة في الماضي. 
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) مشروعات المحیط الخارجي للمبنى، بما فیھا 1( —ي الوقت الحالي، تم تقسیم فئات العمل إلى أربعة مجاالت رئیسیة ف
) وأنظمة البناء مثل التدفئة والمصاعد والسباكة وأنابیب رفع الغاز ومكامن البخار تحت 2األسطح والبناء الحجري والنوافذ؛ (

) واألساسات وغیرھا من التحسینات األمنیة 4یدات الشقق والمباني الداخلیة؛ () وتجد3األرض وخطوط توزیع المیاه؛ (
 ) أیًضا بدور تنفیذي في عقود األداء في قطاع الطاقة. CPDالخارجیة وتحسینات الموقع. یقوم قسم المشروعات الرأسمالیة (

ملیار دوالر لاللتزام بخطط  7.114من  من ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك ما یقرب 2020توفر الخطة الرأسمالیة لعام 
التحسین في البنیة التحتیة، والتحدیثات الرئیسیة، والترقیات النظامیة األخرى، واإلصالحات، وسرعة االستجابة، وتحصین 

المنشآت التي تضررت أو تأثرت بفعل إعصار ساندي المدمر. تعتمد الخطة على التوقعات الحالیة لتمویل رأس المال 
الي، والتمویل من المسؤولین المنتخبین المحلیین ومدینة نیویورك، وعملیات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في الفیدر

 أعقاب إعصار ساندي المدمر. 

ملیار دوالر في صورة تمویل فیدرالي من المدینة لمعالجة التدھور في التدفئة والمصاعد والواجھات  6.1تتضمن الخطة 
ملیار دوالر لمعالجة الرصاص والعفن والتدفئة والمصاعد واآلفات. وتتضمن  1.2ضمن خطة بلدیة المدینة واألسطح. وتت

 114ملیون دوالر لمعالجة الواجھات الخارجیة للمباني، بما فیھا مشروعات الجدران واألسطح، و 791الخطة الفیدرالیة 
ملیون  100ملیون دوالر للغالیات و 350خطة الوالیة ملیون دوالر أخرى لمعالجة مسألة استبدال المصاعد. وتتضمن 

ملیار دوالر مدرجة في ھذه الخطة، تُشكل ِمنح رأس المال الفیدرالیة  7.114دوالر الستبدال المصاعد. وإجماًال، من أصل 
% من مصادر أخرى (منحة التنمیة 8% من والیة نیویورك، و7% من بلدیة مدینة نیویورك، و38%، و47السنویة 

" وعملیات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وغیر Community Development Block Grantلمجتمعیة "ا
  39ذلك).

 ) بعض االستراتیجیات التالیة.CPDوإلتمام ھذه المجموعة من المشروعات المھمة، یستخدم قسم المشروعات الرأسمالیة (

 

 ھیكلة داخلیة وبناء القدرات): مواصلة إجراء إعادة A.1االستراتیجیة ( .1

) بدمج شركات إدارة برامج مستقلة كبیرة تابعة لجھات CPDفي السنوات األخیرة، قام قسم المشروعات الرأسمالیة (
خارجیة، حیث إنھ من غیر المرجح أن یتكرر توافر موارد التمویل، مما یسمح بأقصى قدر من الفعالیة في اإلدارة التنظیمیة 

) عملیة إعادة تنسیق تنظیمي استراتیجي لزیادة درجة مساءلة المدیرین CPDسم المشروعات الرأسمالیة (بھا. كما أتم ق
والموظفین وللتوافق مع معاییر الصناعة. وتشمل جھود التحسین المستمرة زیادة توافر التكنولوجیا واستخدامھا، وتوحید 

المشروعات المختلفة. یمر خط سیر المشروع الرأسمالي عبر كل  النماذج وتبسیط العملیات الداخلیة، ومتابعة خیارات تسلیم
 ) ویصل إلى نقطة التسلیم بجھد جماعي. وھذه المھام الحاسمة ھي: CPDقسم من أقسام المشروعات الرأسمالیة (

لیة عبر االلتزام بعملیة صنع القرارات القائمة على البیانات، أعدَّ قسم المشروعات الرأسما — تخطیط رأس المال •
)CPD بالشراكة مع األقسام واإلدارات األخرى في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، خطة ھیئة اإلسكان في ،(

 Financial) وحدات: وحدة التخطیط المالي (4مدینة نیویورك لرأس المال لخمس سنوات. یتألف القسم من أربع (
Planning الخمسیة وتضمن التزام ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك )، التي تشرف على وضع الخطة الرأسمالیة

)، التي تعمل على تقدیر المشروعات Cost Estimatingبالتمویل في الوقت المناسب، ووحدة تقدیر التكالیف (
 Physical Needsالرأسمالیة من التخطیط وحتى االكتمال، ووحدة تقییم االحتیاجات المادیة (

Assessment, PNAدیر عملیة تقییم االحتیاجات المادیة الشاملة في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، )، التي ت
)، التي تشرف على جمیع عقود الھندسة المعماریة/ الھندسة Contract Administrationووحدة إدارة العقود (

  وإدارة اإلنشاءات وأوامر المھام.
) خدمات Design Departmentل، یقدم قسم التصمیم (باستخدام االستشاریین والمھنیین من الداخ — التصمیم •

) وھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، وتحقیق التوازن CPDمعماریة وھندسیة لدعم قسم المشروعات الرأسمالیة (

                                                       
 .2020. مارس/ آذار 2024–2021والخطة المالیة ألربع سنوات للسنوات المالیة  2020معلومات الخطة الرأسمالیة حسب المیزانیة المعتمدة للسنة المالیة  39
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) وحدات: الھندسة 3بین العمل المخطط لھ واالحتیاجات العاجلة وحاالت الطوارئ. یتألف القسم من ثالث (
) Connected Communitiesتوجد مبادرة "مجتمعات متصلة" ( سة والقانون/ المعاییر.المعماریة والھند

 الحائزة على جوائز في قسم التصمیم. 
جھة اإلشراف على أجندة االستدامة لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك. القسم مكلف بالتخطیط  — الطاقة واالستدامة •

في أراضي ھیئة اإلسكان في مدینة  الرأسمالیةوتنفیذھا، وإجراء التحسینات للتعدیالت التحدیثیة لكفاءة الطاقة والمیاه 
نیویورك، مما یؤدي إلى تحسین االستدامة على المدى الطویل، وتجریب البرامج الختبار التقنیات واألسالیب 

 مدینة نیویورك. ) وغیره في ھیئة اإلسكان فيCPDالجدیدة، وتقدیم المساعدة التقنیة لقسم المشروعات الرأسمالیة (
المباني المستدامة ھي مباٍن صحیة، وسوف یتوسع القسم لمساعدة ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك في مشروعات 

 ,Energy Performance Contractsرأس المال والعفن والرصاص. یدیر القسم أیًضا عقود أداء الطاقة (
EPCsة إدارة المباني الجدیدة () الخاصة بھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، وأنظمBuilding 

Management Systems, BMS والخطة الشاملة إلدارة النفایات، ومجمع الطاقة الشمسیة المشتركة على ،(
)، ومواقف السیارات في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، من بین Community Shared Solarاألسطح (

 أمور أخرى. 
تقدم ثالثة فرق إلدارة المشروعات واثنان من مدیري البرامج المتعاقد علیھا إشرافًا شامًال  — إدارة المشروعات •

على المشروعات الرأسمالیة من البدایة وحتى االكتمال وبدء التشغیل، وضمان تسلیم المشروعات بأمان وفي الوقت 
تقوم وحدة العملیات المركزیة بإدارة المحدد وفي حدود المیزانیة وبالجودة المنصوص علیھا في وثائق العقد. 

الموظفین وتعیینھم لفحص المباني لدعم موظفي إدارة المشروعات. تتكون دورة حیاة المشروع الرأسمالي من 
  مراحل التخطیط والتصمیم والمشتریات والبناء واالكتمال تحت إدارة مدیر المشروع.

ملیار دوالر من التمویل المخصص  3.2لى ما یقرب من یشرف القسم ع — استعادة القدرة على العمل والتكیّف •
الستعادة القدرة على العمل بعد إعصار ساندي المدمر وتركیب أنظمة التكیف والصمود في المباني التي تضررت 

منطقة ضمن أربعة أحیاء. یشرف  33مبنى، وأنظمة مرتبطة بھا، في  220من العاصفة. یغطي البرنامج أكثر من 
الصمود أیًضا على العدید من البرامج التجریبیة وخطة التكیف مع المناخ التابعة لھیئة اإلسكان في قسم التكیف و

  مدینة نیویورك، التي تركز في استراتیجیات التصمیم التكیفیة.
االلتزام تجاه ثقافة التمیز في تقدیم الجودة، وإجماًال فإن قسم خدمات الدعم مسؤول عن مساعدة  — خدمات الدعم •

) في الوفاء بمھمتھ من خالل تقدیم الخدمات اإلداریة، بما فیھا إدارة الموارد CPDم المشروعات الرأسمالیة (قس
البشریة، واإلدارة اللوجستیة ومعالجة مدفوعات المقاولین، والتحلیل وإعداد التقاریر، والسالمة في إجراءات البناء 

  یب.وجودتھ، وضمان الجودة، واالمتثال الداخلي، والتدر
 
 

 ): تطبیق تخطیط استراتیجي وقائم على البیانات لرأس المال A.2االستراتیجیة (  

) وكذلك البیانات PNAمن خالل االستفادة من المعلومات التي تم الحصول علیھا من خالل عملیة تقییم االحتیاجات المادیة (
تسلسلیة منطقیة للبناء عند التخطیط للعمل لحمایة االستثمارات ) عملیة CPDالتشغیلیة، یطبق قسم المشروعات الرأسمالیة (
أعمال األسطح  —تبدأ ھذه العملیة التسلسلیة بإغالق المحیط الخارجي للمبنى  التي تتم داخل المنشآت وتحقیق االستدامة بھا.

 ثم معالجة أنظمة البناء والتجدیدات الداخلیة واألراضي.  —والبناء الحجري 

 ذا النھج، یتم تحدید المنشآت المقرر لھا استالم مصاعد حدیثة واستبدال محطة التدفئة بناًء على العملیة التالیة: بناًء على ھ

) التصنیف بناًء على العمر اإلنتاجي المتبقي وأوجھ القصور المذكورة في PNAیوفر قسم تقییم االحتیاجات المادیة ( •
 . 2017تفتیش قسم تقییم االحتیاجات المادیة في عام 

) على مقیاس من خمس نقاط من جید إلى سیئ. تُحدَّد تصنیفات PNAیتم تحدید تصنیفات تقییم االحتیاجات المادیة ( •
 الحالة على النحو التالي: 

 المكون جدید أو أقرب إلى الجدید، یؤدي وظیفتھ، وال یحتاج إلى إصالح، وال توجد أوجھ قصور. جید: .1
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 ظیفتھ، وتظھر علیھ بعض عالمات التآكل، وقد یتطلب صیانة روتینیة.یؤدي المكون و بین جید ومقبول: .2
المكون في منتصف عمره اإلنتاجي، ویؤدي وظیفتھ، ویحتاج إلى إصالحات طفیفة أو صیانة  مقبول: .3

 لمواصلة العمل.
المكون في مرحلة ثالثة أرباع عمره اإلنتاجي، یؤدي وظیفتھ مع بعض اإلخفاقات أو  بین مقبول وسیئ: .4

 عدم الكفاءة، معرض لخطر الفشل على المدى القریب ویحتاج إلى إصالحات كبیرة لمواصلة العمل.
المكون عند نھایة عمره اإلنتاجي أو بالقرب منھا، فشل أو على وشك أن یفشل في أداء وظیفتھ، بھ  سیئ: .5

 أوجھ قصور رئیسیة وبحاجة إلى االستبدال. 
یتم توفیر  —تصنیف حالة العملیات على أساس األداء (عدد حاالت االنقطاع عن العمل)، إشعارات أوامر العمل  •

ھذه المعلومات من قِبل المدیر و/أو نائب مدیر قسمي التدفئة والمصاعد داخل قسم العملیات في ھیئة اإلسكان في 
) إلى قسم المشروعات Excelعلى أساس سنوي. یتم توفیر تصنیفات العملیات إلكترونی�ا عبر قوائم (مدینة نیویورك 

 ) خالل الربع الثاني أو الثالث من كل عام إلخطار عملیة تخصیص رأس المال السنوي.CPDالرأسمالیة (
باني ھیئة اإلسكان في مدینة استعراض االقتصادات الكبیرة لزیادة االستثمار. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن م •

نیویورك عادةً ما تكون جزًءا من منطقة عمرانیة تتألف من مباٍن متعددة في محیط قطعة أرض، قررت الوكالة أن 
من األكثر فعالیة من حیث التكلفة استبدال أنظمة محطات التدفئة وأنظمة المصاعد بكاملھا في جمیع المباني في 

ن استبدال الغالیات أو المصاعد فقط. یتم تخفیض التكالیف المرتبطة بحركة المقاول إذا المنطقة العمرانیة، بدًال م
 كان المقاول یعمل على غالیات أو مصاعد متعددة في منطقة عمرانیة واحدة عند نشر الموارد في الموقع. 

ة: التكلفة المقدرة من قسم تقییم االحتیاجات یتم تحدید التكالیف المتوقعة للمشروعات الرأسمالیة بناًء على مصادر البیانات التالی
) لمشروعات مدینة نیویورك، وعقود بناء ھیئة RS Means) لالستبدال، وبیانات التكلفة حسب متوسط (PNAالمادیة (

اإلسكان في مدینة نیویورك التي منحتھا مؤخًرا لمشروعات مماثلة. وأیًضا، تطبق ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك عامل 
 اعد لتخصیصات المشروعات الرأسمالیة.تص

 ): مواصلة اعتماد نظام شامل لبرمجیات معلومات إدارة البرامجA.3االستراتیجیة ( 

)، وھو برنامج نظام معلومات إلدارة e-Builder) برنامج (CPD، اشترى قسم المشروعات الرأسمالیة (2019في عام 
ویُعد ھذا البرنامج سھل االستخدام منصة إلدارة البیانات، مما یتیح  السحابة.البرامج ذو درجة عالیة من الشفافیة ومستند إلى 

للموظفین الوصول الكامل إلى المستندات ومعلومات المشروعات في الموقع باستخدام أجھزة الكمبیوتر المحمولة أو األجھزة 
) لیحل محل برنامج إدارة المشروعات السابق، الذي e-Builderاللوحیة أو الھواتف الذكیة الخاصة بھم. تم شراء برنامج (

 لم یعد مدعوًما داخلی�ا أو من صانع البرنامج. 

) من تحدید تدفقات العمل لكل خطوة تقریبًا من CPD)، تمكن قسم المشروعات الرأسمالیة (e-Builderمنذ إطالق برنامج (
ن عقد المشروع والبدء ثم اإلغالق، وفي بعض الحاالت حتى عملیة رأس مال في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، بدًءا م

)، من التخطیط/عقد المشروع إلى التصمیم e-Builderمشروع نشط في برنامج ( 700التشغیل المبدئي. یوجد اآلن أكثر من 
شھر، مما تطلب والمشتریات والبناء واإلغالق والتشغیل المبدئي. تم ترحیل المشروعات من النظام القدیم على مدى تسعة أ

) وخارجھ. باإلضافة إلى ذلك، من أجل تتبع CPDتعاونًا وثیقًا مع أصحاب المصلحة داخل قسم المشروعات الرأسمالیة (
المشروعات بدقة وتحدید التمویل المناسب للمنشأة، تم فصل جمیع العقود، بما فیھا عقود الطلبات والعقود الفردیة التي تتضمن 

ام (قد تصل إلى اآلالف)، حسب أمر المھمة وتخصیصھا كمشروعات فردیة بأرقام تمویل محددة. العدید من أوامر المھ
) واآلالف من ملفات المشروعات الجدیدة. وعلى ھذا Oracleواستلزم ذلك إنشاء اآلالف من أرقام التمویل الجدیدة في نظام (
ت النماذج بمجرد تمریرھا من إدارة إلى إدارة داخل قسم النحو، توفر بنیة النظام التوجیھ والشفافیة، كما ألغت أیًضا مئا

 ).CPDالمشروعات الرأسمالیة (

) المستند إلى السحابة یُمثل أحد األصول e-Builder) على برنامج (CPDتأكد أن اعتماد قسم المشروعات الرأسمالیة (
المشروعات المتأثرة سواء بسبب  ) العالم، حیث تمكن الموظفون من تحدیدCOVID-19الكبیرة عندما ضربت جائحة (

األھم من ذلك، ھو تحول  ).CDCالتمویل أو بسبب التوافق مع إرشادات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (
الموظفین على الفور إلى بیئة عمل عن بُعد باستخدام ھذا البرنامج المستند إلى السحابة، مما سمح لھم بمواصلة العمل دون 
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) خالل ذروة الوباء في مدینة نیویورك CPDلت بنود كشوف المرتبات المعتمدة في قسم المشروعات الرأسمالیة (انقطاع. ظ
عند مستویات ما قبل الجائحة، بمتوسط خمسة وسبعین ملیون دوالر شھری�ا، على الرغم من التغییر في كیفیة إجراء األعمال. 

)، التي تضمنت الطلبات e-Builderلسة للموافقة على المعامالت في برنامج (یمكن أن یُنسب الكثیر من ھذا إلى العملیات الس
اإللكترونیة من البائعین. واألكثر أھمیة، ھو بقاء غالبیة المشروعات الرأسمالیة في الموعد المحدد حسب الجدول مع الحفاظ 

  على السالمة وضمان الجودة.

) لتتبع إدارة األصول بشكل أكثر e-Builderتجریبی�ا لبرنامج () استخداًما CPDأجرى قسم المشروعات الرأسمالیة (
) الممولة من Grant Disbursement Agreement, GDAتفصیًال من خالل مشروعات اتفاقیة صرف المنح (

) منشأة في ھیئة اإلسكان 35ملیون دوالر الستبدال محطات التدفئة والمصاعد في خمس وثالثین ( 450الوالیة، لتخصیص 
) كأصول فردیة. ومع ذلك، بالنظر إلى الموارد GDAمدینة نیویورك. وسیتم تتبع مشروعات اتفاقیة صرف المنح ( في

)، یستكشف قسم المشروعات الرأسمالیة e-Builderاإلضافیة المطلوبة إلكمال ھذا المستوى من تتبع األصول في برنامج (
)CPD.أیًضا خیارات أخرى ( 

التنازل عن منفعة المرافق من وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ): طلب A.4االستراتیجیة ( 
)HUD الستالم المدخرات ( 

) لطلب سلسلة من HUDتعمل ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك على تقدیم اقتراح إلى وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
وتُعرب ھیئة  كیفیة تحقیق ھذه المدخرات.التغییرات للحصول على جمیع المدخرات من تكالیف المرافق بغض النظر عن 

اإلسكان في مدینة نیویورك عن امتنانھا للعالقة الداعمة التي منحنا إیاھا زمالؤنا في وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUD) عبر السنوات في تطویر عقود أداء الطاقة (Energy Performance Contracts, EPCs ،حتى اآلن .(

ملیون دوالر في عام  18) الفردیة المطورة ذاتی�ا بقیمة EPCسكان في مدینة نیویورك من عقود أداء الطاقة (انتقلت ھیئة اإل
، لنتجاوز أھداف جدول أعمال االستدامة لعام 2020مالیین دوالر في عام  310إلى تمویل مشروعات بقیمة  2013
ة نیویورك على مر السنین من التحسینات البسیطة في . تطورت مشروعات الطاقة التابعة لھیئة اإلسكان في مدین2016

اإلضاءة إلى المشروعات المدعومة باستخدام المدخرات لتمویل محطات البخار، وفصل المیاه الساخنة الداخلیة، وتشیید أنظمة 
قق. وبینما تجمع إدارة المباني التي یمكنھا مراقبة ظروف التشغیل في غرف الخزانات واألجواء المناسبة والمریحة في الش

ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك مجموعة واسعة من مصادر التمویل المختلطة معًا، سنحتاج إلى الوصول إلى االستحقاقات 
) القائمة وأطر تخفیض معدل الفائدة تقید ما قد یتراكم EPCإن عقود أداء الطاقة ( المالیة لمبادرات المحافظة الخاصة بنا.

  اإلسكان في مدینة نیویورك.على ھیئة 

تخطط ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك لطلب التغییرات التالیة، وتقوم بإعداد الدعم التحلیلي إلرفاقھ مع الطلب وتقدیم طلب 
  نھائي:

  .الموافقة على استحقاق خفض األسعار من جمیع المرافق .1

باالحتفاظ باالستحقاقات المالیة كاملة من إجراءات خفض األسعار الخاصة بنا مع السماح لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك 
)، وشركات Department of Environmental Protection, DEPھیئة الطاقة في نیویورك، وقسم حمایة البیئة (

  مرافق الغاز لدینا.

  .التنازل عن خطوط المیاه الرئیسیة لمدة ثالث سنوات .2

سیكون لدى ھیئة اإلسكان  سكان في مدینة نیویورك بإنشاء خطوط رئیسیة بأقل من ثالث سنوات من البیانات.السماح لھیئة اإل
في مدینة نیویورك من سنة إلى سنتین من البیانات الحجمیة وفي بعض الحاالت بیانات السنة الجزئیة، وھو ما یمكن استخدامھ 

 سیتم إجراء العمل الممول للمیاه بالتزامن مع تدابیر الكھرباء والغاز.  التحسینیة.إلنشاء خطوط رئیسیة لتمویل التعدیالت 

 السماح باستخدام جمیع مصادر التمویل المتاحة لتحقیق وفورات المرافق، بما فیھا إجمالي القیم األساسیة.  .3

عات المرافق والحد من النفایات من المعدات السماح لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك باالحتفاظ بالمزایا المالیة الكاملة لمشرو
التي تم استبدالھا باستخدام جمیع المصادر المتاحة، بما فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، رأس المال وصنادیق التشغیل، 
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المرافق  والسماح لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك بتجمید مستوى االستھالك األساسي، وإجراء أي تعدیالت مطلوبة لبیانات
المفقودة أو غیر المكتملة أو غیر الصحیحة، وتعدیالت االستھالك المكافئ لتغیرات الوقود المتوقعة مثل من الغاز الطبیعي إلى 

الكھرباء أو من الغاز الطبیعي إلى البخار الذي یتم شراؤه، والتعدیالت المتعلقة بالطقس أو اإلشغال أو االمتثال للقواعد، 
 ة. واعتبارات مماثل

  .)EPCإزالة القیود المفروضة على حوافز عقود أداء الطاقة ( .4

) متاحة واستلمتھا ھیئة HUDضمان أن جمیع الوفورات المتدفقة من خالل حوافز مرافق وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
فز الطاقة من وزارة غالبًا ما تكون الوفورات المقدمة من حوا اإلسكان في مدینة نیویورك لغرض العمل في المشروع.

) إلى ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك (مثل إجمالي القیم األساسیة، الدعم المالي HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (
الوفورات المقتطعة بسبب القیود المفروضة على الحوافز غالبًا  اإلضافي) أقل من الفائدة المالیة الكاملة من الوفورات المحققة.

ملیون دوالر في صورة تعدیالت نظام البناء  45% من الوفورات المقدرة ویمكن أن تمول أكثر من 15-10ما تمثل 
  وحدة سكنیة. 110,000اإلضافیة المطبقة عبر 

  السماح بالتمویل المنظم للعملیات والصیانة بتكالیف مخفضة. .5

تكالیف التشغیل والصیانة، ولكن لم یتم تضمینھا في عقود قد تؤدي التكالیف المنخفضة الناتجة عن التقنیات المتقدمة إلى تقلیل 
على سبیل المثال، فإن المشروع التجریبي لدورة التخلص من النفایات عبر الھواء المضغوط  أو تمویالت الجھات الخارجیة.

 20من أكثر من المقترح من ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، من المتوقع أن یؤدي إلى تقلیل عدد موظفي خدمات الغرف 
مشروعات اإلضاءة الخارجیة في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك لتحسین السالمة واألمن من خالل تثبیت تقنیة  .2إلى 

ساعة لمصباح الصودیوم العادي  24,000ساعة مقارنة بـ  70,000) التي تتمتع بعمر أطول للمصباح LEDمصابیح (
یمكن تمویل ھذه التوجھات االبتكاریة وغیرھا من التقنیات  طلبات العمالة والمعدات.العالي الضغط، مما یؤدي إلى انخفاض مت

مقابل كل  المرنة والمستدامة أو استراتیجیات التمویل بین القطاعین العام والخاص من انخفاض تكالیف التشغیل والصیانة.
اإلسكان في مدینة نیویورك، یمكن أن توفر  مالیین دوالر في میزانیة العمل للخدمات الشخصیة في ھیئة 10تخفیض قدره 

 ملیون دوالر.  120ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك تمویًال قدره 
  

 تنفیذ التحسینات األخرى إلدارة مشروعات رأس المال ):A.1االستراتیجیة ( 

فرصة لتحسین الممارسات الحالیة ) تقدًما على صعید تنفیذ تغییرات إضافیة توفر CPDیحرز قسم المشروعات الرأسمالیة (
 ) للخدمات لسكان ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك.CPDولتعزیز توفیر قسم المشروعات الرأسمالیة (

 ) في تنفیذ كل مبادرة:CPDفیما یلي ملخص للمبادرات، والتقدم المحرز من جانب قسم المشروعات الرأسمالیة (

 .الرأسمالیةإعداد دلیل محدَّث إلجراءات المشروعات  .1

دلیل محدَّث إلجراءات المشروعات الرأسمالیة، یوضح جمیع العملیات ألصحاب المصلحة، ومن جاٍر العمل على تنفیذ 
 .2021المتوقع إصداره، إلى جانب برنامج تدریبي، في عام 

 إعداد وثائق استراتیجیة المشروعات مع أصحاب المصلحة المعنیین. .2

)، تتلقى جمیع المشروعات الجدیدة اآلن e-Builderاستراتیجیة موحدة للمشروعات. وباستخدام برنامج (یجري إعداد وثائق 
"عقد المشروع"، الذي یتضمن العناصر القیاسیة للصناعة الضروریة لبدء المشروع. واكتمل تدریب الموظفین على عقد 

خرى، مثل خطة تنفیذ المشروع وتسلیمھ، التي تتضمن ). كما تم االنتھاء من الوثائق األe-Builderالمشروع في برنامج (
معلومات مفصلة بشأن الجداول الزمنیة والتكالیف والھیكل التنظیمي، لحافظات محددة ویعمل قسم المشروعات الرأسمالیة 

)CPD .على تحلیل تعمیم ھذه الوثیقة على المحفظة بكاملھا ( 

 .التوسع في استخدام مؤشرات األداء الرئیسیة .3
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) مؤشرات األداء الرئیسیة وقام بمتابعتھا، بما CPDلعمل مع قسم تتبع األداء والتحلیالت، حدد قسم المشروعات الرأسمالیة (با
فیھا على سبیل المثال ال الحصر ما إذا كانت المشروعات ستنتھي في الموعد المحدد وفي حدود المیزانیة، ومعدالت الحوادث 

 جداول الزمنیة للمشروع، ومدى التزام المقاول بإجراءات السالمة والجودة، وغیر ذلك.المتعلقة بإجراءات السالمة، وال

) على ضمان جودة البیانات والجداول الزمنیة للتحدیثات، واتساقھا، باإلضافة إلى CPDیعمل قسم المشروعات الرأسمالیة (
تقییم المحفظة ومتطلبات العمل وتحدید التدابیر األخرى. یجري تطویر التصورات من خالل التقاریر ولوحات المعلومات في 

e-Builder  لعرض المعلومات الداعمة. سیتلقى الموظفون لتوفیر رسوم بیانیة "في نظرة واحدة" باإلضافة إلى آلیات الحفر
 تدریبًا على استخدام التقاریر الجدیدة وتخصیصھا فور توفرھا.

 .تشكیل فریق جدولة مخصص .4

) في الوقت الحالي على بناء فریق جدولة مخصص. وتم تحدید األدوار والمسؤولیات CPDیعمل قسم المشروعات الرأسمالیة (
 الوظائف. كما بدأت عملیة التوظیف، وسیتم إجراء التدریب بمجرد انضمام منظمي الجداول.للفریق واإلعالن عن مواصفات 

 ).CPDتعزیز االمتثال والرقابة على التدقیق الداخلي في قسم المشروعات الرأسمالیة ( .5

ملیة تقییم األدوار ) بدأت عCPDفیما یتعلق بتعزیز االمتثال والرقابة على التدقیق الداخلي في قسم المشروعات الرأسمالیة (
والمسؤولیات واإلجراءات الداخلیة. تجري إعادة ھیكلة للقسم لتجنب التداخل مع الوظائف الموجودة بالفعل، كما یجري 

 االنتھاء من احتیاجات التوظیف اإلضافیة.

 فریق منفصل لفحص الجودة والسالمة. .6

الجودة والسالمة، وتحدید االدوار الجدیدة، وتعیین الموظفین، ) فصل فِرق فحص CPDأكمل قسم المشروعات الرأسمالیة (
 وتعدیل النماذج والسیاسات الموجودة الستیعاب التكوین الجدید. التدریب مستمراً.

 تطویر ضبط الوقت لفریق التصمیم. .7

إدارات متعددة أخرى عبر أخیًرا، مبادرة ضبط الوقت التي یقودھا قسم تكنولوجیا المعلومات، التي ستستفید منھا في النھایة 
 .2021)، ومن المتوقع اكتمالھا في CPDھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك غیر قسم التصمیم في المشروعات الرأسمالیة (

 التطویر العقاري .ب

) ھو المسؤول عن تشكیل الشراكات Real Estate Development Department, REDDقسم التطویر العقاري (
كما أن قسم التطویر  والخاص والتفاوض بشأنھا وھیكلتھا إلعادة رسملة شقق الھیئة وإعادة استصالحھا. بین القطاعین العام

 24سنوات برأس مال  10)، وھي خطة مدتھا NYCHA 2.0) مسؤول بشكل أساسي عن تنفیذ خطة (REDDالعقاري (
في مدینة نیویورك، كجزء من مبادرتھا لاللتزام تعمل ھیئة اإلسكان  ملیار دوالر لمعالجة اإلصالحات الرأسمالیة الضروریة.

) القائم على المشروع، Section 8وحدة إلى برنامج ( 62,000)، على تحویل PACTالدائم بالقدرة على تحمل التكالیف (
التنمیة بجمع لتوفیر تدفق أكثر استقراًرا للدعم المالي الفیدرالي وللسماح لھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك وشركائھا في 

 Buildالتمویل لتلبیة االحتیاجات الرأسمالیة الكاملة ألكثر من ثلث المحفظة. وسیوفر النموذجان "البناء من أجل االستدامة" (
to Preserve, BTP) "و"التحویل من أجل االستدامة (Transfer to Preserve, TTP اإلصالحات الرئیسیة في (

لت أكثر من 2020نھایة عام  شقة أخرى. وبحلول 10,000-15,000 ، ستكون ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك قد حوَّ
). ستكون اإلصالحات قد اكتملت، أو قید التنفیذ، PACTشقة من خالل االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف ( 9500

أخرى جزًءا من مشروعات االلتزام  شقة 12,500ملیار دوالر فیھا. وستكون  1.3مع استثمار أكثر من  —في ھذه المباني 
 ) في عملیة مشاركة السكان أو ما قبل التطویر.PACTالدائم بالقدرة على تحمل التكالیف (

إجماًال، تمثل ھذه البرامج فرصة غیر مسبوقة لیس لتلبیة االحتیاجات المادیة لمباني ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك وشققھا 
ارد والمرافق التي تدعم صحة السكان وازدھارھم، بما فیھا الشوارع اآلمنة التي یمكن السیر فحسب، بل لالستثمار في المو

 فیھا، والمساحات العامة، وتجارة التجزئة في األحیاء، والخدمات االجتماعیة.
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 ) ولعب دور حاسم في تنفیذ استراتیجیة المخطط، تمت إعادة تنظیم لقسم التطویرNYCHA 2.0من أجل تنفیذ خطة (
) في وحدات األعمال التالیة التي یمكن أن تدعم دورة الحیاة الكاملة لمشروع التطویر العقاري مع الحفاظ REDDالعقاري (

على التوافق االستراتیجي في القیم األساسیة. سیساعد الھیكل الجدید القسم على أن یكون أكثر حسًما في كل مرحلة من مراحل 
ة المشروع، ولتقدیم خدمة عمالء عالیة المستوى للمقیمین لدینا وللزمالء اآلخرین عبر العملیة، ولضمان التمیز في إدار

 قطاعات القوى العاملة في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك.

 تخطیط المحفظة

) وإدارتھ، وتوجیھ REDDیتولى فریق تخطیط المحفظة مسؤولیة تطویر خط االنتاج لمشروع قسم التطویر العقاري (
المجتمعي ومبادرات المشاركة، وصیاغة السیاسات واستراتیجیات االتصاالت لدعم النجاح الشامل لھذه الجھود.  التخطیط

بالتعاون مع إدارات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك األخرى، بما فیھا قسم التنمیة المجتمعیة، یقود فریق تخطیط المحفظة 
ة من بدایة المشروع حتى اختیار المطور، وعند ھذه النقطة یبدأ فریق جمیع المشاركات المسبقة للسكان وأصحاب المصلح

المعامالت لعب دور أكبر في توجیھ المشروع حتى مرحلة التخلیص المالي. أجرى فریق تخطیط المحفظة مؤخًرا تحلیًال 
الختیار العقارات إلدراجھا في شامًال لمحفظة ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك إلنشاء نھج أكثر تحدیًدا وقائم على البیانات 

) والتحّول من أجل االستدامة BTP) والبناء من أجل االستدامة (PACTبرامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف (
)TTP یتعاون الفریق أیًضا مع قیادات السكان على مستوى المدینة لتنفیذ استراتیجیات جدیدة للتخطیط والمشاركة، بھدف .(

د السكان بفرص مجدیة لتشكیل مستقبل مجتمعاتھم. ویجمع أعضاء الفریق بین المھارات في التمویل العقاري، والتخطیط تزوی
 المجتمعي، والتصمیم الحضري، والھندسة المعماریة، والبحث، وسیاسة اإلسكان. 

 التصمیم والبناء

) REDDجمیع مشروعات قسم التطویر العقاري (فریق التصمیم والبناء مسؤول عن تقدیم الخدمات الفنیة والخبرة في 
ومبادراتھا. تشمل الخدمات العنایة الالزمة بشأن الممتلكات، والتخطیط البیئي، المراجعة البیئیة على النحو المطلوب بموجب 

 ,New York State Environmental Quality Review Actقانون مراجعة الجودة البیئیة لوالیة نیویورك (
SEQRAأو قانون السیاسة البیئیة الوطنیة ( /) وNational Environmental Policy Act, NEPA وإعداد ،(

) ألنشطة التصرف في HUDتقییمات الحالة المادیة على النحو المطلوب من قِبل وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) RAD Capital Needs Assessments, RAD CNAsالممتلكات مثل تقییمات احتیاجات رأس المال من (
، وتقسیم المناطق ومراجعة 1937من قانون اإلسكان األمریكي لعام  18وتقییمات الممتلكات اآلیلة إلى الزوال حسب القسم 

التعلیمات، ومراجعة التصمیم والمواصفات، والتقدیم والحصول على التصاریح من إدارة المباني والوكاالت األخرى في مدینة 
ف على البناء، ومراقبة الجودة. باإلضافة إلى ذلك، یضمن فریق التصمیم والبناء أن نطاقات اإلصالح نیویورك، واإلشرا

) تلبي االحتیاجات المادیة لعقارات برامج االلتزام الدائم PACTضمن مبادرة االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف (
ى جودة اإلصالحات، وأن نطاقات إصالح مبادرة االلتزام الدائم )، والحفاظ على مستوPACTبالقدرة على تحمل التكالیف (
) موجھة نحو أولویات ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك المتمثلة في الرصاص، والعفن، PACTبالقدرة على تحمل التكالیف (

 في مدینة نیویورك. والمصاعد، وإدارة النفایات، وبشكل عام الھدف المتمثل في توفیر منازل صحیة لسكان ھیئة اإلسكان

 المعامالت المالیة

فریق المعامالت المالیة مسؤول عن تنفیذ معامالت التطویر العقاري بدًءا من عملیة الشراء حتى إغالق عملیة البناء الخاصة 
محفظة قسم بالمعاملة بما في ذلك تحویالت القروض الدائمة و/ أو إعادة التمویل. ویتعاون فریق المعامالت المالیة مع تخطیط 

)، وتقییم المقترحات، RFEIs) و/ أو (RFPs) و/ أو (RFQs) إلعداد مواد المشتریات مثل (REDDالتطویر العقاري (
ویعیِّن في النھایة شریًكا في التنمیة للشراكة بین القطاعین العام والخاص. ثم یعمل فریق المعامالت مع شریك التنمیة المختار، 

أعضاء التنمیة اآلخرین في ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك، الستعراض المشروعات حتى والمحامین واالستشاریین و
مرحلة اإلغالق المالي، والتفاوض بشأن شروط المعاملة وھیكلتھا لتعظیم القیمة لسكان الھیئة والمحفظة العقاریة. وفي مرحلة 

یة إلى فریق إدارة األصول التابع لمبادرة قسم التطویر اإلغالق المالي للمعاملة، ینسق فریق المعامالت تسلیم مشروع التنم
وأخیًرا، یتدخل فریق المعامالت إلدارة تحویل مشروع التنمیة إلى تمویل دائم و/ أو أي عملیات إعادة  ).REDDالعقاري (

 تمویل أخرى. 
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 إدارة األصول

التنمیة ومراقبة أداء كل مشروع في المحفظة. یعمل فریق إدارة األصول مسؤول عن إدارة العالقة القائمة مع شركائنا في 
) لضمان REDDالفریق بشكل تعاوني مع إدارات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك األخرى وفرق قسم التطویر العقاري (

تثال تحدید متطلبات االمتثال وتحلیل المحفظة وتتبعھا وإدارتھا واإلبالغ عنھا وتصنیفھا بشكل واضح. تتضمن متطلبات االم
)، ومراقبة متطلبات العمل والمقاولین، ومراقبة أعمال HUDمراقبة المتطلبات التنظیمیة لوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

البناء، مراقبة إجراءات نزع الملیكة واإلجراءات القانونیة، ومراقبة المتطلبات القانونیة األخرى في المشروع. تتطلب إدارة 
كثر تعمقًا في السالمة المالیة للمشروع، ومراقبة المدفوعات وإدارتھا لصالح ھیئة اإلسكان بمدینة تفاصیل المحفظة نظرة أ

نیویورك، والموافقة على میزانیات التشغیل، واتخاذ قرارات متعلقة بالمشروعات عند الضرورة. كما سیعمل فریق إدارة 
 یة ومدیري العقارات عند ظھورھا.األصول على حل المشكالت المتعلقة بالمشروعات مع شركاء التنم

  العملیات التجاریة

) ویركز في العملیات REDDیوفر فریق العملیات التجاریة الدعم التشغیلي واإلداري عبر قطاعات قسم التطویر العقاري (
تشاریة نیابة وھو مسؤول عن إدارة مشتریات الھیئات االس واإلجراءات الداخلیة لمساعدة الفریق على العمل على نحو سریع.

عن القسم وإدارة العقود والعالقات التجاریة مع االستشاریین الخارجیین المتنوعین التابعین لمبادرة قسم التطویر العقاري 
)REDD.( ) یدیر فریق العملیات التجاریة أیًضا المیزانیات الداخلیة لقسم التطویر العقاريREDD ویعمل كحلقة وصل (

ل الداعمة األخرى داخل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مثل تكنولوجیا المعلومات والموارد البشریة بین القسم ووحدات األعما
 والمشتریات والتخطیط والتحلیل المالي.

 مخطط التغییر وصندوق الحفاظ على اإلسكان العام .ج

ع اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة لمنع المزید من التدھور وتحقیق االمتثال لمحفظة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالكامل م
ملیار  18) ومعاییر جودة اإلسكان األساسیة، تقدر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك الحاجة إلى ما یقرب من HUDالحضریة (

لتحقیق االستقرار خطة ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لجمع  مخطط التغییریوضح  دوالر لتحقیق االستقرار في العقارات.
شقة غیر  110,000تعالج الخطة الھادفة لتحقیق االستقرار الفجوة في التمویل واحتیاجات  األموال وتنفیذ ھذه التحسینات.

ھذه جمیع ھذا وسوف تعالج "تكلفة االستقرار"  شقة. 62,000)، والتي تغطي NYCHA 2.0مدرجة حالی�ا في خطة (
  ):HUDالمجاالت الرئیسیة التفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

  العفن: إصالحات شاملة للمطابخ والحمامات، وأنظمة التھویة واألنابیب •

  الرصاص: خفض تام (ولیس مجرد معالجة) •

  التدفئة: استبدال األنظمة القدیمة غیر الفعالة بحلول تراعي البیئة •

  االت رأس مالیةالمصاعد: استبد •

  اآلفات: ساحات جدیدة للنفایات؛ وآالت ضغط داخلیة •

  أعمال متنوعة: األمن؛ ومعدات رفع الغاز •

ملیارات دوالر أخرى، بإجمالي  7إن تحویل ھذه المباني بالكامل، مما یعني عمًال إضافی�ا یتجاوز االستثمارات الثابتة، سیكلف 
ل من شأنھ أن یشمل تحسین المراكز واألراضي المجتمعیة، وطبقات عزل خارجیة ملیار دوالر. كما أن التحول الكام 25

  جدیدة، وتحسینات أخرى.

نة من الشركاء الفیدرالیین ومن الوالیة والمدینة، جنبًا إلى  على الرغم من ذلك، عند إضافة كل تمویالت رأس المال المؤمَّ
ملیار دوالر لتحقیق  11ة طویلة األجل، فإننا نواجھ فجوة تزید عن جنب مع وفورات ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك المتوقع

ل الكامل. 18االستقرار وأكثر من    ملیار دوالر للتحوُّ
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بذلك،  مبنى. وللقیامتُعد خطة االستقرار ھي أول خطة شاملة من جانب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على اإلطالق لكل 
م واالستفادة من مصادر التمویل الجدیدة لتقدیم منازل ُمؤھلة للسكان، وضمان عدم ترك نقترح إنشاء صندوق عام لإلسكان العا

الصندوق العام من شراء وتسریع المستویات التاریخیة الضخمة للبناء والحصول على  التطویر. سیتمكنأي شقة تتخلف عن 
  ).Tenant Protection Vouchers, TPVsقسائم حمایة المستأجر الفیدرالیة (

)، HUD) ھي القسائم األكثر قیمة في وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (TPVsتُعد قسائم حمایة المستأجر الفیدرالیة (
وتساوي ما یقرب من ضعف الدعم المقدم من المصادر الفیدرالیة األخرى. لدى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ما ال یقل عن 

) ألنھا في حالة سیئة للغایة وتفي بمعاییر TPVsیة المستأجر الفیدرالیة (شقة مؤھلة للحصول على قسائم حما 110,000
"التقادم". وعندما تندرج الوحدات ضمن فئة "التقادم"، تصبح مؤھلة للحصول على قسائم حمایة المستأجر الفیدرالیة 

)TPVs.(  

) كضمان لزیادة TPVsستأجر الفیدرالیة (تقترح ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك استخدام الدعم المالي من قسائم حمایة الم
) إلى الموافقة على خطة تجمیع قسائم حمایة المستأجر HUDرأس المال. وتحتاج وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

) معًا قبل ربطھا بشقق معینة، بحیث یمكن استخدامھا لجمع األموال إلصالحات رأس المال اآلن. وبالقیام TPVsالفیدرالیة (
، ستكون ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك قادرة على جمع ما یكفي من تمویل رأس المال مقدًما لتحقیق االستقرار في جمیع بذلك

مقابل كل دوالر واحد في الدعم المالي  —، واالستفادة من الدوالرات الفیدرالیة بشكل أكبر 110,000الشقق البالغ عددھا 
 6)، یمكن أن تكمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك أكثر من TPVsجر الفیدرالیة (الفیدرالي في صورة قسائم حمایة المستأ

  سیتطلب التمویل الكامل الستراتیجیة االستقرار أیًضا اعتمادات إضافیة من الكونجرس. دوالرات في إصالحات رأس المال.

شكل  شاملة. وسیكونمل مع رقابة عامة من خالل الصندوق العام، ستضمن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك عملیة عامة بالكا
  العالقة بین الكیانین العامین على النحو التالي:

  تدخل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في عقد إیجار عقاري طویل األمد باستخدام الصندوق؛ •

  ویشرف الصندوق على عقود إدارة اإلنشاءات، و •

بمدینة نیویورك إلدارة الممتلكات وخدمات الصیانة یتعاقد الصندوق مرة أخرى مع ھیئة اإلسكان  •
  (وبالتالي الحفاظ على قوة العمل النقابیة).

 اإلسكان المؤجر .د

) برنامج قسیمة اختیار السكن التابع لھیئة Leased Housing Department, LHDیدیر قسم اإلسكان المؤجر (
برنامج الممول فیدرالی�ا، تقوم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ). بموجب ھذا الSection 8اإلسكان بمدینة نیویورك (برنامج 

بدفع مدفوعات إعانة اإلیجار نیابةً عن العائالت المؤھلة والمصرح لھا بتأجیر الشقق المملوكة ملكیة عامة وخاصة، التي تلبي 
یح لألسر دفع حصة معقولة من ) إعانة مالیة لإلیجار، مما یتSection 8معاییر جودة اإلسكان المحددة. ویوفر برنامج (

اإلیجار مع تعویض الفارق من قبل اإلعانات المالیة الحكومیة، حتى حد أقصى یسمى معیار الدفع. عادةً ما یكون الدعم المالي 
المدفوع للمالك (أو مدفوعات مساعدة اإلسكان) ھو الفرق بین ثالثین بالمائة من إجمالي الدخل المعدل لألسرة وإیجار العقد 

 الذي وافقت علیھ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك للشقة.

) Section 8شقة تابعة لبرنامج ( 83,225من المالك في برنامج اإلسكان المؤجر، بتأجیر  24,954یشارك ما مجموعھ  
 360متوسط دوالرات شھری�ا، حیث یدفع الساكن  1403ساكنًا مصرًحا لھم. متوسط إیجارات الوحدة ھو  185,127تضم 

ویبلغ متوسط الدخل السنوي لسكان  دوالًرا. 1053دوالًرا وتدفع ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك متوسط إعانة مالیة تبلغ 
% من إجمالي 7) مجتمعة Section 8دوالًرا. تشغل برامج اإلسكان العام وبرنامج ( 17,150 (Section 8)برنامج 

  40ان المدینة.% من سك7الوحدات السكنیة في المدینة و

                                                       
 .2020. مارس/ آذار 2024–2021والخطة المالیة ألربع سنوات للسنوات المالیة  0202معلومات الخطة الرأسمالیة حسب المیزانیة المعتمدة للسنة المالیة  40
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ًال شامًال على مستوى المحفظة PACT/RADمن المتوقع أن تجري برامج ( ) وصندوق الحفاظ على اإلسكان العام تحوُّ
وإذا نجح األمر، فقد یعني  ).Section 8) إلى برنامج اإلعانات المالیة (Section 9منصة اإلعانة المالیة لإلسكان العام (

ل الكامل. 170,000ھذا ما یقرب من   قسیمة إضافیة تحت تصرف اإلدارة عند التحوُّ

ل في ھذه المنصة، بدأ قسم اإلسكان المؤجر ( الھدف من ھذه المراجعة  ) في مراجعة عملیاتھ وسیاساتھ.LHDلإلعداد للتحوُّ
وضمن ھذه  نمو ھذا البرنامج.) احتیاجاتھ المستقبلیة من الموارد الستیعاب LHDھو التأكد من تحدید قسم اإلسكان المؤجر (

) المكونات التشغیلیة مثل تحلیل أعباء العمل، والقدرة االستیعابیة LHDالمراجعة المتشعبة، سیغطي قسم اإلسكان المؤجر (
ل.   المكتبیة، وتقییم البرمجیات، باإلضافة إلى مكونات السیاسة التي تقلل من نزوح السكان عند حدوث عملیة التحوُّ

  

): تنفیذ البرنامج التجریبي لمسار برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل D.1االستراتیجیة ( 
 ) نحو االعتمادPACTالتكالیف (

المسار نحو االعتماد، ھو مثال على مكون السیاسة الذي  —) PACTإن برنامج االلتزام الدائم بالقدرة على تحمل التكالیف (
ل.LHDسكان المؤجر (یتم تجریبھ بواسطة قسم اإل یوفر ھذا البرنامج  ) بھدف تقلیل نزوح السكان في أثناء عملیة التحوُّ

التجریبي فرصة محدودة لألسر المقیمة غیر الحاصلة على اعتماد، التي لم توقع على عقد إیجار برنامج االلتزام الدائم بالقدرة 
) القائم على المشروعات للحصول Section 8قار برنامج () في الوقت الذي تم فیھ تحویل العPACTعلى تحمل التكالیف (

 ).Section 8على االعتماد والبدء في تلقي مساعدات برنامج (
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 االستعداد لزیادة القسائم وأعباء العمل ):D.2االستراتیجیة ( 

االعتماد السنویة، وتجدید عقود )، توجد أنشطة منتظمة مثل عملیات إعادة HCVوبموبجب برنامج قسیمة اختیار السكن (
 ) التي تحدث على أساس سنوي أو كل سنتین.HQSاإلیجار/ زیادات اإلیجار، وعملیات التفتیش على معاییر جودة اإلسكان (

كما توجد العدید من األنشطة التي تحدث بمعدل تكرار أقل مثل طلبات التحویل وعملیات إعادة االعتماد المؤقتة والمثول أمام 
) في االعتبار كل نوع نشاط ومعدل تكراره عند تحدید LHDیأخذ تحلیل عبء العمل الحالي لقسم اإلسكان المؤجر ( حكمة.الم

 Est. HCVبالنظر إلى الزیادات المتوقعة المعروضة أعاله في الرسم البیاني المسمى " مستویات التوظیف المناسبة.
Program Totals by Year" اختیار السكن المقدرة حسب العام)، قام قسم اإلسكان المؤجر  (إجمالیات برامج قسیمة

)LHD.وفي الوقت الحالي، یجري  ) بتحدیث تحلیل أعباء العمل بھ للتأكد أن أوقات المعالجة في الحالة الحالیة محدَّثة
لمكتبیة وتكنولوجیا استعراض نتیجة العدد المناسب من الموظفین المطلوبین جنبًا إلى جنب مع تأثیرات توفر المساحات ا

 المعلومات والمساعدات المقدمة من جھات خارجیة.

 الوظائف والتعافي  استراتیجیة 

، 1992، بصیغتھ المعدلة بقانون اإلسكان وتنمیة المجتمع لعام 1968) من قانون اإلسكان لعام Section 3یھدف القسم (
الناتجة عن مساعدة مالیة معینة من وزارة اإلسكان والتنمیة إلى ضمان أن فرص العمل والفرص االقتصادیة األخرى 

) یجب أن تكون، إلى أقصى حد ممكن، باالتساق مع والقوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة، HUDالحضریة (
ة لإلسكان، وإلى موجھة إلى األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمنخفض للغایة، خاصة أولئك الذین یتلقون المساعدة الحكومی

 شؤون االعمال التجاریة التي توفر فرًصا اقتصادیة لذوي الدخل المنخفض والمنخفض للغایة.

بشكل عام على األنشطة  135" الجزء CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة " 24) من المادة Section 3تنص لوائح القسم (
، والفرص االقتصادیة األخرى. 3توظیف، واستخدام أعمال القسم والمتطلبات في ثالثة مجاالت واسعة: أھداف التعاقد وال

 وتتضمن القواعد تعلیمات محددة تتعلق بالمشتریات والتوظیف والفرص االقتصادیة وتشكیل الكیانات التجاریة المؤھلة. 

)، HUDلتنمیة الحضریة (بالنسبة إلى ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، تتم تغطیة جمیع األموال المقدمة من وزارة اإلسكان وا
) باإلضافة إلى أي HAPبما فیھا صندوق تشغیل اإلسكان العام وصندوق رأس المال وصنادیق مدفوعات مساعدة اإلسكان (

) توفرھا بلدیة المدینة بموجب القاعدة. ھناك حاجة لتطویر أسالیب التوظیف وغیرھا من CDBGأموال من صنادیق (
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) واستكمال جھود برنامج اإلسكان العام. HCV) ضمن برنامج قسیمة اختیار السكن (Section 3األسالیب لتحسین القسم (
) جزًءا كبیًرا من المیزانیة السنویة، في الغالب كمرحلة انتقالیة لمدفوعات مساعدة HCVیُمثل برنامج قسیمة اختیار السكن (

) وبرنامج القسم HCVامج قسیمة اختیار السكن (اإلسكان ألصحاب العقارات؛ ومع ذلك، یجب إجراء تقییم الربط بین برن
)Section 3.تنطبق  ) كجزء من جھود اإلصالح المقبلة. وباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لإلسكان العام، ال توجد حدود للتعاقد

ذا كان نشاط القاعدة على كل من المقاولین والمقاولین من الباطن، وتتم تغطیة المشروع أو النشاط بكاملھ بغض النظر عما إ
). ومن الناحیة Section 3) مموًال بالكامل أو جزئی�ا بمساعدة من برنامج قانون القسم (Section 3برنامج قانون القسم (

) على العمل غیر الممول Section 3العملیة، تطبق ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالفعل متطلبات برنامج قانون القسم (
 فیدرالی�ا.

) على جمیع أعمال البناء أو إعادة اإلعمار أو التحویل أو إعادة تأھیل المساكن (بما Section 3قانون القسم ( یطبق برنامج
فیھا الحد من مخاطر الطالءات المحتویة على الرصاص وتخفیفھا)، أو اإلنشاءات العامة األخرى التي تشمل المباني أو 

ذلك، ال تتضمن العقود المشمولة ضمن برنامج قانون القسم  على الرغم من التحسینات (بغض النظر عن الملكیة).
)Section 3 .عقود شراء اإلمدادات والمواد، ما لم یتضمن عقد المواد التركیب ( 

تعمل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك في طور إعداد وثیقة سیاسة منفصلة مع مجموعة شاملة من األفكار إلصالح سیاسة 
 ) ضمن ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وممارساتھ لیتم تنظیمھا في أربعة مجاالت عامة:Section 3برنامج قانون القسم (

 )Section 3توظیف السكان/العمال وفقًا لبرنامج قانون القسم ( — 1الجزء 

 )Section 3تطویر األعمال التجاریة وإبرام العقود وفقًا لبرنامج قانون القسم ( — 2الجزء 

) أو باستخدام األعمال Section 3ممارسات الشراء التي تسھل توظیف السكان وفقًا لبرنامج قانون القسم ( — 3الجزء 
 )Section 3التجاریة التابعة لبرنامج قانون القسم (

بناًء على جھود االمتثال المذكورة أعاله، خلق فرص اقتصادیة أخرى للسكان وفقاً لبرنامج قانون القسم  — 4الجزء 
)Section 3( 

حیث  ).Section 3یجب أن یكون ربط ھذه الجوانب المختلفة لالمتثال ھو حجر األساس ألي سیاسة لبرنامج قانون القسم (
) یُعد مسؤولیة على مستوى الوكالة بكاملھا، ویؤثر في كل قسم من أقسام ھیئة اإلسكان Section 3إن برنامج قانون القسم (

البائعین وتنوع الموردین، ضمن قسم المشتریات، ومكتب التمكین االقتصادي للسكان  بمدینة نیویورك. تقود وحدة نزاھة
)، البرنامج الذي یھدف للتأكد من ربط السكان واالعمال التجاریة ضمن برنامج قانون القسم REESواالستدامة (

)Section 3.ا مؤقتًا جدیًدا وتدریبًا لجمیع موظفي ومؤخًرا، قدمت كلتا الوحدتین إجراء معیاری�  ) بالفرص التي توفرھا الھیئة
الوكالة. تخطط ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلصدار إرشادات محدَّثة، تشتمل على التدابیر الجدیدة لتوسیع فرص التعاقد 

 ).Section 3والتدابیر األخرى ضمن برنامج قانون القسم (
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 خطة إدارة التغییر  

ل الخاصة  بھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تحسینات وتعزیزات جوھریة للسكان والممتلكات والموظفین بینما ستوفر خطة التحوُّ
لدینا، وسنحتاج إلى تعدیل وتحویل الطریقة التي نعمل بھا ونتفاعل معھا لتفعیل التغییرات العدیدة التي تمت مناقشتھا في 

یمكن للقیادة أن تتوقع فترة انتقالیة، وفي كثیر من الخطة. وحتى في ظل وجود إدارة تغییر جیدة، إال أن التغییر صعب، و
 األحیان، تراجع قصیر األجل في اإلنتاجیة في أثناء العمل على التغییر. 

ل. تشیر الدراسات إلى أن  % من جھود التغییر ال 70إن إدارة التغییر المؤسسي تُعد أمًرا بالغ األھمیة لنجاح خطة التحوُّ
إدارة التغییر ھي الركیزة األساسیة والعنصر األساسي  41.تحقیق منافع أو یتم التخلي عنھا تماًماتنجح: إما أنھا تفشل في 

لتحسین احتمالیة تحقیق نتائج ناجحة. وتتطلب إدارة التغییر الفعال مشاركة أصحاب المصلحة، والتدریب، واالتصاالت، 
للینة (النوعیة) ووجود قیادة متجانسة، ورؤیة للتغییر، وسفراء للتغییر. یحدث التغییر بنجاح من خالل مجموعة من العوامل ا

والصلبة (الكمیة). وتشمل أھم جوانب التغییر الناجح قیادة متضامنة، ورؤیة مشتركة، واتصاالت، واإلمساك بزمام عملیة 
ل  التغییر من جانب اإلدارة العلیا والمتوسطة. كما یجب أن تعمل إدارة التغییر المؤسسي بالتوازي مع إنشاء خطة التحوُّ

 التغییرات المطلوبة. وتنفیذھا نظًرا لنطاق

لن یكون ھناك نھج إداري أو استراتیجیة أو إطار عمل واحد یناسب جمیع التغییرات المؤسسیة من حیث الفعالیة في تمكین 
ل على مستوى المنظمة. تحتاج ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك إلى استراتیجیة تركز في  التغییر المستدام، ال سیما في التحوُّ

موظف عبر مجموعة من األقسام، الموجودة في مواقع متفرقة، وأدوار مختلفة،  11,000كة والقبول من تحسین المشار
وفترات عمل وتجارب مختلفة، وفي ظل الموظفین السكان حیث تأخذ ھذه االستراتیجیة معنى مختلفًا. تضع خطة إدارة التغییر 

ل الخاصة بھیئة اإلسكان  فھي تحدد رؤیة التغییر والنھج الشامل وترسم  بمدینة نیویورك.أساًسا بالغ األھمیة لخطة التحوُّ
  المسار لتحقیق أھداف ونتائج محددة في أثناء العملیة االنتقالیة.

 یتكون نھج إدارة التغییر في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من أربع مراحل، من ضمنھا:

ة وتطویر فھم أعمق للموقف الذي كانت فیھ ھیئة تعزیز المشارك – فھم مدى االستعداد للتغییر والوضع الحالي •
 اإلسكان بمدینة نیویورك، وموقفھا اآلن، وأین ترید أن تذھب.

تحدید الحالة المستقبلیة المثالیة لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك وتصمیم  — المواءمة مع الموقف المستقبلي •
  استراتیجیة وخطة إدارة التغییر.

بدء تنفیذ أنشطة إدارة التغییر وتحدیث اإلستراتیجیة حسب الحاجة بناًء على التعلیقات  — بدء العمل على التغییر •
 والدروس المستفادة.

دعم التغییر وتعزیزه والسلوكیات المرغوبة عبر ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من خالل مراقبة  — تعزیز التغییر •
 سة الدروس المستفادة. مؤشرات األداء الرئیسیة وتقییم نھج إدارة التغییر ودرا

 فھم مدى االستعداد للتغییر والوضع الحالي 

ل، بدأ العمل بالفعل لفھم الوضع الحالي من خالل األنشطة األخیرة  إلعداد ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك للبدء في خطة التحوُّ
 والمخطط لھا الملخصة أدناه:

 
تحدث فریق إدارة التغییر من قسم االستراتیجیة واالبتكار في ھیئة اإلسكان بمدینة  — مقابالت أصحاب المصلحة •

نیویورك مباشرة مع أصحاب المصلحة عبر المؤسسة لفھم خلفیاتھم ووجھات نظرھم وأولویاتھم وخبراتھم مع 
ل. أجرى الفریق   ان بمدینة نیویورك. مقابلة مع قادة األقسام عبر ھیئة اإلسك 27التغییر ووعیھم بخطة التحوُّ

                                                       
 What Everyone Gets Wrong About Changeإدارة التغییر ( بشأن): الخطأ الذي یرتكبھ الجمیع Harvard Business Reviewدوریة ( 41

Management من إعداد (N. Anand وJean-Louis Barsoux  
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أعدَّ الفریق وثیقة شاملة تقارن الخطط السابقة وتحدد كیف تطورت استراتیجیات ھیئة اإلسكان بمدینة  — المقارنة •
نیویورك بمرور الوقت. الھدف من ھذه الوثیقة ھو فھم الروابط والفجوات بین خارطة طریق ھیئة اإلسكان بمدینة 

ل المتطورة 42نیویورك بھدف تقدیم الدعم لالتصاالت الداخلیة وإدارة التغییر وتقدیم التقاریر الخارجیة  وخطة التحوُّ
). حددت الوثیقة الموضوعات التي قد تكون مفقودة، أو قد SDNY) و(HUD) و(NYCHAإلى المراقبین في (

ل، مثل تخطیط القوى العاملة والتوظیف وتدریب السكان  وإدارة بیانات تتطلب مزیًدا من التفصیل في خطة التحوُّ
 العمالء. 

ل • بدأت سلسلة من الجلسات العامة االفتراضیة لمشاركة تحدیثات  — جلسات واستطالعات عامة حول خطة التحوُّ
ل، واإلجابة عن األسئلة، وجمع مالحظات الموظفین. تم إصدار استطالع ما بعد الجلسة للحضور. كانت  خطة التحوُّ

ل وجمع الردود قیّمة عند جمع التعلیقات عل ى الجلسات، وفیما یتعلق بتقییم المعرفة والتصورات الحالیة لخطة التحوُّ
المدخالت واالقتراحات واألسئلة بشأن االستراتیجیة. وساعدت ھذه المعلومات في توجیھ استراتیجیة التواصل 

 الخاصة بنا. كما تم تضمین بعض المالحظات السریعة أدناه:
 

 
 

سیتم إرسال استطالعات الرأي الموجزة على شبكة اإلنترنت بشأن الجاھزیة  — 43للتغییراستطالع الجاھزیة  •
ل لجمع المدخالت  للتغییر بشكل دوري إلى جمیع موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك طوال فترة تنفیذ خطة التحوُّ

 وفھم درجة االستعداد للتغییر. الھدف من االستطالع ھو:
o لتقییم تصور الموظفین لل  تقدم المحرز في تنفیذ مبادرات خطة التحوُّ
o ل  فھم تصور الموظف ووعیھ بالتغییرات الناتجة عن خطة التحوُّ
o تحدید أي جوانب استراتیجیة إدارة التغییر وخطة االتصاالت تعمل بشكل جید وأیھا یمكن تحسینھ 

 
أشھر، بدًءا من  6-4على أساس موظفي ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك تم التخطیط لتوزیع االستطالع على كل 

، على أن یقدم االستطالع األول خط األساس لقیاس التقدم 2020نوفمبر/ تشرین الثاني إلى دیسمبر/ كانون األول 
المستقبلي مقارنةً بھ. وسیتم استخدام البیانات التي تم جمعھا من االستطالع لحث المشاركات المخصصة 

 ى تلبیة احتیاجات أصحاب المصلحة وتحسین االستعداد.واالتصاالت والدورات التدریبیة عل

ل، وكیف ومتى بدأ  — تقییم تأثیر التغییر • سیتم استخدام تقییم تأثیر التغییر ألصحاب المصلحة المتأثرین بخطة التحوُّ
لتي تحدث عبر ذلك التأثر، وفھم استعدادھم لدعم التغییر. یحدد تقییم تأثیر التغییر، ویقوم بفھرسة ویحلل، التأثیرات ا

                                                       
  ) خارطة طریق ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لتوفیر فرص التحسین المحددة في تقییم النضج.KPMGأعدت ( 42
من القادة،  600. تم إرسال االستطالع من مكتب الرئیس إلى أكثر من 2019) استطالًعا بشأن الجاھزیة للتغییر في سبتمبر/ أیلول KPMGأجرت ( 43

مدیري العقارات. ركَّز االستطالع بشكل أساسي في التصورات فیما بین إدارة اتفاقیة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة من نواب المدیرین التنفیذیین إلى 
)HUD) ل على نتائج استطالع ) وتتبع تقدم ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك KPMG) والرئیس الجدید. سیعتمد استطالع الجاھزیة للتغییر في خطة التحوُّ

 ).KPMGخاطر الموضحة في تقریر الجاھزیة للتغییر من (في معالجة الم
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ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، وینظر إلى الحالة الحالیة، والحالة المستھدفة، والتأثیرات في األشخاص، واألدوار، 
والعملیات، والتكنولوجیا من جانب مجموعة أصحاب المصلحة. ونرید التأكد من أن توقیت المبادرات الجدیدة 

ومن خالل معرفة التوقیت والتأثیرات، یمكن إدارة التغییر  الموظفین. المتعددة ال یسبب ضغوطاً على اإلدارات أو
 بشكل كلي والتواصل بشأنھ بشكل فعال، وإجراء التعدیالت عند الحاجة. 

 مواءمة الحالة المستقبلیة 

لالستمرار في زیادة الوعي وفھم التغییرات المخطط لھا من خالل أنشطة إشراك أصحاب المصلحة، نقوم بتطویر شبكة 
 تغییر، وإشراك القیادة، والتركیز في تمكین الموظفین. 

على النحو الموضح أعاله  ):Employee Engagement Committees, EECلجان إشراك الموظفین ( •
) في عام EECضمن مناقشة قسم الموارد البشریة، أنشأت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك لجان إشراك الموظفین (

إلشراك الموظفین وتمكینھم من خالل نموذج المجموعات. ولكي تكون عضًوا في لجان إشراك الموظفین  2017
)EECشخًصا، ومن  35إلى  25ت معھم. حتى اآلن، توجد مجموعتان من )، یتقدم الموظفون ویتم إجراء مقابال

) لوضع خطط EECالمقرر أن تبدأ مجموعة ثالثة قریبًا. كما عمل فریق إدارة التغییر مع لجان إشراك الموظفین (
ل وھما "ثقافة الخدمة" و"تمكین موظفینا" في ثقافة ھیئة  قابلة للتنفیذ لتأسیس اثنتین من القیم األساسیة لخطة التحوُّ

) في تقدیم أفكارھا إلى أصحاب المصلحة بما في ذلك EECاإلسكان بمدینة نیویورك. بدأت لجان إشراك الموظفین (
) HUDالقیادة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 ) والمراقب.SDNYومحكمة الدائرة الجنوبیة من نیویورك (
إن إنشاء شبكة تغییر ھو مفتاح نجاح التغییرات  شبكة التغییر: •

ل وما بعدھا. بناًء على عمل لجان إشراك  داخل خطة التحوُّ
 300-200)، نقوم ببناء شبكة تغییر من EECالموظفین (

موظف من جمیع أنحاء ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، بمن فیھ 
في كل قسم ومنشأة شكنیة. یتم إنشاء  سفیر تغییر واحد على األقل

شبكة التغییر، وھي مجموعة متعددة الوظائف من أصحاب 
المصلحة تم تنظیمھم للمساعدة في تنفیذ مبادرات التغییر، بالتعاون 

مع فریق مشاركة الموظفین واألقسام األخرى. ستكون شبكة 
 التغییر كاآللیة لما یلي:

o ئةتعزیز الشفافیة والتواصل عبر الھی 
o  الوقوف على نقاط الضعف والمخاوف والمشكالت

ل  المرتبطة بالتحوُّ
o  تحدید الممارسات الرئیسیة التي یمكن االستفادة منھا في

 جمیع أنحاء المنظمة
o إنشاء ھیكل دائم یمكن االستفادة منھ للمبادرات المستقبلیة 
o  إشراك أصحاب المصلحة في ممارسات إلتاحة الفرصة

 لة "المستھدفة".للمشاركة في خلق الحا
o تعزیز التغییر من خالل اإلجراءات والمدخالت لزیادة الوعي والحماس 

باإلضافة إلى ذلك، یتم إنشاء مجموعة أدوات لشبكة التغییر لدعم سفراء التغییر. ستحدد مجموعة األدوات األدوار 
یستخدمھا سفراء التغییر لتسھیل التواصل مع الموظفین والمسؤولیات واألنشطة المجدولة، وتشمل أدوات وقوالب یمكن أن 

المتأثرین. یمكن للموظفین التطوع والتقدم لیكونوا سفراء تغییر أو أن یتم ترشیحھم من نائب الرئیس التنفیذي. ومن المقرر 
مون مالحظات للقیادة سیتلقى سفراء التغییر معلومات جدیدة بخصوص التغییر، ویقد عقد االجتماعات لھذه المجموعة شھری�ا.

  ویبلغون عن أي مشكالت لضمان التواصل ثنائي االتجاه.
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یتمثل أحد المكونات الرئیسیة إلدارة  خطة التواصل •
التغییر في إدارة التواصل مع الموظفین والتوثیق 
واالستجابة بشكل استباقي للتعلیقات. ومن خالل 
المقابالت ومجموعات التركیز واالستطالعات، 

ل، لكنھم سیكون  الموظفون على درایة بخطة التحوُّ
سیحتاجون إلى توضیح سبب وكیفیة حدوثھا. كما 

نخطط لتطویر وتنفیذ خطة للتواصل تتضمن 
استراتیجیات المراسلة التي تستخدم قنوات متعددة 
تتوافق مع كیفیة تلقي الموظفین للمعلومات وكیف 

 یرغبون في تلقیھا. 
ذي أمر بالغ األھمیة الدعم التنفیتجانس القیادة:  •

لنجاح مبادرات إدارة التغییر في ھیئة اإلسكان 
ل الشاملة. تم إجراء  بمدینة نیویورك وخطة التحوُّ

من القادة ونواب المدیرین التنفیذیین من جمیع أقسام ھیئة اإلسكان بمدینة  40جلسة إدارة التغییر مع أكثر من 
ل والتوافق مع أھمیة إدارة التغییر ومناقشة نیویورك للحصول على موافقة التنفیذیین وإظھا ر االلتزام بخطة التحوُّ

ل، وسیساعدون  بناء شبكة التغییر. وبصفتھم قادة ألقسامھم، سیتم تزویدھم بأدوات للتواصل مع موظفیھم بشأن التحوُّ
نستمر في إشراك القادة في تحدید الموظفین لیكونوا جزًءا من شبكة التغییر. وعلى مدار األشھر والسنوات المقبلة، س

ل، باإلضافة إلى منحھم منفذًا إلبداء المالحظات.   لمنحھم الرسائل واألدوات الالزمة للتواصل مع فرقھم بشأن التحوُّ
ل وتمكین الموظفین بالمعرفة والمھارات  التدریب: • نحن نعمل على تقییم وفھم احتیاجات التدریب ضمن خطة التحوُّ

سیتم دمج التدریب في كل مبادرة حسب الحاجة، وسوف یتناسب مع خطة تدریب إجمالیة الالزمة لتحقیق النجاح. 
 وشاملة للوكالة. 

 
 تنفیذ التغییر 

سیتم تنفیذ التغییرات المخطط لھا بعد فھم تأثیر التغییرات واالستمرار في التعامل مع أصحاب المصلحة الداخلیین 
ل من خالل التحسین المستمر وجمع والخارجیین. ستستمر األنشطة التي بدأت في المر احل السابقة طوال تنفیذ خطة التحوُّ

 المالحظات، وسوف تؤدي إلى تطویر إطار عمل على مستوى المؤسسة إلدارة التغییر. 

أشھر، وجمع التعلیقات من شبكة التغییر،  6-4من خالل استطالعات الجاھزیة للتغییر كل  التحسن المستمر: •
واالجتماع بانتظام مع نواب المدیرین التنفیذیین والتفاعل مع الموظفین، سنقوم بتحدیث مواد التدریب والتواصل، 

وسنواصل تحسین خطة إدارة التغییر الخاصة بھیئة 
نظر أیًضا في حالة التنفیذ اإلسكان بمدینة نیویورك. سن

للتعرف على العقبات/ النجاحات واستخدام ھذه 
  المعلومات لتحسین نھج إدارة التغییر لدینا.

بناًء على إطار العمل على مستوى المؤسسة:  •
المدخالت من األنشطة الرئیسیة الموضحة أعاله، 

سنقوم بتطویر إطار عمل مكتوب على مستوى 
التغییر المستمر. سیتم تحدیث إطار المؤسسة إلدارة 

العمل ھذا بناًء على تعلیقات ھیئة اإلسكان بمدینة 
نیویورك والدروس المستفادة من خالل خدمات إدارة 

 التغییر المنفذة.
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 تعزیز التغییر 

تدام من قبل المنظمة. تشھد العدید من مبادرات التغییر نجاًحا قصیر المدى، لكنھا تفشل في النھایة بسبب عدم وجود التزام مس
یتطلب الحفاظ على التغییر وتعزیزه والسلوكیات المرغوبة عبر المؤسسة تتبعًا دقیقًا لما ینجح وما ال ینجح، باإلضافة إلى 

التحسین المستمر وتطور رسائل وتقنیات التغییر للحفاظ على تفاعل الموظفین. نخطط لتتبع االمتثال للعملیات الجدیدة عبر 
صحاب المصلحة وتعدیل خطة إدارة التغییر حسب الحاجة. وللبناء نحو التغییر المستمر والمستدام وتحقیق الفوائد مجموعات أ

ل، سنراجع إطار عملنا على مستوى المؤسسة ونكرره ونحسنھ باستمرار من خالل تكامل  الكاملة المتوقعة من خطة التحوُّ
 التعلیقات والدروس المستفادة من أصحاب المصلحة. 

 التنفیذ خطة 

ل المعقد في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك على مستوى الوكالة نھج تنفیذ متكرًرا، حیث  تعتمد االستراتیجیات یتطلب التحوُّ
الموضحة في ھذه الخطة إلى حد كبیر على بعضھا البعض وتتداخل مع ركائز االمتثال لالتفاقیة وخطط العمل. ولضمان 

ل في ھیئة اإلسكان استمرار مشاركة الموظفین و أصحاب المصلحة بشكل ھادف في كل من التخطیط وبدء تنفیذ عملیة التحوُّ
بمدینة نیویورك، تم وضع خطط التنفیذ لكل مبادرة. وخالل التنفیذ، ستراقب ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك مؤشرات األداء 

استراتیجیة تحول وأین قد تكون الحاجة إلى تعدیالت ) لفھم تقدم كل key performance indicators, KPIsالرئیسیة (
 لتمكین االستدامة والنجاح على المدى الطویل.

 النھج .أ
 

ل في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك، یتطلب تخطیط التنفیذ تعاونًا كبیًرا  كما ھو الحال مع أي جانب من جوانب عملیة التحوُّ
ة اإلسكان بمدینة نیویورك الموظفین األقرب إلى استراتیجیة محددة من بین األقسام. لتطویر كل خطة مشروع، تُشرك ھیئ

خالل سلسلة من اجتماعات التخطیط. یعمل ھؤالء األفراد (یشار إلیھم مجتمعین باسم "المالكون") عن كثب مع فریق 
خطط المشروع الالحقة  االستراتیجیة واالبتكار لتطویر نھج مدروس ومرحلي لتحویل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك. تتكون

 من العناصر التالیة: 
 

 مھمة محددة أو مجموعة مھام تمثل جزًءا ال یتجزأ من إكمال المشروع؛ —خطوة التنفیذ  •
 فرد أو أفراد مسؤولون عن كل مشروع أو خطوة تنفیذ؛ —مالك المشروع  •
 على مشروع آخر؛أي حالة یعتمد فیھا تنفیذ المشروع بشكل مباشر  —التبعیات الخاصة بالمشروع  •
أي إجراء أو مشروع أو حاجز أو أمر لوجستي محدد لھ تأثیر مباشر في تنفیذ  —التبعیات اإلضافیة  •

 االستراتیجیة،
في أثناء اجتماعات التخطیط، یتم تكلیف كل مجموعة تنفیذیة بتحدید إطار  —تواریخ البدء/االنتھاء والمدة  •

 زمني واقعي لكل مشروع،
) المعروفة أو المقدرة الالزمة إلكمال التنفیذ OTPS) أو (PS) أو (FTEsتكالیف ( —الموارد/التكالیف  •

 ألي مشروع أو مھمة،
 على غرار التبعیات، المخاطر المرتبطة بالتخطیط أو إلكمال تنفیذ أي مشروع أو مھمة. —المخاطر  •

نیویورك التبعیات والجداول الزمنیة واعتبارات الموارد باختصار، قدمت خطط المشروع ھذه إلى ھیئة اإلسكان بمدینة 
 الالزمة لتطویر خطة تنفیذ على مستوى الوكالة.

 خریطة الطریق .ب

ل  في النھایة، كان الھدف من ھذه المشاركات ھو وضع خارطة طریق تنفیذیة شاملة على مستوى الوكالة تتضمن مقیاس تحوُّ
دتھا وتسلسلھا. ستساعد ھذه المعطیات في توجیھ ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك واتساعھا وم

ل.   خالل ھذه العملیة، كأداة تخطیط وكأداة مساعدة بصریة لنقل األھداف طویلة المدى لخطة التحوُّ



 ألغراض المناقشة ولیس للتوزیع — 2020نوفمبر/ تشرین الثاني،  16

82 
 

للمشروع  وكنتیجة لھذه الممارسات، تمكنت ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك من تحدید التبعیات وإنشاء تسلسل واضح
ل الموضحة في ھذه الخطة. تتضمن بعض األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  الستراتیجیات التحوُّ

طرح متسلسل لفرق إدارة األحیاء، بدًءا من إعادة نشر موظفي المكتب المركزي للمشتریات  —فرق إدارة األحیاء  •
 .1ى مكاتب المنطقة كجزء من المرحلة وتكنولوجیا المعلومات والموارد البشریة والمالیة إل

) والتمویل المختلط في NGO1استیعاب محفظة تمویل المنظمات غیر الحكومیة ( —نموذج األحیاء السكنیة  •
 األحیاء الجغرافیة قبل تطویر محافظ أحیاء محددة؛

ة العقاریة لضمان تدریب التنفیذ المرحلي للموازنة القائمة على الوحد —الموازنة القائمة على الوحدة العقاریة  •
) وتجھیزھم لخدمة وظیفة HUDمدیري العقارات على متطلبات إدارة أصول وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 أساسیة في أثناء تخطیط المیزانیة السنویة للسنوات القادمة.
دید األولویات لحاالت إنشاء إطار عمل مؤقت لتح —إجراءت أعمال متسقة والتدخالت في القضایا مثقلة باألعباء  •

) في COVID-19عدم الدفع وحاالت التأخر في سداد اإلیجار المزمنة والتي تأخذ في االعتبار تأثیر جائحة (
 سكان ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك بالتزامن مع تنفیذ عملیة إنفاذ عقد إیجار محسَّنة قائمة على البیانات.

رك على التحسین المستمر في العدید من عملیات األعمال والتغییرات التنظیمیة ینعكس تركیز ھیئة اإلسكان بمدینة نیویو
الموضحة في ھذه الخطة. كما أن األمثلة أعاله ھي جزء صغیر من التحسینات واإلصالحات وإعادة التنظیم المشتركة بین 

ئة اإلسكان بمدینة نیویورك عن كثب ما األقسام الواردة في كل خطة مشروع. لتنفیذ ھذه األولویات االستراتیجیة، ستتابع ھی
ل. توضح خریطة الطریق أدناه  ھو ناجح وما ھو غیر ناجح، مما یضمن بقاء الموظفین وأصحاب المصلحة ملتزمین بالتحوُّ

ل ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك متعدد السنوات. انظر الملحق د للحصول على خطة تنفیذ أكثر  مدى تعقید واتساع تحوُّ
 .تفصیًال 
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 الھیكل التنظیمي لھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك —الملحق أ 

 توصیات استشاریة مفصلة —الملحق ب 

 المعلومات الدیموغرافیة في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك  —الملحق ج 

 مخطط التنفیذ المفصل —الملحق د 

 )KPMGوثیقة شاملة بتوصیات ( —الملحق ھـ 

 استطالع السكاننتائج  —الملحق و 

 محافظ األحیاء السكنیة  —الملحق ز 

 خطابات مجلس الرؤساء على مستوى المدینة —الملحق ح 
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