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مقدمة

الخطة الموحدة المقترحة لعام  2022لخطة العمل لمدة عام واحد ("خطة العمل المقترحة") هي الطلب السنوي لبلدية مدينة نيويورك الخاص
بوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ( )Department of Housing and Urban Development, HUDبالواليات المتحدة من
أجل برامج االستحقاق األربعة التابعة لمكتب تخطيط المجتمع وتنميته (:)Office of Community Planning and Development
المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع ( ،)Community Development Block Grant, CDBGوشراكات  HOMEاالستثمارية
( ،)HOME Investment Partnerships, HOMEومنحة حلول الطوارئ ( ،)Emergency Solutions Grant, ESGوفرص
السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/اإليدز ( Housing Opportunities for Persons with AIDS,
.)HOPWA
باإلضافة إلى ذلك ،ال تمثل خطة العمل المقترحة طلبًا من بلدية المدينة للحصول على تمويالت االستحقاقات فحسب ،بل هي طلب أيضًا
لالستفادة من منحة فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب /اإليدز ( )HOPWAمن أجل المنطقة الحضرية
اإلحصائية المؤهلة ( )Eligible Metropolitan Statistical Area, EMSAللحصول على منحة فرص السكن لألشخاص المصابين
بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/اإليدز ( )HOPWAفي نيويورك .ونتيجة لمراجعات المناطق الحضرية اإلحصائية (نشرة  OMBرقم
 )18-04الصادرة عن مكتب اإلدارة والميزانية ( ،)Office of Management and Budgetفإن تكوين األقسام الحضرية داخل
 ،New York-Newark-Jersey Cityوالمنطقة الحضرية اإلحصائية ( )Metropolitan Statistical Area, MSAالتابعة لـ
 NY-NJ-PAقد تغير ،مما أثر في السنة المالية الفيدرالية ( )Federal Fiscal Year, FFYلعام  .2022ووفقًا لنشرة  OMBرقم -04
 ،18و ، U.S.C. 12903(c)(2)(B) 42فإن الوالية القضائية الخاصة بمنحة فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة
المكتسب/اإليدز ( )HOPWAمن أجل المنطقة الحضرية اإلحصائية المؤهلة ( )EMSAلبلدية مدينة نيويورك للسنة المالية الفيدرالية ()FFY
لعام  2022والتخصيصات الالحقة تشمل المقاطعات التاليةNY ،Bronx County :؛ وNY ،Kings County؛ و New York
NY ،County؛ وNY ،Putnam County؛ وNY ،Queens County؛ NY ،Richmond County؛ و Rockland
NY ،County؛ و.NY ،Westchester County
بالنسبة لبرنامج عام  ،2022تلقت بلدية المدينة على مدار العام مبلغ  $304,212,902من أجل تمويلات الاستحقاقات لبرامج
المنح الأربعة التي خططتها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ( ،)HUDوجرى توزيعها على هذا النحو$166,259,543 :
لصالح المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع ( ،)CDBGو $81,327,120لصالح منحة الشراكات الاستثمارية (،)HOME
و $41,777,058لصالح منحة فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب /اإليدز (،)HOPWA
و $14,849,181لصالح منحة حلول الطوارئ (.)ESG
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ملخص األهداف والنتائج المحددة في الخطة

جدول األهداف اإلستراتيجية لوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ( – )HUDالمنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع
( )CDBGفقط
 :DH-1إمكانية الوصول لغرض توفير سكن الئق ميسور التكلفة

$26,161,000

 4برامج تركز على توفير السكن الذي يسهل الوصول إليه لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفير سكن آمن لألشخاص النازحين بسبب الحرائق أو
غيرها من حاالت الطوارئ ،وإيجاد سكن دائم ميسور التكلفة لألسر المشردة.
$294,469,000
 :DH-3االستدامة لغرض توفير سكن الئق ميسور التكلفة
 6برامج تركز على تحسين جودة اإلسكان عن طريق معالجة انتهاكات قانون اإلسكان ،وإجراء إصالحات طارئة ،و /أو إجراء تدابير إعادة
تأهيل معتدلة.
$2,603,000
 :EO-1إمكانية الوصول لغرض تهيئة الفرص االقتصادية
 1برنامج يركز على إنعاش األحياء التجارية في المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط وبناء قدرات شركات التنمية المحلية والمؤسسات
التجارية.
$4,524,000
 :EO-2تيسير التكلفة لغرض تهيئة الفرص االقتصادية
 1برنامج يوفر خدمات تعليمية مجانية لألسر /األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
 :SL-1إمكانية الوصول لغرض تهيئة بيئة معيشية مالئمة

$35,452,000

 9برامج تقدم أنشطة ترفيهية ،وحدائق مجتمعية ،وخدمات لألفراد المشردين ،وتحسينات ومعدات للمدارس العامة ،وتجديد دور رعاية المسنين،
وخدمات لضحايا العنف المنزلي وغيره من الجرائم ،وتشغيل المراكز المجتمعية.
 :SL-2تيسير التكلفة لغرض تهيئة بيئة معيشية مالئمة

$375,000

 1برنامج يوفر طعا ًما مجانيًا لمن يعانون من انعدام األمن الغذائي.
 :SL-3االستدامة لغرض تهيئة بيئة معيشية مالئمة

$31,954,000

 5برامج تركز على تصحيح االنتهاكات أو منعها في المرافق العامة بالمدينة ،وهدم المباني الخطرة ،وتحسين الممتلكات التاريخية.
ال ينطبق  -التخطيط /اإلدارة

$34,345,000

 5برامج مصنفة على أنها إما أنشطة تخطيط أو أنشطة إدارة ،وهي ليست مطلوبة لتحقيق الهدف اإلستراتيجي لوزارة اإلسكان والتنمية
الحضرية ( ،)HUDولكنها تقدم فوائد مثل التشجيع على توفير اإلسكان العادل ،وتقييم العقارات وتعيينها للمركز التاريخي ،ودراسة الشغور
وتيسير التكلفة للمساكن ،ودعم دراسات التخطيط على مستوى المناطق ،وضمان استخدام أموال المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع ( )CDBGوفقًا
للوائح الفيدرالية.
$429,883,000
اإلجمالي
منحة الشراكات االستثمارية ()HOME
لتحقيق أهداف توسيع الوصول إلى سكن ميسور التكلفة آمن وصحي ،ستمول منحة ( )HOMEالبرامج التالية في عام :2022

•

يتوقع برنامجان الحصول على إجمالي تراكمي قدره  $48,194,408لغرض توفير سكن الئق ميسور التكلفة.

•

يتوقع برنامج واحد الحصول على إجمالي تراكمي قدره  $25,000,000لغرض توفير سكن الئق ميسور التكلفة.
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•

سيُسخدم المبلغ المتبقي من أموال منحة ( ،)HOMEوهو حوالي  ،$8,132,712من أجل اإلدارة والتخطيط للبرامج ،ومن ثم ،ال
ينطبق ذلك على بيانات النتائج /األهداف التي تحددها وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية (.)HUD

منحة حلول الطوارئ ()ESG
• يتوقع برنامج واحد الحصول على إجمالي تراكمي قدره  $7,663,794لغرض توفير خدمات المأوى في حاالت الطوارئ للبالغين
غير المتزوجين الذين يعانون من التشرد.
•

يتوقع برنامج واحد الحصول على إجمالي  $900,500لغرض توفير خدمات التوعية في الشوارع وخدمات التوصيل لألفراد الذين
يعانون من التشرد بال مأوى من أجل تيسير خيارات التسكين في مساكن مؤقتة ودائمة.

•

يتوقع برنامج واحد الحصول على إجمالي تراكمي قدره  $2,949,009لغرض منع التشرد من خالل توفير خدمات الوقاية المجتمعية.

•

سيُستخدم المبلغ المتبقي من أموال منحة حلول الطوارئ ( ،)ESGوهو حوالي  ،$3,335,878في أنشطة نظام معلومات اإلدارة الصحية
( ،)Health Management Information System, HMISبما فيها التطوير المستمر لبرنامج خدمات رعاية األطفال واآلباء
( ،)CAPSونظام الدخول المنسق لمدينة نيويورك ،لغرض تقييم األشخاص المشردين وربطهم وتسكينهم في مساكن دائمة.

فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب /اإليدز ()HOPWA
لتحقيق أهداف توفير السكن الداعم الدائم ،والمساعدة اإليجارية القائمة على المستأجرين ،والتسكين في مساكن دائمة ،ومنع التشرد لألشخاص ذوي
الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( ،)Persons living with HIV/AIDS, PLWHAيعتزم برنامج
فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب /اإليدز ( )HOPWAخدمة ما يقرب من  3,000أسرة في جميع أنحاء المنطقة
الحضرية اإلحصائية المؤهلة ( )EMSAالتابعة لبلدية مدينة نيويورك سنويًا ،وذلك بهدف تلبية الحاجة ذات األولوية المتمثلة في تقديم إسكان ميسور
التكلفة لألشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز (.)PLWHA
ال سيما في عام :2022
•

سيركز ثالثة من رعاة المشروع في منع التشرد بين األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز ( )PLWHAذوي الدخل المنخفض من خالل تقديم المساعدة اإليجارية القائمة على المستأجرين.

•

سيحد أحد رعاة المشروع من التشرد بين األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز
( ،) PLWHAويزيد من استقرار السكن بين األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز
( ،)PLWHAويعزز الوصول إلى ال رعاية بين األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز ( )PLWHAمن خالل توفير التسكين في مساكن دائمة.

•

سيعمل ثالثة عشر راعيًا للمشروع على زيادة استقرار اإلسكان لألشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة
البشرية /اإليدز ( )PLWHAوتعزيز الوصول إلى الرعاية من خالل تقديم خدمات الدعم واإلسكان القائمة على المرافق الدائمة.
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تقييم األداء السابق

يمكن الوصول إلى تقرير األداء السنوي ( )Annual Performance Report, CAPERللخطة الموحدة لعام  2020التابعة لبلدية
المدينة على الرابط الموقع اإللكتروني لمكتب العمدة للعمليات (.)Mayor’s Office of Operations
لتقييم بلدية مدينة نيويورك لألداء السابق ألموال االستحقاقات التي خططها برنامج فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة
المكتسب /اإليدز ( ،)HOPWAيرجى الرجوع إلى تقرير األداء السنوي ( )CAPERلبرنامج فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة
نقص المناعة المكتسب /اإليدز ( )HOPWAلعام  2020التابع لبلدية المدينة ،حيث تتوفر أحدث البيانات المتاحة بشأن أداء برنامج فرص
السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب /اإليدز ( )HOPWAللوالية القضائية الموجودة في مالحق تقرير األداء
السنوي ( )CAPERلعام .2020

.4

ملخص عملية مشاركة المواطنين وعملية التشاور

تستخدم بلدية المدينة وسائل إخطار متنوعة إلعالم الجمهور .وقد أُرسل أكثر من  500إخطار عبر البريد اإللكتروني إلى المقيمين والمؤسسات
والمسؤولين الحكوميين في مدينة نيويورك اللتماس التعليقات خالل فترة المراجعة العامة لخطة العمل السنوية المقترحة لعام .2022
باإلضافة إلى ذلك ،تم نشر اإلخطارات المتعلقة بجلسة االستماع العامة في ثالث صحف محلية :صحيفة يومية تصدر باللغة اإلنكليزية،
وصحيفة يومية تصدر باللغة اإلسبانية ،وصحيفة يومية تصدر باللغة الصينية ،وتُوزع كل منها على مستوى المدينة.
عالوة على ذلك ،تم نشر اإلخطار على الموقعين اإللكترونيين لمكتب العمدة للعمليات ومكتب اإلدارة والميزانية بمدينة نيويورك .نُشرت
نسخة بصيغة  PDFلخطة العمل السنوية لعام  2022على الموقع اإللكتروني لمكتب العمدة للعمليات للمراجعة العامة والتنزيل.

أعلن مكتب العمدة للعمليات عن فترة للتعليق العام ( )Public Comment Periodمدتها  30يو ًما على صياغة خطة العمل السنوية
اعتبارا من الخميس ،الموافق  9ديسمبر /كانون األول  2021حتى الثالثاء ،الموافق  7يناير /كانون الثاني .2022
المقترحة لعام 2022
ً

عُقدت جلسة استماع افتراضية في يوم الخميس ،الموافق  16ديسمبر /كانون األول من الساعة  2:00حتى الساعة  3:00بعد الظهر من
أجل صياغة خطة العمل السنوية المقترحة لعام .2022
اعتبارا من  1يوليو /تموز  2022حتى  30يوليو /تموز  2022بشأن
أعلن مكتب العمدة للعمليات عن فترة للتعليق العام مدتها  30يو ًما
ً
التقديم النهائي لخطة العمل السنوية لعام  .2022ستعقد جلسة استماع افتراضية في يوم األربعاء ،الموافق  20يوليو /تموز  2022من
الظهر إلعداد خطة العمل السنوية المقترحة لعام .2022
الساعة  2:00بعد الظهر حتى الساعة  3:00بعد
ً
صدرت تعليمات للجمهور بإرسال تعليقاتهم المكتوبة بشأن خطة العمل السنوية المقترحة لعام  2022بحلول نهاية الدوام في يوم  30يوليو/
تموز  2022إلىOffice Mayor’s ,Manager Program Plan Consolidated City York New ,Rambaran Lisa :
 ,Floor, New York, New York 10007 th10 Broadway 253 ,Operations ofالبريد اإللكتروني:
.ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov

خطة العمل السنوية

4
رقم مراقبة ( 0117-2506 :OMBتاريخ انتهاء الصالحية)2021/9/30 :

