
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  تعلن الحاكمة هوكول عن خطط واسعة النطاق لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف اإلسكان في والية نيويورك
  

منزل بأسعار معقولة في والية  100,000مليار دوالر إلنشاء وصيانة  25سنوات  5ستستثمر خطة اإلسكان الشاملة لمدة 
  نيويورك

  
 ستتخذ الحاكمة إجراءات لبناء منازل جديدة، وبدء التنمية الموجهة نحو العبور وزيادة الكثافة في المناطق الحضرية  

  
ستعالج المبادرات الجديدة أوجه عدم المساواة في سوق اإلسكان لحماية سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض  

  والضعفاء
  

. ستبدأ 2022طط شاملة لجعل المساكن ميسورة التكلفة كجزء من حالة الوالية لعام أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خ
منزل ميسور   100,000مليار دوالر لمدة خمس سنوات إلنشاء والحفاظ على  25الحاكمة هوكول خطة إسكان جديدة بقيمة 

  في سوق اإلسكان.التكلفة على مستوى الوالية، وزيادة بناء المنازل الجديدة، ومعالجة عدم المساواة 
  

"في أعقاب الوباء، من األهمية بمكان أن نعالج أزمة اإلسكان ونجعل نيويورك مكانًا ميسور التكلفة  قالت الحاكمة هوكول:  
هذه الخطوات الجريئة هي خطوة رئيسية إلى األمام في تحويل سوق اإلسكان لدينا، وحماية القدرة على تحمل  للجميع. 

  التكاليف وزيادة المعروض من المساكن".
  

منزل   100,000مليار دوالر أمريكي إلنشاء والحفاظ على  25سنوات بقيمة  5ستنفذ الحاكمة هوكول خطة شاملة مدتها 
منزل مع خدمات الدعم للفئات الضعيفة من السكان. ستعمل خطة الحاكمة هوكول أيًضا  10,000بما في ذلك ميسور التكلفة، 

منزل إضافي بالكهرباء كجزء من خطة الوالية لكهرباء مليون منزل وجعل مليون منزل آخر جاهًزا   50,000على تزويد 
من أربعة أجزاء للتعافي االقتصادي والعدالة االجتماعية   للكهرباء. سيتم تصميم خطة اإلسكان الشاملة باستخدام إطار عمل

  والعمل المناخي واالتصال الرقمي.
  

  ستتخذ الحاكمة هوكول خطوات رئيسية لبناء مساكن جديدة وزيادة الكثافة في المناطق الحضرية المناسبة ، بما في ذلك:
  

ستقترح الحاكمة هوكول تشريعًا يطالب البلديات بالسماح  السماح بوحدات سكنية ملحقة في أحياء األسرة الواحدة:  •
واحدة على األقل في قطع األراضي المخصصة للسكن التي يشغلها مالكوها. سيسمح هذا التشريع  ADUبوحدة 

للبلديات بوضع متطلبات الحجم ومعايير السالمة لهذه المساكن. سيتطلب أيًضا إنشاء برنامج عفو في مدينة نيويورك 
لبناء من أجل ضمان سالمة المقيمين. مع توقع أنها تمتثل لقانون ا الحالية، ADUإلضفاء الشرعية على وحدات 

ستشمل خطة اإلسكان أيًضا تموياًل رأسماليًا للبلديات أو المنظمات غير الربحية للمساعدة في تقنين أو إنشاء وحدات 
ADU .جديدة  

اطق ستقترح الحاكمة هوكول تشريعًا لتعزيز البناء متعدد العائالت في المنبدء التنمية الموجهة نحو النقل العام:  •
التي ترسمها البلديات حول محطات النقل بالسكك الحديدية ضمن مسافة التنقل إلى مدينة نيويورك. ستقدم الوالية 

  المساعدة للبلديات لصياغة تغييرات القانون، وتخفيف العبء على البلديات األصغر.



ون الوالية الذي يحد من  ستقترح الحاكمة هوكول تعديل قانامنح مدينة نيويورك السلطة لتشجيع التكثيف:  •
في مدينة نيويورك، وإعادتها إلى السلطة  12.0الكثافة القصوى لنسبة المساحة األرضية السكنية إلى 

  المحلية. سيوفر هذا لقادة البلديات االستقالل الذاتي للسماح بتنمية سكنية أكثر كثافة عند الحاجة.

نظًرا للطلب المتغير على المكاتب  تب إلى إسكان: تخفيف القيود المفروضة على تحويل الفنادق والمكا •
والفنادق، ستستخدم الحاكمة هوكول تشريعات لتنفيذ قواعد تقسيم أكثر مرونة لتسهيل تحويل مباني المكاتب  
والفنادق غير المستخدمة إلى مساحات سكنية. يتضمن ذلك السماح ألي فندق من الفئة ب يقع داخل منطقة  

ة باستخدام شهادة اإلشغال الحالية للمساكن الدائمة، بشروط معينة، والسماح  تقسيم المناطق السكني
أو أي مباني قابلة للتطبيق تقع   1980بالتحويالت من مكتب إلى سكني للمباني التي تم تشييدها قبل عام 

 . 2027في مانهاتن من اآلن وحتى نهاية عام  60جنوب شارع 
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