
 
 الحاكمة كاثي هوكول  16/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعاً الذي ينشئ صندوق المحفاظة على اإلسكان العام لمدينة نيويورك
  

لتي تشتد مؤسسة منفعة عامة للمساعدة في تمويل المشاريع الرأسمالية اD-A.7805/A-S.9409ينشئ التشريع 
  NYCHAالحاجة إليها في مباني الشقق التابعة إلى سلطة اإلسكان في مدينة نيويورك 

  
  سيعمل القانون على تحسين الشقق ويحمي في الوقت ذاته حقوق السكان

  
لسنة  مليار دوالر في ميزانية ا 25يأتي توقيع مشروع القانون بعد إعالن الحاكمة هوكول عن خطة إسكان تاريخية بقيمة 

  2023المالية 
  
  

يؤسس صندوقاً للحفاظ على اإلسكان العام بمدينة  D-A.7805/A-S.9409وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا جديًدا 
شقة تحت إشراف هيئة اإلسكان في مدينة   25,000مهيد الطريق لإلصالحات المتأخرة وإعادة تأهيل وتحديث نيويورك وت

نيويورك. وقعت الحاكمة هوكول اليوم على مشاريع القوانين إلى جانب عمدة مدينة نيويورك إيريك آدمز وعضو الجمعية 
 ستيفن سيمبروويتز والسنانور جوليا ساالزار. 

  
 New York City"هذا مكسب كبير لسكان نيويورك الذين يعتبرون سلطة إسكان مدينة نيويورك ) ة هوكول،قالت الحاكم

Housing Authority, NYCHA  موطنهم. سيفتح هذا التشريع تموياًل فيدراليًا إضافيًا ويؤدي إلى تجديد مليارات )
شقة في مشاريع التطوير  25,000سينات مهمة لـ وسيوفر تح -بعد عقود من سحب االستثمارات الفيدرالية  -الدوالرات 
( في جميع أنحاء المدينة. أشكر عضو الجمعية سيمبروويتز والسناتور كافانا على رعايتهما لمشروع NYCHAالتابعة إلى )

( لمناصرتهم." من خالل الشراكة معًا اتخذنا خطوة مهمة لضمان حصول السكان على  NYCHAالقانون وأثني على قادة )
  ن آمن وصالح للعيش وعالي الجودة وبأسعار معقولة يستحقونه." سك

  
"أحيي إنشاء صندوق الحفاظ على اإلسكان العام بمدينة نيويورك والذي سيوفر مساكنًا  قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،

عالية الجودة وبأسعار معقولة في وقت تكافح فيه المزيد والمزيد من العائالت للوصول إلى هذه الضرورة األساسية." من 
قديم اإلصالحات الالزمة فإننا نرسل إشارات  خالل تحديث الشقق الموجودة تحت سيطرة سلطة اإلسكان في مدينة نيويورك وت

  لسكان نيويورك غير اآلمنين من حيث اإلسكان بأنهم مهمون وأننا لن نسمح بأن يعيشوا في ظروف دون المستوى بعد اآلن." 
  

  لعاجلةا اإلصالحات من الكثير تحقيق يتم لم الفيدرالي التمويل فشل من عقود بعد" قال عضو الجمعية ستيفن سيمبروويتز،
  اإلسكان تشكيل إلعادة العمر  فرصة يمثل (NYCHA) صندوق  فإن العواقب، تحمل إلى (NYCHA) سكان اضطر أن وبعد
  عن  المدافعون ذلك في بما األشخاص من لكثير التعاوني العمل تضمن شاق جهد ثمرة الصندوق تشريع تحقيق كان  لقد العام.
 حياة لتحسين المشتركة المهمة  أو الهدف  عن  أبًدا يغفلوا لم وجميعهم والوالية المدينة وحكومة  (NYCHA) و اإلسكان حقوق
  (." NYCHA) سكان

  

( في منطقة NYCHAلقد اضطر سكان أكثر من عشرين تطوير تابع إلى ) "  يا ساالزار،قالت عضوة مجلس الشيوخ جول
بروكلين التابعة لنا واإلسكان العام في مختلف أنحاء مدينة نيويورك االنتظار لعقود حتى يتخذ المشرعون إجراءات جادة بشأن  

يكن لدى المستأجرين في السابق أي خيار   (. لمNYCHAاإلصالحات المطلوبة بشكل عاجل لمشاريع التطوير القديمة في ) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyassembly.gov%2Fleg%2F%3Fbn%3DA07805%26term%3D2021&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vkml5cBbtAVNFuAhDXE5v%2BTC2eeGZSQoSVokLYhKj2k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyassembly.gov%2Fleg%2F%3Fbn%3DA07805%26term%3D2021&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vkml5cBbtAVNFuAhDXE5v%2BTC2eeGZSQoSVokLYhKj2k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0


( تأمين التمويل NYCHAفي هذه العملية. من خالل إنشاء صندوق للحفاظ على المساكن العامة سيسمح هذا القانون لسلطة ) 
( دون الخصخصة. إضافةً  NYCHAالفيدرالي والتمويل اإلضافي الالزم لتحسين الظروف في مشاريع التطوير التابعة إلى )

يحمي ( التخاذ قرارات جماعية بشأن مشاريعهم الخاصة وإدارة مبانيهم. NYCHAذلك يشير هذا إلى تمكين سكان )إلى 
( وسيخلق وظائف نقابية NYCHAالتشريع أيًضا بشكل حاسم جميع حقوق المفاوضة الجماعية للقوى العاملة النقابية في )

إضافية عالية الجودة. أشكر الحاكمة هوكول على التوقيع على هذا القانون اليوم كخطوة حاسمة إلى األمام في االلتزام المستمر 
  عام." تجاه سكان مدينتنا لإلسكان ال

  
( تاركين البنية التحتية والمرافق  NYCHA، "لفترة طويلة جًدا قللنا من االستثمار في )قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز

( اآلن على الوصول إلى منازل آمنة وعالية  NYCHAالقديمة دون إصالح ولكن مع هذا القانون نضمن أن يحصل سكان )
أود أن أشكر   واليوم نحن نفي بتلك الوعود.  -. لقد قُطعت وعود طويلة ولم يتم الوفاء بها الجودة وبأسعار معقولة يستحقونها

( والحاكمة هوكول وشركائنا في العمل والمناصرة وجميع شركائنا في ألباني على كفاحهم من أجل "إنجاز NYCHAسكان )
  العمل" من أجل سكان نيويورك." 

  
ى استثمار مليارات الدوالرات في رأس المال لتحقيق االستقرار في مبانيها من خالل سيفتح القانون الجديد قدرة السلطة عل 

إنشاء الصندوق االستئماني كمؤسسة ذات منفعة عامة قادرة على إصدار السندات وزيادة رأس المال من أجل تجديدات  
 وتحسينات شاملة للمباني. 

  
متعلقة بالصحة والسالمة البيئية مثل الرصاص والعفن والتدفئة والمصاعد  ونتيجة لذلك سيتم تمويل وإكمال القضايا األساسية ال

  واآلفات إضافة إلى أعمال األنظمة األخرى وإعادة تأهيل الشقق وتحسين األراضي بشكل أفضل وإكمالها بسرعة أكبر.
  

بجذب مئات الماليين من  -والتي تشرف على أكبر نظام إسكان عام في البالد  -( NYCHAبموجب الخطة، ستقوم )
الدوالرات الفيدرالية على شكل دعم جديد سنويًا من خالل استخدام قسائم حماية المستأجر الفيدرالية التي تتلقى دعًما أعلى لكل  

  أجل من الديون خفض بزيادة (NYCHA) لسلطة اإلضافي الدعم  هذا سيسمحلإلسكان العام.  9وحدة من القسم التقليدي 
  الحيوية. المال رأس تحسينات

  
واألهم من ذلك أن الصندوق سيضمن الحفاظ على المنازل بأسعار معقولة بشكل دائم مع الحفاظ أيًضا على جميع الحقوق  

 والحماية الحالية للسكان بما في ذلك:  
 اإليجار؛   في المائة فقط من دخلهم مقابل 30سيدفع السكان  •

 سيحتفظ السكان بجميع حقوق الوراثة الحالية؛   •

 ستظل الشقق مقتصرة على السكان ذوي الدخل المتدني؛ و   •

  (.NYCHAستستمر تعبئة الشقق الفارغة باستخدام قوائم انتظار ) •

  
إضافة إلى ذلك، سيكون للسكان الحق في التصويت واتخاذ قرار بشأن االشتراك في الصندوق. سيلعب السكان أيًضا دوًرا  

  نشًطا في تحديد البائعين الذين يتم اختيارهم إلكمال أعمال التجديد في مشاريعهم. 
  

للحاكمة هوكول لجعل اإلسكان ميسور التكلفة وأكثر  يعدُّ التةوقيع على مشروع القانون اليوم جزًءا مهماً من الخطط الشاملة 
مليار   25علنت عن خطة إسكان خمسية بقيمة إنصافًا واستقراًرا. في خطابها بمناسبة حالة الوالية، كانت الحاكمة هوكوأل

  100,000أنها إنشاء والمحافظة على من ش -التي تمت الموافقة عليها  2023أقرت الحقاً في ميزانية السنة المالية   -دوالر
مع خدمات الدعم. كما  10,000منزل إضافي ميسور التكلفة في المناطق الحضرية والريفية عبر نيويورك بما في ذلك 

المساحات الفندقية غير  وقعت الحاكمة مؤخراً قواعد أكثر مرونة لتصبح قانوناً لتحويل إنشاء قواعد أكثر مرونة لتحويل 
  .غلة إلى مساكن دائمةالمست

  
( يطالبون بشدة  NYCHA"لسنوات، كان سكان عقارات ) قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة تجديد المنازل والمجتمعات، 

بفضل قيادة ورؤية الحاكمة هوكول والسلطة التشريعية ومسؤولي المدينة سيمهد  بتوفير شقق أكثر أمانًا وصحة وحداثة. 
( الستثمار الموارد الالزمة لتحويل مبانيها وتزويد سكان نيويورك  NYCHAصندوق المحافظة على اإلسكان سيمهد طريق )

 بإسكان عالي الجودة وبأسعار معقولة." 
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"هذا يوم بالغ األهمية في تاريخ اإلسكان العام في   ويورك والرئيس التنفيذي،قال غريغ روس رئيس هيئة اإلسكان بمدينة ني

انحاء البالد. شكًرا للحاكمة كاثي هوكول على توقيع تشريع صندوق المحفاظة على اإلسكان العام  ٫مدينة نيويورك وفي كافة 
أس مالية الستثمارها في ممتلكاته ويوفر  ( القدرة على جمع مليارات الدوالرات الرNYCHAليصبح قانونًا. يمنح الصندوق )

( ورعاة مشروع NYCHAجنبًا إلى جنب مع سكان ) -للسكان صوتًا حقيقيًا في منازلهم المستقبلية. قادت الحاكمة هوكول 
ز القانون عضو الجمعية ستيفن سيمبروويتز والسناتور جوليا ساالزار والهيئة التشريعية لوالية نيويورك والعمدة إريك آدام

الطريق بالرؤية والشجاعة الالزمتين لتعطيل الوضع الراهن وإنهاء عقود من عدم   -وقادة المجتمع وشركاء المناصرة 
  االستثمار وللمرة األولى تقديم حلول حقيقية ودائمة من شأنها تغيير نوعية حياة سكان اإلسكان العام في مدينة نيويورك." 

  

( ومدينة نيويورك  NYCHA"هذه لحظة ال تصدق بالنسبة لسكان ) قالت جيسيكا كاتز، مديرة اإلسكان بمدينة نيويورك:
سيكون   -( هم األشخاص الوحيدون الذين سيقررون مستقبل منازلهم NYCHAككل. من خالل الصندوق سيكون سكان )

( NYCHAالمحفاظة على منازلهم." سيسمح لنا صندوق ) لديهم أخيًرا الخيارات والقدرة على قيادة الحوار حول كيفية
للمحافظة على اإلسكان ضمان بقاء هذه المنازل لفترة طويلة في المستقبل مع الحفاظ على أسعارها الدائمة آلالف من سكان  

ك سكان  نيويورك. شكًرا للحاكمة هوكول والعمدة آدامز والسناتور ساالزار وعضو الجمعية سيمبروويتز واألهم من ذل
(NYCHA ".الذين دافعوا عن أنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم للمحفاظة على اإلسكان العام في مدينة نيويورك )  
  

"سيجلب صندوق المحافظة على اإلسكان العام  قال غاري الباربيرا رئيس مجلس مهن البناء والتشييد في نيويورك الكبرى، 
( مما يعزز نوعية الحياة لعدد ال يحصى  NYCHAرة طويلة إلى مساكن )( استثمارات مهمة ومتأخرة منذ فتNYCHAفي )

من سكان نيويورك الذين يعملون بجد من خالل ظروف اإلسكان المحسنة التي تمس الحاجة إليها وإنشاء اآلالف من المهن 
درة الحاسمة التي ستنمي الجديدة للطبقة المتوسطة مع منافع. نحيي الحاكمة هوكول والعمدة آدمز على دعمهما لهذه المبا

  ( بكرامة وأمان وراحة. " NYCHAالطبقة الوسطى في مدينتنا وتساعد على ضمان أن يعيش جميع سكان )
  

"بجرة قلم قامت الحاكمة هوكول بتمكين   قال أدريان هولدر المدعي العام لجمعية المساعدة القانونية للممارسة المدنية،
خالل منحهم نفوذًا في تقرير مستقبلهم في ظل صندوق الحفاظ على اإلسكان العام في مدينة عمالئنا وسكان اإلسكان العام من 

( وعدم وجود  NYCHAنيويورك. في وقت حرج، مع احتياجات رأس المال الضخمة غير الملباة في اإلسكان العام في )
لوصول إلى األموال إلجراء  ( لNYCHAاحتمال حالي للتمويل الفيدرالي اإلضافي سيوفر هذا القانون فرصة إلى )

نثني على الحاكمة   اإلصالحات وللمقيمين الختيار ما إذا كان الصندوق هو الوسيلة من خالل التي يتم الحفاظ على مساكنهم.
هوكول لتوقيعها على مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا ونشكر رعاة مشروع القانون السناتور جوليا ساالزار وعضو  

  يمبروويتز على قيادتهم ودعوتهم." الجمعية ستيفن س
  

( والمدينة NYCHA"إننا ننضم إلى ) قال بابا هالم نائب رئيس شركاء مجتمع المؤسسات وقائد السوق في نيويورك،
( الحصول  NYCHAوالوالية في االحتفال بإنشاء صندوق المحفاظة على اإلسكان العام في مدينة نيويورك. يستحق سكان )

على سكن آمن وصحي وعالي الجودة ودور أساسي في تحديد ما يعنيه ذلك في الممارسة العملية. إن التمويل الجديد الذي  
نها معالجة تراكم إصالحات رأس المال وتقديم التحسينات التي تشتد الحاجة إليها  ( يمك NYCHAيتيحه الصندوق يعني أن )

لسكانها. نشكر المجلس التشريعي للوالية والحاكمة هوكول لسن هذا التشريع المهم ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع 
(NYCHAوسكانها لتعزيز مجتمعات اإلسكان العام النابضة بالحياة في مدينة نيويورك ) ".  
  

"إن صندوق المحافظة على اإلسكان صفقة رابحة لكل  قال ديفيد ار جونز الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية خدمة المجتمع، 
( وسكانها. فهي استراتيجية للمحفاظة ستبقي اإلسكان العام لدينا عاًما بتمويل اتحادي أكثر ثراًء يمكن أن NYCHAمن )

مليار دوالر دون   40( المتراكم البالغ NYCHAلج بالكامل حجب رأس مال )يصل إلى جميع مشاريع التطوير ويعا
ِّن سكان ) ( من تقرير ما إذا كانوا يريدون استعادة NYCHAتشريعات فيدرالية خاصة. واألهم من ذلك، أنه وألول مرة يُمك 

  مجتمعاتهم إلى ظروف الئقة وكيفية ذلك." 
  

  العمال، لإلخوان العام الدولي التنفيذي المجلس رئيس  ونائب 237 يالمحل العمالي الفرع رئيس  فلويد غريغ قال
لعدد    "كان اإلسكان العام في مدينة نيويورك يُعتبر ذات مرة عرًضا وطنيًا للمسؤولية المدنية التي وفرت االستقرار والكرامة 

عاًما تقريبًا وطوال تلك السنوات وبدون التمويل الكافي والموارد األخرى   80ولكن ذلك كان قبل  ال يحصى من العائالت.



اليوم، مع إنشاء  إلى االضمحالل الحضري واليأس لألجيال األخرى من سكان نيويورك. أصبحت تلك المباني نفسها ترمز 
( في طريقها للعودة لتكون مصدر للفخر  NYCHAالصندوق والخطط الفريدة الجارية لمعالجة مشاكل اإلسكان العام فإن )

دة آدامز والمشرعين بالوالية ورئيس  ألولئك الذين يعيشون ويعملون هناك. أود أن أعبر عن شكرنا للحاكمة هوشول والعم
(NYCHA  والمدير التنفيذي غريغ روس لعملهم الجاد وعزمهم على المساعدة في ضمان أال يُنظر إلى اإلسكان العام في )

  مدينة نيويورك على أنه قديم فقط وأثر من الماضي ولكن أن ينظر إليه على أنه مرن ومتجدد بُني ليدوم ألجيال قادمة." 
  

عضو   17,000"بالنيابة عن   مايكل هيلستروم رئيس مجلس مقاطعة ميسون تندرز لألعمال في نيويورك الكبرى،قال 
مجتهد في مجلس مقاطعة ماسون للمناقصات شكًرا لك أيتها الحاكمة هوكول على التوقيع على مشروع قانون صندوق 

هذا التشريع تاريخي ألنه ال يعالج فقط اإلصالحات التي  ( ليصبح قانونًا اليوم. NYCHAالمحافظة على اإلسكان التابع إلى )
طال انتظارها لسكان المساكن العامة بل يضمن إجراء تلك اإلصالحات من قبل عمال البناء النقابيين. إن تضمين اتفاقية عمل  

ضمن حصولهم على  المشروع ومتطلبات األجور السائدة في مشروع القانون يجعلها أكثر تأثيًرا على المستأجرين ألنها ت
إصالحات عالية الجودة من قوة عاملة ماهرة ومدربة. شكًرا لكل من عضو الجمعية ستيفن سيمبروويتز والسناتور جوليا 

  ( والحاكمة كاثي هوكول على قيادتكم في سياسة اإلسكان والعمل هذه." NYCHAساالزار و )
  

باالنضمام إلى   79" يفخر فرع نقابة العمال المحلي ، 79قال مايكل بروهاسكا مدير األعمال في فرع نقابة العمال المحلي 
( التاريخي اليوم.  NYCHAالحاكمة هوكول من أجل التوقيع على مشروع قانون صندوق المحافظة على اإلسكان التابع إلى ) 

ي المساكن العامة لإلصالحات التي طال انتظارها فحسب بل وسيستحدث أيًضا  لن يضخ هذا التشريع مليارات الدوالرات ف
آالف الوظائف النقابية باألجور السائدة لسكان مدينة نيويورك في هذه العملية. شكًرا لكل من عضو الجمعية ستيفن 

الحيوية وإدراك أهمية  ( والحاكمة كاثي هوكول لقيادة هذه القضية NYCHAسيمبروويتز والسناتور جوليا ساالزار و )
  تضمين معايير العمل في السياسة." 

  
"يضع تشريع صندوق المحافظة على اإلسكان العام   قالت راشيل في المديرة التنفيذية لمؤتمر اإلسكان في نيويورك، 

(NYCHA  على طريق التنشيط الكامل مع القدرة اآلن على معالجة إصالحات السكان التي طال انتظارها. سيوفر الصندوق )
حلول تمويل شاملة على المدى الطويل ستفيد السكان في جميع أنحاء األحياء الخمس وتحول حياتهم إلى األفضل. لقد شجعتنا 

نحن   هج التعاوني الذي اعتمدته المدينة والوالية لتمرير هذا القانون المهم.الخطط الجديدة لجعل السكان هم صناع القرار والن
ندرك أن تنفيذ هذا النموذج الجديد سيستغرق عمالً شاقًا ووقتًا ونتطلع إلى العمل مع المدينة والمدافعين وأصحاب المصلحة  

  لضمان نجاح الصندوق." 
  

يعيش  عاًما.  25"لقد عشت في بولو غراوندز لمدة  ندز تيننتس،قالت سيرينا تشاندلر مساعدة رئيس شركة بولو غراو
وبالرغم من أن األمور ساءت  البعض هنا مما نسميه اليوم األول فهذه ليست مجرد شقق مستأجرة إنها منازلنا إلى األبد.

لتحسينات التي تمس لبعض الوقت فإن الزمن على وشك التغيير. في ظل صندوق المحافظة على اإلسكان العام سنرى أخيًرا ا
الحاجة إليها واإلصالحات داخل منازلنا ومع إجراءات الحماية المعمول بها يمكننا أن نتطلع إلى إرث اإلسكان العام الذي  

  ( لألجيال القادمة. NYCHAسيجلب مرة أخرى الفخر واالحترام إلى كافة مواقعنا في )
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