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رؤيتنا
ن إىل بناء مدينة يمتلك  ي هيوس�ت

تتطلع إدارة اإلسكان والتنمية المجتمعية )Housing and Community Development Department, HCDD( �ن
ي مجتمع يتمكن فيه من تحقيق النجاح واالزدهار.

 آمًنا وميسوَر التكلفة �ن
ً

ل ز فيها كل شخص م�ز

الخدمات الداِعَمةالتنمية االقتصادية للمجتمعخدمات الحي / البنية التحتيةمنازل ميسورة التكلفة

األمريكية  ية  الح�ن والتنمية  اإلسكان  إدارة  من  التالية  الفيدرالية  االستحقاق  منح  صورة  ي 
�ن سنوًيا  دوالر  مليون   50 يقارب  ما   HCDD إدارة  تستخدم  رؤيتنا،  لتحقيق 

ي اعتبارها الخصائص 
ي تأخذ �ن )Housing and Urban Development, HUD(.  وتعتمد مبالغ المنح السنوية عىل قاعدة معينة تحددها إدارة HUD وال�ت

. ن السكانية واإلسكانية والسوقية المختلفة لهيوس�ت

CDBG منحة
المنحة اإلجمالية للتنمية المجتمعية

إسكان 	
خدمات عامة 	
منشآت عامة 	
تنمية اقتصادية 	

HOME منحة
اكات االستثمارية منحة HOME لل�ش

  منازل ميسورة التكلفة من أجل
المستأجرين 	
ك 	

َّ
الُمل

HOPWA خدمات
)AIDS( ز باإليدز فرص اإلسكان للمصاب�ي

اإلسكان والخدمات االجتماعية لألشخاص 
ية  وس نقص المناعة الب�ش ز بف�ي المصاب�ي

)HIV( / اإليدز )AIDS( وعائالتهم

ESG منحة
منحة حلول الطوارئ

ز  دين والمعرض�ي إيواء وخدمات للم�ش
د لخطر الت�ش

عليك  تؤثر  كيف 
ي تواجه اختيار اإلسكان   للعوائق ال�ت

ً
للحصول عىل هذه المنح، تطلب إدارة HUD من المدينة تقديم خطة خمسية موحدة وخطة عمل سنوية )الخطة الموحدة( وتحليل

اتيجيات واألنشطة  ي يكون توافرها متوقًعا للسنوات الخمس المقبلة، وتصف المناطق الجغرافية واالحتياجات واالس�ت العادل )AI(. وتقوم هذه الخطط بتحديد الموارد ال�ت
ي سُتعىط لها األولوية. ال�ت

إنجازات إدارة HCDD عىل مدار 4 أعوام

تمويل إنشاء أو إعادة تأهيل أك�ث من
ل إيجار ميسور  ن م�ن

التكلفة ومتعدد العائالت 1,600

5,297
العادل لإلسكان  الساخن  بالخط  متصل 

تقديم المعلومات إىل 

إطالق 3 حمالت للخدمات العامة 
ي تخدم أك�ث من لإلسكان العادل وال�ت مليون 2

شخص

ل للعائالت ذات  ن إصالح ما يزيد عن 1,000 م�ن
الدخل المنخفض والمتوسط

تزويد 

199
ي صورة دفعة 

عائلة ذات دخل منخفض ومتوسط بإعانة �ن
ل ن اء م�ن مقدمة من أجل مساعدتها عىل �ش

 تمويل 

ي 26
منشأة مجتمعية جديدة أو ُمحسنة �ن

األحياء

ي
 مساعدة 3,157 شخًصا �ن

د وكذلك مساعدة الوقاية من الت�ش

1,704 عائلة بمساعدات اإليجار 
د للوقاية من الت�ش

تمويل مؤسسات غ�ي ربحية لمساعدة
من خالل التدريب عىل العمل أو 
رعاية األطفال أو إثراء الشباب أو 

ها من الخدمات غ�ي

98,508
شخص

الخطة الموحدة

 للسوق 	
ً

تتضمن تقييًما لالحتياجات وتحليل
د األهداف والغايات عىل مدى خمسة أعوام من أجل  	 ُتحدَّ

ن من ذوي الدخل المنخفض  االرتقاء بإسكان وأحياء سكان هيوس�ت
والمتوسط

انية سنوية ألموال المنح المستحقة 	 ن تشتمل عىل م�ي

تحليل العوائق
ي تحول دون توافر خيارات  	 ُيراجع البيانات لتحديد العوائق ال�ت

اإلسكان العادل
يوفر األساس لتخطيط اإلسكان العادل 	
يتضمن خطة عمل عىل مدى خمس سنوات من أجل تقليل آثار  	

عوائق اإلسكان العادل
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 االحتياجات ذات األولوية 
الخطة الموحدة 2024-2020

مساعدة المستأجرين	 
مساعدة مالكي العقارات	 
ي المنازل	  مساعدة مش�ت
دين	  احتياجات الم�ش
احتياجات الخدمات العامة	 
ن مرافق الحي	  تحس�ي
تناول احتياجات الحي	 
احتياجات التنمية االقتصادية	 
احتياجات الصحة والسالمة	 

)AI( عوائق اإلسكان العادل

ي اإلسكان. 	
ن �ن التمي�ي

نقص المعرفة بشأن اإلسكان العادل. 	
نقص خيارات اإلسكان ميسور التكلفة. 	
نقص اإلسكان الميّ� لذوي اإلعاقات. 	
نقص الدخل / التمويل. 	
ي أماكن منفصلة عىل أساس العرق . 	

أنماط المسكن �ن
ي والوضع االقتصادي  واألصل اإلث�ن

نقص التوعية المالية. 	
التوزيــــع غ�ي المتوازن للمرافق والخدمات والبنية . 	

ن األحياء التحتية ب�ي
	 .)NIMBY( ي مقاومة أصحاب متالزمة نيم�ب

نقص خيارات المواصالت. 		
ي بعض األحياء. 		

زيادة التعرض للمخاطر الصحية �ن
ن الحكومة والسكان. 		 نقص التواصل ب�ي

واالحتياجات النتائج 

األهداف الخمسية للخطة الموحدة 2024-2020
األربــع.  االستحقاق  منح  باستخدام  األهداف  تناول هذه  سيتم 

الحفاظ عىل اإلسكان ميسور التكلفة وتوسيع المعروض منه
ل لمالكي المنازل	  ن إصالح أو إعادة بناء 1,000 م�ن
 لإليجار من أجل العائالت 	 

ً
ل ن  جديًدا لإليجار وإعادة تأهيل 30 م�ن

ً
ل ن بناء 214 م�ن

 ذات الدخل المنخفض والمتوسط

توسيع فرص تملك المنازل
ي المنازل من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط	   جديًدا لمش�ت

ً
ل ن  بناء 38 م�ن

ية )HIV(/اإليدز  وس نقص المناعة الب�ش ز بف�ي تقديم المساعدة لألشخاص المصاب�ي
)AIDS(

ن �يعة	  ي اإليجار أو إعادة تسك�ي
مساعدة 2,375 أ�ة بمساعدة �ن

تمويل عمليات تشغيل المنازل االنتقالية والدائمة لصالح 1,500 عائلة 	 
 توف�ي الخدمات لصالح 13,000 شخص	 

د الحد من الت�ش
ن �يعة	  ي اإليجار أو إعادة تسك�ي

مساعدة 1,425 أ�ة بمساعدة �ن
دين لصالح 41,945 شخًصا	   توف�ي الخدمة خدمات الم�ش

ز مستوى المعيشة من خالل تقديم خدمات عامة تحس�ي
ها إىل 	  تقديم الخدمات الصحية وخدمات التوظيف وخدمات الشباب وغ�ي

 92,660 شخًصا

تنشيط المجتمعات
ن 6 منشآت عامة يستفيد منها السكان ذوو الدخل المنخفض 	  إنشاء أو تحس�ي

 والمتوسط

تعزيز الصحة والسالمة
 	

ً
ل ن إزالة مخاطر الرصاص من 250 م�ن

 إجراء 160,000 زيارة ميدانية إلنفاذ القانون	 

تعزيز التنمية االقتصادية للمجتمع
مساعدة 5 أعمال تجارية	 
 خلق أو الحفاظ عىل 481 وظيفة	 

تعزيز اإلسكان العادل
الوصول إىل 250 ألف شخص بمعلومات اإلسكان العادل	 
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البيانات ومراجعة  الجمهور  مشاركة  من  تعلمناه  ما 

الوصف عوائق اإلسكان ميسور التكلفة مصادر التمويل الُممكنة للمساعدة

ي المناطق ذات الفرص المرتفعة، وهو 
ارتفاع تكلفة البناء والعمالة واألرض، خاصة �ز

ايد أسعار المبيعات واإليجارات بشكل  ز ما يحد من تنمية المنازل ميسورة التكلفة. ت�ت
أرسع من الدخل.

ظروف السوق الحالية  HOPWAو HOMEو CDBG
ESGو

غالًبا ما تقع المنازل منخفضة التكلفة بعيًدا عن مراكز العمل والطرق المرورية 
الشائعة.  وتؤثر التكاليف المرتفعة للمواصالت أو قطع رحالت طويلة إىل العمل أو 

ي القدرة اإلجمالية للعائالت عىل تحمل التكاليف.
الخدمات �ز

الوصول إىل وسائل النقل 
وتكاليف السفر HOMEو CDBG

تعرضت العديد من المنازل إىل الفيضان وتحتاج إىل إصالح ومعرضة لخطر 
ي المستقبل.  قد تحتاج الدور السكنية القديمة إىل إصالح أو قد تكون 

الفيضانات �ز
، مثل االستخدامات الصناعية أو  معرضة لمخاطر بيئية. وقد تؤثر مشكالت الحي

ي جودة اإلسكان.
وعة، �ز التخلص من النفايات بطريقة غ�ي م�ش

جودة اإلسكان HOMEو CDBG

ز السكان والهيئات الحكومية، الذي يطلبه  ز التواصل الفعال والثابت ب�ي يمكن تحس�ي
السكان، من خالل زيادة طرق التواصل وأماكنه، وتوف�ي إمكانية التواصل بلغات عدة، 

وتيس�ي إمكانية الوصول إىل المعلومات.

ز  التواصل والتعاون ب�ي
الحكومة والسكان

 HOPWAو HOMEو CDBG
ESGو

ي زيادة أعباء بناء المنازل 
قد تساهم بعض اللوائح، مثل رسوم التصاريــــح وما شابهها، �ز

أو ترميمها. اللوائح  HOPWAو HOMEو CDBG
ESGو

ائه. وقد ال يدرك بعضهم  ل أو ل�ش ز ال يمتلك الكث�ي من السكان الدخل الالزم لصيانة م�ز
طرق بناء االئتمان أو الموارد المالية المتاحة من أجل اإلسكان.

نقص الموارد المالية 
ومحو األمية

 HOPWAو HOMEو CDBG
ESGو

ليس لدى المنازل الحالية إمكانية الوصول الالزمة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
كما أن بعض التسهيالت تكون مكلفة أو غ�ي ممكنة من الناحية المادية.  قد ال تكون 
المعلومات متاحة بسهولة من أجل األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو يتحدثون 

ية بصعوبة. ز اللغة اإلنجل�ي

صعوبة الوصول  HOPWAو HOMEو CDBG
ESGو

ي لسداد اإليجار أو الرهن العقاري	 
المال الكا�ز

ز اإليجار أو الدفعة المقدمة	  ي لمبلغ تأم�ي
المال الكا�ز

ي حالة جيدة	 
ل �ز ز العثور عىل م�ز

نتائج مشاركة المجتمع
المشاركة التعاونية للمجتمع

يونيو 2019 – مارس 2020

 : ز إجماىلي المشارك�ي

6,592

ن ستبيا ا
استبيان حاجات المجتمع 	

االستبيان ال�يــــع 	

ا
ً
3,075 استبيان

ُمجتمعية اجتماعات 
اجتماعات ُمتنقلة 	
البيوت المفتوحة 	

اجتماعات سفراء اإلسكان العادل 	

 3,517 شخًصا شاركوا 
ي 75 اجتماع

�ز

المصلحة أصحاب  مشاركة 
سفراء اإلسكان العادل 	
ز 	 ك�ي مجموعات ال�ت

ا ً 21 سف�ي
ي
ا �ز

ً
 48 مشارك

ز 6 مجموعات ترك�ي
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ال�يــــع االستبيان   نتائج 
ن 766 شخًصا مشاركا باالستبيان من ب�ي

% % 2020 لم يكونوا عىل علم بوسائل 
حماية اإلسكان العادل

% % 5050 لم يكونوا عىل علم بكيفية اإلبالغ عن 
ي اإلسكان

ز �ز التمي�ي

ي اإلسكان خالل  13 13 %  % 
ز �ز  تعرضوا للتمي�ي

األعوام الخمسة الماضية

المجتمع حاجات  استبيان   نتائج 
ن باالستبيان ن 2,309 أشخاص مشارك�ي من ب�ي

ي%55
واجهوا مشكلة �ن

ي 
ل والخروج منه �ز ز دخول الم�ز

أثناء المطر

واجهوا مشكلة مع%47
الفيصان

ي%38
واجهوا مشكلة �ن

سداد تكاليف اإلصالحات 
المطلوبة

وا عىل االنتقال بسبب %9 ج�ب
ُ
أ

زيادة مبلغ اإليجار

وا عىل االنتقال%8 ج�ب
ُ
 أ

ل تعرض للفيضان  ز ألن الم�ز
وأصبح غ�ي صالح لإلسكان

ي%31
واجهوا مشكلة �ن

إيجاد مكان أفضل للعيش فيه

ز عن منازل قد واجهوا التحديات التالية ي لسداد اإليجار أو الرهن العقاري	 إن أك�ث من نصف الباحث�ي
المال الكا�ز

ز اإليجار أو الدفعة المقدمة	  ي لمبلغ تأم�ي
المال الكا�ز

ي حالة جيدة	 
ل �ز ز العثور عىل م�ز

ي حي غ�ي مرغوب فيه لضمان التحاق 
ة أو �ز  ال تستطيع تحمل سعره أو ذا جودة منخفضة، أو مساحته صغ�ي

ً
ل ز  اختارت م�ز

ً
ي تعول أطفال

42.7% من العائالت ال�ت
أطفالها بمدرسة عالية الجودة. 

اإلعاقات
ي االستبيان والذين لديهم فرد من ذوي اإلعاقة داخل األرسة

ز �ز ز 28.1% من المشارك�ي من ب�ي
لهم أو احتاجوا إىل تعديله من أجل استيعاب إعاقة هذا الفرد	  ز قام أك�ث من الربــع )	.		%( بتعديل م�ز
لهم بسبب التكلفة ونقص 	  ز ز هؤالء الذين أجروا تعديالت أو احتاجوا إليها، واجه أك�ث من ثلثهم )	.		%( تحديات عند تعديل أو محاولة تعديل م�ز من ب�ي

ز المساحة باعتبارهما أك�ب عائق�ي

الصحة
ي الدم أو مرض االنسداد 	 

، مثل الربو أو ارتفاع مستويات الرصاص �ز ي
هناك 16.4% قد عانوا أو عاشوا مع شخص يمر بمشكالت صحية تتعلق بالتلوث البي�ئ

.)COPD( الرئوي المزمن
ل )	.		%(، والقوارض )	.		%(، 	  ز ات )	.		%(، وجودة الهواء خارج الم�ز : الح�ش ي االستبيان هي

ز �ز كانت أهم أربعة مخاوف بيئية لدى المشارك�ي
وجودة المياه ) 	.		%(.

ي األحياء
ز �ز الخدمات األك�ث احتياًجا للتحس�ي

ي أحيائهم
ي االستبيان باعتبارها خدمات رديئة �ز

ز �ز ي صنفها أك�ب عدد من المشارك�ي
الخدمات ال�ت

الخدمات االجتماعية خدمات الحي

0 5 10 15 20 25

Senior Services

Job/employment training

Substance abuse services

Mental Health Services %22

%19

%19

%18

خدمات الصحة العقلية

خدمات العالج من إدمان المخدرات

التدريب عىل العمل / الوظيفة

خدمات كبار السن

0 10 20 30 40 50

Flood drainage

Health & safety code enforcement

Sidewalk maintenance

Street maintenance %44

%41

%36

%35

صيانة الشوارع

صيانة األرصفة

إنفاذ قانون الصحة والسالمة

ترصيف مياه الفيضانات
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نحن نتطلع إىل تواصلك معنا
العادل  اختيار اإلسكان  تواجه  ي 

ال�ت العوائق  وتحليل  لعام 2020  السنوية  العمل  وخطة  الموحدة 2024-2020  الخطة  تعليقاتك حول  بإرسال  بادر 
لعام 2020 بحلول 16 أبريل 2020.

 لقراءة الخطة الموحدة وتحليل العوائق بالكامل، ُيرحب زيارة:
 https://houstontx.gov/housing/caper.html

hcddplanning@houstontx.gov : ي
و�ز يد اإللك�ت ال�ب

2020 لعام  حة  المق�ت المنح  انيات  ز م�ي
)1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021(

اح التخصيصات وانتظار تعليقات الجمهور وموافقة مجلس المدينة. بناء عىل تخصيصات عام 				 لدى إدارة HUD؛ يتم اق�ت

CDGB منحة
المنحة اإلجمالية للتنمية المجتمعية

%		.7 			,			,	 دوالًرا  خدمات عامة

%	 			,			 دوالر  ESG Match

%		.6 			,			,	 دوالر  المنشآت العامة والتحسينات

%		.	 			,			,	 دوالًرا  إصالح المنازل

%	.	 			,			 دوالر  الدهان المحتوي عىل الرصاص

%	 			,			 دوالر  تنمية اقتصادية

%		.	 			,			,	 دوالًرا  إنفاذ القانون 

%	.	 			,			 دوالر  خدمات اإلسكان

%		 			,			,	 دوالًرا امج إدارة ال�ب

%100 24,842,664 دوالًرا اإلجماىلي

HOPWA خدمات
)AIDS( ز باإليدز منحة فرص اإلسكان للمصاب�ي

%		.	 			,			,	 دوالًرا  التكاليف التشغيلية

%		.	 			,			,	 دوالًرا  خدماٌت داِعَمة

%		.	 			,			,	 دوالر 
مساعدة اإليجار القائمة عىل أساس 

وع أو المستأجر الم�ش

%		.	 			,			,	 دوالر 
ي 

المساعدة عىل المدى القص�ي �ز
المرافق والرهن العقاري واإليجار

%	 			,			 دوالر  تحديد الموارد

%	 			,			 دوالرات  إدارة المستفيدين من المنح

%	 			,			 دوالًرا  إدارة الجهات الراعية

%100 10,315,585 دوالًرا  اإلجماىلي

HOME منحة
اكات االستثمارية منحة HOME لل�ش

%		.	 			,			,	 دوالًرا  تنمية المنازل متعددة العائالت

%		.	 			,			,	 دوالًرا 
تنمية المنازل المخصصة لعائلة 

واحدة

%		.	 			,			,	 دوالر  مساعدة اإليجار

%		 			,			,	 دوالًرا  امج إدارة ال�ب

%100 10,222,365 دوالًرا  اإلجماىلي

ESG منحة
منحة حلول الطوارئ

%	 			,		 دوالر 
دين  نظام معلومات إدارة الم�ش

)HMIS(

%		.	 			,			 دوالًرا  مأوى الطوارئ

%		 			,			 دوالًرا  د منع الت�ش

%		 			,			 دوالًرا  إعادة اإلسكان ال�يــــع

%	.	 			,			 دوالًرا اإلدارة

%100 2,103,240 دوالرات  اإلجماىلي

يد ال�ب
Attn: Planning and Grants Management 

City of Houston 
Housing and Community Development Department

2100 Travis Street, 9th Floor
Houston, Texas 77002




