
  
س ن   والی  ي  ن أجل ا

 2التعدیل رقم  الكوارث:
 

 1الجولة  -إعصار ھارفي 

 تم إعداده بواسطة
 بوالیة تكساسمكتب األراضي العامة 

 برنامج التطویر واإلنعاش المجتمعي

)، تمت 56-115(القانون العام  2017االعتمادات المالیة التكمیلیة لمتطلبات اإلغاثة في حاالت الكوارث، 
والمزید من االعتمادات المالیة اإلضافیة التكمیلیة لقانون متطلبات  2017سبتمبر/أیلول  8الموافقة علیھ في 

 )123-115(القانون العام  2018حاالت الكوارث،  اإلغاثة في



 

 
1 من 277 صفحة    
 

 
 قائمة المحتویات

 7 ............................................................................................................................ : ملخص التغییرات2. التعدیل 1.1

55T.2.1  55خطة عمل الوالیة -ملخص تنفیذيT................................................................................................................... 11 

 17 ............................................................................................ خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -ملخص تنفیذي . 2.2

 19 .............................................................................................. خطة العمل المحلیة لمدینة ھیوستن -. ملخص تنفیذي 2.3

 20 ....................................................................................................... إجمالي میزانیة التخصیص -. ملخص تنفیذي 2.4

 21 ................................................................................................................ خطة عمل الوالیة -االحتیاجات . تقییم 3.1

55T.A 55األثر التراكمي للكوارث السابقةT ..................................................................................................................... 21 

55T.B 55تأثیر إعصار ھارفيT................................................................................................................................... 23 

55T.C 55احتیاجات حلول سرعة االستجابة والتخفیفT ...................................................................................................... 27 

55T.D 55الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرةT .......................................................................................................... 29 

55T.E 55تحلیل الدخل المنخفض والمتوسطT ................................................................................................................... 31 

55T.F55مؤشر الضعف االجتماعيT ............................................................................................................................. 31 

55T.G 55األثر على اإلسكانT .................................................................................................................................... 33 

 33 ...................................................................................................................................... . سوق العقارات1

 34 .................................................................................................................................. . عدم وجود المأوى2

 36 .................................................................................................. 2-1-1رنامج تكساس . الخدمات االجتماعیة: ب3

 39 ......................................................................................................................... . المساعدة المؤقتة لإلسكان4

 40 ................................................................................................................................................ . التأمین5

 45 ........................................................................................................ . البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات6

 48 ............................................................................................................ . رابطة التأمین ضد عواصف تكساس7

 50 ................................................................. اعدة المشروعات الصغیرة. قروض المنازل التي تعرضت للكوارث لمس8

 52 ........................................................................................................................ . بیانات ُسلِطة اإلسكان العام9

55T10) المساعدة الفردیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ .FEMA(55T .......................................................................... 53 

55T.H 55التأثیر على البنیة التحتیةT ............................................................................................................................. 63 

 63 ........................................................................................................... لوالیة إلعادة بناء تكساس. لجنة حاكم ا1

 64 ...................................................................................................... . دراسة سرعة االستجابة الساحلیة لتكساس2

55T3) المساعدة العامة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ .FEMA(55T ............................................................................. 65 

55T.I 55األثر االقتصاديT ......................................................................................................................................... 70 

 70 ............................................................................................................................................. . التوظیف1

 70 ........................................................................ روض مواجھة الكوارث المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة. ق2

 73 .................................................................................................................. . التأمین على الممتلكات التجاریة3

 74 ..................................................................................................................................... . اآلثار الزراعیة4



 

 
2 من 277 صفحة    
 

 75 ............................................................................................................................................... . السیاحة5

 75 ...................................................................................................................................... . اقتصاد تكساس6

 77 ......................................................................................... العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس خطة -. تقییم االحتیاجات  3.2

55T.A 55األثر التراكمي للكوارث السابقةT ..................................................................................................................... 77 

55T.B 55تأثیر إعصار ھارفيT................................................................................................................................... 77 

55T.C  55االستجابة واحتیاجات التخفیف من األزمةاحتیاجات حلول سرعةT ............................................................................ 79 

55T.D 55الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرةT .......................................................................................................... 79 

55T.E 55تحلیل الدخل المنخفض والمتوسطT ................................................................................................................... 80 

55T.F) مؤشر الضعف االجتماعيSoVI(55T ................................................................................................................. 81 

55T.G 55األثر على اإلسكانT .................................................................................................................................... 82 

 82 ...................................................................................................................................... . سوق العقارات1

 86 .................................................................................................................................. . عدم وجود المأوى2

 86 .................................................................................................. 2-1-1الخدمات االجتماعیة: برنامج تكساس  .3

 88 ......................................................................................................................... . المساعدة المؤقتة لإلسكان4

 88 ................................................................................................................................................ . التأمین5

 88 ........................................................................................................ فیضانات. البرنامج الوطني للتأمین ضد ال6

55T7) رابطة التأمین ضد عواصف تكساس .TWIA(55T .............................................................................................. 89 

55T8) قروض المنازل التي تعرضت للكوارث بمساعدة المشروعات الصغیرة .SBA(55T ...................................................... 90 

55T9) بیانات مساعدة اإلسكان العام .PHA(55T .......................................................................................................... 90 

55T10) المساعدة الفردیة المقدمة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ .FEMA(55T ........................................................... 90 

 94 .................................................................................................................................... . الخدمات العامة11

55T1255. برنامج االستحواذ السكنيT ....................................................................................................................... 94 

 96 ................................................................................................................................... . أنشطة التخطیط13

55TH55تیة. التأثیر على البنیة التحT ............................................................................................................................. 96 

55T1) المساعدة العامة للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ .FEMA(55T ...................... 97 

 98 ................................................................................................................................. . االستحواذ التجاري2

 100 ................................................................................................................................... التوزیع طریقة  3.

55T.I 55االقتصادي األثرT ......................................................................................................................................... 98 

55T.J 55التمویل مواردT ........................................................................................................................................... 99 

 101 ......................................................................................... خطة العمل المحلیة لمدینة ھیوستن -. تقییم االحتیاجات  3.3

55T.A 55األثر التراكمي للكوارث السابقةT ................................................................................................................... 101 

55T.B 55تأثیر إعصار ھارفيT................................................................................................................................. 101 

55T.C 55الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرةT ........................................................................................................ 104 

55T.D 55تحلیل الدخل المنخفض والمتوسطT ................................................................................................................ 106 



 

 
3 من 277 صفحة    
 

55T.E ) مؤشر الضعف االجتماعيSoVI(55T .............................................................................................................. 108 

55T.F 55تأثیر اإلسكانT ......................................................................................................................................... 110 

 110 .................................................................................................................................... . سوق العقارات1

 111 ................................................................................................................................ . عدم وجود المأوى2

 112 ................................................................................................ برنامج تكساس 2-1-1. الخدمات االجتماعیة: 3

 113 ....................................................................................................................... . المساعدة المؤقتة لإلسكان4

55T.555التأمینT ............................................................................................................................................... 113 

55T.6 55البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضاناتT ...................................................................................................... 114 

55T7. 55رابطة التأمین ضد عواصف تكساسT .......................................................................................................... 114 

55T855. قروض المنازل التي تعرضت للكوارث والحصول على مساعدة األعمال الصغیرةT .................................................. 115 

55T955. بیانات إدارة اإلسكان العامةT ..................................................................................................................... 115 

55T10 الفردیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (. المساعدةFEMA(55T ........................................................................ 119 

55T11 55ھیوستن بمدینة الفیضي. مكتب إدارة السھلT ................................................................................................ 125 

55T12شراء منازل ( . برنامجHCFCD(55T ........................................................................................................... 126 

55T13 55غیر الُملَبَّاة. ملخص احتیاجات اإلسكانT ...................................................................................................... 126 

55T.G 55األضرار الواقعة على البنیة التحتیةT .............................................................................................................. 126 

55T1) المساعدة العامة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ .FEMA(55T ........................................................................... 127 

 128 ............................................................................................... . برنامج منح التخفیف من المخاطر في تكساس2

 128 .................................................................................................. ملخص احتیاجات البنیة التحتیة غیر الُملَبَّاة -3

55T.H 55األثراالقتصاديT ...................................................................................................................................... 129 

 129 ........................................................................................................................................... . التوظیف1

55T2) قروض مواجھة الكوارث المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة .SBA(55T ........................................................... 129 

 130 ........................................................................................................ . ملخص الحاجة االقتصادیة غیر الُملَبَّاة3

55T.4.155شروط عامةT ............................................................................................................................................. 131 

55T.A .55إعادة تأھیل/ إعادة بناء المساكن العامة، مساكن بأسعار معقولة وأشكال أخرى من اإلسكان المدعومT ............................... 131 

55T.B 55اإلسكان للفئات المعرضة للمخاطرT ............................................................................................................... 132 

55T.C 55تھجیر األشخاص و/أو الھیئاتT .................................................................................................................... 132 

55T.D 55الحد األقصى للمساعدات المالیةT ................................................................................................................... 133 

55T.E 55معاییر االرتفاعT ....................................................................................................................................... 133 

55T.F 55التخطیط والتنسیقT .................................................................................................................................... 134 

55T.G 55أنشطة البنیة التحتیةT ................................................................................................................................. 135 

55T.H 55زیادة االعتمادات المالیةT ............................................................................................................................ 136 

55T.I 55حمایة األشخاص والممتلكاتT ........................................................................................................................ 136 

 136 ................................................................................................................................ . معاییر جودة البناء1



 

 
4 من 277 صفحة    
 

 137 ......................................................................................................................... . معاییر مقاولین اإلسكان2

55T.J 55عملیات الطعن واالستئنافT .......................................................................................................................... 137 

55T.K 55متطلبات السد والحاجزT ............................................................................................................................. 137 

55T.L 55دخل البرنامجT ......................................................................................................................................... 138 

55T.M 55معاییر المراقبةT ...................................................................................................................................... 138 

55T.N  55النطاقالبنیة التحتیة واسعةT ........................................................................................................................ 138 

55T.O 55خطة التعافي من الكوارث واالستجابة لھاT ....................................................................................................... 139 

55TP 55االمتثال 3. القسمT ...................................................................................................................................... 139 

55T.5.1 55برنامج التعافي من الكوارث التي تدیرھا الوالیةT ................................................................................................. 140 

55T.A 55خطة العملT ............................................................................................................................................ 140 

55T.B 55التخصیص المباشرT .................................................................................................................................. 140 

55T.C 55الصلة باالحتیاجات غیر الُملَبَّاةT .................................................................................................................... 141 

55T.D MOD 55اإلقلیميT ..................................................................................................................................... 143 

55T.E 55میزانیة البرنامجT ...................................................................................................................................... 145 

55T.F ) استخدام االعتمادات المالیة لمكتب األراضي العامةGLO(55T ................................................................................ 147 

55T.155برنامج مساعدة مالكي المنازلT .................................................................................................................. 147 

55T.255راء واالستحواذ المحليبرنامج الشT ............................................................................................................. 151 

55T.355برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازلT ......................................................................................................... 155 

55T.455برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبةT ........................................................................................................ 157 

55T.555إصالح جزئي والقوة األساسیة لبرنامج اإلیواءT ............................................................................................... 159 

55T.655برنامج البنیة التحتیة المحليT ..................................................................................................................... 160 

55T.755برنامج اإلنعاش االقتصاديT ...................................................................................................................... 164 

55T.855التخطیط الوالئي والمحلي واإلقلیميT ........................................................................................................... 167 

55T.955صنادیق االعتمادات المالیة اإلداریةT ............................................................................................................ 170 

55T.G 55استخدام اإلعتمادات المالیة في مقاطعة ھاریسT................................................................................................. 170 

55T.H 55استخدام مدینة ھیوستن لإلعتمادات المالیةT....................................................................................................... 170 

55T.I55الموقعT .................................................................................................................................................... 171 

55T.J55تدابیر التخفیفT .......................................................................................................................................... 171 

55T.K 55األھداف الوطنیةT ..................................................................................................................................... 171 

 172 ................................................................................................. . برنامج التعافي من الكوارث في مقاطعة ھاریس5.2

55T.A 55الصلة باالحتیاجات غیر الُملَبَّاةT .................................................................................................................... 172 

55TB55ة التشیید بمقاطعة ھاریس. جودT ..................................................................................................................... 173 

55TC55. فاعلیة تكلفة إعادة التأھیل وإعادة التشییدT ......................................................................................................... 174 

55T.D ) الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD55ھاریس ) بمقاطعةT ......................................................................................... 174 



 

 
5 من 277 صفحة    
 

55T.E 55موازنة البرنامجT ...................................................................................................................................... 175 

55T.F 55استخدام االعتمادات المالیةT ......................................................................................................................... 176 

 176 ............................................................................................ . برنامج مساعدة مالكي المنازل بمقاطعة ھاریس1

 180 .................................................................................................. . برنامج اإلستحواذ السكني لمقاطعة ھاریس2

 181 ............................................................................. برنامج المحافظة على إسكان األسرة الواحدة بأسعار معقولة .3

 182 ........................................................................................................ . برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل4

 184 ....................................................................................................... . برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة5

 187 ..................................................................................... البناء الجدید لألسرة المنفردة بمقاطعة ھاریس. برنامج 6

 191 .................................................................................................................... . برنامج البنیة التحتیة المحلي7

 197 .......................................................................................................................... . تخطیط مقاطعة ھاریس8

55T955. األموال المخصصة لألغراض اإلداریةT....................................................................................................... 198 

55T1055ھدف القومي:. الT .................................................................................................................................. 198 

 200 ................................................................................................ . مدینة ھیوستن إدارة برنامج التعافي من الكوارث5.3

55T.A 55المخصصات المباشرةT .............................................................................................................................. 200 

55T.B 55تیاجات غیر الُملَبَّاةالتواصل من أجل االحT ....................................................................................................... 200 

55T.C 55میزانیة برنامج ھیوستنT ............................................................................................................................. 203 

55T.D 55استخدام االعتمادات المالیةT ......................................................................................................................... 204 

 204 ................................................................................................................. اعدة مالكي المنازل. برنامج مس1

 209 ..................................................................................................................... . برنامج تنمیة األسر الواحدة2

 211 ................................................................................................................. . برنامج التأجیر لعائالت متعددة3

55T.455برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبةT ........................................................................................................ 213 

55T555. برنامج مساعدة مشتري المنازلT ............................................................................................................... 216 

55T6 55الشراء. برنامجT ..................................................................................................................................... 217 

55T755. الخدمات العامةT .................................................................................................................................... 219 

55T855. برنامج اإلنعاش االقتصاديT ..................................................................................................................... 220 

55T955. التخطیطT ............................................................................................................................................ 221 

55T1055. إدارة اإلسكانT ................................................................................................................................... 222 

55T6.1 55ة عمل الوالیةخط –. مشاركة المواطنT ............................................................................................................. 224 

55T.A55منشورT .................................................................................................................................................. 224 

55T.B55النظر في التعلیقات العامةT ........................................................................................................................... 225 

55T.C55نینشكاوى المواطT..................................................................................................................................... 225 

55T.D55تعدیل ھامT .............................................................................................................................................. 226 

55T.E55تعدیل غیر جوھريT ................................................................................................................................... 226 

55T.F55مشاورة المجتمعT ....................................................................................................................................... 226 



 

 
6 من 277 صفحة    
 

55T.G55موقع الویب العامT ..................................................................................................................................... 227 

 227 ....................................................................................... موقعا مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس على اإلنترنت1.

55T.2) مواقع مجلس الحكوماتCOG55) على اإلنترنتT ............................................................................................ 227 

55T.H 55التنازالتT .............................................................................................................................................. 227 

55T6.2  55مل المحلیة لمقاطعة ھاریسخطة الع -. مشاركة المواطنT ...................................................................................... 229 

55T6.3 55خطة عمل مدینة ھیوستن المحلیة -. مشاركة المواطنینT ......................................................................................... 232 

55TA55. التعمیم والنشرT ........................................................................................................................................ 232 

55TB55. المشورة المجتمعیةT .................................................................................................................................. 232 

55TC55. الشكاوىT ............................................................................................................................................... 233 

55TD55. الموقع اإللكتروني العامT ............................................................................................................................. 233 

55T7.1التعافي من الكوارث -. الملحق أ:  المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًرا والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-
DR)(55T .......................................................................................................................................................... 234 

 236 ............................................................................................................. والیة تكساس –. الملحق ب: الشھادات 8.1

 239 ............................................................................... خطة عمل الوالیة –. الملحق ج: الجدول الزمني لتنفیذ البرنامج 9.1

 241 ..................................................................................... ة عمل الوالیةخط –. الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج 10.1

55T10.2 55خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -. الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائجT ............................................................... 245 

55T10.3 55خطة عمل مدینة ھیوستن المحلیة -. الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائجT ................................................................... 247 

 251 ......................................................................................................... والیة تكساس –. الملحق ھـ: المشاورات 11.1

55T11.2 55مقاطعة ھاریس -. الملحق ھـ: مشاوراتT ......................................................................................................... 260 

 262 .......................................................................................................................... . الملحق ھـ: مدینة ھیوستن11.3

55T12.1 . :55طرق التوزیع اإلقلیمیةالملحق وT ................................................................................................................ 266 

55T.A 55مخصصات برنامج إسكان الوالیةT ................................................................................................................ 266 

55T.B 55امج البنیة التحتیة المحلیةتخصیص برنT .......................................................................................................... 273 

55T13.155خطة العمل األولیة -. الملحق ز: مخصصات مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریسT ............................................................. 277 

 



 

 
7 من 277 صفحة    
 

 : ملخص التغییرات2 . التعدیل1.1
 

التي  ،الجولة األولى -لخطة عمل والیة تكساس من أجل التعافي من الكوارث: إعصار ھارفي الثاني تشكل ھذه الوثیقة التعدیل 
 .  2018یونیو  22) في HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة ( إدارةوافقت علیھا 

 
المنح اإلجمالیة لتنمیة صنادیق  مندوالر أمریكي إضافي  652,175,000) تخصیص مبلغ APA 2(تعدیل خطة العمل یتضمن 
تُخصص ھذه األموال لوالیة . 123 – 115تُقدم بموجب أحكام القانون العام و) CDBG-DR( التعافي من الكوارث - اتالمجتمع

خدمة في تخصیص األموال اإلضافیة لمبالغ التالیة التي تحددت من خالل المنھجیة ذاتھا المستوفقًا لین الفرعیین متلقیتكساس ولل
ریة التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحض واضطرابًاألكثر المناطق تضرًرا  (HAP)مالكي المنازل بالوالیة برنامج مساعدة من 

 ملحق و: األسالیب اإلقلیمیة للتوزیع، ولكن مع إدراج مقاطعة ھاریس وھیوستن: 12.1، كما ھو موضح في القسم األمریكیة
 

 123-115مخصصات القانون العام  نوع إدارة وتمویل البرنامج
 دوالًرا89,309,355 البرامج –مقاطعة ھاریس 
 دوالًرا89,639,815 البرامج –مدینة ھیوستن 
 دوالًرا440,617,080 البرامج –والیة تكساس 
 دوالًرا32,608,750 اإلدارة* –والیة تكساس 

 دوالًرا652,175,000 اإلجمالي
*یشمل جمیع تكالیف إدارة البرنامج. سیتم إعادة تخصیص مبالغ اإلدارة لمقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن ووالیة تكساس في 

، وسوف تتسلم اتحدید مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن لمیزانیات برامج اإلسكان الخاصة بھمتعدیل مستقبلي لخطة العمل بمجرد 
% من مبالغ برنامج اإلسكان لتخصیصھا لتكالیف اإلدارة المرتبطة بأنشطة 2مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن ما یصل إلى 

 اإلسكان.
 

من الصنادیق اإلضافیة  دوالًرا440,617,080من مبلغ ملیون دوالر أمریكي لبرنامج التأجیر بأسعار معقولة  200تم تخصیص 
دوالر لبرنامج  236,210,909مبلغ منھا المتعلقة بالبرنامج والمخصصة للبرامج اإلداریة التابعة لوالیة تكساس، بینما ُخصص 

دوالر لتسلیم مشروع برنامج اإلسكان. وسوف تساعد صنادیق البرنامج  4,406,171 مساعدة مالكي المنازل، وُخصص مبلغ
من خالل برنامج التأجیر بأسعار معقولة وتلبیة حاجات مالكي المنازل من اة غیر الُملبّ اإلضافیة في معالجة حاجات المستأجرین 

لبرنامج مساعدة مالكي المنازل  إجمالي تمویل خالل برنامج مساعدة مالكي المنازل. كما یزید التمویل اإلضافي المخصص 
 دوالر أمریكي للمساعدة في تلبیة احتیاجات المساكن التي یشغلھا مالكیھا. 1,288,628,396البرنامج حتى 

 
، تم إدخال تحدیثات وباإلضافة إلى استخدام أحدث البیانات والمعلومات المتوفرة لتحدید مخصصات التمویل المذكورة أعاله

خطة عمل الوالیة" والذي یُقدم تقدیًرا لالحتیاجات غیر الُملبَّاة  –تقییم االحتیاجات  3.1ومات والبیانات التالیة لتحدیث "قسم المعل
 لكافة سكان تكساس المتضررین من إعصار ھارفي:

أكثر األماكن  من أكثر األماكن تضرًرا واضطرابًا تابعة للوالیة لتصبحإعادة تصنیف أربع دول وأربعة رموز بریدیة  •
 .HUD تضرًرا واضطرابًا تابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة

بوالیة تكساس وخسائر إجمالي الناتج المحلي  (TLBB) تم تحدیث خسائر نفقات المجلس التشریعي إلدارة المیزانیة •
 .(GSP) للوالیة

یولیو  1السكاني وتقدیرات قیمة اإلسكان المتوسط (من نات اإلحصاء األمریكیة والتي تشمل التعداد اتم تحدیث بی •
 ، عند توفرھا).2017یولیو  1حتى  2016

 .2018حتى  2017من  (LMI) تم تحدیث أرقام الدخل المنخفض إلى المتوسط •
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 ).2017حتى أكتوبر  2017(من سبتمبر  )TDI( تم تحدیث بیانات إدارة تأمین تكساس •
نات ا، وتحدیث بی2018یولیو  31) بدًءا من NFIPأمین ضد الفیاضانات (للت تم تحدیث بیانات البرنامج الوطني •

 .2018أغسطس  28) بدًءا من SBAتضررة المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة (مقروض المساكن ال
 30من ة إلدارة الطوارئ لسلطات اإلسكان العام (فیدرالیتم تحدیث بیانات المساعدات العامة التي تقدمھا الوكالة ال •

 ).2018یونیو  8حتى  2018مارس 
الُمحدثة المتوفرة في إشعار  HUD تم تحدیث مضاعفات االحتیاجات وفقًا لقیم إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة •

 ، ملحق أ: المنھجیة المفصلة.2018أغسطس  14درالي بتاریخ یالسجل الف
فبرایر  2(من  FEMA درالیة إلدارة الطوارئیالف التي تقدمھا الوكالة IAتم تحدیث بیانات المساعدات الفردیة  •

 ).2018یونیو  25حتى  2018
مارس  30(من  FEMA ة إلدارة الطوارئفیدرالیالتي تقدمھا الوكالة ال PA تم تحدیث بیانات المساعدات العامة •

 ).2018یونیو  8حتى  2018
.تم تحدیث بیانات قروض األعمال 2018بدًءا من أكتوبر  TWC تم تحدیث بیانات لجنة القوى العاملة بتكساس •

 .2018أغسطس  28بدًءا من  SBA المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة
 .2017حتى أكتوبر  2017من سبتمبر  TDI تم تحدیث بیانات الممتلكات التجاریة التابعة إلدارة تأمین تكساس •
 )2018سطس تم تحدیث تقریر "التأثیر االقتصادي للسفریات في تكساس" (تقریر أغ •

 
ھاریس ومدینة ھیوستن تقییمات االحتیاجات المحلیة الخاصة بھما في تعدیل مستقبلي لخطة العمل  ةسوف تُحدِّث مقاطع

 .باستخدام أحدث المعلومات المتوفرة
 

رقم  دراليفیالواردة في السجل ال HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  شروطتم إدخال التغییرات اإلضافیة التالیة لتوضیح 
83 FR 40314  2018أغسطس  14الصادر بتاریخ: 

 "الشروط العامة": 4.1لقسم  نقاطإضافة  •
o  لتحدید السیاسات واإلجراءات الموضوعة لتقییم فعالیة التكلفة للمساعدة في إعادة بناء المنازل وإعادة

 تأھیلھا.
o للتركیز على استشارات مكتب األراضي العامة GLO الفرعیین مع المواطنین المتضررین ین متلقیوال

تقییمات  لوضع PHA وأصحاب المصلحة والحكومات المحلیة وسلطات مساعدة اإلسكان العام
للتركیز على مراعاة الحوادث المناخیة الشدیدة المحتمل حدوثھا في المستقبل والمخاطر االحتیاجات.

 الطبیعیة األخرى في إطار أنشطة مخططة على المدى الطویل.
 :"برنامج التعافي من الكوارث الذي تدیره الوالیة" 5.1ضافة نقاط لقسم إ •

o لتحدیث إجمالي المخصصات المباشرة المقدمة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة HUD  لمكتب
 لتحدیث قائمة الدول والرموز البریدیة األكثر تضرًرا واضطرابًا GLO األراضي العامة

o  قائمالتي سوف تعزز وضع تخطیط مستدام وسلیم للتعافي على المدى الطویل لتحدید األنشطة المخطط لھا 
وخاصة ما یتعلق بقرارات استخدام األراضي التي تعكس اإلدارة  ،على تقییم مخاطر ما بعد الكارثة

المسؤولة عن مواجھة الفیاضانات والقرارات التي تأخذ في االعتبار الحوادث المناخیة القاسیة محتملة 
 في المستقبل والمخاطر الطبیعیة األخرى واألخطار طویلة األمد. الحدوث

o  األھلیة الخاصة لتحدید فترة سداد لمدة خمس سنوات على األقل لسداد تكالیف اإلنشاءات الجدیدة بمعاییر
وللتأكید على أن التكالیف المتضمنة في ھذا البرنامج معقولة وتتوافق  HAPببرنامج مساعدة مالكي المنازل 

 تكالیف السوق مع
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o  لتحدید أن الممتلكات التي تم حیازتھا عن طریق حق االستیالء العام ضمن برنامج الشراء واالستحواذ
المحلي وبرنامج البنیة التحتیة المحلیة یجب أن تخصص في  نھایة المطاف لالستخدام العام وال تُستخدم 

 لمصلحة طرف خاص بعینھ
o ھلیة في برنامج توفیر أسعار معقولة لألسر المتعددة لتحدید فترة ییر السداد ضمن معاییر األلتحدیث معا

 لإلنشاءات الجدیدة. عامإلعادة التأھیل أو إعادة البناء، وفترة عشرین  عام ة عشرخمس
o  لتحدید تكالیف معقولة ومتوافقة مع أسعار السوق ضمن برنامج توفیر أسعار معقولة لألسر المتعددة

 وبرنامج البنیة التحتیة وبرنامج اإلنعاش االقتصادي 
o دئ التخطیط السلیم، والتنسیق مع مساعي التخطیط لتحدید أن مشاریع برنامج البنیة التحتیة المحلیة تعزز مبا

، ودمج تدابیر التخفیف، ومراعاة التكالیف والمزایا، والتأكد من أن األنشطة ال تؤثر بشكل اإلقلیمي والمحلي
غیر متكافئ على فئات السكان الضعیفة، والتأكد من أن األنشطة تخلق فرًصا لمعالجة التفاوتات االقتصادیة، 

یة قابلة للتھیأة ویمكن ومواءمة االستثمارات مع التحسینات األخرى المخطط لھا، وتوظیف وسائل تكنولوج
 االعتماد علیھا.

o  لتحدید أن األموال المتضمنة في برنامج اإلنعاش االقتصادي قد ال یمكن توفیرھا لھیئة تھدف للربح إال إذا تم
  HUD تقییم المشروع واختیاره وفقًا لتوجیھات االكتتاب الخاصة بإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

o  والتنسیق مع مساعي التخطیط اإلقلیمي  ،ینبغي أن تعزز مبادئ التخطیط السلیملتحدید أن أنشطة التخطیط
والتأكد من أن األنشطة ال تؤثر بشكل غیر  ،ومراعاة التكالیف والمزایا ،ودمج تدابیر التخفیف ،والمحلي
 ،ادیةوالتأكد من أن األنشطة تخلق فرًصا لمعالجة التفاوتات االقتص ،على فئات السكان الضعیفة متكافئ

وتوظیف وسائل تكنولوجیة قابلة للتھیأة ویمكن  ،ومواءمة االستثمارات مع التحسینات األخرى المخطط لھا
 االعتماد علیھا.

 
 كما تم تحدیث الملحقات التالیة لتشمل معلومات البرنامج التي خضعت للتحدیث:

 خطة عمل الوالیة –ملحق ج: الجداول الزمنیة لتنفیذ البرنامج  9.1قسم  •
 خطة عمل الوالیة. –ملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج  10.1قسم  •

 
) في HUDالمعتمدة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 1تم إجراء تحدیثات إضافیة لتتوافق مع النسخة النھائیة من تعدیل خطة العمل 

لى األقسام الخاصة بالبرامج التي تدیرھا مدینة ھیوستن ومقاطعة . ویشمل ھذا في المقام األول التحدیثات التي تم إدخالھا ع2018دیسمبر  11
 ).HUDھاریس لمعالجة التعلیقات التي تم تلقیھا خالل عملیة المراجعة الخاصة بإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 
 .المستند، مثل القواعد / التنسیق اتم إجراء تعدیالت ثانویة غیر موضوعیة أیًضا على ھذ

 
دوالر أمریكي  652,175,000تخصیص حیث إنھ یعدل خطة العمل بشكل كبیر عن طریق  ،اأساسیً  2 تعدیل خطة العملیعتبر 

 . ویُلخص الجدول التالي التعدیالت المدخلة على التمویل المخصص123-115في أموال برنامج إضافي تُقدم بموجب قانون 
 مدینة ھیوستن.تكساس ومقاطعة ھاریس ووالیة  للبرامج التي تُدار بین
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 CDBG-DR – APA 2مخصصات إعصار ھارفي : 1الجدول رقم 
 توزیع منقح تغییر التخصیص السابق 

 دوالر 3,189,357,706 دوالر 473,225,830 دوالر  2,716,131,876 اإلجمالي –والیة تكساس
 دوالر 2,264,461,377 دوالر 440,617,080 دوالر  1,823,844,297 اإلسكان –والیة تكساس
واإلنعاش البنیة التحتیة  -والیة تكساس 

 دوالر  540,968,427 دوالر 0 دوالر  540,968,427 االقتصادي

 دوالر  137,685,446 دوالر 0 دوالر  137,685,446 التخطیط –والیة تكساس
 دوالر 246,242,456 دوالر 32,608,750 دوالر 213,633,706 اإلدارة –والیة تكساس

 دوالر 1,221,438,141 دوالر 89,309,355 دوالر 1,132,128,786 اإلجمالي –مقاطعة ھاریس 
 دوالر  837,097,816 قید التقریر دوالر 837,097,816 اإلسكان -مقاطعة ھاریس 
 دوالر  222,519,672 قید التقریر دوالر 222,519,672 البنیة التحتیة -مقاطعة ھاریس 
 دوالر  55,769,342 قید التقریر دوالر 55,769,342 التخطیط –مقاطعة ھاریس 
 دوالر  16,741,956 قید التقریر دوالر 16,741,956 اإلدارة -مقاطعة ھاریس 

 دوالر 1,265,594,153 دوالر 89,639,815 دوالر 1,175,954,338 اإلجمالي –مدینة ھیوستن 
 دوالر  1,041,754,416 التقریر قید دوالر 1,041,754,416 اإلسكان –مدینة ھیوستن 
الخدمات العامة  -مدینة ھیوستن 

 دوالر  90,264,834 قید التقریر دوالر 90,264,834 االقتصاديواإلنعاش 

 دوالر  23,100,000 قید التقریر دوالر 23,100,000 التخطیط -مدینة ھیوستن 
 دوالر  20,835,088 قید التقریر دوالر 20,835,088 اإلدارة -مدینة ھیوستن 
 دوالر 5,676,390,000 دوالر 652,175,000 دوالر 5,024,215,000 إجمالي المخصصات
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 خطة عمل الوالیة -تنفیذي  ملخص 2.1. 
 

أنھ أغلى موسم في تاریخ  2017أثبت موسم األعاصیر لعام 
الوالیات المتحدة، مما أثر على األسر من بورتوریكو إلى 

وصل  2017أغسطس  25فلوریدا وعبر ساحل تكساس. في 
إعصار ھارفي إلى الیابسة بین میناء بورت أرانساس وبورت 

، مع ریاح متواصلة بسرعة 4أوكونور، كإعصار من الفئة 
لساعة. وبعد التأثیر األولي میالً في ا 130تزید سرعتھا على 

لھ، بدأت ریاح اإلعصار ھارفي تقل، ولكن نتیجة لنظامین 
من أنظمة الضغط العالي إلى الشرق وإلى الغرب، ظل 

ً على ساحل تكساس لمدة  أیام تالیة. سقط  4اإلعصار ثابتا
بوصة من  60خاللھا على المنطقة المتضررة ما یصل إلى 

   المطر.
 

األضرار الناجمة عن إعصار ھارفي  تكلفة GLOوقد قدر 
ملیار دوالر، مما یجعلھ أكثر األحداث تكلفة في  120بمبلغ 

تاریخ الوالیات المتحدة. لقد أدى اإلعصار إلى إغالق الموانئ 
وإیقاف التجارة والسیاحة وإنتاج النفط والغاز واإلنتاج 
الزراعي واألعمال العامة في معظم أنحاء ساحل تكساس لمدة 

ع تقریباً، وفي بعض الحاالت، لفترة أطول بكثیر. من أسبو
الصعب تحدید آثار تلك التوقفات في الوقت الحالي، ولكن آثار 

دوالر للغالون في األسابیع  0.33تلك الكارثة شعرت بھا جمیع أنحاء البالد، مع ارتفاع أسعار سلع استھالكیة مثل الغاز بمقدار 
   1التالیة إلعصار ھارفي. 

 
وبالجمع بین ھطول تلك الكمیة  2تریلیون غالون من المیاه.  34أدى إعصار ھارفي إلى سقوط كمیات قیاسیة من األمطار بلغت 

القیاسیة من األمطار وحقیقة أن إعصار ھارفي قد أصاب الیابسة مرتین، یكون لدینا سرد لثالثة أحداث: الوصول األولي إلى 
ول غیر المسبوق لألمطار في ھیوستن میتروبلكس والمناطق المحیطة بھا؛ والوصول الثاني الیابسة في مقاطعة أرانساس؛ والھط

إلعصار ھارفي إلى الیابسة، والذي تسبب في فیضانات ھائلة في جنوب شرق تكساس. وفي أعقاب تلك األحداث الثالثة، غمرت 
ستمرت عملیات اإلجالء واإلنقاذ ألیام بعد ضرب المیاه عشرات اآلالف من المنازل التي لم یسبق قط أن غمرتھا المیاه، وا

 اإلعصار للیابسة.

                                                           
1 ” Petroleum & Other Liquids.“U.S. Energy Information Administration. 2018.  ینایر  8. تم الدخول إلى صفحة الویب في

2018. https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ 
2News-San Antonio Express  .17  2017سبتمبر" .” Setting 34 Trillion Gallons of Rain.-Harvey Dumped Record“ تم .

setting-record-dumped-http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey- .2018ینایر  10الدخول إلى صفحة الویب في 
12204769.php-gallons-trillion-34 

صور األقمار االصطناعیة والصور  -  Weather.gov:المصدر
 الراداریة لوصول إعصار ھارفي إلى الیابسة 

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey-dumped-record-setting-34-trillion-gallons-12204769.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey-dumped-record-setting-34-trillion-gallons-12204769.php
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أشارت تقدیرات مكتب 

) GLOاألراضي العامة (
إلى أن أكثر من ملیون منزل 
قد تأثرت باإلعصار ھارفي 
ومن المتوقع أن تنفق والیة 

ملیار  2.6تكساس أكثر من 
دوالر على عملیات 

 1.7، االستجابة واإلصالح
ملیار منھا أشیر إلى أنھا من 

 3.الفیدرالیةتمویل الحكومة 
 یونیو 8واعتباراً من 

، یقدر برنامج 2018
 (PA)المساعدة العامة 

التابع للوكالة الفیدرالیة 
) FEMAإلدارة الطوارئ (

، تلقى برنامج األفراد واألسر التابع للوكالة الفیدرالیة 2018 یونیو 25ملیار دوالر. واعتباراً من  7.96تكالیف الضرر بنحو 
تم ، ومطالبة 892,000أكثر من  (إجمالي مساعدات اإلسكان والمساعدات في االحتیاجات األخرى) )FEMAإلدارة الطوارئ (

ملیار دوالر في شكل مساعدات إسكان وغیرھا من المساعدات الطارئة في حاالت الكوارث.  واعتباراً من  3.61حوالي صرف 
 91,000) أكثر من NFIPتابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (، تلقى البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان ال2018یولیو  31

ملیار  2.9) أكثر من SBAملیار دوالر للمطالبین. كذلك صرفت إدارة المشروعات الصغیرة ( 8.8صرف أكثر من تم مطالبة و
 .2018أغسطس  28ملیون دوالر كقروض تجاریة اعتباراً من  1.4دوالر كقروض منزلیة 

 
 من دوالر ملیون 57.8 مبلغ) HUDالمتحدة ( الوالیات في الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة ، خصصت2017دیسمبر  27في 

 ھارفي، إلعصار استجابة تكساس، )  لوالیةCDBG-DR(الكوارث  من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح صنادیق
ھاریس  مقاطعة) HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة حددت وقد . 247 رقم ،82  المجلد الفیدرالي، السجل نشر خالل من

 من األقل على بالمئة80  توجیھ یتم أن وطلبت الفیدرالي السجل إشعار في واضطرابًا" تأثًرا األكثر باعتبارھا المنطقة "
من التمویل ) الجزء المتبقي GLO(العامة  األراضي وخّصص مكتب .المقاطعة تلك في ُملَبَّاةال غیر لالحتیاجات التخصیص

 مكتبوضع  ریفیوجیو لدعم برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة. وقد األولي لیتم توجیھھ لمقاطعات ارانساس و نویسیس و
 والتنمیة اإلسكان دارةملیون دوالر وقدمت خطة العمل إل  57.8) خطة عمل للمخصصات البالغة GLOالعامة ( األراضي
 .2018مارس  8) العتمادھا في HUDالمتحدة ( الوالیات يف الحضریة

 
، DR-4332لوالیة تكساس، استجابة إلعصار ھارفي،  CDBG-DRملیار دوالر من صنادیق  5.024مبلغ  HUDخصصت 

. وقد أتیحت تلك المخصصات من خالل قانون 2018فبرایر،  9، الجمعة، 28، رقم 83من خالل نشر السجل الفیدرالي، المجلد 
، والذي خصص 2017وقانون االعتمادات التكمیلیة لقانون اإلغاثة في حاالت الكوارث لعام  2018االعتمادات المستمرة لعام 

) استجابة للكوارث CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-ملیار دوالر من أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 7.4مبلغ 
شعار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة للوالیات المتحدة في السجل الفیدرالي، كما خصص إ. 2017الكبرى المعلنة في عام 

لمعالجة بقیة دوالر لوالیة تكساس  652,175,000مبلغ إضافي بقیمة  2018أغسطس  14بتاریخ  157عدد  83رقم  المجلد
من قبل حاكم الوالیة إلدارة صنادیق ) GLOوقد تم تعیین مكتب األراضي العامة ( االحتیاجات غیر الملباة منذ إعصار ھارفي.

 ) في والیة تكساس.CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
                                                           

3 .ardLegislative Budget Bo .2018 "Hurricane Harvey: Fiscal Analyses and Resources“ 7. تم الدخول إلى صفحة الویب في 
  http://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx. 2018سبتمبر 

 www.weather.govالمصدر:  

 مستویات التھدید
 إعصار ھارفي

 مستوى التھدید
 شدید

 مرتفع 
 متوسط 
 منخفض 
 ال شيء 

 بحالة الجوتنبؤ ثقة ال

ھطول  اندفاع التیار الریاح
األمطار / 
 الفیضانات

 قلیل من الثقة واثق جدا األعاصیر
 

http://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx
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تتناول خطة العمل ھذه بالتفصیل االستخدام المقترح لجمیع الصنادیق، بما في ذلك معاییر األھلیة والطریقة التي سوف یواجھ بھا 

مالیة اإلصالح واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان والتعافي االقتصادي على المدى الطویل في المناطق استخدام ھذه االعتمادات ال
 ُملَبَّاةاألكثر تضرراً واضطرابا. ویقتصر استخدام االعتمادات المالیة المخصصة لذلك االعتماد على احتیاجات اإلصالح غیر ال

 .DR-4332الناتجة عن إعصار ھارفي، 
 

وفورت بند، وفاییت، ) مقاطعات ارانساس، وبرازوریا، وتشیمبرز، HUDدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (وقد حددت إ 
وسان وریفوجیو، ونویسیس، وأورینج،  ونیوتن، وجیفرسون، ولیبرتي، ومونتغمري،وجاسبر، وغالفستون، وھاردن، وھاریس، 

 77423و 77414و 77351و 77335و 77320و 75979البریدیة جاسینتو، وسان باتریسیو، وفیكتوریا، ووارتون؛ والرموز 
 السجل الفیدرالي اتإشعار آخر األكثر تأثراً واضطراباً" في“البریدیة باعتبارھا الرموز  78934و 77979و 77493و 77482و 

حتیاجات غیر على األقل من التخصیص لال بالمئة 80وطلبت أن یتم توجیھ  2018أغسطس  14بتاریخ  157العدد  83اإلصدر 
ـ  ُملَبَّاةال في المناطق "األكثر تأثرا واضطراباً"  ُملَبَّاةالمتبقیة فسوف یتم توجیھھا لالحتیاجات غیر ال بالمئة 20في تلك المناطق. أما ال

یة مقاطعة المتبقیة والمؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنم   29 ) بكونھا الـGLOالتي حددھا مكتب األراضي العامة (
في القسم الثاني من  ُملَبَّاةمن خالل تقییم االحتیاجات غیر ال(كلیًا أو جزئیًا) ) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

 خطة العمل ھذه.
 

ألغراض خطة العمل ھذه، لم تُدرج المقاطعات األربع (بیكسار، وداالس، وتارانت، وترافیس) التي أعلنتھا الوكالة الفیدرالیة  
منطقة كوارث من أجل تدابیر الحمایة الطارئة، بما في ذلك المساعدة الفیدرالیة المباشرة في إطار ) FEMAإلدارة الطوارئ (

التعافي من الكوارث -مقاطعة المؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 49 ، لم تُدرج ضمن الـPAبرنامج 
)DR-CDBG.والمحددة على الخریطة أدناه ( 
 

 ، یقع كل منھا داخل الوالیة. وتتكّون المجالسCOGsمجلس إقلیمي، وتُعرف أیًضا باسم  24تتكون المجالس اإلقلیمیة من 
المدینة والمقاطعة و أعضاء الحي الممیزین معًا لتنفیذ خطط إستراتیجیة فعالة من حیث التكلفة تركز الحكومیة من  االستشاریة

مقاطعة  49على تحقیق النتائج، والتي من شأنھا تلبیة احتیاجات الوالیة واالحتیاجات المحلیة على النطاق اإلقلیمي. وتشمل الـ 
 المجالس) المدرجة في CDBG-DRالكوارث ( من التعافي - جتمعاتالم لتنمیة اإلجمالیة المنح على للحصول المؤھلة

 في الحكومي االستشاري ) و المجلسAACOG): المجلس االستشاري الحكومي لمنطقة االمو (COGsالحكومیة ( االستشاریة
نحنى ) و المجلس االستشاري الحكومي للمCAPCOG) و المجلس االستشاري الحكومي في أوستن (BVCOGبرازوز ( وادي

) والمجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق CTCOG) و المجلس االستشاري الحكومي لتكساس (CBCOGالساحلي (
-Hھیوستون ( –) ومجلس منطقة غالفستون GCRPC) ولجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي (DETCOGبوالیة تكساس (

GAC) والمجلس التخطیطي اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس (SETRPC تم تحدید كل من المجالس االستشاریة الحكومیة .(
 على الخریطة أدناه. DR -CDBGالكوارث من التعافي -المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح على للحصول المؤھلة والمقاطعات

 
 لتنمیة اإلجمالیة ) شریًكا فاعًال في برامج المنحCOGsالحكومیة ( االستشاریة المجالس، أصبحت 2005منذ إعصار ریتا في 

 MODs) نھًجا محلیّا لCOGsالحكومیة ( االستشاریة ). ووضعت المجالسDR -CDBGالكوارث ( من التعافي -المجتمعات 
 من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة التحتیة التابعة للمنح والبنیة على الحكومات والمؤسسات المحلیة لصنادیق اإلسكان

 ونجحت في تنفیذ برامج استعادة المنازل واستئجار المساكن. وباإلضافة إلى عمل المجالس )، CDBG-DRالكوارث (
)، فإنھا  CDBG-DRالكوارث ( من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة ) في برامج المنحCOGsالحكومیة ( االستشاریة

واالستعداد للطوارئ واالتصاالت في حاالت الطوارئ تعمل أیًضا في برامج ومجاالت متعلقة بالتنمیة المجتمعیة واالقتصادیة 
 والخدمات الصحیة واإلنسانیة.
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التعافي من الكوارث -مقاطعة المؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 49 . الـDR-4332:  1شكل 

)CDBG-DR وأكثر المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثراً طبقاً إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( (HUD) )P.L. 
 )APA 2تعدیل خطة العمل ) (تم التحدیث في 115-123

 
 االحتیاجات تقییم وحسبما ھو مطلوب، تم استكمالفي والیة تكساس.  ُملَبَّاةیعرض الجدول التالي ملخص لالحتیاجات غیر ال

الكوارث  من التعافي -المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة للمنح االعتمادات المالیة أجل من األجل طویلة واألولویات االحتیاجات لتحدید
)CDBG-DR( تغطي التي البیانات مصادر من شاملة مجموعة الحسبان في التقییم ھذا ویأخذ ھارفي. إعصار إثر المخصصة 

 تأثراً مناطق  10كثر أل الجدیدة الرموز البریدیة
 

-مقاطعة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )(CDBG-DRالتعافي من الكوارث 

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 تأثراً منطقة  20كثر أل الجدیدة الرموز البریدیة
 

 

 المقاطعة
 

 میل

 123-115إضافة القنون العام  
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 المؤھلة المجتمعات في ُملَبَّاةال غیر االحتیاجات حول محددة تفاصیل االحتیاجات تقییم یشمل متعددة. وقطاعات جغرافیة مناطق
 االحتیاجات تقییم تعدیل یتم أن المتوقع االقتصادي. ومن والتعافي التحتیة والبنیة اإلسكان تفاصیل ویضم ا،واضطراب تأثرا واألكثر

 .متاح ھو ما تحدیث أو أو صنادیق تمویل إضافیة إضافیة معلومات توفر مع
 

 ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر البقیة ملخص  :2الجدول رقم 
%  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر البقیة  الفئة

االحتیاجات 
 ُملَبَّاةغیر ال

مبلغ مخّصص إجمالي 
 برنامج *ال

 إجمالي% 
 برنامجالمخّصص 

 %80 دوالر 4,197,645,609 %14 دوالر 11,858,541,577 اإلسكان
 658,124,755 دوالر %72 دوالر 61,137,749,351 البنیة التحتیة

 
13% 

 %4 دوالر195,628,178  %15 دوالر 12,451,439,074 التنمیة االقتصادیة
 %3 دوالر 178,949,170 غیر متاح غیر متاح ما سیتم تقریره**

 %100 دوالر5,230,347,712 %100 دوالر 85,268,780,832 االجمالي
 شمل تكالیف اإلدارة والتخطیط.تال  *مبالغ المخصصات بما فیھا تكالیف تسلیم المشروع

ن الحقًا البرامج المحددة التي سیتم ستوینة ھی؛ ستحدد مقاطعة ھاریس ومدAPA 2ـ **مبالغ إضافیة مخصصة لمقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستون وفقًا ل
 اإلضافیة لھا.توجیھ األموال 

 
من  مخصًصا مباشًرا من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریستلقت كل ) HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان وفقًا لتوجیھ إدارة

 رملیا 5.024األولي بقیمة  بالنسبة للمبلغ المبالغ المخصصة لكل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریسوتعتمد مخصصات الوالیة. 
 . واستخدمت إدارةبإحتسابھا )HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان إدارةقامت التي  ُملَبَّاةمبالغ االحتیاجات غیر ال دوالر على

 تشملللوالیة. وُعدّلت المبالغ ل خصصالم ملیار دوالر 5.024مبلغ ) المنھجیة ذاتھا لتحدید HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان
) 13.1(القسم ز موجود في الملحق  المخّصص السابق لمقاطعة ھاریس وبرنامج االنعاش االقتصادي وتكالیف إدارة الوالیة.

 .التي تمت على خطة العمل األولیة جدول یحدد ھذه التعدیالت
 

المقدمة بموجب القانون دوالر من مبالغ البرنامج  652,175,000مبلغًا إضافیًا بقیمة  APA 2ویخصص تعدیل خطة العمل 
األموال لمقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن ووالیة تكساس عن طریق  GLO خصص مكتب األراضي العامةقد . و123-115العام 

 12.1) كما یرد بالقسم HAPلبرنامج مساعدة مالكي المنازل بالوالیة (تطبیق نفس المنھجیة المستخدمة لتخصیص األموال 
 میة للتوزیع ولكن مع إدراج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن.اإلقلی طرقالملحق و: ال

 
مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس قد اختارتا تطویر برامج التعافي المحلیة الخاصة بھما باستثاء برنامج االنعاش وحیث أّن كال من 

 إلى العمل المحلیة استنادًااالقتصادي التابع للوالیة، فإن كل منھما مطالب بوضع خطة عمل محلیة. ویجب أن توضع خطة 
تم دمج خطط العمل المحلیة  ُملَبَّاة).HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان إلدارة الفیدرالي السجل إشعار في الموضحة المتطلبات

 و 2.2. یتم توفیر الملخصات التنفیذیة لمقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن في القسمین 1ھذه في خطة العمل ھذه كجزء من التعدیل 
سیتم تحدیث خطط العمل المحلیة ھذه من خالل تعدیل مستقبلي لخطة العمل بما یعكس المبالغ اإلضافیة المخصصة بواسطة  .2.3

 .APA 2تعدیل خطة العمل رقم 
 

) تنفیذ العدید من برامج اإلسكان التابعة للوالیة. تشمل ھذه البرامج، GLOالعامة ( األراضي مكتبخالل خطة العمل ھذه، یعرض 
من أجل إصالح  المنازل مالكي تعویض وبرنامجبرنامج مساعدة مالكي المنازل على إعادة تأھیل وتعمیر المساكن الرئیسیة 

 متعددة. بأسر الخاصة وحدات اإلسكانمعقولة إلعادة تأھیل وتعمیر مشاریع  بأسعار لإلیجار إسكانمساكنھم الرئیسیة وبرنامج 
 



 

 
16 من 277 صفحة    
 

ص  السكني  ستحواذواال للشراء المحلیة البرامج أجل للحكومات من) اعتمادات مالیة GLOالعامة ( األراضي مكتبسیخّصِ
الحكومیة ) التي طورتھا المجالس االستشاریة MODsللتوزیع ( اإلقلیمیة المحلیة والبرامج المحلیة للبنیة التحتیة من خالل الطرق

)COGs.( 
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 خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -. ملخص تنفیذي 2.2
 

 CDBG-DRالتعافي من الكوارث -ملیار دوالر لتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 5.024مبلغ  HUDوقد خصصت 
 Texas. و 28رقم  ،83المجلد.  ،من خالل السجل االتحادي،FEMA DR 4332 ،لوالیة تكساس ردا على إعصار ھارفي

GLO لھذه األموال. والیةھي الوكالة اإلداریة لل 
 

خطة العمل الخاصة بالمنح اإلجمالیة لتنمیة  1جولة  -إعصار ھارفي  خطة والیة تكساس من أجل التعافي من الكوارث:
-http://recovery.texas.gov/local-government/hudالتعافي من الكوارث، والتي یمكن العثور علیھا في -المجتمعات

requirements-reports/hurricane-harvey/index.html  على موقعGLO تم تحدید مقاطعة ھاریس بأنھا منطقة  ،على الویب
 وھي تخصیص مباشر من ،جنبًا إلى جنب مع مدینة ھیوستن ،والیة"األكثر تأثًرا ومضطربًا" وتم تخصیصھا من قبل ال

. بما أن مقاطعة ھاریس HUDللوالیة نحو  CDBG-DRالتعافي من الكوارث -تخصیصات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
فإنھ یتعین على كل من الوالیات القضائیة تطویر خطط  ،ومدینة ھیوستن قد اختارتا تطویر برامج اإلنعاش المحلیة الخاصة بھما

 ھا كتعدیل جوھري في إطار خطة عمل والیة تكساس.) لیتم تقدیمSAPsعمل تكمیلیة محلیة (
 
حصلت مقاطعة ھاریس على مساعدة فنیة لتطویر خطة العمل التكمیلیة المحلیةي. تتضمن خطة العمل  ،GLOبالتشاور مع  

واستخدام المقاطعة  ،بَّاةُملَ ووصفًا لالحتیاجات غیر ال ،التكمیلیة المحلیة في المقاطعة تقییًما لالحتیاجات وجھودًا للمشاركة المجتمعیة
 والجداول الزمنیة لإلنفاق. الوثیقة التالیة ھي خطة العمل التكمیلیة المحلیة في مقاطعة ھاریس. ،لألموال وأوصاف البرامج

 
ملیون شخص في مقاطعة ھاریس بشكل مباشر أو غیر مباشر أثناء الفیضان. وبلغ إجمالي  4.7تأثر  ،خالل إعصار ھارفي 

بوصة. كان ھذا الرقم  47.4 (HCFCD)أیام من مقاییس مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات  4ھطول األمطار في فترة 
من السكان من قبل الموارد الحكومیة في جمیع أنحاء  600,00القیاسي لألمطار قاتال ومدمرا لسكان المقاطعة. تم انقاذ أكثر من 

حیث ینتظر  ،مأوى مؤقتًا في مقاطعة ھاریس 65ساكن إلى واحد من  32000ومعظمھم من دیارھم. وسیتم نقل أكثر من  ،البالد
المیاه  ھاسیارة غمرت 300,000معظمھم أیاًما حتى تنحسر المیاه للعودة إلى المنازل المتضررة. وتشیر التقدیرات إلى أن أكثر من 

حالة وفاة مرتبطة بالفیضانات في  36في جمیع أنحاء مقاطعة ھاریس. یؤكد مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة ھاریس حدوث 
 بما في ذلك العدید من األشخاص الذین غرقوا في منازلھم أو أماكن عملھم. ،المقاطعة

 
ملیار دوالر عن األضرار التي لحقت  12.5ألكثر من  ُملَبَّاةباحتیاجات غیر وقد ترك الدمار الناتج عن إعصار ھارفي المقاطعة 

. وقد اختارت ُملَبَّاةباإلسكان والبنیة التحتیة أو الفشل في العمل. یوفر الجدول التالي ملخًصا الحتیاجات مقاطعة ھاریس غیر ال
٪ لبرامج البنیة 21٪ من التمویل لبرامج اإلسكان و79 المقاطعة اتباع السجل الفیدرالي وخطة العمل الخاصة بالوالیة وتوفیر

 للتنمیة االقتصادیة. والیةالتحتیة / غیر السكنیة. تجدر اإلشارة إلى أن المقاطعة ستشارك في برنامج ال
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 في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) ُملَبَّاةملخص إجمالي االحتیاجات غیر ال: 3الجدول رقم 
النسبة المئویة  ُملَبَّاةغیر الاالحتیاجات  الفئة

من االحتیاجات 
 ُملَبَّاةغیر ال

قیمة مخصصات مقاطعة 
 البرنامج 

النسبة المئویة لتخصیص 
 برنامج المقاطعة

 %79 دوالر 837,097,816 %22.7 دوالر 2,949,756,147 اإلسكان
 %21 دوالر 222,519,672 %76.6 دوالر 9,947,539,307 البنیة التحتیة

التنمیة 
 اإلقتصادیة

 ** ** %0.7 دوالر 84,846,950

 %100 دوالر 1,059,617,488 %100 دوالر142,404 ,12,982 إجمالي
 ** ستشارك المقاطعة في برنامج الدولة للتنمیة االقتصادیة. ملحوظة: ال تشمل المخصصات تكالیف التخطیط.

 
مثل البیانات والمدخالت  ،التقییم. ستواصل المقاطعة تجمیع وتنقیة المعلوماتھناك فجوات إضافیة واحتیاجات لم تتم تلبیتھا في 

 وتصمیم البرنامج. CDBG-DRالتعافي من الكوارث -عملیة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات تحدیثوالتي ستستمر في  ،العامة
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 خطة العمل المحلیة لمدینة ھیوستن -. ملخص تنفیذي 2.3 
 

تكساس من أجل المساعدة  والیةملیارات دوالر ل 5خصص الكونجرس أكثر من  ،ھارفي والكارثة المعلنة رئاسیًارداً على إعصار 
. قام المكتب  والیةبطلب لھذه األموال وإدارتھا نیابة عن ال GLOفي عملیات التعافي. تقدم مكتب األراضي العامة بتكساس 

GLO  الحضریة، وبالتالي یجب على كل من  اإلسكان والتنمیة إدارةنحو بتخصیص مباشر لمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس
 مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس تطویر خطة عمل محلیة.

 
من خطة اتبعت مدینة ھیوستن توجیھات مكتب األراضي العامة وأوجدت معلومات خاصة بھیوستن إلدراجھا في أقسام مختلفة 

من خالل  1الجولة  -: إعصار ھارفي ابعة لمكتب األراضي العامة بوالیة تكساسالت والیة تكساس من أجل التعافي من الكوارث
 ،ُملَبَّاةواالتصال باالحتیاجات غیر ال ،تعدیل كبیر. تتضمن المعلومات المحلیة في خطة عمل المدینة تقییم االحتیاجات المحلیة

 والجداول الزمنیة لإلنفاق. ،واالستشارات المحلیة ،والبرامج والمتطلبات المحلیة
 

حسبما  ،م مكتب األراضي العامةمع تقییت الحتیاجام اتقییق فوایتفي الجدول التالي.  ُملَبَّاةتم تحدید ملخص لتقییم االحتیاجات غیر ال
 یكون ممكنا

 
 مدینة ھیوستن - ُملَبَّاةملخص إجمالي االحتیاجات غیر ال: 4الجدول رقم 

% من االحتیاجات  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال الفئة
 ُملَبَّاةغیر ال

-CDBGإستثمارات  
DR  

النسبة المئویة من 
تخصیص برنامج 

 ھیوستن
 %97 دوالر  1,101,754,416 %63 دوالر  2,257,946,353 اإلسكان

 %0 دوالر  0 %6 دوالر  109,829,427 البنیة التحتیة
 %3 دوالر  30,264,834 %31 دوالر  1,099,849,484 اقتصادي
 %100 دوالر  1,132,019,250 %100 دوالر  3,467,625,264 اإلجمالي

 * ال یشمل مبلغ التخصیص تكالیف التخطیط
 

مثل البیانات والمدخالت  ،ھناك فجوات إضافیة واحتیاجات لم تتم تلبیتھا في ھذا التقییم. ستستمر المدینة في جمع وتنقیح المعلومات
 مجھ.اوبر CDBG-DRالتعافي من الكوارث -والتي ستستمر في تحدیث عملیة عملیة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات ،العامة
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 إجمالي میزانیة التخصیص -. ملخص تنفیذي 2.4 
 

والبرامج التي تدیرھا مقاطعة ھاریس  والیةیبین الجدول التالي میزانیة التخصیص اإلجمالیة المجمعة للبرامج التي تدیرھا ال
 ومدینة ھیوستن.

 
 )APA 2في تعدیل خطة العمل  ھا (تم تحدیث إجمالي میزانیة المخّصصات :5الجدول رقم 
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 ةیخطة عمل الوال - تقییم االحتیاجات. 3.1
 

تقییم االحتیاجات التالي لتحدید االحتیاجات واألولویات طویلة األجل من أجل تمویل المنح اإلجمالیة قامت والیة تكساس باستكمال 
) المخصص نتیجة إعصار ھارفي. ویأخذ ھذا التقییم في الحسبان مجموعة CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لتنمیة المجتمعات

ت متعددة، والتي تم استكمالھا وفقاً للمبادئ التوجیھیة التي وضعتھا شاملة من مصادر البیانات التي تغطي مناطق جغرافیة وقطاعا
HUD  وتركز المعلومات على التأثیرات على مستوى 2018فبرایر،  9، الجمعة، 28، رقم 83في السجل الفیدرالي، المجلد .

) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-الوالیة ككل والتأثیرات على مستوى المقاطعات المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
مقاطعة (انظر القائمة في الملحق أ). وقد تم تجمیع المعلومات الخاصة بالتقییم باستخدام مصادر الوالیة والمصادر  49البالغ عددھا 

نمیة الحضریة ، وإدارة اإلسكان والت(FEMA)الفیدرالیة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
(HUD) ، و شعبة تكساس إلدارة الطوارئ(TDEM)) وإدارة المشروعات الصغیرة ،SBA ولجنة الخدمات الصحیة و (
) من العمل GLO) وغیرھا من الوكاالت الفیدرالیة والوكاالت التابعة للوالیة،  وتمكن مكتب األراضي العامة (HHSCالبشریة (

 .ُملَبَّاةلمتعلقة بآثار اإلعصار، واإلجراءات المتخذة أثناء العاصفة وبعدھا، واالحتیاجات غیر المع تلك الوكاالت لجمع المعلومات ا
 

 وإضطراباً، ویضمفي المجتمعات المؤھلة واألکثر تأثراً  ُملَبَّاةیشمل تقییم االحتیاجات تفاصیالً محددة حول االحتیاجات غیر ال
قتصادي. ویأخذ ھذا التقییم في الحسبان احتیاجات ما قبل الكارثة، إضافة إلى تفاصیل اإلسكان والبنیة التحتیة والتعافي اال

االحتیاجات الناجمة عن إعصار ھارفي، كما یناقش أیضاً أنواعاً إضافیة من المساعدات التي قد تكون متاحة للمجتمعات المحلیة 
لم یتم خفض حسابات أي مصادر تمویل محتملة أخرى.  واألفراد المتضررین، مثل التأمین، أو المساعدات الفیدرالیة األخرى، أو

االحتیاجات غیر الملباة بالنسبة للمساكن التي یشغلھا مالكوھا أو تلك التي یشغلھا المستأجرون بما یمثل الحاجة الملباة عن طریق 
ومع أخذ ما ورد أعاله في . FEMA وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة IA التأمین ألن بیانات التأمین ال یمكن ربطھا بأحد مسجلي

 االعتبار، سوف یتم أیضاً دراسة تدابیر التخفیف وسرعة االستجابة للحمایة من األخطار المستقبلیة.
 

) أن مزید من المعلومات والوضوح اإلضافیین سوف یأتیان بمرور الوقت ویتوقع أن مع GLOویدرك مكتب األراضي العامة (
ون ھناك منھجیة مختلفة في توزیع تلك االعتمادات المالیة.  ومع توفر المزید من البیانات، قد تخصیص أموال إضافیة، فقد تك

لألخذ في االعتبار البیانات غیر الموجودة في خطة  MODsـ تكون ھناك حاجة إلى إجراء تعدیالت في التخصیص المستقبلیة ل
یتم تعدیل تقییم االحتیاجات مع توفر معلومات إضافیة فإنھ ، عملوكما ھو موضح في اإلصدارات السابقة من خطة الالعمل الحالیة. 

لبیانات والمعلومات المتاحة أو التي لتعكس أحدث ا APA 2(تم إجراء تحدیثات  في تعدیل خطة العمل  أو تحدیث ما ھو متاح.
و  3.2التي أجرتھا مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن في القسمین  المحلیة یتم توفیر تقییمات االحتیاجات .)مكن الحصول علیھای

3.3. 
لتستفید منھا  -بما في ذلك أنشطة التخطیط  -) بالمائة من االعتمادات المالیة للبرنامج 80وسوف یُقدم ما ال یقل عن ثمانین (

) (المقاطعات والرموز البریدیة). HUD(المناطق "المنكوبة واألكثر تضرًرا" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
للوالیة ومقاطعة ھاریس ومدینة  -بما في ذلك أنشطة التخطیط  -استخدام االعتمادات المالیة  5.3و 5.2و 5.1وتوضح األقسام 

 ) على أنھاHUDھیوستن. تقع مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن في المنطقة التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 المنكوبة واألكثر تضرًرا.

 
 .A األثر التراكمي للكوارث السابقة 

 
والیة تكساس عرضة لمختلف الظواھر الجویة الشدیدة، وعادة تلك التي تسبب أو تزید من حدة الفیضانات. وفي اآلونة األخیرة، 

شھراً األكثر جفافاً  12للوالیة، فإن فترة الـ . فوفقاً لمكتب اختصاصي المناخ 2010شھدت والیة تكساس جفافاً تاریخیاً بدأ في عام 
، حیث بلغ متوسط سقوط األمطار على مستوى الوالیة 2011إلى سبتمبر  2010المسجلة في تكساس كانت في الفترة من أكتوبر 

لضرر ا ، وإلحاق2011أكتوبر  31، حتى 2010نوفمبر  15بوصة فقط، مما أدى إلى اندالع حرائق كارثیة استمرت من  11.18
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مبنى خالل موسم الحرائق ذلك. وقد ساھمت عوامل كثیرة في ھذا  5900ملیون فدان وحوالي  3.9و / أو الدمار بما یصل إلى 
الموسم القیاسي، بما في ذلك نمط الطقس النینیا، والذي تسبب في إحداث جفاف شدیدة، والریاح العاتیة للعاصفة االستوائیة لیي، 

التي لم یسبق لھا مثیل. تلك الظروف الجویة، إلى جانب توافر كمیات كبیرة من الوقود الجاف الذي ودرجات الحرارة العالیة 
 سنوات من الجفاف، تسببت في شدة الحرائق الطبیعیة تلك. 5تراكم على مدى 

 
للفیضانات الخاطفة أیضاً. لقد إن فترة الجفاف الممتدة التي شھدتھا تكساس لم تجعل الوالیة عرضة فقط للحرائق الطبیعیة، ولكن 

ساھمت عوامل الجفاف تلك في عدم قدرة التربة على امتصاص میاه االنسیال السطحي بشكل فعال. كذلك فإن الحرائق الطبیعیة 
 أدت إلى إزالة الغطاء النباتي الذي عادة ما یعمل على إبطاء وامتصاص األمطار. 2011في عام 

 
لیس مرة واحدة، ولكن عدة مرات. وقد أدى ذلك  -الوالیة كمیات قیاسیة من األمطار  ، سقطت على2016و  2015في عامي 

مقاطعة. وقد أدى  254مقاطعة من مقاطعات الوالیة البالغ عددھا  160إعالنات فیدرالیة للكوارث موزعة على  ةإلى إصدار ست
إلى زیادة كبیرة في الدمار الذي تعرضت  2015عام  واألراضي المشبعة بفعل فیضانات البنیة التحتیةالضرر البالغ الذي لحق ب

. لقد تسببت تلك األحداث المتعددة في العدید من الوفیات البشریة وألحقت أضراراً جسیمة 2016لھ المقاطعات خالل فیضانات عام 
في والیة تكساس من جراء تلك  ُملَبَّاةمیل مربع. وحتى اآلن، ال تزال االحتیاجات غیر ال 134,000بحوالي نصف الوالیة، أو 

 ملیار دوالر. 2األحداث تقدر بـ 
 
توضح الخریطة أدناه المقاطعات التي تأثرت بكوارث خالل السنوات الثالثة الماضیة. لقد تأثرت معظم المقاطعات في المنطقة 

ً اآلثار المتراكم ة للكوارث األخیرة التي حلت المؤھلة بالكوارث في كل من السنوات الثالث الماضیة. ویوضح الشكل أیضا
 بتكساس واآلثار التي تحدثھا تلك الكوارث على اإلسكان والبنیة التحتیة واالقتصادیات المحلیة على طول الساحل.

 



 

 
23 من 277 صفحة    
 

 
) التي تأثرت CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-: إعصار ھارفي. المقاطعات المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات2شكل 

 وإعالنات ھارفي 2016، وفیضانات عام 2015بفیضانات عام 
 

 .B تأثیر إعصار ھارفي 
 

. 2016و 2015، تأثرت مرة أخرى المجتمعات التي لم تتح لھا بعد الفرصة للتعافي الكامل من أثار فیضانات 2017في عام 
، 4، كإعصار من الفئة 2017أغسطس  25إعصار ھارفي، وھو منطقة ضغط جوى منخفض استوائي مجدد، جعل األرض في 

أیام. تسبب اإلعصار في فیضانات  5بوصة من األمطار في  60جلب معھ ھبوب الریاح الشدیدة، وفي بعض األماكن، تصل إلى 
ویرجع ذلك جزئیاً إلى توقف نظام الطقس فوق ساحل تكساس. قد تكون سرعة الریاح  4حالة وفاة بشریة على األقل، 82كارثیة و

لیل من قدرھا، المسجلة فوق جنوب تكساس، وخاصة بالقرب من الساحل وعلى مقربة من جدار عین إعصار ھارفي، قد تم التق

                                                           
4 mass casualties have absolutely not ‘Harvey death toll at 82, Texas officials: Hurricane “The Washington Post. 

”happened. 2018ینایر  10" تم الدخول إلى صفحة الویب في. officials-https://www.washingtonpost.com/national/texas 
11e7-9975-happened/2017/09/14/bff3ffea-not-absolutely-have-casualties-mass-82-at-toll-death-harvey-hurricane- 

c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.dfe744e2fbe8-87fc- 
 
 

-منطق مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )(CDBG-DRالتعافي من الكوارث 

 المقاطعة

 متأثرة بإعصار ھارفي فقط

 وھارفي 16أو '  15'تأثرت من قِبَل 

 وھارفي 16و' 15تأثرت من قِبَل '

 

 میل

https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
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میالً في الساعة  150حیث تعطلت العدید من محطات المراقبة قبل وصول عین اإلعصار إلى الیابسة؛ إال أن ریاحاً بلغت ذروتھا 
 5أُبلغ عنھا بالقرب من روكبورت. 

 
  2.6أكثر من قیمتھا بلغت ، فإن والیة تكساس أبلغت عن مصروفات )LBB( وفقا لمجلس میزانیة والیة تكساس التشریعي

ویُتوقع  ملیار دوالر تمویل فیدرالي. 1.7من بینھا  فیما یتصل باإلعصار ھارفي، 2017-2018 (FY) دوالر في العام الماليملیار
نفقات تمویل المدارس العامة المحتملة مدفوعة  تمثلھذه األرقام ال . 2018ملیار دوالر للوالیة للسنة المالیة  1.9تكلفة إجمالیة تبلغ 

ملیون  14.2مبلغ  2018 (FY) ویشمل اإلنفاق في   شكل رئیسي بتكالیف األضرار في المرافق وانخفاض قیمة الممتلكات.ب
ملیون دوالر رسوم التخلص من النفایات الصلبة لمساعدة الحكومات المحلیة على دفع  90دوالر من مخصصات الطوارئ من 

، لكي تظل الوكاالت 2019  (FY)طلب معظم تلك النفقات اعتمادات تكمیلیة في حیث تت النظیر المحلي المطلوب إلزالة األنقاض،
في غضون ذلك، أتیح ھذا التمویل من خالل آلیات طارئة للمیزانیة ونقل   .6قادرة على السداد خالل فترة العامین المالیین

إلى تلك التكالیف المباشرة، تقدر الوالیة  االعتمادات المالیة من االستخدامات المقصودة، وحتى من الوكاالت األخرى. إضافة
 7ملیار دوالر بعد إعصار ھارفي. 3.8بلغت  2018السنة المالیة في   (GSP)خسارة صافیة في الناتج اإلجمالي للوالیة

 
 وة ھبات الریاح: إعصار ھارفي، ذر3شكل 

 

                                                           
 5Major Hurricane HarveyNational Weather Service. “ - 25-29  ینایر  10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 2017أغسطس

2018. http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
. 2018سبتمبر  7"إعصار ھارفي: تحلیل مالي والمصادر." تم دخول صفحة الویب في  2018مجلس میزانیة والیة تكساس التشریعي   6

http://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx 
. 2018سبتمبر  7عصار ھارفي واقتصاد تكساس." تم دخول صفحة الویب في مراقب الحسابات العامة بتكساس "عصفة لن تُنسى: إ  7

edition/-notes/2018/special-https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal 

 2017أغسطس  29 - 25من  -أمتار  10ذروة عصف الریاح إلعصار ھارفي  بمقدار 

عصف الریاح (میل في 
 الساعة)

تسلیط الضوء على تم 
 العصف الشدید للریاح.

 المصدر: نشر تقاریر األعاصیر المداریة من دائرة خدمات األرصاد الجویة الوطنیة
م -10(تمت إزالة البیانات غیر الكاملة والتي ال تنوب من ھذا التحلیل. تم تعدیل الریاح غیر ذات الـ 

 م.)-10إلى قیمة 

 میل

 

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey
http://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx
https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/2018/special-edition/
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ضرب إعصار ھارفي الیابسة مرتین، ونظر إلیھ كثیرون باعتباره ثالثة أحداث منفصلة: األولى، ظھوره على الیابسة في مقاطعة 
، 2017أغسطس  29أرانساس وھطول األمطار بشكل غیر مسبوق في ھیوستن متروبلكس والمناطق المحیطة بھا؛ والثانیة في 

بالقرب من مدن أورنج، وبومونت، وبورت آرثر. لم تسبب ھذه األحداث أضراراً بسبب الریاح فحسب، في جنوب شرق تكساس 
 بل تسببت أیضاً في حدوث فیضانات واسعة النطاق.

 

 
 8: تعقب إعصار ھارفي 4شكل  

 
، )CDBG-DR(التعافي من الكوارث -تغطي المقاطعات المتأثرة باإلعصار ھارفي، والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

من  بالمئة 32میالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالیة، وتضم حوالي  39,496أو  بالمئة 15مقاطعة، تغطي  49البالغ عددھا 
حیث یعیش فى تلك المقاطعات المتضررة ما یقرب  9سكان الوالیة. مساحة األرض المتضررة ھي تقریباً في حجم والیة كنتاكي، 

 ملیون من سكان تكساس. 9من 
 

الدخول األول لإلعصار إلى الیابسة في تلفیات أحدثتھا الریاح الشدید (یبینھا عدد مطالبات كما یتبین من الخریطة التالیة، تسبب 
ً مدى المطالبات المقدمة  التأمین ضد األضرار الناجمة عن عواصف الریاح باللون األحمر). كذلك توضح ھذه الخریطة أیضا

فیضانات شدیدة في ھیوستن والمناطق المحیطة بھا.  في الجزء الشمالي من الساحل، حیث تسببت األمطار العاصفة في NFIPل
) عاصفة بطیئة الحركة 2) ریاح بقوة األعاصیر و(1ویوضح ھذا الرسم البیاني أیضاً الخصائص الكارثیة لإلعصار ھارفي: (

 تجلب أمطاراً وفیضانات تاریخیة.
 

                                                           
8Major Hurricane HarveyNational Weather Service. “  - 25-29  ینایر  10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 2017أغسطس

2018. http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
9”QuickFacts Kentucky; UNITED STATES.“The United States Census Bureau.    ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في

2018./quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210 https://www.census.gov  

 الریاح (میل في الساعة)
  38<: استوائي منخفض

 : 39-73ةاستوائی عاصفة
 95 - 74: 1الفئة 
 110 - 96: 2الفئة 
 129 - 111: 3الفئة 
 156 - 130: 4الفئة 

https://www.census.gov/


 

 
26 من 277 صفحة    
 

 
 : مطالب سكنیة وتجاریة بالتأمین ضد األضرار الناجمة عن الفیضانات5شكل 

 
ما تراه المنطقة في عام بأكملھ.  عندما توقفت األمطار، كان إعصار ھارفي قد صب من األمطار في غضون أیام قلیلة ما یقارب

لقد سقطت الكثیر من األمطار خالل اإلعصار إلى حد أن دائرة خدمات الطقس الوطنیة اضطرت لتحدیث الرسوم البیانیة الملونة 
 على رسوماتھا حتى تعید رسم خریطة األحداث بشكل فعال.  فقد أضیفت بقعتین باللون األرجواني لتمثال مناطق ھطول األمطار

 بوصة". 40بوصة ومناطق ھطولھا بمقدار "یزید على  30-20بمقدار 
  

مطالبات بالتأمین ضد األضرار السكنیة والتجاریة 
ت والریاح من جراء إعصار الناجمة عن الفیضانا

 ھارفي
 

2017نوفمبر  1  

 (FEMAمطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (المصدر: الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 ]منطقة مخاطر الفیضانات طبقاً NlCBمطالبات التأمین ضد األضرار الناجمة عن الریاح   [المصدر    

 FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

 تحلیالت الكوارث بواسطة جامعة تكساس في مركز أوستن ألبحاث الفضاء
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 أیام مقاساً بالبوصة 5ھطول األمطار خالل :  دائرة خدمات الطقس الوطنیة. 6شكل 
 

 .C احتیاجات حلول سرعة االستجابة والتخفیف 
 

إدراكاً لتاریخ الوالیة الطویل والموثق جیداً في الفیضانات واألعاصیر والحرائق الطبیعیة والجفاف، فضالً عن جھودھا المستمرة 
) التزامھ بإعادة GLOعرضا لھا، یواصل مكتب األراضي العامة (للتخفیف من آثار الكوارث في المستقبل في أكثر المناطق ت

بوصة 0.1ما یصل إلى   
بوصة 0.25إلى  0.1من   
بوصة 0.5إلى  0.25من   

بوصة 1.0إلى  0.5من   
بوصة 1.5إلى  1.0من   
بوصة 2.0إلى  1.5من   
بوصة 3.0إلى  2.0من   

بوصات 4.0إلى  3.0من   
بوصات 6.0إلى  4.0من   
بوصات 8.0إلى  6.0من   
بوصة 10.0إلى  8.0من   
بوصة 15.0إلى  10.0من   
بوصة 20.0إلى  15.0من   
بوصة 30.0إلى  20.0من   
بوصة 40.0إلى  30.0من   

بوصة 40أكثر من   

 5مقادیر تساقط األمطار عند نقطة الیوم 
 محسوبة بالبوصة

 

واصلت ھارفي تحقیق كسر في الرقم القیاسي في  •
 50إلى أكثر من  45من  إجمالي ھطول األمطار

 ... مع استمرار ھطول األمطار بوصة
 51.88 -    سیدار بایو •
 44.88 -  بیري بایو •
 49.84 -  لیج سیتي •
 49.80 -  ماریز كریك •
 44.08 -  جوز كریك •
 41.36 -  جرینز بایو  •
 35.60 -   بافالو بایو •
 33.44 -   أدیكس دام •
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، فإنھ من المھم النظر إلى التكالیف اإلضافیة لحمایة ُملَبَّاةالبناء مع إعطاء األولویة لسرعة االستجابة. فعند تقییم االحتیاجات غیر ال
لمستقبل، وعلى ھذا النحو، لن تقتصر تكساس على االستثمارات في مجال اإلسكان والبنیة التحتیة المجتمعیة من الكوارث في ا

ً إلى  تقییم المشاریع والنظر في البرامج التي تدیرھا الوالیة التي تستبدل أو تصلح الممتلكات المفقودة، بل سوف تسعى أیضا
المستقبلیة. وعلى  استثمار الموارد في الجھود التي تَِعد بالتخفیف من األضرار الناجمة عن مجموعة واسعة من أنواع الكوارث

الرغم من أن ھذا یمكن أن یزید التكالیف في البدایة، فإن جھود التخفیف یمكن أن تقلل كثیرا من تكلفة األضرار في المستقبل بنسبة 
. لقد شوھد نجاح تلك الممارسات الطویلة األجل للتعافي بشكل مباشر خالل إعصار ھارفي، حیث تعرضت المشاریع المعززة 6:1

) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-االستجابة من الجھود السابقة التي اضطلعت بھا المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتبسرعة 
إلى ضرر أقل من إعصار ھارفي: مشاریع بناء مصممة لمنع حدوث فیضانات في المستقبل، والحد من زیادة الخسائر، وتقلیل 

 أوقات اإلجالء.
 

إلى التكلفة اإلجمالیة  بالمئة 15إلى  10من المنتظر أن تضیف حلول سرعة االستجابة للمنازل التي تسكنھا أسرة واحدة حوالي 
إلى التكلفة اإلجمالیة  بالمئة 20إلى  15لكل منزل، بینما سوف تضیف حلول سرعة االستجابة للمنازل التي تسكنھا أسر متعددة 

إلى التكلفة اإلجمالیة لكل مشروع. وتتنوع  بالمئة 20إلى  15رعة االستجابة للبنیة التحتیة لكل مشروع، وأن تضیف حلول س
 حلول سرعة االستجابة وتعتمد على تحدید التھدیدات والخطر وتقییم المخاطر في المنطقة المعنیة.

 
من المنطقة الصالحة للسكن؛ جدران  یمكن أن تشمل حلول سرعة االستجابة للمنازل التي تسكنھا أسرة واحدة رفع الطابق األول

؛ ENERGY STARتشتت للطابق األرضي؛ أسطح مقواة؛ مصاریع للعواصف؛ استخدام أجھزة وتركیبات إنیرجي ستار 
ومنتجات مقاومة للفطریات والتعفن، بینما تشمل حلول سرعة االستجابة لألسرة المتعددة: االرتفاع؛ أحواض احتجاز؛ مناظر 

 لنار؛ جدران ناریة؛ وجدران ضد الفیضانات للمناظر الطبیعیة.طبیعیة آمنة من ا
 

التخفیف من المخاطر، وأھداف إدارة السھول الفیضیة، وسرعة االستجابة عن طریق إخالء مالكي المنازل  ستحواذتدعم برامج اال
بعد شراء المنازل، یتم ھدم المباني أو من السھول الفیضیة، وبالتالي القضاء على قابلیة التأثر بأوضاع الفیضانات في المستقبل. ف

نقلھا، وتعود األرض إلى كونھا سھوالً فیضیة طبیعیة، وتتحول إلى منطقة احتجاز، أو یتم االحتفاظ بھا كمساحة خضراء ألغراض 
أھداف متعددة ویوفر خیار سرعة االستجابة مقابل إعادة البناء داخل السھول الفیضیة، كما یساعد  ستحواذالترفیھ. یوفر خیار اال

عاجالً ولیس آجالً لمنع  ستحواذعلى منع الخسائر المتكررة والمخاطر الشدیدة على صحة اإلنسان وسالمتھ. وتجرى عملیات اال
 المالیة في الممتلكات التي قد ال یرغبون في بیعھا.مالكي المنازل من إجراء اإلصالحات واستثمار االعتمادات 

 
 في حال حلول سرعة االستجابة للبنیة التحتیة، قد تشمل التحسینات ما یلي:

 
 رفع النظم والمرافق والطرق الحیویة على االرتفاع القاعدي للفیضانات؛ •
 إلى ذلك)؛ تركیب مولدات الطاقة االحتیاطیة للنظم الحیویة (المیاه والصرف الصحي، وما •
تجنب زیادة الغطاء غیر المشروع عن طریق إبقاء المشاریع في أماكنھا األصلیة وتشجیع استخدام ممارسات البناء التي  •

 تسمح بتغطیة أكثر شموالً؛
 إعادة زرع النباتات المحلیة فقط حفاظاً على البیئة الطبیعیة؛  •
 اري أكبر وواقیات من األنقاض، وحلول مراقبة النحر؛إدارة میاه العواصف، بما في ذلك تركیب أحواض احتجاز ومج •
 نظم اتصاالت احتیاطیة؛  •
 دعم جھود المجتمع المحلي لتعزیز قوانین وأنظمة البناء. •

 
، ُملَبَّاةلكل من أنشطة اإلسكان والبنیة التحتیة لحساب االحتیاجات غیر ال بالمئة 15سیكون مضاعف سرعة االستجابة معیاراً بنسبة 

 ) األخرى.CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-أن ُطبِّق في برامج تكساس للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتكما سبق 
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 .D الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرة 
 

یأتي الوضع الدیموغرافي بناء على مجموعة واسعة من مجموعات البیانات من مكتب تعداد السكان األمریكي، ما لم یذكر خالف 
-CDBG(التعافي من الكوارث -غطي المقاطعات المتأثرة باإلعصار ھارفي، والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتذلك. ت
DR( 32میالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالیة، وتضم حوالي  39,496أو  بالمئة 15مقاطعة، تغطي  49، البالغ عددھا 

ملیون نسمة یعیشون في المقاطعات المؤھلة. وقد شھدت تلك المقاطعات  9من سكان الوالیة، وھو ما یعادل ما یقرب من  بالمئة
 .2016إلى  2010، في الفترة من بالمئة 12زیادة ما یقرب من ملیون شخص، أو 

 
من  بالمئة 62.5ھناك ، 2016عام  دةملیون وح 3.4ومن بین الوحدات السكنیة المؤھلة في المقاطعات المؤھلة البالغ عددھا 

الوحدات یشغلھا مالكوھا. ھذا وتختلف بعض الخصائص الدیموغرافیة لإلسكان والدخل اختالفاً قلیالً في المقاطعات المؤھلة عن 
وحدات المؤھلة تتمتع بمتوسط أقل من الوالیة ككل فیما یتصل بال 49المعدالت المتوسطة على مستوى الوالیة. فالمقاطعات الـ 

 105,800السكنیة التي یشغلھا مالكھا وبمتوسط دخل األسرة، حیث تبلغ القیمة المتوسطة للوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا 
دوالر. كما یبلغ متوسط  142,700دوالر عن القیمة المتوسطة على مستوى الوالیة، والتي تبلغ  37,000أي ما یقل بنحو  -دوالر 

دوالراً عن متوسط مستوى الوالیة البالغ  4,582أي ما یقل بمقدار  -دوالراً  50,145المؤھلة  49عات الـ دخل األسرة في المقاط
 14.9دوالراً. وإضافة إلى انخفاض متوسط دخل األسرة، فإن دخل الفرد أقل أیضاً من الوالیة ككل، حیث یعیش نحو  54,727

 .بالمئة 15.6أقل بكثیر من المتوسط على مستوى الوالیة البالغ  المؤھلة، وھو 49من السكان في المقاطعات الـ  بالمئة
 

المؤھلة لدیھا عدد أكبر من السكان األمریكیین من أصل أفریقي مقارنة بالوالیة  49بحسب النسبة المئویة، فإن المقاطعات الـ 
من  بالمئة 3.7أي ما یقرب من  -من السكان األمریكیین من أصل أفریقي  بالمئة 16.3المؤھلة تضم  49ككل. فالمقاطعات الـ 

 بالمئة 2.5بزیادة  - بالمئة 60المؤھلة فتمثل ما یقرب من  49إجمالي سكان الوالیة. أما األقلیات ككل في جمیع المقاطعات الـ 
 على إجمالي الوالیة.

 
، ویشكل المعوقون بالمئة 12.02من السكان؛ وكبار السن  بالمئة 4.9 المؤھلة، یمثل المحاربون القدامى 49في المقاطعات الـ 

 من السكان. ھذه األرقام تتماشى مع المعدالت المتوسطة للوالیة. بالمئة 7.54عاماً  65الذین تقل أعمارھم عن 
 

التعافي من -المجتمعاتمقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة  49اإلحصاءات الدیموغرافیة لتكساس والـ : 6الجدول رقم 
 ، طبقاً لمكتب تعداد السكان األمریكي2016/2017 ي) لعامCDBG-DRالكوارث (

  
 تكساس

مقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة  49الـ 
التعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات

)CDBG-DR( 

النسبة المئویة  تقدیرات تقدیرات حقیقة
 من المنطقة

% من تعداد 32 8,999,345 28,304,596 2017تقدیرات عدد السكان، 
 سكان تكساس

، (تقدیرات 2010أبریل  1 -السكان، النسبة المئویة للتغییر 
   %14 %12.60 2017یولیو  1األساس) إلى 

% من 7.24 651,207 %7.20 2017سنوات، %،  5األشخاص دون سن 
 السكان المؤھلین
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 تكساس

مقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة  49الـ 
التعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات

)CDBG-DR( 

النسبة المئویة  تقدیرات تقدیرات حقیقة
 من المنطقة

% من 26.10 2,349,074 %26.02 2017سنوات، %،  18األشخاص دون سن 
 السكان المؤھلین

% من 12.02 1,082,155 %12.30 2017سنة فأكثر، %،  65األشخاص في عمر 
 السكان المؤھلین

 %74.15 6,673,001 %79.24 2017السكان البیض وحدھم، %، 
 %16.30 1,467,075 %12.70 2017السود أو األمریكیون من أصل أفریقي فقط، %، 

السكان من الھنود األمریكیین أو سكان أالسكا األصلیین 
 %1.00 90,271 %1.00 2017فقط، %، 

 %6.52 586,911 %5.00 2017اآلسیویون فقط، %، 
مواطنو ھاواي وغیرھم من مواطني جزر المحیط الھادئ 

 %0.10 9,040 %0.10 2017فقط، %، 

 %1.87 168,571 %2.00 2017عرقان أو أكثر، %، 
 %37.12 3,340,948 %39.40 2017إسباني أو التیني، %، 

 %39.46 3,551,047 %42.00 2017أبیض فقط، ولیس إسبانیاً أو التینیاً، %، 
   3,500,524 10,932,870 2017الوحدات السكنیة، 

% من 62.5 2,152,669 %61.90 2016-2012معدل الوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 
 السكنیةالوحدات 

القیمة المتوسطة للوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 
    دوالر 105,800 دوالر 142,700 2012-2016

    دوالر 777 دوالر 911 2016-2012متوسط إجمالي اإلیجار، 

% من 7.54 678,268 %8.10 2016-2012عاماً، %،  65ذو إعاقة، دون سن الـ 
 السكان المؤھلین

-2012)، 2016األسرة (بالدوالرات عام متوسط دخل 
    دوالر 50,145 دوالر 54,727 2016

% من السكان 14.9 %15.60 األشخاص الفقراء، %
 المؤھلین

 

% من والیة 15 39,496 261,231.71 2010مساحة األرض بالمیل المربع، 
 تكساس
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 .E  تحلیل الدخل المنخفض والمتوسط 
 

أو أكثر في  بالمئة 51 (LMI) مجموعات التعداد التي یبلغ عدد سكانھا من منخفضي أو متوسطي الدخلتحدد الخریطة التالیة 
ً إلدارة اإلسكان  2018) لعام LMI )LMISDـ المؤھلة باستخدام البیانات الموجزة ل 49المقاطعات الـ  لوالیة تكساس، طبقا

  HUD.(10والتنمیة الحضریة (
 

 
(تم التحدیث في تعدیل خطة العمل  طبقاً للمجموعات السكنیة LMI: نسبة السكان ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط 7شكل 

APA 2( 
 

 .F مؤشر الضعف االجتماعي 
 

للمقاطعات التي تأثرت في والیة تكساس ھو  ُملَبَّاةأحد العناصر اإلضافیة التي یجب مراعاتھا عند النظر إلى االحتیاجات غیر ال
) الضعف االجتماعي SoVIمستوى الضعف االجتماعي لألخطار الطبیعیة التي تواجھھا. یقیس مؤشر الضعف االجتماعي (

وعلى وجھ الخصوص، تعرضھا للمخاطر البیئیة. ھذا المؤشر، الذي وضعھ معھد  -للمقاطعات في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة 
متغیراً اجتماعیاً واقتصادیاً تسھم في الحد من قدرة المجتمع  29ث األخطار والضعف في جامعة كارولینا الجنوبیة، یضم بحو

) ھو مقیاس ُمقاِرن یسھل فحص SoVIعلى االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا والتعافي منھا. مؤشر الضعف االجتماعي (
                                                           

10 All Block Groups -FY 2017 LMISD by State “HUD Exchange.   تم   ."2010-2006، بناء على المسح المجتمعي األمریكي
-https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-data/acs-low .2018ینایر  10الدخول إلى صفحة الویب في 

mod-summary-data-block-groups-places/ 

-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمنطقة مؤھلة للمنح 
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 LMIالنسبة المئویة للدخل المنخفض أو المتوسط  

 ٪51أقل من 

51 %– 100% 

 میل
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داة قیمة ألنھ یوضح بیانیاً التنوع الجغرافي في الضعف االجتماعي، والذي یسھم االختالفات في الضعف بین المقاطعات. وھو أ
) حیثما توجد قدرة غیر متكافئة SoVIبدوره إلى حد كبیر في القدرة على االستجابة واإلصالح. ویبین مؤشر الضعف االجتماعي (

بأقصى قدر من الفعالیة للحد من الضعف الموجود  على التأھب لمواجھة الكوارث واالستجابة لھا، وحیث یمكن استخدام الموارد
) في المقام األول من مكتب تعداد السكان في SoVIمسبقاً. وتأتي مصادر البیانات الخاصة بإعداد مؤشر الضعف االجتماعي (

ري في الوالیات ) أفضل البیانات المتاحة من التعداد العشSoVIالوالیات المتحدة. ھذا وتجمع بیانات مؤشر الضعف االجتماعي (
). وتوضح الخریطة أدناه مؤشر الضعف االجتماعي ACSوالتقدیرات الخمسیة للمسح المجتمعي األمریكي ( 2010المتحدة لعام 

)SoVI المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات للتعافي من الكوارث ( 49) للمقاطعات الـCDBG-DR .في والیة تكساس (
) على مستوى مسار التعداد تقدم تقییماً أكثر دقة للضعف في كل SoVIئج مؤشر الضعف االجتماعي (إضافة إلى ذلك، فإن نتا

 مقاطعة.
 

) المذكورة أعاله، باستفاضة من خالل بعض السمات التي تؤثر على أوجھ  SoVIتم شرح بیانات مؤشر الضعف االجتماعي (
جتماعیة أحد ھذه السمات التي تؤثر على قدرة المجتمع على تدارك الضعف على المستوى الفردي. وتعدّ الحالة االقتصادیة واال

الخسائر والتعامل بمرونة مع آثار المخاطر. ویستند ذلك إلى فكرة أن الثروة تمّكن المجتمعات من تدارك الخسائر والتعافي منھا 
ألخرى المستخدمة في مؤشر الضعف االجتماعي باستخدام التأمین وشبكات األمان االجتماعي والبرامج التأھیلیة. وتتعلق العوامل ا

)SoVI  باإلضافة إلى العرق واالنتماء االثني، حیث أّن ھذه العوامل تفرض حواجز لغویة وثقافیة وتؤثر على الوصول إلى (
، ) SoVI( األموال المقدمة بعد وقوع الكارثة. ومن العوامل اإلضافیة األخرى المستخدمة في مؤشر الضعف االجتماعي

االحتیاجات الخاصة بالسكان، والتبعیة االجتماعیة (على سبیل المثال، السكان المعتمدین كلیا على الخدمات االجتماعیة من أجل 
البقاء)، والتعلیم، وتكوین األسرة والعمل وغیرھا من السمات الدیموغرافیة التي تساعد على تحدید أوجھ الضعف االجتماعي 

 للمجتمعات واألفراد.
 

المعالجة الفعالة ألوجھ الضعف االجتماعي على تقلیل كل من المعاناة اإلنسانیة والخسارة االقتصادیة المتعلقة بتوفیر وتعمل 
الخدمات االجتماعیة والمساعدات الحكومیة بعد وقوع الكارثة. وبینما یعدّ عنصًرا قائما بذاتھ عند  مقارنتھ بإجمالي االحتیاجات 

) في عملیة  SoVIلكل فرد، یشارك مؤشر الضعف االجتماعي ( ُملَبَّاةاألخرى مثل االحتیاجات غیر الوبالعوامل  ُملَبَّاةغیر ال
اتخاذ قرار التمویل النھائي من خالل إضافة شریحة تبحث العناصر المنخرطة بشدة في الجھود الفردیة أو االجتماعیة للتعافي من 

لكل فرد  ُملَبَّاةواالحتیاجات غیر ال ُملَبَّاة) بإجمالي االحتیاجات غیر ال SoVIالكارثة. بعد ذلك، یقترن مؤشر الضعف االجتماعي (
 من أجل توزیع األموال.

 
المقاطعات األكثر عرضة للضرر عند مقارنتھا نسبیاً مع بعضھا البعض ھي بیي، وكارنیس، ومادیسون، وجیم ویلز. والمقاطعات 

 رازوریا، وتشیمبرز.التي تتمیز بأدنى قدر من الضعف ھي فورت بند، وب
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 للمقاطعات طبقاً للفئات SoVI: 8شكل  
 

 .G األثر على اإلسكان 
 

 . سوق العقارات1
 

ً مع ارتفاع الطلب على المساكن وضیق العرض. وكما ذكر تقریر في  ما یزال سوق العقارات السكنیة في تكساس قویا
، قبل إعصار ھارفي، ارتفعت أشھر المخزون )A&M(لمركز العقارات التابع لجامعة أیھ أند أم تكساس  2017أغسطس 

؛ وھذا یدل على الطلب القوي على المساكن وضیق العرض. ویعتبر 2014منذ عام للمرة األولى  3.9من منازل تكساس إلى 
أشھر من المخزون بمثابة سوق متوازنة لإلسكان. وما تزال القدرة على تحمل تكالیف اإلسكان في تكساس تزداد  6حوالي 

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 المقاطعة 

 SoVIفئة مؤشر الضعف االجتماعي 

 مرتفع
 متوسط مرتفع

 متوسط 
 منخفضمتوسط 

 منخفض
 میل
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وفي  11یادة تكالیف البناء. دوالر، إلى جانب ز 300,000سوءاً بسبب محدودیة المعروض للمنازل التي تقل قیمتھا عن 
سوق ضیق بالفعل، فإن فقدان المساكن المرتبط بإعصار ھارفي یضاعف فقط من مشكالت القدرة على تحمل التكالیف في 

 الوالیة.
 
لقد انخفضت أسواق اإلسكان على ساحل الخلیج بشكل كبیر في أغسطس بسبب إعصار ھارفي. ومع ذلك، شھد السوق 

% 2.6بتمبر. فقد تسببت مبیعات المساكن التي تأخرت بسبب إعصار ھارفي في أغسطس في زیادة بنسبة انتعاشاً كبیراً في س
في سبتمبر، حیث تم تنفیذ تلك المبیعات بعد العاصفة. كما أدت الزیادة في القطع الشاغرة والمطورة في الربع الثالث من العام 

ً مباشراً بجھود  بالمئة 5.4إلى زیادة شھریة بنسبة  في تراخیص بناء مساكن األسر الواحدة. تلك الزیادة ارتبطت ارتباطا
 12اإلصالح في أماكن مثل ھیوستن. 

 
 . عدم وجود المأوى2
 

) GLOاستناداً على التقییم المتعلق بمن لم یكن لھم مأوى قبل وقوع الكارثة والعمل الذي یضطلع بھ مكتب األراضي العامة (
 ومنظمات الوالیة األخرى، تعمل الوالیة على تلبیة احتیاجات من لم یكن لھم مأوى قبل وقوع الكارثة.مع وكاالت 

 
من مجموع السكان عدیمي المأوى في البالد. ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم  بالمئة 4.25، مثلت تكساس 2017ففي ینایر  

) في حاالت عدم وجود المأوى من بالمئة 30.8اض بنسبة وسكان الوالیة، شھدت تكساس واحداً من أكبر االنخفاضات (انخف
شخصاً في الوالیة تم حصرھم مادیاً  23,548أن   (PTI). وكشفت اإلحصاءات في تلك النقطة الزمنیة 2017إلى  2012

في مجموع  بالمئة 8.1، كانت ھناك زیادة طفیفة بنسبة 2017إلى ینایر  2016ومن ینایر  13. 2017بال مأوى في ینایر 
 سكان تكساس عدیمي المأوى.

 
 بالمئة 29.05أن  2017) لعام HUDإلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( (CoC) أفادت تقاریر بیانات الرعایة الصحیة

من مجموع السكان ممن ھم بال مأوى في الوالیة تتكون من أسر مكونة من شخص واحد بالغ وطفل واحد على األقل تحت 
 14 عاماً. 18سن 

 
في  2018لعام  PTIلم تتوفر أي معلومات عن التشرد بعد الكارثة في وقت صیاغة خطة العمل ھذه. تم إجراء إحصاء عن 

 ینایر، ولكن نتائج ھذا اإلحصاء غیر متوفرة.
 

CoC  ھي مجموعة من الممثلین الذین یتولون تنسیق الخدمات الخاصة بمن ھم دون مأوى وأنشطة الوقایة من عدم وجود
المأوى في منطقة جغرافیة محددة، وینفذون جھوداً منسقة على مستوى المجتمع المحلي ویواجھون احتیاجات السكن 

 م عرضة لخطر أن یكونوا بال مأوى.والخدمات الخاصة باألفراد واألسر ممن ھم بال مأوى أو من ھ

                                                           
11 Texas A&M Real Estate Center. “Outlook for the Texas Economy. 2018ینایر  10" تم الدخول إلى صفحة الویب في .

economy-texas-the-for-report/outlook-technicalhttps://www.recenter.tamu.edu/articles/ 

12Texas A&M Real Estate Center 31من قبل المناطق اإلحصائیة الحضریة." (البیانات اعتباراً من  2017. "تقاریر اإلسكان في نوفمبر 
 )2017أكتوبر 

13HUD Exchange  10طبقاً لبرنامج الرعایة المستمرة."  تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة إكسیل في  2017-2007"األعداد خالل الفترة 
  CoC.xlsx-by-sCount-PIT-2017-2007/https://www.hudexchange.info/resources/documents.2018ینایر 
14  HUD Exchange "2017 Continuum of Care Homeless Assistance Programs Homeless Populations and 

Subpopulations."  2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في.  change.info/resource/reportmanagementhttps://www.hudex
/published/CoC_PopSub_State_TX_2017.pdf 

 
 

https://www.hudexchange.info/resources/documents
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement
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aخدمات الوالیة لدعم من ھم بال مأوى ( 

 
تمتلك تكساس برنامج خدمات واسع وقوي إلى حد ما لدعم من ھم بال مأوى. شبكة تكساس لمن ال مأوى لھم ھي منظمة 

ً من قبل إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون  ) TDHCAالمجتمع (غیر ربحیة على مستوى الوالیة ممولة جزئیا
). توفر شبكة تكساس لمن ال مأوى لھم التدریب والمساعدة التقنیة في DSHSوإدارة والیة تكساس للخدمات الصحیة (

جمیع أنحاء الوالیة لمساعدة مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلیة على تقدیم خدمة أفضل للسكان ممن ال مأوى لھم مع 
 15ود المأوى. ھدف نھائي وھو منع وإنھاء عدم وج

 
) التابع إلدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع HHSPیوفر برنامج إسكان وخدمات من ال مأوى لھم (

)TDHCA التمویل للمدن الثماني الكبرى دعماً للخدمات المقدمة إلى األفراد واألسر ممن ال مأوى لھم. تلك المدن (
كریستي، وداالس، والباسو، وفورت وورث، وھیوستن، وسان أنطونیو. الثمانیة ھي أرلینغتون، وأوستن، وكوربوس 

ملیون دوالر لبرنامج إسكان وخدمات من ال مأوى لھم  15، تم تخصیص 2017و 2016و 2015 عن FYـ وبالنسبة ل
)HHSP وتشمل األنشطة المسموح بھا بناء المساكن أو تطویرھا أو شرائھا لألشخاص ممن ال مأوى لھم؛ وإعادة .(

تأھیل الھیاكل التي تستھدف خدمة من ال مأوى لھم أو األشخاص المعرضین لخطر عدم وجود المأوى؛ وتوفیر الخدمات 
المباشرة وإدارة حاالت األشخاص ممن ال مأوى لھم أو األشخاص المعرضین لخطر عدم وجود المأوى؛ أو األنشطة 

 األخرى المتصلة بعدم وجود المأوى.
 

، والذي كان یُدعى سابقاً برنامج منح المأوى الطارئ، ھو منحة تنافسیة تمنح )ESG(ارئ برنامج منح حلول الطو
االعتمادات المالیة للمنظمات غیر الربحیة الخاصة، والمدن، والمقاطعات في والیة تكساس لتقدیم الخدمات الالزمة 

ل سرعة استعادة االستقرار في لمساعدة األشخاص المعرضین لخطر عدم وجود المأوى أو ممن ال مأوى لھم من أج
) وتقوم إدارة والیة تكساس لإلسكان HUDسكن دائم. ویتلقى البرنامج التمویل من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

) قد قامت TDHCA) بإدارتھ. وكانت إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع (TDHCAوشؤون المجتمع (
ملیون دوالر للمتلقین الفرعیین المؤھلین الذین یكافحون عدم وجود المأوى  17من بمنح أكثر  2017و 2016في عامي 

 في جمیع أنحاء الوالیة.
 

) برنامج إغاثة الكوارث المنزلیة في تكساس. ھذا TDHCAتدیر إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع (
البرنامج متاح للحكومات المحلیة والمنظمات غیر الربحیة، وسلطات اإلسكان العام في المقاطعات الفیدرالیة أو المقاطعة 

وتشمل ). AMFIأو أقل من متوسط دخل األسرة للمنطقة ( بالمئة 80التي تعلن عنھا الوالیة لخدمة األسرة التي تحقق 
النشاطات المؤھلة برنامج مساعدة تأھیل مالك المنزل، وبرنامج مساعدة االستئجار القائم على مستأجر، وبرنامج 

ملیون دوالر تتوافر في برنامج إغاثة  10، فإن أكثر من 2017مساعدة مشتري المنزل. واعتباراً من شھر دیسمبر عام 
 16الكوارث المنزلیة في تكساس.

 
) لینسق TICH، أنشئ مجلس والیة تكساس المشترك بین الوكاالت لمن ال مـأوى لھم (1995في عام  إضافة إلى ذلك،

موارد الوالیة وخدماتھا لمواجھة مشكلة عدم وجود المأوى. كذلك یعمل المجلس كلجنة استشاریة إلدارة والیة تكساس 
وكاالت الوالیة، إلى جانب أعضاء  وكالة من 11). ویضم المجلس ممثلون عن TDHCAلإلسكان وشؤون المجتمع (

 وتشمل مھام المجلس ما یلي:17یعینھم حاكم الوالیة، ونائب حاكم الوالیة، ورئیس مجلس النواب. 

                                                           
15Texas Homeless Network 2018ینایر  10. تم الدخول إلى صفحة الویب في. http://www.thn.org/ 
16TDHCA. “HOME Disaster Relief Program  2018ینایر  10إلى صفحة الویب في ". تم الدخول. 

relief.htm-division/disaster-http://www.tdhca.state.tx.us/home 
17(TICH)” Texas Interagency Council for the Homeless“TDHCA.    

 www.tdhca.state.tx.us/tich/http//: .2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في 

http://www.thn.org/
http://www.thn.org/
http://www.thn.org/
http://www.tdhca.state.tx.us/TICH/
http://www.tdhca.state.tx.us/TICH/
http://www.tdhca.state.tx.us/TICH/
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 مسح الموارد الحالیة لخدمات من ھم بال مأوى في الوالیة؛ •
 المساعدة في تنسیق وتوفیر الخدمات لجمیع األفراد ممن ال مأوى لھم على نطاق الوالیة؛ •
 زیادة تدفق المعلومات بین مقدمي الخدمات المنفصلة والسلطات المختصة؛ •
) لتقییم الحاجة إلى السكن TDHCAتقدیم المساعدة التقنیة إلى إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع ( •

 لذوي االحتیاجات الخاصة في مختلف المناطق؛ 
 ال مأوى لھم. الحفاظ على مورد ومركز معلومات مركزي خاص بخدمات من •

 
) DSHS) التابع إلدارة الخدمات الصحیة للوالیة (PATHتقدم مشاریع مساعدة التحول من عدم وجود المأوى (

) خدمات الصحة العقلیة 3) السكن وإعادة التأھیل؛ (2) الفحص والتقییم التشخیصي والعالج؛ (1المساعدة في شكل (
) تدریب الموظفین وإدارة الحاالت؛ 5لمخدرات للمرضى الخارجیین ؛ () العالج من تعاطي الكحول أو ا4المجتمعیة؛ (

) اإلحاالت إلى الخدمات الصحیة األولیة والتدریب على العمل والخدمات التعلیمیة (بما في ذلك أنشطة الوقایة من 6(
عم الدخل، ) المساعدة في الحصول على خدمات د7فیروس نقص المناعة البشري)، وخدمات اإلسكان ذات الصلة؛ (

) خدمات اإلسكان، بما في ذلك التخطیط للسكن؛ 8بما في ذلك دخل الضمان االجتماعي والمستفید وفقاً للوائح المناسبة؛ (
) تحسین تنسیق اإلسكان والخدمات وتكالیف 10) المساعدة التقنیة في التقدم بطلب للحصول على مساعدة اإلسكان؛ (9(

ت المناسبة. مناطق الخدمة ھي أماریلو، وأوستن، وبومونت، وكونرو، وكورباس مطابقة األفراد مع السكن والخدما
كریستي، وداالس، والباسو، وفورت وورث، وغالفستون، وھارلینجن، وھیوستن، والریدو، ولوبوك، وسان أنطونیو، 

 وواكو.
 

مج المنح اإلجمالیة لتنمیة ) إدارة برناTDHCAإضافة إلى ذلك، تتولى إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع (
ملیون دوالر للكیانات المؤھلة في جمیع أنحاء  120، تم منح أكثر من 2018-2015المجتمعات. خالل سنوات البرنامج 

والیة تكساس لتقدیم الخدمات إلى سكان تكساس ذوي الدخل المنخفض جداً. تلك الخدمات ُصممت للقضاء على الفقر 
 18وتعزیز االكتفاء الذاتي. 

 
على الرغم من أن البیانات المتعلقة بعدم وجود المأوى ال تزال أولیة جداً، إال أنھ یبدو واضحاً، استناداً على عدد الوحدات 
السكنیة التي تضررت ودمرت، وسوق إسكان تكساس الضیق بالفعل، وعدد مواطني تكساس الذین بحاجة إلى مساعدة 

) أن ھناك احتماالً كبیراً أن یواصل مواطنو FEMAیة إلدارة الطوارئ (المأوى المؤقتة من خالل الوكالة الفیدرال
 تكساس مواجھة المصاعب فیما یتصل باحتیاجات اإلسكان   

 
 2-1-1. الخدمات االجتماعیة: برنامج تكساس 3
 

في تكساس  مواطني تكساس على التواصل مع الوالیة والبرامج المحلیة  THHSCـ الخاص ب 2-1-1یساعد برنامج تكساس 
للخدمات الصحیة واإلنسانیة عن طریق الھاتف أو اإلنترنت. وتعمل لجنة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في تكساس 

)THHSC مركزاً لمعلومات المنطقة ( 25) من خاللAIC خط ساخن ھو خدمة  2-1-1) في جمیع أنحاء الوالیة. تكساس
یوماً في السنة.  365أیام في األسبوع،  7ساعة في الیوم،  24اجتماعي، مجاني، دون الكشف عن الھویة، متاح على مدار 

وتتناول برامج الخدمات الصحیة واإلنسانیة على مستوى الوالیة وعلى المستوى المحلي اإلسكان / المأوى، والعمل، والغذاء 
واألزمات / حاالت الطوارئ، والدخل / النفقات، والمساعدة القانونیة / الضحایا، والعدالة  التغذیة، وقدامى المحاربین، /

 الجنائیة، والشیخوخة / اإلعاقة، والصحة / الشؤون الطبیة، والصحة العقلیة، ورعایة الطفولة / التعلیم.
 

                                                           
18 TDHCA. “Community Services Block Grant (CSBG) ."  2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في. 

affairs/csbg/index.htm-http://www.tdhca.state.tx.us/community 

http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
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 37زیادة  2-1-1، الحظ العاملون في برنامج HHSC) من GLOووفقاً للمعلومات التي تلقاھا مكتب األراضي العامة (
. وقد اشتملت أھم احتیاجات المتصلین على مكالمات من 2017أغسطس  24في حجم المكالمات ابتداء من الخمیس،  بالمئة

الجمھور تطلب معلومات عامة عن اإلجالء ونقل اإلجالء ومكالمات من خدمات الطوارئ في المدن والمقاطعات. وفي یوم 
) خیار قائمة جدید یوجھ TIRN، أنشأ موظفو شبكة المعلومات واإلحالة في والیة تكساس (2017أغسطس  25ة الجمع

المتصلین ذوي االحتیاجات من جراء إعصار ھارفي إلى أول مجیب متاح على مستوى الوالیة، وبالتالي یعطي األولویة 
 ألولئك المتصلین.

 
) ما TIRNالتابع لشبكة المعلومات واإلحالة في والیة تكساس ( 2-1-1، تلقى خط 2017أكتوبر  31أغسطس و 25وبین 

 25مكالمة. ویظھر ملخص المكالمات أدناه حجم المكالمات التي تم تلقیھا قبل ھارفي، وخالل ھارفي ( 670,000یقرب من 
 سبتمبر) وما بعد ھارفي. 30 -أغسطس 

 
فترات زمنیة قبل وأثناء وعقب إعصار ھارفي مباشرة، وكذلك بعد  یبین الجدول أدناه العدد التقریبي للمكالمات مقسم إلى

إعصار ھارفي. ففي الفترة التي تواجد فیھا إعصار ھارفي وبعدھا مباشرة، كانت ھناك قفزة كبیرة في االتصال بسجل 
في حاالت  ، وھو سجل مجاني یوفر لمخططي الطوارئ المحلیة والمستجیبین)STEAR(المساعدات الطارئة لوالیة تكساس 

الطوارئ معلومات إضافیة حول االحتیاجات في مجتمعھم المحلي. ویتیح ھذا البرنامج للجمھور إضافة معلوماتھم إلى السجل 
 إذا كانوا یشعرون أنھم سوف یحتاجون إلى مساعدة إضافیة خالل حالة طارئة أو كارثة.

 
 2-1-1حجم المكالمات إلى  : 7الجدول رقم  

  

 8، 4، 1الخیارات 
(وكالء شبكة المعلومات 
واإلحالة في والیة تكساس 

(TIRN) 

 5الخیار 
(وكالء شبكة المعلومات 

واإلحالة في والیة تكساس 
(TIRN) 

 إجمالي

 المكالمات قبل إعصار ھارفي: 
 154,509 غیر متاح 154,509 2017أغسطس  24إلى  1من 

 المكالمات خالل إعصار ھارفي:
 452,916 170,105 282,811 2017سبتمبر  30 - أغسطس 25

 المكالمات ما بعد إعصار ھارفي: 
 214,377 36,577 177,800 2017أكتوبر  31إلى  1من 

 
 مفتاح المصطلحات:

 : مكالمات اإلحالة ومعلومات الموارد المجتمعیة.1الخیار  •
 ).STEAR: مكالمات سجل المساعدات الطارئة لوالیة تكساس (4الخیار  •
 متعلقة بكوارث ھارفي.: مكالمات 5الخیار  •
 : مكالمات اإلحالة والمعلومات الخاصة بالصحة العقلیة وتعاطي العقاقیر.8الخیار  •
 

كذلك تفاوتت أنواع االحتیاجات أیضاً خالل تلك الفترات الزمنیة. فقبل وصول اإلعصار ھارفي كانت أھم حاجتین واجھھما 
) ھي مكالمات تتصل بمساعدات سداد خدمات الكھرباء TIRNوكالء شبكة المعلومات واإلحالة في والیة تكساس (

والمساعدة على سداد اإلیجار. وأثناء اإلعصار وبعده مباشرة، كان أھم حاجتین ھما قسائم الطعام وقت الكوارث ومساعدات 
كوارث والخدمات سداد الكھرباء. وكانت قسائم الطعام وقت الكوارث متاحة من خالل برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة لل

 19) لتوفیر معونات المساعدة الغذائیة القصیرة األجل لألسر التي تتعافى من كارثة. SNAP-Dالصحیة في تكساس (

                                                           
19Texas Health and Human Services. “Disaster SNAP    2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في. 

snap-assistance/disaster-https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster 
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احتیاجات للمكالمات الواردة وحجم المكالمات خالل الفترة التي واكبت إعصار ھارفي  10ویبین الرسم البیاني التالي أھم 

 والفترة التي تلتھ مباشرة.
 

 
 2017سبتمبر  30أغسطس إلى  23أنواع من المكالمات من  10: أھم 9شكل 

 
، أنھ في حین انخفضت المكالمات إلى حد ما، فإن شبكة المعلومات 2017دیسمبر  19تبین أحدث األرقام، اعتباراً من 

) ما تزال تعاني من حجم مكالمات أعلى عما كانت علیھ قبل إعصار ھارفي. كما تبین TIRNواإلحالة في والیة تكساس (
االتصال ما یزال یتلقى مكالمات تتصل مباشرة بالتعافي بعد الكوارث جراء إعصار ھارفي، أنواع المكالمات أیضاً أن مركز 

 كما ھو مبین في الرسم البیاني التالي.
 

 9/30/2017حتى  8/23/2017االحتیاجات حسب التصنیف من 

 قسائم الغذاء في حاالت الكوارث
 

 المساعدة في سداد استھالك الكھرباء
 

 حجرات الطعام
 

 المساعدة في سداد اإلیجار
 

قسائم الغذاء / تطبیقات برنامج المساعدة الغذائیة 
 SNAPالتكمیلیة 

 

المساعدة في حاالت الكوارث من الوكالة الفیدرالیة 
 التسجیل عبر الھاتف/FEMAإلدارة الطوارئ 

 
 مساكن الرعایة الجماعیة

 
 مساعدة البطالة في حاالت الكوارث

 
 مساعدات المالیة مؤقتة غیر معینة

 
 خدمة النقل عند اإلخالء
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 2017دیسمبر  19نوفمبر إلى  1أنواع من المكالمات من  10: أھم 10شكل 

 
تقییما مفیدًا عن االحتیاجات والخدمات التي یطلبھا المتصلین في أنحاء الوالیة. وتعدّ ھذه البیانات  1-1-2توفّر بیانات الخط 

مؤشرا للحاجة إلى أنواع محددة من الخدمات، الخدمات العامة والمساعدة في االستئجار. لم تُستخدم البیانات في اتخاذ 
 قرارات التمویل.

 
 . المساعدة المؤقتة لإلسكان4
 

) كمسؤول الوالیة لبرامج إصالح GLO، عین حاكم الوالیة غریغ آبوت مكتب األراضي العامة (2017سبتمبر  14في 
). وتھدف تلك البرامج إلى توفیر FEMAاإلسكان على المدى القصیر بالشراكة مع الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

من اجل اإلصالحات الدائمة والحلول المؤقتة للمتقدمین الذین تعتبرھم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ حلول إسكان مباشرة 
)FEMA) مؤھلین لتلقي تلك المساعدات. وسیستمر مكتب األراضي العامة (GLO فبرایر  25) في إدارة تلك البرامج حتى

 . ویشمل وصف البرنامج:2019
 

aخاصة بأسر متعددة) تأجیر وإصالح المنازل ال 
 

یقدم ھذا البرنامج إصالحات للمساكن الحالیة الخاصة بأسر متعددة، مثل الشقق، من أجل توفیر المزید من المساكن 
للمتقدمین المؤھلین. وبقبول اإلصالحات، یجب على مالكي العقارات الموافقة على تأجیرھا للمتقدمین المؤھلین لمدة تصل 

بعد إعالن الكارثة. ھذا البرنامج یوفر السكن الذي تشتد الحاجة إلیھ لمقدمي الطلبات، فضالً  )2019(فبرایر  شھراً  18إلى 
 عن اإلصالحات التي تشتد الحاجة إلیھا لوحدات اإلسكان الخاصة بأسر متعددة، والتي ربما تكون قد تأثرت أثناء الكارثة.

 تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین. ،شھرا 18عند نھایة الـ 
 

 12/19/2017حتى  11/1/2017االحتیاجات حسب التصنیف من 

 المساعدة في سداد استھالك خدمة الكھرباء
 

 المساعدة في سداد اإلیجار 
 

 حجرات الطعام
 

 ھدایا / ألعاب العطلة
 

 ُسلَطات اإلسكان
 

  ملجأ لعدیمي المأوى
 

  المساعدة في سداد استھالك خدمة المیاه
 

  المساعدة في نفقات رعایة األطفال
 

 إدارة الحاالت ذات الصلة بالكوارث
 

 خدمة النقل للمواعید الطبیة 
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bالتأجیر المباشر ( 
 

) وللمتلقین الفرعیین إبرام عقود إیجار للعقارات. ومن خالل استخدام تلك GLOیتیح البرنامج لمكتب األراضي العامة (
عند  بعد إعالن الكارثة. )2019(فبرایر  شھراً  18الممتلكات، یوفر البرنامج مساكن للمتقدمین المؤھلین لمدة تصل إلى 

 تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین. ،شھرا 18نھایة الـ 
 

cخیارات اإلسكان المصنَّع ( 
 

یضع ھذا البرنامج وحدات سكنیة ُمصنَّعَة، مثل المنازل المتنقلة والمقطورات المخصصة للسفر، على أرض خاصة أو 
عند  بعد إعالن الكارثة.) 2019(فبرایر شھراً  18لمدة تصل إلى  منصات تجاریة لتأوي مؤقتا مقدمي الطلبات المؤھلین

 تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین. ،شھرا 18نھایة الـ 
 

dالمساعدة المباشرة إلجراء إصالحات محدودة للمنازل ( 
 

 بالمئة 50صالحات یوفر ھذا البرنامج إصالحات جزئیة دائمة للمنازل التي لحقت بھا أضرار كبیرة، بحیث ال تتجاوز اإل
 دوالر، أیھما أقل. 60,000أو  (FMV) من القیمة السوقیة العادلة للمنزل

 
e اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء ()PREPS( 

 
 17,000دوالر للمنازل التي تقل األضرار التي لحقت بھا عن  20,000ویوفر ھذا البرنامج إصالحات مؤقتة تصل إلى 

اإلصالحات المؤقتة وحدات النوافذ، وحماماً واحداً عامالً، وأدوات طھي صغیرة لضمان إمكانیة أن  دوالر. وقد تشمل
) PREPSیمثل المنزل ملجأ لمالكي المنازل المؤھلین. یتطلب برنامج اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء (

 في التكلفة.بالمئة  10مشاركة الوالیة بنسبة 
 

 . التأمین5
 

، تكساسب التأمین على المنازل إلى لجنة  2018 أبریل 12، والذي قُدم في )TDI(العرض التقدیمي إلدارة تأمین تكساس إن 
البیانات التي تم جمعھا من شركات التأمین،  ، ھو أحدث العروض وقد ذكر2017أكتوبر  31والذي یستعین بالبیانات منذ 

  20لمطالبات. واألثر المالي لإلعصار ھارفي، ورصد معالجة ا
 

) قد تطلب من الشركات اإلبالغ عما یلي: عدد المطالبات المبلغ عنھا، وعدد TDIوكان طلب بیانات إدارة تأمین تكساس (
المطالبات التي أغلقت بالدفع (المطالبات المدفوعة)، وعدد المطالبات التي أغلقت دون دفع، وعدد المطالبات التي أعید 

جمالي الخسائر التي تمثلھا، وإجمالي الخسائر التي تم دفعھا، وإجمالي احتیاطیات المطالبات. وقد فتحھا، وعدد المطالبات وإ
تطلب طلب البیانات أن تقوم الشركات باإلبالغ عن تلك البیانات بشكل منفصل ألنواع التأمین التالیة: مالكي المنازل، المساكن 

أصحاب األعمال، الجزء الخاص بانقطاع أعمال العقارات التجاریة، السكنیة، مالكي المنازل المتنقلة، أصحاب المزارع، 
اكتب ما یخصك (ال  -جمیع العقارات التجاریة األخرى، السیارات الشخصیة، السیارات التجاریة، الفیضانات الفیدرالیة 

لخاصة، وجمیع خطوط الفیضانات ا ،(NFIP)یشمل السیاسات التي كتبھا مباشرة البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات 
 التأمین األخرى.

  

                                                           
 .، 2018أبریل  12العرض التقدیمي للجنة التأمین على المنازل"  –إدارة التأمین بتكساس "ستدعاء بیانات إعصار ھارفي   20

04122018.pdf-call-data-house-https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/harvey 

https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/harvey-house-data-call-04122018.pdf
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مقاطعة، إضافة إلى مقاطعات ویلیامسون،  58للكارثة طلب بیانات  2017أغسطس  28شمل إعالن حاكم الوالیة أبوت في  
وترافیس، وھایز، وھیدالغو.  لم یتم تضمین مقاطعتي میالم وسان أوغسطین، والتي أضافھا حاكم الوالیة أبوت في إعالن الكوارث 

 .2017سبتمبر  14في 
 
 

 خریطة المنطقة -: المقاطعات مصدر البیانات في إعصار ھارفي 11شكل 
 

البیانات عن لطلب  –شركة تأمین  930 –بالمئة من إجمالي سوق العقارات والسیارات في تكساس  99استجاب أكثر من 
وطلبت إدارة تأمین طریق تقدیم تلك البیانات أو الرد على الطلب بعدم امتالك بیانات عن إعصار ھارفي یمكن اإلبالغ عنھا.

 .  2017سبتمبر  30 حتى، للبیانات 2017أكتوبر  31 ) تقدیم البیانات من قبل شركات التأمین بحلولTDIتكساس (
 

 عدد المطالبات
 

مطالبة إلى شركات التأمین الخاصة، ورابطة التأمین ضد عواصف تكساس   717,000حوالي  تم تقدیم ما مجموعھ 
)TWIA(لمستلزمات التأمین  العادل جمعیة الوصول ، وخطةFAIR  )TFAIRPA(  لتكساس لجمیع الخطوط الشخصیة

مطالبة خاصة بالسیارات.  207,000مطالبة خاصة بممتلكات سكنیة  387,000والتجاریة للتأمین. وشمل ذلك حوالي 
 مطالبة من صاحب منزل متنقل. 18,000مقر سكني، ب ةمطالب 123,000مطالبة،  246,000وتكونت العقارات السكنیة من 

 

 الساحلي ومقاطعات أخرى تقع على ساحل البحرالمنحنى 
 منطقة ھیوستن وجنوب شرق تكساس
 وسط والیة تكساس
 مناطق أخرى
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 TIDت كتابة تقریر وفي وقكمدفوعات للمطالبات (خسائر مدفوعة)، تقریبا ملیار دوالر  74.7وقد قدمت شركات التأمین  
ملیار دوالر. وسوف تتغیر المبالغ كلما تم اإلبالغ عن المزید من  19.4قدروا  المبلغ اإلجمالي الذي سیتم دفعھ بحوالي 

   المطالبات وتم تسویتھا وإغالقھا.
 

 ملیار 1.4,وملیار دوالر كخسائر إجمالیة،  2.5بقیمة  ھذا وقد كانت غالبیة المطالبات تتعلق بالتأمین على الممتلكات السكنیة،
الفیضانات والمطالبات الخاصة ب بالمطالبات الخاصةمعظم الخسائر تتعلق  كانت ومع ذلك دوالر كمطالبات مدفوعة.

العقارات بالسیارات. فتأمین السیارات یغطي عادة أضرار الفیضانات تحت التغطیة "الشاملة"، في حین أن التأمین على 
 السكنیة ال یوفر عادة تغطیة ألضرار الفیضانات.

 
قم بكتابة تأمینك الخاص بك (وذلك ال یتضمن سیاسات وضعت مباشرة من قبل البرنامج الوطني  –تأمین الفیضان الفیدرالي 
 3.1الیة وملیار دوالر كخسائر إجم 8.4) والتأمین الخاص ضد الفیضان عما مجموعھ (NFIP)للتأمین ضد الفیضانات 

 ملیار دوالر كخسائر مدفوعة.
 

 
 المطالبات الُمبَلَّغ عنھا، ومبلغ الخسائر المدفوعة، وإجمالي الخسائر النھائیة المقدرة طبقاُ لنوع التأمین:  إجمالي 12شكل 

 APA( 21 2(تم التحدیث في 
 

% من المطالبات (مغلقة 40تم دفع ما یقرب من بناء على بیانات التقاریر األولیة لشركات التأمین من أجل العقارات السكنیة، 
% من 11و% من المطالبات ما تزال مفتوحة، 25و% من المطالبات مغلقة دون دفع خسارة، 35ومع دفع خسارة)، 

 المطالبات قد أعید فتحھا لجمیع أنواع التأمینات.
 

النقطاع األعمال، فضالً  وقد تتضمن المطالبة المفتوحة مدفوعات جزئیة، مثل المدفوعات المتعلقة بنفقات إضافیة للمعیشة أو
 عن المدفوعات عن األضرار.

 
ما یلي: ضرراً وقع دون المبلغ القابل للخصم، أو ضرراً ناجماً عن خطر  بسببسداد مطالبة دون  تم إغالقمن الممكن أنھ قد 

 ال تغطیھ البولیصة، أو عدم امتالك حامل الوثیقة لبولیصة ساریة وقت حدوث الضرر أو مطالبة مكررة.

                                                           
 .2018أبریل  12عرض تقدیمي للجنة التأمینات المحلیة"  –إدارة تأمینات تكساس "إعصار ھارفي  21

https://www.tdi.texas.gov/reports/documents/Harvey-20180123.pdf 

 
  

 المطالبات المبلغ عنھا
 (األرقام باآلالف)

مقدار الخسائر 
  المدفوعة

 (األرقام بالملیار)

إجمالي  قدیراتت
 الخسائر النھائیة 
 (األرقام بالملیار)

 ممتلكات عقاریة سكنیة
 ممتلكات عقاریة تجاریة 
 جمیع الفئات األخرى

 ضد الفیضاناتالتأمین 
 السیارات 

 ممتلكات عقاریة سكنیة
 ممتلكات عقاریة تجاریة 
 جمیع الفئات األخرى

 التأمین ضد الفیضانات
 السیارات 

 ممتلكات عقاریة سكنیة
 ممتلكات عقاریة تجاریة 
 جمیع الفئات األخرى

 التأمین ضد الفیضانات
 السیارات 
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 )APA 2(تم التحدیث في  : عدد المطالبات طبقاً لحالة التسویة ونوع التأمین13شكل 

 
 العقارات السكنیة

 
یوضح الرسم البیاني التالي عدد المطالبات العقاریة السكنیة طبقاً لحالة التسویة والمنطقة. بالنسبة للمقاطعات المشمولة في 

ین على خریطة المنطقة.  یشمل التأم -: المقاطعات مصدر البیانات في إعصار ھارفي 11تقسیم المنطقة، راجع الشكل 
بالمئة من مطالبات  90أكثر من إن  العقارات السكنیة التأمین على مالكي المنازل، ومالكي المنازل المتنقلة، والمقار السكنیة.

 .ھیوستنحول طق امنالالعقارات السكنیة الناشئة عن إعصار ھارفي تتواجد بمناطق الشریط الساحلي أو 
 

 عدد المطالبات طبقاً لحالة التسویة

ف)
آلال

 با
قام

ألر
(ا

 

HO التأمین ضد  فئات سكنیة أخرى
 الفیضانات *

ممتلكات عقاریة 
 تجاریة

 جمیع الفئات األخرى السیارات

 

 مفتوح ال یوجد سداد -مغلق  مسدد
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 )APA 2(تم التحدیث في  : عدد المطالبات السكنیة طبقاً لحالة التسویة والمنطقة14شكل 

 
. كما سجلت بالمئة 24 -مقارنة بإجمالي نسبة المطالبات  - بالمئة 51 -عانت منطقة المنحنى الساحلي خسارة غیر متكافئة 

 تلك المنطقة أیضاً أعلى متوسط للخسائر في الممتلكات السكنیة مقارنة بالمناطق األخرى.
 

 
 APA(تم التحدیث في  طبقاً للمنطقةالمتكبدة الخسائر ومتوسط في الممتلكات السكنیة المدفوعة الخسائر متوسط : 15شكل 

2( 
 

ف)
آلال

 با
قام

ألر
(ا

 

 الُمبَلَّغ عنھاعدد المطالبات 

 مفتوح ال یوجد سداد -مغلق  مسدد –مغلق 

 غیر معروف مناطق أخرى وسط والیة تكساس منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
 

 جمیع األقالیم* مناطق أخرى وسط والیة تكساس منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
 

 **متوسط الخسائر المتكبدة **متوسط الخسائر المدفوعة

 جمیع األقالیم* مناطق أخرى وسط والیة تكساس منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
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 . البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات6
 

، والذي یعمل على توفیر تأمین بأسعار معقولة )FEMA(ھو برنامج تابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  NFIPإن 
ألصحاب العقارات في المجتمعات المشاركة ویعمل على تشجیع المجتمعات المحلیة على تبني وإنفاذ لوائح إدارة السھول 
الفیضیة. وفي المناطق المعرضة لمخاطر عالیة للفیضانات، ألزم الكونغرس المقرضین الخاضعین للوائح الفیدرالیة أو 

) NFIPویقدم البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات ( 22المؤمن علیھم بطلب تأمین العقارات المرھونة ضد الفیضانات. 
دوالر؛ وتغطیة  250,000لمالكي المنازل نوعین من التغطیة التأمینیة ضد الفیضانات: تغطیة للممتلكات العقاریة تصل إلى 

 23دوالر.  100,000 للممتلكات الشخصیة (المحتویات) تصل إلى
 

الزیادة الكبیرة  2018یولیو  31إعتباراً من  )FEMA(الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة لوكالةالتي قدمتھا اتبین المعلومات التالیة 
) في والیة تكساس كنتیجة مباشرة إلعصار ھارفي، حیث NFIPفي مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (

یولیو  31واعتباًرا من  .2017سبتمبر  5و 2017أغسطس  23للخسائر المتكبدة بین  مطالبة 91,000أودعت أكثر من 
 99 أكثر من (أي 90,000من المطالبات نشطة/ مفتوحة مع إغالق أكثر من  بالمئة) 1( أي أقل من  843، ظلت 2018

فقد بدون سداد. على وجھ اإلجمال،  تم غلقھا بالمائة) من المطالبات 16(أي  15,000بالمائة) من المطالبات. ویوجد حوالي 
عن المطالبات  دوالر لجمیع المدفوعات 115,906ملیار دوالر من المطالبات أثناء ھذه الفترة بمتوسط  8.82تم سداد أكثر من 
طس، یوم وصول أغس 25، بدأت قفزة كبیرة في المطالبات في تلك الفترةومع تفصیل البیانات یومیاً خالل  . المغلقة مع السداد

 إعصار ھارفي إلى الیابسة.
 

 
) 2017یونیو إلى أكتوبر (والیة تكساس المقدم في ) NFIP: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (16شكل  

 )APA 2) (تم التحدیث في 2018ِیولیو  31بحسب تاریخ الخسارة (اعتباًرا من 
 

                                                           
22FEMA. “The National Flood Insurance Program   2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في. 

program-insurance-flood-https://www.fema.gov/national 
23FEMA. “NFIP Summary of Coverage ".   تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقةPDF  2018ینایر  10في. 

4648/f_679_summaryofcoverage_11_2012.pdf-20490-1620-/20130726data -library-/mediahttps://www.fema.gov 

والمقدمة في والیة   (NFIP)مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات
 ) طبقا لتاریخ الخسارة2017إلى أكتوبر  -تكساس (من یونیو 

 

 اإلجمالي

 أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو 

https://www.fema.gov/
https://www.fema.gov/


 

 
46 من 277 صفحة    
 

 
طبقاً  )2017سبتمبر  5 –أغسطس  23( ) في تكساسNFIPالفیضانات (: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد 17شكل 

 )APA 2(تم التحدیث في  لتاریخ الخسارة
 

ومع تفصیل المطالبات طبقاً للمناطق الجغرافیة، یبدو أكثر وضوحاً أن المطالبات ذات صلة باإلعصار ھارفي، حیث جاء 
 المؤھلة، وجاء أكبر عدد من المطالبات من منطقة ھیوستن. 49الـ أكبر عدد من المطالبات من مناطق مدرجة في المقاطعات 

 

 
ً للمدینة ) 2017 سبتمبر 5 -أغسطس NFIP ()23: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (18شكل   طبقا

 )APA 2مطالبة أو أكثر (تم التحدیث في  2000(

 اإلجمالي

23 
س

سط
أغ

 

24 
س

سط
أغ

 

25 
س

سط
أغ

 

26 
س

سط
أغ

 

27 
س

سط
أغ

 

28 
س

سط
أغ

 

29 
س

سط
أغ

 

30 
س

سط
أغ

 

31 
س

سط
أغ

 

1 
بر

بتم
س

 

2 
بر

بتم
س

 

3 
بر

بتم
س

 

4 
بر

بتم
س

 

5 
بر

بتم
س

 

 سبتمبر أغسطس
 

) والمقدمة في والیة  (NFIPمطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات
 ) طبقا لتاریخ الخسارة2017إلى أكتوبر  -تكساس (من یونیو 

 

 ) NFIPمطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (
 )مطالبة أو أكثر 2000)  طبقاً للمدینة (2017سبتمبر  5 -أغسطس 23(
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الخسائر المتكررة ) مطالبات التأمین التي تقع ضمن فئة NFIPتُعّرف بیانات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (

)RL) والعقار الذي یُعد ضمن فئة الخسائر المتكررة .(RL ھو أي مبنى قابل للتأمین یتم دفع مطالبتین أو أكثر لھ بمبلغ (
 27,000) على الصعید الوطني، أكثر من RLعقار من فئة الخسائر المتكررة ( 120,000دوالر. ھناك أكثر من  1000

) تلقي بالضغوط على صندوق البرنامج الوطني للتأمین ضد RLمن فئة الخسائر المتكررة ( منھا في تكساس. تلك المنشآت
، وتمثل حالیاً أكبر استنزاف للصندوق. فھي ال تؤدي فقط إلى زیادة الخسائر السنویة للبرنامج الوطني )NFIP(الفیضانات 

ستنزف احتیاطیات االعتمادات المالیة الالزمة ) (زیادة الحاجة إلى االقتراض)، ولكنھا تNFIPللتأمین ضد الفیضانات (
 24لمواجھة األحداث الكارثیة في المستقبل.

 
أدى  ، GLO ) المقدمة لمكتب األراضي العامةNFIPطبقًا ألحدث بیانات صندوق البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (

) أشیر إلیھا بأنھا NFIPمطالبة من البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات ( 13,826 ما یقرب من إعصار ھارفي إلى 
في  - بالمئة 65أو  9050 -. وقد قدمت الغالبیة العظمى من تلك المطالبات 2018یولیو  31بتاریخ  RL خسائر متكررة

لكات التي تنتمي إلى فئة الخسائر مقاطعة ھاریس. ویوضح الرسم البیاني التالي المقاطعات التي لدیھا أكبر عدد من الممت
 .)RL الخسائر المتكررة عقارات منبالمئة  96(أي ما یمثل  ، والتي تم اإلبالغ عنھا خالل تلك الفترة)RL(المتكررة 

 

 
 

 ) في مقاطعات مختارةNFIPبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (الضمن  RL: المنازل الواقعة ضمن فئة 19شكل  
 )APA 2مشیًرا إلى الخسائر أثناء إعصار ھارفي (تم التحدیث في 

 
من بین مطالبات إعصار  )RL( إضافة إلى ذلك، تبین الخریطة التالیة تركیز العقارات الواقعة ضمن فئة الخسائر المتكررة

ً للرمز البریدي. وبینما قد یكون ھناك ارتباط بین الرموز البریدیة وتلك المنا زل الواقعة ضمن فئة الخسائر ھارفي، طبقا
 على طول األنھار، مثل نھر غوادیلوب، ھناك تركیز عال للمنازل الواقعة ضمن فئة الخسائر المتكررة) RL( المتكررة

)RL( .في جمیع أنحاء مقاطعة ھاریس 
 

                                                           
24FEMA. “Repetitive Loss FAQ    2018ینایر  10". تم الدخول إلى صفحة الویب / نص في. 

https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt 

في مقاطعات مختارة أبلغت عن ) RLالمنازل الواقعة ضمن فئة الخسائر المتكررة (
 )2017سبتمبر  5إلى  -أغسطس  23خسائر أثناء ھارفي (من 

ریا
زو

را
ة ب

طع
مقا

بند 
ت 

ور
ة ف

طع
مقا

ون 
ست

الف
 غ

عة
اط

مق
 

س 
ری

 ھا
عة

اط
مق

ون 
رس

جبف
عة 

اط
مق

ري 
غم

ونت
ة م

طع
مقا

 

نج
را

 أو
عة

اط
مق

 

 

 اإلجمالي



 

 
48 من 277 صفحة    
 

 
 -أغسطس  23) طبقاً للرمز البریدي (NFIPضمن البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات ( RL: مطالبات فئة 20شكل 

 )APA 2(تم التحدیث في  )2017سبتمبر  5
 
 . رابطة التأمین ضد عواصف تكساس 7
 

) استجابة إلى ظروف السوق TWIAرابطة التأمین ضد عواصف تكساس ( 1971التشریعیة في تكساس في كونت الھیئة 
) ھو TWIA. والغرض من رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (1970اإلقلیمیة في أعقاب إعصار سیلیا، في أغسطس 

 توفیر التأمین لساحل والیة تكساس ضد العواصف الھوائیة والبرد.
 

ً مباشراً لسوق التي تعتبر ) ھي الجھة التأمینیة TWIAضد عواصف تكساس ( رابطة التأمین كمالذ أخیر ولیست منافسا
تغطیة للعقارات السكنیة والتجاریة في أجزاء معینة من المنطقة الساحلیة لتكساس. منطقة  ونوفری مالتأمین الطوعي. وھ

الكارثة المعینة ھو ذلك الجزء من المنطقة الساحلیة حیث وجد مفوض التأمین أن تأمین العواصف الھوائیة والبرد لیس متاحاً 
 بشكل معقول.

 نھر 
-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (
 

 االستشاري للحكومةالمجلس 
 

 المقاطعة

 لكل رمز بریديالمطالبات 

 میل
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 مطالبة 74,266 ) بسبب إعصار ھارفيTWIAعواصف تكساس ( بلغ عدد المطالبات المقدمة إلى رابطة التأمین ضد

الخریطة وتحدد ، من مقاطعة نویسیس. بالمئة 34مطالبة أو  24,967، جاء العدد األكبر منھا،  2018ینابر  23إعتبارا من 
ضمن ) عبر ساحل خلیج تكساس TWIAالمقاطعات المؤھلة لالنضمام إلى رابطة التأمین ضد عواصف تكساس ( أدناه

المنطقة المتأثرة وعدد المطالبات ضمن كل مقاطعة من المقاطعات المؤھلة لالنضمام إلى رابطة التأمین ضد عواصف 
). جدیر بالذكر أن قسم صغیر فقط من مقاطعة ھاریس ھو المؤھل للتغطیة بواسطة رابطة التأمین ضد TWIAتكساس (

ات، وھي الخسائر المدفوعة أو المتوقع دفعھا مباشرة بلغ مجموع مدفوعات التعویض ، حیث)TWIAعواصف تكساس (
ملیون دوالر. كذلك بلغت النفقات المدفوعة، وھي نفقات تعدیل المطالبات  958للمؤمن علیھم لتغطیة الطرف األول، أكثر من 

فوعة في مقاطعة ملیون دوالر. وكان أعلى متوسط للمطالبات المد 101التي ال یمكن تحمیلھا على مطالبات محددة، أكثر من 
دوالراً لكل مطالبة، بینما كان أدنى متوسط دُفع للمطالبات في مقاطعة كلیبرغ، بمتوسط  68,149أرانساس بمتوسط قدره 

 .  38دوالراً لكل مطالبة. كما قدمت مقاطعة كلیبرغ أدنى عدد من المطالبات الجدیدة وھو  3,938قدره 
 

 )2018ینایر  23 إعتبارا من( ) طبقاً للمقاطعةTWIAمطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس ( : 8الجدول رقم 

مطالبات  المقاطعة
 جدیدة

مطالبات 
 مغلقة

مخزون 
 متوسط الدفع النفقات المدفوعة التعویض المدفوع % الغلق مفتوح

 دوالر 68,149 دوالر 17,477,609 دوالر 411,754,777 %79.4 1,455 5,623 7,078 أرانساس
 دوالر 6,484 دوالر 4,375,109 دوالر 10,328,579 %96.9 124 3,911 4,035 برازوریا
 دوالر 11,908 دوالر 3,848,723 دوالر 24,066,466 %93.7 162 2,391 2,553 كالھون

 دوالر 58,177 دوالر 132,926 دوالر 872,656 %90.0 4 36 40 كامیرون *
 دوالر 7,931 دوالر 1,121,065 دوالر 3,442,032 %97.3 27 975 1,002 تشیمبرز

 دوالر 7,474 دوالر 13,338,808 دوالر 34,920,052 %96.2 417 10,608 11,025 غالفستون
 دوالر 9,260 دوالر 744,287 دوالر 3,046,684 %95.3 28 565 593 ھاریس

 دوالر 6,197 دوالر 10,494,094 دوالر 29,189,030 %96.1 382 9,511 9,893 جیفرسون
 دوالر 3,938 دوالر 36,200 دوالر 102,390 %100.0 - 38 38 كلیبرغ

 دوالر 6,830 دوالر 996,054 دوالر 3,743,109 %97.9 18 851 869 ماتاغوردا
 دوالر 16,247 دوالر 36,483,090 دوالر 327,009,711 %93.8 1,549 23,418 24,967 نویسیس
 دوالر 45,705 دوالر 904,222 دوالر 15,996,605 %84.3 65 349 414 رفیوجیو

 دوالر 16,924 دوالر 11,590,970 دوالر 94,316,008 %92.2 522 6,188 6,710 سان باتریسیو
ال توجد سیاسة 
ولم یتم التحقق 

 منھا
 دوالر 0 دوالر 0 دوالر 0 99.8% 9 5,040 5,049

 دوالر 17,994 دوالر 101,543,157 دوالر 958,788,099 %93.6 4,762 69,504 74,266 المبلغ اإلجمالي
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ینایر  23طبقاً للمقاطعة (اعتباراً من ) بسبب ھارفي، TWIA: مطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (21شكل 

2018.( 
 
 . قروض المنازل التي تعرضت للكوارث لمساعدة المشروعات الصغیرة 8
 

الكوارث. تلك القروض حالة في  SBAمورد آخر لمالكي المنازل الذین أصیبوا بأضرار جراء إعصار ھارفي ھو قروض 
حاالت الكوارث لمالكي المنازل الذین تعرضت ممتلكاتھم الخاصة ھي شكل أساسي من أشكال المساعدة الفیدرالیة في 

ألضرار ال یغطیھا التأمین بالكامل. فیمكن لمالكي المنازل والمستأجرین الذین تضررت ممتلكاتھم من كارثة أعلن عنھا أن 
انون أسعار الفائدة ). یحدد القSBAیقوموا بتقدیم طلب للحصول على قرض منخفض الفائدة إلدارة المشروعات الصغیرة (

 على تلك القروض ویتم تعیینھا على أساس كل حالة على حدة.
 

إذا لم یكن لدى مقدم الطلب رصید متاح في مكان  بالمئة 1.75وفیما یتعلق بمساعدات اإلعصار ھارفي، كان سعر الفائدة 
دوالر إلصالح أو استبدال  200,000إذا توفر رصید في مكان آخر. وتقتصر قروض المنزل على  بالمئة 3.5آخر، و

 25دوالر كحد أقصى إلصالح أو استبدال الممتلكات الشخصیة.  40,000العقارات و

                                                           
25U.S. Small Business Administration Fact Sheet    .7  2017نوفمبر" .Disaster Loans, Texas Declaration   15274رقم 
 https://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/attachment_1.pdf ".15275ورقم 

 میل

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 المقاطعة

 TWIAمطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس 
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ملیار دوالر في قروض المنازل من قبل مساعدة  2.9أكثر من تمت الموافقة على ، 2018أغسطس  28اعتبارا من 

 في الجدول أدناه. COGعات و). ویرد تصنیف القروض المعتمدة حسب المقاطSBAالمشروعات الصغیرة (
 

 )SBAإجمالي قروض المنزل التي وافقت علیھا مساعدة المشروعات الصغیرة ( :9الجدول رقم 
 إجمالي قروض المنزل )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة

 دوالر 297,000   المجلس االستشاري الحكومي لمنطقة آالمو   كیرنز  
 دوالر297,000   إجمالي المجلس االستشاري الحكومي  لمنطقة آالمو  
 دوالر 134,100   المجلس االستشاري الحكومي وادي برازوز   غرایمز  
 دوالر 134,100   إجمالي المجلس االستشاري الحكومي وادي برازوز  
 دوالر1,105,500   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   باستروب  
 دوالر 581,600   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   كولدویل  
 دوالر 4,180,600   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   فاییت  
 دوالر 135,500   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   لیي  
 دوالر 6,003,200   إجمالي المجلس االستشاري الحكومي في أوستن  
 دوالر 73,380,300   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   أرنساس  
 دوالر 1,866,000   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   بیي  
 دوالر 259,200   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   كلیبرغ  
 دوالر 69,292,700   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   نویسیس  
 دوالر 10,537,300   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   رفیوجیو  
 دوالر 37,380,900   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   سان باتریسیو  
 دوالر  192,716,400   إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي  
 دوالر 4,339,600   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   جاشسبر  
 دوالر  6,527,200   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   نیوتن  
 دوالر 1,709,500   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   بولك  
 دوالر 36,300   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   سابین  
 دوالر 3,102,100   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   سان جاسینتو  
 دوالر 2,047,800   المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس   تایلر  
 دوالر 17,762,500   إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس  
 دوالر  9,663,300   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   كلھون  
 دوالر 1,520,400   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   دوایت  
 دوالر  2,115,400   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   غولیاد  
 دوالر 319,700   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   غونزالیس  
 دوالر 1,303,000   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   جاكسون  
 دوالر 767,000   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   الفاكا  
 دوالر 24,653,100   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   فیكتوریا  
 دوالر 40,341,900   إجمالي لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي  
 دوالر 1,376,300   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    أوستین  
 دوالر 127,415,700   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    برازوریا  
 دوالر 52,825,900   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    تشیمبرز  
 دوالر962,700   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    كولورادو  
 دوالر 288,298,400   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    فورت بند  
 دوالر 233,625,600   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    غالفستون  
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 إجمالي قروض المنزل )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة
 دوالر 1,237,462,400   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    ھاریس  
 دوالر 28,496,500   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    لیبرتي  
 دوالر 6,294,900   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    ماتاغوردا  
 دوالر 58,620,000   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    مونتغومري  
 دوالر 1,021,200   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    واكر  
 دوالر 5,713,000   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    والر  
 دوالر 18,732,200   غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن    وارتون  
 دوالر 2,060,844,800   غالفستون –إجمالي مجلس منطقة ھیوستن   
 دوالر 104,323,400   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   ھاردن  
 دوالر 268,239,700   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   جیفرسون  
 دوالر 262,425,100   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   أورانج  
 دوالر 634,988,200   إجمالي مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس  
 دوالر 2,953,088,100      المبلغ اإلجمالي  

 
 اإلسكان العام ُسلِطة . بیانات 9 
 

) باآلثار التي لحقت بھیئة اإلسكان العام، GLO) مكتب األراضي العامة (HUDزودت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) التقدیرات األولیة HUDجمعت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (، 2017، وبقسائم اختیار السكن.  ففي نوفمبر 8القسم 

لألضرار وعدد الوحدات المتضررة.  وكان أكبر عدد من الوحدات السكنیة العامة التي تأثرت في المجلس االستشاري 
 ساس.غالفستون، ومجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تك -الحكومي للمنحنى الساحلي، و مجلس منطقة ھیوستن 

 
 إجمالي الوحدات المتأثرة وتقدیرات األضرار :10الجدول رقم 

 )COGالمجلس االستشاري الحكومي (

أو  8القسم 
قسائم اختیار 

التي  -السكن 
 تأثرت

الوحدات 
السكنیة العامة 

 التي تأثرت

إجمالي 
الوحدات التي 

 تأثرت

النازحون الحالیون (عدد 
العائالت من أجل برنامج شركاء 

)/اإلسكان PIHاإلسكان (في 
 )(MF)المتعدد العائالت 

ضرر مساعدة اإلسكان 
 )PHAالعام (

 تقدیرات 
 دوالر 6,080 0 46 46 0 المجلس االستشاري الحكومي لمنطقة آالمو 

 - 0 0 0 0 المجلس االستشاري الحكومي لوادي برازوز
 دوالر 71,413 0 8 8 0 المجلس االستشاري الحكومي في أوستن

 دوالر 8,663,600 179 410 313 97 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي
المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق 

 دوالر 146,755 2 21 19 2 بوالیة تكساس
 دوالر 1,347,300 17 136 120 16 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي

 دوالر 12,431,369 399 579 234 345 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن 
مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق 

 دوالر 2,924,300 387 688 323 365 تكساس
 - 48 48 0 48 على مستوى الوالیة

 دوالر 25,590,817 1,032 1,936 1,063 873 المبلغ اإلجمالي
 

یونیو  8).  واعتبارا من FEMAالطوارئ (من الوكالة الفیدرالیة إلدارة  PAسلطات اإلسكان العام مؤھلة للحصول على 
والتي تقدمھا  ) FEMAالطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة من الوكالة PAـ لل التکالیف المتوقعة ، یبین الجدول التالي2018
لسلطات اإلسکان العام من قبل إقلیم المجلس  ُملَبَّاةواالحتیاجات غیر ال) FEMAالطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة الوكالة

بمبلغ التکلفة التقریبي، سوف  بالمئة 90).  ونتیجة الرتباط حصة التکالیف الفیدرالیة البالغة COGاالستشاري الحكومي (
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من  بالمئة 15ة زائد المتبقیة من التکلفة المتوقع بالمئة 10من الـ  ُملَبَّاةیتم احتساب إجمالي احتیاجات المساعدة العامة غیر ال
 التکلفة التقریبیة کمضاعف لسرعة االستجابة.

 
ستتوالى التقدیرات المتعلقة بالعمل الدائم على مدى األشھر القلیلة القادمة، وكما ھو مبین بین األضرار التي قدرتھا إدارة 

ـ البرنامج اإلسكان العام إلى  اتسلط) في شھر نوفمبر والتكالیف المتوقعة التي قدمتھا HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (
PA ) المقدم من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئFEMA.( 

 
) الخاصة بھیئة اإلسكان FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( ُمَلبَّاةالتكلفة المتوقعة واالحتیاجات غیر ال :11الجدول رقم 

 )COGالعام في منطقة المجلس االستشاري الحكومي (
 ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال التكلفة المتوقعة )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( 

 دوالر 377,749  دوالر 1,510,995 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي 
 دوالر 120,201  دوالر 480,802 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي 
 دوالر 12,327,796  دوالر 49,311,183 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  
 دوالر 4,789,217  دوالر  19,156,868 مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس 
 دوالر 17,614,962  دوالر 70,459,848 المبلغ اإلجمالي 

 
من االحتیاجات غیر  بالمئة 70 (HHA) وھیئة اإلسكان في ھیوستن (HCHA) تمثل ھیئة اإلسكان في مقاطعة ھاریس

لسلطات اإلسكان العامة. سوف تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة لمواجھة االحتیاجات  ُملَبَّاةال
 لسلطات اإلسكان العامة لدیھم. ُملَبَّاةغیر ال

 
 )FEMA. المساعدة الفردیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (10

 
من الوكالة الفیدرالیة إلدارة  2018 یونیو 25بتاریخ ) التي تم الحصول علیھا IAالمساعدة الفردیة (استخدمت بیانات 

) في تحدید جمیع المتقدمین السكنیین المتأثرین باإلعصار ھارفي. ثم استخدمت تلك المعلومات بعد ذلك FEMAالطوارئ (
، وقسمت إلى مجموعات )COG(لس االستشاري الحكومي من جانب المقاطعات والمج ُملَبَّاةلحساب االحتیاجات غیر ال

طلب، أكدت  892,000) تم تلقي أكثر من FEMAفرعیة للمستأجرین والمالكین. وطبقاً للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
ھا للوكالة ) فیFVLطلباً منھا كانت الخسارة المحققة ( 291,000) أن أكثر من FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 دوالر. 0) أكثر من FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 

یبلغ إجمالي عدد طلبات المنازل التي یشغلھا مالكوھا في المقاطعات المؤھلة، والتي لحقت بھا أضرار عقاریة تزید قیمتھا 
منزالً، بینما یبلغ إجمالي عدد طلبات المستأجرین المقدمة في المقاطعات المؤھلة، والذین  94,699دوالر،  8,000على 

 طلباً.  37,746دوالر،  2,000لحقت بھم أضرار شخصیة تزید قیمتھا على 
 

ماً مقد 132,458) من بالمئة 71.5( 94,699، فإن ُملَبَّاةوباستخدام العتبات المذكورة أعاله لحساب االحتیاجات غیر ال
 ) ھم مستأجرون.بالمئة 28.5( 37,746للطلبات ھم مالك یشغلون المساكن، بینما 
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 )IAإجمالي طلبات المساعدة الفردیة (: 12الجدول رقم 
المتقدمون أصحاب الحاجات  دوالر 0أكثر من   FVL إجمالي الطلبات نوع اإلشغال 

 ُملَبَّاةغیر ال
 94,699 211,423 444,180 مالك

ر  37,746 80,271 443,741 ُمؤِجّ
 13 115 4,342 غیر محدد
 132,458 291,809 892,263 اإلجمالي

 
 .aُملَبَّاةإجمالي االحتیاجات غیر ال 

 
) للمساعدة الفردیة FEMA) بجمع معلومات من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (GLOقام مكتب األراضي العامة (

للمقاطعة المؤھلة. ویشمل الھیكل السكاني  ُملَبَّاةالمقدرة واحتیاجات اإلسكان غیر المن أجل توثیق تكالیف اإلصالح 
المستخدم المنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مستأجرون. وألغراض ھذا التحلیل، یستخدم مكتب 

 ُملَبَّاة) لالحتیاجات غیر الHUD() عناصر معینة من منھجیة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة GLOاألراضي العامة (
 لكال النوعین من المنازل.  

 
 المنازل التي یشغلھا مالكوھا

 
 لحساب مستوى الضرر العقاري الذي أصاب المنازل التي یشغلھا مالكوھا، استُخِدمت المعاییر التالیة:

 
 ).FEMA(دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  14,999دوالر إلى  8000 منخفض: -بالغ  •
 ).FEMA(دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  28,800دوالر إلى  15,000 مرتفع: -بالغ  •
 ).FEMAلیة إلدارة الطوارئ (دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرا 28,800أكثر من  شدید: •

 
 المنازل التي یشغلھا المؤجرون

 
 لحساب مستوى الضرر الذي أصاب الممتلكات الشخصیة للمؤجرین، استُخِدمت المعاییر التالیة:

 
 ).FEMA(دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  3,499دوالر إلى  2,000 منخفض: -بالغ  •
 ).FEMA(دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  7,499دوالر إلى  3,500 مرتفع: -بالغ  •
 ).FEMAدوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 7,500أكثر من  شدید: •

 
) المضاِعفَات التي وفرتھا إدارة GLOالمقدرة، استخدم مكتب األراضي العامة ( ُملَبَّاةولحساب االحتیاجات غیر ال
). تستند تلك المضاِعفَات على متوسط تكلفة إصالح مساعدة المشروعات الصغیرة HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

)SBA لفئة الكوارث المحددة مطروحا منھا المتوسط المرجح لتكالیف اإلصالح المتوقعة لمساعدة المشروعات (
للوكالة الفیدرالیة إلدارة  IA). واستناداً على بیانات FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ () وللوكالة SBAالصغیرة (
، فإن الجدول الزمني التالي یضم المتوسط المرجح )GLO() المقدمة إلى مكتب األراضي العامة FEMAالطوارئ (

الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ) وللوكالة SBAإلجمالي تكلفة اإلصالح المتوقعة لمساعدة المشروعات الصغیرة (
)FEMA.لكل فئة ( 

 
 طبقاً لفئة الضرر ُملَبَّاةُمضاِعف االحتیاجات غیر ال: 13الجدول رقم 

 المقدار الُمضاِعف الفئة
 دوالر 56,342  منخفض –بالغ 
 دوالر 75,414  مرتفع -بالغ 
 دوالر  101,390  شدید
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للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر.  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر الویقدم الجدول التالي تفصیالً إلجمالي 

 لتلك الفئات الثالث على النحو المحدد سابقاً. ُملَبَّاةوھو یبین فئة األضرار والعدد الكلي واالحتیاجات غیر ال
 

 للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر ُملَبَّاةفئة االحتیاجات غیر ال: 14الجدول رقم  

 فئة الضرر/
 إجمالي العدد ُمَضاِعف

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال

یشغلھا مالكوھا والمنازل 
 التي یشغلھا مؤجر

عدد المنازل 
التي یشغلھا 

 مالكوھا

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال
 شغلھا مالكوھای

عدد للمنازل 
التي یشغلھا 

 مستأجر

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال

 یشغلھا مستأجر

 منخفض:  -بالغ 
 دوالر 748,447,128 13,284 دوالر 1,896,302,694 33,657 دوالر 2,644,749,822 46,941 دوالر 56,342

 مرتفع:  -بالغ 
 دوالر 1,494,479,238 19,817 دوالر 3,271,006,836 43,374 دوالر 4,765,486,074 63,191 دوالر 75,414

 شدید:
 دوالر 470,956,550 4,645 دوالر 1,791,358,520 17,668 دوالر 2,262,315,070 22,313 دوالر 101,390

 دوالر 2,713,882,916 37,746 دوالر 6,958,668,050 94,699 دوالر 9,672,550,966 132,445 اإلجمالي 
 

)، وتبلغ بالمئة 72ملیار دوالر ( 6.95للمنازل التي یشغلھا مالكوھا  ُملَبَّاةكما حدد الجدول، فإنھ تبلغ االحتیاجات غیر ال
 ُملَبَّاة)، مما یؤدي إلى احتیاجات غیر بالمئة 28ملیار دوالر ( 2.71للمنازل التي یشغلھا مؤجر  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال

 لكل مقاطعة. ُملَبَّاةدوالر. وتبین الخریطة التالیة تفصیل إجمالي االحتیاجات غیر ال ملیار 9.67مجموعھا 
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 )APA 2(تم التحدیث في  لإلسكان طبقاً للمقاطعات ُملَبَّاة: إجمالي االحتیاجات غیر ال22شكل 

 
التعافي -) لتخصیص تلك المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتHUDتنص متطلبات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

لصالح  بالمئة 70) ما ال یقل عن GLOاألراضي العامة () على وجوب أن ینفق مكتب CDBG-DRمن الكوارث (
) المعلومات التي قدمھا مقدمو GLOأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط. وقد استخدم مكتب األراضي العامة (

، لحساب ما ھي النسبة المئویة من السكان )FEMA(الطلبات أنفسھم، والتي وفرتھا الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
احتیاجاتھم  ُملَبَّاةمن السكان غیر ال بالمئة 46المقاطعات المؤھلة التي تقع في فئات دخل معینة، حیث وجد أن حوالي  في

ألصحاب الدخل  ُملَبَّاةمن فئة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وأن االحتیاجات غیر ال بالمئة 80یمثلون أقل من 
طبقاً لفئة الدخل لجمیع  ُملَبَّاة. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر التقریبا رملیار دوال4.47تبلغ المنخفض أو المتوسط 

 المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي.
 
 

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 بالمالیین)الحاجة غیر الُملبَّاة (األرقام 

 میل
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 طبقاً لفئة الدخل / المنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال: 15الجدول رقم 

% من االحتیاجات  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 ُملَبَّاةغیر ال

 %21.6 %21.1 دوالر 1,996,098,916 27,994 0-30%
 %10 %10.3 دوالر 970,608,230 13,661 31-50%
 %15.2 %15.4 دوالر 1,469,624,252 20,390 51-80%
 %23.7 %23.4 دوالر 2,292,637,312 31,004 120% -% 81

 %17.9 %17.3 دوالر 1,728,796,878 22,929 %120أكثر من 
 %12.6 %12.4 دوالر 1,215,646,064 16,480 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 9,673,411,652 132,458 اإلجمالي
 
توفر الخریطة أدناه طبقة إضافیة عند النظر في قدرة المجتمع على التعافي بعد وقوع كارثة. وھذا ھو النظر إلى 

للفرد بالنسبة إلى مجموع المنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر. فمقدار  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال
 ُملَبَّاةللفرد عامل مھم عند النظر في قدرة المجتمع المحلي على التعافي. وتتیح االحتیاجات غیر ال ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال

لآلثار الواقعة على المقاطعات الریفیة، والتي قد ال تتوفر لھا الموارد الالزمة للتعافي من تلقاء للفرد تصوراً أكثر دقة 
لإلسكان، للفرد، في المقاطعات األكثر تضرراً  ُملَبَّاةنفسھا. وفي حالة اإلعصار ھارفي، فإن نطاقات االحتیاجات غیر ال

 انج).دوالراً (أور 8,195دوالر (نویسیس) إلى  182تتراوح من 
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 )APA 2(تم التحدیث في  لإلسكان لكل فرد ُملَبَّاة: إجمالي االحتیاجات غیر ال23شكل  

 
 .b للمساكن التي یشغلھا مالكوھا ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 

 
 طبقاً للتكلفة اإلجمالیة لكل مقاطعة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا. ُملَبَّاةتبین الخریطة التالیة تفصیل االحتیاجات غیر ال

 

 میل

التعافي -منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالكوارث (من 

 المقاطعة

 

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 / للفرد IAاالحتیاجات غیر الُملبَّاة طبقاً للمساعدة الفردیة 

 میل
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 )APA 2(تم التحدیث في  للمساكن التي یشغلھا مالكوھا طبقاً للمقاطعة ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال: 24شكل 

 
من الفئات ذات الدخل  بالمئة 80للمساكن التي یشغلھا مالكوھا تقل عن  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 39حوالي 

 2.6للسكان من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط مبلغ  ُملَبَّاةالمنخفض أو المتوسط. وتتجاوز االحتیاجات غیر ال
، طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمنازل التي ُملَبَّاة. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر التقریبًا ملیار دوالر للمالكین

) GLOتب األراضي العامة (یشغلھا مالكوھا، لجمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي. ھذه البیانات نقلت إلى مك
، وبرنامج تعویض مالكي ستحواذ، وبرنامج الشراء المحلي واال(HAP) تطور برنامج مساعدة مالكي المنازل

 المنازل.
  

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة
 االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمالك (األرقام بالمالیین)

 میل



 

 
60 من 277 صفحة    
 

 للمالك طبقاً لفئة الدخل ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال :16الجدول رقم 

االحتیاجات غیر  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 %ُملَبَّاةال

 %14 %15 دورال 982,731,782 13,877 0-30%
 %9 %9 دوالر 597,152,178 8,419 31-50%
 %15 %15 دوالر 1,016,171,742 14,145 51-80%
 %28 %27 دوالر 1,926,600,122 25,947 81-120%

 %22 %22 دوالر 1,553,867,436 20,530 %120أكثر من 
 %12 %12 دوالر 882,144,790 11,781 عنھالم یُبلّغ 

 %100 %100 دوالر 6,958,668,050 94,699 اإلجمالي
 

 .c للمساكن التي یشغلھا مؤجر ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 
 

 لكل مقاطعة طبقاً للتكلفة اإلجمالیة لمقدمي الطلبات من المؤجرین. ُملَبَّاةتبین الخریطة التالیة تفصیل االحتیاجات غیر ال
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 )APA 2(تم التحدیث في  للمساكن التي یشغلھا مؤجر طبقاً للمقاطعة ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال:  25شكل  

 
) النسبة المئویة للسكان من المؤجرین ضمن فئات أصحاب الدخل المنخفض أو GLOحسب مكتب األراضي العامة (

من فئات أصحاب  بالمئة 80 الـ أقل من تمثل ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 68المتوسط، حیث وجد أن حوالي 
ملیار دوالر للمؤجرین. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر  1.84تبلغ تقریبًا الدخل المنخفض أو المتوسط، وأنھا 

ً لفئة الدخل بالنسبة للمؤجرین في جمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي. وقد أبلغت تلك المعلومات  ُملَبَّاةال طبقا
لإلسكان  برنامج اإلیجارات بأسعار معقولة، والذي ُصِمم لتوفیر االعتمادات المالیة إلعادة التأھیل والتعمیر والبناء الجدید

 عار معقولة في المناطق التي تأثرت باإلعصار ھارفي.مشاریع سكنیة متعددة األسر بأسالعام و
 

لألسر المؤجرة. ستقوم  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 61یمثل المستأجرون داخل مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن 
 للمؤجرین. ُملَبَّاةمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة لمواجھة االحتیاجات غیر ال

 

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمؤجر (األرقام بالمالیین)

 میل
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 للمؤجرین طبقاً لفئة الدخل ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال :17الجدول رقم 

% من االحتیاجات  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 ُملَبَّاةغیر ال

 %37 %37 دوالر 1,013,254,450 14,115 0-30%
 %14 %14 دوالر 373,343,368 5,240 31-50%
 %17 %17 دوالر 453,320,754 6,243 51-80%
 %13 %13 دوالر 365,905,434 50,55 % 81-120

 %6 %6 دوالر 174,873,100 2,398 %120أكثر من 
 %12 %12 دوالر 333,185,810 4,695 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالر 2,713,882,916 37,746 اإلجمالي
 

 .d مالكون في سھل فیضي بال تأمین ضد الفیضانات 
 

) الذین یظھرون احتیاجات FEMA) للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (IAیبلغ عدد مقدمي طلبات المساعدة الفردیة (
طالباً. ویبلغ إجمالي عدد المالكین الموجودین في السھول الفیضیة دون تأمین ضد الفیضانات  132,458  ُملَبَّاةغیر 

)، بالمئة 30( 3,949 ). ویبلغ إجمالي عدد من ھم لیسوا من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط بالمئة 10( 13,244
 ).بالمئة 57( 7,504 بینما بلغ إجمالي من ضمن فئة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط 

 
د تقدیم مساعدة ، یحظر على الممنوح المستفی2018فبرایر  9، 28، رقم 83طبقاً لمتطلبات السجل الفیدرالي، المجلد 

) إلعادة تأھیل أو إعادة بناء منزل إذا كان دخل CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
) أو المتوسط الوطني، وكان العقار یقع في AMIمن متوسط دخل المنطقة ( بالمئة 120األسرة مجتمعة یزید على 

سھول فیضیة وقت وقوع الكارثة، ولم یحتفظ مالك العقار بتأمین على الممتلكات المتضررة ضد الفیضانات، حتى وإن 
 كان مالك العقار غیر مطالب بالحصول على مثل ذلك التأمین والحفاظ علیھ.  

 
الفیضیة دون تأمین ضد الفیضانات، طبقاً لفئة الدخل، حتى یمكن تحدید  یبین الجدول أدناه تفصیل المالكین في السھول

 ذلك
 

 في سھل فیضي، بال تأمین ضد الفیضانات، طبقاً لفئة الدخل ت غیر ملباةاذوي احتیاج مالكون :18الجدول رقم 
 % من العدد  العدد فئة الدخل

0-30% 3,280 3,268 25% 
31-50% 1,806 14% 
51-80% 2,418 18% 
81- 120% 2,628 20% 

 %10 1,323 %120أكثر من 
 %14 1,788 لم یُبلّغ عنھا

 %100 13,243 اإلجمالي
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 .H التأثیر على البنیة التحتیة 
 
تأثرت البنیة التحتیة لتكساس على طول ساحل الخلیج بإعصار ھارفي. وقد تسبب ھذا الحدث في إلحاق أضرار بالطرق والجسور 

 والعدید من أنظمة البنیة التحتیة األخرى التي ما یزال یجري تحدیدھا.وأقسام من الساحل 
 

 . لجنة حاكم الوالیة إلعادة بناء تكساس1
 

كون حاكم الوالیة غریغ آبوت لجنة حاكم الوالیة إلعادة بناء والیة تكساس (اللجنة) في أعقاب إعصار ھارفي مباشرة من 
 7في جمیع المناطق المتضررة من الكوارث. وكما جاء في  أجل استعادة الھیاكل األساسیة العامة المتضررة بسرعة وكفاءة

، في إعالن حاكم الوالیة إنشاء اللجنة، فإن 2017سبتمبر 
استعادة البنیة التحتیة العامة المتضررة على نحو فعال في 
جمیع أنحاء منطقة الكارثة ذو أھمیة قصوى القتصاد 
تكساس ولشعب تكساس الذي یعیش ویعمل في المجتمعات 

تي تأثرت باإلعصار ھارفي. تلك اللجنة سوف تساعد ال
الكیانات الحكومیة المحلیة والمنظمات غیر الربحیة على 
تقییم احتیاجات إعادة البناء وتحدیدھا، والتنقل بین موارد 
الوالیة والموارد الفیدرالیة المتاحة لجھود إعادة البناء. كما 
سوف تدعو اللجنة إلى مصالح حكومات الوالیات 
والحكومات المحلیة فیما یتصل بالمسائل المتعلقة 
باالستجابة للكوارث وتوفیر الخبرة والمساعدة للكیانات 
الحكومیة المحلیة والمنظمات غیر الربحیة طوال عملیة 

  26إعادة البناء.
 
 

ملیار دوالر من  61ھ للمساعدة الفیدرالیة في مشاریع البنیة التحتیة الحیویة"، ذكر ما قیمت 2017أكتوبر  31ذكر "طلب 
المشاریع التي تم تحدیدھا على مستوى الوالیة وعلى المستویات المحلیة. وال یشمل ذلك المبلغ المصروفات الجاریة للوكالة 

-CDBGالتعافي من الكوارث (-) أو مخصصات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتFEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
DR ملیار دوالر استناداً على المعلومات المتاحة في شھري سبتمبر وأكتوبر من المجتمعات  61جمع مبلغ ) لإلسكان. وقد تم

المحلیة التي تأثرت، والتي حددت احتیاجاتھا ورتبتھا طبقاً ألولویاتھا. ومن المتوقع أن یزداد ھذا المبلغ مع توافر مزید من 
 المعلومات.

 
مشاریع ترمیم الطرق والجسور والمدارس والمباني الحكومیة والمرافق العامة تشمل أنواع المشاریع التي تم تحدیدھا 

والتخفیف مما لحق بھا من أضرار، فضالً عن مشاریع لحمایة البنیة التحتیة الساحلیة والمنازل والشركات والمرافق الحیویة 
المحددة ھي مشاریع لمكافحة الفیضانات.  من المشاریع بالمئة 60واألصول الوطنیة مثل المجمعات البتروكیماویة. أكثر من 

27 

                                                           
26Proclamation.“s Commission to Rebuild Texas. ’RebuildTexas: The Governor    10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 
 /https://www.rebuildtexas.today/proclamation .2018ینایر 
27Request for Federal Assistance Critical Infrastructure Projects“Ibid.    تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة ."PDF  10في 
FEDERAL-FOR-REQUEST-Texas-Rebuild-https://www.documentcloud.org/documents/4164748- .2018ینایر 

ASSISTANCE.html 

إمداد إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات  المصدر:
أغسطس  28 -عبر حساب تویتر الخاص بالمنطقة  )HUD(المتحدة 
2017 )  https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO( 

https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
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 . دراسة سرعة االستجابة الساحلیة لتكساس2
 

، كلف مكتب األراضي )CDBG-DR(التعافي من الكوارث -في وجود صنادیق سابقة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
) إجراء دراسة حول سرعة االستجابة الساحلیة في والیة تكساس لتحدید البنیة التحتیة الحیویة من خالل GLOالعامة (

دراسة مشروع منطقة ساحلیة تضم المقاطعات المتعددة التي قد تكون أكثر عرضة للعواصف في المستقبل. وخالل تلك 
مشاریع جدیدة لتخفیف األضرار المحتملة للبنیة األساسیة الدراسة، تم تحدید المواقع التي تعتبر عرضة للخطر، واقتُِرحت 

الضعیفة. وكما كان متوقعاً، تأثر العدید من تلك المواقع باإلعصار ھارفي، ولكن ما یزال یجري تحدید إلى أي درجة تأثرت. 
ة استخدامھا بسرعة من وینبغي أن توفر التحسینات التي تم تحدیدھا في تلك الدراسة حلوالً عملیة یمكن للمجتمعات المحلی

 28مشروعاً في المنطقة الساحلیة.  2,256أجل اإلصالحات وتخفیف األضرار. وقد حددت تلك الدراسة 
 

 
 : منطقة دراسة سرعة االستجابة الساحلیة لتكساس26شكل 

 
میالً. وكان مكتب األراضي العامة  367لوالیة تكساس مسؤول أیضاً عن كل شواطئ تكساس التي یبلغ طولھا  GLOیعد 

)GLO مبادرة االستعداد والتخطیط لإلعصار لتجمیع الموارد المحلیة وموارد الوالیة والموارد  2015) قد أطلق عام
ستجابة لتكساس. وتشمل تلك المبادرة عدداً من الدراسات على الفیدرالیة للبدء في ترتیب أولویات جھود بناء ساحل سریع اال

                                                           
28The Texas General Land Office. “Texas Coastal Resiliency Study, Final Report  تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة ."

PDF  2018ینایر  10في.-coastal-project/texas-grants/_documents/grant-http://www.glo.texas.gov/coastal  
study.pdf-resiliency 

 مفتاح المصطلحات:

 المقاطعات المدرجة في دراسة المرونة الساحلیة

http://www.glo.texas.gov/coastal-grants/_documents/grant-project/texas-coastal
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نطاق الساحل، مثل: الخطة الرئیسیة لسرعة االستجابة الساحلیة لتكساس، ودراسة جدوى الحمایة والترمیم الساحلي لتكساس، 
 ودراسة إخماد الموجات الجارفة للعواصف، ودراسة الرواسب اإلقلیمیة في تكساس.

 
 )FEMAعامة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (. المساعدة ال3
 

للوكالة الفیدرالیة  PAنظراً للحجم الھائل لمنطقة التأثیر وأنواع اإلصالح المختلفة التي سوف تكون ضروریة، فإن بیانات 
للعمل كمقیاس على كذلك ) ھي أفضل مجموعة بیانات متاحة لتحدید احتیاجات البنیة التحتیة وFEMAإلدارة الطوارئ (

لبنیة التحتیة. كل كیان مؤھل ھو في مرحلة مختلفة من تقدیم أوراق عمل محددة لمستوى الوالیة لبدء مناقشة احتیاجات 
المشروع، وسوف یتوالى تقدیم تقدیرات األعمال الدائمة على مدى األشھر القلیلة المقبلة. وبالنسبة لخطة العمل تلك، وأخذاً 

 لإلسكان. ُملَبَّاةتوافر البیانات، فقد أعطیت األولویة لالحتیاجات غیر الفي االعتبار قلة 
 

حساب إجمالي احتیاجات البنیة  تمبالقیمة التقریبیة للتکالیف،  بالمئة 90الفدرالیة البالغة  التکالیفنظراً الرتباط حصة 
من التکلفة التقریبیة  بالمئة 15المتبقیة من التکلفة المتوقعة، زائد  10للمساعدة العامة من نسبة الـ  ُملَبَّاةاألساسیة غیر ال

) التي تم تلقیھا من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ PAکُمَضاِعف لسرعة االستجابة. لقد استُخِدمت بیانات المساعدة العامة (
)FEMA ویقدم الجدول أدناه تقدیراً رفیع المستوى إلجمالي التكالیف ُملَبَّاةاجات غیر اللحساب االحتی 2018 یونیو  8 ) في .

. وكما ھو مبین، فإن 2018یونیو 8 ) اعتباراً من PAوإجمالي االحتیاجات الخاصة بكل فئة من فئات المساعدة العامة (
صل إجمالي احتیاجاتھا من المساعدة العامة الفئات صاحبة أعلى إجمالي لالحتیاجات ھي الطرق والجسور والمرافق، والتي ی

)PA 49ملیار دوالر للمقاطعات الـ   1.2) إلى ما یزید على. 
 

 التكلفة اإلجمالیة واحتیاجات فئة المساعدة العامة: 19الجدول رقم  

  فئة المساعدة العامة
 مقاطعة) 49(

التكلفة التقریبیة  
 للمساعدة العامة

تطابق محلي بنسبة  
10 % 

سرعة استجابة بنسبة 
% على التكلفة 15

 التقریبیة 

مجموع االحتیاج (التوافق 
 المحلي + سرعة االستجابة)

 - A دوالر 101,499,636 دوالر 60,899,782 دوالر 40,599,854 دوالر 405,998,547 إزالة األنقاض 
 - B التدابیر الوقائیة في

 دوالر 186,809,832 دوالر 112,085,899 دوالر 74,723,932 دوالر 747,239,329 حاالت الطوارئ

 - C دوالر 560,358,387 دوالر 336,215,032 دوالر 224,143,355  دوالر 2,241,433,550 الطرق والكباري 
 - D مرافق التحكم في
 دوالر 60,604,296 دوالر 36,362,577 دوالر 24,241,718 دوالر 242,417,186 المیاه

 - E دوالر 350,846,871 دوالر 210,508,122 دوالر 140,338,748 دوالر 1,403,387,485 المباني والمعدات 

 - Fدوالر 673,523,518 دوالر 404,114,110 دوالر 269,409,407 دوالر 2,694,094,073 المرافق 
 - G الحدائق والمنشآت

الترفیھیة وغیرھا من 
  دوالر 44,351,789 دوالر 26,611,073 دوالر 17,740,715 دوالر 177,407,156 البنود األخرى

 - Z التكالیف اإلداریة
  دوالر 11,690,932 دوالر 7,014,559 دوالر 4,676,372 دوالر 46,763,729 المباشرة 

  دوالر 1,989,685,263 دوالر 1,193,811,158 دوالر 795,874,105 دوالر 7,958,741,056 المبلغ اإلجمالي
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تعرض الخریطة الواردة أدناه صورة دقیقة الحتیاجات المساعدة العامة األولیة في كل مقاطعة. سجلت مقاطعة ھاریس 
من إجمالي احتیاجات المقاطعات  بالمئة 78ملیار دوالر، أو ما یزید عن  1.5أقصى احتیاج حیث تجاوز مجموع احتیاجاتھا 

ذلك إلى عدة عوامل متنوعة منھا التأثیر الكبیر للطرق والكباري الموجودة مقاطعة. یمكن إرجاع  49األخرى البالغ عددھا 
 في مقاطعة ھاریس، مدینة ھیوستن على وجھ الخصوص. وسجلت مقاطعات أخرى احتیاجات عالیة من المساعدة العامة

)PA( ) والر)، جالفیستون ملیون د 40.4ملیون دوالر)، أورانج ( 48.9نیوسیس (ملیون دوالر)،  99.8كمقاطعة جیفرسون
 ملیون دوالر).   30.7ملیون دوالر)، وأرانساس ( 36.6وفورت بیند (ملیون دوالر)،  37.7(
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 )APA 2(تم التحدیث في : إجمالي احتیاجات كل مقاطعة من المساعدة العامة 27شكل 

 
وكما ھو مذكور أعاله في قسم التدقیق الداخلي، یُعد احتیاج الفرد مؤشًرا جیدًا عند النظر إلى قدرة المجتمع على دفع عجلة 

 2,001ثالث مقاطعات ذات أعلى حصة للفرد من المساعدة العامة وھم: ، وریفوجیو (التعافي. توضح الخریطة الواردة أدناه 
.  تُظھر دوالر) 341دوالر)، وھاریس ( 392جیفرسون ( دوالر) 476دوالر)، أورانج ( 1,193، أرانساس (دوالر)

 دوالر.  314المقاطعات المتبقیة انخفاض احتیاج المساعدة العامة بشكل ملحوظ للفرد لتبدأ من 
 

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 (األرقام بالمالیین) PAإحتیاجات المساعدة العامة 

 میل
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 )APA 2(تم التحدیث في  للمقاطعة من المساعدة العامة للفرد ُملَبَّاة: إجمالي االحتیاجات غیر ال28شكل 

 
كما لعبت وكاالت متعددة في جمیع أنحاء والیة تكساس دوًرا رئیسیًا في جھود التعافي الخاصة بإعصار ھارفي. قام مكتب 

دوالر. تأتي غالبیة ھذه ملیار  1.62حیث بلغت  )PA( بجمع التكالیف التقدیریة للمساعدة العامة GLOاألراضي العامة 
ملیار دوالر) نتاج الشراكة االتحادیة والحكومیة في مجال التدابیر الوقائیة للحاالت الطارئة الخاصة  1.62التكلفة التقریبیة (

. ینفذ ھذا البرنامج أعمال الطوارئ واستعادة الطاقة في المساكن المتضررة من الكارثة والتي یقطنھا PREPSببرنامج 
) إصالحات مؤقتة ویسمح لمالكي PREPSأسرة واحدة.   یُنفذ برنامج اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء ( وتملكھا

 المنازل بالبقاء في منازلھم ومجتمعاتھم بینما ھم یكملون اإلصالحات الدائمة في ھذه المنازل. 
 

  

-منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

 

 المجلس االستشاري للحكومة
 

 المقاطعة

 / للفرد PAاالحتیاجات غیر الُملبَّاة من المساعدة العامة 

 میل
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 التكلفة التقریبیة التي قدمتھا الوكالة لتعافي مقاطعة ھارفي : 20الجدول رقم 
 التكلفة التقریبیة الوكالة

 دوالر LCRA( 16,622,853.00ھیئة نھر كولورادو السفلي (
 دوالر 400,454.00 مكتب النائب العام 

 دوالر 182,957.28 بوالیة تكساس A&Mخدمة اإلرشاد الزراعي ایھ آند ام 
 دوالر 4,317,594.53 بوالیة تكساس A&Mخدمة اإلرشاد الھندسي ایھ آند ام 

تكساس (خدمة الغابات ایھ آند ام  A&Mخدمة الغابات ایھ آند ام 
 دوالر TX A&M( 3,654,800.00تي اكس 

 دوالر 982,562.65 كوربس كریستي -تكساس A&Mجامعة إیھ آند ام 
 دوالر 22,658.56 تكساس A&Mجامعة إیھ آند ام 
 دوالر 128,013.39 تكساس (فریق الطوارئ البیطریة) A&Mجامعة ایھ آند ام 
 دوالر 1,272,306.00 تكساس في غالفستون A&Mجامعة ایھ آند ام 

 دوالر  50,000.00 لجنة المشروبات الكحولیة في تكساس 
 دوالر 330,352.15 لجنة صحة الحیوان في تكساس

 دوالر 1,027,280.00 البیئة في تكساسلجنة جودة 
 دوالر 31,530,583.77 إدارة السالمة العامة في تكساس

 دوالر 31,095,657.07 للخدمات الصحیة في تكساس  والیةال إدارة
TDEM 401,383,689.48 دوالر 

 دوالر 1,715,579.78 لجنة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في تكساس
 دوالر 3,311,061.00 بوالیة تكساساللجنة التاریخیة 

 دوالر 16,522,556.01 إدارة المتنزھات والحیاة البریة بوالیة تكساس
 دوالر 37,990,080.00 جامعة تكساس في أوستن

 دوالر 6,374,022.00 جامعة تكساس الفرع الطبي
 دوالر 71,829.00 مركز العلوم الصحیة التابع لجامعة تكساس في سان أنتونیو

 دوالر 100,729,204.07 إدارة النقل والمواصالت في تكساس
 دوالر 1,622,999,772.09 بوالیة تكساس GLOمكتب 

 دوالر 57,548,469.24 إدارة تكساس العسكریة
 دوالر 140,073.80 لجنة الشباب في تكساس (إدارة األحداث في تكساس)

 دوالر 388,404,408.88 المبلغ اإلجمالي
 

استحالة حصر القیم واآلثار في ھذا الوقت، یجب أن تؤخذ القیمة التقدیریة المستقبلیة للممتلكات والتأثیر الشامل بالرغم من 
إلعصار ھارفي على قیمة الممتلكات بعین االعتبار وذلك من أجل الكفاح طویل المدى الذي ستواجھھ المجتمعات المحلیة 

، ُملَبَّاةینین بمواردھم الخاصة. وبینما ستبدأ معالجة االحتیاجات السكنیة غیر الخالل مسیرتھم نحو التعافي من تلك اآلثار مستع
إال أنھ ال یزال ھناك احتیاج كبیر غیر ُملبى في البنیة التحتیة والقطاعات األخرى غیر السكنیة والتي تشمل خسارة اإلیرادات 

تبطة بأنشطة التعافي االقتصادي أو البنیة التحتیة في الضریبیة المستقبلیة بسبب إعصار ھارفي.  ستُساھم المشروعات المر
التعافي طویل المدى واستعادة المنازل في أكثر المناطق تأثًرا وتضرًرا باإلعصار فضال عن ضمان استمرار بقاء المناطق 

یة المحلیة، باعتباره المتأثرة وما ھو أكثر من ذلك. أدت البیانات والعوامل المذكورة أعاله إلى تطویر برنامج البنیة التحت
جزء من برنامج التعافي االقتصادي الشامل والطویل المدى، ویعد اإلصالح وتحسینات البنیة التحتیة المحلیة وجھود التخفیف 

 عناصر ھامة وحاسمة في عملیة إصالح المجتمع ودعم اإلسكان.  
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 .I األثر االقتصادي 
 

 . التوظیف 1
 

 .a إحصائیات على مستوى الوالیة 
 

وفقًا لألرقام التي نشرتھا  2017في أغسطس  12,328,400لیصل إلى  12,035,300ارتفع عدد الوظائف في الوالیة من 
، أي زیادة صافیة بمقدار 2016% عن أغسطس عام 2.4لجنة القوة العاملة في تكساس. تُمثل ھذه األرقام ارتفاًعا سنویًا قدره 

لیصل  2017ذلك، انخفض معدل البطالة على مستوى الوالیة في أغسطس فرصة عمل جدیدة. باإلضافة إلى  293,100
في ظل االقتصاد المتنامي كاقتصاد والیة تكساس، تأثر ارتفاع البطالة ونمو  . 2016% عام 4.9% بدًال من 4.5إلى 

یولیو لُمسجلة في أظھرت األرقام ا الوظائف على المدى الطویل بإعصار ھارفي ولكن إلى أي مدى، ھذا ما یصعب تحدیده. 
 في أغسطس 12,328,400% وارتفاًعا في عدد الوظائف حیث ارتفعت من 4.0انخفاًضا في معدل البطالة لتصل إلى  2018
  201829یولیو في  13,276,703 لتصل إلى  2016

 
 .b  على مستوى المقاطعة 

 
مقاطعتان ارتفاًعا في  عانتمقاطعة االتجاه السائد على مستوى الوالیة.  49تتبع معظم المقاطعات المؤھلة التي یبلغ عددھا 

معدالت البطالة عن المعدالت السائدة عقب إعصار ھارفي وفقًا لإلحصائیات المقدمة على الموقع اإللكتروني للجنة القوى 
% في أكتوبر 8.7ُمسجًال  2017% في أغسطس 5.4البطالة في مقاطعة أرانساس من  العاملة بوالیة تكساس. ارتفع معدل

في  %6.5% ُمسجًال 5.2كما ارتفع معدل البطالة في مقاطعة ریفوجیو من  2018بالمئة في یولیو  5.5قبل أن یبلغ  ،2017
 . 201830بالمئة في یولیو  4.8نفس الفترة قبل االنخفاض إلى 

 
 .c مساعدة البطالة في حاالت الكوارث 

 
) ولجنة FEMAیقدم برنامج مساعدة البطالة في حاالت الكوارث، الذي یدیره كل من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

ر القوى العاملة بوالیة تكساس، استحقاقات البطالة لألفراد الذین فقدوا وظائفھم أو لم یعودوا یعملون كنتیجة مباشرة إلعصا
 12,997طلبًا وتم اعتماد  24,758.  تلقى ھذا البرنامج 2017نوفمبر  13ھارفي.  وكان آخر موعد لتقدیم الطلبات في 

 دوالر. 11,201,909شخًصا لتلقي مساعدات مجموعھا 
 
 . قروض مواجھة الكوارث المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة 2
 

قروض مواجھة الكوارث المادیة وقروض مواجھة الكوارث االقتصادیة  )SBAبرنامج إدارة المشروعات الصغیرة (یقدم 
)EIDL للشركات إلصالح ممتلكاتھا المتضررة من الكوارث أو استبدالھا وتشمل ھذه الممتلكات؛ العقارات والمخزونات (

ت بكافة أحجامھا مؤھلة. والتجھیزات واآلالت والمعدات ورأس المال العامل حتى استئناف سیر العمل الطبیعي.  تُعد الشركا
كما تعتبر المنظمات الخاصة غیر الربحیة كالجمعیات الخیریة والكنائس والجامعات الخاصة مؤھلة أیًضا. یُقید القانون ھذه 

                                                           
. 1820لجنة عمالة تكساس "معلومات سوق العمل . تم دخول صفحة الویب والبیانات في سبتمبر   29

https://tracer2.com/cgi/dataanalysis/?PAGEID=94 
 نفس المرجع السابق  30

 
 



 

 
71 من 277 صفحة    
 

دوالر وال یتجاوز مبلغ القرض قیمة الخسارة المحققة غیر المؤمن علیھا الناتجة عن  2,000,000القروض التجاریة بمبلغ 
 31الكارثة.

 
بلغ مجموع إجمالي الخسارة العقاریة ، 2018أغسطس  28الصغیرة في  المشروعاتإدارة بناء على البیانات الواردة من 

ملیون دوالر.  568.33 الخسارة المؤكدة لرأس المال العامل ما یزید عنملیار دوالر، وبلغت  5.34 المؤكدة ما یزید عن 
 إدارة ملیار دوالر. اعتمدت 5.91وبلغ إجمالي الخسائر المؤكدة لألعمال مجتمعة في إعصار ھارفي، ما یزید عن 

أغسطس  28 اعتبارا من تجاریة قروض صورة في دوالر ملیار 1.38 عن یزید ما بالفعلSBA) ( الصغیرة المشروعات
 الكوارث مواجھة وقروض المادیة الكوارث مواجھة قروض األعمال و. ومع األخذ في االعتبار حجم قروض 2018

ملیار دوالر. ویفّسر ذلك إلى االحتیاجات األولیة  4.52)، یزید المبلغ المتبقي من إجمالي الخسائر عن  EIDLاالقتصادیة (
 حسب جمالي القروضإلالتصنیف  حاالت التالي الجدول لألعمال المتضررة من إعصار ھارفي. یعرض ُملَبَّاةغیر ال

 ).COG( الحكومي االستشاري والمجلس المقاطعة
 

في إصالح المنازل، وتحدید   ُملَبَّاةاالعتبار أن الوالیة یجب أن تنظر في المقام األول وتلبي احتیاجاتھا غیر الومع األخذ في 
كیف ستسھم أنشطتھا الخاصة بالتعافي االقتصادي في التعافي على المدى الطویل واستعادة المنازل في أكثر المناطق تأثراً 

ملیون دوالر من التمویل لصالح  100سیخصص ھذا البرنامج  .وتضرراً،  حیث طورت الوالیة برنامج االنعاش االقتصادي
 .ش االقتصاديأنشطة االنعا

 
 )SBAإجمالي القروض التجاریة المعتمدة من إدارة المشروعات الصغیرة (: 21الجدول رقم 

القروض التجاریة/ قروض  )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة
 مواجھة الكوارث االقتصادیة

 دوالر 412,800 لمنطقة أالمو المجلس االستشاري الحكومي كارنیز
 دوالر 412,800  

 دوالر 25,000 المجلس االستشاري الحكومي لوادي برازوز بورلیسون
 دوالر 25,000 إجمالي المجلس االستشاري الحكومي لوادي برازوز 
 دوالر 20,000 المجلس االستشاري الحكومي في أوستن باستروب 
 دوالر 3,912,900 المجلس االستشاري الحكومي في أوستن فاییت 
 دوالر 3,932,900 إجمالي المجلس االستشاري الحكومي في أوستن 
 دوالر 124,569,900 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي أرنساس 
 دوالر 2,771,300 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي بیي 
 دوالر 58,700 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي كلیبرغ 
 دوالر 58,302,700 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي نویسیس 
 دوالر 3,604,600 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي رفیوجیو 
 دوالر 51,893,000 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي سان باتریسیو 
 دوالر 241,200,200 إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي 
 دوالر 1,456,800 المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس نیوتن 
 دوالر 695,000 المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس بولك 

 دوالر 511,100 المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس جاسبر
 دوالر 405,900 المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس سان جاسینتو 
 دوالر 3,068,800 إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس 
 دوالر 18,775,800 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي كلھون 
 دوالر 120,700 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي غولیاد 

                                                           
31U.S. Small Business Administration Fact Sheet     .7  2017نوفمبر" .Disaster Loans, Texas Declaration   15274رقم 
 ".15275ورقم 
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القروض التجاریة/ قروض  )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة
 مواجھة الكوارث االقتصادیة

 دوالر 175,200 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي غونزالیس 
 دوالر 2,560,200 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي جاكسون 
  دوالر 9,400 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي الفاكا 
 دوالر 51,392,300 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي فیكتوریا 
 دوالر 73,033,600 إجمالي لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي 
 دوالر 231,400 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  أوستین 
 دوالر 11,929,200 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  برازوریا 
 دوالر 17,392,300 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  تشیمبرز 
 دوالر 1,042,800 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  كولورادو 

 دوالر 796,200 غالفستون –مجلس منطقة ھیوستن  دیویت
 دوالر 30,944,300 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  فورت بند 
 دوالر 81,769,200 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  غالفستون 
 دوالر 521,549,100 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  ھاریس 
 دوالر 4,125,700 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  لیبرتي 
 دوالر 3,021,100 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  ماتاغوردا 
 دوالر 24,573,500 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  مونتغومري 
 دوالر 265,200 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  واكر 
 دوالر 1,440,200 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  والر 
 دوالر 10,303,700 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  وارتون 
 دوالر 709,383,900 غالفستون -إجمالي مجلس منطقة ھیوستن  
 دوالر 15,732,600 مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس ھاردن 
 دوالر 188,117,500 مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس جیفرسون 
 دوالر 149,335,000 مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس أورانج 
 دوالر 353,185,100 إجمالي مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس 
 دوالر 1,384,242,300   المبلغ اإلجمالي 

 
حول حالة  2018ینایر  1) اعتباًرا من SBAیعرض الجدول التالي التفاصیل المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة (

طلبًا.  كان من المقرر أن تنتھي فترة تقدیم الطلبات  11,701الطلب الخاص بطلبات األعمال التي تم استالمھا والبالغ عددھا 
الطلبات المختومة تقبل ) SBAإدارة المشروعات الصغیرة ( مع ذلك فإنو 2017نوفمبر  30الخاصة بالخسائر المادیة في 

دون الحاجة نوفمبر  30یوًما من الموعد النھائي المحدد  60و المرسلة عبر البرید اإللكتروني) في غضون بخاتم البرید (أ
إلى تبریر من مقدم الطلب.  الموعد النھائي للشركات الصغیرة ومعظم المنظمات غیر الربحیة للتقدم بطلب من أجل الضرر 

 . 2018مایو  25االقتصادي (رأس المال العامل) ھو 
 

 )SBAتصنیف مقدم الطلب لدى إدارة المشروعات الصغیرة (: 22دول رقم الج
 النسبة المبلغ نوع الطلب 

    %100.00 11,701 إجمالي طلبات األعمال
 %89.75 10,502 الطلبات المعالجة 

    %10.25 1,199 الطلبات قید المعالجة 
 %47.90 5,030 الطلبات المرفوضة
 %25.42 2,670 الطلبات المسحوبة
 %26.68 2,802 الطلبات المعتمدة
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 . التأمین على الممتلكات التجاریة3

 
یشمل علومات عن المطالبات والخسائر للتأمین على الممتلكات التجاریة. مأیًضا  TDI تضمنت بیانات إدارة تأمین تكساس

ومحتویاتھا ضد  (بما فیھا بعض العقارات اإلیجاریة متعددة األسر) التأمین على الممتلكات التجاریة تغطیة المباني التجاریة
 عتھا إدارة تأمینات تكساسمالبیانات التي ج تشملأیًضا خطر الحریق والعواصف الجویة وغیرھا من المخاطر األخرى. 

TDI التغطیة ضد الفیضانات توقف األعمال. ال توفر بوالص الممتلكات التجاریة عادةً التأمین ضد أصحاب األعمال و تأمین
 أو ارتفاع منسوب المیاه.  

 
 2017أغسطس  28مقاطعة ذُكرت في إعالن الكارثة الذي أدلى بھ محافظ مقاطعة أبوت في  58شملت إدارة جمع البیانات 

أضافھما باإلضافة إلى مقاطعة ویلیامسون، وترافیز، وھایز وھیدالغو.   لم یتم إدراج مقاطعتي میالم وسان أوغسطین حیث 
: أوضحت خریطة المنطقة الخاصة 11. شكل 2017سبتمبر  14محافظ مقاطعة أبوت خالل إعالن الكارثة الذي أدلى بھ في 

 بمقاطعات اتصال البیانات إلعصار ھارفي كیفیة تصنیف إدارة التأمین في والیة تكساس المقاطعات حسب المنطقة.
 

مدفوعة (الُمغلقة مع دفع الخسائر)، والمطالبات الُمغلقة دون دفع الخسائر، یوضح الرسم البیاني التالي حجم المطالبات ال
 والمطالبات المفتوحة، والمطالبات التي أُعید فتحھا من أجل الممتلكات التجاریة حسب المنطقة.

 

 
 :  عدد المطالبات الخاصة بالممتلكات التجاریة المصنفة حسب حالة التسویة والمنطقة29شكل 

 
 )APA 2(تم التحدیث في تكبدت منطقة كوستال بیند ومنطقة ھیوستن القدر األكبر من خسائر الممتلكات التجاریة. 

 

ف)
آلال

 با
قام

ألر
(ا

 

 عدد المطالبات الُمبَلَّغ عنھا

 مفتوح ال یوجد سداد -مغلق  مسدد –مغلق 

 غیر معروف مناطق أخرى وسط والیة تكساس منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
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 )APA 2(تم التحدیث في  :  الخسائر المتكبدة في الممتلكات التجاریة وقیمتھا حسب المنطقة30شكل 

 
 . اآلثار الزراعیة4

 
تتمتع والیة تكساس بصناعة 
زراعیة متنوعة في جمیع أرجائھا. 
توفر الزراعة فرص عمل، 
ومصادر الغذاء، والتجارة، 
ومرافق المیناء التي تُستخدم في 

البضائع. شھدت ھذه توزیع 
الصناعة خسائر فادحة نتیجة 
لھطول األمطار وھبوب ریاح 

 إعصار ھارفي.
 

تسبب إعصار ھارفي منذ األول 
في إحداث  2017من نوفمبر 

ملیون دوالر  200خسائر تتجاوز 
في المحاصیل الزراعیة والثروة 
الحیوانیة، وذلك وفقًا لما ذكره 
خبراء اقتصاد خدمة اإلرشاد 

 A&Mالزراعي ایھ آند ام 
ملیون دوالر في محاصیل  100وة الحیوانیة؛ ملیون دوالر في الثر 93تشمل الخسائر المقدرة حسب النوع حوالي  32تكساس.

ملیون دوالر في األرز وصناعة فول الصویا.  في حین شملت أرقام الثروة الحیوانیة البنیة التحتیة الصناعیة  8القطن، و

                                                           
32Texas A&M Agrilife Extension. “Texas agricultural losses from Hurricane Harvey estimated at more than  

million 2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في .‘‘   200دوالًرا. -agricultural-https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas
million/-200-estimated-harvey-hurricane-losses 

 
 

 https://twitter.com/txextensionالمصدر: أخبار "أجري الیف إكستنشن" على تویتر ; 
 

 خسائر تم تكبدھا
 (باألرقام بالمالیین)

 مقدار الخسائر

ر)
لیا

الم
م ب

رقا
األ

)
 

وسط والیة  منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
 تكساس

 غیر معروف مناطق أخرى

 
 المنحنى الساحلي
 مناطق أخرى

 منطقة ھیوستن
 غیر معروف

 وسط والیة تكساس

 احتیاطیات للمطالبة مسدد



 

 
75 من 277 صفحة    
 

إال أنھا لم تشمل العدد التقدیري للماشیة  33بالة من القش، 200كالسیاج التي یجب إصالحھا أو استبدالھا وخسارة حوالي 
النافقة.  قُدِّرت ھذه األرقام لتكون في فئة عشرات اآلالف. لم تتضمن التقاریر أیضا الخسائر المتكبدة في الثروة السمكیة، 

متاًحا  والتي تشمل انخفاض أنشطة الصید واألضرار التي لحقت بالسفن والمعدات نتیجة العواصف. لن یصبح ھذا التقدیر
ھذه األرقام القادمة في زیادة الخسائر في القطاع  بسوف تتسب  2018.34إال بعد انتھاء موسم المحار في أواخر ربیع 

 الزراعي.
 
 . السیاحة5
 

بشأن  2018. ووفقًا لتقریر حاكم الوالیة لعام یوجد على ساحل تكساس عدة مجتمعات تعتمد في وظائفھا ودخلھا على السیاحة
 2017ملیار دوالر عام  74.7فقد بلغ إجمالي النفقات المباشرة للسفر في الوالیة  القتصادي للسفریات في تكساسالتأثیر ا

 
ومن ثم تكون الدول المتأثرة بذلك على طول الساحل ھي عدة وجھات قائمة منذ زمن بعید ویرتادھا السیاح بصفة مستمرة. 

وتعد  35مقاطعة غالفیستون ترتبط بشكل مباشر بالسفر والسیاحة.% في 0.7% نسبة العمالة في مقاطعة أرانساس .911
مجاالت بیع التجزئة والضیافة والترفیھ ھي المجاالت التي تساھم في عمالة المجتمع المحلي جنبًا إلى جنب العمالة في الوالیة 

ملیون  4.5ألكثر من  ، وفرت منطقة ساحل الخلیج بتكساس وظائف2017بأكملھا والعائدات الضریبیة للعمل. في عام 
 36فرد.

 
برغم عدم توافر أرقام حالیة، یتوقع أن تخسر صناعة السیاحة بعض العائدات كنتیجة مباشرة إلعصار ھارفي. ونظًرا 
للتوقیت الذي حدث فیھ اإلعصار، شھدت المناطق المعتمدة على السیاحة ھبوطاً فعلیًا في العائدات منذ یوم عید العمال لعام 

بسبب عملیة التعافي المستمرة. ستستمر  2018لموقع أن تشھد ھذه المناطق خسائر أیًضا خالل ربیع وصیف . ومن ا2017
ھذه التأثیرات حتى یختار السیاح العودة إلى ساحل تكساس الذي اعتادوا على ارتیاده دائًما. قد یستغرق ھذا التأثیر فترة 

الضرر الفعلي. حتى المناطق التي لم تتأثر بصورة كبیرة فقد تشھد  طویلة إذا ظل لدى السیاح ھذه الفكرة الخاطئة عن حجم
 ھبوطاً في السیاحة أیضا بناء على التصور العام.

 
 . اقتصاد تكساس6
 

ما یلي، "عاصفة لن تُمحى من  2018كتب المراقب المالي للحسابات العامة بتكساس بشأن المالحظات المالیة لفبرایر 
الذاكرة" إعصار ھارفي واقتصاد تكساس، "قدّر المراقب المالي لتكساس الخسائر في إنتاجیة العمل بسبب اإلعصار 

من المتوقع ان یكون ھناك أرباح في الناتج اإلجمالي ذلك،  مع. وGSP ملیار دوالر في  16.8بانخفاض یصل إلى نحو 
للوالیة تنتج عن جھود التعافي ونشاط التشیید المستمر. وقد قدّر المراقب المالي لتكساس أن صافي تأثیر إعصار ھارفي 

                                                           
33million 200دوالًراHurricane Harvey ag losses top “Texas Farm Bureau.    2018ینایر  10". تم الدخول إلى صفحة الویب في. 

million/-200-top-losses-ag-harvey-http://texasfarmbureau.org/hurricane 
34of IrmaTenth -Million, One 200دوالًراNew Estimate Puts Harvey Agriculture Losses at “The Texas Observer.   ".

 .2018ینایر  10الدخول إلى صفحة الموقع في تم 
https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated-200-million-harvey/ 

 35of the Governor, Texas Economic Development & Tourism. The Economic Impact of Texas Tourism, Office  
Travel in Texas  تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة 2018." أغسطس .PDF  2018أغسطس  30في.  

http://www.deanrunyan.com/doc_library/TXImp.pdf 
36Ibid  . 

 
 

http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/
http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/
https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated-200-million-harvey/
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 800بح تراكمي یعادل ملیار دوالر في الناتج اإلجمالي للوالیة خالل العام األول بعد العاصفة بر 3.8سیكون خسارة بقیمة 
ملیون دوالر تقریبًا على مدار ثالثة أعوام. ووفقًا للمراقب المالي لتكساس، قد یستغرق األمر سنوات قبل أن یكون تأثیر 

مكتب األراضي العامة  فإن التأثیر الواضح بإستثناء بناء على عدم التأكد من الحاجة الكلیة   37إعصار ھارفي معروفًا.
GLO قد یتم تمویلھ من المخصصات المستقبلیة إلعصار ھیرفي.  والذي برنامج إنعاش اقتصادي  یقوم بإنشاء 

  

                                                           
37y."Texas Comptroller of Public Accounts. “A Storm to Remember: Hurricane Harvey and the Texas Econom    

-https://comptroller.texas.gov/economy/fiscalnotes/2018/special. 2018فبرایر  18تم الدخول لصفحة الویب بتاریخ 
edition/index.php 
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 خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -. تقییم االحتیاجات  3.2
 

 .A األثر التراكمي للكوارث السابقة 
 

وصل إعصار إیك  ،2008أیلول  /سبتمبر  13تأثرت مقاطعة ھاریس بستة كوارث أعلن عنھا في السنوات العشر األخیرة. في 
إلى الیابسة على طول ساحل خلیج تكساس األعلى وكان في ذلك الوقت ثالث إعصار مدمر وأكبر إعصار  ،وھو من الدرجة الثانیة

ملیار دوالر في األضرار السكنیة ألكثر  3.58 بتكلفة تقدر بـأمریكي مكلف. ضربت مقاطعة ھاریس ضربة مباشرة من العاصفة 
 ملیون دوالر إلصالح البنیة التحتیة والمرافق الحیویة. 582دة سكنیة. وقدرت الخسائر في البنیة التحتیة بمبلغ وح 230,502 من

 
) DR 4223عانت مقاطعة ھاریس من أربعة كوارث أعلنت عنھا الرئاسة: فیضانات یوم الذكرى ( ،2016و 2015في عامي 

 2016) لعام DR 4269( (تاكس داي) وفیضانات یوم الضریبة 2015) لعام DR 4245وفیضانات أكتوبر ( 2015لعام 
 FEMAأبلغت الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( ،2015. في أحداث عام 2016) لعام DR 4272وفیضانات مایو / یونیو (

IA ث بلغت الخسائر أعلى من حیث الخطورة حی 2016دوالر. كانت أحداث عام   10,553,227) عن خسائر في اإلسكان قدرھا
وحدة  111,64عن تضرر المساكن الذي أثر على  الطوارئدوالًرا أمریكیًا تبعًا لتقریر الوكالة الفیدرالیة إلدارة  746,421,69

 دوالر. 375,538,06 ُملَبَّاةسكنیة. كانت احتیاجات اإلسكان غیر ال
 

لقد كان األثر التراكمي لھذه الكوارث واإلعصار ھارفي في الماضي مدمراً للسكان المحلیین والشركات والمؤسسات. وقد تفاقمت 
 حالة التعافي من كارثة واحدة سوءا بسبب الفیضانات التي أعقبت ذلك.   

 
 .B تأثیر إعصار ھارفي 

 
تریلیون جالون من  1ة التكلفة في الوالیات المتحدة. سقط ما مجموعھ كان إعصار ھارفي ثاني أكثر األعاصیر االستوائیة باھظ

مرة وتغطي مقاطعة ھاریس  1472والتي من الممكن أن تمأل ملعب إن آر جي  ،أیام 4المیاه عبر مقاطعة ھاریس خالل فترة 
یوًما. وقعت  15شالالت نیاجرا لمدة  بوصة من الماء. ھذا الحجم من المیاه سیدیر 33.7میالً بمتوسط  17,77التي تبلغ مساحتھا 

بما في ذلك  ،الفیضانات الكارثیة في العدید من مستجمعات المیاه في المقاطعة وتجاوزت سجالت الفیضانات التاریخیة السابقة
 بوصة. 3.9بنسبة  1940أسوأ حدث عاصفة على اإلطالق لمساحة میل مربع مماثل في والیة لویزیانا في أغسطس 

 
وُسمیت المقاطعة بالمنطقة "المنكوبة واألكثر  إعصار ھارفي أكبر وأضخم حدث للفیضانات المنزلیة في مقاطعة ھاریس. نتج عن 

)، وسوف تقدم كافة برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة HUD) التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (MIDتضرًرا" (
أثر الفیضان على الھیاكل من كل من الجداول  الدعم للمشاریع داخل المقاطعة.) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

المتدفقة وكذلك نظم الصرف الداخلیة التي غطتھا علیھا معدالت ھطول األمطار المكثفة لفترة قصیرة.  وامتأل والروافد النھریة 
ألرقام القیاسیة السابقة للبركة. وحجز ھذان وھو ما یتجاوز ا ،2017أغسطس  30كل من خزاني آدیكس وباركر عن آخرھما في 

ملیار جالون من المیاه التي ستمأل ملعب  126فدانًا من المیاه عند ارتفاع قمة البركة أو  3887,26الخزانان مجتمعین ما مجموعھ 
كیر باإلضافة مرة. وحدثت الفیضانات على نطاق واسع في المنازل والشوارع داخل أحواض مجرى أدنیكس وبار187 إن آر جي 

قدم مكعب  16000یق المھندسین قراًرا بتصریف راتخذ ف، إلى إغراق الطرق الرئیسیة المحیطة بالخزانات. في أسفل الخزانات   
 بسبب الفیضانات. 1963في الثانیة. ھذا ھو أعلى معدل تصریف منذ تم إغالق المنافذ بالكامل في عام 
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 مقاطعة ھاریس ،تكرر ذروة ھطول األمطار في األیام األربعة: 31شكل 

 
ھو برنامج للمساعدة الغذائیة  D-SNAPفي األسابیع الثالثة التالیة للعاصفة بدأت عدة وكاالت إغاثة فیدرالیة بتقدیم المساعدة. 

بالتعاون مع مقاطعة ھاریس مواقع مساعدة  Texas HHSCقصیر األجل لصالح العائالت التي تتعافى من الكارثة. افتتحت شركة 
D-SNAP طلب لـ   678,000لغت عن وجود أكثر من في مقاطعة ھاریس وأبD-SNAP. 

 
) موقعًا على اإلنترنت وشاركت في نفس المكان مع مقاطعة ھاریس في FEMAكما افتتحت الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 

ھارفي. في عرض مراكز المساعدة في حاالت الكوارث لالستالم وتقدیم المساعدة في تقدیم الطلبات للمتضررین من إعصار 
أسرة مسجلة لدى   160,695كان ھناك  ،في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) ،بیانات الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

FEMA من المساعدات التي قدمتھا وكالة إدارة الطوارئ االتحادیة من أجل التعافي. ومن بین  بالمئة 53. وقدمت أكثر من
 233,92متقدماً مؤھالً للحصول على مساعدة مؤقتة للمأوى أثناء نزوحھم من مساكنھم.كما التحق  178,627كان ھناك   ،ھؤالء

 (أي فنادق أو وحدات تأجیر). FEMAمن المتقدمین من مقاطعة ھاریس بإسكان 
 

األربعةتكرر ذروة ھطول األمطار في األیام   
2017 ، 29 – 25اإلعصار ھارفي، أغسطس   

 

 إحتماالت التجاوز (للسنة)

HHCFCD إستناداً على مقیاس  ھطول األمطار التابع إلى   
 میل
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 مقاطعة ھاریس ،بوصات 6: غمر الفیضانات أكثر من 32شكل 

 
 .C احتیاجات حلول سرعة االستجابة واحتیاجات التخفیف من األزمة 

 
للتعافي من الكوارث: إعصار والیة تكساس  خطةستتبع مقاطعة ھاریس حلول الوالیة لالستجابة السریعة كما ھو مذكور في 

 1الجولة  - ھارفي
 

 .D الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرة 
 

نشأت بیانات  الوضع الدیموغرافي بناء على مجموعة واسعة من مجموعات البیانات من مكتب تعداد السكان األمریكي، ما لم 
أو  ،شخص 22,855,40 ،مدینة صغیرة 33بما في ذلك  ،یذكر خالف ذلك. یبلغ عدد سكان مقاطعة ھاریس خارج مدینة ھیوستن

من  بالمئة 36.41بالمائة من سكان الوالیة. عدد سكان المنطقة حسب العرق / العرق كما ھو موضح في الجدول التالي ھو  8.2
أخرى. ھناك أكثر من  بالمئة 1.91من اصل اسباني و  بالمئة 39.98آسیوي؛  بالمئة 6.35بالمائة من السود؛  15.18البیض؛ 

 في المقاطعة (خارج مدینة ھیوستن).وحدة سكنیة  787,507
 

  

 "12-6غرق ھارفي
 "36-12غرق ھارفي 

 "36غرق ھارفي > 
منطقة غیر مناطق التعافي من الكوارث 

 HCCSDبحسب 

 میل

 مفتاح المصطلحات
 



 

 
80 من 277 صفحة    
 

 لمقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) من مكتب اإلحصاء األمریكي 2016اإلحصائیات السكانیة لعام : 23الجدول رقم 
 مقاطعة ھاریس تكساس  

 (خارج مدینة ھیوستن) 
 النسبة تقدیرات تقدیرات قائحق

% من والیة 8.20 2,285,540 27,862,596 2016تقدیرات عدد السكان، 
 تكساس

، (أساس 2010أبریل  1 -السكان، النسبة المئویة للتغییر  
   %12.10 %10.80 2016یولیو  1التقدیرات) حتى 

 %7.68 175,548 %7.20 2016سنوات، %،  5نسبة األشخاص دون سن 
 %28.66 655,146 %26.20 2016سنة،٪،  18نسبة األشخاص دون سن 

 %9.35 213,624 %12.00 2016سنة فأكثر، %،  65األشخاص في عمر نسبة 
 %68.35 1,562,157 %79.40 2016نسبة السكان البیض وحدھم، %، 

 %15.18 346,959 %12.60 2016السود أو األمریكیون من أصل أفریقي فقط، %، 
السكان من الھنود األمریكیین أو سكان أالسكا األصلیین فقط، 

 ،%2016 1.00% 4,265 0.19% 

 %6.35 145,033 %4.80 2016اآلسیویون فقط، %، 
مواطنو ھاواي وغیرھم من مواطني جزر المحیط الھادئ فقط، 

 ،%2016 0.10% 2,272 0.10% 

 %1.62 37,000 %1.90 2016عرقان أو أكثر، %، 
 %39.98 913,743 %39.10 2016إسباني أو التیني، %، 

 %36.41 832,131 %42.60 2016إسبانیاً أو التینیاً، %، أبیض فقط، ولیس 
   787,507 10,753,629 2016الوحدات السكنیة، 

 %63.80 478,794 %61.90 2016-2012معدل الوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 
-2012القیمة المتوسطة للوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 

   دوالر  145,600 دوالر  142,700 2016

   دوالر  937 دوالر  911 2016-2012متوسط إجمالي اإلیجار، 
 %5.86 128,052 %8.10 2016-2012عاماً، %،  65ذو إعاقة، دون سن الـ 

   دوالر  55,584 دوالر  54,727 2016-2012)، 2016متوسط دخل األسرة (بالدوالرات عام  
  %12.87 %15.60 2016-2012 ،النسبة المئویة ،نسبة الفقراء

 %0.42 1,103.89 261,231.71 2010مساحة األرض بالمیل المربع، 
 * ھذه األرقام خاصة فقط بمقاطعة ھاریس ككل.

 
 .E تحلیل الدخل المنخفض والمتوسط 

 
أو أكثر في مقاطعة  بالمئة 51یحدد الشكل التالي مجموعات كتلة التعداد التي یبلغ عدد سكانھا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض 

 38مقاطعة ھاریس.  ،في والیة تكساس 2017لعام  LMISDھاریس باستخدام معیار 
 

                                                           
كل  -طبقاً للوالیة  2017للعام المالي  LMISD) " البیانات الموجزة للدخل المنخفض والمتوسط HUDوالتنمیة الحضریة (تبادل إدارة اإلسكان 38

 .2018ینایر  10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 2010-2006الوحدات الجغرافیة الصغرى، بناء على المسح المجتمعي األمریكي 
-groups-block-data-summary-mod-low-data/acs-summary-mod-low-ams/acshttps://www.hudexchange.info/progr

places/ 
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 : خریطة مقاطعة ھاریس منخفضة إلى معتدلة الدخل33شكل 

 
 .F) مؤشر الضعف االجتماعيSoVI( 

 
للمقاطعات التي تأثرت في والیة تكساس ھو  ُملَبَّاةأحد العناصر اإلضافیة التي یجب مراعاتھا عند النظر إلى االحتیاجات غیر ال 

) الضعف SoVIمستوى الضعف االجتماعي ل تجاه األخطار الطبیعیة التي تواجھھا. یقیس مؤشر الضعف االجتماعي (
وعلى وجھ الخصوص، تعرضھا للمخاطر البیئیة.  بمساعدة معھد كیندر التابع  -االجتماعي للمجموعات  في مقاطعة ھاریس 

ة رایس، تم فحص المجموعات الكتلیة لمقاطعة ھاریس بناء على متغیرات اجتماعیة واقتصادیة تسھم في الحد من قدرة علجام
مجموعات الحظر ھذه ذات درجة التعرض  المجتمع على االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا والتعافي منھا. یوضح الشكل التالي

 األعلى.
  

 میل

 مفتاح المصطلحات
 المنطقة نوع 
 منطقة الدخل المتوسط والمنخفض المستھدفة

مسح منطقة الدخل المتوسط والمنخفض لعام  
2016 

 
 منطقة دخل منخفض متوسط غیر مأھولة

 
 مقاطعة ھاریس -منطقة مستھدفة

 
 بایتاون -منطقة مستھدفة

 
 باسادینا -منطقة مستھدفة

 
مناطق غیر مناطق التعافي من الكوارث بحسب 
HCCSD 
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 Block Groupبحسب  SoVI: مؤشر الضعف االجتماعي بمقاطعة ھاریس 34الشكل 

 
 .G األثر على اإلسكان 

 
 . سوق العقارات1
 

دوالر  100,000شھدت أسعار المساكن المتوسطة في مقاطعة ھاریس قفزة كبیرة في السعر (من  ،في تقریر  لمعھد كیندر
والتي تضر بالمشترین ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص. لم یؤد  ،)2017دوالر في عام   141,000إلى  2012في عام 

إعصار ھارفي إال إلى زیادة ندرة اإلسكان األسري الوحید المیسور التكلفة؛ وتقدر متوسط التكلفة ما بعد ھارفي بمبلغ 
أن نسبة قلیلة منھا ھي التي یمكن تحمل  دوالر. على الرغم من أن المنطقة شھدت زیادة في مبیعات المساكن إال 160,000

 .دوالر وأقل من ذلك 200,000، یقدر سعر الوحدة بـ سعرھا
 

تتسبب ندرة المساكن اآلمنة ذات الجودة واألسعار المعقولة في مقاطعة ھاریس في أعباء إسكان كبیرة وااحتیاجات سكنیة 
واألسرة الكبیرة (التي تتكون من أكثر من  ،أصل أسباني ومن ،غیر متناسبة خاصة بین األسر األمریكیة من أصل أفریقي

 أشخاص). 5
 

 الضعف االجتماعي> متوسط 

 المیاه

 میل
 سنوات 5 2016 – 2012المصدر معھد كیندر، مسح مجتمعي أمریكي، في الفترة  

 Block Groupبواسطة 
مدینة تعاونیة، دییر بارك، جالینا بارك، ھامبل، مدینة  12ملحوظة: منطقة الخدمة تتضمن   

جاسینتو سیتي، كاتي، البورت، مورجانز بوینت، سیبروك، شاریاكرز، ساوث ھیوستن، 
 تومبال و ویبستر.

 مفتاح المصطلحات

 الضعف االجتماعي> المتوسط

 مقاطعة ھاریس

  HCDRAغیر مدرجة في 
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وبعد إعصار ھارفي، توقف سوق المساكن التي یشغلھا مالكوھا في منطقة مقاطعة ھاریس، حیث كان على مالكي المنازل 
مساكن األسرة الواحدة التي شراء مساكن مؤقتة أثناء بدء عملیة التعافي وإعادة بناء المنازل. وقرر العدید من المقیمین في 

بیع ممتلكاتھم لتجنب إعادة البناء أو تعرضھم لمزید من الفیضانات،  2015تعرضت للفیضانات مراًرا وتكراًرا منذ عام 
مما جعلھم في حاجة إلى مساكن بأسعار معقولة. كما أدى بیع ممتلكاتھم إلى فتح الباب أمام المستثمرین لتحویلھا إلى 

أو القیام بعملیة إصالح وبیع سریع للمنازل التي غمرتھا الفیضانات. ولقد كانت ھناك حاجة ملحة بشكل وحدات مستأجرة 
خاص إلى االستحواذ السكني في مناطق الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدة أصحاب المنازل في المناطق المعرضة 

 .مخاطر الفیضانات دون تحمل عبء مالي إضافيللفیضانات بشكل متكرر من خالل االنتقال إلى المناطق التي تقل فیھا 
 

 وقبل إعصار ھارفي، كانت المقاطعة قد خفّضت مستوى القروض المتأخرة بشكل خطیر والممتلكات العقاریة المملوكة
(REO).   ومع حدوث إعصار ھارفي، تحمل سكان المقاطعة أعباًء سكنیة إضافیة إلصالح منازلھم وإیجاد مساكن مؤقتة

ار بسیطة وصیانتھا ودفع الرھن العقاري واستبدال الممتلكات الشخصیة مثل األثاث والمركبات. ویقترن ذلك برسوم إیج
بفقدان األجور أو الوظائف خالل إعصار ھارفي الذي امتد ألیام وأسابیع حیث أُغلقت الشركات والمدارس مما جعل العدید 

فاع معدالت الرھن العقاري وأزمات الرھن العقاري المحتملة من األسر في ضائقة مالیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن ارت
ألصحاب المنازل دون توافر موارد كافیة لإلصالح وعدم وجود التأمین ضد الفیضانات ونقص العمالة في قطاع البناء قد 

 .زاد من تفاقم انتعاش سوق المساكن التي یشغلھا مالكوھا
 

خفاض األسعار في األحیاء التي غمرتھا المیاه. حیث شھدت العدید من ومنذ حدوث إعصار ھارفي أصبح من المنطقي ان
األحیاء فیضانات كبیرة وأصبحت المنازل التي كان یشغلھا مالكوھا في السابق مستأجرة. وقد عالج سكان آخرون األضرار 

، وصل 2018ر مارس الناجمة عن المیاه وباعوا منازلھم مقابل مبلغ بسیط من ثمنھا المستحق قبل العاصفة. وفي شھ
). وظل 2018أشھر، وھو أعلى مستوى لھ حتى اآلن في ھذا العام ( 3.4المخزون الذي ال یزال محكوًما بشدة لیكفي إمداد 

الطلب مرتفعًا على المنازل منخفضة السعر. وصرح جیلمر، مدیر معھد التنبؤ اإلقلیمي في جامعة ھیوستن، أن الجزء 
ألف  200لقاع. "إذا كان بإمكانك الحصول على منزل على أرض الواقع بمبلغ یقل عن المنتعش من سوق اإلسكان ھو ا
 ."دوالر، فبإمكانك بیعھ متى شئت

 
ومع الفیضانات الغزیرة والدمار الذي لحق بھذه المنازل، أصبح السكان المتضررون في حاجة ماسة لسكن بتكلفة معقولة 

بالمائة من الوحدات السكنیة من  21.4الكوارث في مقاطعة ھاریس، عانت أكثر من ذي قبل. وفي منطقة خدمة التعافي من 
إلى  6بعض األضرار التي لحقت بوحداتھا السكنیة في الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ. وواجھ أصحاب المنازل ما بین 

یشغلھا مالكوھا المتضررة من بوصة من میاه الفیضانات في منازلھم. ومع وجود العدید من المساكن التي  36ما یزید عن 
إعصار ھارفي والحاجة إلى إصالح منزلي جید، تعرض النظام لضغط بسبب مخزون عمال البناء، وكذلك شركات 

من العاصفة ما زالت تكالیف اإلصالح آخذة في  1إصالح المنازل المحتالة التي تفترس ضحایا الفیضانات. وبعد عام 
 .االرتفاع

 
أكبر فیضان مدمر على اإلطالق في مقاطعة ھاریس. كما ھو موضح في الخریطة أدناه، شملت  فقد خلّف إعصار ھارفي

أقدام أو أكثر في مقاطعة ھاریس مناطق الدخل المنخفض والمتوسط ببیر  3المناطق التي ارتفع فیھا مستوى الفیضان إلى 
وكوبرفیلد. شھدت ھذه األحیاء القدیمة ذات  كریك وأدیكس وشیلدون واسیبریس وإیرالین وأدلین وجنوب ھیوستن وباسادینا

الكثافة السكانیة العالیة والتي تضم منازل أصغر وأقل تكلفة في منطقة مقاطعة ھاریس أسوأ تأثیر إلعصار ھارفي مقارنة 
ب باألحیاء األخرى الجدیدة المتطورة في الضواحي. وأصبحت مصارف المیاه في ھذه األحیاء القدیمة مكتظة بالمیاه بسب

 .بوصة، مما أدى إلى تراكم المیاه في ھذه المنازل القدیمة 47إلى  26أیام تراوح ارتفاعھا من  4ھطول أمطار لمدة 
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وبعد عام من إعصار ھارفي، ال یزال العدید من السكان في جمیع أنحاء مقاطعة ھاریس شبھ مشردین في منازلھم. فال 
عفنة ومغبّرة وغیر آمنة ال تصلح للسكن البشري. ویقول السكان أنھم ال یزال الكثیرین منھم یعیشون في منازل نتنة ومت

على  1 یستطیعون سوى تحمل جزء بسیط من اإلصالحات الالزمة لجعل منازلھم قابلة للحیاة بھا. وبعد مرور عام
ة الطوارئ في مقاطعة عائلة تعیش في مساكن مؤقتة بمساعدة الوكالة الفیدرالیة إلدار 140العاصفة، ما زال ھناك أكثر من 

. ویمكن أن تستھتلك نفقات مثل بناء الحوائط الجبصیة الجافة 2019فبرایر  28ھاریس وسوف تنتھي ھذه المساعدة في 
والحمامات واستبدال المطبخ والكھرباء والسباكة عشرات اآلالف من الدوالرات. وربما تؤدي اللوائح الجدیدة الخاصة ببناء 

رة الواحدة إلى تفاقم أزمة السكن میسور التكلفة في مقاطعة ھاریس. حیث تتطلب ھذه اللوائح الجدیدة المساكن الجدیدة لألس
أن ترتفع المنازل الجدیدة الواقعة خارج السھول الفیضیة مسافة قدم واحد فوق السھول الفیضیة، وتلك الموجودة داخل 

یكون مكلفًا، حیث أن إضافة ألواح خرسانیة مرتفعة إلى السھول الفیضیة مسافة قدمین فوق السھول الفیضیة. وھذا سوف 
ألف دوالر إضافیة، مما یقلل في النھایة من القدرة على تحمل  50ھذه المنازل یمكن أن یصل إلى مبلغ إجمالي قدره 

 التكالیف في مقاطعة ھاریس.
 

 
: التسجیالت الصالحة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ في مقاطعة ھاریس من خالل خریطة المناطق التي تغمرھا 35الشكل 

 الفیضانات
 

٪ من األسر المتضررة من ھارفي ما 80لقد كان واقع التعافي من إعصار ھارفي بطیئًا إلى حٍد كبیر نظًرا لعدم تلقي ما یقرب من 
یكفي من المساعدة، أو عدم الحصول على أي مساعدة على اإلطالق في بعض الحاالت. ووفقا لبیانات المساعدة الفردیة للوكالة 

فإن العدید من السكان یفتقرون إلى األموال الالزمة لإلصالح أو لیس لدیھم تأمین ضد الفیضانات. ونتیجة  الفیدرالیة إلدارة الطوارئ،
لذلك، یعیش العدید منھم في منازل تم إصالحھا جزئیاً، أو ال یزالون مشردین ویعیشون في مساكن مؤقتة، أو ضیوفًا على صدیق أو 

 "12-6 ھارفيإلعصار  الماءغمر  مستوى

 "36-12 ھارفيإلعصار  الماءغمر  مستوى

 "36>  ھارفيإلعصار  الماءغمر  مستوى

 خسائرال نقاط

 بحسب الكوارث من التعافي عدم منطقة
HCCSD 

 

 میل

 المصطلحات مفتاح
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مؤیدون للسكن بأسعار معقولة على ھارفي بأنھ واحد من أكبر الكوارث السكنیة في قریب، وبعضھم أصبح اآلن بال مأوى. ویطلق ال
 .2005التاریخ األمریكي، بعد إعصار كاترینا مباشرة الذي غمر نیو أورلیانز في عام 
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 . عدم وجود المأوى2
 

عاًما. وقد  15تعمل مقاطعة ھاریس بنشاط للحد من حاالت التشرد ألكثر من  ،بالعمل مع السلطات القضائیة المحیطة بنا
ومنحة حلول الطوارئ ومنحة  CDBGاإلسكان والتنمیة الحضریة الخاص ببرنامج  إدارةاستفادت المقاطعة من تمویل 

تماعیة وإدارة باإلضافة إلى التمویل المحلي لتقدیم الخدمات االج HOME Investment Partners (HOME)برنامج 
الحاالت واإلسكان واستقرار اإلسكان والرعایة الصحیة والرعایة النفسیة وخدمات أخرى للسكان الضعفاء الذین یتعرضون 

 للخطر أو یصبحون عرضة لخطر التشرد.
 

لنظام  یوفر االئتالف من أجل المشردین في ھیوستون / مقاطعة ھاریس تنسیقًا وتخطیًطا اجتماعیًا ،في مقاطعة ھاریس
ویعمل على إحصاء األشخاص  ،وھو الوكالة الرائدة في مجال الرعایة المتواصلة في المنطقة ،خدمات إقلیمي بدون مأوى

ومقاطعة فورت بیند ومقاطعة مونتغومري. على مدى  ،بمقاطعة ھاریس ،الذیم لھم مأوى والذین ھم بدون مأوى في ھیوستن
في أحدث إحصاء صدر في  ،شخصا. ومع ذلك 3,412إلى  8,538نخفاضا من أظھر اإلحصاء ا ،السنوات السبع الماضیة

حیث أفاد واحد من كل خمسة  ،. ویعتقد  أن ھذه الزیادة كانت من ھارفيبالمئة 15كان ھناك زیادة بنسبة  ،2018مایو  23
 أفراد من المشردین الذین لیس لدیھم مأوىبأن إعصار ھارفي ھو السبب في كونھم بال مأوى.

 
عمل التحالف ومدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس مع الوكالة الفیدرالیة  ،زء من إغالق مالجئ إن آر جي وجورج آر براونكج

مغادرة المأوى على والذي ساعد تلك العائالت واألفراد الذین لم یكن لدیھم الموارد ، إلدارة الطوارئ إلنشاء برنامج مأوى
كان لدى  -وأفراد  ،وأزواج ،وكبار السن ،ھؤالء السكان عائالت لدیھا أطفالدون مساعدة إلى مأوى مؤقت. وكان من بین 

واألمراض العقلیة. استنادًا إلى المعلومات  ،وعجز عن الحركة ،العدید منھم احتیاجات خاصة تشمل حاالت صحیة مزمنة
عیحصلون على دخل منخفض أو منخفض للغایة. في برنامج ا فإن معظم نزالء المأوى ،األولیة تلقت  ،إلیواء غیر الُمجمَّ

أسرة  200ال یزال ما یقرب من  ،أسرة في البرنامج مساعدة في اإلیجار وإدارة الحاالت. وفي الوقت الحالي 500حوالي 
 مسجالً وتستفید من خدمات إدارة الحاالت.

 
 2-1-1. الخدمات االجتماعیة: برنامج تكساس 3
 

سكان مقاطعة ھاریس على  211. یساعد نظام 1-1-2تعمل یونایتد واي في ھیوستن الكبرى كبرنامج إدارة مقاطعة ھاریس 
 2-1-1الخدمات الصحیة المحلیة وخدمات الموارد البشریة والكوارث عن طریق الھاتف أو اإلنترنت. تكساس التواصل مع 

أیام في األسبوع،  7ساعة في الیوم،  24ھویة، متاح على مدار ھو خدمة خط ساخن اجتماعي مجاني دون الكشف عن ال
یوماً في السنة. وتتناول برامج الخدمات الصحیة واإلنسانیة على مستوى الوالیة وعلى المستوى المحلي خدمات اإلسكان  365

/ النفقات، والمساعدة القانونیة  المأوى، والعمل، والغذاء / التغذیة، وقدامى المحاربین، واألزمات / حاالت الطوارئ، والدخل /
 الضحایا، والعدالة الجنائیة، والشیخوخة / اإلعاقة، والصحة / الشؤون الطبیة، والصحة العقلیة، ورعایة الطفولة / التعلیم. /
 

) ما TIRINالتابع لشبكة المعلومات واإلحالة في والیة تكساس ( 2-1-1، تلقى خط 2017سبتمبر  30أغسطس و 25وبین 
 25مكالمة. ویظھر ملخص المكالمات أدناه حجم المكالمات التي تم تلقیھا قبل ھارفي، وخالل ھارفي ( 100,000ب من یقر

 سبتمبر). 30 -أغسطس 
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 ھارفيقبل  1-1-2مكالمات تلقتھا خدمة  10: أكثر 36شكل 

 

 
 2017سبتمبر  30أغسطس و 25بین  1-1-2مكالمات تلقتھا خدمة  10: أكثر 37شكل 

 

41,756

39,808

16,549

14,603

5,794

4,881

3,330

1,986

1,921

1,748

MEDICAID APPLICATIONS

FOOD STAMPS/SNAP APPLICATIONS

ELECTRIC SERVICE PAYMENT ASSISTANCE

RENT PAYMENT ASSISTANCE

FOOD PANTRIES

MEDICARE SAVINGS PROGRAMS

CHIP PROGRAMS

CHILD CARE EXPENSE ASSISTANCE

HOUSING SEARCH ASSISTANCE

HOUSING AUTHORITIES

Top 10 2-1-1 Calls Pre Harvey

12,262

8,241

7,012

6,718

5,004

4,609

3,708

3,504

1,826

757

DISASTER FOOD STAMPS

FOOD PANTRIES

FOOD STAMPS/SNAP APPLICATIONS

ELECTRIC SERVICE PAYMENT ASSISTANCE

RENT PAYMENT ASSISTANCE

FEMA DISASTER ASSISTANCE ONLINE/TELE-
REGISTRATION

DISASTER UNEMPLOYMENT ASSISTANCE

MASS CARE SHELTERS

UNDESIGNATED TEMPORARY FINANCIAL ASSISTANCE

311 SERVICES

Top 10 2-1-1 Calls Aug 25-Sept 30, 2017

 طلبات میدیك آید
 

طوابع الطعام/ تططلبات لبرنامج المساعدات الغذائیة 
 التكمیلیة

 

 المساعدة في سداد خدمات الكھرباء
 

 اإلیجار المساعدة في سداد
 

 حجرات مؤن الطعام
 

 برامج التوفیر من میدیك آید
 

 برامج التامین الصحي لألطفال
 

 المساعدة في نفقة رعایة األطفال
 

 المساعدة في البحث عن المساكن
 

 سلطات اإلسكان

 قبل ھارفي 1-1-2مكالمات تلقتھا خدمة  10أكثر 

 

 طوابع الحصول على الطعام أثناء الكوارث
 

 مخازن الطعام
 

 طوابع الطعام/ طلبات لبرنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة
 

 المساعدة في سداد خدمات الكھرباء
 

 المساعدة في سداد اإلیجار
 

 التسجیل عن بُعد /FEMA المساعدة  أثناء الكوارث على االنترنت
 

 البطالة أثناء الكوارثالمساعدة لحاالت 
 

 مالجئ الرعایة الجماعیة
 

 مساعدة مالیة مؤقتة غیر مخصصة
 

 311خدمات 

 قبل ھارفي 1-1-2مكالمات تلقتھا خدمة  10أكثر 

 



 

 
88 من 277 صفحة    
 

 . المساعدة المؤقتة لإلسكان4
 

إلدارة جالفستون بتشغیل خیار اإلسكان الُمصنّع لبرنامج اإلسكان المباشر التابع للوكالة الفیدرالیة -یقوم مجلس منطقة ھیوستن
في مقاطعة ھاریس. تم التعاقد مع موظفي دائرة الخدمات المجتمعیة في مقاطعة ھاریس لتقدیم خدمات إدارة الحاالت  الطوارئ

 البرنامج. أسرة في 200إلى ما یقرب من 
 
 . التأمین5
 

. وأصدرت أیًضا 2018أبریل  12تقریرا عن المطالبات ذات الصلة بإعصار ھارفي في  TDI ت إدارة تأمین تكساسأصدر
صف اطة التأمین ضد العوبإلى جمیع شركات التأمین ورا 2017أكتوبر  31استدعاء بیانات إعصار ھارفي للبیانات حتى 

 ،والمطالبات المدفوعة ،. تضمنت البیانات عدد المطالبات المبلغ عنھا)24(أنظر الجدول  وخطة عدالة تكساس ،بتكساس
والمبلغ  ،ومجموع الخسائر المدفوعة ،والمطالبات بمجموع الخسائر ،والمطالبات التي أعید فتحھا ،والمطالبة المغلقة دون دفع

مطالبة في مقاطعة ھاریس بما في   251,757اإلبالغ عن تم  ،2017أكتوبر  31اإلجمالي للمطالبة المحجوزة. اعتباًرا من 
 .دوالر 1,411,214,085ذلك جمیع المدن داخل المقاطعة مع إجمالي الخسائر التي تم دفعھا بمبلغ 

 
 2017أكتوبر  31مطالبات تأمین إعصار ھارفي في كافة أرجاء مقاطعة ھاریس، وفقًا لما تم تجمیعھ في : 24الجدول رقم 
 2017أبریل  12) بتاریخ TDIقبل إدارة تأمین تكساس ( وتقدیمھ من

المبلغ اإلجمالي للخسائر  عدد المطالبات 
 المدفوعة

المبلغ اإلجمالي للخسائر 
 المتكبدة

 دوالر 1,644,387,050 دوالر 1,411,214,085 251,757 الخط الشخصي للتأمین
 دوالر 5,122,382,647 دوالر 2,220,459,246 59,646 خط آخر للتأمین

 
 . البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات6
 

مطالبة تابعة للبرنامج  21,800كان ھناك  ،2018في ینایر  NFIPوفقا لبیانات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات 
مطالبات ،بالمئة 78.4أو   ،17,081في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) منھا  NFIPالوطني للتأمین ضد الفیضانات 

  . دوالراً  110,925.35مطالبة قدره  راً بمتوسط الدو 1,894,715,877 مدفوعة. وبلغ مجموع المطالبات المدفوع
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 في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) NFIP: مطالبات 38شكل 

 

 
 في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) NFIP: المطالبات المدفوعة تبعا ل 39شكل 

 
من جمیع  بالمئة 19.5وھو ما یمثل  ،مطالبة 4,261) كان ھناك LMI(في المناطق ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط 

أو  مطالبة 3,568المطالبات في مقاطعة ھاریس. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة في مناطق الدخل المتوسط والمنخفض 
المطالبة دوالراً. وبلغ متوسط  290,577,738وكان مجموع المطالبات المدفوعة  ،من المطالبات المدفوعة بالمئة 20.9

دوالر. في حین أن األسر ذات الدخل المنخفض إلى  439.95,81خفض إلى المتوسط المدفوعة في المناطق ذات الدخل المن
 للحصول على المساعدات الفردیة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئمن مقدمي الطلبات  بالمئة 70المتوسط تشكل أكثر من 

خل المنخفض إلى المتوسط . ویشیر ھذا إلى تذھب إلى المناطق ذات الد NFIPفقط من موارد  بالمئة 20حوالي  ،في المقاطعة
بسبب  NFIPأن األسر المعیشیة ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط من المرجح أن تكون ممثلة تمثیالً غیر حقیقیا في مطالبات 

 .NFIPعدم القدرة على تحمل تكالیف التأمین ضد الفیضانات ومعدالت إنكار المطالبات العالیة من جانب 
 
 )TWIAالتأمین ضد عواصف تكساس (. رابطة 7
 

استجابة إلى ظروف السوق 1971) في TWIAأنشأت الھیئة التشریعیة في تكساس رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (
) TWIA. ویتمثل الغرض من رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (1970اإلقلیمیة في أعقاب إعصار سیلیا، في أغسطس 

342 351 3,568 

2,270 2,449 17,081

T O T A L  C L A I M S  
( A C T I V E / P E N D I N G )

T O T A L  C L A I M S  ( W / O  
P A Y M E N T )

T O T A L  C L A I M S  C L O S E D

NFIP CLAIMS IN HARRIS COUNTY SERVICE 
AREA

LMI Area Service Area

$290,577,738.00 
$81,439.95 

$1,894,715,877.00 
$110,925.35 

T O T A L  P A I D A V E R A G E  P A I D

NFIP PAID CLAIMS IN HARRIS COUNTY 
SERVICE AREA

LMI Area Service Area

في منطقة خدمات مقاطعة ھاریس  NFIP مطالبات 

 إجمالي المطالبات 
 (النشطة/ المعلقة)

 إجمالي المطالبات 
 (مع أو بدون سداد)

 جمالي المطالبات المغلقة‘

  

 الدخل منطقة
 والمتوسط المنخفض

 خدمة منطقة

 المطالبات المدفوعة تبعا ل NFIP في مقاطعة ھاریس

 سداده تم ما متوسط سداده تم مااجمالي 

 الدخل منطقة
 والمتوسط المنخفض

 منطقة خدمة
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تكساس ضد العواصف الھوائیة و البََرد. على الرغم من أن الضرر في مقاطعة ھاریس كان  في توفیر التأمین لساحل والیة
فقد  ،إال أنھ تم اإلبالغ عن بعض أضرار الریاح على طول الساحل. في مقاطعة ھاریس ،في الغالب بسبب حادث للفیضانات

 دوالر. 92,60مدفوع قدره توسط دوالر وم 30,466,84مطالبة جدیدة بتعویض إجمالي مدفوع قدره  593كان ھناك 
 
 )SBA. قروض المنازل التي تعرضت للكوارث بمساعدة المشروعات الصغیرة (8
 

بلغ إجمالي قروض المنزل للكوارث المقدمة من المشروعات الصغیرة  ،في إطار مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن)
)SBA Disaster Home Loans دوالر اعتباًرا من دیسمبر  670,659,60ھذا المبلغ ) إلى أولئك الذین استفادوا من

دوالًرا أمریكیًا وتم منحھ  لمن   21,324مبلغ  2017قیمة القرض الذي تم صرفھ بحلول دیسمبر . بلغ متوسط 2017
 SBAالشائع بالمنطقة. بلغ إجمالي الدخل ألولئك الذین تم صرف قروض یحصلون على دخل إإجمالي أعلى من المتوسط 

Disaster Home Loans  من ھذه القروض  بالمئة 15. فقط 2017دوالر أمریكي اعتباًرا من دیسمبر   117,192لھم
 كانت مكتوبة للمستأجرین.

 
 )PHA. بیانات مساعدة اإلسكان العام (9
 

ضرر. وتقدر عن األضرار التي لحقت بالممتلكات وھي تقوم حالیًا بمراجعة تقدیرات التكلفة لھذا ال HCHAأبلغت لجنة 
عقارات. وھذه  7في أكتر من  وحدة بإعصار ھارفي 251دوالراً مع تأثر  383,933التقاریر األولیة أن تكفة األضرار بلغت 

وقعت التلفیات الُكبرى بممتلكات عقارات ماغنولیا التكلفة ال تشمل تكالیف االنتقال للسكن المؤقت الُمستأجر بینما یتم إصالح الوحدات. 
 5بوصة من المیاه. واحترقت مضخة محطة الرفع في ھذه المنشأة والتي كانت قدرتھا  18وحدة) بـ  24( انغمرت أربع بنایات القدیمة.

حصان نتیجة لزیادة التیار الكھربائي. شھدت العقارات األخرى تسریبات بسیطة في أسقف الوحدات والمكاتب، واألسیجة المتضررة، 
 .وتسللت المیاه حول األبواب والنوافذ

 
 )FEMAالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (كدة الفردیة المقدمة من الو. المساع10 
 

) من جمیع 323,155بالمائة ( 36) على 34 تتضمن مقاطعة ھاریس (المنطقة غیر المدمجة  باإلضافة إلى جمیع المدن الـ
 FEMAازل المسّجلین في بالمائة من مالكي المن 39وقد تضرر  ،المسجلین في وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة في تكساس

من األسر ذوي  171,622بالمنطقة  (FEMA)بإعصار ھارفي. لغ عدد المسجلین في الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
من األسر ذوي المنازل التي یشغلھا المستأجرون. بالنسبة إلى مقاطعة ھاریس  150,221المنازل التي یشغلھا مالكوھا و 

  45,634 ،دوالر أمریكي. من ھؤالء 0أكثر من  تبلغ الخسارة المحققة لھممتقدًما   61,828یوجد  ،(خارج مدینة ھیوستن)
 ) كانوا من المستأجرین.بالمئة 26.2( 16,175) كانوا من المالكین و بالمئة 73.8(

 
مقاطعة ھاریس (خارج مدینة في  إجمالي طلبات المساعدات الفردیة من الوكلة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ: 25الجدول رقم 

 ھیوستن)

 نوع اإلشغال
مجموع الطلبات في مقاطعة 

 دوالر 0أكثر من  FVL ھاریس
المتقدمون أصحاب الحاجات 

 ُملَبَّاةغیر ال
 23,948 45,634 94,208 مالك

 8,740 16,175 65,922 مستأجر
 0 19 565 غیر متاح
 32,688 61,828 160,695 اإلجمالي

 
الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ لمقاطعة ھاریس (خارج مدینة  المساعدات الفردیة المقدمة من إلى أن وتجدر اإلشارة

من المتقدمین تبلغ  958من إجمالي المتقدمین الذین بلغوا سن الستین وما فوق من بینھم  44,60ھیوستن) قد شملت فقط 
. یوجد في مقاطعة ھاریس أكثر FEMAبعض المساعدة من  دوالر والذین حصلوا على 0الخسائر المحققة لھم أكثر من 
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 ،ووكاالت إدارة الحاالت ،ساكن فوق سن الستین. تؤمن المقاطعةـ استنادًا إلى روایات صانعي االستطالعات 300,000من 
 0حققة لھم أكثر من الذین تبلغ الخسارة الم ،داد  الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ لكبار السنعومنظمات إعادة البناء أن أ

 لكبار السن في مقاطعة ھاریس. ُملَبَّاةقد قللت بشكل كبیر من االحتیاجات غیر ال ،دوالر وتلقوا بعض المساعدة
 

 .a ُملَبَّاةإجمالي االحتیاجات غیر ال 
 

استخدمت مقاطعة ھاریس نفس منھجیة مكتب األراضي العامة كي تتمكن من حساب االحتیاجات التقدیریة غیر الملباة، حیث 
 -ومعاییر مستوى التلفیات. وتعتمد ھذه المضاعفات  HUDاستخدمت المضاعفات التي قدمتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

متوسط تكلفة اإلصالح الخاصة بمساعدة األعمال الصغیرة لفئة الكوارث المعینة األقل  على -وفقًا لما ھو موضح بالجدول أدناه 
من المتوسط المرجح لتكالیف اإلصالح المتوقعة لمساعدة األعمال الصغیرة وللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ. واستناداً إلى 

)، فإن الجدول GLO) المقدمة إلى مكتب األراضي العامة (FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (المساعدة الفردیة بیانات 
) وللوكالة الفیدرالیة SBAالزمني التالي یضم المتوسط المرجح إلجمالي تكلفة اإلصالح المتوقعة لمساعدة المشروعات الصغیرة (

 ) لكل فئة.FEMAإلدارة الطوارئ (

ً  الُملّباة غیر االحتیاجات ُمضاِعف :26 رقم  الجدول  الضرر لفئة طبقا
 الُمضاِعف المقدار الفئة
 دوالر  58,956 :منخفض - بالغ
 دوالر  72,961 :مرتفع - بالغ

 دوالر  102,046 شدید
 

 بإعصار المتأثرین اإلسكان طلبات مقدمي جمیع لحساب الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة الفردیة المساعدة بیانات استخدام تم
 والمتوسط المنخفض الدخل أصحاب من للسكان الُملبّاة غیر االحتیاجات وتتجاوز .الملباة غیر اإلسكان احتیاجات وحساب ھارفي

ً  الُملبّاة، غیر االحتیاجات على االطالع للمالكین. ویمكن دوالر ملیون 895  مبلغ  یشغلھا التي للمنازل بالنسبة الدخل لفئة طبقا
ویقدم الجدول التالي تفصیالً إلجمالي االحتیاجات غیر الُملَبَّاة لألسر التي تعیش في  .التالي الجدول في ھاریس بمقاطعة مالكوھا

المنازل التي یشغلھا مالكوھا وفي المنازل التي یشغلھا مستأجرون. وھو یبین فئة األضرار والعدد الكلي واالحتیاجات غیر الُملَبَّاة 
 لتلك الفئات الثالث على النحو المحدد سابقاً.

 
 حسب المالكین والمستأجرین في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) ُملَبَّاةفئة االحتیاجات غیر ال:  27الجدول رقم 

فئة 
المضاع/الضرر

 ف

إجمالي االحتیاجات غیر  إجمالي العدد
للمنازل التي یشغلھا  ُملَبَّاةال

مالكوھا والمنازل التي 
 یشغلھا مؤجر

عدد المنازل التي 
یشغلھا المالكون 

مع احتیاجات غیر 
 ُملَبَّاة

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي یشغلھا  ُملَبَّاةال

 مالكوھا

عدد للمنازل 
التي یشغلھا 

 مستأجر

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال

 یشغلھا مستأجر

منخفض:  -بالغ 
 دوالر  58,956

 دوالر  178,990,416   3,036   دوالر  563,088,756   9,551   دوالر  742,079,172   12,587 

مرتفع:  -بالغ  
 دوالر  72,961

 دوالر  333,066,965   4,565   دوالر  759,888,815   10,415   دوالر  1,092,955,780   14,980 

شدید:  
 دوالر  102,046

 دوالر  116,230,394   1,139   دوالر  406,347,172   3,982   دوالر  522,577,566   5,121 

 دوالر  628,287,775   8,740   دوالر  1,729,324,743   23,948   دوالر  2,357,612,518   32,688  اإلجمالي 
  

التعافي من -المجتمعات) لتخصیص تلك المنح اإلجمالیة لتنمیة HUDتنص متطلبات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
لصالح  بالمئة 70) ما ال یقل عن GLO) على وجوب أن ینفق مكتب األراضي العامة (CDBG-DRالكوارث (

احتیاجاتھم في مقاطعة  ُملَبَّاةمن السكان غیر ال بالمئة 59.8أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط. حیث وجد أن حوالي 
أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر من فئة  بالمئة 80ھاریس یمثلون أقل من 

 طبقاً لفئة الدخل لجمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي. ُملَبَّاةال



 

 
92 من 277 صفحة    
 

 
 المستأجرون في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) -حسب فئة الدخل / المالكون  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال: 28الجدول رقم 

% من االحتیاجات غیر  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد الدخل فئة
 ُملَبَّاةال

 %29.1 %29.3 دوالر 686,167,397 9,582 0-30%
 %13.6 %13.8 دوالر 319,751,533 4,498  31-50%
 %16.5 %16.7 دوالر 389,463,677 5,452 51-80%

لیس من أصحاب الدخل 
 %40.8 %40.2 دوالر 962,229,911 13,156 المنخفض أو المتوسط

 0 0 0 0 لم یُبلّغ عنھا
 %100.0 %100.0 دوالر 2,357,612,518 32,688 اإلجمالي

 
 .b للمساكن التي یشغلھا مالكوھا ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 

 
 :المعاییر التالیةلحساب مستوى الضرر العقاري الذي أصاب المنازل التي یشغلھا مالكوھا، استُخِدمت 

 دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 14,999دوالر إلى  8,000 منخفض: -بالغ  •
(FEMA). 

 دوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 28,800دوالر إلى  15,000 مرتفع: -بالغ  •
(FEMA). 

 ).FEMAدوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 28,800أكثر من  شدید: •
 

من الفئات ذات الدخل  بالمئة 80للمساكن التي یشغلھا مالكوھا تقل عن  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 52.5حوالي 
للسكان من  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر ال. وتتجاوز اFEMAـ المنخفض أو المتوسط وفقا لبرنامج امساعدات الفردیة التابع ل

، ُملَبَّاةملیون دوالر للمالكین. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر ال 895أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط مبلغ 
 طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا، لجمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي.

 
 حسب فئة الدخل في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) ُملَبَّاةحاجة المالك غیر ال :29الجدول رقم 

% من االحتیاجات غیر  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 ُملَبَّاةال

 %24.6 %24.7  دوالر 425,034,847  5,922 0-30%
 %11.4 %11.7  دوالر 197,603,740  2,805 31-50%
 %15.8 %16.0  دوالر 272,585,298  3,838 51-80%

لیس من أصحاب الدخل 
 %48.2 %47.5  دوالر 834,100,858  11,383 المنخفض أو المتوسط

 0   0  0  0 لم یُبلّغ عنھا
 %100.0 %100.0  دوالر 1,729,324,743   23,948 اإلجمالي 
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 .c للمساكن التي یشغلھا مؤجر ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 
 

 لحساب .أكثر أو دوالر 2,000 تبلغ العقاریة الممتلكات تلفیات كانت إذا تأثًرا األكثر أنھا على المستأجرة الوحدات تحدید یتم
 :التالیة المعاییر استُخِدمت للمستأجرین، الشخصیة الممتلكات أصاب الذي الضرر مستوى

 الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة المحققة الخسارة من دوالر 3,499 إلى دوالر 2,000 : منخفض – بالغ •
(FEMA). 

 .(FEMA) الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة المحققة الخسارة من دوالر 7,499 إلى دوالر 3,500 : مرتفع – بالغ •
 .(FEMA) الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة المحققة الخسارة من دوالر 7,500 من أكثر :شدید •

 
في مقاطعة ھاریس  بناء على برنامج المساعدة الفردیة التابع  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 79.7وجد أن حوالي 

ملیون دوالر  500من فئات أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وأنھا تتجاوز  بالمئة 80تمثل أقل من  FEMAل
طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمستأجرین في مقاطعة ھاریس في  ُملَبَّاةجات غیر الللمستاجرین. ویمكن االطالع على االحتیا

 الجدول التالي.
 

 للمستأجرین بحسب فئة الدخل في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة ھیوستن) ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال30: الجدول رقم 

االحتیاجات غیر % من  % من العدد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 ُملَبَّاةال

 %41.6 %41.9  دوالر 261,132,550  3,660 0-30%
 %19.4 %19.4  دوالر 122,147,793  1,693 31-50%
 %18.6 %18.5  دوالر 116,878,379  1,614 51-80%

لیس من أصحاب الدخل 
 %20.4 %20.3  دوالر 128,129,053  1,773 المنخفض أو المتوسط

 0   0  0  0 لم یُبلّغ عنھا
 %100.0 %100.0  دوالر 628,287,775  8,740 اإلجمالي 

 
 .d ُمالك في سھل فیضي لیس لدیھم تأمین ضد الفیضانات 

 
، یحظر على الجھات 2018فبرایر  9،  بتاریخ 28، رقم 83طبقاً للمتطلبات التي أصدرھا السجل الفیدرالي، بالمجلد 

) إلعادة تأھیل أو إعادة CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمستفیدة تقدیم مساعدة المنح 
) أو المتوسط AMFIبالمائة من متوسط دخل األسرة للمنطقة ( 120بناء منزل إذا كان دخل األسرة مجتمعة یزید على 

العقار بوثیقة تأمین على الممتلكات  الوطني، أو إذا كان العقار یقع في سھول فیضیة وقت وقوع الكارثة ولم یحتفظ مالك
 المتضررة ضد الفیضانات، حتى وإن كان مالك العقار غیر مطالب بالحصول على ھذه الوثیقة والحفاظ علیھا.  

 
بالمائة من إجمالي الُمالك ذوي  65.1یشكل المتقدمون من ذوي الدخل المنخفض إلى المعتدل في مقاطعة ھاریس 

متوسط بالمائة من  120في السھول الفیضیة دون أي تأمین ضد الفیضانات. في حین أن أكثر من  االحتیاجات غیر الُملباه
في السھول الفیضیة دون أي تأمین  ُملَبَّاةبالمائة من إجمالي أصحاب االحتیاجات غیر ال 20.8ھو دخل األسرة بالمنطقة 

 ضد الفیضانات.
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أمین ضد الفیضانات حسب فئة الدخل في مقاطعة ھاریس (خارج مدینة المالك في السھول الفیضیة بدون ت  31:الجدول رقم
 ھیوستن)

 % من العدد العدد فئة الدخل
0-30% 1,320 32.0% 

31-50% 678 16.4% 
51-80% 690 16.7% 
81-120% 579 14.0% 

 %20.8 859 %120أكثر من 
 %0 0 لم یُبلّغ عنھا

 %100.0 4,126 اإلجمالي
 

 العامة. الخدمات 11
 

.د)، دون 5.2ربما یكون من الصعوبة بمكان تصفح البرامج، مثل تلك البرامج التي تمت مناقشتھا في قسم استخدام االعتمادات المالیة (
مساعدة. وبالتالي یُحتمل أن یحتاج مقدمو الطلبات إلى الدعم طوال العملیة. وربما عانى مقدمو الطلبات من خسائر كبیرة ومصاعب 

ولكي یتم توفیر البرامج السكنیة وغیر السكنیة للجمھور، ال سیما الفئات السكانیة الضعیفة، ستكون ھناك حاجة لخدمات مثل شعوریة. 
إدارة الحاالت واالستشارات اإلسكانیة واالستشارات القانونیة وخدمات النقل والمالحة السكنیة لمساعدة األسر على تصفح البرامج 

 بنجاح.
 

 السكني حواذست. برنامج اال12
 

 1985السكني في مقاطعة ھاریس منذ عام  ستحواذ) بإدارة برنامج االHCFCDقامت وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات (
منزل من المنازل المیئوس منھا التي تقع في عمق السھول الفیضیة حیث إن مشاریع الحد من  3,000وأضافت وأزالت ما یقرب من 

الفیضانات، مثل  مشروع تحسین القنوات أو أحواض احتجاز میاه العواصف، لیست فعالة من حیث التكلفة و/أو  األضرار الناجمة عن
مفیدة. وبمجرد شرائھا، تعاد ھذه القطع إلى وظیفتھا المفیدة التي تساعد في تخزین میاه الفیضانات. ویتم مساعدة أصحاب المنازل التي 

 خرى تنخفض فیھا مخاطر الفیضانات.تم شراؤھا على االنتقال إلى منطقة أ
 

منطقة في مقاطعة ھاریس الفردیة أو في إحدى المدن الصغیرة بالمقاطعة  43وقد حددت وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات 
مقاطعة قطعة یمكن الحصول علیھا. وحددت ال 3,300التي تناسب التعریف المذكور بعالیھ. وتحتوي ھذه المناطق على ما یقرب من 

و/أو في المناطق المعرضة محل االھتمام ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط  ستحواذمنطقة من مناطق اال 43منطقة من بین  13
 85,000قیمة سوق محلیة أقل من متوسط  13). ولدى سبعة من ھذه المناطق الـ 40للمخاطر االجتماعیة (كما ھو مبین في الشكل 

سوق  1دوالر في مجتمع ألین فیلد. وطبقًا لما ھو مذكور في قسم ي. 27,105لقیمة السوق المحلیة ھو ط دوالر. وكان أدنى متوس
التي سیتم  منازلدوالر. وقد یمثل انخفاض القیمة السوقیة لل 160,000في مقاطعة ھاریس یبلغ سعر منزل متوسط  ،العقارات أعاله

ً شراؤھا عن متوسط  ثقیالً على كاھل السكان ذوي الدخل المنخفض والفقراء للعثور على مسكن بدیل آمن  السعر األعلى للمنزل عبئا
وبأسعار معقولة. وستكون ھناك حاجة إلى توفیر حوافز إضافیة لإلسكان، وإنشاء مساكن جدیدة بأسعار معقولة، وبرامج مساعدة 

 المساكن للتخفیف من ھذا العبء.  
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 بمقاطعة ھاریس في المناطق منخفضة الدخل إلى المعتدلة بمقاطعة ھاریس ستحواذ: مناطق اال40شكل 

 محل االھتماممناطق االستحواذ 
 

من دائرة إشراف  المستھدفة المنطقة
 المجتمعات المحلیة بمقاطعة ھاریس

 الخدمة منطقة في مدرجة غیر
 

 ھاریس مقاطعة خدمة منطقة
 

 سنوات 5 لمدة 2010-2006 األمریكي المجتمع مسح: المصدر
 إلى متوسط المنخفض الدخل ذوي لألفراد إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة تقدیرات

 بلوك مجموعة قبل من
 

 الو كاتيو سیتي جاسینتوو ھامبلو بارك جالیناو بارك دییر: تعاونیة مدینة 12 الخدمة منطقة تشمل: ملحوظة
 وبسترو تومبالو ھیوستون جنوبوشورأكرز و سیبروكو بوینت مورجانزو بورت

 میل 

 المصطلحات دلیل
 المستھدفة المناطق
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 . أنشطة التخطیط13
 

والشامل الطریق للتنفیذ الفعال والكفء للمشاریع واألنشطة. وعملیة التخطیط عبارة عن عملیة  اً جیدالمدروس یُمھد التخطیط 
تكراریة مع كل مرحلة تداخل وإعالم اآلخرین. وستقوم مقاطعة ھاریس باستثمار اعتمادات التخطیط الكافیة لتحدید 

ق االستكمال الناجح. ونظًرا ألن مقاطعة ھاریس االحتیاجات غیر الملباة بدقة، والتي ستضمن تنفیذ المشاریع بطریقة تحق
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا "منطقة منكوبة أكثر تضرًرا"، فسوف تعزز أنشطة التخطیط البرامج 

دین في والعملیات والمعرفة من أجل التعافي. وربما تتعاون المقاطعة أیًضا مع السلطات المحلیة األخرى والجامعات والمؤی
أنواع مختلفة من مشاریع التخطیط. تتوافر المزید من المعلومات عن استخدام االعتمادات المالیة لمقاطعة ھاریس في القسم 

 .د.5.2
 

Hالتأثیر على البنیة التحتیة . 
 

لخط الساحلي تأثرت البنیة التحتیة للمقاطعة بإعصار ھارفي. وقد تسبب ذلك في إلحاق أضرار بالطرق والجسور وأجزاء من ا
وغیرھا من العدید من أنظمة البنیة التحتیة األخرى قید التقییم. وحدثت فیضانات كارثیة في العدید من تجمعات المیاه في مقاطعة 
ھاریس. وتجاوز إعصار ھارفي في العدید من المواقع السجالت التاریخیة التي سجلتھا الفیضانات الھائلة السابقة في أكتوبر 

(المعروف بیوم الضرائب). واستنادًا إلى تقدیرات الفیضانات التي  2016فة االستوائیة ألیسون وفیضان أبریل ، والعاص1994
منزل. كما تضررت  154,170أجرتھا المقاطعة، بلغ إجمالي عدد المنازل التي غمرتھا میاه الفیضانات في مقاطعة ھاریس 

 یاء من جراء الفیضانات.المرافق العامة والبنیة التحتیة التي تخدم تلك األح
 

وتعرضت المباني العامة مثل المكتبات وقاعات المحاكم ومباني ھیئات المحلفین ومرفقات المقاطعة ومرافق الرعایة الصحیة 
مستشفى بالمنطقة وغیرھا من المرافق الصحیة بإجالء  44ألضرار جسیمة جراء إعصار ھارفي. فخالل فترة العاصفة، قامت 

مریض، بحسب تقدیرات المجلس االستشاري اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس، والذي قام بتنسیق االستجابة  1,500أكثر من 
اإلقلیمیة خالل إعصار ھارفي. وتم إغالق إحدى ھذه المستشفیات تماًما. كما تم اإلبالغ عن أضرار لحقت بالبنیة التحتیة. وانھارت 

لمنخفض أو المتوسط أو تضررت بشدة مما یجعل عملیة التعافي أمًرا عسیًرا. العدید من الطرق المؤدیة إلى أحیاء أصحاب الدخل ا
كما تضررت بشدة العدید من طرق األحیاء الخاصة بأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، مثل طرق آلدین وإیرالین وشیلدون 

وباسادینا وھامبل كما انغمرت المنازل وكلوفرلیف وباین تریلز ومعبر نورماندي، كما انغمرت المدن بالمیاه مثل جنوب ھیوستن 
بالمیاه في تلك الشوارع. وانغمرت الطرق بالمیاه حول الخزانین لمدة أسابیع بما في ذلك طریق كالي وشمال ألدریدج باركواي 

وطریق جروستشیك وطریق باترسون وویثمیر باركواي وطریق جنوب باركر سایبرس، أما طریق باترسون  6والطریق السریع 
 د انغمر بالمیاه ألكثر من شھر.فق
 

)، MSA) التابعة للمناطق اإلحصائیة الحضریة بھیوستن (AWBDووفقًا لدراسة أجرتھا رابطة تكساس لمدیري مجلس المیاه (
) منطقة بمقاطعة 76منطقة بعض الفیضانات في مناطق خدمتھا. وأصدرت ستة وسبعین ( 253منطقة خدمیة و 945فقد واجھت 

) من محطات معالجة المیاه المستعملة بالمقاطعة بالكامل. 627(من إجمالي  3ا بغلي المیاه نتیجة تلوثھا ودُمرت ھاریس إخطارً 
 وسوف یتأخر تعافي األحیاء المتضررة إذا لم تعمل ھذه المرافق بكامل طاقتھا.

 
شاریع الحد من مخاطر الفیضانات بـ وتقدر وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات إجمالي االحتیاجات بمقاطعة ھاریس لم

سنة) من الخدمة في مقاطعة ھاریس. وتتضمن قائمة المشاریع التي طورتھا  100بالمئة ( 1ملیار دوالر لتحقیق مستوى  25
وھي قضایا  -مستجمع میاه  22وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات المشاریع التي تعالج قضایا الفیضانات الموثقة في 

وخاصة  -خل حیز التنفیذ في أي وقت یحدث فیھ ھطول أمطار غزیرة في تلك المستجمعات المائیة. وسوف تكون المقاطعة تد
 أكثر استعدادًا للعاصفة القادمة من خالل الحد من مخاطر الفیضانات في المستقبل. -إدارة اإلسكان 
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التعافي إلى أحیائھا وحمایة استثمارات تعافي اإلسكان،  ولكي یتم مساعدة المقاطعة والمدن الصغیرة بھا على توفیر جھود

التعافي من الكوارث لتحسین البنیة التحتیة  -بالمائة من تمویل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  21ستخصص المقاطعة 
یتم معالجة أي احتیاجات التالفة ومشاریع التخفیف من حدة الفیضان للحمایة من العواصف والفیضانات المستقبلیة. وسوف 

 متبقیة خاصة باإلسكان لم یتم تلبیتھا من خالل مصادر أخرى خاصة وعامة.
 

 )FEMA. المساعدة العامة للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (1
 

التكالیف وإجمالي االحتیاجات الخاصة بكل فئة من فئات المساعدة یقدم الجدول أدناه تقدیراً تقریبیًا بدرجة كبیرة إلجمالي 
تعد كالً من مقاطعة ھاریس ووكالة مقاطعة مدینة صغیرة.  33لمقاطعة ھاریس و 2018یونیو  1) اعتباراً من PAالعامة (

وكما ھو شاریع البنیة التحتیة. ذاتیة التأمین، وبالتالي لم یتلقیا أي عائدات تأمین خاصة لم HCFCD ھاریس للتحكم في الفیضانات
موضح في الجدول التالي، تتمثل الفئات ذات االحتیاجات اإلجمالیة العلیا في المباني والمعدات ثم تدابیر الحمایة الطارئة التي 

ل قید تُظھر إجمالي احتیاجات المساعدة العامة للمقاطعة. وتجدر اإلشارة إلى أن أوراق عمل مشروع المساعدة العامة ال تزا
التطویر من قبل السلطات المحلیة وتحت المراجعة من قبل البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة 

 . ومن المتوقع أن تزید ھذه المبالغ الُمقدرة.شعبة تكساس إلدارة الطوارئإلدارة الطوارئ و
 

 اعدة العامة في مقاطعة ھاریسالتكلفة اإلجمالیة واحتیاجات فئة المس: 32الجدول رقم 
التكلفة التقریبیة للمساعدة   فئة المساعدة العامة

 العامة
تطابق محلي بنسبة  

10% 
سرعة استجابة بنسبة 

 % على التكلفة التقریبیة15
إجمالي االحتیاج (التطابق 
 مقاطعة) 49( المحلي + سرعة االستجابة)

 - Aدوالر 16,407,403.60 دوالر 9,844,442.16 دوالر 6,562,961.44 دوالر 65,629,614.39 إزالة األنقاض 
 - B التدابیر الوقائیة في

 دوالر 50,123,080.33 دوالر 30,073,848.20 دوالر 20,049,232.13 دوالر 200,492,321.33 حاالت الطوارئ

 - Cدوالر 178,883.54 دوالر 107,330.13 دوالر 71,553.42 دوالر 715,534.17 الطرق والكباري 

 - D مرافق التحكم في
 دوالر 18,017,318.12 دوالر 10,810,390.87 دوالر 7,206,927.25 دوالر 72,069,272.47 المیاه

 - Eدوالر 84,970,989.99 دوالر 50,982,593.99 دوالر 33,988,396.00 دوالر 339,883,959.96 المباني والمعدات 

 - Fدوالر 7,515,351.87 دوالر 4,509,211.12 دوالر 3,006,140.75 دوالر 30,061,407.49 المرافق 

 - G الحدائق والمنشآت
الترفیھیة وغیرھا من 

 البنود األخرى
 دوالر 9,354,940.10 دوالر 5,612,964.06 دوالر 3,741,976.04 دوالر 7,419,760.39

 - Z التكالیف اإلداریة
 دوالر 2,296,011.11 دوالر 1,377,606.66 دوالر 918,404.44 دوالر 9,184,044.43 المباشرة

 دوالر  188,863,978.66  دوالر  113,318,387.19  دوالر  75,545,591.46  دوالر   755,455,914.63 المبلغ اإلجمالي
 

وكما ھو مذكور أعاله في قسم المساعدة الداخلیة، یُعد احتیاج الفرد مؤشًرا جیدًا عند النظر إلى قدرة المجتمع على دفع عجلة  
دوالر)، وأرانساس  1,412التعافي. والمقاطعات الثالث التي تحتاج إلى أعلى حصة من المساعدة العامة ھي ھاریس (

 .والیةر) وفقًا لخطة عمل الدوال 1,100دوالر)، وریفوجیو ( 1,296(
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 التجاري ستحواذ. اال2
 

. 1985السكنیة منذ عام  ستحواذالسكني، شاركت مقاطعة ھاریس في عملیات اال ستحواذاالحول  11ز وفقًا لما تم مناقشتھ في قسم 
منطقة في مقاطعة ھاریس الفردیة أو في إحدى المدن الصغیرة  43وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات  توقد حدد

قطعة یمكن الحصول علیھا. وبعض  3,300. وتحتوي ھذه المناطق على ما یقرب من ستحواذبالمقاطعة التي تناسب تعریف اال
النقل حیث نقوم بنقل ھذه القطع عبارة عن أعمال تجاریة منزلیة جزئیة وأعمال تجاریة صغیرة ستحتاج أیًضا إلى االستبدال و

قطعة  87منخفضة الدخل ما یقرب من  ستحواذمنطقة اال 13السكان المقیمین حول ھذه األعمال. وقد حددت المقاطعة في الـ 
ھناك حاجة إلى برنامج استحواذ تجاري وشراء  ملیون دوالر تقریبًا.  10للقطعة تبلغ  2017تجاریة وصناعیة بقیمة سوقیة لعام 

تجاریة حیث یوافق المالك طواعیة على البیع في المجتمعات التي عانت من كوارث متعددة أو المعرضة بدرجة كبیرة عقارات 
عام . وفي أي برنامج مقترح  100من المخاطرة للمعاناة من كوارث إضافیة، مثل العقارات في السھول الفیضانات ذات الـ 

) إذا لزم األمر، وستقدم دفعات االنتقال والمساعدة URAة التطویر الحضري (لالستحواذ التجاري، سوف تتبع مقاطعة ھاریس ھیئ
 األصلیة المواقع من القریبة المجتمعات نقل في المساعدة إلى الشركات النازحة. سوف تحاول مقاطعة ھاریس، قدر اإلمكان،

 .المالي والھیكل المحلي المجتمع طابع على للحفاظ
 

 التوزیع طریقة  3.
 

 لمقاطعة المخصص الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج تمویل لتوزیع إقلیمیة طریقة إنشاء سیتم
 تمویل مبلغ لمحدودیة التعافي. ونظراً  على ھارفي إعصار من تضرًرا األكثر الصغیرة ومدنھا المقاطعة لمساعدة ھاریس
 فإن عام، بشكل الملباة غیر االحتیاجات لمواجھة المتاح الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج

 والتخفیف الضرر إصالح على تأثیر لھا سیكون والتي الرئیسیة، األنظمة على التركیز على تشجع للتوزیع اإلقلیمیة الطریقة
 المقاطعة الفیضان. وستقوم حدة من والتخفیف العامة السالمة زیادة أو/و الفیضانات، وخاصة المستقبلیة، الكوارث حدة من

 توزیع وطریقة األولویة یحدد الذي العامة األراضي مكتب موافقة على للحصول للتوزیع اإلقلیمیة الطریقة تقدیم باستكمال
 .الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج تمویل

 
 .I االقتصادي األثر 

 
 األنشطة 2017 دیسمبر 7 وحتى 2017 أغسطس 1 من الفترة في ھاریس مقاطعة من علیھا الحصول تم التي البیانات تتبعت

 مجموع إجمالي والمحتویات. وبلغ الممتلكات لخسائر الصغیرة لألعمال مساعدة قروض تلقت التي ھاریس مقاطعة في التجاریة
 خاص ھذا القروض برنامج ألن الفردیة. ونظًرا المقاطعة أنحاء جمیع في دوالر 39,287,300 شركة 70 من یقرب ما القروض

 التجاریة األعمال على التأثیرات من جزء سوى یمثل ال فإنھ تقلیدیة، قروض على الحصول في صعوبة تجد قد التي بالشركات فقط
 التجاریة األعمال توقف تأثیرات مثل كمیاً، تحدیدھا یصعب التي اإلضافیة التكالیف یشمل ال أنھ ھارفي. كما إعصار جراء من

 الحصول تم التي القروض اعتبار من فالبد منح، برنامج ولیس قروض برنامج أنھ وبما ذلك، األخرى. ومع الدخل فقدان وأنواع
 .الحدث ھذا من التجاریة لألنشطة االقتصادي التأثیر من أدنى كحد علیھا

 
 تقییًما ھاریس مقاطعة قدمت الصغیرة، األعمال مساعدة قروض على للحصول بطلب تتقدم التي التجاریة الشركات إلى وباإلضافة
 لحقت التي األضرار تحدید في المستخدمة لتلك مماثلة منھجیة استخدام ھارفي. وتم بإعصار تأثرت التي التجاریة للممتلكات
 المھندسین بسالح الخاصة األضرار تقییم منحنیات تطبیق ھارفي. وتم غمرھا التي التجاریة العقارات إلنشاء السكنیة بالعقارات

دوالر.   62,346,950 الممتلكات لھذه التقدیریة األضرار إجمالي عقار. وبلغ 437 لحقت التي األضرار مستوى لتحدید الجیش في
 توقف آثار من وغیرھا اإلیرادات خسارة یمثل وال فقط الممتلكات ألضرار تقییم عن عبارة التقییم ھذا أن إلى اإلشارة وتجدر



 

 
99 من 277 صفحة    
 

 بمبلغ التجاریة لألعمال اإلجمالیة االقتصادیة الخسائر تقییم یمكن أنھ افتراض ینبغي ذلك، على التجاریة. وبناء األنشطة
 .دوالر 101,634,250

 
 السكني. وتقع االستحواذ بند تحت نوقشت التي عشر الثالثة االستحواذ مناطق ضمن التجاري االستحواذ إلى أیًضا حاجة وھناك
 في التجاریة الممتلكات أنواع دوالر. وتتراوح 25,000 حوالي تبلغ تقدیریة قیمة بمتوسط 13 الـ المناطق ضمن تجاریة قطعة 789

 قیمة بمتوسط شاغرة وحدة 630 إلى دوالر 650,000 تبلغ مقدرة قیمة بمتوسط الصناعیین الممتلَكْین من المقدرة القیمة متوسط
 المقدرة التكلفة دوالر. وتبلغ 100,500  تبلغ مقدرة قیمة بمتوسط مشغولة تجاریة قطعة 85 دوالر. وھناك 12,924 تبلغ مقدرة
 ملباة غیر حاجة یخلق إضافیة. وھذا دوالر ملیون 15 بقیمة نقل تكلفة إلى باإلضافة دوالر، ملیون 20 حوالي الممتلكات ھذه لشراء

 لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج تمویل من األولى والجولة الصغیرة األعمال مساعدة من أقل لغمب (وھو دوالر ملیون 80 حوالي تبلغ
 .لھا) المخطط الكوارث من التعافي - المجتمعات

 
 .J التمویل موارد 

 
 من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج تمویل من دوالر ملیار 5.024 الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة خصصت
الكوارث  من التعافي - الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة المحققة الخسارة وبلغت ھارفي، إعصار لمواجھة تكساس لوالیة الكوارث

 للوالیة اإلداریة الوكالة ھو بتكساس العامة األراضي مكتب . ویعتبر 28 رقم ،83  بالمجلد الفیدرالي، السجل خالل من ،4332
 .اداتاالعتم لھذه

 
 ھیوستن ومدینة الوالیة قبل من لھا مباشر مخصص تحدید وتم "تضرًرا أكثر منكوبة منطقة" أنھا على ھاریس مقاطعة تحدید تم وقد

 .بالوالیة الخاصة الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج مخصصات من دوالر 1,115,368,830  قدره
 لحقت التي األضرار من دوالر ملیار 12.8 عن تزید ملباة غیر حاجة في المقاطعة ھارفي إعصار عن الناتج الدمار ترك وقد

 اختارت الملباة. وقد غیر ھاریس مقاطعة الحتیاجات ملخًصا التالي الجدول العمل. ویقدم عن اإلخفاق أو التحتیة والبنى بالمنازل
 البنیة لبرامج بالمائة  21و اإلسكان لبرامج التمویل من بالمائة 79 وتوفیر الوالیة عمل وخطة الفیدرالي السجل اتباع المقاطعة

 .االقتصادیة للتنمیة الوالیة برنامج في ستشارك المقاطعة أن إلى اإلشارة السكنیة. تجدر غیر والبرامج / التحتیة
 

 ھیوستن) مدینة (خارجھاریس  مقاطعة في الملباة غیر االحتیاجات إجمالي ملخص : 33رقم الجدول
 المئویة النسبة الُملبّاة غیر االحتیاجات الفئة

 لالحتیاجات
 الُملبّاة غیر

 لبرنامج مخصص مبلغ
 المقاطعة

 المئویة النسبة
 برنامج لمخصص
 المقاطعة

 %79 دوالر837,097,816  %23 دوالر2,949,756,147  اإلسكان
 %21 دوالر222,519,672  %77 دوالر9,947,539,307  التحتیة البنیة

 %100 دوالر1,059,617,488  %100 دوالر12,897,295,454 إجمالي
 .التخطیط تكالیف المخصصات تشمل ال :ملحوظة

 
 الجدید البناء وبرنامج التكالیف سداد وبرنامج المنازل لمالكي مساعدة برنامج بإدارة اإلسكان فئة إطار في المقاطعة تقوم سوف

 العمل خطة .المساكن مشتریي مساعدة وبرامج المساكن اقتناء/شراء وبرامج اإلیجاري اإلسكان تطویر وبرنامج الواحدة لألسرة
الرابط  على ھاریس لمقاطعة المجتمعیة الخدمات إلدارة اإللكتروني الموقع على متاحة للمقاطعة التكمیلیة

. https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx 
 

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx
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 إصالح على المنازل مالكي لمساعدة دوالر 214,000,000 مبلغ المقاطعة خصصت المنازل،فقد  مالكي مساعدة لبرامج بالنسبة
 فئة حسب التمویل أھداف تحدید تم الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة الفردیة المساعدة بیانات على تضررة. وبناءً الم منازلھم
 الدخل بإجمالي الطوارئ إلدارة الفیدرالیة بالوكالة الفعلیین المالكین من المسجلین البیانات أدناه. تمثل الجدولین في المبینة الدخل

 المالكین عدد إجمالي من أقل المسجلین عدد إجمالي فإن الفعلي، الدخل إجمالي عن یبلغوا لم المسجلین بعض ألن المقدم. ونظًرا
 .السابقة األقسام في المقدم المسجلین

 

 ھاریس مقاطعة ُمالك - الدخل فئة حسب (٪) المنازل مالكي مساعدة برنامج تمویل أھداف : 34رقم الجدول

 *العدد الدخل فئة 
 المئویة النسبة

 األقصى الحد األدنى الحد ھدف العدد من
 دخل متوسط من ٪30-0 من أكبر

   %11.00 %11.00 2,016 الفیدرالي الفقر مستوى أو المنطقة
   %12.15 %12.15 2,227 المنطقة دخل متوسط من 31-50٪

   %18.46 %18.46 3,384 المنطقة دخل متوسط من  51-80%
 المنطقة دخل متوسط من 0-80٪ 
   %28.39     مستھدف) (غیر
 دخل متوسط من ٪ 80 من أكثر

 %30.00   %58.39 10,701  المنطقة
 %30.00 %70.00 %100.00 18,328 اإلجمالي

 أو المنخفض الدخل أصحاب إجمالي
 %100.00 %70.00 %41.61 7,627 المتوسط

 قبل من المؤكدة العقاریة ممتلكاتھم خسارة تقل الرئیسي) الذین المسكن (المالك، الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة الفردیة المساعدة في المسجلین *
 أكثر. أو دوالر 9,000 دخلھم إجمالي ویبلغ دوالر 8,000 عن الطوارئ إلدارة الفیدرالیة الوكالة

 
 ھاریس مقاطعة ُمالك - الدخل فئة حسب (بالدوالر) المنازل مالكي مساعدة برنامج تمویل أھداف : 35رقم الجدول

 األقصى الحد األدنى الحد ھدف 
  دوالر  214,000,000.00 المنازل مالكي مساعدة برنامج میزانیة
 أو المنطقة دخل متوسط من ٪30-0 من أكبر

  دوالر  23,539,065.91 الفیدرالي الفقر مستوى
  دوالر  26,002,728.07 المنطقة دخل متوسط من 31-50%
  دوالر  39,512,003.49 المنطقة دخل متوسط من 51-80%

 غیر) المنطقة دخل متوسط من 0-80٪ 
  دوالر  60,746,202.53 (مستھدف

 دوالر 64,200,000.00   المنطقة دخل متوسط من ٪ 80 من أكثر
 دوالر  64,200,000.00 دوالر  149,800,000.00 اإلجمالي

 دوالر  214,000,000.00 دوالر  149,800,000.00 المتوسط أو المنخفض الدخل أصحاب إجمالي
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 خطة العمل المحلیة لمدینة ھیوستن -. تقییم االحتیاجات  3.3
 

 .A األثر التراكمي للكوارث السابقة 
 

ھیوستن تجعلھا عرضة للفیضانات. وقد شھدت ھیوستن على مدار العقد المضاي التضاریس والطبیعة الجغرافیة المسطحة لمدینة 
عندما وصل  2العدید من أحداث الفیضانات الكبرى من جراء األعاصیر والعواصف. وكان إعصار ایك عاصفة قویة من الفئة 

بالمائة من عمالء  95فقد ما یقرب من  . وفقد العدید من السكان الطاقة لعدة أیام، حیث2008إلى الیابسة في جالفیستون في عام 
 . 39ملیون عمیل الطاقة  2.26مركز بوینت إنیرجي 

 
، شھدت المنطقة أمطاًرا غیر مسبوقة من  جراء عدة عواصف، مما أدى إلى تعرض العدید من 2016و  2015وفي عامي 

، عانت ھیوستن 2015ھالوین في نھایة عام األحیاء للفیضانات عدة مرات خالل فترة عامین. وخالل عطلة یوم الذكرى وعید ال
من فیضانات شدیدة من جراء العواصف التي أثرت على منطقة ساحل الخلیج األوسع. وأعلن الرئیس كال الحدثین كوارث كبرى. 

، شھدت ھیوستون مرة أخرى أمطاًرا حطمت األرقام القیاسیةً، وعانت من فیضانات 2016وفي أبریل/نیسان ویونیو/حزیران 
والتي  16,000دیدة. وأعلن الرئیس حدثي الفیضانین ھذین أیضا كوارث كبرى. وكان ما  یقرب من ثلث المباني الـبالغ عددھا ش

تقع خارج السھول الفیضیة للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع  2016و  2015تضررت في أحداث الفیضانات لعامي 
 للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ.

 
. وكان األثر التراكمي لھذه الكوارث مدمًرا في ھیوستن كما كان حجم الضرر 2017أعقب ھذه الفیضانات إعصار ھارفي في عام 

غیر مسبوق.حیث تضررت آالف المباني السكنیة والتجاریة. وُغمرت البنیة التحتیة أو دمرت، وكانت ھناك خسائر في األرواح 
تشھد أي منطقة أخرى في البلد ھذا المستوى من الدمار من جراء الفیضانات وتجاوزت التكلفة  والممتلكات. ووفقاً للتقدیرات، لم

 المرتبطة بأثر ھذه الكوارث نطاقًا غیر عادي لم تشھده من قبل.
 

 .B تأثیر إعصار ھارفي 
 

الداخل، تباطأ  ، ومع تحركھ نحو2018أغسطس  25ضرب إعصار ھارفي ساحل والیة تكساس كإعصار من الفئة الرابعة في 
وتوقف فوق منطقة ھیوستون. ثم تطورت أمطار غزیرة على مقاطعتي فورت بیند وبرازوریا وانتشرت في مقاطعة ھاریس. 
وشھدت منطقة ھیوستون مستویات غیر مسبوقة من األمطار في الیومین المقبلین حیث ظل النظام متوقفا، وارتفعت األمطار 

وفقا لما ذكرتھ دائرة األرصاد الجویة الوطنیة، مما جعلھ فیضانًا یحدث مرة كل ألف عام. بوصة في المنطقة،  50لتغرق نحو 
ووفقا للمركز الوطني لألعاصیر، فإن ھطول األمطار في ھارفي یُعد أعلى معدل سقوط لألمطار على اإلطالق لعاصفة مداریة 

 .1880ام في الوالیات المتحدة القاریة منذ أن بدأت سجالت ھطول األمطار في ع
 
وفي حین أن اإلعصار ھارفي لم یتسبب في إحداث أضرار بالغة ناجمة عن الریاح وانقطاع التیار الكھربائي عن ھیوستون، إال 
أنھ تسبب في فیضانات مطولة ومنتشرة على نطاق واسع. واستمرت أحداث الفیضان في البدایة لعدة أیام، واضطر اآلالف من 

أقدام في مناطق ھیوستن. ووفقًا لموقع  6وحت مستویات میاه الفیضان بین قدم واحد و سكان ھیوستن إلى إخالء منازلھم. وترا
HoustonRecovers.org أي ما 2018أغسطس  27في یوم واحد فقط، وھو  911مكالمة إلى  8,500، كان ھناك أكثر من ،

الیومي. وتم إنقاذ العدید من سكان ھیوستن من قبل المستجیبین للطوارئ. وتم إنقاذ اآلخرین مكالمة في المتوسط  3,000یزید عن 
من قبل المتطوعین من خالل الشاحنات الكبیرة والقوارب، بما في ذلك مجموعة متطوعین مخصصة من أصحاب القوارب 

اء في منطقة الممر التذكاري وممر الطاقة في غرب ھیوستن، التي تقع في . وظلت األحیCajunالخاصة المعروفة باسم البحریة 
                                                           

) استعادة الطاقة: ما تعلمتھ ھیوستن من آیك. 2013). (سبتمبر/أیلول .State Impact( تأثیر الوالیة 39
https://stateimpact.npr.org/texas/2013/09/12/restoring-power-what-houston-learned-from-ike 
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اتجاه مجرى النھر من خزان أدیكس وباركر، تحت سطح الماء لمدة أسبوعین تقریبًا. وبلغ ارتفاع مستویات میاه الفیضان بمنازل 
 في بافالو بایو على مدار عدة أیام. أقدام أو ما یزید حیث تم إطالق المیاه من السدود إلى مجرى النھر 5تلك األحیاء 

 
بالمائة من سكان المدینة قد تضرروا من إعصار ھارفي من خالل األضرار التي لحقت بمنازلھم  29ویحتمل أن یكون حوالي 

امج أسرة من دیارھم وفقًا لتقدیرات إحصائیات غرف الفنادق التي یمولھا البرن 24,000من میاه الفیضانات. وتم تشرید أكثر من 
. وھذا العدد أقل بكثیر من العدد الحقیقي للعائالت  40الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

النازحة، حیث وجد الكثیر من الناس مأوى مع أسرھم أو في المالجئ المحلیة في المراكز المجتمعیة الدینیة أو الوحدات المستأجرة 
رفیھیة. كما أن ھذا الرقم یستثني األشخاص الذین لم یتمكنوا أو لم یستطیعوا طلب مساعدة البرنامج الوطني للتأمین أو المركبات الت

شخص یقیمون في  37,000ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ. وشھدت األیام التي تلت العاصفة ما یقدر بـ 
شخص یحتمون في مركز جورج  11,000ا تابعة للصلیب األحمر في ھیوستن. وكان ھناك مرفقًا جماعیً  270مآِو في تزید على 

 . 41آر براون للمؤتمرات وحده 
 

بعد أن ھدأت الفیضانات، بدأت عملیة التنظیف الھائلة. حیث قامت المدینة ومقاولوھا بإزالة أكثر من ملیوني یاردة مكعبة من و 
حوًضا من أحواض السباحة ذات الحجم األولمبي.  622األحیاء المدمرة، وھو حجم یمأل الحطام الناجمة عن المنازل والمباني و

وقد تبرع سكان ھیوستن، فضالً عن أشخاص من جمیع أنحاء البالد، باإلمدادات والوقت التطوعي للمساعدة في جھود التعافي 
، وھو عبارة عن Crisis Cleanup)ثار األزمة (على المدى القصیر. واستخدمت المدینة والمنظمات غیر الربحیة نظام إزالة آ

منصة تعاونیة عبر اإلنترنت إلدارة طلبات العمل في حاالت الكوارث، لتنسیق جھود المتطوعین ومساعدة آالف السكان بتنظیف 
 منازلھم لمنع العفن واألخطار الداخلیة األخرى.

 
البنیة التحتیة. فقد كانت ھناك خسارة في النشاط االقتصادي ال یقتصر تأثیر ھارفي على الخسائر في األرواح والممتلكات و

وتعطیل بالمدارس. عانت مدرسة ھیوستن المستقلة من ضرر بعدة مدارس، اضطر بعضھا إلى اإلغالق لمدة عام، مما أثر على 
ماویات المتضررة على میاه الفیضانات، ظھرت أیضاً مخاوف بشأن التأثیر البیئي لمصانع البتروكیطالب. ومع تضاؤل  6,500

 الھواء وجودة المیاه في المدینة.
 

) على أنھا المنكوبة واألكثر تضرًرا (مقاطعة ھاریس HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (التي حددتھا تقع مدینة ھیوستن في المناطق 
التعافي من الكوارث   -ومقاطعة فورت بیند ومقاطعة مونتغومري). سوف تدعم البرامج الممولة من صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 

)CDBG-DR  ( اإلسكان والتنمیة المجتمعیة والقدرة على التكیف والتعافي في المدینة،  -التخطیط بما في ذلك أنشطة  -بمدینة ھیوستن
 ) على أنھا المناطق المنكوبة األكثر تضرًرا.HUDوبالتالي ستستفید منھا المناطق التي تحددھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 
 اء إعصار ھارفي.قدم في ھیوستن أثن 1یوضح الشكل التالي الفیضان الذي یزید عن 

  

                                                           
). ماذا یمكن أن تواجھ ھیوستن بعد ھارفي؟ 2017معھد كیندر للدراسات الحضریة، (دیسمبر  40

https://kinder.rice.edu/2018/01/08/whats-next-for-houston-after-harvey 
 . العاصفة االستوائیة  األشخاص الذین تم إجالؤھم بسبب إعصار ھارفي یندفعون إلى مأوى ھیوستن2017فوكس نیوز. أغسطس  41

http://www.foxnews.com/us/2017/08/30/houston-shelters-including-sports-stadiums-mosques-swell-with-harvey-
evacuees.html 



 

 
103 من 277 صفحة    
 

 
  قدم إلعصار ھارفي 1: خریطة غمر الماء ذو إرتفاع 41الشكل 

 قدم 1فیضان ھارفي یرتفع 
 

المناطق التي تعاني من الفقرألسباب 
 عرقیة/إیثنیة

 

 األحیاء الفائقة 
 
 الشركات الكبرى

 
 طریق سریع -

 
 والیة و فیدرالیة 

 
 جراند باركواي -

 

 مدینة ھیوستن
 قسم تطویر االسكان والمجتمع

اإلسكان و مصادر البیانات: قسم تطویر 
المجتمع و نظم المعلومات الجغرافیة 

 بمدینة ھیوستن
 

 إخالء المسؤولیة:
كافة البیانات تم إعدادھا وتوفیرھا 

ألغراض الرجوع إلیھا بشكل عام وال 
یجوز استخدامھا أو االعتماد علیھا في 
تطبیقات معینة دون التحقق منھا بشكل 

 مستقل.
ال تمثل مدینة ھیوستن وال تضمن دقة 

لبیانات او اكتمالھا وال تتحمل المدینة أي ا
 مسئولیة تتعلق باستخدام ھذه البیانات

 
 1088خریطة: 

 31/5/2018إنتاج: 
GeoDesign وPlannong 

solutions 

قدم 1ارتفاع فیضان ھارفي   

 دلیل المصطلحات

 میل
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 .C الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرة 
 

ملیون نسمة وھي جزء من المنطقة الحضریة األسرع نمواً واألكثر ثراًء وتعددًا ثقافیاً وعرقیًا في  2.2یبلغ عدد سكان ھیوستن 
التعافي من -مقاطعة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 49. تضم ھیوستن أكثر من ربع السكان مجتمعین من  42البالد 

اإلیجار والقیمة المتوسطة للوحدات التي یشغلھا دخل األسرة في ھیوستن عن والیة تكساس، لكن متوسط الكوارث. ویقل متوسط 
المزیج من الدخل المنخفض وتكالیف السكن المرتفعة یعني أن القدرة على تحمل تكالیف مالكوھا مساویة تقریباً لتكساس. وھذا 

 .والیةالسكن تشكل تحدیًا أكبر لسكان ھیوستن أكثر من المناطق األخرى في ال
 

ي، ونحو ٪ من السكان ھم من األمریكیین من أصل أفریق22، فإن أكثر من 2016ووفقًا لتقدیرات المسح المجتمعي األمریكي لعام 
 45٪ ینتمون لعرقین أو أكثر أو لبعض األعراق األخرى. وما یقرب من 12٪ من البیض، و 58٪ منھم من األسیویین، و 7

بالمائة من سكان ھیوستن ھم من أصل اسباني أو التیني. فالسكان الذین یُعرفون بأنھم من أصل أسباني أو التیني یمثلون األغلبیة 
 مقاطعة المؤھلة. 49والـ  والیةن، والتي تختلف عن الالعرقیة/اإلثنیة في ھیوست

 
بالمائة من جمیع األسر المعیشیة،  14یتغیر عدد سكان ھیوستن وثلث سكانھا تقریبا  من المھاجرین. ووفًقا للتقدیرات، تعاني نسبة 

السكان یواجھون حاجًزا لغویًا،  أسرة في ھیوستن من الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. وھذا یعني أن ھؤالء 116,473أو 
وقد یحتاجون إلى دعم إضافي أثناء عملیة التعافي. وقد یعجزون أیًضا عن تقدیم طلب للحصول على مساعدة فوریة من البرنامج 

ة الفردیة الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ، وبالتالي قد ال یتم تمثیلھم في بیانات المساعد
 للبرنامج، والتي تُستخدم في ھذه الوثیقة لتحدید االحتیاجات السكنیة في ھیوستن.

 
وھي نسبة أعلى بكثیر من النسبة المئویة  ،بالمائة من البالغین في ھیوستن على شھادة الثانویة العامة 22ولم یحصل ما یقرب من 

دوالر.  47,010دخل األسرة في ھیوستن ھو لثانویة العامة. ویبلغ متوسط للبالغین في والیة تكساس الذین لم یحصلوا على شھادة ا
، تم تحدید األسر التي تتكون 2017الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة. ففي عام  إدارةویتم تحدید خط الفقر كل عام من قبل 

والیة على أنھا تعاني  48رة البالغ عددھا دوالر أمریكي في الوالیات المجاو 24,600من أربعة أشخاص والتي یقل دخلھا عن 
 .والیةبالمائة فقط في ال 16بالمائة من الناس تحت خط الفقر في ھیوستن مقارنة بنسبة  22من الفقر. ویعیش نحو 

 
في  یقدم الجدول التالي ملخًصا للمعلومات الدیموغرافیة واإلسكانیة في ھیوستن مقارنةً بالمعلومات الدیموغرافیة واإلسكانیة

 تكساس.
 

  

                                                           
. 2018). مسح كیندر لمنطقة ھیوستن لعام 2018ریة، (معھد كیندر للدراسات الحض 42

https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Kinder percent20Houston percent20Area percent20Survey 
percent202018.pdf 
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 طبقاً لمكتب تعداد السكان األمریكي 2016اإلحصاءات الدیموغرافیة لتكساس و ھیوستن لعام : 36الجدول رقم 
 مدینة ھیوستن تكساس 

 تقدیرات تقدیرات حقیقة
 

 النسبة المئویة بالمنطقة

% من تعداد سكان 8 2,240,582 27,862,596 2016تعدد السكان لعام  
 تكساس

السكان، النسبة المئویة  
 2010أبریل  1من  –للتغییر 

 1(أساس التقدیرات) إلى 
 2016یولیو 

10.80% 7%  

 5األشخاص دون سن 
سنوات، النسبة المئویة لعام 

2016 

٪ من تعداد سكان  7.8 175,167 7.20%
 المدینة

سنة  18األشخاص دون سن 
 2016النسبة المئویة لعام 

26.20% 567,297 25.3% 

سنة  65األشخاص في عمر 
فأكثر، النسبة المئویة لعام 

2016 

12.00% 219,012 10.0% 

السكان البیض فقط، النسبة 
 2016المئویة لعام  

79.40% 1,305,482 58.3% 

السود أو األمریكیون من أصل 
أفریقي فقط، النسبة المئویة 

 2016لعام  

12.60% 511,398 22.8% 

األمریكیین السكان من الھنود 
أو سكان أالسكا األصلیین 
فقط، النسبة المئویة لعام  

2016 

1.00% 8,047 0.4% 

اآلسیویون فقط النسبة المئویة 
 2016لعام  

4.80% 149,265 6.7% 

سكان ھاواي  األصلیین 
وغیرھم من مواطني جزر 
المحیط الھادئ فقط، النسبة 

 2016المئویة لعام  

0.10% 1,256 0.1% 

أو أكثر، النسبة المئویة عرقان 
 2016لعام  

1.90% 44,986 2.0% 

إسباني أو التیني، النسبة 
 2016المئویة لعام  

39.10% 992,886 44.3% 

البیض فقط، دون األسبانیین 
أو الالتینیین، النسبة المئویة 

 2016لعام  

42.60% 562,237 25.1% 

  937,245 10,753,629 2016الوحدات السكنیة عام 
معدل الوحدات السكنیة التي 

 2012یشغلھا مالكھا، من عام 
 2016وحتى 

% من الوحدات 38.0 359,118 61.90%
 السكنیة

القیمة المتوسطة للوحدات 
السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 

 2016وحتى  2012من عام 

  دوالر  140,300 دوالر  142,700
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 مدینة ھیوستن تكساس 
 تقدیرات تقدیرات حقیقة

 
 النسبة المئویة بالمنطقة

متوسط إجمالي اإلیجار، من 
 2016وحتى  2012عام 

  دوالر  898 دوالر  911

 مدینة ھیوستن تكساس 
ذوي  اإلعاقة، دون سن الـ 

عاماً، النسبة المئویة من  65
 2016وحتى  2012عام 

8.10% 136,693 
 

6.0% 

متوسط دخل األسرة (بالدوالر 
 2012)، من عام 2016عام 

 2016وحتى 

  دوالر  47,010 دوالر  54,727

متوسط دخل األسرة للوحدات 
التي یشغلھا مالكوھا (بالدوالر 

 2012)، من عام 2016عام 
 2016وحتى 

  دوالر  71,418 دوالر  70,980

متوسط دخل األسرة  للوحدات 
التي یشغلھا المستأجرون 

)، من 2016(بالدوالر عام 
 2016وحتى  2012عام 

  دوالر  35,250 دوالر  36,330

 %21.9  %15.60 النسبة المئویة للفقراء
التكلفة التي تقع على عاتق 

الوحدات التي یشغلھا مالكوھا، 
 2016وحتى  2012من عام 

٪ من الوحدات التي 23.46 84,246 21.17%
 یشغلھا المالك

التكلفة التي تقع على عاتق 
الوحدات التي یشغلھا 
 2012المستأجرون  من عام 

 2016وحتى 

٪ من الوحدات التي 47.44 223,952 44.35%
 المستأجریشغلھا 

مساحة األرض بالمیل المربع 
 2010عام 

 ٪ من منطقة المترو 6.7 600 261,231.71

 .2016وحتى  2012المصدر: مدینة ھیوستن وفقًا للمسح المجتمعي األمریكي من عام 
 

 .D  تحلیل الدخل المنخفض والمتوسط 
 

بالمائة أو ما  51تحدد الخریطة التالیة مجموعات كتلة التعداد التي یحصل أفرادھا على دخل منخفض ومتوسط وھي تمثل نسبة 
اإلسكان والتنمیة  إدارةالصادرة عن  2017یزید في مدینة ھیوستن باستخدام البیانات الموجزة للدخل المنخفض أو المتوسط لعام 

اإلسكان والتنمیة  إدارةر ألسباب عرقیة/إثنیة والتي تُعرفھا لفقطق ایضاً مناتُوضح الخریطة أکما  .الحضریة في الوالیات المتحدة
ن مر کثأو ألمائة با 40ر البیض و غیف سكانھا من نصن مر کثكمناطق تعداد سكاني یكون أ  الحضریة في الوالیات المتحدة

 سكانھا یعانون من الفقر.  
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 : النسبة المئویة للسكان  ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط طبقاً للمجموعات السكنیة مع تحدید المناطق الفقیرة ألسباب عرقیة/إثنیة42شكل 

المنخفض مناطق الدخل 
 والمتوسط

 

مناطق فقیرة ألسباب 
 عرقیة/إثنیة

 
 طریق سریع

 
 الفیدرالیة والوالیة

 
 جراند باركواي

 
 منتزھات

 
 واحات المیاة
 

 مدینة ھیوستن
 قسم تطویر االسكان والمجتمع

مصادر البیانات: قسم تطویر اإلسكان و 
المجتمع و نظم المعلومات الجغرافیة 

 بمدینة ھیوستن
 

 المسؤولیة:إخالء 
كافة البیانات تم إعدادھا وتوفیرھا 

ألغراض الرجوع إلیھا بشكل عام وال 
یجوز استخدامھا أو االعتماد علیھا في 
تطبیقات معینة دون التحقق منھا بشكل 

 مستقل.
ال تمثل مدینة ھیوستن وال تضمن دقة 

البیانات او اكتمالھا وال تتحمل المدینة أي 
 ذه البیاناتمسئولیة تتعلق باستخدام ھ

 
 1088خریطة: 

 31/5/2018إنتاج: 
GeoDesign وPlannong 

solutions 

مناطق الدخل المنخفض 
 والمتوسط

 دلیل المصطلحات

 میل
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 .E ) مؤشر الضعف االجتماعيSoVI( 
 

تحدد الخریطة التالیة لمدینة ھیوستن المجتمعات التي ستحتاج على األرجح إلى الدعم قبل وقوع حدث خطیر وأثناء وبعد وقوعھ  
وفقًا لما یحدده مؤشر الضعف االجتماعي. وھذا المؤشر، الذي طّوره معھد بحوث المخاطر وقابلیة التضرر منھا التابع لجامعة 

تغیراً اجتماعیاً واقتصادیاً تسھم في الحد من قدرة المجتمع على االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا م 29كارولینا الجنوبیة، یضم 
بالمائة على المستوى الوطني مجتمعات تتمیز بأنھا  80والتعافي منھا. وتعتبر مناطق التعداد السكاني التي تُضنف في  أعلى نسبة 

تطابق المناطق التي تعاني من درجة عالیة من الضعف إلى حد ما مع تعاني من ضعف اجتماعي "مرتفع". وفي ھیوستن، ت
 والمناطق التي تشكل أقلیة في الغالب، بما في ذلك المناطق الفقیرة ألسباب عرقیة/إثنیة. الدخل المنخفض والمتوسطمناطق 
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: مؤشر الضعف االجتماعي والمناطق الفقیرة ألسباب عرقیة/إثنیة لمدینة ھیوستن43شكل 

 منخفض

 االنخافضمتوسط 

 متوسط

 متوسط االرتفاع
 مرتفع

ألسباب عرقیة/  مناطق فقیرة
 إثنیة

 طریق سریع 

 الفیدرالیة والوالیة 1

 جراند باركواي 

 

 مدینة ھیوستن
 قسم تطویر االسكان والمجتمع

مصادر البیانات: قسم تطویر اإلسكان و 
المجتمع و نظم المعلومات الجغرافیة 

 بمدینة ھیوستن
 

 إخالء المسؤولیة:
كافة البیانات تم إعدادھا وتوفیرھا 

الرجوع إلیھا بشكل عام وال  ألغراض
یجوز استخدامھا أو االعتماد علیھا في 
تطبیقات معینة دون التحقق منھا بشكل 

 مستقل.
ال تمثل مدینة ھیوستن وال تضمن دقة 

البیانات او اكتمالھا وال تتحمل المدینة أي 
 مسئولیة تتعلق باستخدام ھذه البیانات

 
 1088خریطة: 

 31/5/2018إنتاج: 
GeoDesign وPlannong 

solutions 

 الضعف االجتماعي

 دلیل  المصطلحات

 الضعف االجتماعي

 میل
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 .F تأثیر اإلسكان 
 

 . سوق العقارات1
 

اقتصاد ھیوستن. حیث إن إجمالي مبیعات العقارات قد تزاید باطراد في یعد قطاع العقارات واحدًا من أقوى المجاالت في 
وحدة سكنیة في ھیوستن بمعدل شغور من  930,000السنوات األخیرة. ووفقا للمسح المجتمعي األمریكي، ھناك أكثر من 

دوالر. وقد تسبب  140,300سعر المنزل الذي یشغلھ مالكھ . ویبلغ متوسط 7.7ومعدل شغور اإلیجار من  1.9المالك  یبلغ 
، ومع ذلك انتعشت السوق على الفور وشھدت 2017إعصار ھارفي في انخفاض مبیعات المنازل بعض الشيء في أغسطس 

. ووفقًا لمركز تكساس أي أند إم العقاري، ال تزال ھیوستن 43زیادات في مبیعات المنازل في نفس الفترة من العام السابق 
 2018الوطني في عدد التصاریح الصادرة لبناء منزل األسرة الواحدة. ومن المتوقع في عام  تحتل الصدارة على المستوى

معدل النمو السنوي لتصاریح بناء منزل األسرة الواحدة قد ٪. وكان متوسط 14أن تزید تراخیص بناء األسرة الواحدة بنسبة 
 .2017إلى عام  1991بالمائة من عام  6اقترب من 

 
بالمائة من  57وجود سوق قوي للمنازل السكنیة، إال أن ھیوستن مدینة ذات أغلبیة مستأجرة، حیث یستأجر وعلى الرغم من 

دوالًرا، وما یقرب من نصف إجمالي  898اإلیجار اإلجمالي سكان ھیوستن المنازل التي یعیشون بھا. ویبلغ متوسط 
بالمائة من دخل أسرھم یُنفق على السكن. وعلى الرغم من  30المستأجرین یتكبدون تكالیف اإلسكان، مما یعني أن أكثر من 

بالمائة من المنازل تمتاز بمرافق كاملة للسباكة والمطبخ، إال أن معظم  99أن مبیعات المنازل كانت قویة وما یزید عن 
یوستن بنیت قبل عام بالمائة) إجمالي المنازل في ھ 56المساكن الموجودة في المدینة أصبحت قدیمة البناء. فأكثر من نصف (

بالمائة  41. وھذه نسبة كبیرة إلى حد كبیر مقارنة بالمساكن الموجودة في بقیة أنحاء الوالیة، حیث تم بناء ما یقرب من 1979
 .1979من المنازل قبل عام 

 
ب اإلعصار وكان معدل الطلب على المساكن في ھیوستن، وخاصة المنازل ذات األسعار المعقولة، عالیا حتى قبل أن یضر

ھارفي المدینة. ولكن منذ إعصار ھارفي انخفض المعروض من المساكن بسبب المنازل غیر المأھولة التي غمرتھا 
الفیضانات. وقد أدى ھذا بدوره إلى زیادة انخفاض العرض المحدود بالفعل للمنازل ذات األسعار المعقولة، حیث یتنافس عدد 

 انخفاض المعروض من الوحدات.متزاید من المستأجرین والمشترین على 
 

ومن  44أسرة التكالیف السكنیة في السنوات التي سبقت ھارفي.  000,830ویتكبد أكثر من نصف العائالت البالغ عددھا 
نتیجة لتأثیر ھارفي على القدرة على تحمل تكالیف السكن في ھیوستن. فالمستأجرون  2018المتوقع أن یرتفع ھذا الرقم في 

بالمائة من الوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكوھا سكانھا مثقلون  23حیث أن  -بدون عبئًا أكبر مقارنة بالمالك في ھیوستن یتك
بالمائة من الوحدات السكنیة التي یشغلھا المستأجرون سكانھا مثقلون بالتكلفة. ویعتبر الشخص مثقالُ  47بالتكلفة، في حین أن 

 بالمائة من دخلھ على نفقات السكن مثل اإلیجار أو الرھن العقاري. 30بتكلفة السكن عندما ینفق أكثر من 
 

ویعني تناقص عدد الوحدات المتاحة وزیادة الطلب أن الفجوة بین العرض والطلب على المساكن أكبر مما كانت علیھ قبل 
 إعصار ھارفي.

 

                                                           
. ). المالمح الرئیسیة القتصاد ھیوستن2017مركز األبحاث المشتركة بھیوستن الكبرى ( 43

http://www.houston.org/assets/pdf/economy/Economic-Highlights-2017-web.pdf 
). ترقیم طلبات ھیوستن للحصول على مساكن بأسعار معقولة، 2017ھیوستن كرونیكل، شباط ( 44

https://www.chron.com/business/texanomics/article/Putting-a-number-on-Houston-s-affordable-housing-
10945884.php 
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كما تحتوي منطقة مترو ھیوستن أیًضا على مساحة أكبرلكل وحدة سكنیة مقارنة بالوالیة. ووفقًا لتعداد السكان األمریكي، 
على متوسط مساحة  MSAشوغر الند، تحتوي -ذا وودالند -، فإن ھیوستن2015عام ل، (AHS)مسح اإلسكان األمریكي 

لمنطقة ھیوستن متروبولیتان اإلحصائیة مقارنة  1,800المساحة أكبر للوحدة السكنیة مقارنة بتكساس، حیث یبلغ متوسط 
بالمائة من المنازل في منطقة ھیوستن  35قدم مربع لتكساس. ووفقا لمسح اإلسكان األمریكي، فإن  1,600بمتوسط یبلغ 

بالمائة من منازل تكساس. وفي ظل وجود  28قدم مربع أو أكثر، مقارنة بـ  2,000تبلغ مساحتھا متروبولیتان اإلحصائیة 
نسبة أكبر من المنازل التي تمتاز بمساحة أكبر في منطقة ھیوستن متروبولیتان اإلحصائیة، فمن المتوقع أن تكون تكالیف 

 من بقیة الوالیة. اإلصالح لكل وحدة أعلى في منطقة ھیوستن متروبولیتان اإلحصائیة 
 

كافة الدخول وقیم اإلسكان بالفیضانات بسبب إعصار ھارفي. وتأثرت العدید من المنازل في  یقطنھاوقد تأثرت األحیاء التي 
التي تحتوي على مساحة مربعة أكبر وقیمة متوسط منازل أعلى مقارنة  –النصب التذكاري وأحیاء بریار فوریست سوبر 

بالفیضانات الشدیدة ألسابیع بعد العاصفة، حیث تم إطالق المیاه من خزانات باركر وأدیكس إلى   –الیة المدینة والوبمتوسط 
بوفالو بایو. وتأثرت المنازل التي یشغلھا كل من المستأجرین والمالك في المنطقة بمیاه الفیضانات التي وصل ارتفاعھا إلى 

في بریار فوریست  2015قیمة المساكن عام  تخطیط والتنمیة، كان متوسط أقدام ألكثر من أسبوعین. وفقا إلدارة ھیوستن لل 6
دوالر؛ وكانت كل من القیم المتوسطة أعلى بكثیر من القیمة المتوسطة   366,629دوالر، وفي میمولایر كان  222,903

ن مدونة القوانین، التي م 19دوالر. باإلضافة إلى ذلك، ومع إدخال تعدیالت على الفصل  131,700 بالمدینة التي بلغت
تتضمن قانون الفیضان الساحلي للمدینة، فإن العدید من المنازل التي تحتاج إلى إصالحات طفیفة من األضرار الناجمة عن 
الفیضانات قد تحتاج اآلن إلى المزید من اإلصالحات واسعة النطاق ذات الصلة باالرتفاع لتتوافق مع اللوائح الجدیدة. وبالرغم 

معظم ھذه المنازل لن تحتاج إلى إعادة بناء، إال أنھا ستحتاج إلى إصالحات واسعة النطاق، والتي ستكون أكثر تكلفة من أن 
 .والیةبسبب الحجم األكبر والقیمة المتوسطة األعلى لھذه المنازل مقارنة ببقیة المدینة وال

 
 . عدم وجود المأوى2

 
مدى عدة سنوات ماضیة. وقد استخدمت المدینة مصادر تمویل مختلفة لتنفیذ تعمل مدینة ھیوستن على الحد من التشرد على 

البرامج التي تساعد الفئات السكانیة الضعیفة المعرضة لخطر التشرد واألشخاص المشردین والذین یحتاجون إلى المأوى 
إلدارة برنامج قائم على  )HHA(والخدمات العامة. ففي اآلونة األخیرة، دخلت المدینة في شراكة مع ھیئة ھیوستن لإلسكان 

، والذي ساعد األسر التي تواجھ خطر التشرد على HOME)المساعدة اإلیجاریة للمستأجرین بتمویل من برنامج ھوم (
البقاء في منازلھم. وقد ساعدت العدید من أنشطة الخدمة العامة، مثل خدمات الرعایة الصحیة للمشردین وبرامج المأوى 

برامج المأوى األخرى للمشردین التي یتم تمویلھا من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات، على توفیر الیومي وغیرھا من 
) ESGمنح حلول الطوارئ ( برنامج وتسھیل حصول المشردین على المأوى والخدمات الالزمة. وتستمر المدینة في استخدام

السریع، ومكافحة التشرد من خالل تقدیمھا لمساعدات في  لتمویل خدمات اإلسكان والتوطین واالستقرار في إعادة التسكین
 اإلیجار والمرافق، وتوفیر خدمات اإلیواء في حاالت الطوارئ.

 
، استفادت ھیوستن أیًضا من منح حلول الطوارئوفضالً عن استفادتھا من برامج ھوم  والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات و

) وبرنامج إسكان HOPWAالمشمولین ببرنامج مكافحة مرض اإلیدز ( فرص اإلسكان المخصصة لألشخاص لألشخاص
لمساعدة األشخاص واألسر المشردین والمعرضین لخطر التشرد من خالل المساعدة  )HHSPوخدمات من ال مأوى لھم (

وثیق مع بشكل  2012في اإلیجار، واإلسكان، وخدمات اإلیواء.، وخدمات الرعایة الصحیة. وقد عملت المدینة منذ عام 
 شركاء المجتمع إلنشاء وتوفیر مسكن دائم مدعوم.
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یضطلع ائتالف المشردین في ھیوستن/ ائتالف مقاطعة ھاریس (االئتالف) بدور رائد في تطویر االستراتیجیات المجتمعیة 
ستمرة بمقاطعة والدعوة إلیھا وتنسیقھا من أجل مكافحة وإنھاء التشرد. كما یعمل كوكالة رائدة في ھیوستن/الرعایة الم

التشرد ) ألعداد األفراد الذي یستمتعون بمأوى ومن ال مأوى لھم ممن یعانون من PITھاریس، یقوم بعمل حصر زمني (
في ھیوستن، ومقاطعة ھاریس، ومقاطعة فورت بیند، ومنطقة مقاطعة مونتغومري مرة واحدة في السنة على مدار ثالثة 

زمني في تحدید عدد األشخاص الذین یعانون من التشرد، على النحو المحدد من أیام.  ویتمثل الغرض من ھذا الحصر ال
 إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة.

 
، انخفض عدد األشخاص الذین یستمتعون بمأوى والذین ال مأوى لھم في ھیوستن، ومقاطعة 2017إلى عام  2011ومنذ عام 

شخصا، بحسب تصریحات  3,412إلى  8,538بالمائة، حیث انخفض من من  60بة ھاریس، ومقاطعة فورت بیند بنس
بالمائة  39، كان 2017بالمائة. ففي عام  82االئتالف. باإلضافة إلى ذلك، انخفض التشرد المزمن لمن ال مأوى لھم بنسبة 

 21؛ كما حصلت نسبة  )GEDالعام ( دبلوم التعلیممن المشردین الذین ال مأوى لھم حاصلین على شھادة الثانویة العامة أو 
بالمائة من األشخاص الذین ال مأوى بال أي  25بالمائة منھم على كلیة أو شھادة جامعیة أو شھادة بعد الجامعیة. وكانت نسبة 

 بالمائة یستولوا دخلھم. 20دخل؛ و 
 

بالمائة  15دد المشردین زاد بنسبة . ویظھر ھذا الحصر أن ع2018، أصدر االئتالف حصًرا زمنیًا لعام 2018مایو  23في 
شخصاً. في الوقت الذي ازدادت فیھ أعداد عملیات الحصر الزمني في  4,143إلى  3,605في عام واحد، حیث ارتفع من 

، كانت الزیادة في أعلى مستویاتھا في منطقة 2018و 2017منطقة ساحل الخلیج ومناطق أخرى في تكساس بین عامي 
ون ھذه الزیادة في عدد األشخاص المشردین في منطقة ھیوستون تأثیًرا مباشًرا إلعصار ھارفي. ھیوستن. ویفترض أن تك

بالمائة) من األشخاص الذین ال مأوى لھم بأن إعصار ھارفي ھو السبب في  18وأفاد حوالي واحد من كل خمسة أشخاص (
الذین یعیشون في إسكان مؤقت، مثل اإلقامة مع تشریدھم. وینبغي مالحظة أن عدد المتشردین ال یأخذ في االعتبار أولئك 

 العائلة أو األصدقاء. ویحتمل  أن یكون حصر عدد المشردین یعرض عددًا إجمالیًا للمشردین أقل من العدد الفعلي.
 

وعلى الرغم من تضرر عدد قلیل من المساكن المخصصة للمشردین بسبب إعصار ھارفي، إال أن ھناك حاجة ماسة إلى 
افیة إلسكان وخدمات المشردین منذ وقوع الكارثة لألسباب التالیة: أوالً، ازداد عدد المشردین ألول مرة منذ سبع موارد إض

. ثانیاً، بعض األسر واألفراد الذین وجدوا مساكن مؤقتة، مثل أولئك الذین یعیشون مع الحصر الزمنيسنوات، كما یتبین من 
ون لخطر التشرد خالل العام القادم ألن مساكنھم المؤقتة تصبح غیر متوفرة أسرھم أو أصدقائھم بعد إعصار ھارفي، معرض

أو غیر مالئمة. وأخیرا، تم تضییق الخناق على سوق اإلسكان، مما أدى إلى توافر عدد أقل من الوحدات عما كان متاحا من 
 قبل كسكن للمشردین أو أولئك المعرضین لخطر التشرد.

 
 برنامج تكساس  2-1-1 . الخدمات االجتماعیة:3
 

أكتوبر  10أغسطس و  28للمنطقة. وفي الفترة بین  2-1-1تُشغل یونایتد واي في ھیوستن الكبرى خط المساعدة الھاتفي 
متصل تحویل الخدمة  51,596، وطلب ما مجموعھ 2-1-1من السكان على خط المساعدة الھاتفي 136,000، اتصل 2017

 233,21د شھر من العاصفة، تلقى خط المساعدة الھاتفي أكبر عدد من المكالمات یبلغ وبع 45بسبب تأثیر إعصار ھارفي. 
لمدة أسبوع بعد  مرور شھر ونصف على العاصفة. وكانت مطالب معظم المكالمات  1,801في األسبوع األول وانخفض إلى 
وغیرھا من  دمات الصحیة في تكساسبرنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة للكوارث والختحویل الخدمة أو معلومات عن 

 المساعدات الغذائیة، والمساعدات المالیة المؤقتة، والمأوى، ومساعدة البطالة في حاالت الكوارث.
 

                                                           
 أثناء وبعد ھارفي.  211). الخریطة: خط المساعدة 2017أبحاث معھد كیندر (نوفمبر  45

 https://kinder.rice.edu/2017/11/09/map-211-calls-during-and-after-harvey/#.WgSOflWnGUl 
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 . المساعدة المؤقتة لإلسكان 4
 

) تم DHAPقامت مدینة ھیوستن بإدارة ثالثة برامج مساعدة مباشرة لإلسكان (في األشھر التالیة إلعصار ھارفي، 
تصمیمھا لتوفیر اإلغاثة المؤقتة للسكان المتأثرین بینما یتم تحدید طرق إلصالح منازلھم بشكل كامل. وھذه البرامج یتم 

تمویلھا من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ وتدیرھا والیة تكساس. وتقوم ھیوستن باعتبارھا مستفید فرعي من الوكالة 
دارة برامج المساعدة المباشرة لإلسكان في ھیوستن. وتشمل األسر المؤھلة لھذه البرامج تلك الفیدرالیة إلدارة الطوارئ بإ

خسارة مؤكدة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ األسر المسجلة في الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ والتي تكبدت 
ن آمن وصحي ومأمون للمقیمین المؤھلین لھذه البرامج دوالر على األقل. وتساعد ھذه البرامج في توفیر سك 17,000تبلغ 

وھو الموعد الذي لم یعد فیھ بإمكان المتقدمین االستفادة من تلك  2019فبرایر  25وتنتھي جمیع البرامج الثالثة في 
 البرامج.

 
ثرین المؤھلین للبرامج، ویقدم برنامج المساعدة المباشرة لبرنامج إصالح المساكن المحدود إصالحات منزلیة للمقیمین المتأ

أسرة. ویوفر برنامج الوحدات المنزلیة المصنعة والمركبات الترفیھیة وبرنامج اإلیجار  185وقد استفادت منھ حوالي 
 أسرة. 113المباشر خیارات سكنیة بدیلة بینما یقوم السكان بإصالح منازلھم، وقد استفادت منھ 

 
 التأمین5. 

 
حول التأمین  2018قدمت إدارة تأمین تكساس عرًضا إلى لجنة األعمال والتجارة بمجلس الشیوخ في والیة تكساس في ینایر 

وإعصار ھارفي. وجمعت إدارة تأمین تكساس المعلومات من شركات التأمین الخاصة، ورابطة التأمین ضد عواصف 
التأمین الشخصیة والتجاریة، ولكن تم اإلبالغ عن ھذه لجمیع خطوط  (TFPA)تكساس، ورابطة خطة تكساس العادلة 

المعلومات فقط من قبل المقاطعة. وعلى الرغم من أن مدینة ھیوستن تقع في مقاطعات ھاریس، وفورت بند، ومونتغمري، 
ذلك  ملیون یقیمون في مقاطعة ھاریس. وتستخدم مقاطعة ھاریس، بما في 2.2إال أن غالبیة سكان ھیوستن البالغ عددھم 

 ھیوستن، في ھذا القسم لتمثیل الحاجة في ھیوستن في ظل غیاب  معلومات ھیوستن فقط.
 

ویتضمن الجدول التالي معلومات عن مطالبات تأمین إعصار ھارفي في مقاطعة ھاریس. وتشمل الخطوط الشخصیة التأمین 
لسیارات الشخصیة. وتشمل الخطوط األخرى أنواع الخاص بالُمالك والتأمین السكني وتأمین ُمالك المنازل المتنقلة وتأمین ا

 أخرى من التأمین مثل الشركات واألعمال التجاریة والتأمین على المحاصیل.
 

 مطالبات تأمین إعصار لمقاطعة ھاریس بما في ذلك ھیوستن: 37الجدول رقم 
 مقدار الخسائر المتكبدة مقدار الخسائر المدفوعة عدد المطالبات 

 دوالر  1,556,882,087 دوالر  1,136,071,404 234,168 للتأمینالخط الشخصي 
 دوالر  4,002,476,765 دوالر  1,000,655,816 49,461 خطوط أخرى للتأمین

 
ودة للمنازل السكنة لعائلة وعائلتین ووحدات منازل وسط المدینة ووحدات تغطیة محد رابطة خطة تكساس العادلةتوفر 

اإلسكان الجماعیة التي تفي بمعاییر اكتتاب معینة. وتقدم رابطة خطة تكساس العادلة التأمین على الممتلكات السكنیة لسكان 
نقص الخدمات. وقد نت عملیات حصر سیاسیة  والیة تكساس في المناطق التي یحددھا مفوض التأمین على أنھا تعاني من

، وخاصة في منطقة ھیوستن 2015إلى منتصف عام  2010بالمائة سنویا من عام  12رابطة خطة تكساس العادلة بنسبة 
 الكبرى، حیث أعادت شركات التأمین تقییم تعرضھا لكوارث.
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مجموعة فرعیة من المعلومات التي تم اإلعالم  2018وتعد معلومات رابطة خطة تكساس العادلة التالیة اعتباًرا من مایو 
عنھا من إدارة تأمین تكساس. حیث بلغ إجمالي مدفوعات التعویضات في ھیوستن المتعلقة بإعصار ھارفي، وھي الخسائر 

قات ملیون دوالر. كذلك بلغت النف 14المدفوعة أو المتوقع دفعھا مباشرة للمؤمن علیھم لتغطیة الطرف األول، أكثر من 
ملیون دوالر. وبلغ متوسط  8المدفوعة، وھي نفقات تعدیل المطالبات التي ال یمكن تحمیلھا على مطالبات محددة، أكثر من 

 دوالر في ھیوستن. 1,106المطالبات المدفوعة 
 

 في مدینة ھیوستن والمتعلقة بإعصار ھارفي مطالبات رابطة خطة تكساس العادلة :38الجدول رقم 
 

مطالبات 
 جدیدة

مطالبات 
 مغلقة

مخزون 
 مفتوح

نسبة مئویة 
 متوسط الدفع النفقات المدفوعة التعویض المدفوع مغلقة

 دوالر 1,106 دوالر 8,345,920 دوالر 14,857,961 %99 100 8,121 8,221 ھیوستن

 
العدید من سكان ھیوستن لیس لدیھم یعتبر التأمین أحد الطرق التي تبدأ بھا العدید من األسر في التعافي من الكارثة. ولكن 

تأمینًا، وقد ال یكون لدى ھؤالء الذین تقدموا بمطالبات أو أغلقوا مطالباتھم دون دفعھا ألن الضرر انخفض إلى أقل من المبلغ 
 القابل للخصم أو أن الضرر لم تشملھ البولیصة.

 
 البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات 6.
 

تالیة إلى ھیوستن من قبل البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ تم تقدیم المعلومات ال
. وعلى غرار مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات على مستوى الوالیة، كان ھناك زیادة في 2018في مایو 

) مطالبة بالمائة 3( 882عصار ھارفي. وظل ما یزید على مطالبات البرنامج الوطني في ھیوستن كنتیجة مباشرة إل
بالمائة) من المطالبات  13( 3,419) مطالبة. وھناك ما یقرب من بالمائة 83( 21,374نشطة/مفتوحة مع إغالق أكثر من 

التي یتم إغالقھا دون دفع. وبلغ إجمالي األضرار المقدرة للمطالبات التي قدمھا البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان أكثر 
ملیار دوالر للمطالبات التي تم تقدیمھا خالل أغسطس/آب إلى  2.743ملیار دوالر. وإجماالً تم دفع أكثر من  2.957من 
 دوالر. 359,107وبلغ متوسط إجمالي المدفوعات بمبلغ  2017مبر/كانون األول دیس

 
مدینة  –مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات التي تم تقدیمھا في ھیوستن من تاریخ الخسارة : 39الجدول رقم 

 ھیوستن
 اإلجمالي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس 

المطالبات والخسائر 
 المتكررة

6,609 61 4 0 0 6,674 

 25,896 7 6 17 351 25,515 إجمالي المطالبات
 

 . رابطة التأمین ضد عواصف تكساس 7
 

بالنسبة لھیوستن، كانت تأثیرات ھارفي في الغالب ناجمة عن الفیضانات، ونظًرا لتراجع شدة الریاح بعد أن ضرب إعصار 
من المنازل كان یعاني من ضرر بسبب الریاح. ولم تكن ھناك مطالبات من رابطة ھارفي ساحل تكساس، فإن عددًا قلیالً فقط 

 التأمین ضد عواصف تكساس في مدینة ھیوستن، حیث تقطع ھیوستن خارج المنطقة التي تغطیھ الرابطة.
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 . قروض المنازل التي تعرضت للكوارث والحصول على مساعدة األعمال الصغیرة8
 

والمستأجرین الذین تضررت ممتلكاتھم من كارثة ُمعلنة أن یقوموا بتقدیم طلب للحصول على قرض یمكن لمالكي المنازل 
بیانات عن  )GLO، قدم مكتب األراضي العامة (2018). وفي مایو SBAمنخفض الفائدة لمساعدة األعمال الصغیرة (

إلى مدینة ھیوستن.  2018ینایر  28قرض المنازل التي تعرضت للكوارث للحصول على مساعدة األعمال الصغیرة من 
دوالر، وبلغ إجمالي الخسائر  718,372,700وبالنسبة للعقارات المتضررة في ھیوستن، بلغ إجمالي مبلغ القرض المعتمد 

 دوالر .  1,541,774,861المحققة الخاصة بمقدمي الطلبات  
 
 . بیانات إدارة اإلسكان العامة9
 

. وقد تسبب إعصار ھارفي في تدمیر 2018ات التالیة إلى مدینة ھیوستن في مایو المعلوم ھیئة ھیوستن لإلسكانقدمت 
بالمائة من الوحدات التي تملكھا ھیئة ھیوستن لإلسكان. وتقدم الجداول التالیة تفاصیل عن تأثیر إعصار ھارفي  18حوالي 

 على ممتلكات الھیئة.
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 ھیوستن لإلسكانأضرار اإلسكان العام التابع لھیئة : 40الجدول رقم 

 اإلسكان العام
إجمالي 

 عدد
 الوحدات

 عدد ونوع الوحدات
عدد 

الوحدات 
 التالفة

نوع األضرار في 
 الوحدات التالفة

نوع األضرار في 
المناطق 

 العامة/المكتب/أخرى

اإلسكان 
 العام

اإلعفاء 
الضریبي/
الضریبة 
 السوقیة

فیضان
 ات

تسري
 تسریبات فیضانات بات

 0  0  0  112  112  0  296  296 منازل كالیتون
 1  1  0  84  84  0  100  100 فورست جرین 
 0  0  13  10 23  0  318  318 قریة إرفینتون 
ألین قریة  

السندیان باركواي /
التاریخي بقریة 

 ألین باركواي

500  500  0  80  0  80  1  4 

مبادرة التأجیر  
 0  0  1  0  1  0  40  40 التاریخیة

 0  0  0  0  0  0  210  210 بیلیریف 
 9  0  18  0  18  0  553  553 منازل كوني  
 0  0  0  0  0  0  40  40 إونجشقق  
 0  0  38  0  38  0  108  108 قریة فولتون 

 0  0  27  0  27  123  53  176 ھیذربروك
 1  0  0  0  0  0  270  270 قریة كیلي 
 2  0  17  0  17  0  108  108 كینیدي بلیس 
 0  0  27  0  27  50  200  250 لینكولن بارك 
 0  0  0  0  0  0  199  199 لیرلي 
 0  0  16  0  16  20  230  250 اكسفورد بلیس 
 0  0  27  0  27  0  100  100 فیكتوري 
 17 2 264 206 470 193 3,325 3,518 اإلجمالي 
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 أضرار ھیئة ھیوستن لإلسكان على عقارات معفاة من الضرائب: 41الجدول رقم 

عقارات معفاة من 
 الضرائب

إجمالي عدد 
 الوحدات

عدد الوحدات 
 التالفة

نوع األضرار في الوحدات 
 التالفة

نوع األضرار في المناطق 
 العامة/المكتب/أخرى

 تسریبات فیضانات تسریبات فیضانات
 0 1 تحدد بعدلم  0 197 197 میمولایر 2100

 1 5 27 44 71 252 قصور تركي كریك
 0 0 73 0 73 260 سویت ووتر

 0 1 0 74 74 244 أوفالد مزرعة 
 0 0 52 0 52 280 بینینسوال بارك 
 0 0 0 0 0 250 بیناكل 
 0 0 172 0 172 234 فلل وینكلر 
 0 0 8 0 0 260 ویلو بارك 
 1 7 332 118 6,399 1,977 اإلجمالي 

 
 أضرار ھیئة ھیوستن لإلسكان على عقارات  قسائم المشروع: 42الجدول رقم  

عقارات قسائم 
 نوع األضرار في الوحدات التالفة عدد الوحدات التالفة الوحدات إجمالي عدد المشروع

 تسریبات فیضانات
 12 0 12 100 مسافة طویلة

 0 0 0 200 طریق الھاتف 
 12 0 12 300 اإلجمالي 

 
عائلة تستخدم قسائم إیجاریة تم تشریدھم  392وحدة تالفة، و  1,121وباختصار، كان لدى ھیئة ھیوستن لإلسكان ما مجموعھ 
 392وحدة سكنیة في برنامج قسیمة اختیار السكن، حیث فشلت  910من منازلھم. وبعد إعصار ھارفي، قامت الھیئة بفحص 

اختیار قسائم السكن، في ھذا الفحص، واضطرت العائلة إلى الخروج. عالوة  ٪ من الوحدات السكنیة في برنامج47وحدة، أو 
عقار إلسكان ھارفي،  17وحدة في  268ملیون دوالر على  1.2على ذلك، قامت ھیئة ھیوستن لإلسكان بإنفاق أكثر من 

ي المتأثرة. ونتیجة للتوتر وھو تعاون بین المدینة، ومقاطعة ھاریس، وشركاء آخرین لتوفیر مأوى غیر مجّمع لعائالت ھارف
الذي طرأ على برنامج القسائم، قدمت سلطات اإلسكان من أوكالھوما سیتي، وأوكالھوما، وكامبریدج، بوالیة ماساتشوستس 

 المساعدة لھیوستن عن طریق إقراض قیمة القسائم لألسر المتضررة من ھارفي.
 

 HHAملخص تقییمات األضرار الحالیة : 43الجدول رقم 
 عدد الوحدات التالفة العائالت النازحة عدد 

 470 206 اإلسكان العام
 639 118 ضریبة االئتمان
مشروع عائالت ة على القسیمة المستند

 متعددة
0 12 

عائالت النازحین المستندة على  قسیمة
 المستأجر

392 392 

 1,513 716 اإلجمالي
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وإلى جانب األضرار التي لحقت بمناطق السكن، كان للعدید من الممتلكات أضراًرا واسعة النطاق بالمناطق المشتركة 
والمباني غیر السكنیة (اإلداریة، والخاصة بالصیانة، وما إلى ذلك)، التي تعتبر ضروریة للقیام بتطویر اإلسكان. یقدر المبلغ 

ملیون دوالًرا. تعتبر األضرار التي لحقت العدید من الوحدات والمباني  50لي وحدھا بحوا HHAاإلجمالي لألضرار في 
لإلصالح تقلل من الحاجة الحقیقیة  ُملَبَّاةوسوف تتطلب إعادة اإلعمار. وبالتالي، فإن تقدیرات الحاجة غیر ال أضراًرا بالغة،

 إلعادة بناء الوحدات السكنیة التي تضررت بشكٍل متكرر على مدى السنوات العدیدة الماضیة.
 

 HHAالتكلفة التقدیریة إلصالح وحدات اإلسكان العامة في : 44الجدول رقم 
 تكلفة اإلصالح المقدرة نشأةالم

APV / HOAPV 464,000.00 دوالًرا 
 دوالًرا 5,000.00 بیلیریف 

 دوالًرا 14,445,300.00 كالیتون ھومز
 دوالًرا 55,000.00 كوني ھومز 

 دوالًرا 3,972,146.75 فورست جرین
 دوالًرا 185,000.00 فیلدج  فولتون

 دوالًرا 288,500.00 ھیلثر بروك
 دوالًرا 250,000.00 ھیستورك أوكس 

HHA 516,000.00 دوالًرا 
 دوالًرا 1,936,000.00 فیلدج إرفینتون

 دوالًرا 125,000.00 كینیدي بلیس
 دوالًرا 160,000.00 لینكولن بارك

 دوالًرا 85,000.00 أكسفورد بلیس
 دوالًرا 1,399,500.00 سویتواتر بلیس 

 دوالًرا 40,000.00 فیكتوري بلیس
 دوالًرا 23,926,446.75 اإلجمالي 

 
 المشروع/HHAالتكلفة التقدیریة لإلصالح الخاصة بوحدات القسیمة المستندة على االئتمان الضریبي : 45الجدول رقم 

 التكلفة التقدیریة لإلصالح المنشأة
 دوالًرا 16,013,400.00 2100النصب التذكاري رقم 

 دوالًرا 63,860.00 لونج درایف
 دوالًرا 3,644,500.00 مانشن آت تركي جریك

 دوالًرا 59,500.00 باركبینینسوال 
 دوالًرا 11,500.00 بیناكل أون ویلكریست 

 دوالًرا 12,000.00 تلیفون رود
 دوالًرا 3,257,000.00 یولفاد رانش

 دوالًرا 2,383,500.00 فیالس أون وینكلر
 دوالًرا 15,595.00 ویلو بارك

 دوالًرا 25,460,855.00 اإلجمالي 
 

) بمقدار FEMA PAبطلب للحصول على المساعدة الفردیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( HHAوقد تقدمت 
 .HHA، الحاجة إلى GLOاألضرار الموضحة أعاله. یوضح الحساب التالي، المنصوص علیھ في 
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 HHAالتكلفة اإلجمالیة للمساعدة العامة والحاجة إلى : 46الجدول رقم 
فئة المساعدة 

 العامة
)HHA( 

التكلفة التقریبیة 
 للمساعدة العامة

التوافق المحلي لنسبة 
10% 

سرعة استجابة 
% على 15بنسبة 

 التكلفة التقریبیة

مجموع االحتیاج 
(التوافق المحلي + 
 سرعة االستجابة)

 - E المباني
 دوالًرا 12,346,826 دوالًرا 7,408,095 دوالًرا 4,938,730 دوالًرا 49,387,302 والمعدات

 دوالًرا 12,346,826 دوالًرا 7,408,095 دوالًرا 4,938,730 دوالًرا 49,387,302 اإلجمالي
ن آلج التي تحتاا HHAت لشدید لبعض ممتلكار الضرر االعتبااألنھا ال تأخذ في  HHAـ لفعلیة لت االحتیاجاول الجدھذا الكلیة في الحاجة ا* ال تعكس 

 ر.إلعمادة اعام وإلھدالى إ
 

. باإلضافة إلى تأثیرات ھارفيأكبر بكثیر من تكالیف اإلصالح بسبب التلفیات الناتجة عن إعصار  HHAإن الحاجة إلى 
أیًضا. وقد استنفذ ھذا العدید  2016و  2015بظواھر الفیضانات في عامي  HHAفقد تأثرت بعض وحدات  إعصار ھارفي،

ھناك حاجة إلعادة بعض التطویرات لمنع الفیضانات  من احتیاطیات التطویر لإلصالح. بسبب تأثیرات الفیضانات، قد تكون
لإلسكان العام، وسیتم تفصیل  ُملَبَّاةفي المستقبل. ھذه التكالیف لم یتم تضمینھا أعاله. سیتم إعطاء األولویة لالحتیاجات غیر ال

 مزید من المعلومات في المبادئ التوجیھیة للبرنامج.
 

 )FEMAیة إلدارة الطوارئ (. المساعدة الفردیة للوكالة الفیدرال10
 

من مكتب  2018فبرایر  2) التي تم الحصول علیھا في FEMA) الخاصة بـ (IAاستخدمت بیانات المساعدة الفردیة (
) في تحدید جمیع المتقدمین لإلسكان المتضررین من اإلعصار ھارفي. وبعد ذلك، استخدمت ھذه GLOاألراضي العامة (

 .GLOلإلسكان، استناداً إلى نفس المنھجیة المستخدمة في  ُملَبَّاةغیر الالمعلومات لحساب االحتیاجات 
 

، فإن المنازل األكثر تضرًرا فقط ھي التي ستدرج في )HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( دارةوفقاً إل
مالكوھا بأنھا األكثر تضرًرا إذا كان لدیھم أضرار . یتم تحدید المنازل التي یشغلھا ُملَبَّاةحسابات االحتیاجات السكنیة غیر ال

دوالًرا أو أكثر. یتم تحدید الوحدات المؤجرة بأنھا األكثر تضرًراً إذا كان  8,000في الممتلكات العقاریة بمبلغ یقدربحوالي 
كمعیار عن  )FVL( حققةدوالًرا أو أكثر. تم استخدام مقدار الخسارة الم 2,000لدیھا تلفیات في الممتلكات الشخصیة بمبلغ 

تقتصر على  GLOاألضرار في الممتلكات العقاریة واألضرار في الممتلكات الشخصیة، حیث كانت البیانات الواردة من 
FVL وفیما یلي فئات .HUD  المحددة منFEMA  ومصنفة األكثر تضرًرا. ھافحصتم كمنازل 

 
 المنازل التي یشغلھا مالكوھا

 .(FEMAدوالًرا من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 14,999دوالًرا إلى  8,000المنخفض:  -البالغ  •
 .(FEMAدوالًرا من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 28,800دوالًرا إلى  15,000المرتفع:  -البالغ  •
 ).FEMAلوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (دوالًرا من الخسارة المحققة ل 28,800شدید الضرر: أكثر من  •

 
 المنازل التي یشغلھا المؤجرون

 .(FEMAدوالًرا من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 3,499دوالًرا إلى  2,000المنخفض:  -البالغ  •
 .(FEMAلة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (دوالًرا من الخسارة المحققة للوكا 7,499دوالًرا إلى  3,500المرتفع:  -البالغ  •
 ).FEMAدوالًرا من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 7,500شدید الضرر: أكثر من  •

 
لحساب احتیاج السكن غیر الملبى، یتم ضرب عدد الوحدات السكنیة التي تم تحدیدھا على أنھا األكثر تضرًرا بالمبلغ 

. تم تحدید ھذه المضاعفات باستعمال متوسط HUDتلك الفئة. تستخدم ھیوستن مضاعفات مقدمة من المضاعف المقابل ل
المرتفع، وبالغ  -األقل، واألكبر  -في كل من الفئات األكبر  )SBAمساعدة األعمال الصغیرة (تكالیف اإلصالح المقدرة 

 .SBAو  FEMAأقل مساعدة مفترضة من  -الضرر 
 



 

 
120 من 277 صفحة    
 

 طبقاً لفئة الضرر ُملَبَّاةُمضاِعف االحتیاجات غیر ال: 47الجدول رقم 
 المقدار الُمضاِعف الفئة

 دوالًرا 58,956 منخفض: -بالغ 
 دوالًرا 72,961 مرتفع: -بالغ 
 دوالًرا 102,046 الضرر شدید

 
 بالمئة 28.8للحصول على المساعدة. ھذا ما یقرب من  FEMAمن المتقدمین في ھیوستن بطلب إلى  258,437 ما یقرب من

من جمیع مقدمي الطلبات في  بالمئة 20في والیة تكساس. ما یقرب من  FEMAمن مجموع المتقدمین للحصول على مساعدة 
من العدد  من جمیع المتقدمین للمستأجرین في والیة تكساس في ھیوستن. بالمئة 38تكساس كانوا في ھیوستن، وكان ما یقرب من 

 FVLبالمائة من المتقدمین الذین لدیھم  26دوالًرا، وھو  0أكثر من  FVLلدیھم  75,887اإلجمالي للمتقدمین في ھیوستن، كان 
 دوالًرا  في تكساس.  0أكثر من 

 
. العدد 22,476ھو  FVLدوالًرا في  8,000العدد اإلجمالي لمقدمي الطلبات التي یشغلھا مالكوھا في ھیوستن مع أكثر من 

) من ٪51. أكثر من نصف (14,878ھو  FVLدوالًرا في  2,000اإلجمالي للمتقدمین المستأجرین في ھیوستن مع أكثر من 
 FVLدوالًرا، وھو أعلى بكثیر من عدد المتقدمین للراتب الذین یحصلون على  0أكثر من  FVLمالكي الطلبات حصلوا على 

 FEMAئة فقط. قد یشیر ھذا إلى أن احتیاجات المستأجر ممثلة تمثیالً ناقًصا في تقدیرات بالما 18، بنسبة 0أكثر من  دوالًرا  
IA. 

 
 في مدینة ھیوستن IA إجمالي طلبات: 48الجدول رقم 

المتقدمون أصحاب الحاجات غیر  دوالًرا 0أكثر من  FVL إجمالي الطلبات نوع اإلشغال
 ُملَبَّاةال

 22,476 45,084 88,282 مالك
 14,878 30,765 168,723 مستأجر

 0 28 1,432 غیر متاح
 37,354 75,877 258,437 اإلجمالي

 
 .a ُملَبَّاةإجمالي االحتیاجات غیر ال 

 
للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا  ُملَبَّاةویقدم الجدول التالي تفصیالً إلجمالي االحتیاجات غیر ال

 لتلك الفئات الثالث على النحو المحدد سابقاً. ُملَبَّاةمستأجر. كما یبین فئة األضرار والعدد الكلي واالحتیاجات غیر ال
 

 للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مستأجر ُملَبَّاةفئة االحتیاجات غیر ال: 49الجدول رقم 

 فئة الضرر/
 إجمالي العدد ُمَضاِعف

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال

یشغلھا مالكوھا والمنازل 
 التي یشغلھا مستأجر

عدد المنازل 
التي یشغلھا 

 مالكوھا

إجمالي االحتیاجات غیر 
تي للمنازل ال ُملَبَّاةال

 یشغلھا مالكوھا

عدد للمنازل 
التي یشغلھا 

 مستأجر

إجمالي االحتیاجات غیر 
للمنازل التي  ُملَبَّاةال

 یشغلھا مستأجر

منخفض:  -بالغ 
 دوالًرا 306,924,936 5,206 دوالًرا 435,802,752 7,392 دوالًرا 742,727,688 12,598 دوالًرا 58,956

مرتفع:  -بالغ 
 دوالًرا 583,250,234 7,994 دوالًرا 756,605,570 10,370 دوالًرا 1,339,855,741 18,364 دوالًرا 72,961

شدید الضرر: 
 دوالًرا 171,233,188 1,678 دوالًرا 481,044,844 4,714 دوالًرا 652,278,032 6,392 دوالًرا 102,046

 دوالًرا 1,061,408,358 14,878 دوالًرا 1,673,453,166 22,476 دوالًرا 2,734,862,524 37,354 اإلجمالي
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)، وتبلغ بالمئة 61ملیار دوالًرا ( 1.67للمنازل التي یشغلھا مالكوھا  ُملَبَّاةكما حدد الجدول، فإنھ تبلغ االحتیاجات غیر ال
 2.73مجموعھا  ُملَبَّاةاحتیاجات غیر  شكل)، مما یبالمئة 39ملیار دوالًرا ( 1.06 مؤجرینللم ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال

 ملیاردوالًرا.
 

من فئة أصحاب الدخل المنخفض أو ھم  ُملَبَّاةغیر الذوي اإلحتیاجات من السكان  بالمئة 49وجد تقریبًا أن حوالي 
ملیار دوالًرا. ویمكن االطالع  1.3ألصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط تتجاوز  ُملَبَّاةالمتوسط، وأن االحتیاجات غیر ال

 في الجدول التالي.مقدمي الطلبات من سكان ھیوستن طبقاً لفئة الدخل ل ُملَبَّاةعلى االحتیاجات غیر ال
 

 طبقاً لفئة الدخل / المنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال: 50الجدول رقم 

النسبة المئویة من  نسبة التعداد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
 ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال

 %23 %23 دوالًرا 619,561,377 8,723 0-30%
 %12 %12 دوالًرا 322,882,375 4,575 31-50%
 %14 %15 دوالًرا 388,017,580 5,480 51-80%

 %36 %35 دوالًرا 987,774,019 12,964 ٪ 80أكثر من 
 %15 %15 دوالًرا 416,632,607 5,612 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالًرا 2,734,861,524 37,354 اإلجمالي
 

 .b للمساكن التي یشغلھا مالكوھا ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 
 

أصحاب الدخل المنخفض أو وجد في فئة تللمساكن التي یشغلھا مالكوھا  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 35حوالي 
 596ألصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط تتجاوز  ُملَبَّاة). بالنسبة للمالكین، فإن االحتیاجات غیر الLMIالمتوسط (

، طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا، لجمیع ُملَبَّاةملیار دوالًرا. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر ال
طعات المؤھلة في الجدول التالي. ساعدت النتائج التي تم الحصول علیھا من ھذه البیانات ھیوستن على تطویر المقا

، و Homebuyerبرامج أفضل لمالكي المنازل، مثل مساعدة أصحاب المنازل، وتطویر األسرة الواحدة، ومساعدة 
Housing Buyout. 

 
 ك حسب فئة الدخل لمدینة ھیوستنللمال ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال: 51الجدول رقم 

 نسبة التعداد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
النسبة المئویة من 
االحتیاجات غیر 

 ُملَبَّاةال
 %13 %14 دوالًرا 222,356,274 3,194 0-30%

 %9 %10 دوالًرا 156,016,730 2,230 31-50%
 %13 %14 دوالًرا 217,915,740 3,095 51-80%

 %48 %46 دوالًرا 806,736,918 10,428 %80فوق 
 %16 %16 دوالًرا 270,427,504 3,529 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالًرا 1,673,453,166 22,476 اإلجمالي
 

 ك بمدینة ھیوستن بواسطة جھاز التعداد.للمال ُملَبَّاةتوضح الخریطة التالیة الحاجة غیر ال
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 ك حسب فئة الدخل لمدینة ھیوستنللمال ُملَبَّاة: االحتیاجات غیر ال44شكل 

 فریواي

 اتحادي وحكومي 

 جراند باكواي 

 مزایا المیاه

 مدینة ھیوستن
 قسم تطویر االسكان والمجتمع

مصادر البیانات: قسم تطویر اإلسكان و 
المجتمع و نظم المعلومات الجغرافیة 

 بمدینة ھیوستن
 

 إخالء المسؤولیة:
كافة البیانات تم إعدادھا وتوفیرھا 

ألغراض الرجوع إلیھا بشكل عام وال 
یجوز استخدامھا أو االعتماد علیھا في 
تطبیقات معینة دون التحقق منھا بشكل 

 مستقل.
ال تمثل مدینة ھیوستن وال تضمن دقة 

البیانات او اكتمالھا وال تتحمل المدینة أي 
 مسئولیة تتعلق باستخدام ھذه البیانات

 
 1088خریطة: 

 31/5/2018إنتاج: 
GeoDesign وPlannong 

solutions 

 

 االحتیاجات غیرالملباة للمالك

 مفتاح المصطلحات
 االحتیاجات غیرالملباة للمالك

 میل
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 .c التي یشغلھا مؤجر ازلللمن ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال 
 

 ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال بالمئة 69حوالي وجد أن و LMI الـ جرة ضمن فئاتؤالمتم تحلیل النسبة المئویة لألسر 
 ونملیLMI  734تتجاوز اإلحتیاجات غیر الملباة للسكان من فئة الـ . LMI في فئة الـ بالمئة 80أقل من تكون بنسبة 

طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمؤجرین في جمیع المقاطعات المؤھلة  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر القد تم إیضاح دوالًرا للمؤجرین. و
في الجدول التالي. وقد أبلغت تلك المعلومات برنامج اإلیجارات بأسعار معقولة، والذي ُصِمم لتوفیر االعتمادات المالیة 

المناطق التي تأثرت باإلعصار إلعادة التأھیل والتعمیر والبناء الجدید لمشاریع سكنیة متعددة األسر بأسعار معقولة في 
جرین إلى ملكیة ؤھارفي. كما أبلغت برامج تنمیة األسرة الواحدة وبرنامج مساعدة المساكن، حیث قد ینتقل بعض الم

 المنازل.
 

 االحتیاجات غیرالمسجلة للمستأجر حسب فئة الدخل لمدینة ھیوستن: 52الجدول رقم 

 نسبة التعداد اةُملَبَّ االحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
النسبة المئویة من 
االحتیاجات غیر 

 ُملَبَّاةال
 %37 %37 دوالًرا 397,198,669 5,529 0-30%

 %16 %16 دوالًرا 166,865,645 2,345 31-50%
 %16 %16 دوالًرا 170,101,840 2,385 51-80%

 %17 %17 دوالًرا 181,037,101 2,536 ٪ 80فوق 
 %14 %14 دوالًرا 146,205,103 2,083 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالًرا 1,061,408,358 14,878 اإلجمالي
 

 للمستأجرین في مدینة ھیوستن بواسطة جھاز التعداد. ُملَبَّاةتُظھر الخریطة التالیة الحاجة غیر ال
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 للمستأجر حسب فئة الدخل لمدینة ھیوستن ُملَبَّاة: الحاجة غیر ال45شكل 

 

 فریواي

 اتحادي وحكومي 

 جراند باكواي 

 مزایا المیاه

 مدینة ھیوستن
تطویر االسكان والمجتمعقسم   

مصادر البیانات: قسم تطویر اإلسكان و 
المجتمع و نظم المعلومات الجغرافیة 

 بمدینة ھیوستن
 

 إخالء المسؤولیة:
كافة البیانات تم إعدادھا وتوفیرھا 

ألغراض الرجوع إلیھا بشكل عام وال 
یجوز استخدامھا أو االعتماد علیھا في 

منھا بشكل تطبیقات معینة دون التحقق 
 مستقل.

ال تمثل مدینة ھیوستن وال تضمن دقة 
البیانات او اكتمالھا وال تتحمل المدینة أي 

 مسئولیة تتعلق باستخدام ھذه البیانات
 

 1088خریطة: 
 31/5/2018إنتاج: 

GeoDesign وPlannong 
solutions 

 

 االحتیاجات غیرالملباة للمالك

 مفتاحالمصطلحات
 االحتیاجاتغیرالملباھللمؤجرین

 میل
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 .d باستخدام منھجیة  ُملَبَّاةمجموع االحتیاجات غیر الHUD 
 

الجھات الممنوحة تقدیم مساعدة ، یحظر على 2018فبرایر  9، 28، رقم 83طبقاً لمتطلبات السجل الفیدرالي، المجلد 
) إلعادة تأھیل أو إعادة بناء منزل إذا كان دخل CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

) أو المتوسط القومي، وكان العقار یقع في سھول AMIمن متوسط دخل المنطقة ( بالمئة 120األسرة مجتمعة تزید عن 
ارثة، ولم یحتفظ مالك العقار بتأمین على الممتلكات المتضررة ضد الفیضانات، حتى وإن كان فیضیة وقت وقوع الك

 مالك العقار غیر مطالب بالحصول على مثل ذلك التأمین والحفاظ علیھ.
 

أن  HUDللمالكین والمستأجرین. تحدد  ُملَبَّاة، من خالل السجل الفیدرالي، إلى كیفیة حساب الحاجة غیر الHUDتشیر 
) 1دوالًرا أو أكثر، وإما  8,000إذا كانت لدیھم خسارة في قیمة العقارات الحقیقیة بقیمة  ُملَبَّاةالمالكین لدیھم حاجة غیر 

) یعیشون داخل السھول الفیضیة دون تأمین للفیضانات 2یعیشون خارج السھول الفیضیة دون تأمین للفیضانات أو 
حیث أن تلك  ُملَبَّاةالمستأجرین ذوي االحتیاجات غیر ال HUD. یحدد AMI بالمئة 120ویكون دخل األسرة أقل من 

 بالمئة 50دوالًرا ولدیھا دخل األسرة أقل من  2,000األسر التي لدیھا خسارة في قیمة الممتلكات الشخصیة أكثر من 
AMI المبالغ المستخدمة بالدوالًرا ھي لحساب .HUD أھلیة البرنامج.وال تؤثر على  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر ال 

 
یبین الجدول أدناه تفصیل المالكین في السھول الفیضیة دون تأمین ضد الفیضانات، طبقاً لفئة الدخل، حتى یمكن تحدید 

) الذین یظھرون FEMA) للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (IAذلك. یبلغ عدد مقدمي طلبات المساعدة الفردیة (
طالباً. ویبلغ إجمالي عدد المالكین الموجودین في السھول الفیضیة دون تأمین ضد  37,354 ُملَبَّاةاحتیاجات غیر 

). معظم العائالت التي تعیش في السھول الفیضیة دون تأمین ھي عائالت تنتج أقل من بالمئة 8( 2,994الفیضانات 
 بالمئة 120ع المالك أقل من ومجمو 520عند  AMI بالمئة 120، مع إجمالي عدد األسر فوق AMIمن  بالمئة 120

AMI  1,980عند. 
 

 تأمین ضد الفیضانات، طبقاً لفئة الدخل دونك في سھل فیضي، بالمال: 53الجدول رقم 

 نسبة التعداد ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال العدد فئة الدخل
النسبة المئویة من 
االحتیاجات غیر 

 ُملَبَّاةال
 %22 %22 دوالًرا 47,052,274 659 0-30%

 %14 %14 دوالًرا 30,405,015 425 31-50%
 %18 %19 دوالًرا 40,055,395 560 51-80%
 %11 %11 دوالًرا 24,031,081 336 81-120%

 %18 %17 دوالًرا 39,942,135 520 %120فوق 
 %17 %17 دوالًرا 37,423,554 494 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالًرا 218,909,454 2,994 اإلجمالي
 

 ھیوستن بمدینة الفیضي. مكتب إدارة السھل 11
 

یتولى مكتب إدارة السھول الفیضیة في مدینة ھیوستن مسؤولیة إدارة األحكام الواردة في قانون الفیضانات الساحلي للمدینة، 
عام في حدود  100والذي یتضمن اتخاذ قرارات بشأن المباني التي لحقت بھا أضراًرا كبیرة في السھول الفیضیة التي تبلغ 

من القیمة السوقیة للمنزل.  بالمئة 50مدینة ھیوستن. یعتبر المنزل مدمًرا تدمیرا كبیرا عندما تكون تكلفة إصالحھ أكثر من 
 منزالً في ھیوستن مدمرة بشكٍل كبیر. 1,944، تم اعتبار حوالي 2018اعتباًرا من مایو 
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لن تصدر المدینة تصاریح إلصالح المنازل التي یُعتقد أنھا تضررت بشكٍل كبیر ما لم یثبت المالك كیف سیكون المنزل 
ممتثالً لقانون السھل الفیضي للمدینة. لالمتثال، یجب أن تكون ھذه المنازل مرتفعة أو أعید بناؤھا بارتفاع أعلى. على الرغم 

أو مصادر أخرى،وألن ھناك متطلبات إضافیة من  FEMAر قد تلقت مساعدة من من أن المنازل المتضررة بشكٍل كبی
 المالكي ھذه الممتلكات الذین یجب أن یرتفعوا أو یعیدو ُملَبَّاةالمدینة، ألسباب تتعلق بالسالمة، فھناك حاجة إضافیة غیر 

 بناءھا، بدالً من إصالح األضرار فقط.
 

 )HCFCDشراء منازل ( . برنامج12
 

منطقة ذات أغراض خاصة توفر مشاریع الحد من األضرار الناجمة عن الفیضانات في مقاطعة ھاریس،  HCFCD یعتبر
للحد من األضرار الناجمة عن الفیضانات عن طریق  Home Buyoutبرنامج  HCFCDبما في ذلك مدینة ھیوستن. یدیر 

یة حیث ال تكون مشاریع الحد من األضرار الناجمة شراء وإزالة المنازل التي تقع على عمق عدة أمتار في السھول الفیض
ذات اھتمام داخل حدود مدینة ھیوستن،  Buyoutمنطقة  24لدیھا  HCFCDعن الفیضانات فعالة من حیث التكلفة أو مفیدة. 

بھدم  HCFCDحیث تعتبر المنازل عمیقة بشكٍلال أمل فیھ في الفیض السھلي. وبمجرد شراء ھذه المنازل، سوف یقوم 
وحدة ملكیة داخل ھذه المناطق  2,033، یوجد 2018المنازل والحفاظ على المناطق لتخفیف الفیضانات. اعتباًرا من مایو 

قطعة شاغرة. ھناك حاجة لشراء ھذه القطع إلزالة ھذه األسر من  629و  بمباني قطعة 1,398. من بین ھذه، ھناك 24الـ 
 المناطق المعرضة لخطر الفیضانات.

 
 ُملَبَّاة. ملخص احتیاجات اإلسكان غیر ال13

 
. استنادًا إلى المعلومات الواردة في ُملَبَّاةال تزال مدینة ھیوستن تحلل أفضل البیانات المتاحة لتحدید احتیاجات اإلسكان غیر ال

. تعمل CDBG-DRھذا القسم، تظھر مدینة ھیوستن الحاجة التي ھي أكثر بكثیر من تخصیص المدینة الحالي ألموال 
المدینة مع خبراء استشاریین لتحلیل بیانات أكثر تفصیالً من مجموعة متنوعة من المصادر. سیكون التحلیل متاًحا في وقٍت 

 الحق وسیتم النظر فیھ أثناء تطویر إرشادات البرنامج.    
 
 .G األضرار الواقعة على البنیة التحتیة 

 
حتیة في ھیوستن وألحق أضراًرا بمرافق شبكات المیاه والطرق والجسور والحدائق العامة. لقد أثر إعصار ھارفي على البنیة الت

باإلضافة إلى األضرار المباشرة للبنیة التحتیة الناجمة عن الفیضانات أو الزمن الطویل أو البنیة التحتیة تحت الحجم یمكن أن 
) بفحص أنظمة HPWاني. قامت شركة ھیوستن لألشغال العامة (یؤدي أیضا إلى الفیضانات في المنازل السكنیة وغیرھا من المب

البنیة التحتیة المختلفة في المدینة منذ ھارفي وتواصل مراقبة ھذه األنظمة والمرافق إلجراء اإلصالحات الالزمة. من المقرر 
الزم للحمایة من األضرار الناجمة عن إجراء تقییمات إضافیة لنظام البنیة التحتیة في المستقبل. وستشمل ھذه التقییمات التخفیف ال

 أحداث الفیضانات في المستقبل والتكیف مع البنیة التحتیة المستقبلیة.
 

، أعطت ھیوستن األولویة لحاجات اإلسكان التي لم تتم تلبیتھا في خطة العمل ھذه. تتوقع المدینة تلقي أموال GLOعلى غرار 
، لمعالجة 123-115كما ھو مشار إلیھ في القانون العام  CDBG-DR، وتحدیدًا أموال إضافیة من 2019فیدرالیة إضافیة في عام 

، والتي من المتوقع استخدامھا لمعالجة مجموعة متنوعة من االحتیاجات غیر مجموعة متنوعة من األنشطة المتعلقة بالتخفیف
 بما في ذلك البنیة التحتیة . ُملَبَّاةال
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 )FEMA. المساعدة العامة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (1
 

جات البنیة التحتیة بعد ) ھي أفضل مجموعة بیانات متاحة لتحدید احتیاFEMA PAإن بیانات إدارة الطوارئ الفیدرالیة (
لحساب البنیة التحتیة التي لم یتم تلبیتھا عن طریق إضافة تكلفة  GLOإعصار ھارفي. استخدمت مدینة ھیوستن منھجیة 

بالمائة من  10). تبلغ نسبة المطابقة المحلیة FEMA PAالمرونة المحلیة والمرونة للمشاریع التي یتم تقدیمھا بمساعدة (
بالمائة من التكلفة التقریبیة للمساعدة العامة. تستند تقدیرات التكالیف التالیة  15التقریبیة للمساعدة العامة والمرونة التكلفة 

 .2017دیسمبر  4في  FEMAعلى بیانات من مخزون تلفیات بوابة منح ُملَبَّاةللمساعدة العامة وحسابات االحتیاجات غیر ال
 

 یة والحاجة حسب فئة المساعدة العامة لمدینة ھیوستنالتكلفة اإلجمال: 54رقم  الجدول

التكلفة التقریبیة  (مدینة ھیوستن) PAفئة 
 * للمساعدة العامة

تطابق محلي بنسبة 
10% 

سرعة استجابة بنسبة 
% على التكلفة 15

 التقریبیة

مجموع االحتیاج 
(التوافق المحلي + 
 سرعة االستجابة)

 - Aدوالًرا 64,864,814 دوالًرا 38,918,888 دوالًرا 25,945,926 دوالًرا 259,459,255 إزالة األنقاض 
 - B التدابیر الوقائیة في

 دوالًرا 35,076,840 دوالًرا 21,046,104 دوالًرا 14,030,736 دوالًرا 140,307,363 حاالت الطوارئ

 - Cالطرق والكباري TBD TBD TBD TBD 
 - Dمرافق التحكم في المیاه TBD TBD TBD TBD 
 - Eدوالًرا 19,616,837 دوالًرا 11,770,102 دوالًرا 7,846,735 دوالًرا 78,467,346 المباني والمعدات 
 - Fدوالًرا 20,140,075 دوالًرا 12,084,045 دوالًرا 8,056,030 دوالًرا 80,560,302 المرافق 
 - G الحدائق والمنشآت

الترفیھیة وغیرھا من البنود 
 األخرى

 دوالًرا 8,000,000 دوالًرا 4,800,000 دوالًرا 3,200,000 دوالًرا 32,000,000

 - Z التكالیف اإلداریة
 TBD TBD TBD TBD المباشرة

یقدر إجمالي مساعدات المساعدة العامة بـ   .FEMAلجرد األضرار من مخزون تلفیات منح 12/4/17* التكالیف على أساس البیانات 
 ملیار دوالًرا. 2.4

 
 - PA، Aلفئتین من نوع FEMAدوالًرا أمریكي من  163,016,399، تلقت مدینة ھیوستن 2018في نھایة شھر مایو 

تدابیر الحمایة الطارئة. من المتوقع أن تقدم مدینة ھیوستن في المستقبل أضراًرا إضافیة للحصول على  - Bإزالة الحطام و 
 - Zمرافق التحكم في المیاه، و  - Dالطرق والجسور، - Cمساعدة من الوكالة الفیدرالیة للسالمة األلفیة من الفئات التالیة: 

ملیار. مجموع االحتیاجات في فئة المساعدة  2.4تكالیف المساعدة العامة ستكون التكالیف اإلداریة المباشرة. یقدر أن إجمالي 
 دوالًرا ھو تقدیر أقل من مجموع احتیاجات البنیة التحتیة في ھیوستن.147,698,568العامة البالغ 

 
ملیون دوالًرا من عائدات التأمین، والتي سیتم استخدامھا لمعالجة األضرار التي لحقت بالمباني  100كما تلقت المدینة 

، 2018مایو  29في  FEMAمدینة بسبب إعصار ھارفي. تم تقدیم منھجیة التقسیم والتخصیص إلى الوالممتلكات التي تملكھا 
ات إلجراء إصالحات لمرافق المدینة وتعویضات انقطاع العمل. باإلضافة إلى ذلك، وعند االعتماد، سیتم استخدام ھذه العائد

ملیون دوالًرا. وتُدرج ھذه األموال في المیزانیة لتغطیة التكالیف المحلیة  50تلقت المدینة جائزة منحة من مكتب الحاكم بمبلغ 
ملیون دوالًرا، وشراء تأمین إضافي للفیضانات  25بمبلغ  FEMA PAمن  Aوغیر االتحادیة لتكالیف إزالة الحطام من الفئة 

مالیین دوالًرا، ومدفوعات قابلة للخصم على بولیصة التأمین الحالیة عن األضرار التي لحقت بالممتلكات البلدیة  10بمبلغ 
 مالیین دوالًرا . 10بمبلغ 
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 . برنامج منح التخفیف من المخاطر في تكساس2
 
 703بوالیة تكساس لمشاریع التخفیف المختلفة بتكلفة إجمالیة تقدر بـ  HMGPخطارا عن خیًما في قدمت مدینة ھیوستن إ 

ملیون دوالًرا. وتشمل ھذه المشاریع بناء أحواض احتجاز وقنوات تحویل؛ وإعادة بناء الشوارع والمرافق وإزالة الھیاكل 
ادة البناء؛ وتجریف المجاري المائیة. سوف تقوم المدینة واالرتفاعات وإع ستحواذمن السھول الفیضیة من خالل عملیات اال

بالمائة من تكلفة المشروع ویتطلب مطابقة محلیة  75المساعدة لـ  HMGPبتقدیم الطلبات الكاملة لھذه المشاریع قریبا. یقدم 
ملیون  175تقارب  لَبَّاةمُ للتكالیف المتبقیة. ویعني ھذا أنھ سیتعین على ھیوستن تقدیم تطابق أو ما زال ھناك حاجة غیر 

 دوالًرا لمشاریع تخفیف البنیة التحتیة.
 

 لمدینة ھیوستن HMGPالتكلفة اإلجمالیة لمشاریع : 55الجدول رقم 

 ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال مصدر التمویل التكلفة 
 %25تطابق محلي بنسبة 

مشاریع التخفیف من 
 دوالًرا FEMA-HMGP 175,750,000 دوالًرا 703,000,000 المخاطر

 
 ُملَبَّاةملخص احتیاجات البنیة التحتیة غیر ال -3
 

 ،GLO مكتب  في ھیوستن، كما تم حسابھا بالطریقة المقترحة منغیر الملباة المقدرة حالیا لبنیة التحتیة إحتیاجات اتبلغ 
 في ھیوستن المتعلقة بإعصار ھارفي. ُملَبَّاةدوالًرا. ھذا ال یشمل جمیع احتیاجات البنیة التحتیة غیر ال 198,448,568

 
كما تحتاج البنیة التحتیة التي لم تتم تلبیتھا في ھیوستن إلى مجموعة متنوعة من مشاریع البنیة التحتیة غیر الممولة ولكنھا 

ة عن ضروریة. ویشمل ذلك مشاریع الصرف الصحي غیر الممولة المحلیة التي تعد ضروریة للحد من األضرار الناجم
الفیضانات المستقبلیة في أحیاء ھیوستن. یتم تحدید ھذه المشاریع من خالل تحلیل قائم على البیانات للبنیة التحتیة للمیاه 
العاصفة في المدینة. تعتبر مشاریع الصرف الصحي ھذه حاسمة لتحسین نظم تصریف میاه األمطار في األحیاء المحلیة، 

 أحیاء ھیوستن والحد من مخاطر الفیضانات على المنازل والشركات. وھي عنصر واحد لتحقیق المرونة في
 

باإلضافة إلى ذلك، تبحث مدینة ھیوستن عن طرق لتطویر أنظمة البنیة التحتیة، ولیس فقط إصالح البنیة التحتیة التي من 
د میاه الصرف الصحي، المحتمل أن تتضرر مرة أخرى في حدث فیضان مستقبلي. ومن بین األمثلة على ذلك، مشاریع توحی

التي ستزیل محطات رفع المیاه المستعملة فوق سطح األرض وتبني بنیة تحتیة تحت األرض جدیدة من خالل أنابیب تعتمد 
على الجاذبیة. ترید المجتمعات المحلیة إزالة محطات الرفع التالفة من أحیائھا. لن تساعد مشاریع دمج میاه الصرف الصحي 

ى إزالة محطات الرفع من المناطق المحیطة بھا، ولكنھا ستوفر أیًضا بنیة تحتیة أكثر مرونة تحت ھذه األحیاء فقط عل
 األرض.

 
تستمر المدینة في إجراء مزید من التقییم للبنیة التحتیة وتحدید طرق دمج استراتیجیات التخفیف والمرونة لحمایة البنیة التحتیة 

 البنیة التحتیة أیًضا ألحداث الفیضانات المستقبلیة. وتطویعالحالیة 
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.H األثراالقتصادي 
 

 2040على مستوى البالد ومن المتوقع أن یضاعف إجمالي الناتج المحلي الحالي بحلول عام  السادسیعتبر اقتصاد ھیوستن ھو 
. 2018في أبریل بالمئة  4.2. وفقا للجنة تكساس للقوى العاملة، كان معدل البطالة لمدینة ھیوستن  46٪ 3.1بمعدل نمو یقدر بـ 

)؛ بالمئة 18.9تعتبر الصناعات التي توظف أكبر عدد من الناس ھي الخدمات التعلیمیة والرعایة الصحیة والمساعدة االجتماعیة (
) تلیھا الفنون والترفیھ والتسلیة بالمئة 10.5)؛ وتجارة التجزئة (بالمئة 10.2()؛ البناء بالمئة 14.4المھنیة والعلمیة واإلدارة (

). بشكل عام، كان اقتصاد بالمئة 6.1)؛ والخدمات األخرى (بالمئة 5.6بالمائة)؛ النقل والتخزین ( 8.6)؛ التصنیع (بالمئة 9.7(
 من ھارفي. ھیوستن قویاً قبل ھارفي، ومن المتوقع أن یظل قویاً من خالل التعافي

 
تأثر اقتصاد ھیوستن بانخفاض صناعة الطاقة في اآلونة األخیرة والعدید من الكوارث الناجمة عن الفیضانات، بما في ذلك إعصار 

ً ولدیھا اقتصاد قوي، فمن غیر المتوقع أن یتسبب 2017ھارفي في عام  . وبما أن منطقة ھیوستن الحضریة تشھد نمواً سریعا
دوث ھبوط اقتصادي كبیر في ھیوستن. ومع ذلك، انخفض معدل توفیر الوظائف، كما ورد في مارس اإلعصار ھارفي في ح

. على الرغم من أن معدل البطالة كان أقل من معدل السنوات  47على المدى الطویل لشھر مارس ، إلى ما دون المتوسط 2018
 . 48 2017إلى فبرایر  2015من مایو  009,13بعد ھارفي، تقلصت قوة العمل بمقدار  بالمئة 4.1السابقة عند 

 
 . التوظیف1
 

یمكن أن یعزى معظم نمو التوظیف في ھیوستن في العقد الماضي إلى القطاعات األربعة التالیة: الرعایة الصحیة والمساعدة 
في قطاع الرعایة  الترفیھ والضیافة والخدمات المھنیة والتجاریة؛ والتجارة والنقل والمرافق. تعتبر الوظائفواالجتماعیة؛

الصحیة وقطاعات الخدمات المھنیة والتجاریة مدفوعة األجر، ولكنھا تتطلب أیًضا درجات علمیة متقدمة أو تدریبات 
. الوظائف في قطاع الترفیھ والضیافة وقطاع التجارة والنقل LMIمتخصصة والتي عادة ما تكون بعیدة عن متناول أفراد 

أجور أدنى. التأثیر على ضرورة درجات متقدمة أو تدریبًا متخصًصا ولكن لدیھا أیًضا متوسط والمرافق العامة ال تتطلب بال
األجور والتوظیف في ھذه القطاعات بعد ھارفي ال یزال قید التحقیق. ومع ذلك، واستناداً إلى مطالبین ناشطین للحصول 

ً وظائفھم وقدموا للحصول على  6,182ن ، فقد ما یقرب م2017على إعانات البطالة في أكتوبر / تشرین األول  شخصا
، انخفض عدد المطالبین النشطین باستحقاقات البطالة إلى 2018إعانات البطالة في مدینة ھیوستن. وفي كانون الثاني / ینایر 

 مطالبة. 5,156 حوالي
 
 )SBA. قروض مواجھة الكوارث المقدمة من إدارة المشروعات الصغیرة (2
 

إلى مدینة ھیوستن في مایو  2018ینایر  28في  SBAبیانات قروض العمل في مجال األعمال التجاریة من  GLOقدمت 
. SBA. الشركات من جمیع األحجام وكذلك المؤسسات الخاصة غیر الربحیة، مؤھلة للحصول على قروض األعمال 2018

 وارث المملوكة لألعمال التجاریة.یمكن استخدام القروض إلصالح أو استبدال الممتلكات المتضررة من الك
 

                                                           
). اقتصاد ھیوستن. 2017شراكة ھیوستن الكبرى، ( 46

http://www.houston.org/pdf/research/quickview/Most_Current_Talking_Points.pdf 
.  االقتصاد في لمحة ھیوستن ).2018شراكة ھیوستن الكبرى، (مایو  47

http://www.houston.org/pdf/research/quickview/Economy_at_a_Glance.pdf 
.  2017داث االقتصادیة، أھم األح ).2017شراكة ھیوستن الكبرى، (دیسمبر  48

http://www.houston.org/assets/pdf/economy/Economic-Highlights-2017-web.pdf 
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ملیار دوالًرا، وكان مجموع الخسائر المحققة في محتوى األعمال  1.2وبلغ إجمالي الخسائر المحققة في العقارات أكثر من 
 1.4ملیون دوالًرا في ھیوستن. وبلغ إجمالي الخسائر المحققة في األعمال التجاریة في ھیوستن ما یزید عن  146أكثر من 

. ویبلغ مجموع الخسائر 2018ملیون دوالًرا، اعتباًرا من ینایر  271على  SBAقت ملیار دوالًرا بسبب إعصار ھارفي. واف
، تستخدم المدینة الكمیة المتبقیة من إجمالي GLOملیار دوالًرا. وفقًا للمنھجیة المستخدمة من قبل  1.1المتبقیة أكثر من 

 إعصار ھارفي.لألعمال التي تأثرت ب ُملَبَّاةالخسائر على أنھا الحاجة األولیة غیر ال
 
 ُملَبَّاة. ملخص الحاجة االقتصادیة غیر ال3
 

المنازل  بھا قوي بعد ھارفي. ومع ذلك، قد یستمر اقتصاد بعض األحیاء، مثل تلك التي یعد وعموما، فإن اقتصاد ھیوستن 
عمل أو البیع بالتجزئة. المغمورة بالفیضان والتي بقیت شاغرة، في رؤیة التأثیرات مع عدد أقل من المقیمین في المنطقة لل

بعض األحیاء لدیھا قیم العقارات قد تراجعت، بینما في حاالت أخرى زادت. االنتعاش في بعض األحیاء سیستغرق سنوات 
عدیدة. االنتعاش االقتصادي یختلف أیضا من أسرةألسرة. قد یكون األفراد ذوو مستوى التحصیل الدراسي أو التوظیف األقل 

ن غیرھم للتعافي من حدث عاصف كبیر. لذا، على الرغم من أن االقتصاد قوي على المستوى الكلي، فإن لدیھم أقل مرونة م
العدید من األسر تكافح من أجل استعادة ما كان لدیھم قبل إعصار ھارفي بسبب فقدان الوظیفة، أو فقدان األجر، أو فقدان 

 لفة استردادھا.الممتلكات، ولیس لدیھم القدرة على زیادة دخلھم لتغطیة تك
 

باإلضافة إلى ذلك، أثر إعصار ھارفي على قطاعات معینة أكثر من قطاعات أخرى، مثل صناعة البناء. مع وجود المنازل 
المدمرة التي تحتاج إلى إصالح أو ارتفاعات أو إعادة بناء، كانت ھناك زیادة كبیرة في الطلب على البناء، بدًءا من خریف 

الطلب إلى نقص العمالة وارتفاع التكالیف بالنسبة للمقیمین في حاجة إلى إصالح المنزل. وقد أكدت  . وقد أدى ھذا2017عام 
مساھمة المجتمع التي تم تلقیھا حتى اآلن النضال من أجل األسر في العثور على مقاولین بأسعار معقولة إلتمام اإلصالحات 

 المناسب. الالزمة على ممتلكاتھم المتضررة من الفیضانات في الوقت
 

وقد تؤثر التغیرات التي طرأت على السیاسات نتیجة لتأثیر اإلعصار ھارفي على الحیاة والممتلكات على االقتصاد. في 
، وافق مجلس مدینة ھیوستن على قاعدة للمنزل الجدید وتطورات المباني األخرى في السھول الفیضیة لتكون 2018أبریل 

ن ضد ھذا التغییر قائلین إنھ قد یؤدي إلى رفع األسعار وخنق التنمیة. تدخل السیاسة أعلى من مستوى معین. جادل الكثیرو
أخرى  والیة، ولم یتم تحدید أي تأثیرات حتى اآلن. إذا تم تمریر قوانین مدینة أو 2018سبتمبر  1الجدیدة حیز التنفیذ في 

 اد ھیوستن.استجابة لتأثیرات ھارفي، فقد یكون لھذه اآلثار أیًضا آثار على اقتص
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 شروط عامة4.1. 
 

 .A  لمساكن العامة، مساكن بأسعار معقولة وأشكال أخرى من اإلسكان المدعوم.ا بناءإعادة تأھیل/ إعادة 
 

بتحدید و معالجة أمور إعادة التأھیل وإعادة التعمیر واستبدال األنواع التالیة من المساكن  GLOسیقوم مكتب األراضي العامة 
: اإلسكان العام (بما في ذلك المكاتب اإلداریة)، واإلسكان المدعوم من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بإعصار ھارفيالمتأثرة 

)HUD( واإلسكان الُمیَسَّر، والمالجئ التي تمولھا منظمة ماكیني فینتو للمشردین، بما في ذلك مالجئ الطوارئ واإلسكان ،
، أو مع المستأجرین 8التابعة للقسم  السوق الخاصة التي تتلقى المساعدة القائمة على المشاریعاالنتقالي والدائم للمشردین؛ وحدات 

 .8الذین یشاركون في برنامج القسائم المختارة لإلسكان بموجب القسم 
 

قة ) قبل الموافGLOتخضع جمیع المشروعات المقترحة لمراجعة مستمرة لإلسكان العادل من جانب مكتب األراضي العامة (
)  الخصائص االجتماعیة 2) دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (1علیھا، وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) المخاطر أو 5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االقتصادیة، (
توضح الطلبات أن ھذه وف سرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. ) كل العناصر األخ6اإلھتمامات البیئیة، (

المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في 
 علقة بالمخاطر الطبیعیة.المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المت

 
 اإلجمالیة من المخّصص للتكالیف اإلداریة المتعلقة بمخصصات المنحبالمئة  5) بنسبة GLOسیحتقظ مكتب األراضي العامة (

) ألغراض الرقابة واإلدارة وإعداد التقاریر. ویأتي االستثناء الوحید في CDBG-DRالكوارث ( من التعافي-المجتمعات لتنمیة
من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة بأنشطة اإلسكان التي تتطلب أنشطة من  بالمئة  2على عالوة تصل إلى الحصول 

 بینھم منین الفرعیین ومتلقیال باإلضافة إلى ذلك، سیتم السماح لكل النوع اإلداري في برامج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن.
من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة مباشرة بتنفیذ أنشطة  بالمئة  10یصل إلى  مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن بإنفاق ما

 رنامج بالمخصصات على مستوى ال بمجرد تحدید .لألنشطة غیر المتعلقة بأنشطة السكن والبنیة التحتیة بالمئة  6اإلسكان و
وستحدد مبالغ  ریة في میزانیات خطة العمل المعدلة التالیة.مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن للبرامج، سیتم تحدید التكالیف اإلدال

كحد أقصى من إجمالي مخصصات المشروع ما لم یتطلب األمر خدمات  بالمئة  15تغطیة أنشطة الھندسة والتصمیم بنسبة 
ھاریس ) ومقاطعة GLOسیحدّ كل من مكتب األراضي العامة ( ).GLOخاصة؛ حیث تخضع لموافقة مكتب األراضي العامة (

 كود من  24 البند لكل مخصص الستكمال المشاریع كما ھو مبیّن في بالمئة  5ومدینة ھیوستن من تكالیف التخطیط لتصل إلى 
 . CFR 570.205 الفیدرالیة اللوائح

 
سیاسات وإجراءات تقییم فعالیة تكالیف كل مشروع مقترح یكون الھدف منھ مساعدة  GLO یضع مكتب األراضي العامةوف س

ستتضمن ھذه السیاسات واإلجراءات معاییر تقرر ما إذا ودة ترمیمھا. اأي منزل ضمن أي برنامج إلعادة تأھیل المساكن أو إع
كانت إعادة تأھیل أو إعادة ترمیم ھذه المساكن فعاًال في التكالیف بالنسة لوسائل المساعدة األخرى التي یمكن أن تقدم لمالك  المنزل 

ما باألراضي العامة، حس بباإلضافة إلى ذلك، سیقدم مكت .نیة تحتیة واقیة على مستوى المنطقةبار أو إنشاء كاالستحواذ على العق
 .دائل إسكان أخرى أكثر فعالیة في التكالیف كخیارات المساكن الُمصنعةبیكون مالئًما 

 
 تي قد تطرأ على معاییر المقارنة ویذكر:وفقًا لكل حالة على حدة، سیأخذ مكتب األراضي العامة في االعتبار االستثناءات ال

 
 العملیة المستخدمة لتحلیل الظروف الذي یكون االستثناء فیھا ضروریًا •
 لك المساكن لتوفیر سھولة الوصول ألي من الشاغلین ذوي اإلعاقة.تمدى معقولیة تأسیس  •
 مبادئ التكلفة. -Eوالجزء الفرعي  200الجزء  القانون الفیدراليما مدى ضرورة ومعقولیة مقدار المساعدة بحسب  •
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 .B اإلسكان للفئات المعرضة للمخاطر 

 
سیعزز مكتب ألراضي العامة اإلسكان للفئات السكانیة المعرضة للخطر، بما في ذلك وصف األنشطة التي ستعالج ما یلي: 

لألفراد والعائالت المشردة أو المعرضة إلمكانیة التشرد؛ اإلسكان االنتقالي، اإلسكان المدعوم الدائم واحتیاجات اإلسكان الدائمة 
من متوسط دخل المنطقة من أن یصبحوا بال مأوى؛  %30منع األفراد والعائالت منخفضة الدخل (خاصة الذین یقل دخلھم عن 

اإلعاقة،  االحتیاجات الخاصة لألشخاص غیر المشردین ولكنھم یحتاجون إسكان مدعوم (مثل: كبار السن، األشخاص ذوي
األشخاص مدمني الكحول أو العقاقیر المخدرة األخرى، األشخاص المصابین باإلیدز/ فیروس نقص المناعة وعائالتھم، والمقیمین 

 (ھـ)). 91.315من كود اللوائح الفیدرالیة  24في اإلسكان العام كما ورد في البند 
 

،بالتشاور المتعلقة بمساعدات اإلسكان المباشر للمتلقین الفرعیینوالبرامج اإلداریة ) GLO(سوف یقوم مكتب األراضي العامة 
بإجراء تقییمات لالحتیاجات.  مع المواطنین المتضررین وأصحاب المصلحة والحكومات المحلیة وسلطات اإلسكان العامة،

سكان والتنمیة الحضریة وسیوصي تقییم وتحلیل االحتیاجات المحلیة لبیانات الھندسة المعلوماتیة الدیموغرافیة إلدارة اإل
)HUD) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ/(FEMA بمعدالت التمویل التي ینبغي تجنیبھا لتستفید منھا كل مجموعة اقتصادیة (

والمتوسط . سوف یحدد تقییم االحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا أتابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض 
یضع تقییم االحتیاجات األھداف  سوففیا التي ستحصل على مزید من االنتباه واألماكن المستھدفة التي سیتم خدمتھا.  ووالدیموغرا

ضمن حدود الدخل مثلھا مثل الوحدات المتضررة في المناطق المتأثرة.  إن أي تغییر أو انحراف عن مسار ھذه األھداف یجب 
 قبل أن یواصل المتلقي الفرعي المضي قدماً. GLOأن یوافق علیھ مكتب األراضي العامة 

 
  الـ ) والبرامج اإلداریة للمتلقین الفرعیین المتعلقة بمساعدات اإلسكان المباشر بتعزیزGLOیلتزم مكتب األراضي العامة (

AFFH ) عبر سیاسات التسویق اإلیجابیة القائمة فعلیًا. یعمل مكتب األراضي العامةGLO بالتنسیق مع ) والمتلقي الفرعي
). تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة HUDالمنظمات االستشاریة اإلسكانیة المعتمدة من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

). الھدف ھو ضمان وصول جھود التوعیة HUDخطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
األعراق والعرقیات  المجموعات متضمنًا ذلك على سبیل المثال ال الحصر كل المؤھلین من جمیعوالتواصل إلى ُمالك المساكن 

 واألصل القومي والدیانات والحالة العائلیة والمعاقین و"ذوي االحتیاجات الخاصة" والمجموعات المتعلقة بالنوع االجتماعي.
 

 .C تھجیر األشخاص و/أو الھیئات 
 

األشخاص و/أو الھیئات التي من الممكن أن تكون قد تأثرت باألنشطة الواردة في خطة العمل ھذه، سیعمل للعمل على تقلیل تھجیر 
) بالتنسیق مع الوكاالت األخرى بالوالیة والحكومات المحلیة والمنظمات المحلیة غیر الھادفة GLOمكتب األراضي العامة (

مشروعات مقترحة في تھجیر األشخاص من أماكنھم، سیضمن مكتب  للربح على ضمان تقلیل التھجیر. ومع ذلك، إذا تسببت أي
 على العقارات والمساعدة الموحدة للترحیل ستحواذ) تلبیة المتطلبات الواردة بموجب قانون سیاسات االGLOاألراضي العامة (

(URA) .لمكان آخر 
 

) (أ) من قانون اإلسكان والتنمیة 2(د) ( 104بالقسم وقد تم التنازل عن متطلبات المساعدة في الترحیل لمكان آخر والواردة 
إلى الحد الذي تختلف فیھ عن متطلبات ھیئة التنمیة الحضریة  42.350من كود اللوائح الفیدرالیة  24والبند  (HCDA) الحضریة

ر األنشطة المتعلقة بالتعافي من وتعدیالتھا الواردة بموجب إشعا 24من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء  49واللوائح التنفیذیة بالبند 
الكوارث. بدون ھذا التنازل فسوف توجد بعض االختالفات بشأن المساعدة على االنتقال المرتبطة باألنشطة الممولة عادة من 

قال واالنت ستحواذ) (على سبیل المثال، االFEMA) والوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) والمنح اإلجمالیة لتنمیة FEMAلمكان آخر). تخضع كال من التمویالت الواردة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

) تخضع CDBG) لشروط ھیئة التنمیة الحضریة، إال أن تمویالت المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (CDBGالمجتمعات (
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) ال تخضع لھا. تشترط ھیئة التنمیة الحضریة أن FEMAلفیدرالیة إلدارة الطوارئ ((د) بینما تمویالت الوكالة ا 104للقسم 
شھًرا. وعلى العكس من ذلك، یسمح القسم  42یكون الشخص المنتقل مؤھًال لتلقي مبالغ مساعدات إیجاریة تغطي فترة تصل إلى 

من ھیئة التنمیة الحضریة ومدفوعات المساعدات  (د) للشخص المنتقل منخفض الدخل االختیار بین إعانات اإلیجار المقدمة 104
(د) یضمن التعامل بشكل موحد وعادل عن طریق  104شھًرا. إن التخلي عن متطلبات القسم  60اإلیجاریة التي تحسب على مدار 

 عار السجل الفیدرالي.تطبیق اللوائح التنفیذیة لھیئة التنمیة الحضریة بحیث تكون المعیار الوحید للمساعدة على االنتقال بموجب إش
 

) وسوف یتخذ مكتب RARAPانتقال (لزوح ومساعدة النالمکافحة طتھ السكنیة خ )GLO(وف یتبع مكتب األراضي العامة س
) الخطوات التالیة ویتطلب من المستفیدین الفرعیین والمطورین تقلیل النزوح المباشر وغیر المباشر GLOاألراضي العامة (

وستخطط أنشطة البناء للسماح للمستأجرین بالبقاء في وحداتھم ألطول فترة ممكنة، من خالل إعادة تأھیل  لألشخاص من منازلھم:
الوحدات أو المباني الخالیة أوًال؛ وحیثما كان ذلك ممكنًا، إعطاء األولویة إلعادة تأھیل المساكن، بدًال من الھدم، لتجنب النزوح؛ 

الستثمار العام المكثف في األحیاء وتخفیفھ؛ تبني سیاسات للتقییم الضریبي، مثل خطط تبني سیاسات لتحدید النزوح الناجم عن ا
ك شاغلي المساكن ذوي الدخل المنخفض أو الَّ السداد الضریبي المؤجل، للحد من تأثیر زیادة تقدیرات ضریبة األمالك على المُ 

 ت التي تعتبر ضروریة لحاجة أو نجاح المشروع فقط.المستأجرین في المناطق التي یعاد تنشیطھا؛ أو استھداف تلك العقارا
 

 .D الحد األقصى للمساعدات المالیة 
 

) GLOإن أقصى مساعدة مالیة متاحة للمتلقي الفرعي بموجب برنامج التعافي من الكوارث التابع لمكتب األراضي العامة (
). بالنسبة لكل HUDإلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (ستكون أقصى مبلغ مخصص للمناطق المتضررة واألكثر تأثًرا التابعة 

) أقصى مبالغ تتعلق بالمساعدات GLO، تقرر لوائح اإلسكان التابعة لمكتب األراضي العامة (ستحواذبرامج اإلسكان واال
صى مبلغ مساعدة السكانیة. سیحدد كل متلقي فرعي أقصى مبلغ مساعدة متاح للمستفید بموجب البرنامج بحیث یكون مساویًا ألق

) إذا تجاوزت GLOإسكانیة تابعة لوزرة اإلسكان والتنمیة الحضریة أو أقل. ینبغي تقدیم طلب تنازل لمكتب األراضي العامة (
). سوف یقوم مكتب GLOالمبالغ القصوى للمساعدات في اإلسكان للمتلقي الفرعي المبلغ المحدد من قِبَل مكتب األراضي العامة (

 ) بتقییم كل طلب من طلبات التنازل عن مساعدات اإلسكان فیما یتعلق بفعالیتھا في التكلفة االقتصادیة.GLOة (األراضي العام
 

 .E معاییر االرتفاع 
 

) معاییر االرتفاع التالیة على المباني الجدیدة وإصالح األضرار الجوھریة أو التحسین GLOیطبق مكتب األراضي العامة (
دة بالمنطقة المعروفة بأنھا منطقة معرضة لخطر الفیضانات أو ما یعادلھا في مصدر بیانات الوكالة الجوھري للمنشآت الموجو

) جمیع المنشآت، على النحو 1(ب) ( 2-55من كود اللوائح الفیدرالیة  24) الواردة بالبند FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
، المصممة أساًسا لالستخدام السكني وتقع في السھول الفیضیة التي 1-59 من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء 44الوارد  في البند 

بالمائة سنویًا) والتي تتلقى مساعدات من أجل تجدید المباني، أو إصالح الضرر الجسیم، أو القیام  1عام (أو  100یبلغ عمرھا 
)، یجب أن تكون مرتفعة مع الطابق 10(ب) ( 2-55من كود اللوائح الفیدرالیة  24بتحسینات ضخمة، كما ھو وارد بموجب البند 

قدم على األقل فوق ارتفاع السھول الفیضیة السنوي. یجب أن تكون الھیاكل متعددة االستخدامات التي  2السفلي والبدروم بمقدار  
اومة الفیضانات ال توجد بھا وحدات سكنیة وال سكانًا تحت معدل السھول الفیضیة السنوي مرتفعة أو مغمورة وفقًا لمعاییر مق

) أو المعیار ii) (3(ج) ( 3-60من كود اللوائح الفیدرالیة  44) بموجب البند FEMAالتابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 قدم على األقل أعلى السھول الفیضیة السنویة. 2ارتفاعھ  كونالتالي، على أن ی

 
یة والقبلیة إلدارة السھول الفیضیة التي تتجاوز ھذه المتطلبات، بما في ذلك سیتم اتباع قوانین ومعاییر الوالیة والقواعد المحل

 االرتفاع والنكسات والشروط المتراكمة لألضرار الجسیمة.
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دوالر الرتفاع المنازل  60,000القائمة بقیمة  منازل األسرة الواحدة) قیمة تكالیف ارتفاع GLOوقد حدد مكتب األراضي العامة (
مع األخذ  االرتفاع تكالیفلوقد تم تحدید الحدود القصوى  غیر الساحلیة. قاطعاتدوالر للم 35,000و في المقاطعات الساحلیة 

 والمنح) GLO( العامة األراضي المتعلقة ببرامج إعادة تأھیل/ تعمیر المنازل السابقة التابعة لمكتباإلرتفاع في االعتبار تكالیف 
وسوف تتطلب تكالیف زیادة ارتفاع المباني أعلى من ھذه  ). CDBG-DRالكوارث ( من التعافي-تمعاتالمج لتنمیة اإلجمالیة

). تؤخذ متطلبات االرتفاع في االعتبار عند تحدید GLOالحدود القصوى المحددة تقدیم طلب تنازل إلى مكتب األراضي العامة (
وبوجھ عام، لن یُعاد بناء المنزل إال في حالة زیادة تكالیف اإلصالح عن ما إذا كان سیتم إعادة تأھیل أو إعادة بناء المنزل.  

) تقییم الحدود GLOقد یعید مكتب األراضي العامة ( دوالر، وقد یُستثنى من ذلك المنزل المصنف كمبنى تاریخي. 65,000
مساكن األسرة الواحدة وطبقًا لكل  على أساس متوسط التكالیف المرتبطة برفع HAPالقصوى لتكالیف الرفع خالل تنفیذ برنامج 

 حالة على حدة حسب الحاجة.
 

ة فیدرالییجب رفع المنشآت غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الموضحة في ھذه الفقرة أو جعلھا مقاومة للفیضانات، وفقًا لمعاییر الوكالة ال
أو المعیار الذي تاله، حتى قدمین  CFR 60.3 (c) (3) (ii) 44) لمقاومة الفیضانات المذكورة في FEMAإلدارة الطوارئ (

٪). یجب رفع جمیع األنشطة الحیویة، كما تم تعریفھا 1عام ( أو الفرصة السنویة  100 على األقل أعلى من منطقة الفیضانات لـ
ت (وفقًا %)، أو جعلھا مقاومة للفیضانا0.2عام (أو الفرصة السنویة  500 )، في منطقة الفیضانات لـCFR 55.2 (b) )3 24في 

ع تفاارعلى من ام أقدأثالثة عام أو  500 ) إلى ارتفاع منطقة الفیضانات لـ(FEMA)ة إلدارة الطوارئ فیدرالیلمعاییر الوكالة ال
عام أو االرتفاع، وكانت األنشطة الحیویة في  500 عام، أیھما أعلى. إذا لم تتوفر منطقة الفیضانات لـ 100 منطقة الفیضانات لـ

عام، فیجب رفع البناء أو جعلھا مقاوًما للفیضانات على ارتفاع ثالثة أقدام على األقل فوق ارتفاع منطقة  100 نات لـمنطقة الفیضا
ف األنشطة الحیویة بأنھا "نشاط تُعد بالنسبة لھ فرصة طفیفة للفیضان أمًرا كبیًرا جدًا، ألن مثل ذلك عام.  100 الفیضانات لـ تُعرَّ

ئر في األرواح أو إلحاق اإلصابة باألشخاص أو التلف بالممتلكات". على سبیل المثال، تشمل األنشطة الفیضان قد یؤدي إلى خسا
 الحیویة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات رجال اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة.

 
ة المساكن والبنیة التحتیة (المرافق العامة والتحسینات ) حدودًا لتكالیف تأجیر المباني متعددGLOلم تضع مكتب األراضي العامة (

) على مھندسین GLOالعامة، و / أو المباني غیر السكنیة). لتقییم تكالیف الرفع المعقولة، سیعتمد مكتب األراضي العامة (
نح اإلجمالیة لتنمیة مرخصین مسؤولین عن تبریر میزانیة المشروع ومتطلبات كود البناء والحدود القصوى لتمویل مشروع الم

) المتلقین الفرعیین على دراسة تكالیف GLO). ویشجع مكتب األراضي العامة (CDBG-DRالمجتمعات للتعافي من الكوارث (
 ).CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-وفوائد المشروع عند اختیار المشاریع المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 
 .F التخطیط والتنسیق 

 
) بطریقة تراعي اتباع نھج متكامل للتعامل GLOسیتم تطویر مشاریع التعافي من الكوارث الخاصة بمكتب األراضي العامة (

 مع عملیات التعافي على المدى الطویل واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان واإلنعاش االقتصادي في أكثر المناطق تأثراً وتضرراً.
 

) العمل مع السلطات القضائیة المحلیة وفي الوالیة لتوفیر التوجیھ واإلرشاد بشأن GLO( وسیواصل مكتب األراضي العامة
الترویج لخطط تعافي سلیمة قصیرة وطویلة األجل في المناطق المتضررة من خالل تنسیق الموارد المتاحة للمساعدة في ترمیم 

لمتأثرة فرًصا فریدة لفحص مجموعة واسعة من القضایا وتعافي المجتمعات المتضررة. یقدم التعافي من الكوارث للمجتمعات ا
مثل التحكم في الصرف والتحكم في الفیضانات وجودة المساكن وتوافرھا وشبكات الطرق والسكك الحدیدیة والقضایا البیئیة 

المجتمعات المحلیة ) الخطط طویلة األجل التي وضعتھا GLOومدى كفایة البنیة التحتیة الحالیة. سیدعم مكتب األراضي العامة (
واإلقلیمیة التي تعزز تخطیًطا سلیًما ومستداًما طویل األجل للتعافي من خالل تقییم ما بعد الكوارث الحتماالت وقوع المخاطر، 

مع األخذ في االعتبار أي أحداث جویة  وخاصة قرارات استخدام األراضي التي تعكس إدارة مسؤولة عن السھول الفیضیة
 والمخاطر الطبیعیة األخرى واألخطار طویلة األجل. ةة محتملمتطرف ةمستقبلیى
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) بالتنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان االتساق بأكبر قدر ممكن، GLOوسوف یقوم مكتب األراضي العامة (

ددة) والتعافي بعد الكوارث وتعزیز المستوى المحلي و / أو اإلقلیمي (على سبیل المثال، االختصاصات القضائیة المحلیة المتع
والتخفیف من آثارھا، واالستفادة من ھذه الجھود. وكما ھو موضح بالتفصیل في خطة العمل ھذه، سیستعین مكتب األراضي 

و / أو البائعین (یشمل ھذا المصطلح، على سبیل المثال ال الحصر، الھیئات  تكساسوالیة ) بالشراكات مع جامعات GLOالعامة (
 من أجل زیادة تنسیق التخطیط والدراسات وتحلیل البیانات. والشركات غیر الربحیة والربحیة والھیئات والمنظمات)الحكومیة 

 
) اتفاقیات رسمیة مع مسؤول المحافظة على التاریخ في الوالیة، وخدمة األسماك GLOسوف یعقد مكتب األراضي العامة (

 54من قانون الحفاظ على التراث الوطني ( 106الوطنیة، لالمتثال للمادة والحیاة البریة، وخدمة مصائد األسماك البحریة 
U.S.C. 30610816( 1973من قانون األنواع المھددة باالنقراض لعام  7 قسم) وال U.S.C. 1536 عند تصمیم برنامج (

) عند تنفیذ ھذه HUD) بإخطار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (GLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة ( التعویض.
 االتفاقیات.

  
 .G أنشطة البنیة التحتیة 

 
) الجھات الفرعیة على تكامل تدابیر التخفیف في أنشطة إعادة البناء وإلى أي مدى ستحقق GLOیشجع مكتب األراضي العامة (

ة التحتیة الممولة من خالل ھذه المنحة األھداف المحددة في الخطط والسیاسات اإلقلیمیة أو المحلیة التي ُوضعت للحد أنشطة البنی
، المحدد بواسطة )GLO(مكتب األراضي العامة من المستقبل فإن  علممن خالل المن المخاطر المستقبلیة على السلطة القضائیة.  

تنسیق أفضل للمشروعات بین المناطق للتعامل مع عملیات یضمن الدراسات اإلقلیمیة المستقبلیة والجاریة والمعمول بھا سابقًا، 
 التعافي والتخفیف بشكل أكثر شموالً.

 
تیار المشاریع المؤھلة ) المتلقین الفرعیین على دراسة تكالیف وفوائد المشروع عند اخGLOویشجع مكتب األراضي العامة (
یجب أن یثبت كل نشاط للبنیة التحتیة كیف سیساھم في  ).CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 استعادة وترمیم اإلسكان على المدى الطویل.
 

السكان الضعفاء (كما متناسب على ) إلى ضمان تجنب أنشطة البنیة التحتیة للتأثیر غیر الGLOیسعى مكتب األراضي العامة (
 )2018فبرایر  9بتاریخ الثالثاء  28رقم  83 المجلد) من القسم السادس في إشعار السجل الفیدرالي، 4أ (-2-یُشار إلیھم بالفقرة أ

المحلیة. لمعالجة أوجھ الالمساواة االقتصادیة التي تواجھ المجتمعات  خلق األنشطة لفرص، إلى الحد الممكن عملیًا، وسیضمن
وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي من جانب مكتب األراضي العامة 

)GLO دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، 1() قبل الموافقة علیھا. تتضمن مراجعات طلب دعم اإلسكان العادل اإلیجابیة (
) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االقتصادیة، ()  الخصائص االجتماعیة 2(

 ) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا.6) المخاطر أو االھتمامات البیئیة، (5الصحیة، (
 

لیة والمحلیة والخاصة والتابعة للوالیة وغیر الھادفة للربح بالتنسیق مع المصادر الفیدرا GLOوسیعمل مكتب األراضي العامة 
لمساعدة المتلقین الفرعیین لموازاة االستثمارات مع تحسینات رأس المال األخرى المخطط لھا على مستوى الوالیة أو المستوى 

تمویل تحدید قین الفرعیین على ) أیًضا مع المتلGLOالمحلي وجھود تنمیة البنیة التحتیة. كما سیعمل مكتب األراضي العامة (
 وأیًضاالبنیة التحتیة اإلضافیة من عدة مصادر بما في ذلك مشروعات تحسین رأس المال المحلیة أو التابعة للوالیة القائمة فعلیًا 

 االستثمار الخاص المحتمل.
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لقي الفرعي لتوظیف تكنولوجیا ) على المھندسین المحترفین الذین حصل علیھم المتGLOسوف یعتمد مكتب األراضي العامة (
 معتمدة وموثوقة للحمایة من التقادم السابق ألوانھ للبنیة التحتیة.

 
 .H زیادة االعتمادات المالیة 

 
التعافي -) المتلقین الفرعیین على زیادة التمویل الوارد من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتGLOیشجع مكتب األراضي العامة (

) مع التمویل الوارد من المصادر الفیدرالیة والمحلیة والخاصة والتابعة للوالیة وغیر الھادفة للربح CDBG-DRمن الكوارث (
) على أكمل وجھ وصورة ممكنة. CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-الستخدام تمویالت المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

أموال تقریر منح التعافي من الكوارث  ال الرافعة المالیة في نظام) تقاریر عن أموGLOوسوف یقدم مكتب األراضي العامة (
DRGR. 

 
-CDBG( الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح صنادیق من االستفادة )GLOالعامة ( األراضي مكتب ویتوقع
DR العامة ( األراضي مكتب قبل من العمل ) معGLOالطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة ) والوكالةFEMA على المساكن ) لتعافي 
 األساسیة والقوة الجزئي اإلصالح وبرنامج المحدودة المنازل إلصالح المباشرة المساعدة برنامج خالل من القصیر المدى

 المحلیة، الحكومات مع التعاون أیضا الفرعیین والمتلقین ) )GLO( العامة األراضي مكتب ). ویتوقع PREPSلإلیواء(
 من للمخاطر المعرضة الدعوة ومجموعات للربح، الھادفة غیر المحلیة والمنظمات األجل، طویلة المحلیة التعافي ومجموعات

 .السكان
 

 مؤھل قد یُستخدام التمویل لمطابقة المتطلبات أو المشاركة  في أي برنامج فیدرالي آخر أو المساھمة فیھ عند استخدامھ لتنفیذ نشاط
 الوكالة وھذا یشمل البرامج أو األنشطة التي تدیرھا .)CDBG-DR(الكوارث  من التعافي -المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة للمنح

 اإلسكان قانون في المذكور(). بموجب القانون،  USACEبالجیش ( المھندسین أو سالح ) FEMAالطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة
 الكوارث من التعافي-المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح صنادیق مبلغ إنف ،))أ( 105 إلى  كمالحظة HCD المجتمعیة والتنمیة

)CDBG–DR( الـ مشروع في یساھم قد الذي USACE أقل دوالر أو 250,000 بقیمة. 
 

 .I حمایة األشخاص والممتلكات 
 

 . معاییر جودة البناء1
 

الجودة والتأكد من االمتثال للقوانین على جمیع ) إجراء كل من عملیات معاینة GLOسوف یطلب مكتب األراضي العامة (
المشاریع. سوف تكون ھناك حاجة لمعاینة الموقع على جمیع المشاریع لضمان الجودة واالمتثال لقوانین البناء. وسوف یشجع 

من مخاطر  ) ویدعم جھود المتلقین الفرعیین لتحدیث وتعزیز قوانین االمتثال المحلیة للتخفیفGLOمكتب األراضي العامة (
المجازفة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والریاح العاتیة واندفاع تیار العواصف والفیضانات حیثما ینطبق ذلك. في تطبیق 
المشروع، سوف یقدم المتلقون الفرعیون شرحا لكل من القوانین الحالیة والمستقبلیة المخططة للتخفیف من مخاطر المجازفة. 

 ) إرشادات تقنیة حول أمثلة لقوانین تخفیف مخاطر المجازفة.GLOامة (وسیقدم مكتب األراضي الع
 

أن جمیع عملیات إعادة التأھیل (التي تفي بتعریف التحسن الكبیر)، أو إعادة اإلعمار، أو اإلنشاء الجدید یجب أن تلبي معیاًرا 
(منازل  ENERGY STAR) 1األقل: (معترفًا بھ في الصناعة والتي حصلت على شھادة بموجب أحد البرامج التالیة على 

الریادة في  LEED)  3) مجتمعات المحافظة على البیئة للمشروعات، (2أو ناطحات سحاب متعددة األسر معتمدة)، (
المباني متوسطة اإلرتفاع، عملیات التشغیل والصیانة للمباني القائمة،  تصمیمات الطاقة والبیئة (البنایات الجدیدة، المنازل،

وإلعادة تأھیل المباني السکنیة معاییر المباني الوطنیة الُمَراِعي للبیئة.  ICC - 700) 4األحیاء المجاورة)، أو ( أو تطویر
) التوجیھات العامة إلى الحد الممكن تطبیقھ کما ھو GLOغیر المتضررة بشکل کبیر، سوف یتبع مكتب األراضي العامة (
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). وفیما یتعلق HUDاِعي للبیئة بحسب إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (محدد في قائمة تعدیل العمران األخضر الُمرَ 
، إلى أقصى حد ممكن عملیا، على تنفیذ ممارسات )GLO(بمشاریع البنیة التحتیة، سوف یشجع مكتب األراضي العامة 

 العمران األخضر الُمَراِعي للبیئة.
 
 . معاییر مقاولین اإلسكان2
 

المتلقین الفرعیین یشجع وف وس) معاییر طلباً للمؤھالت بالنسبة لمقاولي اإلسكان GLOالعامة (سوف یضع مكتب األراضي 
الھیكل التنظیمي ) 1ـ (على القیام بنفس الشيء، وستشمل ھذه المعاییر، على سبیل المثال ال الحصر، المعلومات المتعلقة ب

اء األخیرة التي تم إنجازھا أو الزالت جاریة على مدى السنوات ) مشاریع البن3) القدرة على األداء، و (2للشركة وقدراتھا، (
) دلیل على التغطیة 6) بیانات مالیة عن العامین الماضیین، و (5) حجم سندات السداد واألداء و (4الخمس الماضیة، و (

 ) وثائق تسجیل األعمال والشھادات والتراخیص.7التأمینیة، و (
 

والمفتوحة، یطلب من المتلقین الفرعیین اتباع مواصفات المشتریات والعقود الفیدرالیة المبینة في ولضمان المنافسة الكاملة 
) بمراقبة مشتریات GLO. وسوف یقوم مكتب األراضي العامة (200.326 - 200.318من كود اللوائح الفیدرالیة  2البند 

لضمان ما بعد البناء لإلسكان؛ وسیتم ضمان جمیع ) فترة اGLOالمتلقین الفرعیین. سوف یطلب مكتب األراضي العامة (
 األعمال التي یؤدیھا المقاول لمدة سنة واحدة.

 
 .J عملیات الطعن واالستئناف 

 
) للشكاوى والطعون في الوقت المناسب وبطریقة مھنیة للمحافظة على مستوى جودة GLOیستجیب مكتب األراضي العامة (

) على الطعون المقدمة من مالكي المنازل والمقاولین والمدن GLOاألراضي العامة (العملیات. وتسري عملیات طعون مكتب 
) لمالكي المنازل من خالل التنسیق GLOوالمقاطعات وسلطات اإلسكان والكیانات األخرى. ویستجیب مكتب األراضي العامة (

 مع المتلقي الفرعي و / أو المقاول السكني واجب التطبیق لحل المشاكل.
 

). وعند استالم شكوى أو طعن، GLOالحتفاظ في ملف للمعلومات بسجل لكل شكوى أو طعن یتلقاه مكتب األراضي العامة (یتم ا
یوم عمل حیثما یمكن تطبیق ذلك. من  15) إلى مقدم الشكوى أو المستأنف في غضون GLOیستجیب مكتب األراضي العامة (

خدم االتصاالت الھاتفیة باعتبارھا الطریقة الرئیسیة لالتصال، وسیتم ) یستGLOأجل النفعیة، فإن مكتب األراضي العامة (
 استخدام رسائل البرید اإللكتروني والرسائل البریدیة حسب الضرورة لتوثیق المحادثات ونقل الوثائق.

 
یجب أن تتم طباعة المعلومات حول حقوق مقدم الشكوى وكیفیة تقدیم شكوى على جمیع تطبیقات البرنامج، والتوجیھات العامة، 

، والمواقع اإللیكترونیة للمتلقین الفرعیین بجمیع اللغات المحلیة، )GLO(والموقع اإللیكتروني العام لمكتب األراضي العامة 
) بشأن الشكوى إلى مقدمي GLOتقدیم إجراءات الطعن في قرار مكتب األراضي العامة ( بالشكل المناسب والمعقول. یجب

 الشكاوى كتابیاً كجزء من االستجابة للشكوى.
 

 .K متطلبات السد والحاجز 
 

نمیة ، یحظر استخدام أموال المنح اإلجمالیة لت2018فبرایر  9، یوم الجمعة 28، رقم 83كما ورد في السجل االتحادي، المجلد. 
) لتوسیع السد أو الحاجز خارج النطاق األصلي للبنیة التي کانت موجودة قبل CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

) أنھ إذا قام المتلقین الفرعیین باستخدام االعتمادات المالیة للمنح GLOوقوع الکارثة. وسوف یضمن مكتب األراضي العامة (
) للحواجز والسدود، فإن المتلقین الفرعیین سوف یقومون بـ CDBG-DRتعافي من الكوارث (ال-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

) تسجیل والحفاظ على المدخالت بشأن مثل ھذه الھیاكل مع قاعدة البیانات الوطنیة لسالح المھندسین التابعة للجیش 1(
أو المخزون الوطني للسدود  U.S. Army Corps of Engineers National Levee Database (USACE)األمریكي
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National Inventory of Dams) ،2 ضمان أن یتم قبول الكیان في برنامج (USACE PL  84-99  برنامج إعادة تأھیل)
). FEMAالتابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( NFIP) ضمان أن یتم اعتماد الكیان تحت برنامج 3وتحسین الحواجز)، و (

) بتحمیل الموقع الدقیق للكیان والمنطقة المخدومة والمحمیة من قبل الكیان في نظام GLOاألراضي العامة (سوف یقوم مكتب 
DRGR  والحفاظ على توثیق الملف مما یدل على أن الجھة المانحة قد أجرت تقییم للمخاطر قبل تمویل كیان السیطرة على

 .طرالفیضانات، وأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخا
 

 .L دخل البرنامج 
 

من كود  24سوف یخضع أي دخل للبرنامج تم الحصول علیھ نتیجة لألنشطة الممولة بموجب ھذه المنحة لمتطلبات بدیلة من البند 
، والتي تحدد دخل البرنامج. وسوف تیم إعادة إیرادات البرنامج الناتجة بموجب عقود فردیة مع )e( 570.489اللوائح الفیدرالیة 

، فإنھ یمكن السماح ببقاء )GLO(). ووفقا لتقدیرات مكتب األراضي العامة GLOالمتلقین الفرعیین إلى مكتب األراضي العامة (
 دخل البرنامج مع المجتمع لمواصلة جھود اإلصالح.

 
 .M معاییر المراقبة 

 
ع متطلبات المنحة اإلجمالیة لتنمیة المجتمع ) أنشطة الرقابة والرصد على نطاق البرنامج لجمیGLOیوفر مكتب األراضي العامة (

)CDBGالتعافي من الكوارث -) المطبقة والمتطلبات االتحادیة ذات الصلة في إدارتھا لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR) وسیقدم مكتب األراضي العامة .(GLOالل إنجاز ) المساعدة التقنیة إلى المستفیدین من مرحلة التطبیق من خ

التعافي من -المشاریع لضمان استخدام االعتمادات المالیة على النحو المالئم في أنشطة برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 ، فضال عن تلبیة أحد األھداف الوطنیة.)CDBG-DR(الكوارث 

 
) برصد جمیع نفقات العقود لضمان الجودة ومنع وكشف والقضاء على االحتیال واإلھدار GLOوسیقوم مكتب األراضي العامة (

، من قِبل حاكم 2004یولیو  12، والذي تم توقیعھ في RP 36 (EO)وإساءة االستخدام على النحو الذي صدر بھ األمر التنفیذي 
املة وسوء اإلدارة فیما یتعلق بالمحاسبة والیة تكساس. وسیشدد المكتب بوجھ خاص على التخفیف من الغش وسوء المع
). باإلضافة إلى ذلك، یخضع مكتب SAOوالمشتریات والمساءلة التي یمكن أیضا أن یحقق فیھا مكتب مدقق حسابات الوالیة (

التي ، و200من كود اللوائح الفیدرالیة رقم  2) والممنوح المستفید لمعاییر توجیھیة موحدة من البند GLOاألراضي العامة (
) أو CPAتشمل مراجعة االمتثال لمتطلبات البرنامج واإلنفاق السلیم لالعتمادات المالیة من قبل محاسب قانوني معتمد مستقل (

) إلى مكتب SAO). سوف یتم إرسال تقاریر من مكتب مدقق حسابات الوالیة (SAOمن قبل مكتب مدقق حسابات الوالیة (
 ).GLOاألراضي العامة (الحاكم، واللجنة التشریعیة، ومكتب 

 
) موظفون داخلیون للتدقیق المحاسبي یقومون بمراجعة داخلیة مستقلة للبرامج ویمكنھم GLOویوجد لدى مكتب األراضي العامة (

) أیضا موظفون مستقلون GLOإجراء مثل ھذه المراجعات على ھذه البرامج والمستفیدین من المنح. ولمكتب األراضي العامة (
) وكبیر الموظفین. سوف یستخدم مكتب GLOحسابات یقدمون تقاریرھم مباشرة إلى مفوض مكتب األراضي العامة (لمراجعة ال

) خطة المراقبة لضمان أن یتم تخصیص التعافي على وجھ التحدید وفقا للقوانین والقواعد واللوائح GLOاألراضي العامة (
صوص علیھا في إشعارات السجل االتحادي. وستشمل خطة المراقبة أیضا االتحادیة والخاصة بالوالیة، فضال عن المتطلبات المن

 تكرار مراجعة المزایا لضمان االمتثال لقانون ستافورد.
 

 .N البنیة التحتیة واسعة النطاق 
 

، إن أي بناء جدید أو إعادة تأھیل كبیرة، 2018فبرایر  9، الجمعة 28، رقم 83كما ھو مطلوب من السجل االتحادي، المجلد. 
، مكون من مبنى ذو أكثر من أربع وحدات تأجیریة فإنھ سوف یشمل 5.100من كود اللوائح الفیدرالیة  24كما ھو محدد في البند 

، باستثناء الحاالت التي یثبت 5.100من كود اللوائح الفیدرالیة  24على النحو المحدد في البند  تركیب بنیة تحتیة واسعة النطاق،
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) موقع البناء الجدید أو إعادة التأھیل الكبیرة یجعل من تركیب البنیة التحتیة  أمرا غیر 1فیھا الممنوح المستفید بالوثائق ما یلي: (
حتیة ذات النطاق الواسع إلى تغییر جوھري في طبیعة برنامجھا أو نشاطھا أو في عبء ) ستؤدي تكلفة تركیب البنیة الت2ممكناً؛ (

) ھیكل السكن الذي سیتم إصالحھ بشكل كبیر یجعل من تركیب البنیة التحتیة واسعة النطاق أمرا غیر 3مالي ال مبرر لھ؛ أو (
 ممكناً.

 
 .O خطة التعافي من الكوارث واالستجابة لھا 

 
سوف یقوم باإلضافة إلى العمل مع الجامعات و/أو المشاركین في تطویر أنشطة التخطیط المحلیة واإلقلیمیة والخاصة بالوالیة، 

) بوضع خطة شاملة للتعافي من الكوارث واالستجابة لھا بحیث تتناول التعافي على المدى الطویل GLOمكتب األراضي العامة (
 وقوع الكوارث من خالل توطید وتعزیز الخطط الحالیة.   والتخفیف من مخاطر ما قبل وبعد

 
P االمتثال 3. القسم 
 

وفیما یتعلق ببرامج التمویل الساریة، سوف یضمن مكتب األراضي العامة والمستفیدین التابعین لھ االمتثال إلى أقصى حد ممكن 
تعاقد، وغیرھا من الفرص االقتصادیة لذوي الدخل المالئمة، بما في ذلك توفیر التدریب والتوظیف وال 3لكافة لوائح القسم 

المنخفض وذوي الدخل المنخفض بشدة، وخاصة المستفیدین من المساعدة الحكومیة لإلسكان واألنشطة التجاریة التي توفر فرًصا 
القسم رقم اقتصادیة لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة وذوي الدخول المنخفضة بشدة. یمكن الحصول على معلومات إضافیة في 

 الخاص بالسیاسة واإلجراءات. 3
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 والیةبرنامج التعافي من الكوارث التي تدیرھا ال 5.1. 
 

 .A  خطة العمل 
 

بتاریخ الثالثاء  157عدد  83رقم  مجلدوال 2018فبرایر  9، الجمعة، 28، رقم 83كما ھو مطلوب من السجل االتحادي، المجلد. 
العتمادات المالیة وأوصاف البرامج أو األنشطة المحددة التي ل MOD، یجب أن تصف خطة العمل ھذه 2018غسطس  14

) مباشرة. وقد تم إجراء تقییم االحتیاجات، القسم الثاني، من ھذه الخطة من أجل تطویر GLOسینفذھا مكتب األراضي العامة (
) مع المواطنین المتضررین GLOتشاور مكتب األراضي العامة (أنشطة التعافي وتحدید أولویاتھا. وباإلضافة إلى ذلك، 

 وأصحاب المصلحة والحكومات المحلیة وسلطات اإلسكان العام لتقییم االحتیاجات.
 

إن خطة العمل ھذه سوف تضع الخطوط العریضة لما یلي: المناطق المتأثرة المؤھلة والمتلقین الفرعیین. معاییر األھلیة؛ المنھجیة 
ة لتوزیع االعتمادات المالیة على تلك الجھات الفرعیة؛ األنشطة التي قد یستخدم فیھا التمویل؛ ومتطلبات البرنامج، بما المستخدم

في ذلك عدم إزدواجیة   المزایا. وسوف تحدد خطة العمل أیضا الكیفیة التي تعالج بھا استخدامات ھذا التخصیص النفقات 
الكوارث، والتعافي الطویل األجل، وإصالح الھیاكل األساسیة، واإلسكان واإلنعاش الضروریة المتصلة باإلغاثة في حاالت 

 االقتصادي.
 

 .B التخصیص المباشر 
 

 الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارةكل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس اعتماد مباشر من مخصصات الوالیة وفقًا لتوجیھ تلقّت 
)HUD المبالغ التي  ملیار دوالر مبدئیة كانت تعتمد على 5.024وھي  ھیوستن ومقاطعة ھاریسلمدینة ). إن المبالغ المخصصة

) HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة . استخدمتُملَبَّاة) لالحتیاجات غیر الHUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة ھاحددت
. تم تعدیل ھذه المخصصات لتأخذ في اعتبارھا یة تكساسلبقیة وال ملیار دوالر 5.024المنھجیة ذاتھا لتحدید مخصصات بقیمة 

) 13.1یرد ذلك بالملحق ز (القسم  االعتمادات السابقة لمقاطعة ھاریس، وبرنامج االنعاش االقتصادي، وتكالیف إدارة الوالیة.
 وھو جدول یشیر إلى التعدیالت التي طرأت على خطة العمل األولیة.

 
جان لرنامج المقدم من بدوالر من صندوق تمویل ال 652,175,000مبلغًأ إضافیًا بقیمة  APA 2ص تعدیل خطة العمل صخ

األموال لمقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن ووالیة تكساس عن  GLO. وخصص مكتب األراضي العامة 123-115القانون العام 
الوالیة كما یرد بالقسم ب HAPمنازل طریق تطبیق نفس المنھجیة المستخدمة لتخصیص األموال لبرنامج مساعدات مالكي ال

 .، ولكن مع إدراج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستنطرق اإلقلیمیة للتوزیعو: ال ، الملحق12.1
 

مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس قد اختارتا تطویر برامج التعافي المحلیة الخاصة بھما باستثاء برنامج االنعاش وحیث أّن كال من 
 المتطلبات إلى خطة العمل المحلیة استنادًا وقد ُوضعتتعین على كل منھما وضع خطة عمل محلیة.  قدللوالیة، فاالقتصادي التابع 

). وعلى أقل تقدیر، یجب أن تتضمن خطة العمل HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان إلدارة الفیدرالي السجل إشعار في الموضحة
والبرامج والمتطلبات  ُملَبَّاة: تقییم االحتیاجات والوصول إلى االحتیاجات غیر الما یلي مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریسالمقدمة من 

 لتنمیة اإلجمالیة برامج المنح % على األقل، من أموال70استخدام  یجب المحلیة واالستشارات المحلیة والجداول الزمنیة للنفقات.
  .LMIـ ذوي ال األشخاص تعود بالفائدة على ) لدعم األنشطة التي CDBG-DR( الكوارث من التعافي - المجتمعات

 
 وھي مدرجة بھذه الوثیقة أیًضا APA 1في تعدیل خطة العمل رقم  خطط العمل المحلیة ھذه أدرجت
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بموجب إشعار السجل الفیدرالي أن یشھد على أن المتلقین الفرعیین لدیھم حالیًا أو  )GLOالعامة ( األراضي یتعین على مكتب
مدینة ھیوستن  وتُطالب كل من .التعافي من الكوارث أو یتمتعون بالقدرة على تنفیذھا، في الوقت المناسبسیطورون أنشطة 
 مكتبوسیتولى  .تقدیم شھادة اإلدارة المالیة ومنح االمتثال وخطة التنفیذ وتقییم القدرات مع الوثائق الداعمةبومقاطعة ھاریس 

 .ل مراجعة شھادات القدراتمن خالل طرف ثالث مستق GLO)العامة ( األراضي
 

وتتحمل  )GLOالعامة ( األراضي مع مكتب ستتولى كل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس تنفیذ اتفاقیات المتلقین الفرعیین
 .مسئولیة تنفیذ برنامجھم المحلي في سلطاتھا القضائیة

 
 .C ُمَلبَّاةباالحتیاجات غیر ال صلةال 

 
بتاریخ الثالثاء  157رقم  83والمجلد  ،2018شباط / فبرایر  9، 28، رقم 83االتحادي، المجلد السجل بموجب كما ھو مطلوب 

ضمن مناطق إدارة  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة لتلبیة االحتیاجات غیر ال بالمئة 80سیخصص المكتب  ،2018أغسطس  14
 ) األكثر تأثراً وتضرراً:HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 
جیفرسون، الحریة،  ر،بجاس ، فورت بیند، جالفیستون، ھاردن، ھاریس،تشامبرز، فاییتأرانساس، برازوریا، 

سان جاسینتو، سان باتریسیو، فیكتوریا، وارتون المقاطعات. ، ریفوجیو، نویسیس، أورانج، نیوتن، مونتغمري، 
، الرموز 78934، ، 77979، ، 77493، 77482 ، 77423، 77414 ،77351 ،77335 ،77320 ،75979
 البریدیة

 
في تلك المقاطعات  ُملَبَّاةالمتبقیة من المخصصات التي یمكن استخدامھا فقط لتلبیة احتیاجات الكوارث غیر ال بالمئة 20أما نسبة الـ 

 ).  DR-4332تلقت إعالنا رئاسیا لكارثة إعصار ھارفي الرئیسیة (والتي 
 

 من االعتمادات المالیة بالمئة 80من المساكن وتعالجھا بنسبة  ُملَبَّاةاألول في االحتیاجات غیر الوتنظر خطة العمل ھذه في المقام 
المتصلة مباشرة باإلسكان. من خالل تقییم االحتیاجات، وضع مكتب األراضي  ُملَبَّاةالتي تعالج االحتیاجات غیر ال لبرنامج الوالیة

المحلي؛ برنامج تعویض مالكي المنازل؛  ستحواذبرنامج الشراء / اال ؛HAPمج ) برامج اإلسكان التالیة: برناGLOالعامة (
) أمواال لحصة الوالیة من GLOوبرنامج إسكان لإلیجار بأسعار معقولة. باإلضافة إلى ذلك، خصص مكتب األراضي العامة (

.   وقد وضعت ھذه البرامج لتلبیة متطلبات الوالیة االتحادیة واللوائح للمنح اإلجمالیة PREPS الـ حیث التكلفة من أجل برنامج
 ، وتنفیذ التعافي على المدى الطویل لإلسكان بكفاءة وسرعة قدر اإلمكان.)CDBG-DR(التعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات

إلى استخدامھا الستكمال برامج اإلسكان ھذه. وتشمل األنشطة  ومن المتوقع أن تظھر األنشطة التابعة للخدمات الحكومیة الحاجة 
التابعة للخدمات الحكومیة، على سبیل المثال ال الحصر، االستشارة السكنیة واالستشارة القانونیة والتدریب المھني والصحة العقلیة 

 وخدمات الصحة العامة.
 

من خالل تسدید تكالیف إصالح منازلھم وإعادة تأھیلھا وإعادة وقد خصصت معظم االعتمادات المالیة لمساعدة مالكي المنازل 
 المنازل وحیازتھا إلزالة المنازل من األضرار. ستحواذبنائھا.  وقد خصصت اعتمادات مالیة ال

 
 وسیتناول برنامج التأجیر بأسعار معقولة الحاجة إلى وحدات إیجار میسورة التكلفة كنتیجة لتأثیر اإلعصار ھارفي.  وسیسمح

البرنامج بإعادة التأھیل وإعادة البناء والبناء الجدید للتطویرات المتعددة األسر.  والغرض من برنامج اإلیجار ھو إصالح وزیادة 
 .LMI مخزون اإلیجار ذو األسعار المعقولة لألسر المعیشیة 

 
-CDBGالتعافي من الكوارث (-المجتمعات) االستفادة من صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة GLOویتوقع مكتب األراضي العامة (

DR) مع العمل الجاري من قِبَل مكتب األراضي العامة (GLO) و الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (FEMA لتعافي المساكن (
. وتتوقع منظمة مكتب PREPSعلى المدى القصیر من خالل برنامج المساعدة المباشرة إلصالح المنازل المحدودة وبرنامج 
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) والمتلقین الفرعیین أیضا التعاون مع الحكومات المحلیة، ومجموعات التعافي المحلیة طویلة األجل، GLOاألراضي العامة (
 والمنظمات المحلیة غیر الھادفة للربح، ومجموعات الدعوة المعرضة للمخاطر من السكان.

 
بسبب القیود المفروضة على االعتمادات المالیة  ُملَبَّاةلوعلى الرغم من أنھ ال تزال ھناك احتیاجات متبقیة من المساكن غیر ا

) یعترف بأنھ كجزء من برنامج شامل للتعافي طویل األجل، فإن إصالح وتحسین GLOالمتاحة، فإن مكتب األراضي العامة (
نشطة حیویة لیس فقط من الھیاكل األساسیة المحلیة وجھود التخفیف ھي عناصر في غایة األھمیة.  إن أنشطة البنیة التحتیة ھي أ

أجل التعافي الطویل األجل واستعادة المساكن، بل أیضا من أجل التعافي الطویل األجل وحمایة المجتمعات المحلیة وقابلیتھا 
نمیة المتعلقة بالبنیة التحتیة والت ُملَبَّاة) من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال٪21لالستمرار.  وسوف یتناول واحد وعشرون (

 االقتصادیة.   
 

) بالمائة ألنشطة التخطیط. ونظرا للطبیعة الشدیدة لكارثة إعصار ھارفي 5) خمسة (GLOوقد خصص مكتب األراضي العامة (
) على األسالیب اإلقلیمیة باإلضافة إلى GLOوالطبیعة المتكررة للكوارث في المنطقة، فسوف یركز مكتب األراضي العامة (

الذي ینشأ عن تقییم مخاطر ما بعد الكارثة خاصة قرارات  لتعافي السلیم على المدى الطویلالتخطیط للتعزیز حلول محلیة محددة 
ة شدیدلیة المحتملة البار األحداث الجویة المستقباستغالل األراضي التي تعكس إدارة مسؤولة للسھول الفیضیة وتأخذ في االعت

 .جلوالمخاطر الطبیعیة األخرى والمخاطر طویلة األ
 

للتكالیف اإلداریة، بما في ذلك إدارة العقود ومراقبة االمتثال  بالمئة) 5) خمسة (GLOوقد خصص مكتب األراضي العامة (
وتقدیم المساعدة التقنیة للمتقدمین والمستفیدین من الباطن. واستنادا إلى الخبرة، فمن المتوقع أن یحتاج بعض المتلقین الفرعیین 

بالمائة لتسلیم المشروع.  وبتوفیر  2ة ) نسبGLOإلى دعم مباشر لتنفیذ برامجھم؛ وبالتالي، یخصص مكتب األراضي العامة (
) الدعم المباشر للمتلقین الفرعیین فذلك سوف یساعد على ضمان تنفیذ البرنامج بالكفاءة والسرعة GLOمكتب األراضي العامة (

 قدر اإلمكان.
 

 .LMIعلى األقل من جمیع االعتمادات المالیة للبرنامج األشخاص  بالمئة 70وسوف یستفید بـ 
 

 االحتیاجات تقییم وحسبما ھو مطلوب، تم استكمالفي والیة تكساس.  ُملَبَّاةلجدول التالي ملخص لالحتیاجات غیر الیعرض ا
الكوارث  من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة للمنح االعتمادات المالیة أجل من األجل طویلة واألولویات االحتیاجات لتحدید

)CDBG-DR( تغطي التي البیانات مصادر من شاملة مجموعة اإلعتبار في التقییم ھذا ویأخذ ھارفي. إعصار إثر المخصصة 
 المؤھلة المجتمعات في ُملَبَّاةال غیر االحتیاجات حول محددة تفاصیل االحتیاجات تقییم یشمل متعددة. وقطاعات جغرافیة مناطق

 االحتیاجات تقییم تعدیل یتم أن المتوقع االقتصادي. ومن والتعافي التحتیة والبنیة اإلسكان تفاصیل ویضم ا،واضطراب تأثرا واألكثر
لتشمل  ُملَبَّاةملخص االحتیاجات غیر التم تحدیث  .متاح ھو ما تحدیث أو أو صنادیق تمویل إضافیة إضافیة معلومات توفر مع

 .3.3. و 3.2مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن بناًء على تقییمات احتیاجاتھم المقدمة في األقسام 
 

 ملخص االحتیاجات غیر الُملَبَّاة: 56الجدول رقم 

 الخسائر والفوارق الفئة
 استثمارات 
CDBG-DR* 

االستثمارات األخرى 
 باقي االحتیاجات غیر الُملَبَّاة المعروفة

 دوالر 11,858,541,577 دوالر) 13,323,038,264( دوالر) 4,197,645,609( دوالر  29,379,225,450 اإلسكان
إسكان المنازل التي یقطنھا 

 دوالر 6,958,668,050   دوالر  6,958,668,050 **مالكیھا
 دوالر 1,067,749,564 دوالر) 1,386,924,741(  دوالر  2,454,674,305 تأمین العقارات السكنیة

     
 الفیضانات الخاصة والفیضانات

 دوالر 5,296,944,610 دوالر) 3,058,562,923(  دوالر 8,355,507,533 یخصك ما اكتب - الفیدرالیة
 ضد للتأمین الوطني البرنامج

 دوالر 0 دوالر) 8,820,724,462(  دوالر 8,820,724,462 الفیضانات
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 الخسائر والفوارق الفئة
 استثمارات 
CDBG-DR* 

االستثمارات األخرى 
 باقي االحتیاجات غیر الُملَبَّاة المعروفة

 دوالر) (2,264,461,377  دوالر) 2,264,461,377(  اإلسكانبرامج 
إسكان المنازل المسكونة 

  دوالر 2,713,882,916    دوالر2,713,882,916  **باإلیجار
 دوالر  18,942,046 دوالر) 56,826,138(  دوالر 75,768,184 إسكان ھیئة اإلسكان العامة 

برنامج الشراء الخاص بمقاطعة 
 دوالر) 43,465,600(  دوالر) 43,465,600(  )31-115ھاریس (القانون العام 

األخرى (القانون  MIمقاطعات 
 دوالر) 10,866,400(  دوالر) 10,866,400(  )31-115العام 

 دوالر) 837,097,816(  دوالر) 837,097,816(  برامج إسكان مقاطعة ھاریس 
 دوالر) 1,041,754,416(  دوالر) 1,041,754,416(  برامج إسكان مدینة ھیوستن

 دوالر61,137,749,351  دوالر) 7,162,866,950( دوالر) 658,124,755( دوالر68,958,741,056  البنیة التحتیة
 إلدارة الفیدرالیة لوكالةمساعدة ا

 دوالر795,874,106  دوالر) 7,162,866,950(  دوالر 7,958,741,056 ) FEMAالطوارئ (
 دوالر 61,000,000,000   دوالر 61,000,000,000 لجنة إعادة بناء تكساس

برنامج البنیة التحتیة المحلي 
 دوالر) 435,605,083 (  دوالر) 435,603,083 (  للوالیة

برنامج البنیة التحتیة لمقاطعة 
 دوالر) 222,519,672(  دوالر) 222,519,672(  ھاریس

برنامج البنیة التحتیة لمدینة 
 دوالر 0  دوالر 0  ھیوستن
 دوالر12,451,439,074  دوالر) (2,201,771,329 دوالر) 195,628,178(  دوالر14,848,838,581  االقتصاد

 المشروعات أعمال إدارة
 الصغیرة / قروض مواجھة

 دوالر4,525,443,254  دوالر) (1,384,938,700  دوالر 5,910,381,954 االقتصادیة الكوارث
 دوالر 200,000,000      دوالر 200,000,000 الخسائر الزراعیة

 دوالر 3,800,000,000    دوالر 3,800,000,000 الناتج اإلجمالي للوالیة
 حاالت في البطالة مساعدة

 دوالر)(11,201,909  دوالر)(11,201,909      الكوارث
 دوالر4,132,825,907  دوالر) (805,630,720   دوالر 4,938,456,627 تأمین العقارات التجاریة

االنعاش االقتصادي برنامج 
 دوالر) (105,363,344  دوالر) (105,363,344   للوالیة

برنامج االنعاش االقتصادي 
 دوالر 0  دوالر 0  لمقاطعة ھاریس

لمدینة برنامج االنعاش االقتصادي 
 دوالر) (90,264,834  دوالر) (90,264,834  ھیوستن

 دوالر)(178,949,170   دوالر)(178,949,170   لم یتقرر بعد
 دوالر) (89,309,355  دوالر) (89,309,355  برامج مقاطعة ھاریس
 دوالر) (89,639,815  دوالر) (89,639,815  برامج مدینة ھیوستن

 دوالر 86,462,591,990 دوالر) (22,687,676,54  دوالر) 5,230,347,712(  دوالر113,186,805,087  اإلجمالي
 ) تكالیف تسلیم المشروع.CDBG-DR( الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیةتشمل استثمارات المنح *

 FEMA’s IAة على أن لھا تأمین لمالكي المنازل و/أو تأمین ضد الفیضانات في بیانات فَ رَّ عَ عد أو تخصم الخسارة المقدرة لتلك المُ ب**ال تست
 

 .D MOD اإلقلیمي 
 

) أن مزید من المعلومات والوضوح اإلضافیین سوف یأتیان بمرور الوقت ویتوقع أنھ مع GLOیدرك مكتب األراضي العامة (
تخصیص أموال إضافیة، فقد تكون ھناك منھجیة مختلفة في توزیع تلك االعتمادات المالیة. لقد تمت شراكة مكتب األراضي 

المحلي)  ستحواذوبرنامج الحیازة/اال HAPلإلسكان اإلقلیمیة  MOD) مع جامعة تكساس في أوستن لتطویر GLOالعامة (
للوكالة  IAلھذه المخصصات بیانات تعداد السكان وبیانات  )MODوالبنیة التحتیة. لقد استخدمت الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (

مصادر و SoVI) ومؤشر FEMAفي الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( PAوبیانات ) FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
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 MODاإلعصار ھارفي على توزیع االعتمادات المالیة. وفي كل من اإلسكان والبنیة التحتیة، تضع  انات أخرى أظھرت تأثیربی
، والقدرة على التعافي، والسكان النسبیین للمناطق المتأثرة.  ومع توفر المزید من ُملَبَّاةتوازنا بین مجموع االحتیاجات غیر ال

البیانات، فقد تكون ھناك حاجة إلى إجراء تعدیالت في أسالیب التوزیع المستقبلیة للتوزیع من أجل حساب البیانات غیر الموجودة 
عملیة التعافي وینعكس في نماذج التوزیع.  ویرد ذكر منھجیة  في خطة العمل الحالیة. كل من ھذه المتغیرات تلعب دورا عامال في

ل اإلضافیة التخصیص األمواإلقلیمي  MODsاستخدمت تحدیثات وسائل التوزیع  .و الملحق، 12.1القسم التوزیع والحساب في 
اإلقلیمیة مدینة ھیوستن  MODsال تشمل ، الملحق و. 12.1خصصت لبرنامج مساعدة مالكي المنازل كما یرد بالقسم المنقح  يالت

 ومقاطعة ھاریس.
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 .E میزانیة البرنامج 
 

 )APA 2(تم تحدیثھ في  میزانیة التخصیص اإلجمالیة: 57الجدول رقم 
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 )APA 2(تم تحدیثھ في  )LMIإجمالي میزانیة الدخل المنخفض والمتوسط (: 58الجدول رقم 

 
 دوالر LMI  = 3,623,210,998 متطلباتمن % 70*
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 .F لمكتب األراضي العامة ( استخدام االعتمادات المالیةGLO( 
 

) العدید من البرامج التي تدیرھا الوالیة. وتشمل ھذه البرامج برنامج مساعدة مالك GLOسوف ینفذ مكتب األراضي العامة (
أصحاب المنازل عن  المنزل إلعادة تأھیل وإعادة بناء المساكن الرئیسیة، وبرنامج تعویض أصحاب المنزل لتعویض

اإلصالحات التي تمت للمساكن الرئیسیة، وبرنامج التأجیر بأسعار معقولة إلعادة تأھیل وإعمار أعمال التطویر الخاصة 
 بالمساكن المتعددة، واإلنعاش االقتصادي الذي من شأنھ تمویل الشركات التي تأثرت تأثًرا مباشًرا بإعصار ھارفي.

 
 ستحواذ) بتخصیص األموال للحكومات المحلیة من أجل البرامج السكنیة للشراء / االGLOة (سیقوم مكتب األراضي العام

التي وضعتھا مجالس الحكومات ) MODsللتوزیع ( اإلقلیمیة المحلیة الطرقوالبرامج المحلیة للبنیة التحتیة من خالل 
)COGs.( 
 

إلى تناول إعادة التأھیل وإعادة البناء واالستبدال والبناء ) تنفیذھا GLOتھدف البرامج التي اختار مكتب األراضي العامة (
 الجدید للمساكن والمآوى المطلوبة في المناطق المتضررة من إعصار ھارفي.

 
وسوف تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما المحلیة الخاصة، وستكونان مسؤولتین عن تنفیذ برامجھما في 

 ھما القضائیة.المناطق الخاضعة لوالیت
 

 برنامج مساعدة مالكي المنازل1. 
 

 بتأھیل وإعادة بناء المنازل العائلیة الوحیدة التي یشغلھا المالك والتي تضررت من إعصار ھارفي. HAPسیقوم برنامج 
 

) نموذج تدیره GLO، فسوف یستخدم مكتب األراضي العامة ()HUD(وكما أوصت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
) بإضفاء الطابع اإلقلیمي على المناطق المؤھلة لبرامج GLO.  وسیقوم مكتب األراضي العامة ( HAP الوالیة لبرنامج

اإلسكان والوقوف على برامج متعددة ضمن ھذا النشاط.  سوف یتم إنشاء المناطق على أساس القرب ونوع الضرر. ویمكن 
وعدد الوحدات، وإجمالي االعتمادات المالیة المتاحة.  ویجوز لمكتب  أیضا النظر في اعتبارات تكالیف البناء وأنواعھ،

) أن یدیر البرامج مباشرة في ھذه المناطق أو أن یستخدم الدعم من األطراف الخارجیة لخدمة GLOاألراضي العامة (
 ومقاطعة ھیوستن یتعلق بمدینة الوالیةاحتیاجات مساعدة مالكي المنازل.  االستثناء الوحید لھذا النموذج الذي تدیره الوالیة 

بوضع برامج اإلسكان المحلیة الخاصة بھما وستتحمل مسئولیة تنفیذ ھیوستن ومقاطعة ھاریس مدینة وستقوم ھاریس. 
برامجھما في  سلطاتھا القضائیة. ویعدّ مالكي المساكن المقیمین في مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس غیر مؤھلین للمشاركة 

وسیتم تأیید المخصصات حسب المنطقة وإلى المناطق األكثر تأثرا على النحو المبین لذي تدیره الوالیة. ا HAPفي برنامج 
 .  57في الجدول 

 
) البرنامج الذي تدیره الوالیة في شراكة مع أقالیم المجلس االستشاري الحكومي GLOوسوف یدیر مكتب األراضي العامة (

)COG مباشرة باالحتیاجات في مناطقھم.  وسیتم استشارة المجالس االستشاري الحكومي ) المتضررة حیث أن لدیھم معرفة
)COG  .بشأن تطویر جمیع تقییمات االحتیاجات والتوجیھات العامة لإلسكان ( 
 
a. :دوالر 1,334,222,225  مبلغ التخصیص 

i. في المناطق  ُملَبَّاةال الحتیاجات غیرلمن االعتمادات المالیة على األقل  بالمئة) 80ثمانون ( وجھویجب أن ی
) (المقاطعات والرموز HUD"األكثر تأثرا وتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 البریدیة).
ii. في المقاطعات  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر الل) بالمائة من االعتمادات المالیة 20عشرون ( ما یصل إلى وجھی قدو

 البریدیة "األكثر تأثرا".المتأثرة مطروحاً منھا رموزھا 
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b.   :إعادة تخصیص 

i. ) 20بعد أن یتم تقدیم جمیع مقدمي الطلبات المؤھلین، سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة ضمن العشرین٪ (
) من المناطق التي تم تحدیدھا ٪80من المقاطعات مطروحاً منھا رموزھا البریدیة "األكثر تأثرا" إلى ثمانین (

) األكثر تأثرا وتضرراً (والمقاطعات والرموز البریدیة) HUDسكان والتنمیة الحضریة (من قِبَل إدارة اإل
 ). COG(إلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس االستشاري الحكومي 

 
c.    :الحد األقصى للمساعدة 

i.  دوالًرا 650,00إعادة تأھیل: مبلغ مناقصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلیة ولیس أكبر من. 
ii.  إعادة اإلعمار: مبلغ مناقصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلیة استنادا على البناة الذین تم الحصول علیھم وخطط

 منزل الباني استنادا على حجم األسرة.
 

d. التعافي من الكوارث -األنشطة المؤھلة: تشمل أنشطة اإلسكان المسموح بھا بحسب المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR (والتنمیة اإلسكان وقانون ) المجتمعیةHCDA (أ)  105) و 4-3(أ) ( 105) و 1(أ) ( 105) البند
 على سبیل المثال ال الحصر:)، 25(أ) ( 105) و 18(أ) ( 105) و 11(أ) ( 105) و 8(

i. إعادة التأھیل وإعادة البناء و / أو البناء الجدید الذي یشغلھ مالكھ لألسرة الواحدة؛ 
ii. دال الوحدات السكنیة المصنعة؛إصالح واستب 
iii. تخفیف المخاطر؛ 
iv. االرتفاع؛ 
v. مساعدة االنتقال؛ 
vi. ھدم فقط؛ 
vii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في مجال اإلسكان، والمشورة  بالمئة 15الخدمة العامة ضمن سقف)

 القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛ و  
viii. خرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر الواحدة.األنشطة األ 

 
e. :األنشطة غیر المؤھلة 

i. دفع الرھن القسري؛ 
ii. مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 
iii.  الكارثة، فھي غیر مؤھلة أما العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت وقوع الكارثة، أو بعد وقوع

 للحصول على مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان؛
iv. إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق الفیضانات؛ 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

 ) أو المتوسط القومي؛AMIبحسب متوسط دخل المنطقة (بالمئة 120دخل األسرة مجتمعة أكبر من  .1
 قع العقار في السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ ووی .2
لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبا من  .3

 مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.
vi.  بصیغتھ المعدلة 1994الفیضانات لعام من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد  582وتنص المادة ،

)42U.S.C.  5154a على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة (
كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو 

التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك  االستبدال أو الترمیم "عن األضرار
الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على 
تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول 
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انات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. وال على تأمین الفیض
یجوز للبرنامج تقدیم المساعدة في حاالت الكوارث من أجل إصالح أو استبدال أو استعادة الممتلكات إلى 

 شخص لم یستوف ھذا الشرط.
vii. /غیر مؤھلین للمشاركة أو في نطاق مقاطعة ھاریس یعدّ مالكي المساكن الواقعین في نطاق مدینة ھیوستن و

 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة وتنفیذھا. الذي تدیره الوالیة. HAPفي برنامج 
 

f.  :معاییر األھلیة للحصول على المساعدة 
i. یجب أن یكون المنزل مسكوناً من المالك في وقت العاصفة؛ 
ii.  ؛بمثابة محل اإلقامة األساسيیجب أن یكون المنزل 
iii. التعافي -یجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 ؛)CDBG-DR(من الكوارث 
iv. ؛یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكل مستدیم من إعصار ھارفي 
v. مراجعة ازدواجیة المزایا؛ 
vi. 5 على تحمل التكالیف لإلنشاءات الجدیدة التي ستتاح لمالكي المنازل ذوي الحد األدنى للقدرة  سنوات فترة

 الدخل المنخفض والمتوسط
vii.  تكون تكالیف إعادة التأھیل والترمیم واإلنشاءات الجدیدة معقولة وتتماشى مع تكالیف السوق في وقت ومكان

 .بناءال
viii.  یتحملون سداد مدفوعات لدعم طفل؛یجب أن یكون جمیع المتقدمین ومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي 
ix.  یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على أن الضرائب العقاریة ھي حالیة، لدیھم خطة معتمدة للسداد، أو مؤھلین

 للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛
x.  مطھر؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 
xi.  مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون

ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات  الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
ن المالك والحفاظ علیھ كتابیاً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة ونقل قد یكو

 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.
xii.  اتفاقیة اإلحالل:  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق

إن ذلك ھو اتفاق لسداد أي مساعدة مزدوجة إذا تم تلقي  بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.
 س الغرض في وقت الحق.مساعدات أخرى للكارثة لنف

xiii. :سندات أذنیة غیر قابلة لالسترداد 
ویلزم على مالكي المنازل الحاصلین على مساعدة الحفاظ على محل اإلقامة الرئیسي في الممتلكات  .1

المدعومة لمدة ثالث سنوات. ال یسمح بإعادة التمویل بالسحب النقدي، أوقروض المنازل أو أي قروض 
كضمان إضافي لمدة ثالث سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل  مةتستفید من اإلقامة المدعو

 شروط سداد السند (اإلذني).
وینبغي دفع الضرائب وفي وضع جید بالنسبة للعقارات المدعومة. قد یكون مالكي المنازل على نظام  .2

 مالئم للتطبیق.سداد معین، ولكن ال بد من تقدیمھا إلى المتلقي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون 
یجب الحفاظ على التأمین في الممتلكات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات (حیثما یمكن  .3

 التطبیق)، وستتم مراقبة العاصفة (إن وجدت) خالل فترة مالحظة مدتھا ثالث سنوات.
 

g.  :األھداف الوطنیةLMI  ة.  یجب أن یتم من االعتمادات المالیة بالمئة  70ما ال یقل عن  إنفاقواالحتیاجات الُمِلحَّ
 ).  LMIبحسب المنطقة والمتلقي الفرعي على المشاریع المؤھلة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (
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h. ) إرشادات اإلسكان:  سوف یقوم مكتب األراضي العامةGLO والمتلقین الفرعیة لھ بوضع التوجیھات العامة لإلسكان (
متطلبات و توفر تفاصیل تشغیلیة بشأن متطلبات األھلیة، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعاییر البناء،ذات الحد األدنى والتي 

قین الفرعیین ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات البرنامج األخرى.  سوف یصیغ المتل الوصول ومعاییر القابلیة للزیارة،
توجیھاتھم العامة الخاصة بھم.  وسیتم نشر اإلرشادات العامة لإلسكان من أجل التعلیق العام علیھا قبل االستخدام.  ینبغي 

 ) الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.GLOعلى مكتب األراضي العامة (
 

i. ) تقییم االحتیاجات:  سوف یجري مكتب األراضي العامةGLOن الفرعیین القائمین على إدارة البرنامج تقییما ) والمتلقی
لالحتیاجات. إن تقییم االحتیاجات المحلیة وتحلیل بیانات الوکالة الدیمغرافیة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

)HUD) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ/(FEMA سوف یوصي بنسب التمویل التي ینبغي تجنیبھا لتستفید منھا (
سیقوم  .LMI and non-LMIوالمتوسط أمجموعة اقتصادیة تابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض كل 

)، بالشراكة مع جامعة تكساس في أوستن، بإجراء مسح لالحتیاجات السكنیة في جمیع GLOمكتب األراضي العامة (
اإلسكان المتبقیة الناتجة عن اإلعصار ھارفي، والتي لم المقاطعات المتأثرة بالكارثة. وسیقوم المسح بتقییم احتیاجات 

 وسیحدد تقییم االحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا، وخصائص السكان الدیموغرافیة لتلقي اھتمام مكثف، تتم تلبیتھا.
سیتم تقدیم  والمناطق المستھدفة التي ، "ذوي االحتیاجات الخاصة والفئات السكانیة الضعیفة،"ذوي اإلعاقةتحدید "و

سوف یشمل تقییم االحتیاجات أیًضا تقییًما ألنواع أنشطة الخدمات العامة التي قد تكون ضروریة الستكمال الخدمة لھا. 
 البرنامج، مثل خدمات االستشارات السكنیة واالستشارات القانونیة والتدریب الوظیفي والصحة الذھنیة والصحة العامة.

اجات أھدافا ضمن فئات الدخل المماثلة لألضرار التي لحقت بالمساكن في المناطق وینبغي أن یحدد تقییم االحتی
) على االنحراف عن األھداف قبل أن یتم الُمِضّي قُدَُماً في GLOالمتضررة.  ویجب أن یوافق مكتب األراضي العامة (

 البرنامج.
 

j. ) خطة الوصول التسویقیة اإلیجابیة:  یلتزم مكتب األراضي العامةGLO( القائمین على إدارة  والمتلقین الفرعیین
) والمتلقین GLOمن خالل سیاسات تسویقیة مؤكدة ومثبتة. وسوف یقوم مكتب األراضي العامة ( AFFHـ البرنامج بال

) في سیاق ھذا HUDالفرعیین بالتنسیق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
. والھدف من ذلك ھو HUDالجھد. وسوف تشمل الجھود التسویقیة اإلیجابیة خطة تسویقیة إیجابیة تستند إلى لوائح 

ضمان وصول جھود التوعیة واالتصال إلى مالكي المنازل المؤھلین من جمیع األصول العرقیة والعنصریة والقومیة 
 .السكان الضعفاء یة ونوعالمجموعات التیاجات الخاصة" ووالدینیة والعائلیة والمعوقین وذوي "االح

 
k. ) الخدمات العامة لبرنامج مساعدة أصحاب المنازلHAP:( ) سیقوم مكتب األراضي العامةGLO وغیره من (

الوكاالت الحكومیة أو المنظمات غیر الربحیة التي لدیھا خبرة في الوقایة من التشرد بإدارة الخدمات العامة لبرنامج 
). ستتكون الخدمة العامة من ثالثة أنشطة رئیسیة لغرض وحید ھو منع التشرد في HAPاعدة أصحاب المنازل (مس

 فقط.  LMIالـ المنطقة بعد إعصار ھارفي. وسوف تقتصر ھذه الخدمة العامة على األسر ذات 
i.  :دوالر 50,000,000التخصیص ألنشطة الخدمة العامة 

في المناطق  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة على األقل  بالمئة) 80ثمانون ( یوجھویجب أن  .1
) (المقاطعات والرموز HUD"األكثر تأثرا وتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 البریدیة);
في المقاطعات بشكل عام  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر الل% من االعتمادات المالیة  20 ما یصل إلىقد یوجھ  .2

 البریدیة "األكثر تأثًُرا". ھاوالمقاطعات المتأثرة، مطروًحا منھا رموز
 

ii.  األنشطة المؤھلةHCDA  20(أ) ( 105) و 8(أ) ( 105المادة:( 
المساعدة في الرھن العقاري قصیر األجل لتوصیل  -المساعدة في الرھن العقاري قصیرة األجل  .1

بدفع أقساط الرھن  LMIدوالر لألسر متوسطة ومنخفضة الدخل  10,000تصل إلى قد مساعدات 
شھًرا. یھدف ھذا  20ال یجوز أن تزید مساعدة الرھن العقاري على  العقاري على إقامتھم األساسیة.
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البرنامج إلى منع عملیات الرھن أو الممارسات الجشعة، وانخفاض القیمة الشرائیة للمنازل في المناطق 
 ستمراراألسر في الطریق إلى التعافي دون خطر وشیك بالتشرد.المتأثرة وضمان إ

 1,000المساعدة الخاصة بالمرافق مساعدة تصل إلى برنامج م سیقد -ة الخاصة بالمرافق لمساعدا .2
قد تشمل ھذه المساعدة، الكھرباء یة. رلفوافق المرت احتیاجاالتلبیة  LMIـ لذات األسر الى ر إالدو

 والغاز ومیاه الصرف الصحي والمیاه وغیرھا من فواتیر الخدمات والمرافق.
تقدم ھذه المساعدة الخاصة بالتأجیر، مساعدات اإلیجار   -المساعدة في تأجیر المساكن الُمستأجرة  .3

من  أشھر 3جة للسكن. قد یشمل ھذا البرنامج ما یصل إلى الذین ھم في حا LMIـ لألسر ذات ال
المساعدة في اإلیجار، بما في ذلك ودیعة التأمین وودیعة المرافق. سیتم إدارة ھذا البرنامج باستخدام 

)، HUD) الذي تم نشره من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (FMR"اإلیجار السوقي العادل" (
 .FMRلمبلغ المكافأة لكل أسرة بذلك "اإلیجار السوقي العادل"  وسیتم ربط الحد األقصى

 
iii. .معاییر األھلیة: ستتوفر إرشادات إضافیة إلى اإلرشادات العامة لذلك 

 
iv.  غیر مؤھل: األنشطة التي تقع داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو داخل مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. تقوم

 برامجھما الخاصة وتنفیذھا.مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد 
 

v.  أفراد الـ الھدف القومي: تقتصر علىLMI. 
 

l.  سیخضع البرنامج لمراجعةAFFH) دیموغرافیا المنطقة المقترحة 1. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (
میة وفرص ) الفرص التعلی4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3)  الخصائص االجتماعیة االقتصادیة، (2للمشروع، (

) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن 6) المخاطر أو اإلھتمامات البیئیة، (5النقل والرعایة الصحیة، (
العادل إیجابیًا. یجب أن توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل 

سعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األ
 للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.

 
m. ویبدأ تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  :الجدول الزمنيHUD على (

 المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء 
 

 المحلي ستحواذبرنامج الشراء واال2. 
 

تولى إدارة ھذا یبإزالة المنازل من طریق األذى.  ونظرا لطبیعة ھذا النشاط، س ستحواذسیقوم البرنامج المحلي للشراء واال
یتم ) .والھیئات المختصة ذات الصالحیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة وحدات محلیة من الحكومةالمتلقین الفرعیین (البرنامج 

واالكتساب استراتیجیًا، كوسیلة للحصول على قطع أرض  ستحواذتشجیع المستفیدین الفرعیین على استخدام عملیات اال
 متجاورة لالستخدامات المتوافقة مع المساحات المفتوحة أو األنشطة الترفیھیة أو وظائف السھول الفیضیة الطبیعیة

 أو استعادة النظم البیئیة األخرى. وممارسات إدارة األراضي الرطبة
 

على الممتلكات بغرض الحد من  ستحواذإلیھ في إشعار السجل الفیدرالي إلى االیشیر مصطلح "الشراء" على النحو المشار 
العقارات في مناطق الحد من مخاطر الكوارث على النحو الذي یحدده المتلقي  ستحواذمخاطر الفیضانات في المستقبل أو ا

 الفرعي.
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 FMVریقة التقییم المناسبة، بما في ذلك دفع یتمتع المستفیدون الفرعیون الذین یشاركون في برنامج للشراء بحق تحدید ط
) السابقة للكارثة للمتقدمین FMVالسابقة أو الالحقة للكارثة . في معظم الحاالت، یوفر برنامج یقدم القیمة السوقیة العادلة (

میة المجتمعات للتعافي ) بعد الكارثة. أي أموال للمنح اإلجمالیة لتنFMVللشراء تعویًضا بمبلغ یفوق القیمة السوقیة العادلة (
) مساعدة للبائع، مما یجعل البائع مستفیدًا من مساعدة FMV) تفوق القیمة السوقیة العادلة (CDBG-DRمن الكوارث (

). إذا تلقى البائع المساعدة كجزء من سعر الشراء، CDBG-DRالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات للتعافي من الكوارث (
ى ازدواجیة حسابات الفوائد أو إلظھار معاییر موضوعیة وطنیة، كما ھو موضح أدناه. ومع ذلك، فقد یكون لذلك آثار عل

) ما بعد الكارثة للمتقدمین للشراء یقدم فقط القیمة الفعلیة للعقار، FMVفإن البرنامج الذي یوفر القیمة السوقیة العادلة (
 ).CDBG-DRجمالیة لتنمیة المجتمعات للتعافي من الكوارث (وبالتالي، ال یعتبر البائع مستفیدًا من مساعدة المنح اإل

 
 42على العقارات (كما ھو مسموح بھ في  ستحواذبغض النظر عن سعر الشراء، فإن جمیع أنشطة الشراء ھي نوع من اال

USC 5305 (a) (1استخدام  التي تستوفي تعریف "الشراء" ھي فقط التي تخضع لقیود ستحواذ)). ومع ذلك، فإن عملیات اال
 ستحواذالتي فرضھا ھذا اإلشعار (الفقرة الفرعیة ب أدناه). العامل الرئیسي في تحدید ما إذا كان اال ستحواذاألراضي بعد اال

ھو صفقة شراء ھو ما إذا كان الھدف من الشراء ھو تقلیل مخاطر تلف الممتلكات في السھول الفیضیة أو منطقة الحد من 
من خالل برنامج للشراء، یجب أن یكون سعر الشراء متسقًا مع مبادئ  ستحواذتتم عملیات االمخاطر الكوارث. عندما ال 

 ) قبل الكارثة).FMVالتكلفة الموحدة المعمول بھا (وال یجوز استخدام القیمة السوقیة العادلة (
 

ار من خالل برنامج شراء، ویعتمد على العق ستحواذه إذا لم یتم االستحواذیمكن للمستفیدین الفرعیین إعادة تطویر عقار تم ا
سعر الشراء على قیمة العقار بعد الكارثة، بما یتفق مع مبادئ التكلفة المطبقة (ال یجوز استخدام قیمة ما قبل الكارثة). إضافة 

تطویره إلى سعر الشراء. قد یختار المستفیدون الفرعیون تقدیم مساعدة إعادة التوطین أو حوافز اإلسكان لمالك عقار سیعاد 
إذا اختیاري، وتم توثیق حاجة المالك للحصول على مساعدة إضافیة.  ستحواذإذا اشترى المستفید الفرعي العقار من خالل ا

تم شراء العقار من خالل استخدام نطاق وشیك، فقد ال ال یفید االستخدام المطلق لھذا العقار أي طرف خاص محدد ویجب 
ین الفرعیین التأكد من التزامھم بخطط إعادة تلقی، یجب على المستحواذند القیام بأنشطة االع. أن تكون متاحة لالستخدام العام

 التطویر طویلة المدى الخاصة بھم.
 

) المتأثر COGالمحلي، تم تخصیص أموال لكل من المجلس االستشاري الحكومي ( ستحواذوبموجب برنامج الشراء واال
) بوضع طریقة COG) اإلسكان.  وسیقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODمن خالل الطریقة اإلقلیمیة لتوزیع (

MOD .وتعدّ مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس  محلیة لتخصیص ھذه االعتمادات المالیة للوحدات المحلیة للحكومة
صول والحكومات المحلیة الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس والمؤسسات الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس، غیر مؤھلة للح

 ).MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة على المخصصات من خالل الطریقة
 

المحلیة لتسمح بالرقابة  ) COGs) من خالل المجالس االستشاریة الحكومیة (MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الطریقةوتطورت 
مختلف،  لتوزیع المخصصات. وبالنظر إلى حجم المنطقة المتضررة وكیف أن إعصار ھارفي أثر على كل منطقة بشكل

 فإن الرقابة المحلیة تعدّ، من خالل نھج إقلیمي، ضروریة من أجل التعافي طویل األجل.
 

) COGتدریبا وتوجیھات مكتوبة وأشكاال إلى المجالس االستشاریة الحكومیة ()GLOمكتب األراضي العامة ( وفروس
) COGكل مجلس استشاري حكومي ( ) المحلیة. وسیقدمMODالمتأثرة من أجل تطویر الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (

. MODفي شراكة مع جامعة تكساس في أوستن إلبالغ )GLOمكتب األراضي العامة (نتجھا یمجموعات البیانات التي 
وستكون ھناك فروق بین مجموعات البیانات ھذه. قد تحتوي مجموعات البیانات المقدمة من قبل مكتب األراضي العامة 

)GLOتوى المقاطعة والمدینة و / أو الرمز البریدي.  لن تكون البیانات الخاصة بالمقدم متوفرة.) على معلومات على مس 
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)بمتابعة COG) أن یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODسوف تتطلب التوجیھات العامة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
إخطار عن أي جلسات استماع علنیة ) نشر COGعملیة مشاركة المواطنین. ویتعین على كل مجلس استشاري حكومي (

قبل عقد الجلسات. تنشر اإلشعارات في جمیع الصحف األكثر مبیعاً لجمیع المقاطعات المؤھلة في المنطقة، والتي یتم نشرھا 
) وتقدم لجمیع المدن والمقاطعات المؤھلة في المنطقة. یجب COGعلى الموقع اإللكتروني للمجلس االستشاري الحكومي (

 جلسات االستماع متوافقة تماما مع قانون االجتماعات المفتوحة لوالیة تكساس. أن تكون
 

) للتعلیق COG) النھائیة على الموقع اإللیكتروني للمجلس االستشاري الحكومي (MODیتم نشر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوما. یجب أن یتم الرد على  14ق العام عن ). ویجب أال تقل مدة التعلیGLOالعام قبل تقدیمھ إلى مكتب األراضي العامة (

) النھائیة في قسم االستجابة MODكل تعلیق، ویجب اإلشارة إلى أي تغییرات تم إجراؤھا على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوما من تقدیم مكتب  60) خالل MOD). یجب أن تكتمل الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (GLOلمراجعة مكتب األراضي العامة (

أو بحلول التاریخ المعتمد من قبل  )HUD) لخطة العمل إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (GLOاألراضي العامة (
 .)GLOمكتب األراضي العامة (

 
) من قِبَل MOD) بمراجعة واعتماد طلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (GLOوعند االنتھاء، سیقوم مكتب األراضي العامة (

بشكل كامل للتأكد من أن  )MOD). وستتم مراجعة جمیع الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (COGاستشاري حكومي (كل مجلس 
) یقدم وصفا تفصیلیا للمنھجیة المستخدمة في تخصیص االعتمادات المالیة وترتیب COGكل مجلس استشاري حكومي (

) GLO، فإن مكتب األراضي العامة ()MOD(یة للتوزیع أولویاتھا داخل أقالیمھا. إذا لم تتم الموافقة على الطریقة اإلقلیم
 ).COGسوف یقوم بتقدیم التَْعِقیب َعلَى العََمل بما في ذلك أي قضایا محددة إلى المجلس االستشاري الحكومي (

 
a. ) متطلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD:( 

i. ) سیقوم كل مجلس استشاري حكوميCOG(قلیمیة للتوزیع ) بتسھیل عملیة خاصة بالطریقة اإلMOD( ،
 )؛GLOبدعم من مكتب األراضي العامة (

ii.  ،وضع معاییر موضوعیة لتخصیص االعتمادات المالیة للجھات أو األنشطة المؤھلة (التوزیع على أساس
 )؛ُملَبَّاةعلى سبیل المثال ال الحصر، الحاجة غیر ال

iii. :عملیة مشاركة المواطنین 
 تطویر خطة لمشاركة المواطنین، .1
) عامتین قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع 2إجراء ما ال یقل عن جلستین ( .2

)MOD(؛ 
 ) ستكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1جلسة استماع عامة واحدة ( .3
 یوًما على األقل. 14ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة  .4

iv.  للتعافي  من الكوارث  -دوالر في صنادیق منحة تنمیة المجتمع المحلي  1,000,000تنفیذ ما ال یقل عن
CDGB-DR) ألي كیان محلي یتلقى التمویل من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ،MOD؛( 

v. التأكد من تخصیص نسبة مئویة من التمویل إلى المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًُرا؛ 
vi.  تسھیل تحدید األولویات المحلیة من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع)MOD؛( 
vii.  ستخضع إعادة تخصیص االعتمادات المالیة من الصنادیق التي تم سحبھا و / أو وفورات التكلفة من

 ) داخل كل منطقة؛GLOالمشروعات الُمنجزة، إلى سلطة مكتب األراضي العامة (
viii.  ات % من شروط إعان70خطة لتلبیةLMI، 
ix. ) إنشاء أي معاییر إضافیة لألھلیة تتجاوز ما ھو مطلوب من قِبَل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD (

 ).GLOأو مكتب األراضي العامة (
 

b.  :دوالر  275,620,892 مقدار المخصصات 
i. في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال %80 على األقل یجب أن تلبي

   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوتضرراً" والتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii. في المقاطعات والمقاطعات  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال %20 ما یصل إلى لبيقد ی

 المتأثرة، مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".
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c. .الكیانات المؤھلة:  وحدات الحكم المحلي والھیئات صاحبة السلطة في نزع الملكیة للصالح العام 

 
d. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانون األنشطة المؤھلةHCDA (أ)  105و ،)8-7( (أ) 105) و1(أ) ( 105) البند

)24-25( : 
i. الشراء؛ 
ii. ؛ستحواذاال 
iii. ؛ستحواذمساعدة انتقال السكن، عند أنشطة الشراء أو اال 
iv. ؛ستحواذدفعة أولى للمساعدة في أنشطة الشراء أو اال 
v. ؛ ستحواذاالمع أنشطة الشراء أو  ؛الھدم 
vi. حوافز اإلسكان 
vii.  لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ااألنشطة 
viii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم المشورة 15عامة ضمن الحد األقصى البالغ خدمة) %

 القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛
ix. ) ،تكلفة برنامج منحة التخفیف من مخاطر الكوارثHMGP) للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (FEMA.( 

 
e. نشطة غیر مؤھلة:أ 

i. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 
ii.  غیر مؤھلین للمشاركة في تعدّ األنشطة الواقعة في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس

 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة وتنفیذھا. البرنامج.
 

f.  اإلرشادات العامة للبرنامج:  سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة
لحد ، ومنطقة ا، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة)DR-CDBG(التعافي من الكوارث -المجتمعات

نشر اإلرشادات العامة للتعلیق العام قبل االستخدام.  ینبغي  ومتطلبات التأھل اإلضافیة.  یجب ارث،لكوامن مخاطر 
تلقین الفرعیین إعداد لمینبغي على ا ) الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.GLOعلى مكتب األراضي العامة (

RARAP .واتباعھا 
 

سیاساتھ وإجراءاتھ لتعیین للشراء في منطقة للحد من مخاطر الكوارث، یجب على المستفید الفرعي وضع معاییر في 
 المنطقة الخاضعة للشراء، وفقًا للمتطلبات التالیة:

i.  یجب أن یكون الخطر ناتًجا عن أو متفاقًما بسبب كارثة معلنة من قبل الرئاسة، والتي حصل من خاللھا
 بھا؛) الخاصة CDBG-DRالمستفید على تخصیص المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات للتعافي من الكوارث (

ii.  یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا یمكن التنبؤ بھ لسالمة المستفیدین من البرنامج ورفاھیتھم، كما یتضح من
 ) والعلم؛ و(FEMA)ة إلدارة الطوارئ فیدرالیمن الوكالة ال RLأفضل البیانات المتوفرة (مثل بیانات 

iii.  اإلسكان والتنمیة الحضریة في  إدارةتحدد بسھولة بحیث ح بوضوارث لكوایجب تحدید منطقة خفض مخاطر
دة. یعتبر التمییز بین عملیات لمحدالمنطقة اخل دة دالموجوالخصائص ر الجمھو) واHUDالوالیات المتحدة (
األخرى أمًرا مھًما، نظًرا ألن المستفید الفرعي ال یجوز لھ إعادة تطویر العقارات  ستحواذالشراء وأنواع اال

ھو  ستحواذالحصول على ھذه الملكیة من خالل برنامج الشراء (أي أن الغرض من االالمكتسبة إال إذا لم یتم 
 شيء آخر غیر تقلیل المخاطر).

iv. یجب على المستفید الفرعي ضمان امتثالھ لخطط إعادة التطویر طویلة األجل ستحواذعند القیام بأنشطة اال ،
 الخاصة بھ.

 
g.  :األھداف الوطنیةLMI / ة، وعملیات شراء منخفضة ، والقضاء على األحیاء الفقیرة / والعشوائیة، والحاجة الُمِلحَّ

 ، والحافز المنخفض / المتوسط.)LMB(متوسطة القیمة 
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h. المقترحة لمراجعة  ستحواذتخضع جمیع مشروعات الشراء أو االAFFH ) من قبل مكتب األراضي العامةGLO (

)  الخصائص 2) دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (1من ھذه المراجعة تقییمات (قبل الموافقة علیھا. وسوف تتض
) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (

 تعزیز السكن العادل إیجابیًا. ) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر6) المخاطر أو اإلھتمامات البیئیة، (5(
 

i. یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو   :الجدول الزمنيHUD على (
 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
 برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل3. 

 
) بإدارة برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل للنفقات المؤھلة التي تكبدھا مالكو GLOسیقوم مكتب األراضي العامة (

 دوالر لكل أسرة. 50,000المنازل إلصالحات اإلقامة األساسیة قبل تقدیم طلب التمویل. قد یتم سداد ما یصل إلى 
 

a.   :دوالر 100,000,000مقدار المخصصات 
i.  في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر العلى األقل  %80جھ یویجب أن

 ؛) (المقاطعات والرموز البریدیة)HUDوتضرراً" والتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  في المقاطعات بشكل عام والمقاطعات  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال %20 ما یصل إلىقد یوجھ

 ؛المتأثرة، مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا"
iii.  الـ سیتاح البرنامج أوالً ألسرLMI .قبل إتاحتھ لغیرھم من األسر 

 
b.  :إعادة التخصیص 

i.  مطروًحا منھا الرموز % الخاصة بالمقاطعات بشكل عام والمقاطعات المتأثرة، 20أي أموال متبقیة في حدود الـ
% من المناطق التي تم تحدیدھا وفقًا لمعاییر إدارة 80البریدیة "األكثر تأثًُرا"، سیتم إعادة تخصیصھا إلى نسبة الـ 

(المقاطعات والرموز البریدیة) للمنطقة  "المناطق تأثراً وتضرراً "أكثر ) HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (
 الممكنة التطبیق؛

ii.  تخصیص أي أموال متبقیة لبرنامج سیتم إعادةHAP  من المناطق التي تم تحدیدھا تحت تصنیف 80إلى %
) (المقاطعات والرموز البریدیة) إلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 ).COGاالستشاري الحكومي (
 

c.  دوالر 50,000الجائزة القصوى 
 
d. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانون األنشطة المؤھلةHCDA 4(أ) ( 105) البند(: 

i. .النفقات التي یتكبدھا مالكي المنازل إلجراء إصالحات في محل اإلقامة األساسیة قبل تقدیم طلب التمویل 
 

e. :أنشطة غیر مؤھلة 
i. دفع الرھن القسري؛ 
ii.  بالكوارث؛مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة 
iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على مساعدة

 ؛إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان
iv. إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل التي تقع في طرق الفیضانات؛ 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 
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 ) أو المتوسط القومي؛AMIبحسب متوسط دخل المنطقة (بالمئة  120أكبر من  دخل األسرة مجتمعة .1
 یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و .2
لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبا من  .3

 اظ علیھ.مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحف
i  . 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  582وتنص المادة ،

) على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة U.S.C. 5154a 42بصیغتھ المعدلة (
في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات 

عن األضرار التي  "اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم" اعدة في القروض) للفرد من أجلللمس
لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة 
كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد 

التحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الفیضانات بموجب القانون ا
الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ 
بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو 

 ھذا الشرط.إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف 
vi.  غیر مؤھلین للمشاركة یعدّ مالكي المساكن الواقعین في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس

 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة وتنفیذھا.في ھذا البرنامج. 
 

f. :معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة 
i.  المالك في وقت العاصفة؛یجب أن یكون المنزل مسكوناً من 
ii. ؛یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 
iii. التعافي -یجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة باستثناء المنازل الواقعة في  ؛)CDBG-DR(من الكوارث 
 س.ھاری

iv. ؛یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكل مستدیم من إعصار ھارفي 
v. مراجعة ازدواجیة المزایا؛ 
vi. یجب أن یكون جمیع المتقدمین ومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي یتحملون سداد مدفوعات لدعم طفل؛ 
vii. داد معتمدة، یجب على مقدم الطلب تقدیم أدلة على أن الضرائب العقاریة ھي ضرائب حالیة، ولدیھ خطة س

 أو مؤھلة للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛
viii.  مطھراً؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 
ix.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد

ل إ لیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
والحفاظ علیھ كتابیاً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة ونقل قد یكون المالك 

 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.
x. جوائز مستقبلیة تتعلق  اتفاقیة اإلحالل:  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي

المدعومة على إعادة أي  المنازل ینبغي أن یوافق مالكي بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.
 مساعدة مزدوجة في حالة تلقیھم مساعدة أخرى للكارثة لنفس الغرض في وقت الحق.

xi. :سندات أذنیة غیر قابلة لالسترداد 
یتعین على مالكي المنازل ممن تلقوا مساعدات الحفاظ على إقامتھم الرئیسیة في العقار المدعوم،  .1

. ال یسمح بإعادة تمویل بالسحب النقدي أو قروض المنازل أو أي قروض سنة واحدةلمدة 
. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل سنة واحدةیستخدمھا المنزل المدعوم، كضمان لمدة 

 سداد الخاصة بالمستند اإلذني.شروط ال
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یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جید. قد یملك مالكي  .2
 المنازل خطة سداد، ولكن یجب تقدیمھا إلى المتلقي الفرعي.

یجب الحفاظ على التأمین في العقارات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات (إن  .3
 .سنة واحدةوجدت) والعواصف الجویة (إن وجدت) لفترة 

 
g.  :الھدف القوميLMI .ة  واالحتیاجات الُمِلحَّ

 
h.  سیخضع البرنامج لمراجعةAFFH) المقترحة  ) دیموغرافیا المنطقة1. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات

) الفرص التعلیمیة 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3)  الخصائص االجتماعیة االقتصادیة، (2للمشروع، (
) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر 6) المخاطر أو اإلھتمامات البیئیة، (5وفرص النقل والرعایة الصحیة، (

 تعزیز السكن العادل إیجابیًا.
 

i. یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  :الجدول الزمنيHUD (
 على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
 برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة4. 

 
اإلسكان للتأجیر بأسعار معقولة ومناسبة.  وقد تم تصمیم البرنامج ) بإدارة برنامج GLOسیقوم مكتب األراضي العامة (

مشاریع اإلسكان المتعددة األسر لإلسكان العام و لتوفیر االعتمادات المالیة الالزمة إلعادة التأھیل وإعادة البناء والبناء الجدید
الخاص بتوافر التمویل  GLOضي العامة سیحدد إشعار مكتب األرابتكلفة معقولة في المناطق المتأثرة بإعصار ھارفي.  

)NOFAطلب تقدیم العروض / ( (RFP) بما في ذلك قوانین البناء  بدءعملیة تقدیم الطلبات وفترة القبول، ومعاییر ال)
إن التطویرات الواقعة داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو داخل مقاطعة  ، وعملیة منح الجائزة.ومعاییر االختیار ،المعمول بھا)

 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة وتنفیذھا.ھاریس غیر مؤھلة لبرنامج التأجیر بأسعار معقولة. 
 

a.   :دوالر 450,000,000المخصصات للنشاط 
i.  في المناطق  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر العلى األقل  بالمئة) 80ثمانون (یوجھ ویجب أن

) (المقاطعات والرموز HUD"األكثر تأثرا وتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 البریدیة).

ii.  ت في المقاطعات والمقاطعا ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال %20 ما یصل إلىقد یوجھ
 البریدیة "األكثر تأثًُرا". ھاالمتأثرة، مطروًحا منھا رموز

 
b. ملیون دوالر لكل تطویر 25 :الجائزة القصوى 

 
c. ) المتقدمین المؤھلین: التصرف بشكل فردي أو كمشاركین في شراكة محدودةLP أو شركة ذات مسؤولیة محدودة (

)LLC:( 
i. مطورین/ مقترضین ھادفین للربح؛ 
ii.  العامة؛سلطات اإلسكان 
iii. وحدات الحكومات المحلیة؛ 
iv. مطورین/ مقترضین غیر ھادفین للربح. 
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d. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان ، وقانوناألنشطة المؤھلةHCDA 9(أ) ( 105) و4(أ) ( 105) و1(أ) ( 105) البند (

 :  )15-14(أ) ( 105) و11(أ) ( 105و
i. سكان متعددة األسر بأسعار معقولة.إعادة التأھیل، وإعادة اإلعمار، وبناء مشاریع جدیدة لإل 

 
e. :معاییر األھلیة 

i. التعافي من الكوارث -یجب أن تتوافق التنمیة مع متطلبات األھلیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR(؛ 

ii. التعافي من -یجب أن یكون موقع التطویر في مقاطعة مؤھلة تابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة في باستثناء أعمال التنمیة الواقعة  ؛)CDBG-DR(الكوارث 

 ؛ھاریس
iii.  من فترة القدرة على التدبیر ) سنة 15(خمسة عشر من الوحدات لمدة بالمئة  51یجب تقیید ما ال یقل عن

، ذات الثماني وحدات أو أكثر َسرإلعادة التأھیل أو لترمیم أغراض اإلیجار متعددة األُ ادي االقتص
 ذات الخمس وحدات أو أكثر  األَُسرریة متعددة ا) لإلنشاءات الحدیثة للوحدات اإلیج20وعشرین عاما (

إذا خضعت أي وحدة إیجاریة  بإیجارات معقولة. AMFIأو أقل من بالمئة  80الذین یكسبون  LMI ـلل
موارد التمویل بالتدبیر االقتصادي الحالیة المرتبطة  تحتاج إلى إعادة تأھیل أو ترمیم لشروط القدرة على

عاًما من القدرة على التدبیر االقتصادي (أو تتداخل) مع شروط  15األخرى، فقد تتزامن معھا فترة 
 ؛طة بالتمویالت األخرىبالتدبیر االقتصادي المرت

iv. ة وتتماشى مع تكالیف وحدات أو أكثر تكالیف إنشاءات معقول 8أن تضمن المشروعات التي تتضمن  بیج
 ؛السوق في وقت ومكان اإلنشاءات

v.   إیجارات مع  المیسورة راتإلیجاافق اتتوأن یجبHOME تفاقیة اضة على ولمفرد القیوامن ھا غیرو
 ؛تجد، إن و)LURA(ضي راألام استخدا

vi.  ؛وحدات أو أكثر تحت ملكیة مشتركة 8أنواع العقارات: یشمل التطویر اإلیجاري متعدد األسر  
vii.  سوف یحددNOFA/ RFP بوضوح عملیة تقدیم الطلبات وفترة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في

 ؛ذلك قوانین البناء المعمول بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة منح الجائزة
viii.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین

ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد ضد الفی ضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
الفیضانات والحفاظ علیھ كتابیاً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة ونقل 

 ؛قد یكون المالك مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك
ix. شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم یتم التمدید خالف ذلك. 18 یجب إتمام بناء المشروع في غضون 

 
f. :غیر مؤھلة 

i. تقوم مدینة  نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة.في الواقعة  طویراتتعدّ الت
 ؛ھیوستن ومقاطعة ھاریس بتطویر وتنفیذ برامجھا الخاصة

ii.  في صیغتھ المعدلة 1994من قانون إصالح التأمین ضد الفیضانات الوطني لعام  582یحظر القسم ،
)42 USC 5154a المساعدة في مواجھة كارثة الفیضان في ظروف معینة. بوجھ عام، تنص المادة (

ارث ة لإلغاثة في حاالت الكوارث تتاح لمنطقة كوفیدرالیعلى أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة  582
الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لفرد من أجل" إصالح أو 
استبدال أو ترمیم " أضرار لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة، إذا كان ذلك الشخص قد 

ك الشخص ة خاصة بكوارث الفیضانات والتي كانت مشروطة بامتالفیدرالیتلقى في أي وقت مساعدة 
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المعمول بھ، ثم فشل ذلك الشخص في الحصول  فیدراليأوًال لتأمین ضد الفیضانات بموجب القانون ال
المعمول بھ بشأن ذلك العقار.  فیدراليعلى تأمین ضد الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون ال
الھا أو ترمیمھا إلى شخص لم یستوف ال یتم تقدیم مساعدة في حاالت الكوارث إلصالح ممتلكات أو استبد

 ھذا الشرط.
 

g. :معیار االختیار 
i. تقع في مناطق عالیة الفرص ؛ 
ii. ) من  بالمئة 30یستھدف ذوي الدخل المنخفض للغایةAMFI؛ ( 
iii.  الدخل المنخفض والمتوسط وحداتل التأھلیتجاوز عدد متطلبات LMI ؛ 
iv. المتطلبات ؛خدم األشخاص ذوي اإلعاقة خارج الحد األدنى من ی 
v. ید من التمویل العام والخاص ؛زی 
vi. نوع النشاط؛ و 
vii. .الفعالیة من حیث التكلفة 

 
h. الھدف القومي: دخل منخفض ومتوسط 

 
i.  تخضع كل أعمال التنمیة المقترحة لمراجعةAFFH ) من قبل مكتب األراضي العامةGLO .قبل الموافقة علیھا (

)  الخصائص االجتماعیة 2یا المنطقة المقترحة للمشروع، () دیموغراف1وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (
) المخاطر 5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االقتصادیة، (

توضح الطلبات  ) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن6أو اإلھتمامات البیئیة، (
أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار 

 المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.
 

j.  ) إطار زمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (
 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
 إصالح جزئي والقوة األساسیة لبرنامج اإلیواء5. 

 
للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  PA) بموجب GLOمن قبل مكتب األراضي العامة (حالیًا  PREPSیتم إدارة برنامج 

)FEMA دوالر من خسائر الوكالة  17,000).  یوفر البرنامج إصالحات فوریة ومؤقتة للمنازل التي تكبدت أقل من
) المتقدمین المؤھلین  FEMA( الطوارئ إلدارة الفیدرالیة الوكالةتُحدد  ) الُمعتمدة.FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 الطوارئ إلدارة الفیدرالیة ). أغلقت الوكالة PREPS( لإلیواء األساسیة والقوة الجزئي للمشاركة في برنامج اإلصالح
)FEMA  الطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة لوكالةمساعدة الفردیة لالللحصول على ) فترة التقدیم FEMA IA في نھایة نوفمبر (

من النفقات، بالمئة  90) بتغطیة FEMA، ستقوم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ()PA( كبرنامج للمساعدة العامة . 2017
دوالر من ھذا التخصیص لتغطیة اإلصالحات   2,675,000) ما یصل إلى GLOوسوف یستخدم مكتب األراضي العامة (

 التي تتم على المنازل.
 
a.   :دوالر 72,675,000المخصصات للنشاط 

i.  في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة على األقل  %80یوجھ یجب أن
 ؛)) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوتضرراً" والتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii.  في المقاطعات والمقاطعات المتأثرة،  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة  %20ما یصل إلىقد یوجھ
 البریدیة "األكثر تأثًُرا". ھامطروًحا منھا رموز
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b. :إعادة التخصیص 
i. ) المؤثرة على المقاطعات بشكل عام  والمقاطعات  %)20سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة داخل العشرین

% من المناطق التي تم تحدیدھا بواسطة إدارة اإلسكان 80إلى  "تأثًرااألكثر "مطروًحا منھا الرموز البریدیة 
 ؛)(المقاطعات والرموز البریدیةوتضرًرا" األكثر تأثراً "المناطق ) HUDوالتنمیة الحضریة (

ii.  سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة لبرنامجHAP  من المناطق التي تم تحدیدھا تحت تصنیف 80إلى %
) (المقاطعات والرموز البریدیة) إلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس HUDوالتنمیة الحضریة (إدارة اإلسكان 

 ).COGاالستشاري الحكومي (
 

c. الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة الوكالة المتقدمین المؤھلین: ورقة بیانات مشروع)FEMA(. 
 

d.  والتنمیة اإلسكان وقانوناألنشطة المؤھلة: یتعین الدفع للحصة غیر االتحادیة فیما یخص برنامج المساعدات الفیدرالیة؛ 
 )9(أ) ( 105) البند HCDAالمجتمعیة (

 
e.  ة.الھدف القومي  : الحاجة الُمِلحَّ

 
f.  2018نھایة یونیو اإلطار الزمني: إن البرنامج المقترح قید التنفیذ. تاریخ االنتھاء المقترح ھو. 

 
 برنامج البنیة التحتیة المحلي  6. 

 
) أن إصالح وتحسین البنیة التحتیة المحلیة وجھود التخفیف جزء أساسي من برنامج GLOیدرك مكتب األراضي العامة (

شامل للتعافي طویل األجل ویعتبرا عنصران أساسیان.  تعتبر أنشطة البنیة التحتیة ضروریة لیس فقط من أجل التعافي على 
تھا على المدى الطویل.  سوف یوفر برنامج المدى الطویل واستعادة اإلسكان، بل من أجل تعافي المجتمعات المحلیة وصالحی

البنیة التحتیة المحلیة اإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى الطویل، واستعادة البنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة 
لى المدى التي تأثرت بإعصار ھارفي.  یجب أن یثبت كل نشاط للبنیة التحتیة كیف سیساھم في استعادة وترمیم اإلسكان ع

 الطویل. 
 

) ھذا البرنامج، مع الوحدات المحلیة للحكومات GLOونظراً لطبیعة ھذا النشاط، فسوف یدیر مكتب األراضي العامة (
 (المدن والمقاطعات) كجھات فرعیة.

 
الحكومي ي في إطار برنامج البنیة التحتیة المحلیة، تم تخصیص العتمادات المالیة لكل إقلیم متأثر في المجلس االستشار

COG ) من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD) للبنیة التحتیة.  سوف یقوم كل مجلس استشاري حكومي (COG (
) لتخصیص االعتمادات المالیة للوحدات الحكومیة المحلیة. یشجع مكتب األراضي MODبتطویر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (

التحتیة لإلصالح المباشر للمرافق المتضررة، وتقاسم التكالیف من وكالة الفیدرالیة ) على إعطاء األولویة للبنیة GLOالعامة (
) والتخفیف، ومرافق التحكم في المیاه والفیضانات بسبب محدودیة االعتمادات المالیة المتاحة في FEMAإلدارة الطوارئ (

في نطاق مقاطعة ھاریس والمؤسسات كلیاً عة تعدّ مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس والحكومات المحلیة الواق ھذا التخصیص.
 ).MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس، غیر مؤھلة للحصول على المخصصات من خالل الطریقة

 
) لتتیح الفرصة للرقابة COGs) من خالل المجالس االستشاریة الحكومیة (MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الطریقةوتطورت 

لتوزیع المخصصات. وبالنظر إلى حجم المنطقة المتضررة وكیف أن إعصار ھارفي أثر على كل منطقة بشكل المحلیة 
 مختلف، فإن الرقابة المحلیة تعدّ، من خالل نھج إقلیمي، ضروریة من أجل التعافي طویل األجل.

 
المجالس االستشاریة الحكومیة ) تدریبا وتوجیھات عامة مكتوبة ونماذج إلى GLOوسیوفر مكتب األراضي العامة (

)COG) المتأثرة من أجل تطویر الطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع (MOD) وسیقدم كل مجلس استشاري حكومي .(COG (
. MOD) في شراكة مع جامعة تكساس في أوستن إلبالغ GLOمجموعات البیانات التي ینتجھا مكتب األراضي العامة (
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مجموعات البیانات ھذه، وقد تحتوي مجموعات البیانات المقدمة من قَِبل مكتب األراضي العامة وستكون ھناك فروق بین 
)GLO.على معلومات على مستوى المقاطعة والمدینة و / أو الرمز البریدي ( 
 

ة بمتابع )COG) أن یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODسوف تتطلب التوجیھات العامة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
) نشر إشعار بأي جلسات استماع عامة قبل عقد COGعملیة مشاركة المواطنین. یُطلب من كل مجلس استشاري حكومي (

جلسات االستماع. ویتم نشر اإلشعارات في جمیع الجرائد األعلى مبیعاً لجمیع المقاطعات المؤھلة في المنطقة، ویتم نشرھا 
، كما یتم تقدیمھا إلى جمیع المدن والمقاطعات المؤھلة في )COG(حكومي على الموقع اإللكتروني للمجلس االستشاري ال

 المنطقة. یجب أن تكون جلسات االستماع متوافقة تماما مع قانون االجتماعات المفتوحة لوالیة تكساس.
 

) للتعلیق COG( ) النھائیة على الموقع اإللیكتروني للمجلس االستشاري الحكوميMODیتم نشر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوًما. یجب الرد على كل  14). یجب أال تقل فترة التعلیق العام عن GLOالعام قبل تقدیمھا إلى مكتب األراضي العامة (

) النھائیة یجب أن تُسجل في قسم االستجابة لمراجعة مكتب MODتعلیق وأیة تغییرات تطرأ على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوما من تقدیم مكتب األراضي  60) خالل MOD. كما یجب أن تكتمل الطرق اإلقلیمیة للتوزیع ()GLOاألراضي العامة (

أو التاریخ المعتمد من قبل مكتب األراضي  )HUD) لخطة العمل إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (GLOالعامة (
 .)GLOالعامة (

 
) من قِبَل MODبمراجعة واعتماد طلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع () GLOوعند االنتھاء، سیقوم مكتب األراضي العامة (

بشكل كامل للتأكد من أن  )MOD). وستتم مراجعة جمیع الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (COGكل مجلس استشاري حكومي (
وترتیب ) یقدم وصفا تفصیلیا للمنھجیة المستخدمة في تخصیص االعتمادات المالیة COGكل مجلس استشاري حكومي (
) GLO)، فإن مكتب األراضي العامة (MODإذا لم یتم اعتماد الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ( أولویاتھا داخل األقالیم التابعة.

 )، متضمناً مشاكل محددة.COGإلى المجلس االستشاري الحكومي ( سیقدم تَْعِقیب َعلَى العََمل
 
.a ) متطلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD:( 

i. ) سیقوم كل مجلس استشاري حكوميCOG) بتسھیل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (MOD بدعم من مكتب (
 ؛)GLO(األراضي العامة 

ii.  ،وضع معاییر موضوعیة لتخصیص االعتمادات المالیة للجھات أو األنشطة المؤھلة (التوزیع على أساس
 )؛ُملَبَّاةعلى سبیل المثال ال الحصر، الحاجة غیر ال

iii. شاركة المواطنین:عملیة م 
 ؛تطویر خطة لمشاركة المواطنین  .1
) عامتین قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع 2إجراء ما ال یقل عن جلستین ( .2

MOD)(، 
 ) ستكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1جلسة استماع عامة واحدة ( .3
 یوًما على األقل. 14ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة  .4

iv.  التعافي  من الكوارث  -دوالر في صنادیق منحة تنمیة المجتمع المحلي  100,000تنفیذ ما ال یقل عن
CDGB-DR ) إلى أي كیان محلي یتلقى التمویل من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD؛( 

v.  ؛األكثر تأثًراالتأكد من تخصیص نسبة مئویة من االعتمادات المالیة إلى المقاطعات والرموز البریدیة 
vi.  تسھیل تحدید األولویات المحلیة من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع)MOD؛( 
vii.  ستخضع إعادة تخصیص االعتمادات المالیة من الصنادیق التي تم سحبھا و / أو وفورات التكلفة من

 ) داخل كل منطقة؛GLOالمشروعات الُمنجزة، إلى سلطة مكتب األراضي العامة (
viii.  من شروط إعانات 70خطة لتلبیة %LMI؛ 
ix. ) إنشاء أي معاییر إضافیة لألھلیة تتجاوز ما ھو مطلوب من قِبَل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD (

 ).GLOأو مكتب األراضي العامة (
 

b. :دوالر 413,431,338 مقدار المخصصات 
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i.  في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر العلى األقل  %80یجب أن تلبي
   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii. في المقاطعات بشكل عام  ُملَبَّاةمن االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر ال %20 ما یصل إلى لبيقد ی
 والمقاطعات المتأثرة، مطروًحا منھا المناطق البریدیة "األكثر تأثًُرا".

 
c. (المدن والمقاطعات) الكیانات المؤھلة:  وحدات الحكومة المحلیة 

 
d.  التعافي من الكوارث -األنشطة المؤھلة:  جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

)DR-CDBG(، والتنمیة اإلسكان وقانون ) المجتمعیةHCDA (أ)  105) و7-9(أ) ( 105) و1-5(أ) ( 105) البند
 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: )،11(

i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام إدارة
 میاه العواصف؛

ii.  البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام، الجسور، ترمیم
 إلخ)؛

iii. ھدم وإعادة تأھیل المباني التجاریة والصناعیة المملوكة للقطاعین العام أو الخاص، وتطبیق القانون؛ 
iv.  التجاریة الصغیرة، وإعادة التأھیل التنمیة االقتصادیة (مثل المشاریع الصغیرة والمساعدة في األعمال

التجاري، وأنشطة التنمیة االقتصادیة الخاصة، بما في ذلك تحدید أولویات المساعدة للشركات التي تفي 
. أي تمویل مشروعات لكیانات ھادفة للربح یجب أن یتم تقییمھ واختیاره بما یتماشى بتعریف شركة صغیرة)

التي تم تطویرھا ) 570من القانون الفیدرالي الجزء  24حتى الجزء مع اإلرشادات (المؤسسة في الملحق أ 
إدارة اإلسكان والتنمیة وتتماشى مع لوائح االكتتاب في ) HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (من قبل 

 ) HUDالحضریة (
v.   الخدمة العامة (مثل التدریب الوظیفي وخدمات التوظیف والرعایة الصحیة ورعایة األطفال ومنع الجریمة

 ).%15ضمن الحد األقصى البالغ 
vi.  یجب رفع المنشآت غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الموضحة في ھذه الفقرة أو جعلھا مقاومة للفیضانات، وفقًا

 CFR 60.3 (c) 44) لمقاومة الفیضانات المذكورة في FEMAالطوارئ (ة إلدارة فیدرالیلمعاییر الوكالة ال
)3) (ii100 ات لـ) أو المعیار الذي تاله، حتى قدمین على األقل أعلى من السھل الفیضي لـمنطقة الفیضان 

 CFR 55.2 (b) 24٪). یجب رفع جمیع األنشطة الحیویة، كما تم تعریفھا في 1عام ( أو الفرصة السنویة 
%)، أو جعلھا مقاومة للفیضانات (وفقًا 0.2عام (أو الفرصة السنویة  500 في منطقة الفیضانات لـ)، 3(

ثالثة عام أو  500 ) إلى ارتفاع منطقة الفیضانات لـ(FEMA)ة إلدارة الطوارئ فیدرالیلمعاییر الوكالة ال
عام  500 تتوفر منطقة الفیضانات لـعام، أیھما أعلى. إذا لم  100 ع منطقة الفیضانات لـتفاارعلى من ام أقدأ

عام، فیجب رفع البناء أو جعلھا مقاوًما  100 أو االرتفاع، وكانت األنشطة الحیویة في منطقة الفیضانات لـ
ف األنشطة  100 للفیضانات على ارتفاع ثالثة أقدام على األقل فوق ارتفاع منطقة الفیضانات لـ عام. تُعرَّ

النسبة لھ فرصة طفیفة للفیضان أمًرا كبیًرا جدًا، ألن مثل ذلك الفیضان قد یؤدي إلى الحیویة بأنھا "نشاط تُعد ب
خسائر في األرواح أو إلحاق اإلصابة باألشخاص أو التلف بالممتلكات". على سبیل المثال، تشمل األنشطة 

رافق الحیویة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات رجال اإلطفاء وخطوط الم
 الرئیسیة.

vii. ط التحقق من التكالیف لضمان معقولیة تكالیف اإلنشاءات وتماشیھا مع تكالیف السوق بأن توضع ضوا بیج
 في وقت اإلنشاء ومكانھ.

 
e.  :أنشطة غیر مؤھلة 

i. التعافي من الكوارث (-ال یجوز استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-DR لتوسیع سد (
یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب من صنادیق المنح أو حاجز بما 

 ) للحواجز والسدود أن:CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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أو المخزون الوطني  USACEتسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات   .1
 ؛Levee Database or National Inventory of Damsللسدود 

 U.S. Armyب  USACE PL 84-99من ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل  .2
Corps of Engineers PL 84–99 Rehabilitation Program  إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع)

 مكافحة الفیضانات غیر االتحادیة)؛
التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة  NFIPتمد بموجب برنامج للتأمین ضد الفیضانات التأكد من أن الھیكل مع .3

 . )FEMAالطوارئ (
الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات والتوثیق  .4

 بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.
ii. لمالیة لمساعدة أي شركة مملوكة ملكیة خاصة ألي غرض من األغراضال یجوز استخدام االعتمادات ا .

وھي  ،مملوكة للمستثمر مؤسسةیشار إلیھا أیًضا باسم  ،خاصة مؤسسةیمتلك مستثمرون من القطاع الخاص 
شركة تعاونیة أو  ،تھدف إلى الربح بدالً من أن تكون مملوكة من قبل شركة أو وكالة عامة (على سبیل المثال

 ؛منشأة مملوكة للبلدیة)
iii. من 17(أ) ( 105بح من أجل مشروع تطویر اقتصادي بموجب القسم غي تقدیم األموال لھیئة ھادفة للربال ین (

HCDA ة إدارة التنمیة طساھذا المشروع واختیاره بما یتماشى مع اللوائح الموضوعة بو إال إذا تم تقییم
 ؛لتقییم واختیار مشروعات التطویر االقتصادیة HCDA) من 2(ھـ) ( 105عًا للقسم بت HUDالحضریة 

iv.  المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والمحاكم ومراكز تشغیل
 الطوارئ)؛

v.  عن الكوارث لن یتم النظر في أي مساعدة للتعافي من الكوارث فیما یتعلق بأي جزء من الخسائر الناجمة
أو التأمین أو أي مصدر آخر، وذلك یعود جزئیاً إلى القیود المفروضة  USACEأو  FEMAوالذي تسدده 

على ازدواجیة المزایا المحددة في خطة العمل ھذه. لن یكون النشاط الجاري قبل اإلعالن الرئاسي عن 
 ؛رالكوارث مؤھالً ما لم تؤثر الكارثة بشكل مباشر على المشروع المذكو

vi.  بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD  (أ))، فإن مبلغ  105كمالحظة إلى
) الذي یساھم في مشروع CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

USACE  أو أقل. دوالًرا 250,000ھو 
vii.  42، في صیغتھ المعدلة (1994من قانون إصالح التأمین ضد الفیضانات الوطني لعام  582یحظر القسم 

USC 5154a على  582) المساعدة في مواجھة كارثة الفیضان في ظروف معینة. بوجھ عام، تنص المادة
ارث الفیضانات لتسدید ة لإلغاثة في حاالت الكوارث تتاح لمنطقة كوفیدرالیأنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة 

دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لفرد من أجل" إصالح أو استبدال أو ترمیم " أضرار 
ة فیدرالیلحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة، إذا كان ذلك الشخص قد تلقى في أي وقت مساعدة 

ك الشخص أوًال لتأمین ضد الفیضانات بموجب القانون خاصة بكوارث الفیضانات والتي كانت مشروطة بامتال
المعمول بھ، ثم فشل ذلك الشخص في الحصول على تأمین ضد الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما  فیدراليال

المعمول بھ بشأن ذلك العقار. ال یتم تقدیم مساعدة في حاالت الكوارث إلصالح  فیدراليیقتضیھ القانون ال
 الھا أو ترمیمھا إلى شخص لم یستوف ھذا الشرط.ممتلكات أو استبد

viii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام حق االمتالك، فقد ال یُفید االستخدام المطلق للعقار طرف خاص محدد
 ؛أن یخصص لالستخدام العام بویج

ix.  ة الواقعة كلیاً والحكومات المحلیتعدّ األنشطة الواقعة في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس
 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بتطویر وتنفیذ برامجھما الخاصة.في نطاق مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. 

 
f.  :األھداف الوطنیةLMI.ة  ، القضاء على خراب األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ

 



 

 
164 من 277 صفحة    
 

g.  لمشروعات المقترحة أن:ایجب على كل 
i.  السلیم والمستدام الناتج عن تقییم ما بعد الكارثة للمخاطر، خاصة قرارات تعزز التخطیط للتعافي طویل األجل

ة شدیددارة المسؤولة للسھول الفیضیة واألخذ في االعتبار األحداث الجویة الإلتعكس ا ياستخدام األراضي الت
 ؛یعیة األخرى والمخاطر طویلة األجلبالمستقلیة المحتملة والمخاطر الط

ii.  المستوى  على اإلقلیمي و/أو التعافيالتنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان االتساق وتعزیز
 ؛والتخطیط للحد من اآلثار(مثل التشریعات المحلیة المتعددة)  ما بعد الكارثة المجتمعي

iii. ددة في السیاسات والخطط ناء وتحقیق األھداف المحبدمج معاییر التخفیف من آثار الكوارث في أنشطة إعادة ال
 ؛الموضوعة محلیًا أو إقلیمیاً المصممة لتخفیض المخاطر المستقبلیة على التشریعات

iv. ؛التفكیر في تكالیف ومزایا المشروع 
v.  ،ضمان أن تتجنب األنشطة التأثیر غیر المتناسب على الفئات السكانیة الضعیفة مثل، على سبیل المثال ال الحصر

دین أو المعرضین لخطر التشرد أو المسنین أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الذین األسر واألفراد المشر
یعانون من إدمان الكحول أو غیره من المخدرات، واألشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

 ؛وسكان المساكن الشعبیة، وعائالتھم
vi. ؛لمساواة االقتصادیة التي تواجھ المجتمعات المحلیةضمان أن تخلق األنشطة فرًصا لمعالجة أوجھ عدم ا 

vii.  محاذاة االستثمارات مع التحسینات األخرى المخططة للدولة أو تحسینات على رأس المال المحلي وجھود تطویر
البنیة التحتیة، والعمل على تعزیز إمكانات التمویل اإلضافي للبنیة التحتیة من مصادر متعددة، بما في ذلك مشاریع 

 ؛والمحلي في التخطیط، واالستثمار الخاص المحتمل والئيمستوى الالسین رأس المال القائمة على تح
viii. .توظیف تكنولوجیات قابلة للتكیف ویمكن االعتماد علیھا للحمایة من التقادم المبكر للبنیة التحتیة 

 
h.  الـ تخضع جمیع المشروعات المقترحة لمراجعةAFFH   العامة (من  جانب مكتب األراضيGLO قبل الموافقة (

)  الخصائص االجتماعیة 2) دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (1علیھا، وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (
) المخاطر 5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االقتصادیة، (

) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا.  یجب أن توضح الطلبات 6یة، (أو اإلھتمامات البیئ
أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار 

 ذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة و
 

i. یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو   :الجدول الزمنيHUD على (
 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو أربع سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
 االقتصاديبرنامج اإلنعاش 7. 

 
ال یزال الضرر الرئیسي للفیضانات والریاح الناجمة عن إعصار ھارفي یؤثر بشكل كبیر على المالیین من سكان تكساس، 
وال سیما اآلالف من الشركات الصغیرة، التي ال یزال الكثیر منھا یكافح من أجل الحفاظ على رأس المال الضروري للبقاء 

ذه العاصفة لم یتم رؤیتھا بعد.  غمرت المیاه الشركات التي لم تكن موجودة في في مجال األعمال، اآلثار الطویلة األجل لھ
السھول الفیضیة، مثل المنازل.  كانت المناطق بدون وسائل االتصال والمرافق الضروریة، مما منع الشركات التي لم تغمرھا 

ملھا وبالتالي حدث تغییر في قاعدة العمالء المیاه مباشرة في بعض الحاالت من فتح أبوابھا ألسابیع.  تأثرت مجتمعات بأك
 المجاورة.  للعدید من الشركات الصغیرة 

 
) بتنفیذ برنامج اإلنعاش االقتصادي بشكل مباشر والذي سیوفر GLOوللمرة األولى، سیقوم مكتب األراضي العامة (

مؤجلة القابلة لإلعفاء مقابل استبدال المساعدة المؤقتة للشركات التي تأثرت بإعصار ھارفي من خالل القروض والقروض ال
) في تقدیم إشعار بتوافر GLO.  وسوف یشرع مكتب األراضي العامة (LMIـ الوظائف أو االحتفاظ بھا للموظفین ذوي ال

 االعتمادات المالیة واختیار مقدم (مقدمین) مزودین بالخلفیة المناسبة لخدمة الشركات التي تأثرت بإعصار ھارفي. 
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) أنھ كجزء من برنامج شامل طویل األجل لإلنعاش، فإن التنشیط االقتصادي یُھد GLOمكتب األراضي العامة (یدرك 
عنصًرا حاسًما. أنشطة إعادة تنشیط االقتصاد ضروریة، لیس فقط من أجل التعافي على المدى الطویل واستعادة اإلسكان 

یجب أن  ي المجتمعات المحلیة وصالحیتھا على المدى الطویل.من خالل خلق فرص العمل واإلبقاء علیھا، بل من أجل تعاف
 یبین كل نشاط إلعادة تنشیط االقتصاد كیف سوف یساھم في استعادة وترمیم اإلسكان على المدى الطویل.

 
 التنشیط أنشطة إن .الطویل المدى على الشامل االنتعاش برنامج من أساسي جزء االقتصادي التنشیط أن GLO تدرك

 بھا واالحتفاظ الوظائف خلق خالل من الطویل المدى على اإلسكان وإعادة االنتعاش أجل من فقط لیس حیویة ادياالقتص
 اقتصادي تنشیط نشاط كل یثبت أن یجب .واستمراریتھا الطویل المدى على واألسر المحلیة المجتمعات استعادة أجل من ولكن
 .الطویل المدى على اإلسكان واستعادة استعادة في سیساھم كیف

 
a. :دوالر 100,000,000 مقدار المخصصات 

i.  في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة على األقل  %80یوجھ یجب أن
 )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوتضرراً" والتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii.  في المقاطعات والمقاطعات  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة  %20 إلىما یصل قد یوجھ
 البریدیة "األكثر تأثًُرا". ھاالمتأثرة، مطروًحا منھا رموز

 
b.   :إعادة التخصیص 

i. ) المؤثرة على المقاطعات بشكل عام  والمقاطعات  %)20سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة داخل العشرین
% من المناطق التي تم تحدیدھا بواسطة إدارة اإلسكان 80إلى  "األكثر تأثًرا"مطروًحا منھا الرموز البریدیة 

 )؛(المقاطعات والرموز البریدیةوتضرًرا" األكثر تأثراً "المناطق ) HUDوالتنمیة الحضریة (
ii.  من المناطق األكثر "تأثًرا 80متبقیة لبرنامج البنیة التحتیة المحلیة إلى سیتم إعادة تخصیص أي أموال %

) (المقاطعات فقط) HUDوتضرًرا" والتي تم تحدیدھا تحت تصنیف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 ).COGإلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس االستشاري الحكومي (

 
c. :دوالر 250,000ال یجوز ألي مشروع الحصول على أكثر من  الحد األقصى للمساعدة   

 
d. :األنشطة المؤھلة 

i.   التعافي من -تشمل أنشطة التنشیط االقتصادي المسموح بھا في إطار المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
(أ)  105) البند HCDAالمجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانون CDBG-DR)، )CDBG-DR(الكوارث 

على سبیل المثال ال الحصر، القروض المؤجلة )، 22(أ) ( 105) و19(أ) ( 105) و17(أ) ( 105) و14-15(
) في البند SBAأو القروض المؤجلة للشركات الصغیرة كما تم تعریفھا من قبل إدارة المشروعات الصغیرة (

أو الشركات العاملة في "العملیات الزراعیة" التي تلبي معاییر  121من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء  13
من كود اللوائح الفیدرالیة  7الزراعة األمریكیة للخدمات الزراعیة، الموضحة في البند  إدارةوكالة 

في استعادة وترمیم اإلسكان على المدى یجب أن یساھم كل نشاط إلعادة تنشیط االقتصاد .  1400.500
 الطویل.
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ii.  یجب رفع المنشآت غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الموضحة في ھذه الفقرة أو جعلھا مقاومة للفیضانات، وفقًا
 CFR 60.3 (c) 44) لمقاومة الفیضانات المذكورة في FEMAة إلدارة الطوارئ (فیدرالیلمعاییر الوكالة ال

)3) (iiو الفرصة أعام (  100 الذي تاله، حتى قدمین على األقل أعلى من منطقة الفیضانات لـ ) أو المعیار
)، في منطقة CFR 55.2 (b) (3 24٪). یجب رفع جمیع األنشطة الحیویة، كما تم تعریفھا في 1السنویة 

ر الوكالة %)، أو جعلھا مقاومة للفیضانات (وفقًا لمعایی0.2عام (أو الفرصة السنویة  500 الفیضانات لـ
على من ام أقدأثالثة عام أو  500 ) إلى ارتفاع منطقة الفیضانات لـ(FEMA)ة إلدارة الطوارئ فیدرالیال

عام أو االرتفاع،  500 عام، أیھما أعلى. إذا لم تتوفر منطقة الفیضانات لـ 100 ع منطقة الفیضانات لـتفاار
فیجب رفع البناء أو جعلھا مقاوًما للفیضانات على  عام، 100 وكانت األنشطة الحیویة في منطقة الفیضانات لـ

ف األنشطة الحیویة بأنھا "نشاط  100 ارتفاع ثالثة أقدام على األقل فوق ارتفاع منطقة الفیضانات لـ عام. تُعرَّ
تُعد بالنسبة لھ فرصة طفیفة للفیضان أمًرا كبیًرا جدًا، ألن مثل ذلك الفیضان قد یؤدي إلى خسائر في األرواح 

و إلحاق اإلصابة باألشخاص أو التلف بالممتلكات". على سبیل المثال، تشمل األنشطة الحیویة المستشفیات أ
 ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات رجال اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة.

iii. السوق في  مع تكالیف تتماشىط للتحقق من التكالیف لضمان أن تكالیف اإلنشاءات معقولة وبیجب وضع ضوا
 وقت ومكان البناء.

 
e. :أنشطة غیر مؤھلة 

i. ؛تقدیم المساعدة للشركات الغیر ُمعرفة على أنھا شركات صغیرة 
ii. ؛مملوك ملكیة خاصة ألي مرفقمساعدة تقدیم ال 
iii. من 17(أ) ( 105بح من أجل مشروع تطویر اقتصادي بموجب القسم ال ینبغي تقدیم األموال لھیئة ھادفة للر (

HCDA  إال إذا تم تقییم ھذا المشروع واختیاره بما یتماشى مع اللوائح الموضوعة بواسطة إدارة التنمیة
 ؛لتقییم واختیار مشروعات التطویر االقتصادیة HCDA) من 2(ھـ) ( 105تبعًا للقسم  HUDالحضریة 

iv.  42المعدلة ( ، في صیغتھ1994من قانون إصالح التأمین ضد الفیضانات الوطني لعام  582یحظر القسم 
USC 5154a على  582) المساعدة في مواجھة كارثة الفیضان في ظروف معینة. بوجھ عام، تنص المادة

ة لإلغاثة في حاالت الكوارث تتاح لمنطقة كوارث الفیضانات لتسدید فیدرالیأنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة 
أجل" إصالح أو استبدال أو ترمیم " أضرار دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لفرد من 

ة فیدرالیلحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة، إذا كان ذلك الشخص قد تلقى في أي وقت مساعدة 
خاصة بكوارث الفیضانات والتي كانت مشروطة بامتالك الشخص أوًال لتأمین ضد الفیضانات بموجب القانون 

المعمول بھ، ثم فشل ذلك الشخص في الحصول على تأمین ضد الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما  فیدراليال
المعمول بھ بشأن ذلك العقار. ال یتم تقدیم مساعدة في حاالت الكوارث إلصالح  فیدراليیقتضیھ القانون ال

 ممتلكات أو استبدالھا أو ترمیمھا إلى شخص لم یستوف ھذا الشرط.
 

f. ؤھلین:المتقدمین الم 
i.  الكوارث ( من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح إطارالشركات الصغیرة المؤھلة للحصول على 

(CDBG-DR في المقاطعة؛ 
ii. الصغیرة المشروعات إدارة قبل من تعریفھا تم كما الصغیرة الشركات )SBA (اللوائح كود من 13 البند في 

 الزراعة إدارة وكالةأو الشركات العاملة في "العملیات الزراعیة" والتي تستوفي معاییر 121 الجزء الفیدرالیة
 ؛1400.500 7الزراعیة الواردة في البند  للخدمات األمریكیة

iii.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد
ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات  الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
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التي تثبت نقل الملكیة ونقل قد یكون المالك  والحفاظ علیھ كتابیاً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق
 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.

 
g.   :األھداف الوطنیةLMI 

 
h.  الـ تخضع جمیع المشروعات المقترحة لمراجعةAFFH ) من  جانب مكتب األراضي العامةGLO قبل الموافقة (

)  الخصائص االجتماعیة 2المقترحة للمشروع، () دیموغرافیا المنطقة 1علیھا، وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (
) المخاطر 5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االقتصادیة، (

ات ) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن توضح الطلب6أو اإلھتمامات البیئیة، (
أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار 

 المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.
 

i.  یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو   :الجدول الزمنيHUD على (
 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
 التخطیط الوالئي والمحلي واإلقلیمي8. 

 
قد ) GLOمكتب األراضي العامة (من الكوارث السابق ذكرھا، فإن  باإلضافة إلى تحسین خطة الوالیة لالستجابة والتعافي

بأغراض التخطیط في المنطقة المتأثرة وبإتمام بعض المشاریع التي تم تحدیدھا كنتیجة للدراسات. وبسبب الطبیعة التزم 
) على األسالیب GLOمة (الشاسعة للكارثة الحالیة والطبیعة المتكررة للكوارث في المنطقة، فقد یركز مكتب األراضي العا

اإلقلیمیة باإلضافة إلى حلول محلیة محددة لتعزیز التعافي السلیم طویل األجل ومن أجل توفیر طریقة فعالة ومؤثرة الختیار 
و / أو ) مع جامعات تكساس GLOوتنفیذ الدراسات التخطیطیة بعد إعصار ھارفي، فسوف یعمل مكتب األراضي العامة (

ا المصطلح، على سبیل المثال ال الحصر، الھیئات الحكومیة والشركات غیر الربحیة والربحیة والھیئات ( یشمل ھذ البائعین
). سوف CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-إلجراء دراسات مع صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات والمنظمات)

مل االجتماعات العامة، وطلبات المعلومات، ) عملیة مسح المجتمع المحلي لتشGLOیستخدم مكتب األراضي العامة (
وجلسات االستماع، والدراسات االستقصائیة المكتوبة لتحدید االحتیاجات المحددة للدراسات التخطیطیة بشكل أفضل. لقد أعد 

) حساب برید إلكتروني وھو یدعو المجتمعات بشكل نشط إلى تقدیم احتیاجاتھا التخطیطیة GLOمكتب األراضي العامة (
إلضافتھا إلى قائمة شاملة من المشاریع المطلوبة، وبمجرد جمع االستطالعات من المجتمعات المحلیة، سیقوم مكتب 

) بتجمیع قائمة كاملة باحتیاجات الدراسة في منطقة التأثر  سیتم النظر في فرص الھیكلة اإلقلیمیة GLOاألراضي العامة (
لتحدید الخبراء المؤھلین لمھام محددة تم تحدیدھا،  و / أو البائعین) مع الجامعات GLOوسیعمل مكتب األراضي العامة (

وستعمل ھذه العملیة باإلضافة لتوافر أموال التخطیط على توحید الطرق من خالل التنسیق والتخطیط اإلقلیمیین على مستوى 
 ) في تكساس.CDBG-DRي من الكوارث (التعاف-لم یتحقق بعد من خالل صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 
) استجابات من الھیئات الحكومیة المحلیة من خالل أكثر من مسح لتحدید األولویات GLOقد یلتمس مكتب األراضي العامة (

المحلیة واإلقلیمیة. قد تشمل الدراسات، على سبیل المثال ال الحصر، السیطرة على الفیضانات، تحسین الصرف الصحي، 
اإلسكان المرن، عدم وجود مأوى، الحمایة من اندفاع التیار، التنمیة االقتصادیة، تحسین البنیة التحتیة أو غیرھا من حلول 

الجھود الرامیة إلى مزید من التعافي من إعصار ھارفي، التخفیف من األضرار المستقبلیة، ووضع خطط لجھود التعافي 
) بتخصیص جزء من GLOة العمل ھذه، قد یقوم مكتب األراضي العامة (الشامل. من خالل المزید من التعدیالت على خط

أموال التخطیط ھذه لعملیة تقدیم طلبات تنافسیة مما یسمح للھیئات الحكومیة المحلیة بالتقدم للحصول على دراسات محددة 
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خطیط ھذه إلى مصاریف مؤھلة من اختیارھم. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي التعدیالت اإلضافیة إلى تحویل جزء من أموال الت
 أخرى لتنفیذ مشروعات محددة تم التفكیر فیھا أو تطویرھا من خالل عملیة التخطیط.

 
توصي المجتمعات المحلیة بإكمال الدراسات، ولكن سیتم إدارة جمیع صنادیق التخطیط من قِبل مكتب األراضي العامة قد 

)GLO) سیقوم مكتب األراضي العامة .(GLO جمیع القرارات النھائیة فیما یتعلق بدراسات التخطیط والتنسیق ) بإجراء
لتحدید النطاقات، ومعاییر جھود التخطیط، ونوع البیانات التي سیجمعونھا. ویضمن ھذا النھج  و / أو البائعینمع الجامعات 

ضمان تحقیق االتساق والدقة أن دراسات التخطیط التي تُجرى في مناطق مختلفة یمكن دمجھا وتحلیلھا، كما سیساعد ذلك في 
 في جمع البیانات.

 
بتطویر والحفاظ على نظام قاعدة بیانات آمن یوثق تأثیر الكوارث الماضیة ویوفر بیانات تحلیلیة لتقییم مخاطر  والیةستقوم ال

یة األخرى. وذلك األخطار الطبیعیة، بما في ذلك التأثیر المتوقع لألحداث الجویة المتطرفة في المستقبل والمخاطر الطبیع
من تحسین معلوماتھا المتعلقة بالكوارث وقدرات التحلیالت وتعزیز التواصل والتعاون وجمع المعلومات بین  والیةسیمّكن ال

ذات الصلة التي لھا دور في االستجابة للكوارث والتعافي منھا. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم البیانات التي یتم  والیةوكاالت ال
 كل من الوالیات والمجتمعات المحلیة بالحلول الممكنة التي تخطط إلنشاء مشھد أكثر مرونة في والیة تكساس. جمعھا بإعالم

 
a. :دوالر 137,685,446 مقدار المخصصات 

i.  في المناطق "األكثر تأثراً  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة على األقل  %80یوجھ یجب أن
   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوتضرراً" والتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii.  في المقاطعات بشكل عام  ُملَبَّاةالحتیاجات غیر اللمن االعتمادات المالیة  %20ما یصل إلى قد یوجھ
 البریدیة "األكثر تأثًُرا". ھاوالمقاطعات المتأثرة، مطروًحا منھا رموز

 
b.  األنشطة المؤھلة:  التخطیط المؤھل، والتصمیم البیئي الحضري، وإدارة التخطیط، وأنشطة بناء القدرات على النحو

 105) البند HCDAالمجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانون 570.205من كود اللوائح الفیدرالیة  24الوارد في البند 
 .)12(أ)(

 
c.  والحكومات المحلیة أنشطة التخطیط الواقعة في نطاق مدینة ھیوستن ونطاق مقاطعة ھاریس  :غیر المؤھلة األنشطة

 تقوم مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بإعداد برامجھما الخاصة وتنفیذھا. مقاطعة ھاریس.الواقعة في 
 

d. یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  :الجدول الزمنيHUD على (
 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 
e. :یجب على كل أنشطة التخطیط أن 

i. قییم ما بعد الكارثة للمخاطر، خاصة قرارات تعزز التخطیط للتعافي طویل األجل السلیم والمستدام الناتج عن ت
ة شدیددارة المسؤولة للسھول الفیضیة واألخذ في االعتبار األحداث الجویة الإلتعكس ا ياستخدام األراضي الت

 ؛یعیة األخرى والمخاطر طویلة األجلبلیة المحتملة والمخاطر الطبالمستق
ii. االتساق وتعزیز التعافي اإلقلیمي و/أو على المستوى  التنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان

 ؛المجتمعي ما بعد الكارثة (مثل التشریعات المحلیة المتعددة) والتخطیط للحد من اآلثار
iii. ناء وتحقیق األھداف المحددة في السیاسات والخطط بتدمج معاییر التخفیف من آثار الكوارث في أنشطة إعادة ال

 ؛یاً المصممة لتخفیض المخاطر المستقبلیة على التشریعاتالموضوعة محلیًا أو إقلیم
iv. ؛التفكیر في تكالیف ومزایا المشروع 
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v.  ضمان أن تتجنب األنشطة التأثیر غیر المتناسب على الفئات السكانیة الضعیفة مثل، على سبیل المثال ال
األشخاص ذوي اإلعاقة أو الحصر، األسر واألفراد المشردین أو المعرضین لخطر التشرد أو المسنین أو 

األشخاص الذین یعانون من إدمان الكحول أو غیره من المخدرات، واألشخاص المصابین بفیروس نقص 
 ؛وسكان المساكن الشعبیة، المناعة البشریة / اإلیدز وعائالتھم

vi. ؛محلیةضمان أن تخلق األنشطة فرًصا لمعالجة أوجھ عدم المساواة االقتصادیة التي تواجھ المجتمعات ال 
vii. ة أو تحسینات على رأس المال المحلي وجھود والیمحاذاة االستثمارات مع التحسینات األخرى المخططة لل

تطویر البنیة التحتیة، والعمل على تعزیز إمكانات التمویل اإلضافي للبنیة التحتیة من مصادر متعددة، بما في 
والمحلي في التخطیط، واالستثمار الخاص  والئيمستوى الالذلك مشاریع تحسین رأس المال القائمة على 

 ؛المحتمل
viii. .توظیف تكنولوجیات قابلة للتكیف ویمكن االعتماد علیھا للحمایة من التقادم المبكر للبنیة التحتیة 
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 صنادیق االعتمادات المالیة اإلداریة9. 
 

دوالر.   283,819,500و  ،بالمئة )5خمسة ( بما في ذلك تكالیف إدارة المتلقي الفرعي لن تتجاوز التكالیف اإلداریة للوالیة
من قانون الوالیات المتحدة  42. األحكام المحددة بموجب البند بالمئة 20لن تتجاوز التكالیف التخطیطیة واإلداریة مجتمعة 

5306 )d والبند (570.489§من كود اللوائح الفیدرالیة  24 (a) (1) (i) ) وiii لن تنطبق على مدى الحد من نفقات إدارة (
دوالر.  بموجب البند  100,000للتكالیف اإلداریة التي تتجاوز  والیةوتتطلب مطابقة الدوالر إزاء دوالر من أموال ال والیةال

، 58.6§اللوائح الفیدرالیة كود  24§ ، باستثناء المتطلبات المعمول بھا في (3) (a) 58.34§من كود اللوائح الفیدرالیة  24
فإن األنشطة التنفیذیة واإلداریة ھي أنشطة معفاة بموجب خطة العمل ھذه. وبمجرد التعاقد، سیسمح مكتب األراضي العامة 

)GLO بسحب تكالیف ما قبل االتفاق المرتبطة باألنشطة المؤھلة للتعافي من الكوارث والتي یرجع تاریخھا إلى تاریخ (
 ) مع التوثیق المناسب.GLOبة للمتلقین الفرعیین ومكتب األراضي العامة (الكارثة بالنس

 
المخصصة للتكالیف اإلداریة المرتبطة باالعتمادات المالیة  بالمئة 5) بكامل نسبة  GLOالعامة ( األراضي مكتبسیحتفظ 

واإلدارة وإعداد التقاریر. ألغراض اإلشراف   (CDBG-DR) الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة للمنح
من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة بأنشطة  بالمئة 2ویأتي االستثناء الوحید في الحصول على عالوة تصل إلى 

باإلضافة إلى ذلك، سیتم السماح  اإلسكان التي تتطلب أنشطة من النوع اإلداري في برامج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن.
من مبالغ البرنامج لتغطیة  بالمئة 10مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن بإنفاق ما یصل إلى  ن الفرعیین، بما في ذلكالمتلقی لكل

بمجرد تحدید  .لألنشطة غیر المتعلقة بأنشطة السكن والبنیة التحتیة بالمئة 6التكالیف المتعلقة مباشرة بتنفیذ أنشطة اإلسكان و
، سیتم تحدید التكالیف اإلداریة في میزانیات خطة العمل ت على مستوى البرنامجللمخصصامقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن 

كحد أقصى من إجمالي مخصصات المشروع  بالمئة 15وستحدد مبالغ تغطیة أنشطة الھندسة والتصمیم بنسبة  المعدلة التالیة.
سیحدّ كل من مكتب األراضي  ).GLOما لم یتطلب األمر خدمات خاصة؛ حیث تخضع لموافقة مكتب األراضي العامة (

لكل مخصص الستكمال المشاریع  بالمئة 5) ومقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن من تكالیف التخطیط لتصل إلى GLOالعامة (
 .570.205الفیدرالیة  اللوائح كود من 24 كما ھو مبیّن في البند

 
 .G  استخدام اإلعتمادات المالیة في مقاطعة ھاریس 

 
اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة  إدارةبتوجیھ من  تخصیًصا مباشًرا من مخصصات الوالیة تلقت مقاطعة ھاریس

)HUD ،وألن مقاطعة ھاریس قد اختارت إعداد برامج االنعاش المحلیة الخاصة بھا باستثناء برنامج التنشیط االقتصادي للوالیة .(
 .HUD لیتم اعتمادھا من إدارة التنمیة الحضریة GLOب األراضي العامة إلى مكتوقدمتھا مقاطعة ھاریس خطة محلیة  وضعت

 .5.2یتم توضیح البرامج والمتطلبات المحلیة لمقاطعة ھاریس في القسم 
 

 .H استخدام مدینة ھیوستن لإلعتمادات المالیة 
 

اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة  إدارةتلقت مدینة ھیوستن تخصیًصا مباشًرا من مخصصات الوالیة بتوجیھ من 
)HUD.(  وألن مدینة ھیوستن قد اختارت إعداد برامج اإلنعاش المحلي الخاص بھا، باستثناء برنامج التنشیط االقتصادي

ة الحضریة لیتم اعتمادھا من إدارة التنمی )GLOإلى مكتب األراضي العامة (وقدمتھا المدینة خطة محلیة وقد وضعت للوالیة، 
HUD. 

 
 .5.3القسم یتم توضیح البرامج والمتطلبات المحلیة للمدینة في 
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 .Iالموقع 
 

) الممولة في إطار خطة العمل ھذه تحدث CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-جمیع أنشطة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
.  لغرض خطة العمل DR-4332 (FEMA)داخل المقاطعات التي تم فیھا إعالن الكارثة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
ذلك  ألجل التدابیر الوقائیة، بما في) FEMAھذه، والمقاطعات التي تلقت إعالنات كارثة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

مقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة  49فإنھا لیست مدرجة في الـ   PAالمساعدة االتحادیة المباشرة، في إطار برنامج 
 ).  DR-CDBGالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

 
 .Jتدابیر التخفیف 

 
) المتلقین الفرعیین على دمج تدابیر االستعداد والتخفیف في أنشطة إعادة البناء، GLOمكتب األراضي العامة (یطالب سوف 

وھذا یساعد على ضمان أن تكون مجتمعات ما بعد التعافي أكثر أمانًا وأقوى من ذي قبل حدوث الكارثة. كما أن دمج ھذه التدابیر 
صف المتلقون الفرعیون كیف سیتم دمج إجراءات التخفیف یجب أن ی یقلل من التكالیف عند التعافي من الكوارث في المستقبل. 

في أنشطة إعادة البناء وإلى أي مدى ستحقق أنشطة البنیة التحتیة الممولة عبر ھذه المنحة األھداف المحددة في الخطط والسیاسات 
 المؤسسة محلیًا وإقلیمیًا والتي صممت لتقلیل المخاطر المستقبلیة.

 
 .K األھداف الوطنیة 

 
في تنفیذ جھود التعافي من إعصار ھارفي.  بالنسبة  CDBGالتابعة لبرنامج المتوقع أن یتم استخدام جمیع األھداف الوطنیة  من

التعافي من الكوارث -ألنشطة االحتیاجات العاجلة، سوف یقوم كل متلٍق فرعي یستلم أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR ة للھدف الوطني للتأثیر ) بتوثیق كیف تستجیب جمیع األنشطة أو المشروعات الممولة في إطار الحاجة الُمِلحَّ

) CDBGالمرتبط بالكوارث الذي حدده المتلقین الفرعیین. یتم التنازل عن متطلبات شھادة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (
ة، والموجودة في البند  إشعار السجل الفیدرالي، ، للمنح بموجب )d( 570.483ئح الفیدرالیة من كود اللوا 24لتوثیق الحاجة الُمِلحَّ

 .2018فبرایر  8بتاریخ الجمعة  23، رقم 83مجلد 
 

-CDBGالتعافي من الكوارث (-% من مجموع أموال برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات70سیتم استخدام ما ال یقل عن 
DR أفراد الـ ) لدعم األنشطة التي تفیدLMI. 
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 . برنامج التعافي من الكوارث في مقاطعة ھاریس5.2
 

 .A ُمَلبَّاةالصلة باالحتیاجات غیر ال 
 

، ،والسجل الفیدرالي والیةباعتبارھا واحدة من "المناطق األكثر تأثًرا واضطرابًا" في خطة عمل ال HUDحددت مقاطعة ھاریس 
ن مة لملبار اغین لمساکاساسي ل ألمحلي بشکا SAPم اظلنول ھذه اتنا. ي2017فبرایر  9، بتاریخ ،28، العدد ،83المجلد رقم 

ن. طورت مقاطعة ھاریس فئات برامجھا بناء لصلة بالسکذات اة طلألنش CDBG-DRل یوتمن لمائة مافي  79ص تخصیل خال
/  ستحواذبرنامج مساعدة مالك المنزل؛ برنامج االعلى الحاجة وعملیة االستشارة العامة في المقاطعة. تشمل برامج اإلسكان: 

الشراء؛ برنامج سداد مالكي المنازل برنامج إیجار بأسعار معقولة وبرنامج البناء الجدید لعائلة واحدة. وقد وضعت ھذه البرامج 
، وتنفیذ التعافي (CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لتلبیة متطلبات الوالیة االتحادیة واللوائح للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

ل لإلسكان بكفاءة وسرعة قدر اإلمكان. من المتوقع أن تكون ھناك حاجة الستخدام أنشطة الخدمات العامة لتكملة على المدى الطوی
% (على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم المشورة 15برامج اإلسكان ھذه. خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ 

 قلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة الع
 

وإعادة التأھیل واإلنشاء  ستحواذوقد تم تخصیص معظم األموال لمساعدة المستأجرین من خالل برنامج اإلیجار بأسعار معقولة (اال
ء لمنازلھم. الجدید لوحدات اإلیجار بأسعار معقولة) وأصحاب المنازل من خالل سداد تكالیف اإلصالح وإعادة التأھیل وإعادة البنا

وقد ُخّصصت أموال لعملیات االستحواذ على المساكن واقتنائھا إلزالة المنازل من طریق الضرر واإلضافة إلى إزالة المساكن 
 / إعادة تأھیل المساكن القائمة على األسرة الواحدة. ستحواذ، وا،، وبناء مساكن جدیدة لألسرة الواحدة،غیر اآلمنة

 
ي مقاطعة ھاریس مع السكان الذین لیس لدیھم مأوى وبالشراكة مع التحالف من أجل المشردین في من خالل العمل المستمر ف
، تعترف المقاطعة بالحاجة إلى خدمات من ال مأوى لھم لتشمل منع التشرد واإلسكان للسكان دون ،ھیوستن / مقاطعة ھاریس

، ومساعدة الرھن ،ة قد یستمرفي االرتفاع بدون ھذه الخدمات، فإن التشرد في المقاطع،مأوى. واستناداً إلى تأثیر إعصار ھارفي
 ، والمساعدة في التأجیر للمستأجرین.،، والمساعدة في مجال المرافق،العقاري قصیر األجل

 
بسبب القیود المفروضة على االعتمادات المالیة  ُملَبَّاةوعلى الرغم من أنھ ال تزال ھناك احتیاجات متبقیة من المساكن غیر ال

) یعترف بأنھ كجزء من برنامج شامل للتعافي طویل األجل، فإن إصالح وتحسین GLOالمتاحة، فإن مكتب األراضي العامة (
س فقط من البني األساسیة المحلیة وجھود التخفیف ھي عناصر في غایة األھمیة. إن أنشطة البنیة التحتیة ھي أنشطة حیویة لی

أجل التعافي الطویل األجل واستعادة المساكن، بل أیضا من أجل التعافي طویل األجل وحمایة المجتمعات المحلیة وقابلیتھا 
لالستمرار. ھناك حاجة لتحسین مشاریع الصرف الصحي خاصة في القنوات والجدوال النھریة وكذلك نظم الصرف الصحي 

) من االعتمادات المالیة االحتیاجات ٪21ي ھذه المناطق. وسوف یتناول واحد وعشرون (المحلیة للحد من مخاطر الفیضانات ف
 المتعلقة بالبنیة التحتیة والتنمیة االقتصادیة. ُملَبَّاةغیر ال

 
إلى تطویر دراسات حول  ) بالمائة ألنشطة التخطیط. ستسعى المقاطعة5) خمسة (GLOوقد خصص مكتب األراضي العامة (

، ،، وتحسین مجاري الصرف الصحي على مستوى المقاطعة،اإلسكان المیسر في ھارفي بما في ذلك تحلیل السوقالحاجة إلى 
 ، من بین أمور أخرى.،ودراسة التخفیف

 
في الجدول أدناه. قامت والیة تكساس باستكمال تقییم االحتیاجات التالي  ُملَبَّاةیتم تحدید ملخص الحتیاجات مقاطعة ھاریس غیر ال

-CDBGالتعافي من الكوارث (-ید االحتیاجات واألولویات طویلة األجل من أجل تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتلتحد
DR المخصصة نتیجة إعصار ھارفي. یأخذ التقییم في الحسبان مجموعة شاملة من مصادر البیانات التي تغطي العدید من (

داخل المجتمعات المؤھلة  ُملَبَّاةالحتیاجات تفاصیل محددة حول االحتیاجات غیر الالمناطق الجغرافیة والقطاعات. یتضمن تقییم ا
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، ویتضمن تفاصیل عن اإلسكان والبنیة التحتیة واإلنعاش االقتصادي. ومن المتوقع أن یتم تعدیل تقییم ،واألكثر تأثراً وتضرراً 
 االحتیاجات مع توفر معلومات إضافیة أو تحدیث ما ھو متاح.  

 
 قاطعة ھاریسلم ُملَبَّاةملخص إجمالي االحتیاجات غیر ال: 59ول رقم الجد

 استثمارات  عجزخسائر / الال  الفئة
CDBG-DR * ُملَبَّاةالحاجة المتبقیة غیر ال استثمارات أخرى معروفة 

 دوالًرا 2,949,756,147 دوالًرا 3,671,644,866 دوالًرا 837,097,816 دوالًرا7,458,498,829  اإلسكان
المساكن التي یشغلھا  

 دوالًرا 1,729,324,743       دوالًرا1,729,324,743  مالكوھا

التأمین على الممتلكات 
 دوالًرا 233,172,965  دوالًرا 1,411,214,085   دوالًراTX Windstorm  1,644,387,050السكنیة / 

البرنامج الوطني 
  دوالًرا 0  دوالًرا 1,894,715,877    دوالًرا1,894,715,877  للتأمین ضد الفیضانات

المصاریف األخرى 
  دوالًرا 695,850,000 دوالًرا 65,000,000     دوالًرا760,850,000  المتعلقة باإلسكان والكوارث

  دوالًرا 628,287,775      دوالًرا628,287,775  تأجیر المساكن المحتلة
إسكان سلطة اإلسكان 
 دوالًرا 218,480  دوالًرا 714,904    دوالًرا933,384  العامة؛

برنامج التملیك الخاص 
 .Pub Lبمقاطعة ھاریس (

115-31( 
  دوالًرا500,000,000  دوالًرا 300,000,000    دوالًرا 800,000,000 

 دوالًرا 9,947,539,307 دوالًرا 698,910,323 دوالًرا 222,519,672 دوالًرا 10,868,969,302 البنیة التحتیة

FEMA PA 868,774,302 دوالًرا 86,363,979 دوالًرا 679,910,323 دوالًرا102,500,000  دوالًرا 

 دوالًرا 9,861,175,328 دوالًرا 19,000,000 دوالًرا120,019,672  دوالًرا 10,000,195,000 إعادة بناء تكساس
 دوالًرا 84,846,950   دوالًرا39,287,300   دوالًرا12,500,000  دوالًرا 136,634,250 اإلقتصادي النمو

 دوالًرا0  دوالًرا 39,287,300  دوالًرا SBA 39,287,300 قروض
 دوالًرا 62,346,950   دوالًرا 62,346,950 تجاریة خسارة

 دوالًرا 22,500,00  دوالًرا 12,500,000 دوالًرا 35,000,000 التجاري االستحواذ
المجموع الكلي (اإلسكان 

 دوالًرا 12,982,142,404 دوالًرا 4,409,842,489 دوالًرا 1,072,117,488 دوالًرا 18,464,102,381 والبنیة التحتیة)

 
Bجودة التشیید بمقاطعة ھاریس . 
 

سوف تتطلب مقاطعة ھاریس عملیات تفتیش على كل من الجودة واالمتثال للقانون في كافة مشروعات التشیید. وسوف تكون 
للتفتیش على الموقع في كافة المشاریع لضمان الجودة واالمتثال لمعاییر اإلسكان میسور التكلفة في مقاطعة ھاریس ھناك حاجة 

وألي قوانین خاصة بالبناء. وسوف تشجع المقاطعة جھود المستفیدین الفرعیین لتحدیث وتعزیز قوانین االمتثال المحلیة للتخفیف 
 .وى سطح البحر والریاح العاتیة واندفاع تیار العواصف والفیضانات حسب الحاجةمن مخاطر المجازفة نتیجة الرتفاع مست

 
ویجب أن تفي كافة عملیات إعادة التأھیل (التي تفي بتعریفات التحسینات الجوھریة) أو إعادة اإلعمار أو البناء الجدید للسكن 

س، والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر، االمتثال بالمتطلبات المحددة في معاییر اإلسكان میسور التكلفة في مقاطعة ھاری



 

 
174 من 277 صفحة    
 

لمعاییر البناء الكلي ومتطلبات المباني الصدیقة للبیئة ومعاییر البیئة والتخفیف من حدة المخاطر والتصمیم المتاح وقوانین البناء 
 :مجتمعیة لمقاطعة ھاریس على الرابطالمحلیة. یمكن االطالع على ھذه المعاییر على الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة الخدمات ال

 
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/HCAffordableHoustingStandards.aspx. 

 
Cفاعلیة تكلفة إعادة التأھیل وإعادة التشیید . 
 

األخرى. وستضع المقاطعة سوف یتم مراعاة فاعلیة التكلفة لكافة مشاریع إعادة التأھیل وإعادة التشیید السكنیة مقارنة بالبدائل 
سیاسات وإجراءات لتقییم فاعلیة تكلفة كل مشروع مقترح یتم تنفیذه لمساعدة األسرة بموجب أي برنامج إلعادة التأھیل أو إعادة 

عالة البناء. وسوف تعالج ھذه السیاسات واإلجراءات المعاییر التي تحدد متى لن تكون عملیة إعادة التأھیل أو إعادة بناء الوحدة ف
من حیث التكلفة مقارنة بالوسائل األخرى لمساعدة مالك العقار، مثل االستحواذ على العقار أو اقتناؤه أو بناء بنیة تحتیة وقائیة 
موسعة بالمنطقة بدالً من حلول تخفیف البناء الفردیة المصممة لحمایة المباني الفردیة. وھذه السیاسات واإلجراءات سوف تلتزم 

 بشأن فاعلیة تكلفة إعادة التأھیل وإعادة اإلعمار. 157، رقم 83لفیدرالي. بمجلد السجل ا
 

 .D ) الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMODھاریس ) بمقاطعة 
 

على مستوى المقاطعة. یشجع  مكتب MOD، ستقوم مقاطعة ھاریس بإجراء عملیة ،في إطار برنامج البنیة التحتیة المحلیة
إعطاء األولویة للبنیة التحتیة لإلصالح المباشر للمرافق المتضررة، وتقاسم التكالیف من وكالة ) على GLOاألراضي العامة (

) والتخفیف، ومرافق التحكم في المیاه والفیضانات بسبب محدودیة االعتمادات المالیة المتاحة FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
مدن الصغیرة المحلیة داخل مقاطعة ھاریس لتمویل البنیة التحتیة في ھذا التخصیص. سیتم إنشاء منھجیة لتوزیع وحساب ال

CDBG-DRفي مقاطعة ھاریس ً ، فإن الجزء الوحید من المدینة الموجود داخل مقاطعة ،. بالنسبة لتلك المدن التي تقع جزئیا
ھارفي على السكان  بین التأثیر النسبي إلعصار MOD إدارة . سوف توازنMOD إدارة ھاریس سیكون مؤھالً للحصول على

، والقدرة على التعافي واالحتیاجات اإلجمالیة غیر ، ونسبة السكان القانونیین ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط ،القانونیین
 في ھذه الوثیقة. MODمزید من التفاصیل عن  E.7.B. یناقش القسم ُملَبَّاةال
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 .E موازنة البرنامج 
 

 *مقاطعة ھاریس - الموازنة اإلجمالیة : 60الجدول رقم 

 البرنامج
 المناطق المتأثرة معظم

 HUDبحسب 
)80(% 

المناطق  أكثر
 بالوالیة المتأثرة

)20(% 

مقدار الدخل المنخفض 
  LMIوالمتوسط 

 من المجموع 70%(
 توزیع)

 اإلجمالي
 % اإلجمالي

 تخصیص من قبل
 البرنامج

 % إجمالي
 اإلجمالي التخصیص

 %4.26 دوالر 214,000,000 دوالر 149,800,000 - دوالر 214,000,000 مساعدة مالكي المنازلبرنامج  

 إسكان مقاطعة ھاریس  دوالر 837,097,816 16.66%
 

 %2.98 دوالر 175,000,000 دوالر 122,500,0000 - دوالر 175,000,000 نازلاالستحواذ / مشتري الممساعدة 

اإلسكان برنامج المحافظة على 
 بأسعار معقولة

 %1.00 دوالر 25,000,000 دوالر 17,500,000  دوالر 25,000,000

 %0.30 دوالر 15,000,000 دوالر 10,500,000 - دوالر 15,000,000 برنامج رد المدفوعات

 %4.07 دوالر 204,500,000 دوالر 204,500,000 - دوالر 204,500,000 برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة

SF 2.39 دوالر 119,888,035 دوالر 119,888,035 - دوالر 119,888,035 البناء الجدید% 

 %1.67 دوالر 83,709,781 دوالر 58,596,847 - دوالر 83,709,781 تسلیم مشروع اإلسكان

مقاطعة البنیة التحتیة ل
 ھاریس

 %0.25 دوالر 12,500,000 دوالر 8,750,000 - دوالر 12,500,000 التجاري ستحواذبرنامج اال

 دوالر 222,519,672 4.43%
 %2.39 دوالر 120,000,000 دوالر 84,000,000 - دوالر 120,000,000 طریقة التوزیع (محلي)

 %1.53 دوالر 76,668,492 دوالر 53,667,944 - دوالر 76,668,492 تنافسيطلب 

 %0.27 دوالر 13,351,180 دوالر 9,345,826 - دوالر 13,351,180 تسلیم مشروع الوالیة

 %1.11 دوالر 55,769,342 غیر متاح - دوالر 55,769,342 مقاطعة ھاریس مقاطعة ھاریستخطیط 
إدارة اإلسكان مقاطعة  دوالر 72,511,298 1.44%

 %0.33 دوالر 16,741,956 غیر متاح  دوالر 16,741,956 إدارة اإلسكان مقاطعة ھاریس ھاریس

    دوالر      1,115,386,830 دوالر 839,048,652 - دوالر   1,115,386,830 مقاطعة ھاریس (قبل إدارة اإلسكان)الفرعي لجمالي اإل

    دوالر      1,132,128,786 دوالر 839,048,652 - دوالر   1,132,128,786 اإلسكان)إدارة مقاطعة ھاریس (بعد الفرعي لجمالي اإل

 
* ال تعكس االعتمادات المالیة المخصصة اإلضافیة لمقاطعة ھاریس والتي سیتم تخصیصھا لبرامج محددة في تعدیل مستقبلي.
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 .F استخدام االعتمادات المالیة 
 

 . برنامج مساعدة مالكي المنازل بمقاطعة ھاریس1

المنازل العائلیة الوحیدة التي یشغلھا المالك والتي تضررت من سیقوم برنامج مساعدة مالكي المنازل بتأھیل وإعادة بناء 
 إعصار ھارفي.

ستطور مقاطعة ھاریس برامج اإلسكان المحلیة، وستكون مسؤولة عن تنفیذ كل برنامج. سیكون أصحاب المنازل الذین 
 .HCHAPیقعون داخل حدود مدینة ھیوستن وخارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلین للمشاركة في 

وستقوم بتطویر تقییم االحتیاجات والحد األدنى من إرشادات اإلسكان. سوف  HCHAPم مقاطعة ھاریس بإدارة ستقو
 ھاریس مقاطعة ستقدم یتضمن ھذا البرنامج إعادة تأھیل المساكن المملوكة من قبل أصحابھا وإعادة إعمارھا. كما

 على أو الكارثة جراء من نازحین زالوا ال المنازل مالكي إن حیث التشرد لمنع المنازل لمالكي المؤقتة المالیة المساعدة
 خدمات ثالث من النشاط یتكون للسكن. وسوف الصالحیة معاییر لتلبیة الرئیسیة مساكنھم إصالحات استكمال وشك

 أصحاب أسر على فقط النشاط ھذا یقتصر وسوف .ھارفي إعصار بعد المنطقة في التشرد منع وھو وحید لغرض رئیسیة
  .المتوسط أو المنخفض الدخل

وضعت مقاطعة ھاریس معاییر لمقاولي اإلسكان في إرشادات برنامج مساعدة مالكي المنازل الموجودة على الموقع 
اإللكتروني الخاص بتعافي المقاطعة من الكارثة على الرابط 

http://harriscountycommunitycorner.org/guidelines/   ع مقاولي البناء وعملیة : التعاقد م6تحت القسم
اختیارھم. سوف یقدم المقاول عرًضا في المنافسة الخاصة بتقدیم طلبات العروض. ولكي تضمن المقاطعة منافسة تامة 

من قوانین اللوائح الفیدرالیة  2ومفتوحة، فإنھا سوف تلتزم بمتطلبات التعاقد والشراء الفیدرالي المحددة في قسم 
200.318-200.326. 

 إعمار وإعادة بناء المنازل التي یقطنھا مالكیھا إعادة 

a.   :ملیون دوالًرا  214,000,000مقدار المخصصات 
i.  سیكون البرنامج متاًحا أوالً للمشاركین المؤقتین في السكن المباشر / الفیدرالي في إدارة الطوارئ الفیدرالیة

)FEMA / GLO وأصحاب المنازل في (LMI من غیر مالكي األراضي. قبل إتاحتھا ألصحاب المنازل 
 

b.   :الحد األقصى للمساعدة 
i.  :ر. الدو 80,000ن لن تتجاوز لکتقدیر اكتتاب أعمال تقییم المنزل، ولی ساعدة إلمد اتستنوف سإعادة تأھیل

وقد اختارت مقاطعة ھاریس أن یكون سقف الحد األقصى للمساعدات أعلى من الحد األقصى إلعادة تأھیل 
متوسط سعر السكن وتكالیف اإلصالح ستكون أعلى من متوسط الوالیة وذلك نظًرا ألن الوالیة؛ حیث إن 

متوسط سعر القدم المكعب للمنزل بالمقاطعة أعلى. وقامت المقاطعة بتقدیم مبرر واستثناء لمكتب األراضي 
 العامة لزیادة الحد األقصى للمساعدة. .

 
ii. اس حجم األسرة. یحدد مقاول مواد البناء المحلي مبلغ العطاء إعادة اإلعمار:  تقدیر التكلفة المعیاریة على أس

وفقًا للمقاولین المتعاقد معھم ومخططات المنازل المشتراه. ویبلغ الحد األقصى المسموح بھ لمبلغ إعادة التشیید 
لیة دوالر، باستثناء التعلیة واالرتفاع. وربما یتأھل المتقدمون المؤھلون الذین یحتاجون إلى تع 160,000

 دوالر إضافي للتعلیة كجزء من إعادة التشیید. 40,000للحصول على مبلغ إضافي یصل إلى 
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iii.  ویمكن الحصول على معلومات إضافیة حول المساعدة في إرشادات برنامج مساعدة مالكي المنازل بمقاطعة

 ھاریس.

.c  األنشطة المؤھلة: أنشطة اإلسكان المسموح بھا بموجبCDBG-DR؛HCDA    (1) قسم (a) 105 ،105  (a) (3-4) ،
(8) (a) 105 ،(11) (a) 105 ،(a) 105  )20 ،(105(a) (25)   والفقرة  5844رقم  83ویتم استثناء السجل الفیدرالي

) ومتطلباتھ البدیلة 3(ب) ( 570.207قوانین اللوائح الفیدرالیة  24(أ) و  5305قانون الوالیات المتحدة  42( 32في آي بي 
 وتشمل على سبیل المثال ال الحصر: للحد الالزم الذي یسمح بتشیید سكني جدید)المعدلة 

i. إعادة التأھیل وإعادة البناء و / أو البناء الجدید الذي یشغلھ مالكھ لألسرة الواحدة؛ 
ii. إصالح واستبدال الوحدات السكنیة المصنعة؛ 
iii. تخفیف المخاطر 
iv. االرتفاع؛ 
v. مساعدة االنتقال؛ 
vi. ،الھدم فقط 
vii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم المشورة 15ضمن الحد األقصى البالغ خدمة عامة) %

القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛ فضال عن مساعدة الرھن 
مساعدة مالكي المنازل  العقاري والمرافق لمالكي المنازل الذین تأثروا بإعصار ھارفي وتم إدراجھم في برنامج

 بمقاطعة ھاریس على النحو التالي؛
o  سوف تقدم مساعدة الرھن العقاري قصیرة األجل مساعدات  -مساعدة الرھن العقاري قصیرة األجل

دوالر ألسر أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط المتأثرین بإعصار ھارفي  10,000تصل إلى 
م الرئیسیة. ال یجوز أن تزید مساعدة الرھن العقاري عن مع دفع أقساط الرھن العقاري على مساكنھ

شھًرا. یھدف ھذا البرنامج إلى منع عملیات الرھن أو الممارسات الجشعة، وانخفاض القیمة  20
الشرائیة للمنازل في المناطق المتأثرة وضمان أن األسر یمكنھا االستمرار في طریق التعافي دون 

قدمین إثبات الحاجة المالیة لمنع عملیات الرھن، أو انحراف خطر وشیك بالتشرد. یجب على المت
 الرھن العقاري الحالي لمساكنھم الرئیسیة.

o 1,000المساعدة الخاصة بالمرافق مساعدة تصل إلى برنامج م سیقد -ة الخاصة بالمرافق لمساعدا 
فق المرت ااجاحتیالتلبیة المتأثرة بإعصار ھارفي لمتوسط والمنخفض الدخل ذات األسر الى ر إالدو

قد تشمل ھذه المساعدة، الكھرباء والغاز ومیاه الصرف الصحي والمیاه وغیرھا من فواتیر یة. رلفوا
الخدمات والمرافق. وسوف یتم تقدیم المساعدة لدفع لفواتیر الحالیة والمستقبلیة ولكن ھذه المساعدة 

 لن تتضمن المتأخرات.
 

مج من قبل األفراد ذوي اإلعاقات واسعة النطاق بما في ذلك وستضمن المقاطعة سھولة الوصول لھذه البرا
اإلعاقة الحركیة والحسیة والتنمویة والعاطفیة وغیرھا من اإلعاقات. وسوف یكون الوصول إلى خدمة 
البرنامج والحصول علیھ ومرافق المقابلة بموجب القانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقة. وبموجب قانون 

، سوف تشیر المقاطعة إلى مطبوعات المراسلة الُمعممة على العمالء 8.6بند  24رالیة رقم اللوائح الفید
والعمالء المحتملین لمعرفة كیفیة الوصول للمعلومات من خالل وسائل بدیلة إذا كانت لدیھم أي عاھات أو 

یة من العمالء إعاقات أو حواجز لغویة وما إلى ذلك. عالوةً على ذلك، سوف تطلب طرق التواصل الكتاب
والعمالء المحتملین تحدید ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة نتیجة لإلعاقة الحركیة أو السمعیة أو البصریة أو 

 غیرھا من اإلعاقات. تتوافر المزید من المعلومات في إرشادات اإلسكان بمقاطعة ھاریس.
viii.  الواحدة .األنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر 
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d. :أنشطة غیر مؤھلة 

i. دفع الرھن القسري؛ 
ii. مدفوعات حوافز لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 
iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على مساعدة

 إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.
iv. ل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق الفیضانات؛إعادة تأھی 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

 ) أو المتوسط القومي؛AMI٪ بحسب متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكبر من  .1
 یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و .2
الفیضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبا من لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد  .3

 مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.
vi.  بصیغتھ المعدلة 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  582وتنص المادة ،

)42 U.S.C. 5154aة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة ) على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعد
كارثة الفیضانات للقیام بأي عملیة دفع (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" 
اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا 

مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص تلقى ذلك الشخص في أي وقت 
أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وأن ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في 
الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه 

كات. قد ال یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى الممتل
 شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

vii.  أصحاب المنازل الواقعة داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلین للمشاركة في
HCHAP. 

 
e. ر اإلختیار:معایی/معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة 

i. یجب أن یكون المنزل مسكوناً من المالك في وقت وقوع اإلعصار؛ 
ii. .یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 
iii. .یجب أن یكون المنزل موجودًا في مقاطعة ھاریس خارج مدینة ھیوستن 
iv. .یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكٍل مستدیم من إعصار ھارفي 
v.  المزایا؛مراجعة ازدواجیة 
vi. یجب أن یكون جمیع المتقدمین ومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي یتحملون سداد مدفوعات لدعم طفل؛ 
vii. یجب أن یكون مقدم الطلب مواطناً أمریكیاً أو مقیماً مؤھال؛ 
viii.  یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على أن الضرائب العقاریة حالیة، ولدیھم خطة معتمدة للسداد، أو مؤھلین

 حصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة.لل
ix.  مطھراً؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 
x.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد

ل إلیھم بمتطلبات الحصول عل ى التأمین ضد الفیضانات الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
ً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة وقد یكون المالك  والحفاظ علیھ كتابیا

 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.
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xi.  اتفاقیة اإلحالل: یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق
ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد. ھذا ھو اتفاق لسداد أي مساعدة مزدوجة إذا تم تلقي  بإعصار

 مساعدات أخرى للكارثة لنفس الغرض في وقٍت الحق.
xii. قرض الدفع المؤجل / سند الشراء 

مة ویلزم مالكي المنازل الحاصلین على مساعدة الحفاظ على محل اإلقامة الرئیسي في الممتلكات  المدعو .1
لمدة ثالث سنوات. ال یسمح بإعادة التمویل بالسحب النقدي، أوقروض المنازل أو أي قروض تستفید من 
اإلقامة المدعومة كضمان إضافي لمدة ثالث سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل شروط سداد 

 السند (اإلذني).
شھري مقّسم على مدى فترة الخمس سنوات، یقدم قرض الدفع المؤجل بدون فوائد فقط، ویتم سداده بمعدل  .2

 ویتم تأمینھ بواسطة سند ضمان.  
یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضعٍ جید. قد یكون مالكي المنازل على  .3

 نظام سداد معین، ولكن ال بد من تقدیمھا إلى المتلقي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون مالئًما.
على التأمین في الممتلكات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات (إن أمكن)، وستتم یجب الحفاظ  .4

 مراقبة العاصفة (إن وجدت) خالل فترة مالحظة مدتھا ثالث سنوات.
 

f. ) األھداف الوطنیة: األفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسطLMI(  والحاجة الملحة. یجب أن یتم إنفاق ما ال یقل عن
العتمادات المالیة بحسب المنطقة والمتلقي الفرعي على المشاریع المؤھلة لألفراد ذوي الدخل المنخفض ٪ من ا70

 ).  LMIوالمتوسط (
 

g.  المبادئ التوجیھیة لإلسكان: سوف تقوم مقاطعة ھاریس بوضع التوجیھات العامة لإلسكان ذات الحد األدنى والتي توفر
وحدود مساعدة اإلسكان، ومعاییر البناء، ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات البرنامج تفاصیل تشغیلیة بشأن متطلبات األھلیة، 

وسیتم نشر اإلرشادات العامة لإلسكان من أجل التعلیق العام علیھا  قبل االستخدام. ینبغي على مكتب األراضي  األخرى.
 ) الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.GLOالعامة (

 
h. مقاطعة ھاریس بإجراء تقییم االحتیاجات. إن تقییم االحتیاجات المحلیة وتحلیل بیانات الوکالة  تقییم االحتیاجات: ستقوم

) سوف یوصي  FEMA)/الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HUDالدیمغرافیة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
بعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض بنسب التمویل التي ینبغي تجنیبھا لتستفید منھا كل مجموعة اقتصادیة تا

). سوف یحدد تقییم االحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا والدیموغرافیا التي ستحصل على مزید LMIوالمتوسط (
 من االنتباه واألماكن المستھدفة التي سیتم خدمتھا. وینبغي أن یحدد تقییم االحتیاجات أھدافا ضمن فئات الدخل المماثلة

) على االنحراف GLOلألضرار التي لحقت بالمساكن في المناطق المتضررة. ویجب أن یوافق مكتب األراضي العامة (
ي قُدَُماً في البرنامج.  عن األھداف قبل أن یتم الُمِضّ

 
i.  خطة التوعیة التسویقیة اإلیجابیة: تلتزم مقاطعة ھاریس بAFFH  .من خالل سیاسات التسویق اإلیجابي المعمول بھا

) بالتنسیق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمیة GLOوسوف یقوم مكتب األراضي العامة (
) في سیاق ھذا الجھد. تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة  خطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة HUDالحضریة (

). والھدف من ذلك ھو ضمان وصول جھود التوعیة واالتصال إلى مالكي المنازل HUDإلسكان والتنمیة الحضریة (ا
المؤھلین من جمیع األصول العرقیة والعنصریة والقومیة والدینیة والعائلیة والمعوقین وذوي "االحتیاجات الخاصة" 

 ومجموعات نوع الجنس.
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j. برنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (الجدول الزمني: یكون تاریخ بدء الHUD على (
خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

)HUD) ومكتب األراضي العامة (GLO.(انظر الملحق د) ( 

 مقاطعة ھاریسلكني الس ستحواذ. برنامج اإل2
 

لتي ن والفیضان امد یطق الخطر الشدمنان مزل لمناالة بالشراء من مالك المنزل طواعیةً وإزا شراء السكنيلوم برنامج اسیق
ھالك وسیتم استخدام لق این طرمل النتقااعلی زل لمناامالکي دة لمساعن لفیضال افي سھٍل ال أمل فیھ عمیقة بشکتعتبر 

إلدارة الفیضانات وال یمكن إعادة تطویرھا لالستخدام السكني أو التجاري. وربما یوفر ھذا البرنامج إیراد العقارات المشتراة 
 للبرنامج الذي طلبت مقاطعة ھاریس بقاؤه لبرامج التعافي المستمرة.

 
 .HCFCDنظًرا لطبیعة ھذا النشاط، ستتم إدارة برنامج الشراء التطوعي من قبل مقاطعة ھاریس و 

a.  دوالًرا 175,000,000 المخصصات:مقدار 
 

b.  الكیانات المؤھلة:  ستقوم مقاطعة ھاریس بتشغیل ھذا البرنامج بالشراكة معHCFCD. 
 

c.  األنشطة المؤھلة، المادةHCDA 105 (a) (1)، 105 (a) (7-8) 105، و (a) (24-25( 
i. الشراء؛ 
ii.  نقل المساعدة مع تفعیل الشراء (مطلوبURA.( 
iii.  في أنشطة الشراء ؛مساعدة الدفعة األولى 
iv. ،الھدم فقط 
v. حوافز اإلسكان 
vi. األنشطة المصممة لنقل األسر إلى موقع مخفض لخطر الفیضان؛ 
vii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم المشورة 15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ) %

لعامة)؛ وستضمن المقاطعة سھولة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة ا
الوصول لھذه البرامج من قبل األفراد ذوي اإلعاقات واسعة النطاق بما في ذلك اإلعاقة الحركیة والحسیة 

والتنمویة والعاطفیة وغیرھا من اإلعاقات. وسوف یكون الوصول إلى خدمة البرنامج والحصول علیھ 
مریكیین ذوي اإلعاقة. وبموجب قانون اللوائح الفیدرالیة رقم ومرافق المقابلة بموجب القانون المتعلق باأل

، سوف تشیر المقاطعة إلى مطبوعات المراسلة المعممة على العمالء والعمالء المحتملین 8.6بند  24
لمعرفة كیفیة الوصول للمعلومات من خالل وسائل بدیلة إذا كانت لدیھم أي عاھات أو إعاقات أو حواجز 

ك. عالوةً على ذلك، سوف تتطلب ُطرق التواصل الكتابیة من العمالء والعمالء المحتملین لغویة وما إلى ذل
تحدید ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة نتیجة اإلعاقة الحركیة أو السمعیة أو البصریة أو غیرھا من اإلعاقات. 

 تتوافر المزید من المعلومات في إرشادات اإلسكان بمقاطعة ھاریس، و
viii.  حصة تكلفةMA HMGPFE. 

 
d.  أنشطة غیر مؤھلة: مدفوعات حافزة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث بمخاطر متساویة أو أكبر

من موقعھا األصلي. تعتبر األنشطة التي تقع داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة 
 للمشاركة في البرنامج.
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e.  :بوضع إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة  ستقوم مقاطعة ھاریساإلرشادات العامة للبرنامج
، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات (CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

) GLOالعام قبل االستخدام. ینبغي على مكتب األراضي العامة (التأھل اإلضافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة للتعلیق 
 الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.

 
f. ) األھداف الوطنیة: الدخل المنخفض والمتوسطLMI ،ة )، والقضاء على األحیاء الفقیرة / والعشوائیة، والحاجة الُمِلحَّ

 .(LMHI)لمنخفض / المتوسط ، والحافز ا(LMBوعملیات شراء  منخفضة / متوسطة القیمة (
 

g. :معاییر االختیار 
i. عقارات سكنیة تقع في مقاطعة ھاریس ولكنھا خارج مدینة ھیوستن. 
ii.  التعافي من الكوارث. -العقارات السكنیة في مناطق االستحواذ التي حددتھا المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
iii. .ستكون األولویة ألسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط 

 
h. یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو  :الجدول الزمنيHUD على (

خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUD) ومكتب األراضي العامة (GLOانظر ال) (.(ملحق د 
 

 . برنامج المحافظة على إسكان األسرة الواحدة بأسعار معقولة3
 

سوف یحصل برنامج المحافظة على إسكان األسرة الواحدة بأسعار معقولة على ممتلكات إسكان األسرة الواحدة ویعید تأھیلھا 
المساكن بأسعار معقولة؛ حیث إن الوحدات ثم یبیعھا إلى األسر المؤھلة. ویسعى ھذا البرنامج إلى الحفاظ على المعروض من 

ذات األسعار المعقولة تم إزالتھا من سلسلة المساكن المعروضة نتیجة لتعرضھا لدمار شدید واالستحواذ وعملیات الرھن 
وجشع المستثمرین الذین یشترون بأسعار رخیصة ویبیعون سریعًا بھامش ربح مرتفع وإخالء المنازل. وسوف تتوافر مزید 

لمعلومات اإلضافیة في إرشادات برنامج المحافظة على إسكان األسرة الواحدة بأسعار معقولة الخاصة بالمقاطعة. وربما من ا
 یوفر ھذا البرنامج إیراد للبرنامج الذي طلبت مقاطعة ھاریس بقاؤه لبرامج التعافي المستمرة.

 
a. :دوالر 25,000,000مقدار المخصصات 
 
b. تقوم مقاطعة ھاریس بتشغیل ھذا البرنامج. الكیانات المؤھلة: سوف 
 
c.  25-24(أ)(105) 8-7(أ)(105) و1(أ)(105األنشطة المؤھلة، مادة قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة رقم( 

i. االقتناء؛ 
ii.  مساعدة االنتقال مع تفعیل االقتناء (مطلوبة من ھیئة التطویر الحضري)؛ 

iii. لتي یمكن دمجھا مع أنشطة االقتناءمساعدة الدفعات الُمقدمة وا 
iv. ،الھدم فقط 
v. إعادة التأھیل وإعادة التشیید و 

vi.  بالمائة (مثل االستشارات اإلسكانیة واالستشارات القانونیة وغیرھا من خدمات  15الخدمة العامة ضمن سقف الـ
ي اإلعاقات واسعة النطاق بما في اإلسكان). وستضمن المقاطعة سھولة الوصول لھذه البرامج من قبل األفراد ذو

ذلك اإلعاقة الحركیة والحسیة والتنمویة والعاطفیة وغیرھا من اإلعاقات. وسوف یكون الوصول إلى خدمة 
البرنامج والحصول علیھ ومرافق المقابلة بموجب القانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقة. وبموجب قانون 
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، سوف تشیر المقاطعة إلى مطبوعات المراسلة المعممة على العمالء والعمالء 8.6بند  24اللوائح الفیدرالیة رقم 
المحتملین لمعرفة كیفیة الوصول للمعلومات من خالل وسائل بدیلة إذا كانت لدیھم أي عاھات أو إعاقات أو 

ء المحتملین حواجز لغویة وما  إلى ذلك. عالوةً على ذلك، سوف تطلب طرق التواصل الكتابیة من العمالء والعمال
تحدید ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة نتیجة اإلعاقة الحركیة أو السمعیة أو البصریة أو غیرھا من اإلعاقات تتوافر 

 المزید من المعلومات في إرشادات اإلسكان بمقاطعة ھاریس.
 
d.  ھاریس غیر مؤھلة للمشاركة أنشطة غیر مؤھلة: تكون األنشطة التي تقع داخل حدود مدینة ھیوستن و/أو خارج مقاطعة

 في البرنامج.
 
e.  اإلرشادات العامة للبرنامج: سوف تضع مقاطعة ھاریس إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة

)، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات
) GLOافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة للتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على مكتب األراضي العامة (التأھل اإلض

 الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.
 
f. .ة  األھداف الوطنیة: أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، القضاء على الخراب/األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ
 
g.  االختیار:معاییر 

i.  عقارات سكنیة تقع في مقاطعة ھاریس ولكنھا خارج مدینة ھیوستن 
ii.   العقارات السكنیة في المناطق عالیة الفرص ومناطق االنتعاش التي تحصل على منح إجمالیة كبیرة لتنمیة

ات الفیدرالیة ) أو غیرھا من االستثمارHOMEالمجتمعات أو منحة برنامج الشراكات االستثماریة في المنزل (
 أو استثمارات الوالیة او االستثمارات المحلیة التي تقدمھا الوالیة أو المقاطعة أو المدینة المحلیة.

iii.  ستكون أولویة إعادة البیع ألسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط 
 
h.  سكان والتنمیة الحضریة (یوًما من موافقة إدارة اإل 30الجدول الزمني یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح بعدHUD (

على تعدیل خطة العمل ھذا. یكون تاریخ االنتھاء المقترح بعد ست سنوات من تاریخ اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان 
 والتنمیة الحضریة ومكتب األراضي العامة (انظر الملحق د) .

 
 . برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل4
 

) بإدارة برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل للنفقات المؤھلة التي تكبدھا مالكو GLOة (سیقوم مكتب األراضي العام
دوالًرا  لكل  50,000المنازل لإلصالحات الخاصة باإلقامة األساسیة قبل تقدیم طلب التمویل. قد یتم سداد ما یصل إلى 

 أسرة.
 
a.  :دوالًرا  15,000,000مقدار المخصصات 

i.  ًلألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ( سیتاح البرنامج أوالLMI.قبل إتاحتھ لغیرھم من األسر ( 
 

b.  :دوالًرا 50,000الجائزة القصوى 
 

c.  األنشطة المؤھلة، المادةHCDA 105 (a) (4:( 
i. .النفقات التي یتكبدھا مالكو المنازل إلجراء إصالحات في محل اإلقامة األساسیة قبل تقدیم طلب التمویل 
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d. أنشطة غیر مؤھلة: 

i. دفع الرھن القسري؛ 
ii. مدفوعات حوافز لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 
iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانویة في وقت وقوع الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على

 مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.
iv.  المنازل الواقعة في طرق الفیضانات؛إعادة تأھیل / إعادة بناء 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

 ) أو المتوسط القومي؛AMI٪ بحسب متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكبر من  .1
 وقوع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و .2
متلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبًا من لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على الم .3

 مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.
vi.  بصیغتھ المعدلة 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  582وتنص المادة ،

)42 U.S.C. 5154a في حاالت الكوارث في منطقة ) على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة
كارثة الفیضانات للقیام بأي عملیة دفع (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" 
اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا 

یضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الف
أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في 
الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه 

البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى الممتلكات. قد ال یوفر 
 شخص لم یستوِف ھذا الشرط.  

vii.  أصحاب المنازل الواقعة داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلین للمشاركة في
 البرنامج.

 

e. :معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة/معاییر االختیار 
i. یجب أن یكون المنزل مسكوناً من المالك في وقت اإلعصار؛ 
ii. .یجب أن یكون المنزل ھو محل اإلقامة األساسي 
iii. یجب أن یكون المنزل موجودًا داخل مقاطعة ھاریس وخارج حدود مدینة ھیوستن؛ 
iv. .یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكٍل مستدیم من إعصار ھارفي 
v. مراجعة ازدواجیة المزایا؛ 
vi. كون جمیع المتقدمین ومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي یتحملون سداد مدفوعات لدعم طفل؛یجب أن ی 
vii.  ،یجب على مقدم الطلب تقدیم أدلة على أن الضرائب العقاریة ھي ضرائب حالیة، ولدیھ خطة سداد معتمدة

 أو مؤھلة للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛
viii.  مواطناً أمیركیاً أو مقیماً مؤھًال؛یجب أن یكون مقدم الطلب 
ix.  مطھراً؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 
x.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد

ل إلیھم بمتطلبات الحصول على ال تأمین ضد الفیضانات الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
ً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة وقد یكون المالك  والحفاظ علیھ كتابیا

 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.
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xi.  اتفاقیة اإلحالل:  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق
مساعدة  ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد. یجب أن یوافق أصحاب المنازل الحاصلین علىبإعصار 

 على سداد أي مساعدة مزدوجة إذا تلقوا في وقت الحق المساعدة في حاالت الكوارث األخرى لنفس الغرض.
xii. .قرض الدفع المؤجل/سند إذني قابل للتصدیر 

عدة الحفاظ على محل اإلقامة الرئیسي في الممتلكات  المدعومة ویلزم مالكي المنازل الحاصلین على مسا .1
لمدة خمس سنوات. ال یسمح بإعادة التمویل بالسحب النقدي، أوقروض المنازل أو أي قروض تستفید من 

كضمان إضافي لمدة خمس سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل شروط سداد  اإلقامة المدعومة
 السند (اإلذني).

دم قرض الدفع المؤجل بدون فوائد فقط، ویتم سداده بمعدل شھري مقّسم على مدى فترة الخمس سنوات، یق .2
 ویتم تأمینھ بواسطة سند ضمان.  

یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جید. قد یكون مالكي المنازل على  .3
 قي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون مالئم للتطبیق.نظام سداد معین، ولكن ال بد من تقدیمھا إلى المتل

یجب الحفاظ على التأمین في الممتلكات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات (حیثما یمكن  .4
 التطبیق)، وستتم مراقبة العاصفة (إن وجدت) خالل فترة مالحظة مدتھا خمس سنوات.
 

f. نخفض (الھدف القومي: األفراد ذوي الدخل المتوسط والمLMI.والحاجة الملحة ( 
 

g. ) الجدول الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD (
على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة 

 ) (انظر الملحق د).GLOاألراضي العامة () ومكتب HUDالحضریة (

 . برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة5
 

 ستقوم مقاطعة ھاریس بإدارة برنامج اإلسكان للتأجیر بأسعار معقولة ومناسبة. 
وإعادة البناء والبناء الجدید لمشاریع  49وقد تم تصمیم البرنامج لتوفیر االعتمادات المالیة الالزمة لالستحواذ وإعادة التأھیل

اإلسكان المتعددة األسر بتكلفة معقولة في المناطق المتأثرة بإعصار ھارفي، باإلضافة إلى خدمات إدارة الحالة لألسرة 
) بوضوح عملیة تقدیم الطلبات NOFAالمستأجرة النازحة. سوف یحدد إشعار برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبة (

ة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البناء المعمول بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة منح الجائزة. وسوف وفتر
یتم تقدیم خدمات إدارة الحالة من قبل مقاطعة ھاریس مباشرة. وربما یوفر ھذا البرنامج إیراد للبرنامج الذي طلبت مقاطعة 

 تمرة.ھاریس بقاؤه لبرامج التعافي المس
 
a.  :دوالًرا204,500,000المخصصات للنشاط 

 
b.  :ملیون دوالًرا لكل عملیة تطویر (یجوز لمقاطعة ھاریس أن تطلب تنازل عن اإلعفاء على  25الجائزة القصوى

 أساس كل حالة على حدة)
 

                                                           
 .المشاریع لبعض معقولة بأسعار اإلیجار برنامج مع دمجھ ویمكن االستحواذ، برنامج إطار في االستحواذ تمویل توفیر سیتم 49
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c.  المتقدمین المؤھلین: التصرف بشكل فردي أو كمشاركین فيLP  أوLLC: 
i.  للربح؛مطورین/ مقترضین ھادفین 
ii. سلطات اإلسكان العامة؛ 
iii. وحدات الحكومات المحلیة؛ 
iv. .مطورین/ مقترضین غیر ھادفین للربح 

 
d.  النشاط المؤھل، القسمHCDA 105 (a) (1)،105 (a) (4)،105 (a) (9)،105 (a) (11) 105، و (a) (14-15 (

 :   VI.B.32فقرة و 5844رقم  83ومجلد السجل الفیدرالي 
i.  اإلعمار، وبناء  مشاریع جدیدة لإلسكان متعددة األسر بأسعار معقولة.إعادة التأھیل، وإعادة 
ii.  بالمائة (مثل االستشارات اإلسكانیة وخدمات النقل والمالحة السكنیة  15الخدمات العامة ضمن سقف الـ

وإدارة الحالة). ویكمن الغرض من ھذه الخدمات في مساعدة النازحین من جراء إعصار ھارفي في إیجاد 
آمنة ومستأجرة عالیة الجودة، وتعزیز استقرار اإلسكان. وستضمن المقاطعة سھولة الوصول لھذه مساكن 

البرامج من قبل األفراد ذوي اإلعاقات واسعة النطاق بما في ذلك اإلعاقة الحركیة والحسیة والتنمویة 
ھ ومرافق المقابلة والعاطفیة وغیرھا من اإلعاقات. وسوف یكون الوصول إلى خدمة البرنامج والحصول علی
، سوف 8.6بند  24بموجب القانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقة. وبموجب قانون اللوائح الفیدرالیة رقم 

تشیر المقاطعة إلى مطبوعات المراسلة المعممة على العمالء والعمالء المحتملین لمعرفة كیفیة الوصول 
أي عاھات أو إعاقات أو حواجز لغویة وما  إلى ذلك. عالوةً للمعلومات من خالل وسائل بدیلة إذا كانت لدیھم 

على ذلك، سوف تتطلب ُطٌرق التواصل الكتابیة من العمالء والعمالء المحتملین تحدید ما إذا كانوا بحاجة 
للمساعدة نتیجة اإلعاقة الحركیة أو السمعیة أو البصریة أو غیرھا من اإلعاقات تتوافر المزید من المعلومات 

 .إرشادات اإلسكان بمقاطعة ھاریسفي 

 
e. :معاییر األھلیة 

i. التعافي من الكوارث -یجب أن یتوافق التطویر مع متطلبات األھلیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-DR).( 

ii.  یجب أن یكون التطویر موجودًا داخل مقاطعة ھاریس وخارج حدود مدینة ھیوستن باستثناء بعض الحاالت
 ا شریك المدینة والمقاطعة في المشروعات التي توفر اإلسكان.التي یكون فیھ

iii.  20% من الوحدات لمدة خمسة عشر عاًما لمشروع إعادة التأھیل وعشرین (51یجب تقیید ما ال یقل عن (
% أو 80) الذین یكسبون LMIسنة أو أكثر ألعمال البناء الجدیدة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (

 ) بإیجارات معقولة.  AMFIدخل األسرة في المنطقة (أقل من متوسط 
iv.  یجب أن تتوافق اإلیجارات ذات األسعار المعقولة مع أسعارHOME  اإلیجاریة ، باستثناء أولئك المستأجرین

بالمائة من أقل إیجارات  60بالمائة أو أقل من متوسط دخل األسرة للمنطقة فسوف یدفعون  30الذین یكسبون 
 الموجودة، إن وجدت.    LURAات االستثماریة في المنزل وغیرھا من قیود لبرنامج الشراك

v.     .أنواع العقارات: یشمل التطویر اإلیجاري متعدد األسر ثمان وحدات أو أكثر تحت ملكیة مشتركة 
vi. ) سوف یحدد برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبةNOFA) وطلب الحصول على عرض/(RFP بوضوح (

لطلبات وفترة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البناء المعمول بھا)، ومعاییر عملیة تقدیم ا
 االختیار وعملیة منح الجائزة.

vii.  شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم یتم التمدید خالف ذلك. 18یجب إتمام بناء المشروع في غضون 
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viii. قلتوفیر احتیاطات لإلسكان الداعم لخمس وحدات على األ. 
ix.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد

ل إلیھم كتابیًا بمتطلبات الحصول على التأمین ضد  الفیضانات المسؤولیة القانونیة بإخطار أي من المحوَّ
الوثائق التي تثبت نقل الملكیة وقد یكون المالك  الفیضانات والحفاظ علیھ واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في

 مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.
x.  42، بصیغتھ المعدلة (1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام  582تحظر المادة 

USC 5154a 582) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن الفیضانات في ظروف معینة. وتنص المادة 
 .U.S.C 42، بصیغتھ المعدلة (1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام 

5154a على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات (
ن أجل" اإلصالح أو االستبدال أو للقیام بعملیة دفع (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد م

الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي 
وقت مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد 

ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وإن 
الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر 
البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا 

 الشرط.

f. تطویرات التي تقع خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. كما أن التطویرات التي تقع داخل مدینة ھیوستن غیر مؤھل: ال
فیما یتعلق بالشراكات بین الوالیات   iiغیر مؤھلة أیًضا باستثناء الحالة المذكورة أعاله في إطار معاییر األھلیة: البند

 القضائیة.
 

g. :معاییر االختیار األساسیة 
i.  عالیة الفرص؛ ومجاالت التنشیط كما تظھر من خالل االستثمارات العامة و / أو الخاصة في تقع في مناطق

 50؛ھذه المناطق
ii. ) بالمئة من  30یستھدف ذوي الدخل المنخفض للغایةAMFI أو أقل)؛ 
iii.  یتجاوز عدد متطلبات أھلیة وحداتLMI؛ 
iv.  وتوفیر وحدات یسھل الوصول  ؛ 504خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة خارج الحد األدنى من متطلبات البند

 إلیھا؛
v. توفیر اإلسكان الداعم، وخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
vi. (قد یطلب تنازًال لتمویل بعض التطویرات لتسریع إنجاز المشروع) یستفید من التمویل العام والخاص؛ 
vii. نوع النشاط؛ و 
viii. فعالیة التكلفة 

 
h.  :الھدف القوميLMI. 

 

                                                           
 .المشاریع لبعض معقولة بأسعار اإلیجار برنامج مع دمجھ ویمكن االستحواذ، برنامج إطار في االستحواذ تمویل توفیر سیتم 50

ة لتحسین بناء وتحسین المساكن متعددة العائالت بأسعار معقولة في مناطق التنشیط التي قد تكون موجودة بالقرب من مناطق االھتمام بالشراء كوسیل 
 المجتمع والحفاظ علیھ.
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i.  البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدءHUD (
على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة 

 ).GLO) ومكتب األراضي العامة (HUDالحضریة (

 دة بمقاطعة ھاریس. برنامج البناء الجدید لألسرة المنفر6
 

كافح إقلیم ھاریس لمواكبة الطلب على السكن قبل اإلعصار ھارفي، واآلن تتركز المقدرة على توفیر حل شامل للتطویر 
لدى األسرة المنفردة، المرتبطة بالتعافي من إعصار ھارفي. على مدى السنوات األربع القادمة، ستقوم مقاطعة ھاریس 

منزل من خالل برنامج الشراء الذي تم تمویلھ من خالل برنامج "منح  2,000ما یقرب من ، بشراء HCFCDبالشراكة مع 
". في الفترة التي تكون فیھا المساكن المحلیة منخفضة أو في المناطق المعرضة CDBG-DRتخفیف المخاطر" و "

عار معقولة، في مقاطعة ھاریس. للفیضانات، سیكون من المستحیل العثور على منازل بدیلة ذات جودة، وخاصة المنازل بأس
 یمكن أن یتفاقم ھذا من خالل تفكیك مجتمعات بأكملھا بعد برنامج الشراء.  

سیحل برنامج البناء الجدید لألسرة الوحیدة في مقاطعة ھاریس محل مخزون إسكان األسرة الواحدة بتكلفة معقولة عن طریق 
ضانات. لمواجھة ھذا التحدي، ستنفذ مقاطعة ھاریس حلوًال مبتكرة تطویر مساكن جدیدة في مناطق ذات مخاطر مخفضة للفی

للترویج وشراكة مع شركات بناء المنازل المحلیة إلنشاء مجتمعات جدیدة شاملة توفر مجموعة متنوعة واسعة من خیارات 
 المساكن والحلول اإلنشائیة التي تقرض استثمارات المرونة.  

طاعین العام والخاص، فإن مقاطعة ھاریس ستعتمد على نماذج تنمیة المجتمع المحلي وتمویل وباعتبارھا نھًجا للشراكة بین الق
التي تعتبر  LMIاإلسكان التي تعمل على تعزیز تطویر الجودة على نطاق أوسع للعائالت ذوي الدخل المتوسط والمنخفض 

المتضررة  LMIمختلط. سوف تتمتع عائالت حساسة للسیاق وتھدف إلى تنفیذ أسالیب تطویر االستخدام المختلط للدخل/ال
من الفیضانات خاصة تلك التي تعاني من الفیضانات المتكررة، بفرص لالنتقال مع جیرانھا من ھذه المناطق المعرضة 
للفیضانات، وبالتالي الحفاظ على التماسك المجتمعي، والمحافظة على قاعدة الضرائب المحلیة، والمؤسسات المحلیة مثل 

 ، وغیرھا من األصول المجتمعیة.المدارس

، ومتطلبات األھلیة لـ LMIوسیربط البرنامج على وجھ التحدید االستثمارات الجدیدة في البناء لألسرة المنفردة مع أسر 
CDBG-DR  المرتبطة باستفادة أفرادLMI  بالمئة أو أقل من مستویات  80الذین یكسبونAMFI  السنویة. وعالوة على

(على سبیل المثال، حیازة  CDBG-DRذلك، فإن تطویر تقسیم سكني جدید سوف یكون مؤھالً لالستثمارات المؤھلة لـ 
األراضي والبنیة التحتیة للتطویر السكني) إذا كانت الوحدات في مشروع تطویري واحد یشغلھا أسر أصحاب الدخل 

ً كما یؤھل مجمع متعدد األسر لدیھ بالمائ 51المنخفض والمتوسط بنسبة  بالمئة أو أكبر  من إجمالي  51ة أو أكثر، تماما
الوحدات ألسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. ستستفید مقاطعة ھاریس من نجاحھا في الشراكات بین القطاعین العام 

مویة والقدرة المالیة الالزمة لخلط والخاص عن طریق تحدید وتأھیل مصالح المطورین/الشركات التي لدیھا الخبرة التن
بالمئة  80، لتطویر العقارات وبناء المنازل بأكثر من CDBG-DRالتمویل، مثل األسھم الخاصة وغیرھا من التمویل غیر 

 .  AMFIمن حدود 

ة الفردیة إلى مشتري في الحاالت التي یتم فیھا تقدیم إعانات لبناء المنازل لشركات البناء/المطورین، سیتم بیع الوحدات السكنی
. سیتم تطبیق ذلك مع كل من مشاریع التطویر الجدیدة والممتدة. وستساعد التنمیة الجاریة في تعزیز وتقویة LMIالمنازل في 

األحیاء القائمة التي تقع في مناطق ینخفض فیھا خطر الفیضان من خالل خلق المزید من الفرص إلسكان جدید بأسعار 
 ون المساكن المحلیة.معقولة مع تحسین مخز



 

 
188 من 277 صفحة    
 

التي تحتاج إلى إعادة تنشیط المجتمع  LMIكمبادرة منفصلة في إطار ھذا البرنامج، ستحدد المقاطعة المناطق المستھدفة لـ 
والتي تأثرت بشدة باإلعصار ھارفي وغیره من أحداث الكوارث األخیرة. وستحتاج ھذه المناطق إلى نھج شامل لتحسین 

ة والمرافق لتحقیق انخفاض في خسائر الفیضانات في المستقبل وتحسین التعافي. وتھدف المحافظة إلى السكن والبنیة التحتی
تحسین السكن من خالل إعادة التأھیل، وإعادة اإلعمار، والبناء الجدید من أجل تحسین الصرف في المنطقة والبنیة التحتیة 

ر أي غمم فسیت، لتحتیةالبنیة رف والصم حل مشاكل ایتم ل. إذا LMIاألخرى التي تخدم تلك المنازل في المنطقة المستھدفة 
 2016ت بفیضاناتضررت بھا ھذه المنازل لتي ایقة طرلس ابنفلة ثة مقبرکان عند وقوع للمساکد یدجء بنات أو صالحاإ

 في.رار ھعصاوإ
 

ستثمر في كل من مناطق الفرص باإلضافة إلى ذلك، سیتم مواءمة ھذا النھج مع "النھج المتوازن" المشار إلیھ والذي سی
المرتفعة وكذلك تحسین مخزون المساكن المیسورة التكلفة في مناطق التنشیط التي قد تكون موجودة بالقرب من مناطق 
االھتمام بالشراء الخاصة باإلعصار كوسیلة لتحسین والحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكھ. وإلى جانب سوق اإلسكان 

ر من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض التي تبحث عن السكن، من الوصول إلى سوق أكبر من المساكن الخاص، ستتمكن األس
 المیسورة، سواء في المناطق ذات الفرص العالیة أو التنشیط مع ھذا البرنامج. 

 
 التنمیة الشاملة لألسرة الواحدة

 
المحدد (راجع النماذج الموضحة أدناه)، والذي  سوف یتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة، اعتمادًا على نموذج التطویر

حیث تحدد اإلدارة  -ومصالح المطورین/المقاولین  -یتضمن شراكة بین الخدمات المجتمعیة واإلدارة الھندسیة بالمقاطعة 
ر الجدوى یتم الھندسیة األرض بالتشاور مع إدارة التنمیة المستدامة، وإذا تمت الموافقة علیھا وكان المشروع موافقًا لمعایی

التعاقد مع مقاول لتطویر البنیة التحتیة (الشوارع واألرصفة ومرافق المیاه والصرف الصحي ومصارف األمطار والحجز) 
للممتلكات (وتعد اإلدارة الھندسیة ھي اإلدارة المعنیة الرائدة للبنیة التحتیة وتطویر الموقع)، ویتم اختیار البناة لبناء المنازل، 

مقاطعة ھاریس (رائدة الخدمات المجتمعیة) التي تقوم بتسویق وبیع المنازل للعائالت المؤھلة. وبدالً من ذلك،  بالتعاون مع
) "نموذج تسلیم المفتاح" والذي ربما یتضمن وجود ُمطور یقترح موقعًا تنظر فیھ اإلدارات 1قد یتطلب نموذج مطور شامل 

) تقوم مقاطعة ھاریس بتحدید وتسلیم األرض للمشروع، 2یع المنازل. أو إلبداء الرأي یتبعھ خدمات اإلنشاء والتسویق وب
ویتم اختیار المطور من خالل عملیة طلب الحصول على عرض لتطویر العقار وبناء المنازل وتسویق وبیع المنازل لمجموعة 

لمتوسط دخل المنطقة.   % من الحد األدني80من عائالت أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وللعائالت التي یفوق دخلھا 
% من متوسط 120-81وعلى نحو منفصل، العائالت المؤھلة بموجب الحاجة الُملحة التي تحصل على دخل یتراوح من 

 دخل المنطقة.     
 

وسوف یتضمن المنھج الشامل:  تطویر الموقع والحي وتحلیل السوق لتحدید جدوى الطلب في السوق وتفضیالت نوع السكن 
واقتناء الممتلكات وتخطیط أرض التقسیم الفرعي وتطویر البنیة التحتیة والتسویق، وبیع الوحدات للبناة المؤھلین وبناء 

والمتوسط والمنازل بسعر السوق. تعد مساعدات المبالغ المدفوعة مقدًما أو المنازل وبیع المنازل ألسر الدخل المنخفض 
التمویل التقلیدي أو الدراسات التمویلیة البدیلة للعائالت التي قد ال تستوفي نقاط األھلیة االئتمانیة الحالیة أو الدیون مقابل 

جوانب ھذا البرنامج الشامل للتطویر والبناء لألسرة  ضمانات الدخل والمشورة االئتمانیة واستشارات شراء المساكن جانبًا من
 الواحدة.   
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 برنامج المساعدة في المبالغ المدفوعة مقدًما
 

ربما یكون مقدمو الطلبات مؤھلین لتلقي مساعدة مالیة في صورة قرض یمكن اإلعفاء من سداده الستخدامھ في سداد دفعة 
مقدمة لمنزل جدید أو موجود، بما في ذلك الدفعات المسبقة المؤھلة و/أو التكالیف الختامیة. وسوف یقتصر مبلغ المساعدة 

وسیتم تقدیم المساعدة في صورة قرض یمكن اإلعفاء من سداده یضمنھ صك ائتمان على المبلغ الالزم لتتحقق ملكیة السكن. 
 ) سنوات.  5بفترة تحمل خمس (

 
 نماذج التطویر والتشیید لألسرة الواحدة

 
البد أن تقوم مقاطعة ھاریس بتنفیذ البرنامج في إطار عدة نماذج لضمان المرونة الالزمة والمطلوبة لتسلیم أقصى عدد من 

 ت خالل اإلطار الزمني للتمویل وتتضمن نماذج التطویر المؤھلة ھذه على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:الوحدا
 

 1النموذج 
تحصل مقاطعة ھاریس على أرض مناسبة ومجدیة لبرنامج تطویر األسرة الواحدة والمرافق ذات الصلة (عالقة  •

 الشراكة بین إدارة التنمیة المستدامة واإلدارة الھندسیة)
) لتطویر A&Eتحصل اإلدارة الھندسیة بمقاطعة ھاریس من خالل تقدیم العطاء على شركة ھندسیة ومعماریة ( •

 البنیة التحتیة لألرض.
 سوف یقوم المطور(المطورون) المتعاقدون مع مقاطعة ھاریس ببناء وبیع المنازل •
 

 2النموذج 
 تحصل مقاطعة ھاریس على أرض •
 مقاطعة ھاریس بـ:سوف یقوم المطور المتعاقد مع  •

a. تطویر البنیة التحتیة 
b.  بناء المنازل 
c. بیع المنازل 

 
 3النموذج 

 تحصل مقاطعة ھاریس على أرض •
) لتطویر A&Eتحصل اإلدارة الھندسیة بمقاطعة ھاریس من خالل تقدیم العطاء على شركة ھندسیة ومعماریة ( •

 البنیة التحتیة لألرض.
 ل لبناء المنازلتقوم مقاطعة ھاریس بتوظیف مقاو •
 تُسوق مقاطعة ھاریس للمنازل وتبیعھا •

 
 تمویل البرامج واألھلیة وإیراد البرنامج

 
(أ) من القانون (الباب األول من قانون اإلسكان 105المادة تتضمن األنشطة المؤھلة تلك األنشطة المسموح بھا بموجب 

التي تحكم عملیات اإلصالح  570بند  24) واللوائح الفیدرالیة من قانون اللوائح الفیدرالیة رقم 1974وتنمیة المجتمع لعام 
مواقع والمعالجة) في إطار برنامج البناء أو إعادة التأھیل أو إعادة البناء أو البناء الجدید (بما في ذلك االقتناء والھدم وإخالء ال

الجدید لألسرة الواحدة. وربما یتم استخدام اعتمادات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات لبناء المساكن التي تحصل على 
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امج الذي . وربما یوفر ھذا البرنامج إیراد للبرن1937من قانون اإلسكان في الوالیات المتحدة لعام  17مساعدة بموجب المادة 
 طلبت مقاطعة ھاریس بقاؤه لبرامج التعافي المستمرة.

 
a.   :دوالًرا 119,888,035المخصصات للنشاط 

 
b.  :ملیون دوالًرا لكل تطویر/مطور (یجوز لمقاطعة ھاریس أن تطلب التنازل لتتجاوز على أساس  25الجائزة القصوى

 المشروع حسب المشروع)
 

c.  المتقدمون المؤھلون: مقدمو الطلبات الذین یتصرفون بشكٍل فردي أو كمشاركین في شركة غیر ربحیة، أوLP  أو
LLC وھي كیان آخر تم تكوینھ قانونیًا مؤھًال للتقدم بطلب للحصول على تمویل ،CDBG-DR: 

 
i. مطورین/ مقترضین ھادفین للربح؛ 
ii. سلطات اإلسكان العامة؛ 
iii.  أو المحلیة؛وحدات الحكومات 
iv. مطورین/ مقترضین غیر ھادفین للربح. 

 
d.  النشاط المؤھل، المادةHCDA 105 (a) (1)،105 (a) (4)،105 (a) (9)،105 (a) (11) 105، و (a) (14-15 ؛(

 ببناء المساكن الجدیدة:   5844رقم  83السجل الفیدرالي ویسمح االستنثناء المؤھل بموجب 
i.  منفردة بأسعار معقولة.البناء الجدید للمساكن ألسرة 
ii. .البنیة التحتیة لتطویر اإلسكان 
iii. مساعدة سداد الدفعة األولى؛ 
iv.  بالمائة (مثل االستشارات اإلسكانیة وتسویة االئتمان والخدمات القانونیة).  15الخدمات العامة ضمن سقف الـ

والمتوسط ویكمن الغرض من ھذه الخدمات في مساعدة مشتریي المنازل من أصحاب الدخل المنخفض 
للوصول إلى فرص تملك للمنازل التي یتم إنشاؤھا في برامج التطویر. وستضمن المقاطعة سھولة الوصول 
لھذه البرامج من قبل األفراد ذوي اإلعاقات واسعة النطاق بما في ذلك اإلعاقة الحركیة والحسیة والتنمویة 

البرنامج والحصول علیھ ومرافق المقابلة والعاطفیة وغیرھا من اإلعاقات. وسوف یكون الوصول إلى خدمة 
، سوف 8.6بند  24بموجب القانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقة. وبموجب قانون اللوائح الفیدرالیة رقم 

تشیر المقاطعة إلى مطبوعات المراسلة المعممة على العمالء والعمالء المحتملین لمعرفة كیفیة الوصول 
دیلة إذا كانت لدیھم أي عاھات أو إعاقات أو حواجز لغویة وما  إلى ذلك. عالوةً للمعلومات من خالل وسائل ب

على ذلك، سوف تتطلب ُطُرق التواصل الكتابیة من العمالء والعمالء المحتملین تحدید ما إذا كانوا بحاجة 
زید من المعلومات للمساعدة نتیجة اإلعاقة الحركیة أو السمعیة أو البصریة أو غیرھا من اإلعاقات تتوافر الم

 في إرشادات اإلسكان بمقاطعة ھاریس.
 

e. معاییر األھلیة 
i. التعافي من الكوارث -یجب أن یتوافق التطویر مع متطلبات األھلیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

)CDBG-DR)؛ 
ii. حاالت یجب أن یكون التطویر موجودًا داخل مقاطعة ھاریس وخارج حدود مدینة ھیوستن باستثناء بعض ال

التي قد تتعاون فیھا المدینة والمقاطعة في مشاریع متاخمة لخط المدینة / المقاطعة وستخدم سكان المدینة 
 والمقاطعة على حد سواء؛

iii.  بالمائة كحد أدنى من الوحدات ألفراد  51یجب تقییدLMI  بالمائة أو أقل من  80الذین یكسبونAMFI 
 بأسعار معقولة لإلیجار.  
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iv. البیع لكل مسكن لألسرة المنفردة حدود قیمة امتالك المنازل وصندوق ائتمان اإلسكان ( لن یتجاوز سعرHTF (
 ؛LMIلمشتري المساكن في 

v. .أنواع العقارات: تنمیة األسرة الواحدة وتطویرھا 
vi. ) سوف یحدد إشعار برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبةNOFA التقدم بطلب للحصول على عرض/(

)RFPیة تقدیم الطلبات وفترة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البناء المعمول ) بوضوح عمل
 بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة منح الجائزة.

vii.  شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم یتم التمدید خالف ذلك. 24یجب إتمام بناء المشروع في غضون 
 

f.  غیر مؤھل: التطویرات التي تقع خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. كما أن التطویرات الواقعة داخل مدینة ھیوستن
فیما یتعلق بالشراكات في المشروعات  iiغیر مؤھلة أیًضا باستثناء الحالة المذكورة أعاله في إطار معاییر األھلیة: البند 

 على طول خط المدینة / المقاطعة.
 

g. ختیار األولیة (للتطویرات المتاخمة):معاییر اال 
i.  .تقع في مناطق الفرص العالیة ومناطق التنشیط كما یتضح من االستثمارات العامة و / أو الخاصة األخرى

51 
ii. ) بالمئة بالنسبة لـ  30تتضمن أھداف للمتداولین ذوي الدخل المنخفض للغایةAMFI.من مشتري المنازل ( 
iii.  یفي بمتطلبات التأھل لوحداتLMI؛ 
iv. خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة خارج الحد األدنى من المتطلبات؛ 
v. یستفید من التمویل العام والخاص؛ 
vi. نوع النشاط؛ و 
vii. فعالیة التكلفة 

 
h.  :األھداف الوطنیةLMI 

 
i. ) الجدول الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD (

العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة على خطة 
 (انظر الملحق د). GLO) ومكتب األراضي العامة HUDالحضریة (

 
 . برنامج البنیة التحتیة المحلي7
 

جزء أساسي من برنامج شامل للتعافي  52فأن إصالح وتحسین البنیة التحتیة المحلیة وجھود التخفیتدرك مقاطعة ھاریس 
طویل  المدى ویعتبرا عنصران أساسیان. تعتبر أنشطة البنیة التحتیة ضروریة لیس فقط من أجل التعافي على المدى الطویل 
 واستعادة اإلسكان، بل من أجل تعافي المجتمعات المحلیة وصالحیتھا على المدى الطویل. سوف یوفر برنامج البنیة التحتیة

مقاطعة المحلیة اإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى الطویل، واستعادة البنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة ب
والتي تأثرت بإعصار ھارفي. یجب أن یثبت كل نشاط للبنیة التحتیة كیف سیساھم في التعافي واستعادة اإلسكان  ھاریس

 على المدى الطویل.
 

 .GLOستقوم مقاطعة ھاریس بتشغیل برنامج البنیة التحتیة المحلي الخاص بھا كجھة فرعیة إلى 

                                                           
قاطعة ھاریس مقاربة متوازنة في االستثمار في كٍلّ من مناطق الفرص العالیة فضالً عن تحسین مخزون ، ستتبع مHUDووفقًا لتوجیھات  51

 تمع.المساكن المیسورة التكلفة في مناطق التنشیط التي قد تقع بالقرب من مناطق االھتمام بالشراء كوسیلة لتحسین والحفاظ على استقرار المج
 س التدابیر الالزمة لشراء العقارات التجاریة الواقعة في المناطق التي تعتزم مقاطعة ھاریس ستتخذ مقاطعة ھاری –جھود التخفیف  52

الحفاظ فیھا على المساحات المفتوحة أو إنشاء منطقة تخزین / احتفاظ بفائض الفیضانات. ھذا جزء من نھج مجتمعي شامل للمساعدة في 
 صلیة للحفاظ على طابع المجتمع المحلي والھیكل المالي.نقل السكان والشركات إلى مناطق قریبة من المواقع األ
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 : برنامج الشراء التجاري لمقاطعة ھاریس الشراء1النشاط 

 
سیقوم برنامج الشراء التجاري في مقاطعة ھاریس بشراء العقارات التجاریة، حیث یوافق المالكین طواعیة على البیع في 

ت التي عانت من كوارث متعددة أو معرضین لخطر كبیر من الكوارث اإلضافیة، مثل العقارات المتواجدة في المجتمعا
عام. كما ھو الحال مع عملیات الشراء السكنیة، فإن العقارات المستھدفة للشراء التجاري سوف  100سھول فیضیة مدتھا 

فیھا على المساحات المفتوحة أو إنشاء منطقة تخزین / احتفاظ تكون موجودة في المناطق التي تعتزم مقاطعة ھاریس الحفاظ 
ستتبع بفائض الفیضانات. ھذا جزء من نھج مجتمعي شامل للمساعدة في نقل السكان والشركات التي دمرھا إعصار ھارفي. 

اریس، قدر ستحاول مقاطعة ھحة. زلنات اکارللشدة مساعل ونقت فعادم دتقوف س، إذا لزم األمر، وURAس یراھعة طمقا
 اإلمكان، المساعدة في نقل المجتمعات بالقرب من المواقع األصلیة للحفاظ على طابع المجتمع المحلي والھیكل المالي.

 
a. :دوالر  12,500,000 مقدار المخصصات 

 
b.  الكیانات المؤھلة:  ستقوم مقاطعة ھاریس بتشغیل ھذا البرنامج بالشراكة معHCFCD. 

 
c.  األنشطة المؤھلة، قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCDA  11(أ)( 105)، و8-7(أ)( 105)،و1(أ)( 105(قسم( 

i. الشراء؛ 
ii.  ،مساعدة انتقال السكن 
iii.  ،مساعدة انتقال السكن، عند أنشطة الشراء 
iv.  الھدم فقط؛ 
v. األنشطة التي تھدف إلى نقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ و 
vi.  42، بصیغتھ المعدلة (1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام  582یحظر القسم 

USC 5154a المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن الفیضانات في ظروف معینة. وبوجھ عام،تنص (
قة كارثة الفیضانات المادة على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منط

لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو 
االستعادة "تعویًضا عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك 

كانت مشروطة بحصول الشخص أوال  الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي
على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وفشل ذلك الشخص في الحصول على 
تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال 

صالح أو استبدال أو استعادة الممتلكات إللشخص الذي لم یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إل
 یستوِف ھذا الشرط.

 
d.  أنشطة غیر مؤھلة: األنشطة التي تقع داخل حدود مدینة ھیوستن و / أو خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة للمشاركة

 في البرنامج.
 

e.  اإلرشادات العامة للبرنامج:  ستضع مقاطعة ھاریس إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة
)، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى ومواقع المناطق المستھدفة (CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المجتمعات

العام علیھا قبل االستخدام. ینبغي على مكتب األراضي  ومتطلبات التأھل اإلضافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة للتعلیق
 ) الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.GLOالعامة (

 
f. .ة  األھداف الوطنیة: دخل منخفض ومتوسط، والقضاء على خراب األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ

 



 

 
193 من 277 صفحة    
 

g. :معاییر االختیار 
i. نة ھیوستنعقارات تجاریة تقع في مقاطعة ھاریس ولكنھا خارج مدی 
ii.  التعافي من  -العقارات التجاریة في مناطق االستحواذ التي حددتھا برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 الكوارث.
iii. .ستكون األولویة ألسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط 

 
h. والتنمیة الحضریة في الوالیات إدارة اإلسكان یوًما بعد موافقة  30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو  :الجدول الزمني

) على تطبیق ھذا التعدیل على خطة العمل. تاریخ االنتھاء المقترح بعد ست سنوات من تاریخ  اتفاقات HUD( المتحدة
 ) (انظر الملحق د).GLO) ومكتب األراضي العامة (HUDالمنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 
 ) بمقاطعة ھاریسMODتوزیع (: الطریقة اإلقلیمیة لل2النشاط 

 
على مستوى  )MODفي إطار برنامج البنیة التحتیة المحلیة، ستقوم مقاطعة ھاریس بإجراء عملیة طریقة إقلیمیة للتوزیع (

المقاطعة. تشجع مقاطعة ھاریسإعطاء األولویة للبنیة التحتیة لإلصالح المباشر للمرافق المتضررة، وتقاسم التكالیف من 
) وتخفیفھا، ومرافق التحكم في المیاه والفیضانات نظًرا لمحدودیة االعتمادات FEMAدرالیة إلدارة الطوارئ (وكالة الفی

 المالیة المتاحة في ھذا التخصیص.   
 

). یُطلب من مقاطعة MODستتبع مقاطعة ھاریس عملیة مشاركة المواطنین كجزء من تطویر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
بأي جلسات استماع عامة قبل عقد جلسات االستماع. ویتم نشر اإلشعارات في جمیع الجرائد األعلى  ھاریس نشر إشعار

مبیعاً بجمیعالمدن المؤھلة، ویتم نشرھا على الموقع اإللكتروني لدائرة الخدمات المجتمعیة بمقاطعة ھاریس، كما یتم تقدیمھا 
). یجب أن تكون جلسات االستماع متوافقة تماما مع قانون MODإلى جمیع المدن المؤھلة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (

 االجتماعات المفتوحة لوالیة تكساس.
 

)على الموقع اإللیكتروني لدائرة الخدمات المجتمعیةلمقاطعة ھاریسللتعلیق MODیتم نشر الطریقة النھائیة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوًما. یجب الرد على  14). یجب أال تقل فترة التعلیق العام عن GLOالعام علیھا قبل تقدیمھا إلى مكتب األراضي العامة (

) یجب أن تُسجل في قسم االستجابة لمراجعة MODكل تعلیق وأیة تغییرات تطرأ على الطریقة النھائیة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوما من تقدیم  60الل ) خMOD). كما یجب أن تكتمل الطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع (GLOمكتب األراضي العامة (
 ).HUDر ( إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدةتعدیل خطة العمل إلى  ) GLOمكتب األراضي العامة (

 
للمراجعة والموافقة  GLO) إلى MODعند االنتھاء، یجب أن تقدم مقاطعة ھاریس الطریقة النھائیة اإلقلیمیة للتوزیع (

 علیھا.
 
a . لطریقة النھائیة اإلقلیمیة للتوزیع (امتطلباتMOD:بمقاطعة ھاریس ( 

i. ) ستقوم مقاطعة ھاریس بتسھیل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD بدعم من مكتب األراضي العامة (GLO)؛( 
ii.  ،وضع معاییر موضوعیة لتخصیص االعتمادات المالیة للجھات أو األنشطة المؤھلة (التوزیع على أساس

 الحصر، الحاجة غیر الُملَبَّاة)؛ على سبیل المثال ال
iii. :عملیة مشاركة المواطنین 

 تطویر خطة لمشاركة المواطنین، .1
) استماع عامة قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع 2إجراء ما ال یقل عن جلستین ( .2

)MOD)، 
 ) لتكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1تحدید جلسة استماع عامة واحدة ( .3
 إرسال إشعار الشخصي وعبر الویب قبل خمسة أیام على األقل من كل جلسة استماع عامة ؛یجب  .4
یجب نشر اإلشعار العام لكل جلسة في صحیفة إقلیمیة واحدة على األقل قبل ثالثة أیام أو أكثر من جلسة  .5

 االستماع.
 یوًما على األقل. 14ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة  .6
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iv.  التعافي  من الكوارث  -دوالر في صنادیق منحة تنمیة المجتمع المحلي   1,500,000تخصیص ما ال یقل عن
CDGB-DR ) إلى أي كیان محلي یتلقى التمویل من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD.( 

v.  تسھیل تحدید األولویات المحلیة من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD)،( 
vi. و مستخدم من قبل الكیان المخصص لھ التمویل إلى مقاطعة ھاریس لیتم سیتم إعادة أي تمویل غیر مطبق أ

 استخدامھ في إعادة التخصیص؛
vii.  یوًما  14سیتم نشر أي تعدیل بشأن إعادة توزیع التمویل على موقع دائرة خدمات مجتمع مقاطعة ھاریس لمدة

س إنفاق التمویل، فسیتم إعادة للموافقة علیھ. إذا لم تستطع مقاطعة ھاری GLOعلى األقل ویتم تقدیمھ إلى 
 التمویل إلى الوالیة إلعادة تخصیصھ ؛

viii.  ستخضع إعادة تخصیص االعتمادات المالیة من الصنادیق التي تم سحبھا و / أو وفورات التكلفة من
 المشروعات الُمنجزة، لتقدیر مقاطعة ھاریس داخل مدن مقاطعة ھاریس وخارج حدود مدینة ھیوستن؛

ix.  ن شروط  إعانات الدخل المنخفض والمتوسط،% م70خطة لتلبیة 
x.  إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات إنشاء أي معاییر إضافیة لألھلیة تتجاوز ما ھو مطلوب من قِبَل

 ).GLO) أو مكتب األراضي العامة (HUD( المتحدة
 

b.  :دوالر  120,000,000مقدار المخصصات 
 

c.  المحلیة (المدن ومقاطعة ھاریس)الكیانات المؤھلة: وحدات الحكومة 
 

d.  األنشطة المؤھلة: یجب أن تشارك أنشطة البنیة التحتیة في التعافي واستعادة اإلسكان على المدى الطویل. جمیع األنشطة
) ؛ قانون اإلسكان والتنمیة CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المسموح بھا بموجبالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

)، بما في ذلك على سبیل المثال ال 11(أ) ( 105)، و9-7(أ) ( 105)، و5-1(أ) ( 105) القسم HCDAالمجتمعیة (
 الحصر:

i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء نظام إدارة میاه العواصف أو
 إعدة تأھیلھ ؛

ii.  ،والشوارع، وتوفیر المولدات، وإزالة الحطام، ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي
 والجسور، إلخ)؛

iii. ھدم وإعادة تأھیل المباني التجاریة أوالصناعیة المملوكة للقطاعین العام أو الخاص، وتطبیق القانون؛ 
iv.  التنمیة االقتصادیة (مثل المشاریع الصغیرة والمساعدة في األعمال التجاریة الصغیرة، وإعادة التأھیل

وأنشطة التنمیة االقتصادیة الخاصة، بما في ذلك تحدید أولویات المساعدة للشركات التي تحقق التجاري، 
 متطلبات تعریف الشركة الصغیرة)؛

v.  الخدمة العامة (مثل التدریب الوظیفي وخدمات التوظیف والرعایة الصحیة ورعایة األطفال ومنع الجریمة
 %). 15ضمن الحد األقصى البالغ 

 
e. ة:أنشطة غیر مؤھل 

i. التعافي من الكوارث (-ال یجوز استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-DR لتوسیع سد (
أو حاجز  بما یتجاوز األثر األصلي لإلنشاءات التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. یتعین على صنادیق 

 حواجز والسدود:) للCDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
تسجیل والحفاظ على مدخالت بخصوص ھذه اإلنشاءات في قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع للجیش  .1

 األمریكي أو المخزون الوطني للسدود .
بسالح المھندسین التابع للجیش  PL 84-99ضمان أن یتم قبول اإلنشاءات في برنامج إعادة التأھیل .2

 األمریكي (مساعدة إعادة التأھیل لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر االتحادیة)؛
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التأكد من أن اإلنشاءات معتمدة بموجب البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات التابع للوكالة الفیدرالیة  .3
 ).FEMA NFIPإلدارة الطوارئ (

وضح تقییم المخاطر قبل تمویل إنشاءات مكافحة الفیضانات ومستندات الحفاظ على المستندات التي ت .4
 توثیق أن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

ii. ال یجوز استخدام االعتمادات المالیة لمساعدة أي شركة ذات ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ 
iii. العامة في المدن، والمحاكم ومراكز عملیات  المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل المباني

 الطوارئ)؛
iv.  لن یتم النظر في أي مساعدة للتعافي من الكوارث فیما یتعلق بأي جزء من الخسائر الناجمة عن الكوارث

) أو USACE) أو سالح المھندسین بالجیش (FEMAوالذي تسددھالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
وذلك یعود جزئیاً إلى القیود المفروضة على ازدواجیة المزایا المحددة في خطة  التأمین أو أي مصدر آخر،

العمل ھذه. لن یكون النشاط الجاري قبل اإلعالن الرئاسي عن الكوارث مؤھالً ما لم تؤثر الكارثة بشكل مباشر 
 على ھذا المشروع.

v. ) بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD في شكل مالحظة ملحقة بالقسم (
) الذي CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-(أ))، فإن مبلغ صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 105

 دوالر  أو أقل. 250,000) ھو USACEقد یساھم في مشروع سالح المھندسین بالجیش (
vi. غیر مؤھلة. األنشطة التي تقع خارج مقاطعة ھاریس أو داخل حدود مدینة ھیوستن 

 
f. .ة  األھداف الوطنیة: دخل منخفض ومتوسط، والقضاء على خراب األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ

 
g. :معاییر االختیار 

i. .سوف تكون األولویة للمشروعات التي تفید أسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أو المجتمعات 
ii. لمتضررة من إعصار ھارفي والبنیة التحتیة وستمنح األولویة إلصالح وتحسین مرافق إیواء المشردین ا

 الحیویة ومباني السالمة العامة ومرافق الصرف الصحي.
 

h.  إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات یوًما بعد موافقة  30الجدول الزمني: تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو
) على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح بعد ست سنوات من تاریخ  اتفاقات المنح بین إدارة HUD( المتحدة

 ) (انظر الملحق د).GLO) ومكتب األراضي العامة (HUD(اإلسكان والتنمیة الحضریة 
 

 : طلب تنافسي لمقاطعة ھاریس للبرنامج المقترح3النشاط 
 

) في مقاطعة ھاریس بالتماس مقترحات من مقاطعة ھاریس والمدن RFPسیة (سیقوم برنامج طلب تقدیم العروض التناف
الصغیرة التابعة إلصالح وإعادة بناء البنیة التحتیة / المرافق التي تأثرت بإعصار ھارفي. یتمثل الغرض من طلب تقدیم 

 ) في توفیر التمویل لتحسینات البنیة التحتیة المحلیة لیشمل:RFPالعروض (
 
 ه العواصف / الصرفتحسینات میا •
 توسیع مرافق المیاه ومیاه الصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة من المقاطعة •
 إنشاء الطرق •
 إعادة تأھیل أو إعادة تشیید أو بناء مرافق إیواء الطوارئ والمرافق العامة •
 مرونة حركة المرور، و •
 إصالحات أساسیة أخرى للبنیة التحتیة / المرافق وتحسینھا •
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األضرار التي سببھا إعصار ھارفي، ستحسن اإلصالحات والتحسینات التي تشتد الحاجة إلیھا بشكل كبیر من المخاوف بعد 

العامة والسكنیة والتجاریة من خالل التخفیف من آثار الفیضانات، واإلنقاذ من مخاطر میاه األمطار على الطرقات 
 سبة، باإلضافة إلى توفیر المالجئ للمشردین من السكان.والممتلكات، وتوجیھ میاه األمطار إلى القنوات المنا

 
a. :دوالر  76,668,492 مبلغ  المخصصات 

 
b.  الكیانات المؤھلة:  وحدات الحكم المحلي (باستثناء مدینة ھیوستن)، والمناطق التعلیمیة المستقلة، والمؤسسات غیر

 ھاریسالربحیة، والمرافق العامة المملوكة للوالیة داخل حدود مقاطعة 
 

c.  األنشطة المؤھلة:  یجب أن یساھم كل نشاط للبنیة التحتیة في التعافي واستعادة اإلسكان على المدى الطویل. جمیع
-1(أ) ( 105) القسم HCDA) ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة (CDBG-DR( األنشطة المسموح بھا بموجب

 ى سبیل المثال ال الحصر:)، بما في ذلك عل11(أ) ( 105)، و 9-7(أ) ( 105)، و5
i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام إدارة

 میاه العواصف؛
ii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، والشوارع، وتوفیر المولدات، وإزالة الحطام

 والجسور، إلخ)؛
iii. المباني التجاریة أوالصناعیة المملوكة للقطاعین العام أو الخاص، وتطبیق القانون؛ ھدم وإعادة تأھیل 
iv.  التنمیة االقتصادیة (مثل المشاریع الصغیرة والمساعدة في األعمال التجاریة الصغیرة، وإعادة التأھیل

ات التي تحقق التجاري، وأنشطة التنمیة االقتصادیة الخاصة، بما في ذلك تحدید أولویات المساعدة للشرك
 متطلباتتعریف الشركة الصغیرة)؛

v.  الخدمة العامة (مثل التدریب الوظیفي وخدمات التوظیف والرعایة الصحیة ورعایة األطفال ومنع الجریمة
 %). 15ضمن الحد األقصى البالغ 
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d. :أنشطة غیر مؤھلة 
i. ارث (التعافي من الكو-ال یجوز استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-DR لتوسیع سد (

أو حاجز  بما یتجاوز األثر األصلي لإلنشاءات التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. یتعین على صنادیق 
 ) للحواجز والسدود:CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

بیانات سالح المھندسین التابع للجیش تسجیل والحفاظ على مدخالت بخصوص ھذه اإلنشاءات في قاعدة  .1
 األمریكي أو المخزون الوطني للسدود .

بسالح المھندسین التابع للجیش  PL 84–99ضمان أن یتم قبول اإلنشاءات في برنامج إعادة التأھیل .2
 األمریكي  (إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر االتحادیة)؛

معتمدة بموجب برنامج للتأمین ضد الفیضانات التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة  التأكد من أن اإلنشاءات .3
 ).FEMA NFIPالطوارئ (

الحفاظ على المستندات التي توضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات ومستندات  .4
 توثیقأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

ii. دات المالیة لمساعدة أي شركة مملوكة ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ال یجوز استخدام االعتما 
iii.  المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل المباني العامة في المدن، والمحاكم ومراكز عملیات

 الطوارئ)؛
iv.  الناجمة عن الكوارث لن یتم النظر في أي مساعدة للتعافي من الكوارث فیما یتعلق بأي جزء من الخسائر

) أو USACE) أو سالح المھندسین بالجیش (FEMAوالذي تسدده الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
التأمین أو أي مصدر آخر، و یعود ذلك جزئیاً إلى القیود المفروضة على ازدواجیة المزایا المحددة في خطة 

سي عن الكوارث مؤھالً ما لم تؤثر الكارثة بشكل مباشر العمل ھذه. لن یكون النشاط الجاري قبل اإلعالن الرئا
 على ھذا المشروع.

v. ) بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD (أ))،  105) كمالحظة ملحقة بالقسم
 ) الذي یساھم فيCDBG-DRالتعافي من الكوارث (-فإن مبلغ صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 دوالر  أو أقل.250,000ھو  USACEمشروع 
vi. .األنشطة التي تقع خارج مقاطعة ھاریس أو داخل حدود مدینة ھیوستن غیر مؤھلة 
vii. .ة  األھداف الوطنیة: دخل منخفض ومتوسط، والقضاء على خراب األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ
viii.  إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في موافقة  یوًما بعد 30الجدول الزمني:  تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو

) على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح بعد ست سنوات من تاریخ  اتفاقات HUD( الوالیات المتحدة
 ) (انظر الملحق د).GLO) ومكتب األراضي العامة (HUDالمنح بین إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 

e. معاییر االختیار 
i. لویة للمشاریع التي تفید األسر أو المجتمعات المحلیة منخفصة ومتوسطة الدخل(ستعطى األوLMI.( 
ii.  ستمنح األولویة إلصالح وتحسین مرافق إیواء المشردین المتضررة من إعصار ھارفي والبنیة التحتیة الحیویة

 ومباني السالمة العامة ومرافق الصرف الصحي.
iii.  على األقل مللتمویل الالزم للمشروع. بالمئة 20ستوفر المشاریع زیادة مقدارھا 

 
 . تخطیط مقاطعة ھاریس8
 

والشامل یمھد الطریق للتنفیذ الفعال والكفء للمشاریع واألنشطة. تكون عملیة التخطیط متكررة،  جیداً  التخطیط المدروسإن 
نظًرالتداخل كل مرحلة وإعالم اآلخرین. ستقوم مقاطعة ھاریس باستثمار أموال التخطیط الكافیة لتحدید االحتیاجات التي لم 

ة تحقق إنجازھا بنجاح كامل. نظًرا ألن مقاطعة ھاریس حددتھا یتم تلبیتھا بدقة، والتي ستضمن تنفیذ ھذه المشاریع بطریق
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إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا "منطقة منكوبة أكثر تضرًرا"، فسوف تعزز أنشطة التخطیط البرامج والعملیات 
والمؤیدین على أنواع والمعرفة من أجل التعافي. وربما تتعاون المقاطعة أیًضا مع السلطات المحلیة األخرى والجامعات 

 مختلفة من مشاریع التخطیط.
 
a.  :دوالر  55,769,342مبلغ المخصصات 

 
b.  األنشطة المؤھلة: التخطیط المؤھل، والتصمیم البیئي الحضري،وأنشطة بناء القدرات إلدارة تخطیط السیاسات على

) 105اإلسكان والتنمیة المجتمعیة ( ، قانون570.205) CFRمن مدونة اللوائح الفیدرالیة ( 24النحو الوارد في البند 
 ).12(أ) (

 
c. إذا ما ء باستثناھیوستن مدینة  ود ضمن حدھاریس أو مقاطعة رج خادة لموجوالتخطیط انشطة أنشطة غیر مؤھلة: أ

 قسم  یتعھد بھا لتي ل اباألصوة لمتعلقف الصرالمخاطر والتخفیف من نات اخل مع تحسیاتتدت سارالدھذه اانت ك
 ).HCFCDالفیضانات بمقاطعة ھاریس (السیطرة على 

 
d.  إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات الجدول الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة

 ) على تعدیل خطة العمل ھذه. ویكون تاریخ االنتھاء المقترح بعد ست سنوات من تاریخ بدء البرنامج. HUDالمتحدة (
 

e. التالي النحو على التخطیط أنشطة أولویات تحدید سیتم :األنشطة أولویات تحدید: 
i. القدرات وبناء السیاسات تخطیط ذلك في بما منھا، والتعافي للكوارث االستجابة برامج وعملیات التخطیط أنشطة 

 اإلداریة
ii. للتنمیة المسبق والتخطیط للمشاریع البیئیة المراجعة أنشطة 
iii. على بالسیطرة الخاصة الخطط أو الدراسات الحصر ال المثال سبیل على تشمل التي التخطیط دراسات 

 للكوارث واالستجابة الطوارئ عملیات / وإدارة العادل واإلسكان المیسر واإلسكان الصرف وتحسین الفیضانات
 إعصار من التعافي من مزید إلى الرامیة الجھود من غیرھا أو التحتیة البنیة وتحسین والصحة منھا والتعافي

 .والتعافي الشاملة االستجابة لجھود خطط ووضع المستقبلیة الكوارث حدة تخفیف أو ھارفي
 
 . األموال المخصصة لألغراض اإلداریة9
 

من مخصصات اإلسكان، والتي سیتم دوالر    16,741,956لن تتجاوز التكالیف اإلداریة لمقاطعة ھاریس اثنین بالمئة، أي 
. وھذا یتوافق مع خطة الوالیة. وسیخصص  المخصصة لألغراض اإلداریة للوالیة باعتبارھا مخصصةتوفیرھا من األموال 

بالمائة  6بالمائة من مبالغ البرنامج للتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ أنشطة اإلسكان و  10مكتب األراضي العامة نسبة 
٪ من 15الحد األقصى ألنشطة الھندسة والتصمیم بنسبة ) GLOألنشطة البنیة التحتیة / غیر السكنیة. وقد حدد المكتب (

إجمالي عطاء المشروع، ما لم تكن الخدمات الخاصة ضروریة وتخضع لموافقة المكتب. ویكون تاریخ بدء البرنامج المقترح 
ویكون  ) على تعدیل خطة العمل ھذه.HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (مباشرة بعد موافقة 

 تاریخ االنتھاء المقترح بعد خمس سنوات من تاریخ بدء البرنامج.
 

(ھـ)،  570.200تعتزم مقاطعة ھاریس االستفادة من نفقات ما قبل العطاء وإنفاقھا والسعي للحصول علیھا، وفق ما ورد في 
االتصاالت لبرامج اإلسكان  من أجل التخطیط وشراء وتوسیع أنظمة البرمجیات واالطالع على نسب االستیعاب ومراكز 

 وإدارة البرنامج والوظائف اإلداریة .
 

 . الھدف القومي:10
 

من المتوقع أن یتم استخدام جمیع األھداف الوطنیة في تنفیذ جھود التعافي من إعصار ھارفي. بالنسبة ألنشطة االحتیاجات 
) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-نمیة المجتمعاتالعاجلة، سوف یقوم كل مستفید فرعي یستلم أموال المنح اإلجمالیة لت
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ة للھدف الوطني للتأثیر المرتبط بالكوارث  بتوثیق كیف تستجیب جمیع األنشطة أو المشروعات الممولة في إطار الحاجة الُمِلحَّ
) لتوثیق الحاجة CDBGالذي یحدده المستفیدین الفرعیین. یتم التنازل عن متطلبات شھادة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (

ة، والموجودة في البند   للمنح بموجب ھذا اإلشعار. ،(د) 570.483من مدونة اللوائح الفیدرالیة  24الُمِلحَّ
 

التعافي من الكوارث -% من مجموع أموال برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات70سیتم استخدام ما ال یقل عن 
)CDBG-DRاألشخاص ذوي الدخول المنخفض والمتوسط ( ) لدعم األنشطة التي تفیدLMI.( 
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 . مدینة ھیوستن إدارة برنامج التعافي من الكوارث5.3
 

 .A المخصصات المباشرة 
 

، قاممكتباألراضي العامة بتوجیھ كل منھما والیةنظًرا ألن مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس حصلتا على مخصصات مباشرة من ال
ت ھیوستن توجیھات مكتب األراضي العامة في تقدیم خطة عمل محلیة، تم دمجھا في أقسام مختلفة لوضع خطة عمل محلیة. اتبع

من خطة عمل المكتب. تتضمن المعلومات المحلیة في خطة عمل المدینة تقییم االحتیاجات المحلیة واالتصال باالحتیاجات غیر 
 ة والجداول الزمنیة لإلنفاق.  والبرامج والمتطلبات المحلیة واالستشارات المحلی ُملَبَّاةال

 
 .B ُملَبَّاةالتواصل من أجل االحتیاجات غیر ال 

 
)على أنھا "األكثر HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( إدارةتقع مدینة ھیوستن بأكملھا في منطقة حددتھا 

من األموال التي أنفقت في ھیوستن ستعالج االحتیاجات التي لم تتم تلبیتھا بالنسبة  بالمئة 100فإن  ،تأثراً واضطرابًا". ولذلك
 ُملَبَّاةللمناطق األكثر تأثراً وتضرراً في تكساس. ویمثل تقییم مكتب األراضي العامة وتقییم المدینة المحلي لالحتیاجات غیر ال

تشاورت المدینة مع المواطنین المتضررین وأصحاب المصلحة  أساس تطویر أنشطة التعافي وتحدید أولویاتھا في ھیوستن. وقد
) لتقییم االحتیاجات. ومع توفر بیانات إضافیة ومع حدوث المزید من تواصل المجتمع HHAو ومكتب اإلسكان العام في ھیوستن (

ل أموال المنح اإلجمالیة المحلي وأصحاب المصلحة، یمكن تحدیث االحتیاجات واألنشطة التي لم تتم تلبیتھا لمعالجتھا من خال
 التعافي من الكوارث.-لتنمیة المجتمعات

 
من  بالمئة 90بنسبة  \من المساكن  ُملَبَّاةومن خالل ھذه األموال تنوي مدینة ھیوستن في المقام األول معالجة االحتیاجات غیر ال

المتعلقة مباشرة باإلسكان. باستخدام البیانات المتاحة والمدخالت من  ُملَبَّاةلالحتیاجات غیر ال االعتمادات المالیة المخصصة
أصحاب المصلحة والمقیمین، قامت المدینة بوضع برامج اإلسكان التالیة: برنامج مساعدة مالكي المنازل، وبرنامج تنمیة األسرة 

عدة مشتروا المنازل  وبرنامج الشراء. وستھتم الواحدة، وبرنامج تأجیر األسر المتعددة، وبرنامج اإلیجار الصغیر، وبرنامج مسا
 ھذه البرامج بتعافي اإلسكان في ھیوستن على المدى الطویل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

 
وقد خصصت ثلث ھذه األموال لمساعدة مالكي المنازل من خالل إصالح منازلھم وإعادة تأھیلھا وإعادة إعمارھا. كما سیتم 

األموال إلصالح أو إعمار أو إعادة إعمار أو تطویر منازل جدیدة لإلیجار سواء األسر المتعددة أو  استخدام ما یقرب من ثلث
األسرة الواحدة. وسیتم استخدام أموال اإلسكان المتبقیة المتاحة لمساعدة كل من المستأجرین ومالكي المنازل في بناء منازل عائلیة 

لمنازل في شراء المنازل  ونقل السكان من المنازل الواقعة في المناطق التي من فردیة جدیدة بأسعار معقولة ومساعدة مشتروا ا
 المحتمل حدوث الفیضان فیھا مرة أخرى.

 
ت حتیاجاول الألم المقاافي ھیوستن ) في CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-وال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمستخصص أ

دینة أن البرنامج الشامل والفعال للتعافي طویل األجل یشتمل على نھج أوسع. وسیتم ة ومع ذلك، تدرك الململبار اغین إلسکاا
استكمال برامج اإلسكان في ھیوستن بأنشطة الخدمات العامة للمساعدة في استقرار األسر أو إعداد األسر للحصول على حلول 

ر الوقایة من التشرد وتقدیم الخدمات للمشردین   إسكانیة دائمة. وقد تشمل أنشطة الخدمة العامة، على سبیل المثال ال الحص
واإلرشاد في مجال اإلسكان والمشورة القانونیة والتدریب على العملوالصحة العقلي والخدمات الصحیة العامة. كما وضعت 

ر من خالل التوظیف المدینة برنامًجا للتنشیط االقتصادي لخلق وظائف في المجتمع واالحتفاظ بھا لتساعد بذلك األسر على االستقرا
 أو زیادة دخلھا.

 
ألنشطة التخطیط لدعم وتعزیز جھد شامل طویل األجل للتعافي یرتبط بجھود التخطیط اإلقلیمي،  بالمئة 2خصصت المدینة نسبة 

اضي من برامج اإلسكان لتكالیف اإلسكان اإلداریة، كما سمح بھ مكتب األر بالمئة 2حسب االقتضاء. كما ستخصص المدینة نسبة 
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). وتشمل ھذه التكالیف مراقبة االمتثال واألنشطة اإلداریة األخرى لدعم برامج اإلسكان. وسوف یستفید األشخاص GLOالعامة (
 على األقل من إجمالي أموال البرنامج . بالمئة 70) بنسبةـ  LMIذوي الدخل المنخفض والمتوسط (

 
لتحلیل لضمان أن یكون سكان ھیوستن أكثر أمًنا وأكثر تكیفًا مما كانوا علیھ وقد أدخلت المدینة تدابیر التأھب والتخفیف في ھذا ا

قبل إعصار ھارفي ویمكنھم التعافي بشكل أسرع عندما تحدث كوارث في المستقبل. سوف تسعى المدینة إلى دمج تدابیر االستعداد 
ة للبرامج عند وضعھا. باإلضافة إلى ذلك، ستستخدم والتخفیف في أنشطتھا، وسیتم شرح ھذه الجھود بالتفصیل في المبادئ التوجیھی

 المدینة ھذه األموال وتضع برامجھا بھدف زیادة القدرة على تحمل التكالیف واإلنصاف داخل ھیوستن.
 

. ھذه المعلومات عبارة عن مجموعة فرعیة ومعلومات إضافیة ُملَبَّاةویرد في الجدول أدناه ملخص الحتیاجات ھیوستن غیر ال
 ّخص إجمالي االحتیاجات غیر الملحوظة في مكتب األراضي العامة.عن مل

 
 ُملَبَّاةملخص إجمالي االحتیاجات غیر ال: 61الجدول رقم 

 CDBG-DR خسائر / العجز الفئة
الحاجة المتبقیة غیر  استثمارات أخرى معروفة * إستثمارات 

 ُملَبَّاةال

 دوالر  1,940,743,497  )دوالر (2,698,551,428  )دوالر 1,101,754,416( دوالر  5,741,049,341 اإلسكان

 دوالر 1,280,724,245   )دوالر 392,729,436( دوالر  1,673,453,681 مساكن یقطنھا مالكوھا

البرنامج الوطني للتأمین 
 دوالر  213,800,000  )دوالر (2,743,000,000  دوالر  2,956,800,000 ضد الفیضانات

 دوالر  678,924,678   )دوالر 382,483,680( دوالر  1,061,408,358 المؤجرونمنازل یقطنھا 

FEMA PA – HHA 49,387,302  دوالر  4,938,730  )دوالر 44,448,572(  دوالر 

برامج مساعدة مشتروا 
المنازل وتنمیة األسرة 

 ھیوستنالواحدة في 
 )دوالر 225,741,300(   )دوالر 225,741,300( 

برنامج ترك الخدمة مقابل 
 )دوالر 40,800,000(  )دوالر  40,800,000(  تعویض ھیوستن 

 )دوالر 60,000,000(   )دوالر 60,000,000(  الخدمات العامة في ھیوستن

 دوالر  109,829,427  )دوالر 1,183,964,839( دوالر  0 دوالر  1,293,794,266 البنیة التحتیة

FEMA PA 590,794,266  دوالر  59,079,427  )دوالر 531,714,839(  دوالر 

 دوالر  175,750,000  )دوالر 527,250,000(  دوالر  HMGP 703,000,000مشاریع 

عائدات التأمین ومكتب 
 )دوالر 125,000,000(  )دوالر 125,000,000(   منحة الحاكم

 دوالر  1,099,849,484  )دوالر 271,205,500(  )دوالر 30,264,834( دوالر  1,401,319,818 اقتصادي
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 CDBG-DR خسائر / العجز الفئة
الحاجة المتبقیة غیر  استثمارات أخرى معروفة * إستثمارات 

 ُملَبَّاةال

القروض التجاریة/ قروض 
مواجھة الكوارث 

 االقتصادیة
 دوالر  1,130,114,318 )دوالر 271,205,500(  دوالر  1,401,319,818

برنامج إنعاش اقتصادي 
 )دوالر 30,264,834(  )دوالر 30,264,834(  لمدینة ھیوستن

 دوالر 3,467,625,264 )دوالر (3,836,518,911 )دوالر (1,132,019,250  دوالر 8,436,161,425  المجموع الكلي

 تكالیف تسلیم النشاط. CDBG-DR* تتضمن استثمارات 
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 .C میزانیة برنامج ھیوستن 
 

 **مدینة ھیوستن -تخصیص ال إجمالي میزانیة: 62الجدول رقم 

  البرنامج
المناطق  أكثر

 بالوالیةالمتأثرة 
)20(% 

مقدار الدخل المنخفض 
  LMIوالمتوسط 

 من المجموع 70%(
 *توزیع)

 اإلجمالي
 % اإلجمالي

 تخصیص من قبل
 البرنامج

 % إجمالي
 اإلجمالي التخصیص

 برامج مدینة ھیوستن

 إسكان مدینة ھیوستن
 
 
 
 
 

 %7.82 دوالر 392,729,436 دوالر * 85,470,563 - دوالر 392,729,436 برنامج مساعدة مالكي المنازل

 
18.343% 

 
 دوالر 1,041,754,416

 %4.06 دوالر 204,000,000 دوالر 204,000,000 - دوالر 204,000,000 برنامج تنمیة األسرة الواحدة

 %6.39 دوالر 321,278,580 دوالر 321,278,580 - دوالر 321,278,580 برنامج التأجیر لألسر المتعددة

 %1.22 دوالر 61,205,100 دوالر 61,205,100 - دوالر 61,205,100 التأجیر بأسعار معقولةبرنامج 

 %0.43 دوالر 21,741,300 دوالر 21,741,300 - دوالر 21,741,300 برنامج مساعدة مشتروا المنازل

 %0.81 دوالر 40,800,000  دوالر * 8,453,133 - دوالر 40,800,000 برنامج الشراء

الخدمات العامة والتنشیط 
 االقتصادي بمدینة ھیوستن

 %1.19 دوالر 60,000,000 دوالر 60,000,000 - دوالر 60,000,000 الخدمات العامة
 دوالر 90,264,834 1.59%

 %0.60 دوالر 30,264,834 دوالر 30,264,834 - دوالر 30,264,834 برنامج اإلنعاش االقتصادي

 %0.46 دوالر 23,100,000 غیر متاح - دوالر 23,100,000 تخطیط مدینة ھیوستن تخطیط مدینة ھیوستن
إدارة اإلسكان بمدینة   دوالر 43,935,088 0.77%

 %0.41 دوالر 20,835,088 غیر متاح - دوالر 20,835,088 إدارة اإلسكان في ھیوستن ھیوستن

    دوالر 1,155,119,250 * دوالر 792,413,510 - دوالر 1,155,119,250  اإلجمالي الفرعي للتخصیص في مدینة ھیوستن (قبل إدارة اإلسكان) 

    دوالر 1,175,954,338 * دوالر 792,413,510 - دوالر 1,175,954,338  (بعد إدارة اإلسكان) lاإلجمالي الفرعي للتخصیص في مدینة ھیوستن 

** ال تعكس االعتمادات المالیة  المخصصة اإلضافیة لمدینة ھیوستن والتي سیتم .رشادات التوجیھیة) وقد یتغیر مع تطویر اإلLMI* یوضح ھذا الحد األدنى لمقدار الدخل المنخفض والمتوسط (
 تخصیصھا لبرامج محددة في تعدیل مستقبلي.
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 .D استخدام االعتمادات المالیة 
 

) بتطویر المبادئ التوجیھیة للبرنامج HCDDللبرنامج: ستقوم إدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ھیوستن ( المبادئ التوجیھیة
على التي توفر التفاصیل التشغیلیة حول متطلبات األھلیة ومتطلبات إعداد التقاریر ومعلومات البرنامج األخرى. سیتم الموافقة 

) ومن ثم نشرھا للتعلیق العام علیھا قبل االستخدام. ستساعد ھذه GLOجمیع مبادئ البرنامج من قبل مكتب األراضي العامة (
البرامج في إنجاز األعمال المنصوص علیھا في تحلیل العواقب الخاصة بالمدینة من خالل الحفاظ على وتوسیع نطاق اإلسكان 

وسیتم وضع المبادئ التوجیھیة للبرنامج بطرق من شأنھا معالجة عوائق اإلسكان العادل والفرص االقتصادیة في ھیوستن. 
السجل الفیدرالي وتعزیز التعافي المتكافئ. ومن المقرر أن تستخدم البرامج قیود إیرادات البرنامج كما ھو موضح في برامج 

إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بعض متطلبات  عند الحاجة. كما أنھ بموجب ھذا السجل الفیدرالي استثنت 5844رقم  83
إیراد البرنامج. ال یمكن ألي متقدم الحصول على مساعدة تزید عن السقف المحدد للبرنامج في اإلرشادات، كما أنھ ال یمكن ألي 

 متقدم الحصول على مساعدة تزید عن المبلغ اإلجمالي المخصص للبرنامج اإلجمالي.
 

) ملتزمة بتعزیز اإلسكان العادل بشكل إیجابي  HCDDوتنمیة المجتمع ( اإلیجابیة: إن إدارة اإلسكانخطة الوصول التسویقیة 
)AFFH من خالل سیاسات تسویقیة ثابتة. تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة  خطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان (

ھود التوعیة والتواصل إلى مالكي المنازل والمستأجرین المؤھلین )؛ حیث تھدف  إلى ضمان وصول جHUDوالتنمیة الحضریة (
من جمیع األصول العرقیة والعنصریة والقومیة والدینیة والعائلیة والمعوقین وذوي "االحتیاجات الخاصة" والمجموعات 

یع مجموعات مالكي المنازل الجنسانیة. ستقدم خطة التوعیة معلومات تفصیلیة حول كیفیة تخطیط المدینة للتواصل الفعال مع جم
والمستأجرین المذكورین أعاله، وكذلك كیف ستكون عملیة التقدیم والتسجیل بالبرامج مناسبة لألشخاص ذوي الكفاءة المحدودة 

 في اللغة اإلنجلیزیة، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذوي االحتیاجات الخاصة.
 

افة مشاریع اإلسكان المقترحة لمراجعة التعزیز اإلیجابي لإلسكان مراجعة التعزیز اإلیجابي لإلسكان العادل: سوف تخضع ك
) خصائصھا االجتماعیة االقتصادیة 2) دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع و(1العادل. وستضمن ھذه المراجعة تقییمات لـ 

) المخاطر 5یة الصحیة للمنطقة و() الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعا4) تشكیلھا اإلسكاني واالحتیاجات اإلسكانیة و(3و(
) كافة العناصر األخرى الالزمة إلقرار التعزیز اإلیجابي لإلسكان العادل. یجب أن توضح الطلبات أن 6أو االھتمامات البیئیة و(

عقولة ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار الم
 .في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة

 
فاعلیة التكلفة: سوف تدرس المدینة فاعلیة التكلفة لكل برنامج خاص بعقار المتقدم المؤھل وتحدد الخیارات المتاحة للمتقدمین بما 

   .لتشیید بالمقارنة مع تدابیر التخفیف األخرى مثل االقتناء أو االستحواذفي ذلك إعادة تأھیل أو إعادة ا
 

التعافي من الكوارث من خالل  -االستفادة: تعتزم مدینة ھیوستن االستفادة من اعتمادات برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
در الوالیة والمصادر غیر الربحیة الستخدام االعتمادات التمویل الذي تقدمھ الجھات الفیدرالیة األخرى والجھات المحلیة ومصا

التعافي من الكوارث واالنتفاع بھا بأقصى قدر ممكن لتوفیر تعافي أكثر  -المحدودة لبرامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
تقدیم الطلب، أو إشعار برنامج فاعلیة وشامل. عند الحاجة، یمكن إضافة متطلبات االستفادة إلى إرشادات البرنامج، أو عملیات 

 اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبة/طلبات الحصول على عرض
 

 . برنامج مساعدة مالكي المنازل1
 

) خمسة خیارات بالبرنامج لمساعدة أصحاب المنازل المؤھلین في تلبیة HCDDوتنمیة المجتمع ( ستوفر إدارة اإلسكان
احتیاجات إعادة التأھیل وإعادة اإلعمار. ویشمل ذلك إعادة التأھیل والتعلیة الموجھة للمدن وإعادة إعمرھا، وسداد التكالیف، 
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منازل، والمساعدة في الرھن العقاري المؤقت. واالستحواذ، وإعادة التأھیل التأھیل والتعلیة وإعادة البناء الموجھة لمالكي ال
ستقوم المدینة بتحدید الخیار (الخیارات) المتاحة لكل صاحب منزل بناًء على موقفھ في عملیة االسترداد وحالة منزلھ. 

 خیارات البرنامج ھي كما یلي:
 

استكمال عملیة البناء إلعادة تأھیل أو إعادة ستقوم المدینة بتوجیھ و إعادة التأھیل الموجھ للمدینة والتعلیة وإعادة اإلعمار:
إعمار المنازل المتضررة نیابة عن أصحاب المنازل. تتوقع المدینة التعاقد مع شركة (شركات) لتوفیر خدمات التصمیم 

 161,728,246والبناء إلدارة وتنفیذ إعادة تأھیل أو إعادة إعمار الممتلكات المتضررة. وتبلغ المیزانیة التقدیریة لھذا الخیار 
 دوالر.

 
قد یكون أصحاب المنازل الذین أجروا إصالحات جزئیة أو كاملة في منازلھم قبل التقدم بطلب للبرنامج مؤھلین  السداد:

لسداد النفقات المؤھلة التي تكبدوھا، قبل تقدیم الطلب للبرنامج، نظیر العمل المنجز وفقا للحد األدنى من معاییر البرنامج، 
أو أداة صناعیة قیاسیة مشابھة لضمان معقولیة التكلفة  Xactimateعلى تصریح بیئي. سیتم استخدام أداة بعد الحصول 

وسیتم التحقق من العمل من خالل التفتیش الموقعي من قبل موظفي البرنامج. تبلغ المیزانیة التقدیریة لھذا 
 دوالر. 135,691,299الخیار

 
واعیة على منازل األسرة الواحدة إلعادة التأھیل أو إعادة البناء. وربما یتم بعد قد تفضل المدینة أن تحصل ط االستحواذ:

ذلك إعادة بناء المنازل التي تم الحصول علیھا من خالل برنامج تنمیة األسرة الواحدة أو یتم إعادة تأھیلھ أو إعادة بناؤه من 
أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أو إلى أحد مالكي  خالل الشركاء. ثم یتم عرض ھذه المنازل للبیع لمشتریي المنازل من

المنازل المتضررة.  وربما یكون أصحاب المنازل الذین تم شراء عقاراتھم مؤھلین أیًضا للمشاركة في برنامج تنمیة األسرة 
 دوالر. 7,069,130الواحدة للحصول على منزل جدید. وتبلغ المیزانیة التقدیریة لھذا الخیار 

 
 

سوف تساعد المدینة أصحاب المنازل على توجیھ  التأھیل المدار من قبل مالكي المنازل، والتعلیة وإعادة البناء :إعادة 
عملیة إعادة التأھیل الخاصة بھم وسوف تقدم خدمات استشاریة للبناء لمالكي المنازل. سیقوم أصحاب المنازل باختیار 

مؤمن علیھم وسیتم إجراء عملیات التحقق من العقود لجمیع المقاولین. سیتم المقاول (المقاولین) التابعین لھم المرخصین وال
أو أداة صناعیة قیاسیة مشابھة لضمان معقولیة التكلفة وسیتم التحقق من العمل من خالل  Xactimateاستخدام أداة 

وإعادة البناء المدارین بواسطة التفتیش الموقعي من قبل موظفي البرنامج. ویجدر اإلشارة إلى أن إعادة التأھیل والتعلیة 
مالك المنزل ستكون متاحة فقط لمالكي المنازل الذین شرعوا في عملیة اإلصالح ویعملون بموجب عقد مبرم مع مقاول، 

في وقت تقدیم الطلب. وستتناول المبادئ التوجیھیة للبرنامج بشكل كامل تفاصیل البرنامج، بما في ذلك الحد األدنى من 
ار، واالمتثال البیئي، وضوابط البرنامج، والظروف التي یمكن توفیر ھذا الخیار بموجبھا. . وتبلغ المیزانیة معاییر اإلعم

 دوالر. 38,364,123التقدیریة لھذا الخیار 
 

قد یتم تقدیم مساعدة مؤقتة للرھن العقاري لمالكي المنازل الذین یتم خدمتھم بموجب  المساعدة المؤقتة للرھن العقاري:
برنامج مساعدة مالك المنازل، والذین یقومون بدفع أقساط الرھن العقاري عن منازلھم المتضررة من العاصفة، ودفع إیجار 

شھًرا على أساس الرھن  20ة تصل إلى منزلھم المؤقتة. قد یكون أصحاب المنازل ھؤالء مؤھلین للحصول على مساعد
العقاري الشھري أو مدفوعات اإلیجار المؤقت، أیھما أقل قیمة. یمكن أخذ ھذا الخیار في االعتبار في حال استغرق إعادة 

أشھر، ویُستحق خاللھا دفع أقساط الرھن العقاري، ولكن یظل المنزل غیر قابل  3تأھیل أو إعادة بناء لمنزل مدة تزید على 
للسكن. ستساعد ھذه المساعدة على تخفیف الصعوبات المالیة التي قد یواجھھا أصحاب المنازل خالل فترة التعافي بعد 
الكوارث والحیلولة دون خضوع مالكي المنازل لحبس الرھن. وسوف تُحدد في المبادئ التوجیھیة للبرنامج مبالغ التعویضات 
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في حساب الفوائد واألھلیة بأثر رجعي، ومراحل أداء محددة إلعادة تأھیل / المعقولة والضروریة، بما في ذلك االزدواج 
 دوالر. 10,603,695إعادة بناء المنازل. . وتبلغ المیزانیة التقدیریة لھذا الخیار 

 
a.  :دوالًرا  392,729,436قیمة المخصصات 
 
b. ل خیار في برنامج مساعدة مالكي الحد األقصى للمساعدة: فیما یلي توضیح للحد األقصى من المساعدة المقدمة لك

). یمكن لمقدمي الطلبات دمج بعض الخیارات بغیرھا من الخیارات في برنامج مساعدة مالكي المنازل، HoAPالمنازل (
كما یمكن أن یكونوا مؤھلین أیًضا للحصول على المساعدة في برامج أخرى. ال یمكن ألي مستفید الحصول على ما 

 عدة لكل برنامج أو خیار یشارك فیھ.یفوق الحد األقصى للمسا
i.  خیار عملیات إعادة التأھیل والتعلیة وإعادة البناء التي تدیرھا المدینة: : بالنسبة إلعادة التأھیل فال یمكن أن

دوالر لكل وحدة وذلك بالنسبة إلعادة التأھیل.  80,000یتجاوز مبلغ عطاء المقاول مواد البناء المحلیة ، الـ 
) ألنھ من المتوقع أن یكون لدى ھیوستن نسبة أعلى من GLOبلغ مكتب األراضي العام (وھذا یتجاوز م

أصحاب المنازل األكبر، والتي تتمیز بمتوسط أعلى لقیم المنازل، والتي لدیھا احتیاجات متبقیة غیر ُملَبَّاة 
في الوالیة. یكون  وكذلك لدیھم حاجة إلى إجراء إصالحات ولیس إعادة بناء، مقارنة بمناطق أخرى متأثرة

مبلغ إعادة التأھیل واإلصالح وتكالیف التعلیة عبارة عن  المبلغ الذي یطلبھ مقاول مواد البناء المحلیة ، استنادًا 
على المقاولین الذین تم الحصول علیھم ومخطط المقاول للمنزل استنادًا على حجم األسرة وال یتجاوز 

إضافیة لعملیات التحسین والعوامل البیئیة ومتطلبات األحیاء دوالر. قد یتم السماح بمخصصات  200,000
وتدابیر االستجابة والتكیف واحتیاجات الوصول وفقًا لتقدیر المدینة الذي یستند إلى العوامل المحددة في 
إرشادات البرنامج.  ویبلغ الحد األقصى من المساعدة المقدمة لكل أسرة إلجراء عملیات إعادة التأھیل، بما 

دوالر، كما یبلغ الحد األقصى إلعادة البناء  150,000ذلك تكالیف إعادة التأھیل والمخصصات اإلضافیة  في
 دوالر . 272,000 أو اإلصالح مع التعلیة، بما في ذلك تكالیف إعادة البناء والمخصصات اإلضافیة،

ii. دوالر.  80,000سرة مبلغ خیار سداد التكالیف: لن یتجاوز الحد األقصى العتمادات سداد التكالیف لكل أ
 وتتضمن االرشادات معاییر إضافیة للحد األقصى لمساعدة األسر المؤھلة وفقًا للدخل 

iii.  خیار عملیات إعادة التأھیل والتعلیة وإعادة البناء التي یدیرھا مالكي المنازل: یبلغ الحد األقصى للمساعدة
دوالر  150,000البناء التي یدیرھا مالكي المنازل المقدمة لخیار عملیات إعادة التأھیل والتعلیة وإعادة 

دوالر لعملیات إعادة البناء أو اإلصالح مع التعلیة. وتتضمن ھذه الحدود  272,000لعملیات إعادة التأھیل و
القصوى المخصصات اإلضافیة مثل التعلیة (بالنسبة لعملیات إعادة التأھیل فقط) والعوامل البیئیة ومتطلبات 

ابیر االستجابة والتكیف واحتیاجات الوصول وفقًا لتقدیر المدینة الذي یستند إلى العوامل المحددة األحیاء وتد
 في إرشادات البرنامج.

iv.  خیار االقتناء: سوف یحصل المستفیدون المؤھلون لالقتناء على تعویضات مالیة عن العقارات وفقًا للقیمة
ز إضافیة للمتقدمین المشاركین. وربما یتم تقدیم حوافز إضافیة السوقیة العادلة بعد الكوارث. وقد یتم تقدیم حواف

للمتقدمین المؤھلین الذین تم شراء منازلھم واقتناؤھا. وتشمل ھذه الحوافزعلى سبیل المثال ال الحصر مساعدة 
ي یتم االنتقال وبدل سكن بدیل داخل المقاطعة واالنتقال إلى منطقة االستحواذ المحسنة وغیرھا من الحوافز الت

 200,000تحدیدھا وفقًا للحاجة عند وضع إجراءات التشغیل القیاسیة للبرنامج. ویبلغ الحد األقصى للمساعدة 
 دوالر.

v.  مساعدة الرھن العقاري المؤقتة: قد تكون ھذه المساعدة متاحة للمشاركین في خیار عملیات إعادة التأھیل
عملیات إعادة التأھیل والتعلیة وإعادة البناء التي یدیرھا مالكي  والتعلیة وإعادة البناء التي تدیرھا المدینة وخیار

شھر لدفع الرھن العقاري  20المنازل. وربما یكون مالكي المنازل مؤھلین للحصول على مساعدة تصل إلى 
على منازلھم المتضررة من جراء إعصار ھارفي. ویعادل مبلغ المساعدة أقل مبلغ رھن عقاري شھري 
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) لمنطقة FMRوعات اإلیجار السكني المؤقت، وال یتجاوز القیمة السوقیة العادلة للمستأجرین (لألسرة أو مدف
 شوجر الند التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة.-ذا وودالندز-ھیوستن متروبولیتان 

 
c.  األنشطة المؤھلة: أنشطة اإلسكان المسموح بھا بموجبCDBG-DR  ؛HCDA Section 105 (a) (1)، 105 

(a) (3-4)، 105 (a) (8) 105 (a) (11)، 105 (a) (18) 105، و (a) (25 )، 24 CFR 570.201  (ز)، بما في
 ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

i. .إعادة تأھیل وإعادة بناء منزل تشغلھ وتمتلكھ أسرة واحدة 
ii. .تخفیف المخاطر 

iii. .مساعدة االنتقال 
iv. .الھدم فقط 
v.  متأثر لسكن أسرة واحدة.أنشطة أخرى مرتبطة بتعافي منزل 

vi. .دفع حصة غیر فیدرالیة 
بالحوافز السكنیة وغیرھا من متطلبات تبدیل سكن  5844رقم  83السجل الفیدرالي ویسمح االستثناء المؤھل بموجب 

بآخر واالنتقال ومتطلبات اقتناء العقار. كما یمكن استخدام تعدیل للحد المفروض على مدفوعات المنحة الطارئة 
 لمساعدة الرھن العقاري المؤقتة وفقًا لما ھو منصوص علیھ في نفس السجل الفیدرالي.

 
d. :أنشطة غیر مؤھلة 

i. قسري.دفع الرھن ال 
ii. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 

iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة لتلقي مساعدة إعادة
 التأھیل أو حوافز اإلسكان.

iv.  الفیضانات.إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طریق 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل، حیث 

 ) أو المتوسط القومي.AMI٪ من متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكثر من  .1
 كان العقار في أحد السھول الفیضیة وقت وقوع الكارثة. .2
ا من مالك لم یُؤّمن مالك العقار على الممتلكات المتضررة ضد الفیضانات، حتى عندما لم یكن مطلوبً  .3

 العقار الحصول على ھذا التأمین واإلبقاء علیھ.
vi.  من قانون اإلصالح  582تقدیم المساعدة إلصالح أو استبدال أو تأھیل عقار لشخص فشل في االلتزام بالمادة

)، والتي تنص U.S.C. 5154a 42، بصیغتھ المعدلة (1994للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام 
یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة فیدرالیة تتاح في حاالت الكوارث في منطقة كارثة فیضانات على أنھ ال 

لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لفرد من أجل" إصالح أو استبدال أو ترمیم" 
ساعدة كوارث أضرار لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت م

الفیضانات الفیدرالیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوًال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون 
الفیدرالي المعمول بھ وفشل ذلك الشخص بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما 

 .یقتضیھ القانون الفیدرالي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات
 

e. :معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة 
 العقار

i. .ال یقع في طریق الفیضان 
ii. .شغلھ المالك وقت العاصفة 
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iii. .مقر اإلقامة الرئیسي للمالك 
iv. .تعرض للضرر نتیجة إعصار ھارفي 
v. .متوافق بیئیًا 

 
 المالك

i. بمدفوعات نفقات  یجب أن یكون جمیع المالكین المتقدمین ومشاركي المتقدمین مسددین لكل التزاماتھم الخاصة
 األطفال.

ii.  یجب على المالك مقدم الطلب تقدیم ما یتثبت سداد الضرائب العقاریة بالكامل أو یتم سدادھا بموجب
 خطة سداد معتمدة أو أنھ حاصل على إعفاء بموجب القوانین الحالیة.

iii. بإعصار ھارفي  یجب أن یوافق مالكو المنازل المتقدمون على إحالل محدود ألي مكافآت مستقبلیة تتعلق
 لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.

iv.  سیتم تقدیم المساعدة في شكل قرض بال فوائد ویمكن التغاضي عنھ. المالكون المتقدمون بطلبات مطالبون
بالحفاظ على اإلقامة الرئیسیة في العقار المدعوم طوال فترة الرھن. وال یسمح بإعادة التمویل بالسحب النقدي 

نازل أو أي قروض باستخدام العقار المدعوم كتأمین خالل فترة الرھن. سیؤدي انتھاك ھذه أو بقروض الم
 السیاسة إلى تفعیل شروط سداد القروض.

v.  یجب أن یوافق المالكون المتقدمون على فترة  متطلبات الرھن. وستستند فترة الرھن بالنسبة للمنازل على
 المخصصات اإلضافیة المتاحة للتحسینات):مقدار المساعدة المقدمة (وال یشمل ذلك 

 
 بالنسبة لعملیة إعادة التأھیل

.a  دوالر 20,000ال یوجد رھن للحصول على مساعدة بمبلغ أقل من 
 .b دوالر، 40,000إلى  20,000الرھن لمدة خمس سنوات للحصول على مساعدة من 
 .c دوالر، 80,000إلى  40,001الرھن لمدة عشر سنوات للحصول على مساعدة من 

 
 بالنسبة إلعادة البناء

 .a سنة إلعادة البناء. 20فترة رھن لمدة 
 

سیتم إزالة الرھن على العقار عند تلبیة شروط وأحكام جمیع الوثائق المتعلقة بالبرنامج وإكمال فترة الرھن. 
المتناسب المتبقي في حال قیام صاحب المنزل ببیع العقار أو نقل ملكیتھ خالل فترة الرھن، سیصبح المبلغ 

 من المساعدات مستحقًا وقابًال للدفع على الفور.
 

vi.  یجب على أصحاب المنازل المتقدمون الحفاظ على التأمین على الممتلكات المدعومة. ستتم مراقبة التامین
 ضد المخاطر والفیضانات (إن وجدت) والعواصف الجویة (إن وجدت) خالل فترة الرھن.

vii. ت الكوارث إلى متطلبات شراء التأمین ضد الفیضانات، فعلى مالكي المنازل حیثما تؤدي مساعدات حاال
الذین یتلقون المساعدة إخطار أي متنازل إلیھ، كتابة، بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات 

ناقل والحفاظ علیھ، واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي ضمن الوثائق التي تثبت نقل الملكیة، وأن المالك ال
 للملكیة مسؤوًال إذا أخفق في فعل ذلك.

viii. .تتضمن اإلرشادات المزید من معاییر األھلیة الخاصة بكل خیار 
ربما یكون مالك المنزل مؤھالً لخیارات متعددة، وربما یجمع مالك المنزل في بعض الحاالت بین الخیارات. 
ال یمكن دمج خیار االقتناء مع أي خیار آخر. سوف تضمن استثناءات الدمج بین الخیارات عدم تداخل 
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ن في خیار االقتناء عندما المزایا. باإلضافة إلى ذلك، سوف تُمنح األولویة ألصحاب المنازل المشاركی
 یتقدمون لبرنامج تنمیة األسرة الواحدة.

 
f.  .معاییر االختیار: تم وضع أولویات التمویل لمساعدة الفئات السكانیة الضعیفة واألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط

 یعتمد تسلسل ترتیب األولویة للمتقدمین على المعاییر التالیة.
i. ) من متوسط دخل  80أو األسر التي تعاني من إعاقة أو یعادل دخلھا  سنة أو أكبر) 62كبار السن %

 المنطقة أو یقل عنھ
ii.  من متوسط دخل المنطقة أو یقل عنھ ولدیھا أطفال 80األسر التي یعادل دخلھا % 

iii.  من متوسط دخل المنطقة أو یقل عنھ 50األسر التي یعادل دخلھا % 
iv.  لمنطقة أو یقل عنھ% من متوسط دخل ا80األسر التي یعادل دخلھا 

 وما تبقى من التمویل سیتم تقدیمھ على أساس أسبقیة الحضور.
 

g.  منھجیة المنح: ستساعد المدینة أصحاب المنازل في تحدید الخیار األفضل لتلبیة احتیاجاتھم استنادًا إلى أھلیتھم لكل
ھلیة كل متقدم لكل خیار، سوف یتعاون خیار وحالة مسكنھم ووضعھم في عملیة التعافي. وبعد أن تقوم المدینة بتحدید أ

مدیر الحالة مع مقدم الطلب لشرح الخیارات التي یمكنھ االختیار من بینھا إذا كان مؤھالً للحصول على خیارات 
 متعددة.

 
h. ) األھداف الوطنیة: إعانة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسطLMIحاجة ماسة ،( 
 
i.  مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (اإلطار الزمني: یبدأ البرنامج المقترحHUD على خطة العمل (

 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
 

 الواحدةاألسر تنمیة برنامج  .2
 

ازل التي غمرتھا شمل الدمار الذي لحق بمنازل مدینة ھیوستن السكنیة الناتج عن إعصار ھارفي عددًا غیر مسبوق من المن
الفیضانات. وقد دُمرت العدید من ھذه المنازل أو بقیت غیر قابلة للسكن، مما أجبر العدید من السكان على االنتقال إلى أماكن 
جدیدة، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم. وحتى قبل وقوع ھذه الكارثة، كان لدى العدید من المجتمعات الكثیر من األماكن 

سیساعد بناء منازل جدیدة للعائالت المنفردة على استعادة األحیاء التي تأثرت  تاج إلى تعمیر لسد الفراغات.الشاغرة التي تح
 بالعاصفة وتحسین األحیاء التي تحتاج إلى تعمیر جدید لسد الفراغات.

 
المنازل من أصحاب الدخل سیوفر یوفر برنامج التعمیر الخاص باألسر المنفردة منازًال عائلیة جدیدة بأسعار معقولة لمشترى 

سیتم  مع المقاولین والمنظمات الربحیة وغیر الربحیة على تنفیذ البرنامج. HCDD)، وسیعمل LMIالمنخفض أو المتوسط (
، Houston Land Bankتحدید العقارات أو المساحات للبناء الجدید عن طریق مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك 

 أصحاب المساكن، وغیرھا من المنظمات التي تمتلك أراضي موجودة.لمساعدة  HCDDوبرنامج 
 

سوف تعتمد فترة الرھن للمنازل المشتراة  على مبلغ المساعدة المقدم (ال یشمل ذلك المخصصات اإلضافیة للظروف 
 المعینة الخاصة بالموقع)

 دوالر 40,000الرھن لمدة خمس سنوات للحصول على مساعدة أقل من  •
 دوالر 80,000دوالر إلى  40,000عشر سنوات للحصول على مساعدة تتراوح من الرھن لمدة  •
 دوالر. 80,000الرھن لمدة عشرین عاًما للحصول على مساعدة أكبر من  •
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وسیتم إزالة الرھن على العقار عند تلبیة كل شروط وأحكام جمیع الوثائق المتعلقة بالبرنامج واكتمال فترة الرھن. وإذا قام 

زل ببیع أو نقل ملكیتھ للعقار خالل فترة الرھن، فسیصبح المبلغ المتناسب المتبقي من المساعدة مستحقًا وقابًال للدفع مالك المن
 على الفور.

 
سیعطي ھذا البرنامج الفرصة للمقیمین للخروج من المناطق المعرضة للفیضانات المتكررة، كما سیعطي فرصة فوریة 

ى إصالحات كبیرة أو إلى إعادة اإلعمار لالنتقال إلى منزل جدید معروض للبیع من ألصحاب المنازل الذین یحتاجون إل
خیارات إسكان للمتضررین لتقدیم ى ألخرالتعافي امج امع بربالتعاون لبرنامج ھذا ایعمل ف سوخالل ھذا البرنامج. و

 ح.لمتان ااإلسكالناتج في المباشرین من إعصار ھارفي و للمتضررین غیر المباشرین نتیجة للنقص ا
 

 .a :دوالر 204,000,000مقدار المخصصات 
 

 .b:الحد األقصى للمنح 
دوالر لكل منزل، ومع ذلك قد یتم توفیر مخصصات إضافیة، تتجاوز حد الـ  200,000تقتصر تكلفة البناء على 

والمشاكل البیئیة دوالر لمعالجة بعض الظروف المعینة الخاصة بالموقع بما في ذلك احتیاجات الوصول  200,000
وتدابیر االستجابة/التخفیف ومراسیم البلدیة ومتطلبات الحي. وقد یتم السماح بمخصصات إضافیة وفقًا للطلب المقدم 
والفحص المیداني والمتطلبات اإلضافیة التي سیتم تحدیدھا في إجراء التشغیل القیاسي. وستتعاون المدینة مع المتقدمین 

امة وفقًا للقانون المتعلق باألمریكین ذوي اإلعاقة الختیار العقارات التي تلبي احتیاجاتھم وفقًا الذین یحتاجون ألماكن إق
للقانون المتعلق باألمریكیین ذوي اإلعاقة و/أو ستدرج بناء منازل جدیدة على أراض خالیة وفقا لھذا القانون. وقد تم 

امج اإلصالح وإعادة البناء الموجودة. یجب أال یتعدى الحد تقدیر الحد األقصى لمنح المساعدة باستخدام معلومات من بر
 دوالر. 272,000األقصى للمساعدة لكل وحدة تم إنشاؤھا وتضمینھا في الظروف المعینة الخاصة بالموقع مبلغ 

 
c. 42 األنشطة المؤھلة: البناء الجدید مؤھل بناًء على المعلومات المقدمة في السجل الفیدرالي بالتنازل عن متطلبات USC 

(a) HCDA  105القسم(a)  (1 105 (a) 4 ،105 (a) (7-8)  ،105 )a) (11 ( 105) وa) (14-15 ویسمح (
 ببناء مساكن جدیدة. 5844رقم  83السجل الفیدرالي االستثناء المؤھل بموجب 

 
 
d. صة ُعرضة لمخاطر أنشطة غیر مؤھلة: ال یمكن أن تكون العقارات التي سیتم تعمیرھا في ممر للفیضان أو منطقة خا

 .الفیضان
 
e. ) الھدف القومي: فائدة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسطLMI ( 
 
f.  :معیار االختیار 

 
 الممتلكات 

العقارات المؤھلة مملوكة لمدینة ھیوستن بما في ذلك تلك المكتسبة من خالل خیار االقتناء في  HCDDقد تعتبر 
برنامج مساعدة مالكي المنازل،أو ھیئة إعادة تطویر األراضي (تتعامل تحت اسم بنك أراضي ھیوستن)، أو شركاء 

مناطق غیر المعرضة لخطر الفیضانات آخرین لبناء المساكن الجدیدة. سیتم إعطاء األولویة ألعمال البناء في ال
المستقبلیة والتي ال تشكل خطراً على البیئة في الوقت الحالي أو مستقبالً. وسیتم تحدید تفاصیل البرنامج اإلضافیة، بما 

 في ذلك أي مناطق مستھدفة، ضمن اإلرشادات الخاصة بالبرنامج.
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 المستفیدون

لدخل المنخفض والمتوسط.  یعتمد تسلسل ترتیب األولویة للمتقدمین المستفیدون من ھذا البرنامج ھم أسر أصحاب ا
 :على المعاییر التالیة

 المتقدمون الذین شاركوا في خیار االقتناء في برنامج مساعدة مالكي المنازل أو برنامج االستحواذ اإلسكاني .1
 .المتقدمون الذین یعیشون في مجرى الفیضانات .2
 خارج مجرى الفیضانات ولدیھم منزل یعتبر غیر مجٍد لعملیة إعادة البناء المتقدمون الذین یعیشون .3

 
سیتم تقدیم الطلبات المتبقیة على أساس أسبقیة الحضور. ستحتفظ المدینة بالملكیة حتى یتولى مقدم الطلب المسئولیة 

 عن المنزل.
 

g. والتنمیة الحضریة ( اإلطار الزمني: یبدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكانHUD على خطة العمل (
 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 

 
 . برنامج التأجیر لعائالت متعددة3
 

سیعالج ھذا البرنامج اآلثار المباشرة وغیر المباشرة لإلعصار ھارفي على اإلسكان المستأجر بأسعار معقولة في ھیوستن. 
اإلعصار ھارفي إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنیة لإلیجار بأسعار معقولة لتلبیة احتیاجات المستأجرین في لقد أدى 

ھیوستن. ویھدف إعمار المساكن الجدیدة لإلیجار لعائالت متعددة، و / أو االستحواذ على  و / أو إعادة تأھیل المساكن 
انات، واالستحواذ االستراتیجي على األراضي من أجل اإلعمار الخاص المستأجرة من قبل أسر متعددة والمتضررة من الفیض

بالعائالت المتعددة إلى معالجة ھذا النقص وتلبیة احتیاجات األسر المستأجرة المتأثرة بالكوارث، بما في ذلك من یشغلون 
 ن.المساكن الشعبیة. كما سیوفر ھذا البرنامج السكن المصمم لتلبیة احتیاجات السكان الخاصی

 
a.  :دوالر  321,278,580مقدار المخصصات 
 
b.  دوالر لكل تعمیر 40,000,000الحد األقصى للمنح 
 
c. ) المتقدمون المؤھلون: التصرف بشكل فردي أو كمشاركین في شركة شراكة محدودةLP أو شركة محدودة المسؤولیة (

)LLC:( 
i. مطورون / مقترضون ھادفون للربح 

ii.  مقاطعة ھاریس ( ھیئة إسكان -سلطات اإلسكان الشعبيHCHA) وھیئة إسكان ھیوستن (HHA( 
iii. مطورون/ مقترضون غیر ھادفین للربح 
iv. الوحدات الخاصة بالحكومة المحلیة العامة 

 
d.  .األنشطة المؤھلة: إعادة التأھیل و،إعادة اإلعمار و،البناء الجدید، واالستحواذHCDA Section 105 (a) (1)، 

105 (a) (3-4)، 105 (a) (7-8)، 105 (a) (11)، 105 (a) (14-15) .  السجل یسمح االستثناء المؤھل بموجب
 ببناء مساكن جدیدة. 5844رقم  83الفیدرالي 
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e. :معاییر األھلیة 
i. التعافي من الكوارث (-یجب أن یلبي المشروع متطلبات األھلیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-

DR) 
ii.  مدینة ھیوستن، إال في حاالت معینة عندما تتشارك المدینة یجب أن یكون التعمیر موجودًا داخل حدود

 والمقاطعة في المشاریع التي توفر اإلسكان
iii.  من الوحدات التي تم إصالحھا أو تعمیرھا من فترة الرھن ألسر أصحاب الدخل 51كحد أدنى، سیتم حجز ٪

بأسعار  )AMFIلمنطقة  (متوسط دخل األسرة ل٪ أو أقل من 80) الذین یحققون LMIالمنخفض أو المتوسط (
 20عاًما بالنسبة لعملیات إعادة التأھیل وإعادة البناء و 15معقولة. وسوف یكون الحد األدني لفترة الرھن ھو 

 عاًما بالنسبة للبناء الجدید.
iv. رات المعقولة مع اإلیجارات المرتفعة لبرنامج الشراكة االستثماریة إلیجاافق سیتم تحدید فترات الرھن وستتوا

  ت.جد، إن وLURA)ضي (راألام استخداتفاقیة اضة على ولمفرد القیوامن ھا غیر) وHOMEالمنزل (في 
v.  24أي إعادة تأھیل جوھریة، على النحو المحدد في CFR 5.100 أو بناء جدید لمبنى بھ أكثر من أربع ،

 وحدات لإلیجار سوف تشمل تركیب بنیة تحتیة للنطاق العریض، على النحو المطلوب.
vi. مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد  یتحمل

الفیضانات المسؤولیة القانونیة بإخطار أي متنازل إلیھ، كتابة، بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات 
تثبت نقل الملكیة، وأن المالك الناقل  والحفاظ علیھ، واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي ضمن الوثائق التي

 للملكیة مسؤوًال إذا أخفق في فعل ذلك.
vii.  42، بصیغتھ المعدلة (1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام  582یحظر القسم 

USC 5154a المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن الفیضانات في ظروف معینة، وینص بشكل عام (
أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة فیدرالیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة نتیجة الفیضانات على 

لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لشخص من أجل" إصالح أو استبدال أو ترمیم 
ك الشخص في أي وقت مساعدة " أي أضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذل

إغاثة فیدرالیة في حاالت الكوارث والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوًال على تأمین ضد الفیضانات 
بموجب القانون الفیدرالي المعمول بھ، وفشل ذلك الشخص بعد ذلك في الحصول على تأمین ضد الفیضانات 

لمعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. ال تُوفر مساعدة في حاالت والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون الفیدرالي ا
 الكوارث إلصالح أو استبدال أو ترمیم العقارات لشخص لم یستوِف ھذا الشرط.

 
f. :معاییر االختیار: من المحتمل أن تتضمن معاییر االختیار على سبیل المثال ال الحصر ما یلي 

a. أنواع اإلسكان 
b. الخبرة التنظیمیة 
c.  موقع المشروعمعلومات عن 
d. مرافق الحي والتنمیة والموقع 
e. التحلیل المالي 

وسیتم إعطاء األولویة للطلبات أو المقترحات التي توفر اإلسكان لبعض السكان بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
 نخفض للغایة.أو األشخاص المشردین من قبل أو األسر ذات الدخل الم - 811بموجب المادة  -اإلسكان الداعم الدائم 

 
g. ) الھدف القومي: فائدة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسطLMI ( 
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h. .أنواع العقارات: اإلسكان اإلیجاري ألسر متعددة والمكون من ثمان وحدات أو أكثر بملكیة مشتركة 
 
i.  اختیار المشروع: سیتم اختیار المشاریع من خالل التقدم بطلب أو إشعار توافر التمویلNOFA  أوعملیة طلب تقدیم

أو عملیة طلب تقدیم عروض بوضوح العملیة  NOFAعروض. سوف یحدد التقدم بطلب أو إشعار توافر التمویل 
وفترة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البناء المعمول بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة التخصیص. 

شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم تقم ھیوستن بالتمدید خالف  18ویجب إتمام بناء المشروع المختار في غضون 
سیتم وضع معاییر اختیار إضافیة للمشروع ومعلومات خاصة بالعملیة في اإلرشادات الخاصة بالبرنامج.  كما ذلك.

ولمواجھة احتیاجات اإلسكان العامة التي لم تتم تلبیتھا، ستكون ھناك عملیة تقدیم طلبات إلى ھیئة اإلسكان في ھیوستن. 
 ید من المعلومات عن اتفاقیة المستفیدین الفرعیین.  وقد تم تناول العملیة في إرشادات األسر المتعددة مع مز

 
j. ) اإلطار الزمني: یبدأ البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على خطة العمل (

 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
 

 سبةبرنامج التأجیر بأسعار معقولة ومنا4. 
 

یھدف برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة إلى إعادة بناء رصید المساكن المستأجرة میسورة التكلفة عن طریق إعادة 
وحدات) التي تضررت من إعصار ھارفي وإلى إنشاء رصید إسكاني  7- 1تأھیل العقارات الصغیرة الُمخصصة لإلیجار (

جدید، من خالل تنمیة األماكن الخواء ببناء عقارات جدیدة صغیرة ُمخصصة لإلیجار، لتلبیة الطلب المتزاید على ھذا النوع 
اء عن سدادھا، ألصحاب من المساكن المستأجرة في ھیوستن. یقدم ھذا البرنامج مساعدة مالیة، من خالل قروض یمكن اإلعف

العقارات الصغیرة المخصصة لإلیجار والمطورین الذین یخدمون األسواق منخفضة إلى متوسطة الدخل. سیساعد ھذا 
البرنامج في توسیع خیارات اإلسكان اإلیجاري بأسعار معقولة، في الوقت الذي یحفز النمو االقتصادي من خالل مساعدة 

 عي اإلسكان والتعمیر.المالكین وخلق فرص عمل في قطا
 

قد یشمل البرنامج تقدیم مساعدة لمالكي العقارات لما یلي والتي ستلبي األنشطة المؤھلة لبرامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 : CDBGالمجتمعات 

 إصالح أو إعادة تأھیل أو إعادة بناء الممتلكات المتضررة .1
رث لتلبیة احتیاجات المستأجرین المتأثرین بنقص المساكن إعادة بناء أو تحویل الممتلكات غیر المتضررة من الكوا .2

 المستأجرة بأسعار معقولة التي تفاقمت بسبب إعصار ھارفي
 بناء عقارات جدیدة مخصصة لإلیجار .3
 مساكن ُمخصصة لمجموعات سكانیة خاصة .4
 تدابیر مرونة .5

 
لوحدات، ومساحة العقارات، واحتیاجات سوف تستند الجوائز ألصحاب العقارات على عوامل متعددة والتي قد تشمل عدد ا

البناء العامة، باإلضافة إلى المزایا التي یتم الحصول علیھا من شركات التأمین ومصادر أخرى. قد تتضمن معاییر تحدید 
األولویات تحدید أولویات المشروعات على أساس طول فترة الرھن العقاري، والمباني الخضراء و / أو الوحدات الُمصنفة 

، وتدابیر التخفیف وغیرھا. ستشرح 504یار نجمة الطاقة، وقابلیة الزیارة، والقانون األمریكي لذوي اإلعاقة/ المادة بمع
إرشادات البرنامج عوامل الجائزة ومعاییر االختیار وطرق احتساب/تقدیر منح الجوائز ومعاییر البناء ومھام ضبط الجودة 

ومتطلبات إشغال ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، وقیود استخدام األراضي مراقبة الجودة وعملیات الطعن والتظلم  /
 واالمتثال للبرنامج والمراقبة ومكونات البرامج األخرى .
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a.   :دوالر 61,205,100 مقدار المخصصات 
 

b.   دوالر لكل إعمار 3,500,000الجائزة القصوى 
 

c.  بشكل فردي أو كمشاركین في الشراكات التضامنیة المحدودة مقدمي الطلبات المؤھلین: أصحاب األمالك الذین یعملون
 أو ذات المسؤولیة المحدودة:

i. المطورین/ المقترضین الھادفین للربح؛ 
ii. سلطات اإلسكان العامة؛ 

iii. وحدات الحكومات المحلیة؛ 
iv. المطورین/ المقترضین غیر الھادفین للربح 

 
d. 105بناء الجدید ومواد حیازة األراضياألنشطة المؤھلة: إعادة التأھیل وإعادة البناء وأعمال ال )a) (1 ،(105 )a) (3-

4 ،(105 )a) (7-8 ،(105 )a) (11 ( 105)، وa) (14-15 من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة. یسمح االستثناء (
 ببناء مساكن جدیدة 5844رقم  83السجل الفیدرالي المؤھل بموجب 

 
e. :معاییر األھلیة 

 مالكي العقاراتیجب على المتقدمین من 
i. تقدیم دلیل على ذلك 

 أن الضرائب العقاریة ھي ضرائب حالیة، .1
 لدیھم خطة سداد معتمدة، أو .2
 أن ھناك إعفاء ضریبي ساري وُمعتمد على الممتلكات .3

ii.  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود ألي جوائز مستقبلیة تتعلق بإعصار ھارفي
 ازدواجیة الفوائد. لضمان االمتثال لمتطلبات

iii. الموافقة على فترة ومتطلبات الرھن 
 

 یجب على العقار:  
i. أال یكون في ممر 

ii. أن یكون لدیھ تصریح بیئي 
 

 التنمیة:
i. التعافي من الكوارث (-یجب أن تتوافق التنمیة مع متطلبات األھلیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-

DR؛( 
ii.  ھیوستن، ما عدا في حاالت معینة حیث تشترك المدینة والمقاطعة في یجب أن یكون داخل حدود مدینة

 المشاریع التي توفر السكن
iii.  من الوحدات المتجاورة التي تم إصالحھا أو تطویرھا لمدة الرھن ألسر ذات 51كحد أدنى،  قد یتم حجز %

 للتأجیر قة،% أو أقل من متوسط دخل األسرة للمنط80الدخول المنخفضة والمتوسطة التي تحصل على 
 بأسعار معقولة.

 
 بالنسبة إلعادة التأھیل

a)  دوالر 20,000ال توجد فترة رھن للمساعدة التي تقل عن 
b)  دوالر 40,000دوالر إلى  20,000الرھن لمدة خمس سنوات للحصول على مساعدة تتراوح من 
c)  دوالر 80,000ى دوالر إل 40,000.1الرھن لمدة عشر سنوات للحصول على مساعدة تتراوح من 
d)  دوالر 80,000الرھن لمدة خمسة عشر عاًما للحصول على مساعدة تزید عن 

 
 بالنسبة للبناء الجدید

.a  عاًما 20فترة رھن لمدة 



 

 
215 من 277 صفحة    
 

 
إذا تم إعادة تأھیل أو تطویر وحدة خاصة باألسر الواحدة، فالبد من تخصیصھا ألسر أصحاب الدخل 

وحدتین على األقل في عقار ذو طابقین أو ثالثة طوابق ألسر المنخفض والمتوسط. البد من تخصیص 
 أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

 
iv.  أو أعمال بناء جدیدة 5.100من مدونة اللوائح االتحادیة  24أي إعادة تأھیل جوھریة، على النحو المحدد في البند ،

ذات النطاق العریض، على النحو المطلوب. لمبنى بأكثر من أربع وحدات تأجیریة سوف تشمل تركیب البنیة التحتیة 
 قد تشمل المشاریع التنمویة أكثر من عقار واحد، مثل في التنمیة اإلیجاریة في المواقع المتناثرة.

v.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى اشتراط شراء بولیصة تأمین
ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات  ضد الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار كتابیًا أي من المحوَّ

والحفاظ علیھ، واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل ملكیة العقار. قد یكون المالك مسؤوال 
 إذا أخفق في فعل ذلك.

vi.  42، بصیغتھ المعدلة (1994للتأمین ضد الفیضانات لعام من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني  582تحظر المادة 
USC 5154a المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن الفیضانات في ظروف معینة. وبشكل عام، تنص المادة (

على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة 
ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) ألي شخص من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن (بما في 

األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث 
یضانات بموجب القانون الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوًال على تأمین ضد الف

االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقًا لما 
یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث 

 رات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.إلصالح أو استبدال أو ترمیم العقا
vii. تنطبق متطلبات التعلیة الساریة على عملیات التطویر وإعادة التأھیل. 

 
f. الھدف القومي: مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة 
 
g. .أنواع العقارات: عقارات تأجیر صغیرة من واحد إلى سبع وحدات لإلیجار تحت الملكیة المشتركة 
 
h.  اختیار المشروع: سیتم اختیار المشاریع من خالل التقدم بطلب أو إشعار توافر التمویلNOFA  أوعملیة طلب تقدیم

أوعملیة طلب تقدیم العروض بوضوح العملیة  NOFAالعروض. سوف یحدد التقدم بطلب أو إشعار توافر التمویل 
اء المعمول بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة منح الجائزة. وفترة القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البن

سیتم  شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم یتم التمدید خالف ذلك. 18یجب إتمام بناء المشروعات الُمختارة في غضون 
معاییر  تحدید معاییر اختیار المشروع ومعلومات العملیة في اإلرشادات الخاصة بالبرنامج. من المحتمل أن تتضمن

 االختیار على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
a. أنواع اإلسكان 
b. الخبرة التنظیمیة 
c. معلومات عن موقع المشروع 
d. التحلیل المالي 
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بالنسبة للبناء الجدید، سیتم إعطاء األولویة للطلبات أو المقترحات التي توفر اإلسكان لبعض السكان بما في ذلك على 
أو األشخاص المشردین من قبل أو األسر ذات  - 811بموجب المادة  -اإلسكان الداعم الدائم سبیل المثال ال الحصر 
 الدخل المنخفض للغایة.

 
i. ) اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (

 نوات من تاریخ بدء البرنامج.س 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
 

 . برنامج مساعدة مشتري المنازل5
 

الرئیسي، وغیرھا من المساعدات  والتمویلللدفعة األولى، وتكالیف اإلغالق،  اًال أمو مشتري المنازلسیقدم برنامج مساعدة 
التكالیف للسكان رة على تحمل المالیة المباشرة لمشتري المساكن لتمویل شراء منزل. سیساعد ھذا البرنامج في تحسین القد

. سوف یساعد ھذا البرنامج على تحسین القدرة على تملك السكان للمنازل بأسعار معقولة. وسیعطي برنامج مساعدة مشتریي 
المنازل األولویة لألسر التي تأثرت بإعصار ھارفي، لتسھیل انتقال أسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إلى منازل 

 ضررت منازلھم بسبب إعصار ھارفي. جدیدة بعد أن ت
 

٪ 120لألسر المؤھلة التي تحصل على ما یصل إلى  وتكالیف إغالقدفعة مقدمة  مشتري المنازلقد یقدم برنامج مساعدة 
(ن) للمدینة بدفع ما یصل إلى  570.201من متوسط دخل المنطقة. تسمح المساعدة المباشرة في ملكیة المنازل بموجب البند 

لمشتري من المبلغ المدفوع مقدًما الذي یطلبھ المقرض. وقد تستخدم المدینة أیًضا أشكاًال أخرى من المساعدة المباشرة  100%
مثل دعم أسعار الفائدة ومبالغ الرھن العقاري األساسیة، بما في ذلك تقدیم منح لتخفیض سعر الفائدة الفعلي على  المنازل

لتحقیق مستوى دفع رھن عقاري مناسب. في المقام األول، ستقدم المدینة مساعدة مالیة  رة المؤھلةاألسالمبلغ الذي تحتاجھ 
. سوف یكون الحد األدنى لفترة الرھن بالنسبة للمنازل التي تم شراؤھا ھو عفاء من السدادمباشرة في شكل قروض قابلة لإل

وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في كافة ) سنوات. وسوف یتم رفع الرھن على الممتلكات بمجرد االكتمال 5خمس (
الوثائق المتعلقة بالبرنامج واكتمال فترة الرھن. إذا قام مالك المنزل ببیع أو نقل ملكیتھ في العقار خالل فترة الرھن، فستصبح 

 مبالغ المساعدة التناسبیة المتبقیة مستحقة وواجبة الدفع على الفور.
 

 .a  :دوالر  21,741,300مقدار المخصصات 
 

 .b  دوالر لكل وحدة 30,000الجائزة القصوى 
 

 .c  التعافي من الكوارث -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات للحصول على تمویل مناألنشطة المؤھلة: ھذا النشاط مؤھل
CDBG-DR  یسمح   )24) (أ( 105 والمادة) ن( 570.201 من مدونة اللوائح االتحادیة 24 البندكما ھو مذكور في

٪ 120بتقدیم مساعدة مالكي المنازل لألسر التي تكسب حتى  5844رقم  83السجل الفیدرالي االستثناء المؤھل بموجب 
 % من الدفعة المقدمة.100من متوسط دخل المنطقة ومساعدة بالدفعة المقدمة تصل إلى 

 
.d على مساعدة من خالل ھذا البرنامج. المتقدمین المؤھلین: فیما یلي معاییر تحدید أھلیة المتقدمین للحصول 

 یجب على مقدم الطلب:
i.  من متوسط دخل المنطقة)120تلبیة متطلبات أھلیة الدخل (حتى % 
ii. الموافقة على فترة و / أو شروط الرھن 
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.e  من متوسط دخل المنطقة أو أقل  سوف تُعطى 120اختیار مقدم الطلب: المتقدمون المؤھلون ھم األسر التي تكسب ٪
 ولویة للمتقدمین الذین تأثروا بإعصار ھارفي، وما تبقى سیتم تقدیمھ على أساس أسبقیة الحضور.األ

 
.f  :حاجة ماسة مصلحة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة،الھدف القومي 

 
.g ) اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (

 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
 
 . برنامج الشراء6
 

، مما یبرز الحاجة إلى حل دائم لبعض السكان. من خالل 2015منذ عام  للغرقالعدید من المنازل بشكل متكرر  تعرضت
وھدمھا إلنشاء مرافق  تعرضت للغرقھذا البرنامج، سوف تقوم المدینة أو المتلقي الفرعي بشراء المباني السكنیة التي 

من المناطق  ، أو مساحة مفتوحة، أو مناطق احتجاز. یھدف ھذا البرنامج التطوعي إلى مساعدة السكان على الخروجترفیھیة
إلى  أیًضابشدة لخطر الفیضانات من الكوارث المستقبلیة. ویھدف ھذا البرنامج  ةمعرضالالتي تأثرت بالكوارث المتعددة أو 

 مفتوح. فضاء نشاءالحد من تأثیر الكوارث في المستقبل، مع تشجیع جھود التنشیط المستھدفة وإ
 

إدارة ھاریس المحلیة للسیطرة على الفیضانات ، مثل تلقیین فرعیینممع  إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیةعمل تقد 
)HCFCD(  أوإدارات أخرى للمدینة، لتنفیذ ھذا البرنامج. في حالة تحدید أحد المستفیدین الفرعیین، ستعمل المدینة مع ھذا

البرنامج جزًءا من استراتیجیة المستفید الفرعي الختیار مواقع مشروعات االستحواذ. قد تكون عملیات الشراء في إطار ھذا 
، لتجنب ةاحتجاز مستقبلی منطقة شراء أكبر في مدینة أو مقاطعة، وفقًا لخطة طویلة األجل للملكیة لتصبح مكانًا مفتوًحا أو

االحتفاظ شمل االستحواذ المساكن المفردة والمتعددة األسر. سیتم یمن سوق اإلسكان. ویمكن أن  ستمرارقابلة لال عقاراتإزالة 
 بملكیة االستحواذ إلى ما ال نھایة كملكیة الرقعة الخضراء، وفقًا لما ھو معمول بھ في عملیات االستحواذ.

 
.a  :دوالر  40,800,000مقدار المخصصات 

 
.b  دوالر أمریكي من  250,000الحد األقصى للمساعدة:  سوف یكون الحد األقصى للمساعدة المقدمة إلى كل عقار مبلغ

دة االستحواذ بما في ذلك الحوافز/تكالیف االنتقال واالستیطان وغیرھا من تكالیف المشروع المؤھلة. سیتم استخدام مساع
دوالر  31,000القیمة السوقیة العادلة بعد الكوارث مطروًحا منھا أي إزدواجیة في المنافع. لن تتجاوز إعانة السكن 

الطارئة للمسكن البدیل مثل طلبات القروض وبعض التكالیف الختامیة وربما تتضمن مدفوعات تفاوت األسعار والنفقات 
 دوالر لتشمل التكلفة اإلیجاریة المرتفعة المتفاوتة للمسكن البدیل. 7,200ولن تتجاوز إعانة اإلیجار 

 
.c 9-7) (أ( 105) و 1) (أ( 105  مادةكما ھو موضح في ال تمویلاألنشطة المؤھلة: ھذا النشاط مؤھل للحصول على ال (

 من مدونة اللوائح االتحادیة 24 البندو من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة،) 8) (أ( 5305) و 25-24) (أ( 105
 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: (ج)، 570.201 مدونة اللوائح االتحادیة 24 والبند؛ ) 4( ب) ( 570.20

i. الشراء؛ 
ii. ھدمال 
iii. نتقال؛لالمساعدة ال 
iv.  غیر اتحادیةدفع حصة 
v. حوافز اإلسكان 
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بالحوافز السكنیة وغیرھا من متطلبات تبدیل سكن  5844رقم  83السجل الفیدرالي یسمح االستثناء المؤھل بموجب 
 بآخر واالنتقال ومتطلبات اقتناء العقار.

 
.d :أنشطة غیر مؤھلة 

i. دفع الرھن القسري؛ 
ii. الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول 
iii.  لیست مؤھلة للحصول على مساعدة  بعدھابمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة أو  تُعدالعقارات التي كانت

 إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.
iv.  بصیغتھ المعدلة 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  582وتنص المادة ،

)42 U.S.C. 5154a على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة (
من أجل" اإلصالح  شخصكارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) لل

تجاریة إذا تلقى ذلك شخصیة أو سكنیة أو  عقاراتأو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي 
على  ًال الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أو

تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول 
 عقارات.ن االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه العلى تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانو

 
.e :معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة 

 الھیاكل السكنیة
 عقارات المالك

i.  المالك في وقت العاصفة؛ قبلیجب أن یكون المنزل مسكوناً من 
ii.  للمالكقامة الرئیسي اإلمقر أن یكون بمثابة 
iii. إعصار ھارفيمن  أن یكون متضرًرا بشكل مستدیم 
iv.  بیئیًامصرح 
v. ) تقع في قانون اإلصالح للتعافي من الكوارثDRRAأو سھل فیضي ( 

 
 العقارات المستأجرة

i. أن یكون العقار مسكونًا من قبل المستأجر وقت وقوع العاصفة 
ii. الضرر المستدام من إعصار ھارفي 
iii.  ُبیئیا صرحم 
iv. ) تقع في قانون اإلصالح للتعافي من الكوارثDRRAأو سھل فیضي( 

 
 المنزلمالك 
i. سداد  مسؤولین عنومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي  من المالكینجب أن یكون جمیع المتقدمین ی

 مدفوعات لدعم طفل؛
ii.  تقدیم أدلة على أن الضرائب العقاریة ھي ضرائب حالیة،  من مالكي المنازلیجب على مقدم الطلب

 القوانین الحالیة؛مؤھل للحصول على إعفاء بموجب أنھ ولدیھ خطة سداد معتمدة، أو 
iii.  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق بإعصار

 ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.
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 مستأجر
i.  یجب على مقدم الطلب تقدیم أدلة على أن الضرائب العقاریة ھي ضرائب حالیة، ولدیھ خطة سداد

 للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛ مؤھلأنھ معتمدة، أو 
 

.f  ستوضح إرشادات البرنامج متطلبات األھلیة للمتقدم أو المشروع، وعملیة التقدیم، واالمتثال للوائح ھیئة إعادة التطویر
 العمراني، وغیرھا من المعلومات.

 
.g  حاجة ماسة -الھدف القومي: مصلحة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط 
 

.h ) اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (
 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 

 
 . الخدمات العامة7
 

 ھمممتلكات واالمادیة، وغمرت المیاه المنازل، وفقدتأثر سكان ھیوستن بإعصار ھارفي بطرق عدیدة. تضررت الممتلكات 
الشخصیة. وقد أثرت اآلثار العالقة لھذا الضرر على الصحة الجسدیة والعقلیة للمقیمین. باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون 

على فرص العمل  المجموعات السكانیة الضعیفة أقل قدرة على التعافي من آثار الكوارث، والتي یمكن أن تؤثر بشكل مباشر
 وخیارات اإلسكان.

 
بتوفیر نھج شامل الستعادة حیاة سكان ھیوستن. ستدعم ھذه الخدمات السكان في العثور على الُمقدمة الخدمات العامة ستقوم 
لتصبح أكثر مرونة في الكوارث المستقبلیة، سواء كانت طبیعیة أو اقتصادیة أو شخصیة،  أومعالجة قضایا اإلسكان ومسكن 

. وسوف یتم توفیر الخدمات لألفراد ذوي اإلعاقات واسعة النطاق من خالل استراتیجیات واستعدادًا قوةا یخلق مجتمعًا أكثر مم
 التوعیة المتنوعة والشراكة مع المنظمات التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفیر أماكن اإلقامة حسب الحاجة.

 
، وخدمات نزیھةسكان، والمساعدة القانونیة وخدمات النقل، وخدمات اإلسكان القد تشمل الخدمات تقدیم المشورة في مجال اإل

وتطویر القوى العاملة، وغیرھا من الخدمات لتلبیة احتیاجات المتضررین  ،الصحة / الصحة العقلیة، والتدریب على العمل
عن طریق معالجة دل لعان اإلسكاالقانونیة في تعزیز ة المساعدواإلسكانیة رة االستشات استساعد خدمامن إعصار ھارفي. 

برامج التدریب على العمل وتنمیة ستقوم على. ص أبفرء ألحیاالى ل إلالنتقا سكان بخیارات أوسعللح لسمان واإلسكااجز احو
 إصالحات إنعاشالحاجة إلى مھارات العمل لدعم  ن بمعالجةوبناء المساك إصالحالقوى العاملة، بما في ذلك تلك التي تدعم 

ھیوستن. باإلضافة إلى ذلك، ستساعد تنمیة القوى العاملة على تعزیز االنتعاش على المدى الطویل من خالل تزوید سكان 
المجتمعات المتأثرة بالمھارات والفرص الالزمة لزیادة دخل األسرة. من أجل تلبیة احتیاجات المتأثرین الذین أصبحوا بال 

، لمساكن المستأجرة، وإعانات االمعیشة الیومیةأوى، قد تشمل الخدمات مدفوعات مأوى أو معرضین لخطر أن یصبحوا بال م
 والودائع األمنیة، وغیرھا من الخدمات للمساعدة في اإلسكان و / أو إعادة إسكان ھؤالء السكان.

 
ؤدي إصالح قضایا لبرامج اإلسكان. یمكن أن ی ھموتأھیل ھمكما یھدف توفیر الخدمات العامة إلى مساعدة السكان في إعداد

ذوي الدخول منخفضة ومتوسطة  للمجتمعاتالملكیة أو الضرائب من خالل الخدمات القانونیة وتقدیم االستشارات السكنیة 
إلى إعداد المزید من السكان لیصبحوا مؤھلین لبرامج مثل برنامج مساعدة المالكین وبرنامج مساعدة مشتریي المنازل 

 .تنمیة المجتمعیةالتابعین إلدارة اإلسكان وال
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.a  :دوالر  60,000,000مقدار المخصصات 
 

.b دوالر لكل عقد 5,000,000 الحد األقصى للمنح 
 

.c الھدف القومي: مصلحة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة 
 

d. قانون اإلسكان ) من 8( – 105المادة  األنشطة المؤھلة: تشمل األنشطة المؤھلة توفیر الخدمات العامة كما ھو موضح في
 والتنمیة المجتمعیة.

 
.e  المتقدمین المؤھلین: سیتم تحدید المستلمین الفرعیین من خالل تقدیم الطلب أو إشعار توافر التمویلNOFA  أو طلب

تقدیم العروض وستضم الوكاالت غیر الربحیة . سوف یتلقى سكان ھیوستن المساعدة مباشرة من خالل الجھات الفرعیة 
وستضمن ھذه الجھات الفرعیة أن تكون الخدمات مفتوحة لجمیع السكان، بما في ذلك ذوي الكفاءة المحدودة المختارة. 

 للغة اإلنجلیزیة أو غیرھم من ذوي االحتیاجات الخاصة.  
 

.f  معیار االختیار: سیتم اختیار المشاریع والمستلمین الفرعیین من خالل تقدیم الطلب أو إشعار توافر التمویلNOFA 
أو طلب تقدیم العروض بشكل واضح  NOFAأو طلب تقدیم العروض. سوف یحدد الطلب أو إشعار توافر التمویل 

العملیة وفترة القبول، والحد األدنى للمعاییر ومعاییر االختیار وعملیة منح الجائزة. سیتم تحدید معاییر االختیار وأي 
طلب تقدیم العروض أو تقدیم الطلب أو إشعار توافر التمویل  ترتیب لألسر المتضررة في إرشادات الخدمات العامة أو

NOFA من المحتمل أن تتضمن معاییر االختیار: النشاط والحاجة وفاعلیة ومعقولیة التكلفة وإدارة وتنفیذ النشاط .
 .والخبرة/األداء السابق

 
.g ي الدخول المنخفضة والمتوسطة في من خالل الجھات الفرعیة المختارة، سیتم توفیر الخدمات العامة لألشخاص ذو

المقام األول أو األشخاص في المناطق ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. وقد یشمل ذلك أولئك الذین یحتاجون إلى 
خدمات عامة لمساعدتھم في الوصول إلى برامج اإلسكان أو أن یصبحوا مؤھلین لبرامج اإلسكان. إن استالم الخدمات 

 مرھون بتلقي الخدمات من خالل برامج اإلسكان الُمقدمة.العامة المقدمة غیر 
 

.h ) اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (
 سنوات من تاریخ بدایة الخدمات العامة. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 

 
 اإلنعاش االقتصادي. برنامج 8
 

االقتصادي ھذا على خلق فرص عمل من شأنھا تحسین الجدوى االقتصادیة للمناطق المتأثرة  نعاشسیساعد برنامج اإل
بإعصار ھارفي. تأثرت العدید من الشركات الصغیرة، مما أدى إلى خسارة األرباح. وھذا لھ تأثیر مباشر على قدرة األسر 

والذین  من متوسط دخل المنطقة% 30-0سكن، خاصة بالنسبة ألعضاء األسر المعیشیة ما بین على دفع تكالیف ال المعیشیة
 قد یصبحون بال مأوى عندما یفقد أحد أفراد األسرة وظائفھ.

 
سیساعد ھذا البرنامج في خلق الوظائف واالحتفاظ بھا في المجتمع من خالل توفیر رأس المال واالئتمان والمساعدة الفنیة 

بما في ذلك المشاریع الصغیرة. یمكن تقدیم المساعدة من خالل القروض أو المنح، وقد تكون المساعدة جزًءا من  للشركات،
صندوق القروض المتجددة. ومن المقرر أن یدعم ھذا البرنامج األعمال الصغیرة التي تشمل، على سبیل المثال ال الحص، 
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برامج اإلسكان الممولة والتكامل معھا بأموال المنح اإلجمالیة لتنمیة الشركات التي تقدم خدمات بناء المساكن، للعمل مع 
. یجب أن تساھم أنشطة اإلنعاش اإلقتصادي في استعادة وترمیم اإلسكان CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المجتمعات

 على المدى الطویل. 
 

.a  :دوالر  30,264,834مقدار المخصصات 
 

.b  دوالر لكل نشاط  250,000الر لكل متلقي فرعي؛ الحد األقصى للمساعدة ھو دو 10,000,000الجائزة القصوى
 تجاري

 
.c الھدف القومي: مصلحة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة 

 
d.  األنشطة المؤھلة: ھذا النشاط مؤھل للحصول على األموال كما ھو موضح في المادة من قانون اإلسكان والتنمیة

رقم  83السجل الفیدرالي ) یسمح االستثناء المؤھل بموجب 22(أ) ( 105) و 19(أ) ( 105) و 17(أ) ( 105المجتمعیة 
 بعملیات توثیق الھدف الوطني ومعاییر المنفعة العامة األخرى. 5844

 
.e  المتقدمین المؤھلین: سیتم تحدید المستفیدین الفرعیین من خالل عملیة تقدیم الطلب أو إشعار توافر التمویلNOFA  أو

ب تقدیم العروض، وقد تشمل الوكاالت غیر الربحیة والربحیة. . وسوف یضع تقدیم الطلب أو إشعار توافر التمویل طل
NOFA  طلبات الحصول على عرض بكل وضوح أسس العملیة وفترة القبول ومعاییر الحد األدني ومعاییر االختیار/

جة للبرنامج وفاعلیة ومعقولیة التكلفة وإدارة وتنفیذ النشاط وعملیة المنح. ومن المحتمل أن تتضمن معاییر االختیار: الحا
والخبرة/األداء السابق. سوف یتلقى سكان ھیوستن والشركات التجاریة المساعدة مباشرة من خالل المستفیدین الفرعیین 

لعامة أوالخاصة المختارین. یتضمن المستفیدین الفرعیین المؤھلین الوكاالت أو الھیئات أو المنظمات غیر الربحیة ا
 والمنظمات الربحیة.

 
.f ) اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD على (

 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
 
 . التخطیط9
 

األنشطة التي ستفید المناطق المنكوبة واألكثر تأثًرا. غالباً ما یكافح السكان أو األحیاء الضعیفة  سیتم استخدام التمویل لتخطیط
للتعافي مجددًا من الكوارث. ستركز أنشطة التخطیط على جھود التخفیف والمرونة المختلفة لحمایة سكان ھیوستن ومساعدتھم 

 على التعافي من الكوارث.  
 

مشاركة المجتمع المحلي إلطالع خطة التطویر الخاصة بإنش المدینة ولدعم مختلف أنشطة اإلسكان وستشمل أنشطة التخطیط 
على مستوى المدینة. قد تستخدم المدینة أیًضا ھذه األموال لدراسة موضوعات محددة متعلقة بالتخفیف أو المرونة أو التخطیط 

المتكررة للكوارث في ھیوستن. قد تشمل الدراسات، على  لمشاریع محددة یمكن أن تعالج آثار إعصار ھارفي أو الطبیعة
سبیل المثال ال الحصر، السیطرة على الفیضانات، تحسین الصرف الصحي، حلول اإلسكان المرن واإلسكان العادل، وانعدام 

میة إلى مزید من المأوى، وتوفیر الحمایة السریعة، والتنمیة االقتصادیة وتحسین البنیة التحتیة أو غیرھا من الجھود الرا
التعافي من إعصار ھارفي والتخفیف من األضرار المستقبلیة ووضع خطط لجھود التعافي الشامل.  قد تتعاون المدینة مع 

 السلطات القضائیة  المحلیة األخرى في أنواع مختلفة من مشاریع التخطیط.
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صاتھا. وستقوم مدینة ھیوستن بإدارة ھذه % من مخص5تكالیف تخطیط  ھیوستن إلى  GLOقد حد مكتب األراضي العامة 

األموال كمتلقي فرعي في مكتب األراضي العامة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي التعدیالت اإلضافیة إلى تحویل جزء من 
أموال التخطیط ھذه إلى مصاریف مؤھلة أخرى لتنفیذ مشروعات محددة تم التفكیر فیھا أو تطویرھا من خالل عملیة 

 التخطیط.
 

.a  :دوالر  23,100,000مقدار المخصصات 
 

.b  األنشطة المؤھلة: التخطیط المؤھل، والتصمیم البیئي الحضري، وإدارة التخطیط، وأنشطة بناء القدرات واإلدارة
 .570.205من مدونة اللوائح االتحادیة  24والتخطیط والسیاسات على النحو الوارد في البند 

 
.c  اختیار المشاریع و/أو المستفیدین الفرعیین من خالل عملیة تقدیم الطلبات أو إشعار برنامج معاییر االختیار: سیتم

اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبة/طلبات الحصول على عرض أو أي عملیة تنافسیة أخرى. وسوف یضع التقدیم أو 
سس العملیة وفترة القبول إشعار برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبة/طلبات الحصول على عرض بكل وضوح أ

ومعاییر الحد األدني ومعاییر االختیار وعملیة المنح. سیتم وضع معاییر االختیار في عملیة تقدیم الطلبات أو إشعار 
برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبة/طلبات الحصول على عرض أو أي عملیة تنافسیة، ومن المحتمل أن تتضمن 

الخبرة التنظیمیة، ومعقولیة التكلفة والفاعلیة وإدارة النشاط/المشروع. وتشتمل وصف نشاط/مشروع التخطیط و
أولویات األنشطة على تلك التي تتعمق في فھم قضایا اإلسكان في ھیوستن وتقییم تأثیر التمویل ودعم تطویر وثائق 

 .إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة المطلوبة
 

.d برنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (اإلطار الزمني: یكون تاریخ بدء الHUD على (
 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 

 
 . إدارة اإلسكان10

 
% بالكامل المخصصة للتكالیف اإلداریة المرتبطة بالمنح اإلجمالیة لتنمیة 5بنسبة الـ  GLOسیحتفظ مكتب األراضي العامة 

ألغراض اإلشراف واإلدارة وإعداد التقاریر. واالستثناء الوحید ھو  CDBG-DR17التعافي من الكوارث -المجتمعات
تي تتطلب أنشطة من % من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المرتبطة بأنشطة اإلسكان ال2الحصول على بدل یصل إلى 

% للتكالیف اإلداریة التي یسمح بھا مكتب األراضي 2النوع اإلداري. وتعتزم ھیوستن تخصیص المیزانیة الكاملة البالغة 
 .  570.206اللوائح االتحادیة  24العامة في التكالیف اإلداریة للبرنامج المتعلقة بأنشطة اإلسكان كما ھو موضح في البند 

 
.a دوالر  20,835,088صات: مقدار المخص 

 
.b  من مبالغ البرنامج مقابل 10الحدود القصوى: سوف یسمح مكتب األراضي العامة للمدینة بإنفاق ما یصل إلى %

% ألنشطة اإلسكان والبنیة التحتیة. وقد حدت مكتب األراضي  6التكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ أنشطة اإلسكان و 
% من إجمالي جائزة المشروع، ما لم تكن ھناك خدمات خاصة ضروریة، 15میم بنسبة العامة أنشطة الھندسة والتص

ً بموافقة مكتب األراضي العامة. سیتم تحدید تكالیف تسلیم النشاط ھذه في تطبیقات المدینة إلى مكتب األراضي  رھنا
 العامة للبرامج والمشروعات الفردیة، حسب الحاجة.

 



 

 
223 من 277 صفحة    
 

.c  بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (اإلطار الزمني: یكون تاریخHUD على (
  سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 5خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 
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 خطة عمل الوالیة – مشاركة المواطن. 6.1
 

أنفسھم في عملیة التعافي حیث أنھا تخص صنادیق  الھدف األساسي من ھذه الخطة ھو تزوید سكان تكساس بفرص محددة إلشراك
ـ ). یدرك CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات في والیة تكساس  بشكل حاد الصعوبات  GLOال

الضعفاء الذین التي یواجھھا العدید من األشخاص في أعقاب إعصار ھارفي ویسعى جاھداً لتوفیر سھولة الوصول إلى السكان 
 یكافحون من أجل التعافي.

 
)الخاصة GLO) لمكتب األراضي العامة (CDRتم تطویر خطة مشاركة المواطنین من قبل قسم تنمیة وتنشیط المجتمع (

، الجمعة 28، رقم 83، المجلد. HUD  السجل الفیدرالي ل بتخصیص إعصار ھارفي استنادًا إلى المتطلبات الموضحة في إشعار
 .2018أغسطس  14الثالثاء  157رقم  83والمجلد  2018فبرایر،  9
 

من أجل السماح بعملیة أكثر بساطة، وضمان منح تعافي للحاالت المستعصیة في الوقت المناسب، فإن األحكام وفقًا لإلشعار، "
و  570.486الفیدرالیة  كود اللوائح 24و  12707. یتم التنازل عن U.S.C 42)، 3و () U.S.C. 5304 (a))2 42من البنود 

، فیما یتعلق بمتطلبات مشاركة المواطنین، )c() و b( 91.115كود اللوائح الفیدرالیة  24و  1003.604كود اللوائح الفیدرالیة  24
فرصة ویتم استبدالھا بالمتطلبات أدناه. إن المتطلبات المبسطة ال تفوض جلسات االستماع العامة ولكنھا تتطلب من المستفید توفیر 

 ."  یوًما على األقل) للتعلیق من جانب المواطنین والوصول المستمر إلى المعلومات حول استخدام أموال الِمنَح 30معقولة (
 

  اإللیكتروني سیتم وضع النسخة األحدث من خطة المشاركة العامة لمكتب والیة تكساس في اإلعصار ھارفي على الموقع 
recovery.texas.gov. 

 
توضح خطة عمل والیة تكساس إلعصار ھارفي، وأي تعدیالت الحقة، توضح األضرار الرئیسیة الناجمة عن اإلعصار ھارفي 

ل المنح اإلجمالیة لتنمیة في إطار عملیة التعافي. توضح خطة العمل، االستخدام المؤھل ألموا ُملَبَّاةواالحتیاجات غیر ال
 ).GLO، والبرامج المحددة التي یسمح بھا مكتب األراضي العامة ()CDBG-DR(التعافي من الكوارث -المجتمعات

 
  .Aمنشور 

 
) خطة العمل لھذه المنحة أو أي تعدیل جوھري لھذه المنحة، سیقوم المكتب بنشر GLOقبل أن یتبنى مكتب األراضي العامة (

requirements-http://recovery.texas.gov/hud-الخطة المقترحة أو التعدیل على موقع الویب الرئیسي للمكتب 
harvey/index.html-reports/hurricane ، وسیقوم باإلسناد لعامة التابع لمكتب األراضي ااإللیكتروني موقع التعافي

 .recovery.texas.gov الخاصة بالوكاالت اإلضافیة: لیكترونیةمواقع اإلالإلى 
 

) و / أو المتلقین الفرعیین بإخطار المواطنین المتضررین من خالل المراسالت GLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة (
العمومیین، واإلعالنات اإلعالمیة، وإعالنات الخدمة العامة، والرسائل اإللكترونیة، والبیانات الصحفیة، وبیانات المسؤولین 

 اإلخباریة، واالتصاالت مع مؤسسات الجوار، و / أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
 

) حصول جمیع المواطنین على فرص متساویة للوصول إلى المعلومات المتعلقة GLOوسوف یضمن مكتب األراضي العامة (
). سیضمن مكتب األراضي العامة LEPج، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة (بالبرام

)GLO ،توافر معلومات البرنامج باللغات المناسبة للمنطقة الجغرافیة التي تخدمھا السلطة القضائیة. للحصول على المساعدة (
ن الرجوع متلقی، یجب على ال)LEP(ذوي الكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة  لضمان أن تكون ھذه المعلومات متاحة للجمھور

 Final Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI, Prohibitionإلى 

http://www.glo.texas.gov/
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Against National Origin Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons،  والذي تم
 ).FR 2732 72، في التسجیل الفیدرالي (2007ینایر  22نشره في 

 
في كیفیة تحدید الخطة الموحدة للوالیة وخطط العمل الرئیسیة المنتجة في منطقة التأثّر  )GLOنظر مكتب األراضي العامة (

ستُترجم خطة العمل بالكامل إلى اللغة اإلسبانیة  ومتطلبات االقتراع للتصویت للغات المناسبة لترجمة خطة العمل ھذه إلیھا.
 المؤھلة للحصول على تمویالت كامل المنطقةاللغات المحددةا بناًء على  اختیارتم  .والفیتنامیة والصینیة واألوردو والعربیة

لمحدود المتقنین ) والعجز الطبیعي في عدد األشخاص ا CDBG-DRالكوارث ( من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح
وحیث أنّنا نُدرك أنھ قد تكون ھناك حاجة لألفراد للوصول إلى المستند بلغات إضافیة، سیتعاقد مكتب  األراضي  للغة اإلنجلیزیة.

) مع واحدة من المؤسسات المقدمة لخدمة الترجمة المطلوبة لتوفیر ترجمات مخصصة لخطة العمل عند  GLOالعامة (
ن األماكن العامة التي تعمل مباشرةً في البرامج المتاحة لألفراد الفتات توّضح ھذه الخدمة باللغات ستحمل أي م االقتضاء.
 .) اإللكتروني تدوینات مماثلة GLOسیتضمن موقع مكتب األراضي العامة (  المحددة.

 
یوًما على األقل  30لمدة ) فرصة معقولة GLOبعد نشر خطة العمل أو التعدیل الجوھري، سوف یوفر مكتب األراضي العامة (

 ولدیھ طریقة (طرق) لتلقي التعلیقات.
 

أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو عبر موقع مكتب  USPS) التعلیقات عبر برید GLOسیأخذ مكتب األراضي العامة (
 ) على الویب:GLOاألراضي العامة (

 
 Texas General Land Officeبوالیة تكساس  GLOمكتب األراضي العامة 
 Community Development and Revitalizationتنمیة المجتمع وتنشیطھ 

P.O. Box 12873 
Austin, TX 78711-2873 

 5150-475-512 فاكس:
 Comment@recovery.texas.gov-Public البرید اإللكتروني:

  
خطتھ والتي تشكل تعدیالً جوھریًا ) معاییر لتحدید التغییرات في GLOفي خطة العمل، سیحدد مكتب األراضي العامة (

للخطة. كحد أدنى، ستشكل التعدیالت التالیة تعدیالً جوھریاً: تغییر في فوائد البرنامج أو معاییر األھلیة، إضافة أو حذف نشاط 
 ) في خطة العمل.GLOما، أو تخصیص أو إعادة تخصیص عتبة نقدیة یحددھا مكتب األراضي العامة (

 
  .Bیقات العامةالنظر في التعل 

 
) في جمیع التعلیقات المكتوبة المتعلقة بخطة العمل أو أي تعدیل جوھري سیتم تقدیم GLOسینظر مكتب األراضي العامة (

) على كل جزء منھا، والموجود في قسم الملحق إلى إدارة اإلسكان GLOملخص للتعلیقات ورد مكتب األراضي العامة (
 عمل أو التعدیل الجوھري.) مع خطة الHUDوالتنمیة الحضریة (

 
  .Cشكاوى المواطنین 

 
) استجابة خطیة في الوقت المناسب لشكوى لكل مواطن، وسیتم تقدیم الرد خالل خمسة GLOسوف یقدم مكتب األراضي العامة (

 ) یوم عمل من تاریخ استالم الشكوى، عندما یمكن ذلك.15عشر (
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  .D تعدیل ھام 
 

إضافیین من خالل عملیة إدارة المنح، من المتوقع إدخال تعدیالت على خطة العمل ھذه، وقبل اعتماد مع توفر معلومات وتمویل 
موقع ال) بنشر الخطة المقترحة أو التعدیل على GLOأي تعدیل جوھري لخطة العمل ھذه، سیقوم مكتب األراضي العامة (

واطنین والحكومات المحلیة المتأثرة واألطراف المعنیة األخرى وسوف یتم توفیر فرصة معقولة للم لتعافي التابع لھاإللیكتروني ل
 لفحص الخطة أو محتویات التعدیل. وكحد أدنى، ستشكل التعدیالت التالیة تعدیالً جوھریًا:

 
 تغییر في فوائد البرنامج أو معاییر األھلیة؛ •
 ملیون دوالر؛ أو 5تخصیص أو إعادة تخصیص أكثر من  •
 إضافة أو حذف نشاط. •

 
  .Eتعدیل غیر جوھري 

 
) عندما تقوم بإجراء أي تعدیل HUD) بإخطار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (GLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة (

) أیام عمل على األقل من سریان التعدیل. 5) قبل خمسة (HUDغیر جوھري. وسیتم إخطار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) باستالم اإلخطار بتعدیالت غیر جوھریة عبر البرید اإللكتروني في HUDوالتنمیة الحضریة (وسوف تقر إدارة اإلسكان 

 ) أیام عمل.5غضون خمسة (
 

  .Fمشاورة المجتمع 
 

) إجراءات إلرسال برید إلكتروني GLOقبل أن یؤثر اإلعصار ھارفي على ساحل تكساس، اتخذ مكتب األراضي العامة (
یحتمل أن یكونوا في طریق الكوارث، وتذكیرھم بالخطوات التي یمكنھم اتخاذھا للمساعدة في ضمان للمسؤولین المحلیین الذین 

) جھوده للحصول على ردود فعل من GLOتعافي فعال، إذا لزم األمر. ومنذ ذلك الحین، واصل مكتب األراضي العامة (
الجماعیة والرحالت المتكررة إلى المجتمعات المتأثرة.  المسؤولین المحلیین واألطراف المھتمة من خالل االجتماعات والمكالمات

 وشملت ھذه الرحالت منتدیات عامة واجتماعات مع مسؤولین منتخبین، بما في ذلك شركاء الوالیة المحلیین والفیدرالیین.
 

خبین لتزویدھم ) اتصاالت جماعیة أسبوعیة مع مسؤولین محلیین منتGLOومنذ منتصف نوفمبر، أجرى مكتب األراضي العامة (
بآخر المستجدات بشأن جھود التعافي التي أعقبت إعصار ھارفي، وشملت المكالمات وقت للمشاركین لطرح األسئلة الھامة 

) إلى مكالمات نصف شھریة، ولكنھا GLOالمتعلقة بالتعافي العام ومجتمعھم. وبدًءا من فبرایر، تحول مكتب األراضي العامة (
 ا طلب المسؤولون المحلیون ذلك.قد تزید من معدالتھا إذ

 
) "اجتماعات فریق سترایك" GLO، أجرى مكتب األراضي العامة ()HUD(بالشراكة مع إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

للسماح للمسؤولین المحلیین بفرصة طرح أسئلة محددة وتقدیم مشاریع محتملة للوكاالت الحكومیة والفیدرالیة في محاولة للعثور 
 فضل تعافي منسق للمجتمعات الفردیة. إن الھدف ھو إجراء اجتماع لفریق سترایك مع كل مقاطعة في المنطقة المتأثرة.على أ

 
االجتماعات مع لجنة حاكم الوالیة إلعادة بناء والیة تكساس واجتماعات فریق سترایك في  )GLOشارك مكتب األراضي العامة (
  قائمة تجمیعیة بالمشاورات المجتمعیة. 11.1  ملحق. ویعرض الواالجتماعات األخرى المطلوبة
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  .Gموقع الویب العام 
 

) العام بموقع إلكتروني عام یقدم معلومات عن كیفیة استخدام جمیع أموال المنح GLOسوف یحتفظ مكتب األراضي العامة (
وإدارتھا / تنفیذھا، بما في ذلك: روابط لجمیع خطط العمل؛ تعدیالت خطة العمل، سیاسات وإجراءات برنامج المنح اإلجمالیة 

مشاركة المواطنین ومعلومات النشاط /  ؛ تقاریر األداء؛ متطلبات)CDBG-DR(التعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات
 البرنامج لألنشطة الموضحة في خطة العمل، بما في ذلك تفاصیل جمیع العقود وسیاسات الشراء الجاریة.

 
) خطة العمل (بما في ذلك 1( recovery.texas.gov  : ) العناصر التالیة على الموقع GLOسیوفر مكتب األراضي العامة (

) المشتریات والسیاسات 2؛ (DRGRالـ ) كما تم إنشاؤه باستخدام QPRجمیع التعدیالت)؛ كل تقریر ربع سنوي عن األداء (
الخدمات أو  ) حالة4؛ و ()CDBG-DR(التعافي من الكوارث -) تنفیذ عقود المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات3( ؛واإلجراءات

) (على سبیل المثال، مرحلة الشراء ومتطلبات االقتراحات GLOالسلع التي یتم شراؤھا حالیًا من قبل مكتب األراضي العامة (
 وما إلى ذلك).

 
) بموقع إلكتروني شامل فیما یتعلق GLOباإلضافة إلى البنود المحددة المذكورة أعاله، سوف یحتفظ مكتب األراضي العامة (

اإللیكتروني أنشطة التعافي من الكوارث بمساعدة ھذه االعتمادات المالیة. ویشمل ذلك اإلبالغ عن المعلومات على الموقع  بجمیع
، ومعلومات إضافیة متعمقة عن البرنامج في موقع GLO ( recovery.texas.govلمكتب األراضي العامة (للتعافي التابع 

في الوقت المناسب لتعكس أحدث المعلومات اإللیكتروني  الموقعمنفصل مخصص خصیًصا للتعافي من الكوارث. سیتم تحدیث 
 حول استخدام ھذه االعتمادات المالیة وأي تغییرات في السیاسات واإلجراءات، حسب الضرورة. وكحد أدنى، سیتم إجراء

 التحدیثات على أساس شھري.
 

 موقعا مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس على اإلنترنت1. 
 

 https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspxمدینة ھیوستن:  •
 https://csd.harriscountytx.gov/Pages/default.aspxمقاطعة ھاریس:  •

 
 ) على اإلنترنتCOGمواقع مجلس الحكومات (2. 

 
 AACOG :(www.aacog.comمجلس منطقة أالمو للحكومات ( •
 BVCOG :(www.bvcog.orgمجلس حكومات وادي برازوز ( •
 CAPCOG:( www.capcog.orgمجلس حكومات منطقة العاصمة ( •
 CBCOG :(www.cbcog98.orgالمجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي ( •
 CTCOG :(www.ctcog.orgالمجلس االستشاري الحكومي لتكساس ( •
 DETCOG :(www.detcog.orgالمجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس ( •
 GCRPC :(www.gcrpc.orgلجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي ( •
 GAC-H :(gac.com-www.hھیوستون ( –مجلس منطقة غالفستون  •
 SETRPC :(www.setrpc.orgمجلس التخطیطي اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس (ال •

 
 .H التنازالت 

 
) التنازل عن أو تحدید شروط بدیلة ألي حكم في HUDیخول قانون المخصصات لسكرتیر إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 أي قانون أو الئحة یدیرھا السكرتیر فیما یتعلق بالتزام السكرتیر، أو استخدام المتلقي لھذه االعتمادات المالیة والضمانات، باستثناء
لمتطلبات المتعلقة بالطالء المحتوي على المتطلبات المتعلقة باإلسكان العادل، وعدم التمییز، ومعاییر العمل، والبیئة (بما في ذلك ا

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/DisasterRecovery.aspx
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/default.aspx
http://www.aacog.com/
http://www.bvcog.org/
http://www.capcog.org/
http://www.cbcog98.org/
http://www.ctcog.org/
http://www.detcog.org/
http://www.gcrpc.org/
http://www.h-gac.com/
http://www.setrpc.org/
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) طلب من المستفید موضًحا سبب الحاجة إلى ھذا التنازل لتسھیل استخدام ھذه االعتمادات المالیة أو 1الرصاص)، بُنَاء على:  (
التنازل  یتم إعطاء سلطة ..HCDـ ) استنتاج من السكرتیر بأن ھذا التنازل لن یتعارض مع الھدف العام ل2الضمانات؛ و  (

 .570.5، و 91.600، 5.110من كود اللوائح الفیدرالیة  24التنظیمیة أیضا من قبل البند 
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 خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -. مشاركة المواطن  6.2
 

علق تالھدف األساسي من ھذه الخطة ھو تزوید سكان مقاطعة ھاریس بفرص محددة إلشراك أنفسھم في عملیة التعافي حیث أنھا ت
). تدرك مقاطعة ھاریس بشكل حاد الصعوبات CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

التي یواجھھا العدید من األشخاص في أعقاب إعصار ھارفي وتسعى جاھدة لتوفیر سھولة الوصول إلى السكان الضعفاء الذین 
 یكافحون من أجل التعافي.

 
بدأت مقاطعة ھاریس رسمیًا أنشطة مشاركة المجتمع. اجتمعت المقاطعة مع المدافعین المحلیین لمناقشة  ،2018أبریل  16في 

الحاجة إلى االستحواذ على السكن، وحوافز مالك المنازل األخرى، ومشاركة المواطنین المستقبلیة لتعافي من إعصار ھارفي 
)، خاصة AFFH( والتعزیز اإلیجابي لإلسكان العادل ،CDBG-DRلكوارث التعافي من ا-والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

أثناء وقوع الكارثة وبعدھا. تتمثل أھداف المقاطعة الخاصة بالمشاركة المجتمعیة في الحصول على مدخالت حول االحتیاجات 
بیة االحتیاجات الفوریة والمستقبلیة، والتثقیف في المقطعة، وتوفیر موارد للوصول إلى الخدمات القائمة لتل ُملَبَّاةواالحتیاجات غیر ال

، وتحدید أي ممارسات تمییزیة یتعرض لھا CDBG-DRالتعافي من الكوارث -بشأن برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
الجمھور، سكان المقاطعة أثناء تعافیھم وتوفیر إمكانیة الوصول لمعالجة مثل تلك الممارسات. ستسعى المحافظة إلى إشراك 

وخاصة الفئات الضعیفة مثل األشخاص ذوي الدخل المنخفض واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ والدافعین عن الحقوق المدنیة وحق 
اإلسكان؛ قادة المجتمع المحلي، المؤسسات غیر الربحیة؛ أصحاب األعمال؛ وأصحاب المصلحة اآلخرین. تقدم مقاطعة ھاریس 

 العدید من طرق التفاعل:
 

مناقشات المجموعات الصغیرة حول موضوع محدد  -مجموعة أصحاب المصلحة وفریق التركیز اجتماعات  .1
 لالحتیاجات غیر المستوفاة

 اجتماعات مجتمعیة بأسلوب مفتوح ترحب بكل الناس .2
 متوفر باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة -استطالع رأي المجتمع  .3
عیة على المستوى الشعبي مع المشرفین المحلیین الذین المشاركة المجتم -یسمح االجتماع المجتمعي في صندوق  .4

یقودون مجموعات صغیرة من الجیران من خالل سلسلة من األسئلة المتعلقة باستعادة أسرھم المعیشیة ومجتمعھم 
 .CDBG-DRالتعافي من الكوارث -والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 المجتمع وقادة ھاریس مقاطعة في للمقیمین (Project Recovery) المشروع لتعافي االلكتروني الموقع یوفر .5
 وصالت یوفر كما الكوارث من التعافي برامج عن معلوماتحدیثة األخرى المعنیة الجھات من وغیرھا والشركات

 .http://harrisrecovery.org ھو اإللكتروني الموقع عنوان .الموارد إلى
 

دائرة الخدمات المجتمعیة في مقاطعة ھاریس سلسلة من االجتماعات المجتمعیة مع شركائنا ، أجرت 2018من مایو إلى یولیو 
(انظر قائمة االجتماعات في الملحق). عقدت ھذه االجتماعات في  BakerRipleyفي المجتمع، مثل مشروع تنظیم تكساس  و

شورات االجتماع باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة جمیع أنحاء المقاطعة وتضمنت بعض المدن الصغیرة في المقاطعة. تم توزیع من
والفیتنامیة من خالل المدارس المحلیة ومناطق الخدمات العامة والمؤسسات غیر الربحیة المحلیة ووسائل التواصل االجتماعي 

كان والرسائل النصیة وبالبرید اإللكتروني مباشرةً للسكان وحمالت توصیل من الباب إلى الباب وعن طریق المكالمات الھاتفیة للس
شخًصا،  55والنشر في المباني المجتمعیة واإلعالم اإلخباري (إذاعة وطباعة وتلیفزیون). وبلغ متوسط حضور االجتماعات 

شخص. كان متاًحا باالجتماعات كان مترجمین فوریین ومترجمین بلغة اإلشارة. وتراوحت  100واجتماعین حضرھما أكثر من 
نین من الحاجة إلى برنامج االستحواذ والحاجة إلى تحسین الصرف الصحي وصوًال لألفراد الذین یعبرون المناقشات بین المواط

استضافت  ،عن احتیاجاتھم الشخصیة للتعافي مثل خیارات إصالح المنازل والحاجة إلى مساكن میسورة التكلفة. في االجتماعات
ومركز  ،Lone Star Legalانونیة ذات المسؤولیة المحدودة مقاطعة ھاریس مجموعات مثل شركة لون ستار للمساعدة الق

)،  والمحافظات FEMA، والبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HCموارد اإلسكان 
 المحلیة إلدارة تشغیل مقصورات المعلومات لحضور االجتماع.
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لمدافعین والخبراء المتخصصین. ضم الحضور مقدمي اإلسكان ودعاة اإلسكان العادل عقدت مقاطعة ھاریس اجتماعین مع ا 
والمؤسسات غیر الربحیة وسلطات اإلسكان والجامعات وقادة البیئة والمھندسین ومقدمي الخدمات المالیة والبنائین والقادة الدینیین 

 ي تخدم السكان المعاقین.ومقدمي الخدمات القانونیة ومقدمي خدمات االستحواذ والمنظمات الت
 

 Project Recovery السیاسات المتعلقة بالموقع االلكتروني 
 

قامت إدارة الخدمات المجتمعیة في مقاطعة ھاریس، وھي اإلدارة الرئیسیة المسئولة عن برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
الذي یوفر للمقیمین في مقاطعة ھاریس وقادة المجتمع  Project Recovery التعافي من الكوارث، بتطویر الموقع اإللكتروني -

والشركات وغیرھا من الجھات المعنیة األخرى معلومات محدثة عن برامج التعافي من الكوارث كما یوفر وصالت إلى الموارد. 
ة استخدام كافة اعتمادات المنح وكیفیة وسوف تحافظ المقاطعة على ھذا الموقع اإللكتروني العام والذي یوفر معلومات عن كیفی

التعافي من  -إدارتھا/وتنظیمھا بما في ذلك روابط لخطط العمل وتعدیالتھا وإرشادات برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
ة الموضحة الكوارث والسیاسات واإلجراءات وتقاریر األداء ومشاركة الموطنین ومعلومات عن األنشطة/البرامج لكافة األنشط

 .في قسم المقاطعة الخاص بخطة عمل والیة تكساس، بما في ذلك تفاصیل عن العقود وسیاسات الشراء الجاریة
 

 . /http://harrisrecovery.org الخاص بمقاطعة ھاریس ھو Project Recovery عنوان الموقع اإللكتروني
 

 .تظمة شھریًا على أقل تقدیرسیتم مراجعة وتحدیث ھذا الموقع اإللكتروني الشامل بصفة من
 

 الشراكة مع وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات
 

تعتبر وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات وكالة ذات غرض خاص أنشأھا المجلس التشریعي لوالیة تكساس في عام 
. وتولت وكالة 1935و  1929المدمرة في عامي بعد أن تقدم قادة المجتمع المحلي بطلب للمساعدة في مواجھة الفیضانات  1937

مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات في األصل مسؤولیة اإلشراف على األنھار والجداول والروافد النھریة ومیاه الفیضان في 
فة إلى مقاطعة ھاریس "ألغراض محلیة وبلدیة وللتحكم في الفیضانات وألغراض الري وغیرھا من األغراض المفیدة." باإلضا

ذلك، كانت وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات مسؤولة عن استصالح وتصریف المیاه الفائضة من أراضي مقاطعة 
ھاریس والحفاظ على الغابات، والحفاظ على المیاه الصالحة للمالحة "صالحة للمالحة" من خالل تنظیم میاه األمطار التي تتدفق 

 .إلیھا
 

واقتنت  1985ریس للتحكم في الفیضانات بإدارة برنامج االستحواذ السكني في مقاطعة ھاریس منذ عام قامت وكالة مقاطعة ھا
منزل من المنازل الواقعة في عمق السھول الفیضیة المیئوس منھا والتي لم تكن فیھا مشاریع الحد  3,000وأزالت ما یقرب من 

ز میاه األمطار فعالة من حیث التكلفة و/أو مفیدة. وبمجرد شراء من أضرار الفیضانات، مثل تحسین القنوات أو أحواض احتجا
ھذه القطع، استعادت وظیفتھا المفیدة وساعدت في تخزین میاه الفیضانات. وحصل مالكو المنازل التي تم شراؤھا على مساعدة 

 .لالنتقال إلى منطقة أخرى تقل فیھا مخاطر الفیضانات
 

التعافي من الكوارث، وبما أن إعصار  -تمویل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  ونظًرا ألن المقاطعة ھي المسئول عن
ھارفي كان عبارة عن فیضان مدمر بالمقاطعة، فإن الشراكة الطبیعیة لمقاطعة ھاریس أن تتعاون مع وكالة مقاطعة ھاریس للتحكم 

مجتمعیة واإلدارة الھندسیة التابعھ لھا، بشكل منتظم مع وكالة في الفیضانات. وتلتقي مقاطعة ھاریس، من خالل إدارة الخدمات ال
مقاطعة ھاریس للتحكم في الفیضانات لتطویر برامج مستقبلیة لتحسین الصرف الصحي في المقاطعة وتوسیع نطاق برنامج 

كان وتوعیتھم فیما االستحواذ وخاصةَ ألسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وینسق الفریق أیًضا جھودًا للتواصل مع الس
، 2018) تحسین الصرف الصحي في المستقبل. وخالل الفترة ما بین مایو وأغسطس 2) برنامج االستحواذ و 1یتعلق بما یلي: 

اجتماًعا مجتمعیًا لتثقیف الجمھور بشأن موارد التعافي وتجمیع اإلسھامات العامة بشأن  35عقدت المجموعتان أكثر من 
 .ة وتعلیقاتھم بالنسبة للمشروعات المستقبلیة المحتملةاالحتیاجات غیر الملبا
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 التظلمات والطعون
 

مقاطعة ھاریس ھي المسؤولة عن الرد على التظلمات والطعون في أوانھا وبطریقة احترافیة. وستتاح إجراءات التظلمات 
تكون لدى مقدمى الطلبات من اإلجراءات والطعون لمقدمي الطلبات لتوفیر نظام سریع وفاعل لحل المخاوف أو النزاعات التي قد ت

الرسمي وعملیة الطعن لتظلم غیر اعملیة كالً من لطعن اءات اجرإتشمل ف سوالمتبعة والخدمات التي تقدمھا مقاطعة ھاریس. و
 فقةامووثالث ف طرجلسات االستماع غیر الرسمیة والمراجعة من لحصر اال ل لمثااتتضمن على سبیل أن لتي یمكن المكتوب وا

وستحتفظ مقاطعة ھاریس بسجل لكل شكوى أو طعن تتلقاه لتضم جمیع البالغات وتسویاتھا. أما الشكاوى التي تزعم لمدیر. ا
انتھاك قوانین اإلسكان العادل فسیتم توجیھھا إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة إلجراء مراجعة فوریة (راجع سیاسة التظلمات 

وى المتعلقة بالتدلیس أو إھدار أو سوء استخدام االعتمادات المالیة الحكومیة إلى الخط الساخن والطعون). وسیتم توجیھ الشكا
أو  1-800-347-3735على رقم الھاتف ) الخاص بمكتب التفتیش العام بإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة لإلبالغ عن التدلیس

مقدم الطلب على قرار المقاطعة، فیمكنھ تقدیم طعن إلى مكتب  إذا لم یوافق .(hotline@hudoig.gov :عبر البرید اإللكتروني
 .األراضي العامة بتكساس

 
یوم عمل حیثما  15وعند استالم شكوى أو طعن، یرد ممثل الجھة المقدم إلیھا الطعن على مقدم الشكوى أو الطعن في غضون 

ل الھاتفي كوسیلة اتصال رئیسیة، ومع ذلك یتم استخدام أمكن ذلك. وألسباب نفعیة بحتة یتعین على مقاطعة ھاریس استخدام االتصا
 .البرید اإللكتروني والخطابات المختومة من البرید عند الضرورة

 
وستقوم مقاطعة ھاریس بتحدید فریق من الموظفین تكون مھمتھم ضمن البرامج التعامل مع جمیع استفسارات مقدمي الطلبات 

) تحدید ما إذا كانت الشكاوى والطعون تتعلق بنشاط أو ھیئة مقاطعة 1والً عن: (والمشاركین. وسوف یكون ھذا الفریق مسئ
) ضمان أن تكون االستجابة لجمیع الشكاوى والطعون ضمن اإلطار الزمني المناسب (یجب تقدیم رد في غضون 2ھاریس و(

اطعة ھاریس سیاسة للتظلمات ) توصیل جمیع الشكاوى والطعون إلى تسویة. لدى مق3یوم عمل من استالم الشكوى) و( 15
والطعون تتناول معالجة الشكاوى الواردة، بما في ذلك عملیة تصعید الشكوى لضمان معالجة الشكاوى في مرحلة مبكرة من 

یوم عمل مع إرسال تقریر نھائي مكتوب إلى  45مراحل العملیة. سیتم االنتھاء من جمیع إجراءات الطعن أو الشكوى خالل 
 .ا اإلطار الزمنيالشاكي خالل ھذ

 
 :یجب الحفاظ على الوثائق الخاصة بكل شكوى أو طعن. والبد أن یتضمن كل ملف ما یلي

 معلومات االتصال الخاصة بصاحب الشكوى؛ •
 شكوى أولیة؛ •
 عنوان ورقم المشروع المسند لمقاطعة ھاریس (إن وجد)؛ •
 أي اتصاالت من وإلى مقدم الشكوى أو الطعن؛ •
 بأي مالحظات أو خطابات أو غیرھا من وثائق التحقیق؛ نتائج التحقیق، مصحوبة •
 تاریخ إغالق الشكوى أو الطعن؛ و •
 أي إجراء آخر تم اتخاذه. •
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 خطة عمل مدینة ھیوستن المحلیة -. مشاركة المواطنین 6.3
 

إعصار ھارفي یكمن الھدف األساسي من ھذه الخطة في توفیر فرصة لسكان ھیوستن إلشراك أنفسھم في عملیة التعافي من 
  التعافي من الكوارث-حیث أنھا تخص اعتمادات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

Aالتعمیم والنشر . 
 

ستكون خطة العمل المحلیة لمدینة ھیوستن بمثابة تعدیل جوھري یتم إضافتھ إلى خطة عمل والیة تكساس، والتي یمكن العثور 
األراضي  علیھا على الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب

ستتبع خطة العمل المحلیة    . http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html:العامة
 30للمدینة متطلب النشر الخاص بالوالیة لنشر الخطة المقترحة أو أي تعدیالت مستقبلیة علیھا لفترة جمع تعلیقات عامة مدتھا 

 خاص بإدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ھیوستن على الرابطیوًما على الموقع اإللكتروني ال
www.houstonts.gov/housing أو صفحة التعافي على الرابطwww.recovery.houstontx.gov . 

Bالمشورة المجتمعیة . 
 

للمدینة مجموعة عمل صغیرة من أصحاب المصلحة  HCDD عقدت إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة ،2018وبدًءا من أبریل 
والمنظمات المجتمعیة لمناقشة أفضل الممارسات ومساًرا للمضي قدًما في المشاركة المجتمعیة لضمان مساھمة سكان ھیوستن 

. إن CDBG-DRالتعافي من الكوارث -جمالیة لتنمیة المجتمعاتفي كیفیة استخدام المدینة لتمویل إعصار ھارفي التابع للمنح اإل
أوًال إعالم المجتمع بأساسیات تمویل  –نھج إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة في جمیع مراحل عملیة المشاركة ھو نھج ذو شقین 

ى مستوى األحیاء من أجل فھم وثانیًا جمع المدخالت عل CDBG-DR التعافي من الكوارث-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
اعتمدت إدارة اإلسكان والتنمیة  ،أفضل لالحتیاجات غیر المرتبطة بالكوارث. بالتشاور مع أصحاب المصلحة المجتمعیین

 المجتمعیة المبادئ التالیة في الوصول إلى المجتمعات المتأثرة بالكوارث:
 

 لقضایا المعلقة المرتبطة بالكوارثكن شفافًا مع المجتمع حول البیانات والبرامج لمعالجة ا •
بما في ذلك عملیة  CDBG-DRالتعافي من الكوارث -إبالغ السكان بعملیة تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات •

 خطة العمل، ومتطلبات التنظیم واألنشطة المؤھلة وغیر المؤھلة والموارد المؤقتة المتاحة
 ي المدینةطلب مدخالت تمثیلیة من مناطق مختلفة ف  •
 توفیر طرق متعددة للسكان لتقدیم التعلیقات •
 ربط مدخالت المجتمع بالقرارات المتعلقة بتمویل التعافي من الكوارث •
االستفادة من االجتماعات المجدولة بالفعل مع الشركاء الخارجیین، باإلضافة إلى جدولة االجتماعات التي تستضیفھا  •

 المدینة
 

عملت إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة مع مجموعات المجتمع، والمجموعات التي تمثل  ،2018خالل شھري مایو ویونیو 
ومجالس الحي العلیا، والمجموعات المدنیة، وأعضاء مجلس المدینة الستضافة االجتماعات العامة في جمیع  ،الطبقات المحمیة

دارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة بعض الشركاء المجتمعیین، شاركت إ ،أنحاء المدینة إلعالم خطة عمل المدینة. باإلضافة إلى ذلك
مركز تصمیم الموارد، ومدرسة علوم الصحة بجامعة تكساس،  -مركز كلیة العمارة -] وجامعة ھیوستن bcمثل ورشة عمل [

اإلجمالیة لتنمیة  لتوفیر تسھیالت االجتماعات ومساعدات حفظ السجالت. ویشمل شكل ھذه االجتماعات عرًضا بشأن تمویل المنح
یلیھ مناقشات مائدة میسرة حول التحدیات واألولویات الرئیسیة في مجال مواجھة  CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المجتمعات

الكوارث. وركزت مناقشات المائدة على األحیاء، حیث ناقش السكان مخاوفھم فیما بعد الكوارث حول موضوعات محددة حول 

http://www.houstonts.gov/housing
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الجمھور المستھدف، ُعقدت اجتماعات باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة، مع توافر خدمات الترجمة الفوریة األحیاء. وبالنظر إلى 
 حسب الحاجة.

 
وباإلضافة إلى ذلك، عقدت إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة وشاركت في العدید من فعالیات المشاركة المجتمعیة في مواجھة 

المطورین والمدافعین عن اإلسكان. للحصول على تغذیة راجعة بشأن احتیاجات التعافي الكوارث مع مجموعات من الخبراء من 
من الكوارث على نطاق المدینة، أطلقت إدارة اإلسكان والتنمیة المجتمعیة استقصاًء عاًما عن إعصار ھارفي باللغة اإلنجلیزیة 

 ردًا. 746  ، كانت قد تلقت2018یونیو  24. وبحلول 2018مایو  14واإلسبانیة في 
 

Cالشكاوى . 
 

ستقدم إدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ھیوستن ردًا مكتوبًا على الفور على كافة الشكاوى المكتوبة الواردة المتعلقة ببرامج المنح 
في غضون التعافي من الكوارث. وسوف یتم تقدیم الرد مكتوبًا أو بأي وسیلة اتصال أخرى فعالة  -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 

 .) یوم عمل من استالم الشكوى حیثما أمكن ذلك15خمسة عشر (

Dالموقع اإللكتروني العام . 
 

سوف تحتفظ إدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ھیوستن بموقع إلكتروني عام یوفر معلومات عن كیفیة استخدام كافة اعتمادات 
. وسیكون لدى إدارة اإلسكان www.recovery.houstontx.govالمنح وكیفیة إدارتھا. ستكون صفحة التعافي اإللكترونیة 

 وتنمیة المجتمع في ھیوستن إجراء لضمان تحدیث الوثائق والمعلومات على ھذا الموقع اإللكتروني.
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. الملحق أ:  المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًرا والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة 7.1
 ) (CDBG-DRكوارث التعافي من ال-المجتمعات

 
 MI( 77335( نیوتن جرایمز (MI)أرانساس 

 77351 (MI)نویسیس  جوادالوابي  أوستین
 77414 (MI)أورانج  (MI)ھاردن  باستروف

 77423 بولك (MI)ھاریس  بیي
 MI( 77482( رفیوجیو جاكسون (MI)برازوریا 
 77493 سابین )MI( جاسبر بورلیسون

 77979 سان أوجستین (MI)جیفرسون  كالدویل
 78934 (MI)سان جاسینتو  جیم ویلز كالھون

  (MI)سان باتریسیو  كیرنز (MI)تشیمبرز 
 MI = HUD تایلر كلیبرغ كولورادو

تم تعریفھا بإعتبارھا 
 تأثراً األكثر 

 (MI)فیكتوریا  الفاكا كومال
 وواكر لیي دیویت

  والر (MI)لیبیرتي  )MI( فایت
  واشنطن مادیسون (MI)فورت بند 
  (MI)وارتون  ماتاغوردا (MI)غالفستون 

  75979 میالم جولیاد
  77320 (MI)مونتجمري  جونزالیس

والیة تكساس: المناطق األكثر تأثرا 
 إلعصار ھارفي

 )123-115(القانون العام 

 حدود المدینة

 ً  123 - 115بحسب القانون العام  مناطق تأثرا
ً  ةمنطق 20الرموز البریدیة الجدیدة ألكثر    تأثرا

 123 - 115بحسب القانون العام 

 المجلس االستشاري للحكومة 
-مقاطعة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 ) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (
 المقاطعة
 الخلیج الساحلي

 میل
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)  ُمرتََّبة CDBG-DRمن الكوارث (التعافي -مقاطعات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 بحسب  مجالس الحكومات

 
المجلس االستشاري 

 )COGالحكومي (

المقاطعات المؤھلة للمنح اإلجمالیة 
التعافي من -لتنمیة المجتمعات

 )  CDBG-DRالكوارث (

المجلس االستشاري 
 )COGالحكومي (

المقاطعات المؤھلة للمنح اإلجمالیة 
من  التعافي-لتنمیة المجتمعات

 )  CDBG-DRالكوارث (
GCRPC كالھون AACOG كومال 
GCRPC دیویت AACOG جوادالوابي 
GCRPC جولیاد AACOG كیرنز 
GCRPC جونزالیس BVCOG بورلیسون 
GCRPC جاكسون BVCOG جرایمز 
GCRPC الفاكا BVCOG مادیسون 
GCRPC فیكتوریا BVCOG واشنطن 
H-GAC أوستین CAPCOG باستروب 
H-GAC برازوریا CAPCOG كالدویل 
H-GAC تشیمبرز CAPCOG فایت 
H-GAC كولورادو CAPCOG لیي 
H-GAC فورت بند CBCOG أرانساس 
H-GAC غالفستون CBCOG بیي 
H-GAC ھاریس CBCOG جیم ویلز 
H-GAC لیبیرتي CBCOG كلیبرغ 
H-GAC ماتاغوردا CBCOG نویسیس 
H-GAC مونتجمري CBCOG رفیوجیو 
H-GAC وواكر CBCOG سان باتریسیو 
H-GAC والر CTCOG میالم 
H-GAC وارتون DETCOG جاسبر 

SETRPC ھاردن DETCOG نیوتن 
SETRPC جیفرسون DETCOG بولك 
SETRPC أورانج DETCOG سابین 

  DETCOG سان أوجستین 
  DETCOG سان جاسینتو 
  DETCOG تایلر 
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 والیة تكساس – . الملحق ب: الشھادات8.1
 

. یجب على كل من یحصل على مخصص مباشر بموجب 91.325و  91.225من كود اللوائح الفیدرالیة  24تم التنازل عن البند 
 ھذا اإلشعار تقدیم الشھادات التالیة مع خطة العمل:

 
 .aین فیما یتعلق بأي نشاط مدعوم یقر الممنوح المستفید بأنھ ساري المفعول وتتبع خطة مساعدة سكنیة للنزوح وإعادة التوط

 ).CDBGبالتمویل في إطار برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (
 

 .b  من كود اللوائح الفیدرالیة  24یشھد الممنوح المستفید على امتثالھ للقیود المفروضة على ممارسة اإلقناع المطلوب من قبل البند
 .87إذا طلب ذلك في الجزء ، باإلضافة إلى نماذج اإلفصاح، 87الجزء 

 
 .c یشھد الممنوح المستفید على أن خطة العمل الخاصة بالتعافي من الكوارث مسموح بھا بموجب قانون الوالیة والقانون المحلي

رعي (حسبما یمكن) وأن الممنوح المستفید وأي كیان أو كیانات معینة من قِبَل الممنوح المستفید وأي مقاول أو متعاقد أو متلقي ف
)، تمتلك CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-أو وكالة عامة معینة تقوم بنشاط ما مع صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

السلطة القانونیة لتنفیذ البرنامج الذي تسعى من خاللھ للحصول على التمویل، وفقا للوائح إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUDإلشعار. یشھد الممنوح المستفید بأن األنشطة التي یتعین االضطالع بھا باالعتمادات المالیة بموجب ) المعمول بھا وھذا ا

 ھذا اإلشعار تتماشى مع خطة عملھا.
 

 .dستحواذیشھد الممنوح المستفید بأنھ سوف یتوافق مع متطلبات ا URA من  24، كما تم تعدیلھا، واللوائح التنفیذیة في الجزء
 اللوائح الفیدرالیة، باستثناء الحاالت التي یتم فیھا تقدیم التنازالت أو المتطلبات البدیلة في ھذا اإلشعار. من كود 49 البند

 
 .e 12( 1968من قانون اإلسكان والتنمیة الحضریة لعام  3یؤكد الممنوح المستفید أنھ سوف یتوافق مع المادة U.S.C. (u1701 ،

 .135كود اللوائح الفیدرالیة من  24واللوائح التنفیذیة في البند 
 

 .f من كود اللوائح الفیدرالیة  24یشھد الممنوح المستفید على أنھ یتبع خطة مفصلة لمشاركة المواطنین، تلبي متطلبات البند
ا (باستثناء ما ھو منصوص علیھ في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البدیلة لھذه المنحة). كم 91.105أو  91.115

یجب أن تتبع كل حكومة محلیة تتلقى مساعدة من الممنوح المستفید للوالیة خطة مشاركة مفصلة للمواطنین تلبي متطلبات البند 
(باستثناء ما ھو منصوص علیھ في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البدیلة  570.486من كود اللوائح الفیدرالیة  24

 لھذه المنحة).
 

 .gلممنوح المستفید للوالیة بأنھا قد تشاورت مع الحكومات المحلیة المتأثرة في المقاطعات المعینة في اإلعالنات الكبرى یشھد ا
المغطاة للكوارث في عدم االستحقاق واالستحقاق والمناطق القبلیة للوالیة في تحدید استخدامات االعتمادات المالیة، بما في ذلك 

 م تنفیذھا مباشرة من قبل الوالیة.التمویل، أو األنشطة التي یت
 

 .h:یؤكد الممنوح المستفید أنھ یمتثل لكل من المعاییر التالیة 
 

. سیتم استخدام االعتمادات المالیة فقط للنفقات الضروریة المتعلقة باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى 1
االقتصادي في المناطق األكثر تأثراً واألزمة التي بسببھا أعلن الطویل، واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان واإلنعاش 

وفقًا لروبرت ت. ستافورد، قانون اإلغاثة والمساعدة في حاالت الكوارث لعام  2016الرئیس أنھا كارثة كبرى في عام 
1974 )42 .U.S.C 5121 .t seqe.( 
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التعافي -ساعدة في صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات. وفیما یتعلق باألنشطة التي من المتوقع أن تُقدَّم لھا الم2
)، فقد تم وضع خطة العمل بحیث تعطي األولویة القصوى الممكنة لألنشطة التي ستفید CDBG-DRمن الكوارث (

 العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
 
) CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لمجتمعات. یجب أن یفید االستخدام اإلجمالي ألموال المنح اإلجمالیة لتنمیة ا3

% على األقل (أو نسبة أخرى تسمح بھا 70بشكل أساسي العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطریقة تضمن 
) في تنازل منشور في إشعار السجل االتحادي المعمول بھ) من مبلغ المنحة HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 التي یستفید منھا مثل ھؤالء األشخاص. یتم إنفاقھا لألنشطة
 
. لن یحاول الممنوح المستفید استرداد أي تكالیف رأسمالیة للتحسینات العامة بمساعدة أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة 4

، من خالل تقییم أي مبلغ مقابل الممتلكات المملوكة أو المسكونة من )CDBG-DR(التعافي من الكوارث -المجتمعات
األشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، بما في ذلك أي رسوم یتم تحصیلھا أو تقییم یتم إجراؤه كشرط قِبَل 

 الحصول على ھذه التحسینات العامة، ما لم:
 

)a تُستخدم أموال منحة التعافي من الكوارث لدفع نسبة ھذه الرسوم أو التقدیرات المتعلقة بالتكالیف الرأسمالیة (
 العامة الممولة من مصادر اإلیرادات غیر تلك المسجلة تحت ھذا العنوان؛ أولھذه التحسینات 

 
)b ألغراض تقییم أي مبلغ مقابل ممتلكات یملكھا أو یشغلھا أشخاص ذوي دخل متوسط، یقر الممنوح (

من  ) (بأي شكلCDBGالمستفید للسكرتیر بأنھ یفتقر إلى أموال كافیة من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (
 األشكال) لالمتثال لمتطلبات البند (أ).

 
 .i  یشھد الممنوح المستفید على أن المنحة سوف تدار ویتم إدارتھا بالتوافق مع القانون السادس من قانون الحقوق المدنیة لعام

1964 )42 U.S.C. 2000d( وقانون اإلسكان العادل ،)42 U.S.C. 3601-3619( ذلك سیتم بشكل ، واللوائح التنفیذیة، وبأن
 إیجابي في اتجاه تعزیز اإلسكان العادل.

 
 .j  یشھد الممنوح المستفید على أنھ قد اعتمد وفرض السیاسات التالیة، وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یشھد على أنھ سیطلب من

 الحكومات المحلیة التي تتلقى أموال المنح أن تصادق على أنھا قد تبنت وتفرض:
 
استخدام القوة المفرطة من قبل وكاالت إنفاذ القانون في نطاق سلطتھا القضائیة ضد أي شخص یشارك . سیاسة تحظر 1

 في مظاھرات الحقوق المدنیة غیر العدوانیة؛ و
 
. سیاسة تطبیق القوانین الحكومیة والمحلیة المعمول بھا ضد منع الدخول أو الخروج من المنشأة أو الموقع الذي ھو 2

 لحقوق المدنیة غیر العدوانیة في نطاق اختصاصھا.موضوع مظاھرات ا
 

 .k  یشھد الممنوح المستفید على أن (أو أي كیان متلقي فرعي أو كیان إداري) لدیھ حالیًا أو سیعمل على تطویر والحفاظ على
ات ھذا اإلشعار. یشھد القدرة على تنفیذ أنشطة التعافي من الكوارث في الوقت المناسب وأن الممنوح المستفید قد استعرض متطلب

، أو أیة شھادات 56-115الممنوح المستفید على دقة قائمة التحقق من الشھادة الخاصة باإلدارة المالیة ومنحة االلتزام بالقانون العام 
. A.1.a، والوثائق الداعمة ذات الصلة المشار إلیھا في )HUD(أخرى حدیثة، إذا وافقت علیھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

) المشار إلیھا HUDتحت القسم السادس وخطة التنفیذ وتقییم القدرة والطلبات ذات الصلة إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 . تحت القسم السادس.A.1.bفي 
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 .l وارث (التعافي من الك-یشھد الممنوح المستفید من المنحة بأنھ لن یستخدم أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-
DR ألي نشاط في منطقة تم تحدیدھا كمعرضة للفیضانات  الستخدام األراضي أو أغراض تخطیط التخفیف من المخاطر من (

مائة عام من  100قِبَل الوالیة أو الحكومة المحلیة أو القبلیة أو التي تم تحدیدھا كمنطقة خاصة لمخاطر الفیضانات (أو خالل 
، ما لم تتضمن )FEMA(الحالیة الخاصة بالفیضانات للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  الفیضانات) في معظم الخرائط اإلرشادیة

من كود  24والبند  11988أیًضا تصمیم أو تعدیل اإلجراء لتقلیل الضرر إلى أو داخل السھول الفیضیة، وفقًا لألمر التنفیذي 
كم ھو لوائح استخدام الوالیة والحكومة المحلیة والقبلیة . مصدر البیانات ذات الصلة لھذا الح55اللوائح الفیدرالیة الجزء 

الستخدامات األراضي وخطط تخفیف المخاطر وأحدث البیانات أو التوجیھات الصادرة عن الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
)FEMA(عدل تأمین الفیضان ، والتي تتضمن بیانات استشاریة (مثل ارتفاعات الفیضانات في قاعدة االستشارات) أو خرائط م

 المبدئي والنھائي.
 

 .m  من كود اللوائح  24یشھد الممنوح المستفید بأن أنشطتھ المتعلقة بالطالء المستند إلى الرصاص سوف تلتزم بمتطلبات البند
 .Rو  Kو  Jو  Bو  A، األجزاء الفرعیة 35الفیدرالیة، الجزء 

 
 .n 58من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء  24لبات البیئیة في البند یؤكد الممنوح المستفید أنھ سوف یمتثل للمتط. 

 
 .o .یشھد الممنوح المستفید بأنھ سوف یمتثل للقوانین المعمول بھا 

 
) لعقوبات HUD: قد یخضع أي شخص یدلي عن عمد بمطالبة كاذبة أو تصریح إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (تحذیر

 .U.S.C. 3729 31و  1001و  U.S.C. 287 18مدنیة أو جنائیة وفقا للبنود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Mark Havens   
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 خطة عمل الوالیة – الملحق ج: الجدول الزمني لتنفیذ البرنامج .9.1
 

وتنفیذ برامج التعافي، فإن ما یلي ھو جدول زمني تم تقدیره لبرامج اإلسكان  بینما قد یسھم عدد من العوامل في الجدول الزمني
 والبنیة التحتیة.
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  .A الجدول الزمني لبرنامج اإلسكان 

 
 

  .Bالجدول الزمني لبرنامج البنیة التحتیة 

 
 

تقدیم خطة العمل وموافقة إدارة اإلسكان والتنمیة 
 HUDالحضریة 

 

 تدبیر الحصول على الخدمات
 

داخل بوابة مكتب األراضي العامة  طلبتطویر ال
GLO  

 

 مساعدة مالك المنزلطلب تم نشر 
 

 طلبالتحقق من صحة ال
 
 المراجعة البیئیة 
 

 المعالجة النھائیة
 

 بدایة التجدید واإلصالح

تقدیم خطة العمل وموافقة إدارة اإلسكان والتنمیة 
 HUDالحضریة 

 
 تدبیر الحصول على الخدمات العامة

 
 MODتطویر إرشادات  

 
 للتوزیع COGتطویر طرق 

 
 بتقدیم تدریب للحكومة المحلیة GLOقیام 

 
 قیام الحكومات المحلیة بإعطاء األولویة للمشروعات

 
 GLOتسلیم المشروع وموافقة 

 
 تنفیذ اتفاقیة المتلقي الفرعي

 
 حصول الحكومة المحلیة على الخدمات

 
 الھندسة والتصمیم

 
 التخلیص الحكومي

 
 تدبیر الحصول على الخدمات اإلنشائیة

 والبیئة بدایة اإلنشاءاتالمقاوالت والھندسة والتصمیم
 

 بناء تحسینات البنیة التحتیة
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 خطة عمل الوالیة – الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج .10.1
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المصروفات الجاریة المتوقعة بواسطة البرنامج

Local Buyout/Acquisition Program Homeowner Assistance Program

Homeowner Reimbursement Program Affordable Rental Program

Local Infrastructure Program Economic Revitalization Program

State Planning State Administration

State Project Delivery PREPS Program

 المحلي االستحواذ/  الشراء برنامج
 

 المنازل لمالكي المدفوعات رد برنامج
 

 المحلي التحتیة البنیة برنامج
 
 التخطیط

 
 الوالیة مشروع تسلیم

 

 المنازل مالكي مساعدة برنامج
 

 معقولة بأسعار لإلیجار إسكان برنامج
 

 االقتصادي اإلنعاش برنامج
 

 الوالیة إدارة
 

 (PREPS) اإلیواء لبرنامج األساسیة والقوة الجزئي اإلصالح
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 خطة العمل المحلیة لمقاطعة ھاریس -. الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج 10.2
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 ؛ وتكالیف التخطیط ما قبل الجائزة 2018سبتمبر  30* تفترض بیانات اإلنفاق تاریخ بدایة العقد من 
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 خطة عمل مدینة ھیوستن المحلیة -. الملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج 10.3

 
 

 ملخص النفقات
 

 اإلجمالي 2023 2022 2021 2020 2019 2018 المیزانیة النشاط

 %100.0 %9.8 دوالر 38,487,485 %15.0 دوالر 58,909,415 %25.0 دوالر 98,182,359 %25.0 دوالر 98,182,359 %25 دوالر 98,182,359 %0.2 دوالر 785,459 دوالر 392,729,436 برنامج إعادة التأھیل لمالكي المنازل

 %100.0 %19.8 دوالر 40,392,000 %20.0 دوالر 40,800,000 %20.0 دوالر 40,800,000 %20.0 دوالر 40,800,000 %20 دوالر 40,800,000 %0.2 دوالر 408,000 دوالر 204,000,000 البرنامج الجدید لتنمیة األسرة الواحدة

 %100.0 %29.8 دوالر 95,741,017 %30.0 دوالر 96,383,574 %25.0 دوالر 80,319,645 %13.0 دوالر 41,766,215 %2 دوالر 6,425,572 %0.2 دوالر 642,557 دوالر 321,278,580 المنزل متعدد األسریجار إلعادة التأھیل إتنمیة و

 %100.0 %17.8 دوالر 10,894,508 %30.0 دوالر 18,361,530 %30.0 دوالر 18,361,530 %20.0 دوالر 12,241,020 %2 دوالر 1,224,102 %0.2 دوالر 122,410 دوالر 61,205,100 إعادة تأھیل وتنمیة إیجار المنزل الصغیر

 %100.0 %24.8 دوالر 5,391,842 %30.0 دوالر 6,522,390 %30.0 دوالر 6,522,390 %10.0 دوالر 2,174,130 %5 دوالر 1,087,065 %0.2 دوالر 43,483 دوالر 21,741,300 مساعدة مشتري المنزل

برنامج الشراء (( بالتوافق مع برنامج منحة التخفیف من 
 %100.0 %0.0 دوالر 0 %36.8 دوالر 15,014,400 %30.0 دوالر 12,240,000 %30.0 دوالر 12,240,000 %3 دوالر 1,224,000 %0.2 دوالر 81,600 دوالر 40,800,000 رث))مخاطر الكوا

 %100.0 %16.0 دوالر 3,333,614 %18.0 دوالر 3,750,316 %18.0 دوالر 3,750,316 %18.0 دوالر 3,750,316 %20 دوالر 4,167,018 %10.0 دوالر 2,083,509 ردوال 20,835,088 ٪ من مخصصات برنامج اإلسكان)2إدارة اإلسكان (حتى 

٪ من مخصصات إدارة 15برنامج الخدمات العامة (حتى 
 %100.0 %9.8 دوالر 5,880,000 %25.0 دوالر 15,000,000 %30.0 دوالر 18,000,000 %30.0 دوالر 18,000,000 %5 دوالر 3,000,000 %0.2 دوالر 120,000 دوالر 60,000,000 المجتمعیة) اإلسكان والتنمیة

 %100.0 %12.8 دوالر 3,873,899 %25.0 دوالر 7,566,209 %30.0 دوالر 9,079,450 %30.0 دوالر 9,079,450 %2 دوالر 605,297 %0.2 دوالر 60,530 دوالر 30,264,834 برنامج اإلنعاش االقتصادي

٪ من مخصصات إدارة اإلسكان والتنمیة 5التخطیط (حتى 
 %100.0 %5.0 دوالر 1,155,000 %10.0 دوالر 2,310,000 %25.0 دوالر 5,775,000 %30.0 دوالر 6,930,000 %20 دوالر 4,620,000 %10.0 دوالر 2,310,000 دوالر 23,100,000 المجتمعیة)

 %100.0 %17 دوالر 205,149,365 %23 دوالر 264,617,834 %25 دوالر 293,030,690 %21 دوالر 245,163,490 %14 دوالر 161,335,412 %0.6 دوالر 6,657,547 دوالر 1,175,954,338 إجمالي
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 النفقات الفصلیة حسب السنة 
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 المصروفات الجاریة المتوقعة بواسطة البرنامج

 

 المنازل لمالكي المدفوعات رد برنامج
 الصغیرة اإلیجاریة القیمة ذات المنازلوتنمیة  المدفوعات رد برنامج

 )اإلسكان برنامج مخصصات من% 2 إلى(تصل  اإلسكان إدارة
HCDD   من مخصصات)5التخطیط (یصل إلى % 

 

 الواحدة األسرة تنمیة برنامج
 المنازل مشتري مساعدة

HCDD   من مخصصات)5برنامج الخدمات العامة (یصل إلى % 
 

 لمنازل ذات اإلیجار متعدد العائالتل المدفوعات ورد تنمیة
 )HMGP(مطابقة الشراء تبعا لـ  الشراء برنامج

 االقتصادي اإلنعاش برنامج
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 والیة تكساس – المشاوراتالملحق ھـ:  .11.1
 

 التاریخ االجتماع األطراف التي مثلت / الغرض

مدن بورت الفاسا، وروبستاون، كوربس  تقدیر األضرار
 كریستي

8/29/2017 

 8/30/2017 مدینة بورت أرانساس في المناطق المتضررة مع المسؤولین المنتخبینالتجول 

 8/31/2017 مدینة كوربس كریستي االجتماع بالبلدیة لمناقشة حاجات اإلصالح

مناقشة استخدام اإلسكان القریب األمد للوكالة الفیدرالیة 
مع اإلسكان الطویل األمد  (FEMA) إلدارة الطوارئ

 التعافي من الكوارث-لیة لتنمیة المجتمعاتللمنح اإلجما
(CDBG-DR) 

 9/1/2017 براد جیر، ویت أوبرایانز

مناقشة استخدام اإلسكان القریب األمد للوكالة الفیدرالیة 
مع اإلسكان الطویل األمد  (FEMA) إلدارة الطوارئ

 التعافي من الكوارث-للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
(CDBG-DR) 

 9/2/2017 لویزیانا -ملجأ في المنزل برنامج 

جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس  إدارة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع
 أوستن -

9/7/2017 

 9/8/2017 تكساس أبلسید مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة  مقاطعة ھاریس، ومدینة ھیوستن
 بإعصار ھارفي

9/12/2017 

جلسة استماع بیان عن برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث-المجتمعات

 9/12/2017 ھیوستن -وفد الوالیة 

 9/12/2017 مدینة ھیوستن بیان عن األضرار

التعافي -مناقشة أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
المخصصات من أجل  (CDBG-DR) من الكوارث

 المحتملة إلعصار ھارفي، ولجنة تكساس للجودة البیئیة
(TCEQ)ومجلس تنمیة میاه تكساس ، (TWDB) ،

والشركاء اآلخرون على المستوى الفیدرالي ومستوى 
 الوالیة

 9/13/2017 لجنة تكساس لتنسیق البنیة التحتیة للمیاه

 -ونجرس بیت أولسوناجتماع عضو الك األحیاء المتعددة التي تأثرت بالفیضانات
 مدینة ھیوستن

9/13/2017 

مناقشة حاجات اإلصالح الخاصة بالمنطقة، برامج 
والمنح  (FEMA) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

 التعافي من الكوارث-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
(CDBG-DR)واستحقاقھا ، 

اتصال بمكتب عضو كونجرس 
 كولبیرسون

9/13/2017 

حاجات اإلصالح الخاصة بالمنطقة، برامج مناقشة 
والمنح  (FEMA) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

 التعافي من الكوارث-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
(CDBG-DR)واستحقاقھا ، 

 9/13/2017 اتصال بمكتب السیناتور كورني

 9/14/2017 مقاطعتا نوسیس وسان باتریسیو مناقشة الحاجات السكنیة

 9/15/2017 اتصال بممثل الوالیة جیمس وایت اقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفيمن
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ناقشت مقاطعة جیفیرسن، ومدینة بورت آرثر، 
ومقاطعة أورانج ومدینة أورانج تقدیرات البرنامج 

، والحاجات (NFIP) الوطني للتأمین ضد الفیضانات
 المكافئة لبرامج الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

(FEMA)وبرامج أسرع لإلسكان ، 

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

9/18/2017 

 9/18/2017 اتصال بوفد تكساس مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

مناقشة العفن في الوحدات التي تعرضت لمیاه 
الفیضانات، والتخفیف من اآلثار، والحاجة للتوزیع 

 العادل لألموال

جنوب شرق تكساس وسكرتیر إدارة 
اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات 

 ، كارسن(HUD) المتحدة

9/22/2017 

مناقشة المعلومات المحدّثة عن إصالح آثار ھارفي 
 2016و 2015لسنتي 

جمعیة تكساس ألعضاء مجلس إدارة 
 المجالس اإلقلیمیة

9/22/2017 

الخاصة بالشراء مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي 
 ورفع المستوى

 9/26/2017 اتصال بوفد تكساس

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة بالمناطق 
 المعرضة لفیضانات متكررة في شمال ھیوستن

 -اجتماع عضو الكونجرس بیت أولسون
 مدینة ھیوستن

9/27/2017 

ناقشت مقاطعة لیبرتي، ومدینة لیبرتي، ومدینة ساور 
ومقاطعة ھاردن الحاجة لقواعد أقل لتعجیل لیك، 

اإلصالح، والسماح بتعویض الكنائس عن النفقات 
واألضرار، وعرض المزید من التفاصیل على مواقع 

 اإلنترنت

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

9/28/2017 

الكونجرس جلسة لجنة المخصصات في  مقاطعة ھاریس، وھیوستن، وفورت بند
 مدینة ھیوستن -

10/2/2017 

 10/3/2017 غرب ھیوستن -اجتماع نائب الحاكم  مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

كلیر لیك (مقاطعنا  -اجتماع نائب الحاكم  مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي
 ھاریس / غالفستون)

10/4/2017 

بالشراء، مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة 
 واإلسكان، وتخفیف آثار الفیضانات

 10/4/2017 مدینة باي تاون

 10/6/2017 لجنة المرافق العامة استعراض الحاجات الخاصة باإلصالح

 10/9/2017 مقاطعة غالفستون التجول في الممر المائي بین سواحل الخلیج

ناقشت مدینة روكبورت، ومقاطعة أرانساس، ومدینة 
ومدینة ریفوجیو، ومدینة بورت الفاسا، أرانساس باس، 

شقة،  600ومدینة فیكتوریا موضوع الركام، وفقد 
 والعفن، وقضایا التأمین، والحاجة ألنظمة إنذار

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

10/9/2017 

ناقشت مدینة وارتون، ومقاطعة ماتاجوردا، ومقاطعة 
ند، وباي سیتي، ومدینة برازوریا، ومدینة شوجرال

أنجلیتون، ومدینة دیكنسون ما أنكرتھ الوكالة الفیدرالیة 
، والحاجة إلى مكافئ، (FEMA) إلدارة الطوارئ

والحصول على المتطلبات، وأصحاب المنازل من غیر 
ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة الذین تأثروا أیضاً، 

 وتوزیع األموال

م الخاصة إعادة بناء تكساس ولجنة الحاك
 بإعصار ھارفي

10/10/2017 

مناقشة البیانات الخاصة بإعصار ھارفي واآلثار 
 المترتبة علیھ

 10/11/2017 مكتب الجغرافیا االقتصادیة
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ناقشت مدن كونز، ولیبرتي، وأناھواك، وبورت آرثر، 
وأورانج مشكلة الركام، والبنیة التحتیة، والطریق 

لكل المدن ، واألموال الالزمة 87السریع رقم 
 والمقاطعات وتصریف المیاه

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

10/11/2017 

 مجلس حكومات الشرق العمیق لتكساس مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
(DETCOG) بدء األعمال الخاصة ،
 بإعصار ھارفي

10/13/2017 

 الفیدرالیة إلدارة الطوارئبیانات عن برامج الوكالة 
(FEMA) التعافي -والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 (CDBG-DR) من الكوارث

موظفو الكونجرس في المكتب المیداني 
 المشترك

10/16/2017 

مناقشة حاجات اإلسكان والصحة في بورت آرثر 
 ومنطقة بومونت

 10/16/2017 صحة كریستاس

 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  واإلسكان على األمد القریبمناقشة حاجات المنطقة 
(HGAC) بدء األعمال الخاصة ،

  بإعصار ھارفي

10/18/2017 

 المساعدات الطارئة لوالیة تكساس مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
(STEAR) بدء األعمال الخاصة ،

  بإعصار ھارفي

10/20/2017 

مجلس حكومات المنحنى الساحلي، بدء  نطقة واإلسكان على األمد القریبمناقشة حاجات الم
 األعمال الخاصة بإعصار ھارفي

10/20/2017 

مخططات اإلسكان المباشر والفرص  اإلصالح على األمد الطویل
 السكنیة القصیرة والطویلة األمد

10/23/2017 

إدارة تكساس العسكریة، والخدمات الصحیة للوالیة، 
 والوكالة التعلیمیة لتكساس

 -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ 
 أوستن، تكساس

10/24/2017 

 10/25/2017 جمعیة بنائي تكساس مناقشة الموارد، والوفرة، والنقص

 10/25/2017 ممثل الوالیة تود ھنتر مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

مكتب الحكومة في أوستن، بدء األعمال  القریبمناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد 
 الخاصة بإعصار ھارفي

10/26/2017 

 10/27/2017 قوة العمل المشتركة الخاصة باإلسكان مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

شبكة تكساس إلنعدام المأوى وترو كازا  مناقشة الحاجات والحلول الخاصة بعدم توفر المأوى
 لالستشارة

11/2/2017 

 11/3/2017 جمعیة التخطیط األمریكیة لتكساس مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي ونُھیّر دیكنسون 
 بایو

 11/3/2017 مدینة دیكنسون

 11/6/2017 جمعیة شقق تكساس مناقشة الجرد والبرامج المحتملة

مدینة بورت أرانساس، ومدینة كوربس كریستي، 
ومقاطعة أرانساس، ونظام صحة كریستي، البیانات 

لوریفوجیو، ومدینة فولتن،  (ISD) الموجزة للدخل
لتافت، والكلیة  (ISD) والبیانات الموجزة للدخل

الصغرى لوارتون، والمساعدات الطارئة لوالیة 
 تكساس، ومقاطعة نیوسیس، ومقاطعة سان باتریسیو

جلسة لجنة المخصصات في الكونجرس 
 بس كرستي، تكساسكور -

11/8/2017 
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مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي، وبیانات ھیوستن 
 عن الوحدات المتضررة

 11/9/2017 مدینة ھیوستن

 11/10/2017 مقاطعة ھاریس مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

 11/16/2017 مقاطعة فیكتوریا مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

والموظفون الالزمون إلصالح الحاجات التخطیطیة 
 آثار الكارثة

إجتماع لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل 
 (GCRPC) الذھبي

11/16/2017 

مناقشة استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث-المجتمعات

 واحتیاجات الرفع المالي

 خطة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
(FEMA) ارة الفیضانات والتأمینإلد 

11/17/2017 

 11/21/2017 مقاطعة تشیمبرز مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة باإلسكان 
 وإصالحات الطرق

 11/21/2017 مقاطعة نیوتن

 11/28/2017 ریتشموندالمائدة المستدیرة لمدینة  مناقشة حاجات المدینة الخاصة بإصالحات ھارفي

 11/28/2017 مقاطعة فورت بند مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
(GCRPC) بدء األعمال الخاصة ،

 بإعصار ھارفي

11/29/2017 

 11/29/2017 لإلنسانیةمنظمة ھابیتات  مناقشة البرامج المتوافرة

 11/30/2017 عضو الكونجرس راندي ویبر تحدیث جھود وحاجات اإلصالح

ھیئة كوربس كریستي لإلسكان الشعبي، ومدینة بورت 
أرانساس، ومدینة أرانساس باس، ومدینة فولتن، ومدینة 
إنجلساید، ومدینة كوربس كریستي، ومقاطعة 

 أرانساس، ومدینة روكبورت

شؤون الحضر في الكونجرس جلسة لجنة 
 كوربس كریستي، تكساس -

12/4/2017 

 12/6/2017 وفد مدینة أرانساس باس مناقشة حاجات اإلصالح والتعلیم

ناقشت مقاطعة أرانساس، ومدینة فولتن، ومدینة 
روكبورت حاجات المقاطعة، وقضایا التصاریح، 
والحاجات السكنیة، وعملیات إزالة الركام، والعدالة في 

 تخصیص التمویل

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 أرانساس

12/7/2017 

 12/7/2017 مدینة ھیوستن مناقشة حاجات ھیوستن والبرامج المخطط لھا

 المقاربة المتكاملة للدفع اإلیجابي لإلسكان العادل
(AFFH) من قبل الوكاالت الرسمیة 

 12/12/2017 مجموعة عمل معرض إسكان الوالیة

مدینة غالفستون، ومدینة بومونت، ومقاطعة جیفیرسن، 
ومقاطعة أورانج، ومقاطعة ھاردن، ومجلس منطقة 

، ومدینة ساور لیك، (HGAC) غالفستون -ھیوستن 
 ومدینة أناھواك، ومدینة أورانج، ومدینة فیدور

جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس 
 بومونت -

12/13/2017 
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 12/14/2017 جمعیة بنائي تكساس القادم والجرد المحتملمناقشة حاجات البرنامج 

برنامج الوالیة االستشاري ألزمة  مناقشة حاجات كل من الضحایا وموظفي البرنامج
 اإلعصار ھارفي

12/15/2017 

 12/18/2017 إدارة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع مناقشة المبادرات الخاصة بعدم توفر المأوى

المناطق، واالتفاقات المسبقة مناقشة حاجات 
 واالستحقاقات األخرى

 12/18/2017 ممثل الوالیة جیمس وایت

 12/18/2017 مدینة ھیوستن مناقشة حاجات العائالت المتعددة

 12/19/2017 مقاطعة نیوسیس شھادة مفوض مقاطعة نیوسیس أمام المحكمة

مقاطعة نیوسیس، وبورت أراناس، ومقاطعة سان 
ومدینة أراناس باس، ومدینة فولتن، ومدینة باتریسیو، 

 كوربس كریستي، ومدینة روكبورت

لجنة األراضي وإدارة الموارد في 
 كوربس كریستي، تكساس -الكونجرس 

12/20/2017 

خدمات تكساس المعلوماتیة إلسكان ذوي  مناقشة حاجات البرنامج والمتلقین الثانویین
 الدخول المنخفضة

12/22/2017 

صالح آثار اإلعصار ھارفي ومناقشة جدول مناقشة إ
األموال، وتخفیف المعاناة، والحاجات السكنیة، 

 والسیاحة

 1/3/2018 مقاطعة نیوسیس

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي، والمخصصات 
 (MOD) المباشر، والطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع

، والشراء، (GLO) في مكتب األراضي العامة
 اإلعاناتومضاعفة 

 1/4/2018 مدینة ھیوستن

وحدة المتعدد العائالت المتضرر،  80زیارة موقع الـ 
 ومناطق أخرى

 1/4/2017 مدینتا بومونت وأورانج

 1/5/2018 االجتماع بشركة كویكن للقروض مناقشة حاجات قضایا الرھن العقاري والتأمین

مناقشة اإلصالح على األمد الطویل واالستعدادات 
 المطلوبة

 المساعدات الطارئة لوالیة تكساس
(STEAR) 

1/8/2017 

 1/9/2018 مدینة غالفستون مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

إطالع وكاالت الوالیة األخرى على مفھوم ووضع 
 برنامج اإلسكان

جمعیة مدیري أعمال وكالة والیة 
كیرفیل،  -مؤتمر  (TSABAA) تكساس
 تكساس

1/11/2018 

مناقشة حاجات اإلصالح الخاصة بالمقاطعة والدفع 
 (AFFH) اإلیجابي لإلسكان العادل

 1/12/2018 مقاطعة أرانساس وتكساس أبلسید

مدینة بومونت، ومقاطعة جیفیرسن، ومقاطعة أورانج، 
ونظام صحة ھیرمان التذكاري، ومقاطعة ھاردن، 
ومستشفى المعمدانیة، وأورانج، ومقاطعة تشیمبرز، 

 ة فیدورومدین

جلسة لجنة المخصصات في الكونجرس 
 بومونت، تكساس -

1/12/2018 

 1/17/2018 تحالف األمل اآلن مناقشة منع الحجز العقاري
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مدینة ھیوستن، ومدینة غالفستون، ومقاطعة ھاریس، 
، (HGAC) غالفستون -ومجلس منطقة ھیوستن 

وشركة ھابیتات ھیوستن لإلنسانیة، والمشرفون على 
 اإلسكان في تكساسمشاریع 

جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس 
 ھیوستن، تكساس -

1/18/2018 

ھیوستن، وغالفستون، ومقاطعة ھاریس، والمنظمات 
 الخیریة الكاثولیكیة

جلسة لجنة التحقیقات العامة واألخالقیات 
 ھیوستن، تكساس -في الكونجرس 

1/18/2018 

 1/19/2018 الجامعةمستشارو أنظمة   مناقشة حاجات التخطیط

ناقشت مقاطعة سان باتریسیو، ومدینة إنجلساید على 
في مقاطعة  (PHA) الخلیج، ومساعدة اإلسكان العام

سان باتریسیو، ومدینة سینتون، ومدینة بورتلند، 
لسان باتریسیو،  (EDC) ومجلس التنمیة االقتصادیة

الغرفة التجاریة ألرانساس باس، والغرفة التجاریة 
اید قضایا القدرة المحلیة، وحاجات المساكن إلنجلس

الشعبیة، وتوزیع األموال، وإسكان منخفضي الدخل، 
 وتخفیف اآلثار

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 سان باتریسیو

1/23/2018 

جلسة أسئلة وأجوبة لعضو الكونجرس  مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي
كوربس كریستي،  -بلیك فارینثولد 

 تكساس

1/26/2018 

ناقش مراقب تكساس والمجلس التشریعي للمیزانیة 
 إصالح آثار اإلعصار ھارفي

 -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ 
 أوستن، تكساس

1/30/2018 

مناقشة الحاجات السكنیة على األمد القریب واألمد 
 الطویل

 1/30/2018 مقاطعة ھاردن

جمعیة تكساس ألعضاء مجلس إدارة  وأجوبةبیان عن اإلعصار ھارفي وأسئلة 
 المجالس اإلقلیمیة

2/1/2018 

مناقشة حقوق الباقین على قید الحیاة بعد اإلعصار في 
 اإلصالحات، والمبادئ والمبادرات ذات الصلة

خدمات تكساس المعلوماتیة إلسكان ذوي 
 الدخول المنخفضة

2/2/2018 

ینة ناقشت مقاطعة مونتغومري، وقریة باتن، ومد
رومان فورست، دائرة وودالند، ومنظمة یونایتد واي 
حاجات الصرف، والحاجة للسرعة في اإلصالح، 
واإلسكان، مع ضمان المشاركة المتساویة للجمیع، 
والحاجة لمكافئ من برنامج تنمیة المجتمعات للتعافي 

 (CDBG) من الكوارث

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 مونتغومري

2/5/2017 

 2/6/2018 أودوبون مناقشة المشاریع المحتملة

ناقشت مقاطعة غالفستون، ومدینة فریندزوود، ومدینة 
لیج، ومدینة دیكنسون، ومدینة الماركي، ومدینة كیما، 
ومدینة غالفستون، ومدینة كلیر لیك شورز، ومدینة 
مدینة تكساس، ومدینة سانتا في، ومجلس منطقة 

الحاجةً للسرعة في  (HGAC) غالفستون -ھیوستن 
جھود اإلصالح، والقضایا الخاصة بالتصریف في 
الجداول التي تتعرض للفیضانات المتكررة، والرفع 

 المالي للموارد الفیدرالیة األخرى

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 غالفستون

2/7/2018 
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لجمعیة تكساس االجتماع السنوي  ملخص برامج إصالح آثار اإلعصار ھارفي
  لألعمال التجاریة

2/9/2018 

تخطیط المجتمع المحلي وتنمیتھ طبقاً  مناقشة متطلبات البرنامج
إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في 

  (HUD) الوالیات المتحدة

2/12/2018 

ناقشت مقاطعة ھاردن، ومقاطعة جیفیرسن، ومقاطعة 
الثالث أورانج، ومدینة بومونت، ومجلس المقاطعات 

للتغلب على آثار الكارثة الحاجة لإلصالح بأسرع ما 
یمكن، وعدم قدرة المجتمعات المحلیة على دفع حصة 
المشاركة في المشروعات الخاصة بالوكالة الفیدرالیة 

والحاجات السكنیة  ،(FEMA) إلدارة الطوارئ
 اإلجمالیة واإلقلیمیة

 -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 وھاردن وأورانجمقاطعات جیفرسون 

2/13/2018 

مناقشة فیضان نھر برازوس في مناطق لم یسبق أن 
 تعرضت للفیضان من قبل قط

 2/13/2018 الغرفة التجاریة أللفن

دار بلدیة مقاطعة نیوتن ومدینة  أسئلة وأجوبة متعلقة بالبرامج
 لومبیرتون

2/14/2018 

 ناقشت مدینة بورت آرثر، ومجلس التنمیة االقتصادیة
(EDC)  لبورت آرثر، وھیئة إسكان بورت آرثر

الحاجات السكنیة، واإلصالح العام للمجتمع المحلي، 
من  بالمئة 80وقضایا الحجز العقاري المنتظرة، 

 التي تأثرت، وتوزیع األموال منازلال

بورت  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 آرثر، تكساس

2/14/2018 

كاسبر، ومجلس ناقشت مقاطعة نیوتن، ومقاطعة 
 (DETCOG) حكومات الشرق العمیق لتكساس

المناطق العرضة للتأثیر المتكرر، واإلسكان، وحاجات 
 النتح

مقاطعتا  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 نیوتن وكاسبر

2/15/2018 

مناقشة االستعماالت المؤھلة ألموال المنح اإلجمالیة 
-CDBG) التعافي من الكوارث-لتنمیة المجتمعات

DR) 

اجتماع طاقم سیناتور الوالیة جین 
 نیلسون

2/16/2018 

 -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ  تحدیث جھود وحاجات اإلصالح
 أوستن، تكساس

2/20/2018 

مناقشة برامج خطة العمل، والمخصصات المستقبلیة، 
والفیضانات المتكررة وحاجات غیر ذوي الدخول 

 .المنخفضة والمتوسطة

 2/20/2018 المستدیرة للقرىالمائدة 

عرض تقدیمي للسكن بإیجار في متناول  مناقشة حاجات السكن بإیجار في متناول الید وبرامجھ
 مقاطعة أرانساس -الید 

2/20/2018 

 2/23/2018 مقاطعة أرانساس مناقشة حاجات اإلصالح

 2/23/2018 مدینة وودالند مناقشة دراسة التخطیط للتصریف في سبرنج كریك

 (FEMA) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
ومسؤولو مدینة ھیوستن. اإلجابة عن أسئلة الطالب 

 ھیوستن KTRK ورئیس الجلسة في محطة التلفاز

مناقشة مائدة مستدیرة، إصالح آثار 
أشھر في  6ھارفي في ھیوستن، بعد 

إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في 
 (HUD) الوالیات المتحدة

2/26/2018 
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مناقشة فرص استخدام مصادر تمویل المختلفة نحو 
 اإلصالح

 2/27/2018 اللجنة اإلقلیمیة للتوجیھ بین الوكاالت

مناقشة الحاجة للشقق، والمناطق المعرضة للفیضانات 
 المتكررة، وحاجات األعمال التجاریة

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 وارتون

3/1/2018 

 3/2/2018 مدینة ھیوستن العمل وبرامجھمناقشة خطة 

عرض تقدیمي لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث-المجتمعات

 لإلعصار ھارفي

 3/6/2018 مجلس إبداع النقل في والیة تكساس

 3/6/2018 مقاطعة ھاریس مناقشة خطة العمل وبرامجھ

المقاطعة، مناقشة خطة العمل وبرامجھ، وقدرة 
 والمخصصات المباشرة

 3/7/2018 مقاطعة ھاریس

مقاطعة ھاریس، ومقاطعة تشیمبرز، وھیوستن، ومدینة 
 دیكنسون

لجنة األراضي وإدارة الموارد في 
 ھیوستن، تكساس -الكونجرس 

3/8/2018 

 3/9/2018 مدینة ھیوستن مناقشة خطة العمل، وتقییم الحاجات، والبرامج

ھیوستن، ومقاطعة ھاریس، وإدارة ناقشت مدینة 
   اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة

(HUD)  وبرامج اإلصالح ُملَبَّاةالحاجات غیر ال 

مدینة ھیوستن، ومقاطعة ھاریس، وإدارة 
اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات 

 .، وواشنطن العاصمة(HUD) المتحدة

3/14/2018 

 3/22/2018 مقاطعة ھاریس المقاطعةمقابلة مسؤولین 

لي المقاطعة، الحظوا تأثیر الماء الجاري على ومسؤ
الفیضان المتوجھ نحو اتجاه خاطئ أثناء إعصار ھارفي 

 حداث المطر المستقبلیةوأل

 4/17/2018 رناردبنھر سان  -مقاطعة برازوریا

 ىءا موظفوا إدارة الطوارھناقشوا الفعالیة التي حضر
 على مستوى الوالیة

 -مؤتمر إعصار الشریط الساحلي
 كوربس كریستي

5/2/2018 

 5/2/2018 بورت آرثر توى المقاطعةسالمسؤولین المنتخبین محلیًأ وعلى م

المدینة، ناقشوا تمویل التعافي من إعصار  يمسؤول
 ھارفي

 5/2/2018 بورت آرثر

DETCOG ،طالع على آخر مستجدات التعافي من اإل
 إعصار ھارفي

 5/24/2018 لوفكین

 6/28/2018 مقاطعة ھاریس CDBG-DRالمقاطعة، مناقشة عملیة تمویل  يمسؤول

 6/28/2018 مدینة ھیوستون لة مع مسؤولي المدینةبمقا

 6/28/2018 مدینة ھیوستن مسؤولي المدینة، ناقشوا التعافي من إعصار ھارفي

 7/6/2018 روكبورت الساحليالمسؤولین المنتخبین محلیًا للشریط 

المجلس التخطیطي اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس 
SETRPC ناقشوا التعافي من إعصار ھارفي ،

 وعملیات التمویل من أجل إعادة البناء

 7/6/2018 جنوب شرق تكساس

التعافي من -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات تمویل
 ، خطابCDBG-DR الكوارث

 7/25/2018 مدینة ھیوستن
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 7/25/2018 مدینة كلیر لیك كلیر لیكبخطاب الغرفة التجریة 

 نساساأربكوربس كریستي و سلطات اإلسكان العامة
 الحاجات غیر الملباة تناقش باس

 9/24/2018 أرانساس باس

 تسلطات اإلسكان العامة بلیفنجستون ونیوتن ناقش
 الحاجات غیر الملباة

 9/25/2018 لیفینجستون

ال غرانغ لإلسكان العام ناقشت االحتیاجات غیر سلطة 
 الملباة

 9/27/2018 ال غرانغ

 وأورانجیومونت وبورت آرثر بسلطات اإلسكان العامة 
 الحاجات غیر الملباة تناقش

 10/02/2018 بیومونت

 
  



 

 
260 من 277 صفحة    
 

  مقاطعة ھاریس -مشاورات  :. الملحق ھـ11.2
 

 األطراف الممثلة الموقع تاریخ
لمقاطعة  یةخدمات المجتمعالدائرة  2018أبریل  16االثنین 

 ھاریس
Harris County Community 

Services Department 

اجتماع فریق التركیز حول برنامج االستحواذ 
 السكني
LISC،HC   للسیطرة على الفیاضانات، جامعة

 ،معھد كیندر / جامعة رایس ،تكساس الجنوبیة
لون ستار  ،مركز ھیوستون لالسكان العادل

معلومات سكن ذوي الدخل المنخفض  ،القانوني
 في تكساس (تكساس ھاوسرز)

 
لمقاطعة  یةخدمات المجتمعالدائرة  2018 ،مایو 24 ،الخمیس

 ھاریس
Harris County Community 

Services Department 

اجتماع أصحاب المصلحة التنظیمي بشأن تعدیل 
ومشاركة  والیةملحق عملیة خطة عمل ال

 المجتمع.
للسیطرة  LISC، TOP،HC ،سییرا كلوب

 ،معھد كیندر / جامعة رایس ،على الفیضانات
لون ستار  ،مركز ھیوستن للضیافة العادلة

 ،قانونیة
تكساس منخفض الدخل الدخل المعلومات 

 (تكساس ھاوسرز)
) 

 30مایو  28األربعاء، 
 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30 

Crosby Community Center 
409 Hare Rd; Crosby, TX 

77532 

 ،شیلدون، محطة باریت معيتجالمجتماع الا
 ھوفما ،تشانل فیو ،كروسبي

 
 مایو  31الخمیس 

 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30
Northeast Community Center 

(James Driver Park) 
10918 Bentley St.; Houston, 

TX 77093 

 ،الخطوط الجویة ،الدایناالجتماع المجتمعي 
 شیروود بلیس ،كنتوود-نورثینغتون ،الدورادو

 

 یونیو
ً  11إلى   باحاً ص 8:30   صباحا

BakerRipley - Cleveland 
Campus 

720 Fairmont Pkwy; 
Pasadena, TX 77504 

 ،باسادینا، جنوب ھیوستوناالجتماع المجتمعي 
 جالینا بارك

 

 یونیو  6األربعاء  
 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30

Weekly Community Center 
8440 Greenhouse Rd; 

Cypress, TX 77433 

كاتي،  ،كوبرفیلد ،بیر كریكاالجتماع المجتمعي 
 سیبرس

 
 یونیو  7الخمیس 

 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30
Leon Z Grayson/Baldree 

Community Center 
13828 Corpus Christi St; 

Houston, TX 77015 

 ،جالینا بارك، مدینة جاسینتو المجتمعياالجتماع 
 شانیفیو ،شیلدون ،كلوفرلیف ،جنوب ھیوستن

 

 یونیو  7الخمیس 
 مساءً  8:00مساًء إلى  7:00

TOP Partner Meeting 
HD Center 

13701 Victoria St. 
Houston, TX 77015 

كلوفرلیف، تكساس، االجتماع المجتمعي 
مشروع تنظیم تكساس  ،نورماندي كروسینغ

)TOP( 

 یونیو  12الثالثاء 
 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30

El Franco Lee Community 
Center 

9500 Hall Rd; Houston, TX 
77089 

 ،Pct 1-Pearlandاالجتماع المجتمعي 
Friendswood، Webster، Seabrook 
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 یونیو  13األربعاء 

 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30
Phillip Cezeaux Recreation 

Bldg 
100 N. Houston Ave; 

Humble, TX 77338 

ھامبل، مرسر، االجتماع المجتمعي 
 بوردرفیلنورث بیلت

 یونیو  14الخمیس 
 مساءً  7:30مساًء إلى  4:30

Baytown Community Center 
2407 Market Street; Baytown, 

TX 77520 

تشانیل باي تاون، ماكنیر، االجتماع المجتمعي 
 فیو،مدینة جاسینتو، كلوفرلیف

 
 یونیو  20األربعاء، 

 .مساء 2إلى  مساء 1اإلفتتاح 
Houston Center for 

Independent Living (CIL) 
 CILاجتماع مجموعة التركیز مع 

 یونیو  21الخمیس  
 مساءً  8:00مساًء إلى  7:00

Sweet Home MBC 
St th2503 16 

Galena Park, TX 77547 

 ،مدینة جاسینتو ،غالینا باركاالجتماع المجتمعي 
 )TOP(مشروع تنظیم تكساس 

 22الجمعة. یونیو 
 مساءً  8:00مساًء إلى  7:00 

Greater New Grove Worship 
Center 

7518 East Mt Houston Rd 
Houston, TX 77050 

 االجتماع المجتمعي
 )TOPمشروع تنظیم تكساس (

 یونیو  23السبت 
 مساءً  8:00مساًء إلى  7:00

The Rock International 
Ministries 

14814 Lee Road, Humble TX 
77396 

 االجتماع المجتمعي
 )TOPمشروع تنظیم تكساس (
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 . الملحق ھـ: مدینة ھیوستن11.3
 

من جمیع االجتماعات العامة، من خالل استطالعات الرأي والمالحظات المكتوبة والمالحظات المبنیة سخیة تلقت المدینة ردود فعل  
 الجوار. فیما یلي مالحظات أولیة وقائمة باالجتماعات:مناطق على الخرائط على مستوى 

 
ان ھیوستن األولویة یعطي جمیع سك تمكن بعض الناس من إعادة البناء، لكن البعض اآلخر عالقون في منازل غیر آمنة: •

إلعادة بناء منازلھم. ولكن ھناك اختالفات في مدى السرعة التي تمكنت بھا المجتمعات المختلفة من التعافي على أساس 
حصولھا على الموارد الالزمة إلعادة البناء. في المناطق التي غرق فیھا السكان بشكل متكرر أو حیث كانت معدالت الفقر 

كان أنھم ما زالوا یعیشون في منازل لم تتعرض للدمار الكامل، أو بسبب العفن المستمر الذي مرتفعة، وصف بعض الس
یسبب مشاكل صحیة بعد عام تقریبا من العاصفة. كما یشعر الكثیر من الناس بالقلق من أن منازلھم لیست مرتفعة بما فیھ 

إصالحات بأنھم یتكبدون دیون شخصیة لتغطیة ھذه  الكفایة لتجنب األضرار المستقبلیة. وأفاد بعض السكان الذین أجروا
 التكالیف.

 
في حین أن اجتماعاتنا كانت في المقام األول حول تعافي اإلسكان، إال أن معظم  متصالن بعمق: الصحي السكن والصرف •

الناس حددوا أیًضا الصرف بإعتباره مصدر قلق كبیر. كانت البنیة التحتیة للصرف المتقادم، ونقص صیانة الصرف 
من القضایا كانت لتنمیة الجدیدة الصحي، والحاجة إلى حلول إدارة میاه األمطار المختلفة، وتطبیق معاییر میاه العواصف ل

 التي حددھا السكان في اجتماعاتنا في جمیع أنحاء المدینة.
 

وخاصة في المناطق القریبة والتي  الحمایة من التھجیر:یریدون قدامى السكان فإن ، تتعرض للغرقفي المناطق التي لم  •
لسكان بالقلق من نزوحھم. إنھم یخشون أن تتفكك قصیر إلى وسط المدینة، حیث یشعر االعابر المرور ال تكرریتم فیھا 

المجتمعات التي طال أمدھا في مواجھة المضاربات العقاریة، والتحسین، وارتفاع اإلیجارات، وزیادة الضرائب على 
 ھارفي.إعصار الممتلكات بعد 

 
وقد حدد السكان في المناطق التي  في المناطق التي أغرقت بشدة، یھدد ارتفاع نسبة المساكن الشاغرة نسیج المجتمعات: •

تشھد فیضانات متكررة عملیات شراء مشبوھة وإرتفاع في المنازل المتضررة والتي تم اإلبتعاد عنھا بإعتبارھا تقضي على 
 تماسك مجتمعاتھم المحلیة وعلى قیمة منازلھم.

 
ن قلقھم تجاه الجیران الذین یرون في كل اجتماع، أعرب الناس ع من سكان ھیوستن إلى اھتمام خاص:الضعفاء یحتاج  •

أنھم ضعفاء بشكل خاص: كبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتحدیات الصحیة العقلیة، وغیرھم. كما شاركوا نضالھم 
 العدید من أنظمة إدارة الحاالت ونقص المعلومات الموثوقة حول موارد التعافي.بین من أجل التنقل 

 
وصف العدید من المؤجرین االنتقال، أحیانًا عدة مرات، منذ إعصار  اإلسكان للمؤجرین:زاد إعصار ھارفي من تحدیات  •

ھارفي. وأفادوا قیامھم بالنضال من أجل العثور على وحدات اإلیجار معقولة بأسعار معقولة وآمنة من الفیضانات. كما أفاد 
نیة أو إجراء إصالحات تجمیلیة فقط تسببت المؤجرون عن سلوك عدیم الضمیر من جانب المالك، مثل حجب الودائع األم

ولم یكونوا على درایة  FEMAمساعدة من على العدید من المؤجرین یحصل دون حل. لم مثل العفن في ترك قضایا 
 بالمزایا التي ربما كانت متاحة لھم.

 
خاصة مع بدایة موسم األعاصیر، یرید السكان الحصول على  یرید الناس تواصل واضح معھم من مصادر موثوقة: •

معلومات واضحة یسھل الوصول إلیھا من مصادر رسمیة. ال یمكن أن تقتصر المعلومات على اإلنترنت ووسائل اإلعالم 
اعة ، بل یجب أن تكون متاحة في صیغة مطبوعة ومن خالل وسائل اإلعالم التقلیدیة مثل الصحف واإلذفقط االجتماعیة
 لغات.عدة بووالتلفزیون 
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أفاد العدید من السكان بخسارة أموال قدموھا للمقاولین الذین  ال یعرف الناس ما ینبغي علیھم فعلھ بشأن احتیال المقاولین: •
قاموا بجمع المدفوعات دون إكمال اإلصالحات الضروریة. ھناك نقص في الوعي بما یجب فعلھ بشأن احتیال المقاولین، 

الرابط:  55Tالسكان كانوا على علم بموقع اإلبالغ عن االحتیال إلى النائب العام للوالیة علىوقلة من 
. repair-and-remodeling-https://texasattorneygeneral.gov/cpd/home 

 
أفادت المجتمعات المحلیة التي تعاني  :تھدد خسارة المشروعات الصغیرة والمرافق المجتمعیة المجتمعات المتضررة بشدة •

من فقر شدید والفیضانات الواسعة االنتشار عن خسارة المشروعات الصغیرة والمكاتب البریدیة والمكتبات والمراكز 
المجتمعیة من جراء اإلعصار. وقد حدد الناس ھذه المرافق المجتمعیة باعتبارھا ضروریة لتوفیر الفرص للشباب والحفاظ 

 تمعات في حالة نابضة بالنشاط.على المج
 

بالنسبة ألولئك الذین لدیھم  :إن التأخیر واالرتباك في عملیات الفحص وإصدار الموافقات  یؤدیان إلى إبطاء إعادة البناء •
الموارد الالزمة للبدء في إعادة البناء، فإن اإلحباطات تدور حول درجة تعقید وسرعة عملیات إصدار الموافقات. بعض 

بدأوا في إجراء إصالحات بأنفسھم أو الذین ساعدتھم مجموعات تطوعیة یحصلون على غرامات لعدم امتثالھم للقانون الذین 
 الحالي. وقد أعرب المؤجرین عن قلقھم بشأن عدم وجود مفتشین للممتلكات متعددة األسرة لفرض لوائح الصحة والسالمة

 
ختلط األمر بین العدید من السكان من قبل مختلف برامج التعافي ی إن الناس ال یفھمون عملیة التعافي من الكوارث: •

الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة وغیر الھادفة للربح، ویشعر جمیع المشاركین تقریبًا باإلحباط من وتیرة التعافي على المدى 
إدارة التوقعات والحصول  الطویل. ھناك حاجة إلى تواصل واضح حول اإلطار الوطني لللتعافي من الكوارث للمساعدة في

 على تعلیقات مفیدة وذات معنى من المجتمع.
 

 
 األطراف الممثلة/ الغرض اإلجتماع التاریخ
اجتماع مجموعة صغیرة مع شركاء محتملین  2018/04/25

 للمشاركة المجتمعیة
ناقشت أفضل الممارسات للمشاركة المجتمعیة 

 وتحدید شركاء المجتمع المحتملین
اجتماع مجموعة صغیرة مع شركاء محتملین  2018/05/02 

 للمشاركة المجتمعیة
ناقشت الشكل والجدول الزمني ألحداث المشاركة 

 المجتمعیة
اجتماع تنسیق المشاركة المجتمعیة مع وكاالت  2018/05/03

 أخرى للمدینة 
دوائر األخرى للمدینة لتنسیق القامت بالتشاور مع 

 المشاركة المجتمعیة
اجتماع مجموعة صغیرة مع شركاء محتملین   2018/05/09

 للمشاركة المجتمعیة
ناقشت الشكل والجدول الزمني ألحداث المشاركة 

 المجتمعیة
شارع سویر مع  601اجتماع مجموعة صغیرة في  2018/05/16

 شركاء محتملین للمشاركة المجتمعیة
ناقشت التنسیق والجدول الزمني ألحداث مشاركة 

 المجتمع
قامت بالشراكة مع مشروع  –االجتماع المجتمعي  2018/05/19

 AFL-CIOتنظیم تكساس في مقاطعة ھاریس 
تم جمع المعلومات حول االحتیاجات واألولویة من 

 سكان المجتمع، مع التركیز على الجانب الشرقي
تم تقدیمھ في مؤتمرالتعافي من إعصار ھارفي في  2018/05/20

في كنیسة میمولایر درایف منظمة میتروبولیتان 
 یونایتد میثودیست

تم مشاركة المعلومات واإلجابة على األسئلة حول 
 التعافي على المدى الطویل

قامت بالشراكة مع مشروع  -االجتماع المجتمعي  2018/05/23
في مركز دنفر ھاربور متعدد  تنظیم تكساس

 الخدمات

 ُملَبَّاةتم جمع والمعلومات حول االحتیاجات غیر ال
واألولویة من سكان المجتمع، والتي تركز على 

 میناء دنفر في مجاورةالاألحیاء 
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 األطراف الممثلة/ الغرض اإلجتماع التاریخ
 Profit Housing Focusبالنسبة لمجموعة  2018/05/24

Group -  التي إستاضفتھا مكاتبHCDD 
تم جمع المعلومات من مطوري الربحیة لتقییم القدرة 

لتنفیذ على التعافي من الكوارث وأفضل الممارسات 
 برامج اإلسكان المیسورة القادمة

 – Profit Housing Focus Groupعة ومجم 2018/05/25
 LISCب في مکات LISCمع ة کراشقامت بال

تم جمع المعلومات من مطورین غیر ھادفین للربح 
خاص بتوسیع القدرة على التعافي من الكوارث 

وأفضل الممارسات لتنفیذ برامج اإلسكان المیسورة 
 ادمةالق

 FIELقامت بالشراكة مع  -االجتماع المجتمعي  2018/05/26
 ھیوستن FIELھیوستن في 

 ُملَبَّاةتم جمع المعلومات حول االحتیاجات غیر ال
واألولویة من سكان المجتمع، والتي تركز على 

 في جنوب غرب ھیوستن مجاورةاألحیاء ال
مشروع قامت بالشراكة مع  -االجتماع المجتمعي  2018/05/29

في مركز متعدد الخدمات في إیكرز  تنظیم تكساس
 ھومز

 ُملَبَّاةتم جمع المعلومات حول االحتیاجات غیر ال
واألولویة من سكان المجتمع، مع التركیز على 

 في إیكرز ھومز مجاورةاألحیاء ال
قامت بالشراكة مع مشروع  -االجتماع المجتمعي  2018/06/02

تنظیم تكساس في كنیسة القدیس ماثیو الكبرى 
 المعمدانیة 

 ُملَبَّاةتم جمع المعلومات حول االحتیاجات غیر ال
واألولویة من سكان المجتمع، مع التركیز على 

 في ساوث بارك وصاني ساید مجاورةاألحیاء ال
قامت بالشراكة مع مشروع  - االجتماع المجتمعي 2018/06/02

تنظیم تكساس في مركز الشمال الشرقي متعدد 
 الخدمات

 ُملَبَّاةتم جمع المعلومات حول االحتیاجات غیر ال
واألولویة من سكان المجتمع، والتي تركز على 

 في الشمال الشرقي مجاورةاألحیاء ال
 Extreme Weatherتمت المشاركة في معرض  2018/06/02

Ready في مركز مؤتمرات جورج ر. براون 
قامت بتوزیع استطالعاتالرأي على السكان المھتمین 

 بالتأھب للكوارث
 AARPقامت بالشراكة مع  -تلیتاونھول 2018/06/06

 (اإلنجلیزیة)
 مسؤولینفي صیغة اإلتصال للوصول إلى كبار ال

 واإلجابة عن األسئلة حول التعافي
و  AARPقامت بالشراكة مع  – تلیتاونھول  2018/06/07

Univision (إسباني) 
 مسؤولینفي صیغة اإلتصال للوصول إلى كبار ال

 واإلجابة عن األسئلة حول التعافي
قامت بالشراكة مع مشروع  -االجتماع المجتمعي  2018/06/07

 متعدد الخدمات SWتنظیم تكساس في مركز 
 ُملَبَّاةتم جمع المعلومات حول االحتیاجات غیر ال

واألولویة من سكان المجتمع، والتي تركز على 
 في الجنوب الغربي مجاورةاألحیاء ال

تم تقدیمھ في االجتماع األعلى لتحالف مناطق  2018/06/11
 الجوار  في ملحق قاعة المدینة (سیتي ھول)

 مجاورةتم مشاركة المعلومات مع قیادة األحیاء ال

اجتماع المجلس األعلى لألحیاء تم تقدیمھ في  2018/06/12
 بمركز كاشمیري جاردنز متعدد الخدمات مجاورةال

تم مشاركة المعلومات مع السكان المتضررین حول 
 التعافي على المدى الطویل

تم تقدیم دعوة التعافي من إعصار لمجتمع اإلعاقة  2018/06/13
والتي تم إستضافتھا من قبل مكتب رئیس البلدیة 

 اإلعاقةلألشخاص ذوي 

تم مشاركة المعلومات مع المدافعین عن حقوق 
 اإلعاقة

قامت بالشراكة مع أعضاء  -االجتماع المجتمعي  2018/06/13
 مجاورةمجلس جالیجوس ودیفیس، واألحیاء ال

في مركز جودسون روبنسون،  59و  57الفائقة 
 المركز المجتمعي األعلى

جمع معلومات الضرورة واألولویة من سكان 
في  مجاورةتمع، مع التركیز على األحیاء الالمج

 أحیاء بلیزنتفیل وكلینتون بارك
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 األطراف الممثلة/ الغرض اإلجتماع التاریخ
تم تقدیمھ في إسكان ھیوستن التعاوني في مركز  2018/06/14

 مونتروز
تم مشاركة المعلومات مع المدافعین عن حقوق 

 اإلسكان
تمت الشراكة مع عضو  –االجتماع المجتمعي  2018/06/16 

 المجتمع بسان جاسینتو المجلس بویكینز في كلیة
جمع المعلومات الضروریة واألولویة من سكان 

 المجتمع، مع التركیز على المنطقة د
في مكتب  TOPتم عرضھ في االجتماع السنوي لـ  2018/06/16

TOP 
اإلبالغ عن االجتماعات المجتمعیة للتعافي من 

 TOPالكوارث والتي تمت مشاركتھا مع 
قامت بالشراكة مع مجلس  -جتمعي االجتماع الم 2018/06/18

تنمیة للتحریر االقتصادي في مدرسة بالكشییر 
 االبتدائیة

جمع المعلومات الضروریة واألولویة سكان 
 المجتمع، مع التركیز على الجناح الثالث

قامت بالشراكة مع عضو  -االجتماع المجتمعي  2018/06/19
 المجلس مارتن في كنیسة القدیس ستیفن المشیخیة

جمع المعلومات الالزمة واألولویة لسكان المجتمع 
 المحلي، التي تركز على جنوب شرق ھیوستن

قامت بالشراكة  مع عضو  -االجتماع المجتمعي  2018/06/20
 المجلس كاستكس تاتوم

جمع المعلومات الضروریة واألولویة من سكان 
 Kالمجتمع، مع التركیز على األحیاء في المنطقة 

قامت بالشراكة مع جمعیة  -االجتماع المجتمعي  2018/06/21
East Houston Civic  في جمعیةEast 

Houston Civic 

جمع المعلومات الضروریة واألولویة من سكان 
 المجتمع، مع التركیز على األحیاء في شرق ھیوستن

قامت بالشراكة مع عضو  -االجتماع المجتمعي  2018/06/23
 المعمدانیة تالوودالمجلس ترافیس في الكنیسة 

جمع المعلومات الضروریة واألولویة من سكان 
 Gالمجتمع، مع التركیز على األحیاء في المنطقة 
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 التوزیع اإلقلیمیةطرق الملحق و:  .12.1
 

 .A مخصصات برنامج إسكان الوالیة 
 

 تحلیل مخصصات إسكان اإلعصار ھارفي
 غولدن، وجیمس نولن، وألیسا والشاألساتذة باتریك بروكیت، وراجیف جرج، ولیندا 

 2018مارس/آذار  27جامعة تكساس في أوستن، 
 

واسطة إدارة التنمیة الحضریة للمانحین بلیعكس التغیرات المحددة  2كجزء من التعدیل  GLO-CDRتم التحدیث بواسطة فریق 
 123-115في ظل القانون العام  شأن منھجیة تخصیص التمویلببتكساس  CDBG-DRللمجلس االستشاري الحكومي  نالتابعی

وأحدث البیانات المتاحة. ُطبقت ھذه التغیرات لتخصیص األموال اإلضافیة التي تم توزیعھا لبرنامج مساعدات  2018أبریل  10بتاریخ 
 افیة لھ.ل إضامالكي المنازل بالوالیة. لم تتم أي تحدیثات على برنامج الشراء واالستحواذ المحلي ألنھ لم یتم تخصیص أي أمو

 
 .ستحواذبرنامج الوالیة لمساعدة أصحاب المنازل ومخصصات برنامج الشراء / اال

 
 مج مساعدة مالكي المنازل للوالیة المعینة في خطة العمل األولیة.ارنبال وتخصیص أم

 
اإلسكان والتنمیة  إدارة% على األقل من مخصصات تمویل 80قائمة المقاطعات ومناطق الرموز البریدیة التي ستحصل على 

اإلسكان والتنمیة الحضریة  إدارة% من تمویل 20)، والمقاطعات المتبقیة المقدر حصولھا على HUDالحضریة في الوالیات المتحدة (
فبرایر/شباط  9/ الجمعة،  28، رقم 83إتحادي / الجزء  فیدرالي(السجل ال فیدرالي) محددة في السجل الHUDفي الوالیات المتحدة (

إخطارات)، وتم دمج التجمعات الفرعیة للمقاطعات ومناطق الرموز البریدیة في عملیة التخصیص العددیة للنتائج في برنامج  / 2018
ً أدرجت  11مقاطعة و 16المحلیة. إجماالً، كان ھناك  ستحواذالوالیة لمساعدة أصحاب المنازل وجداول الشراء / اال رمزاً بریدیا

اإلسكان والتنمیة الحضریة في  إدارة% من مجموعة التخصیص الخاصة ب80راً وتضرراً". وقد مثل ذلك بضفتھا "أكثر المناطق تأث
). وحیث إن مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن تحصالن على مخصصات منفصلة، فإن البیانات HUDالوالیات المتحدة (

 ه.(والمخصصات) الخاصة بھما غیر متضمنة في التحلیالت التي یأتي وصفھا أدنا
 

 إدارةالمحلي مطلوبة من قبل  ستحواذ% من برنامج الوالیة لمساعدة أصحاب المنازل ومجموعة مخصصات برنامج الشراء / اال80
 2018فبرایر/شباط  9، فیدرالي) في السجل الHUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

 
وجاء تعداد سكان مناطق رموز بریدیة   2016.53ان األمریكي لسنة جاء تعداد سكان المقاطعات من تحدیث مكتب إحصاء السك

، باستعمال اإلحصاء السكاني كل عشر سنوات، باستخدام 2010معینة، طبقاً للمقاطعات، من مكتب إحصاء السكان األمریكي لسنة 
 .ZCTA(54قام في تكساس (التعداد الكلي لسكان المقاطعة أو جزء منھ من منطقة جدولة الرموز البریدیة ذات الخمسة أر

 

                                                           
53-https://www.census.gov/search  

results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&se
arch=submit 

54.  ttps://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=th  
"، County (or part)  - 880 اختر " -"  all geographic types) "اختر all geographic types ،"2 ) انقر على "1لكل رمز بریدي، اتبع ما یلي: 

. یمكنك Countyو  ZIP" وانقر على Ctrlأرقام. اختر متعدد (اضغط مع االستمرار على " 5بریدي من  ) اختر منطقة جدولة رمزTexas  ،"4 اختر " )3
 -" Topics "- "People" - "Basic Count / Estimate ) انقر على "Add to Your Selection" ،6) انقر على "5إضافة رموز بریدیة متعددة)، 

" Population Total  ،"7الختیار ) انقر فوق خانة اID "PI" ،8" انقر فوق ( View Table  ،"9" انقر فوق ( Download .لتنزیل جدول البیانات " 
 
 

https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t
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واعتمدت قیمة  55جاء متوسط قیم المنازل ألصحاب المنازل من تقدیرات مكتب إحصاء السكان األمریكي ووحدة إسكان المقاطعة.
ً مربعاً، وأبعادھا  861منازل المستأجرین على تكلفة بناء وحدة لإلیجار مساحتھا  '. وتتراوح تكلفة ذلك البناء على 35'× 24قدما

دوالر، لحساب  75,337,50. وقد استخدمت نقطة المنتصف، 56دوالر لكل وحدة 86,100دوالراً و 64,575مستوى البلد بین 
 لذین لم تلب حاجاتھم. وقد استخدمت أكثر البیانات المعقولة المتوفرة في الحساب.حاجات المستأجرین ا

 
(لكل من أصحاب المنازل والمستأجرین) من  ُملَبَّاةللحاجات غیر ال) FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (جاءت حسابات 

. واستُخدم 2018فبرایر/شباط  2) اعتباراً من FEMAوارئ (لوكالة الفیدرالیة إلدارة الط) لIAبیانات تسجیل المساعدة الفردیة (
تصنیف البیانات الخاصة بالحاجات ) لFEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (تصنیف عتبات شدة الضرر المستخدم من قبل 

(شدة الضرر البسیط الرئیسي، شدة الضرر الكبیر الرئیسي، الضرر الشدید) مقاطع من إجراءات "أكثر الطرق تأثراً"  ُملَبَّاةغیر ال
الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ )، ونُِسبت مبالغ HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( دارةإل
)FVL (الوكالة الفیدرالخاصة ب) الیة إلدارة الطوارئFEMAاإلسكان والتنمیة الحضریة  إدارةشدة الخاصة ب) لكل مسجل إلى فئات ال

 ).HUDفي الوالیات المتحدة (
 

لكل منطقة جغرافیة (مقاطعة أو منطقة رمز بریدي) اشتق قیمتھ باستعمال  ُملَبَّاةعمود الجدولة الخاص بحساب مبلغ الحاجات غیر ال
الوكالة الفیدرالیة ) والبیانات المستقاة من HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( إدارةاصة بفئات شدة الضرر الخ

 إدارةعدد الوحدات السكنیة التي تعاني ضرراً في كل من مستویات شدة الضرر التي حددتھا ) والخاصة بFEMAإلدارة الطوارئ (
ً للمستأجرین مقابل أصحاب المنازل. وقد قدمت HUDتحدة (اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات الم ً للمقاطعة، وطبقا )، طبقا

ألصحاب المنازل  ُملَبَّاة) قیمة مضاعفة نقدیة للحاجات غیر الHUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( إدارةطریقة 
بالنسبة لفئة الضرر البسیط الرئیسي،  ُملَبَّاةمضاعف الحاجات غیر الدوالراً ھو  58,956في كل من فئات الشدة الثالثة، حیث كان مبلغ 

دوالراً ھو  102,046بالنسبة لفئة الضرر الكبیر الرئیسي، وكان مبلغ  ُملَبَّاةدوالراً ھو مضاعف الحاجات غیر ال 72,961وكان مبلغ 
% تقریباً، فقد أتاح 100الضرر "الشدید" یعادل ضرر بالنسبة لفئة الضرر الكبیر. وعلى فرض أن  ُملَبَّاةمضاعف الحاجات غیر ال

في كل فئة من فئات الشدة إلى نسبة ضرر مقدرة للوحدة السكنیة مقابل كل فئة. وقد كانت  ُملَبَّاةذلك ترجمة مضاعفات الحاجات غیر ال
 مثل تلك الترجمة ضروریة حیث تختلف قیم المنازل المتوسطة اختالفاً ملحوظاً عبر المقاطعات التي تأثرت.

 
على أساس حاصل ضرب نسبة الضرر في متوسط سعر المنزل في المقاطعة أو منطقة الرمز  ُملَبَّاةوفقاً لذلك، تم تقییم الحاجات غیر ال

 /58,956حاجتھا  ُملَبَّاةالبریدي. ففیما یخص فئة األضرار البسیطة الرئیسیة، كانت تلك النسبة من قیمة الوحدة السكنیة غیر ال
ر الكبیرة الرئیسیة، كانت تلك النسبة من قیمة الوحدة السكنیة % من قیمة البناء. وفیما یخص فئة األضرا57.8دوالراً =  102,046

% 100% من قیمة البناء. وفیما یخص فئة األضرار الشدیدة، كانت النتیجة 71.5دوالراً =  102,046 /72,961حاجتھا  ُملَبَّاةغیر ال
طعة أو منطقة رمز بریدي، ثم ُضِربت في عدد من قیمة البناء أو الشقة. ھذه النسب ُطبِقت على السعر المتوسط لإلسكان في كل مقا

العقارات المتضررة التي یشغلھا أصحابھا، في كل فئة من فئات شدة الضرر، للحصول على تقدیر بالدوالر لمستوي الحاجات غیر 
الي بالدوالر للحاجات ألصحاب المنازل في كل مقاطعة ومنطقة رمز بریدي. ثم تم بعد ذلك جمعھا للوصول إلى التقدیر اإلجم ُملَبَّاةال

 ألصحاب المنازل في المقاطعة أو منطقة الرمز البریدي. ُملَبَّاةغیر ال
 

) عتبات لفئات HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( إدارةاستُخِدم إجراء مماثل في حال المستأجرین. تقدم طریقة 
) الخاص FVLالخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (األضرار الخاصة بالمستأجرین استناداً على برنامج 

الشخصیة. ) للمستأجرین على فقدان الممتلكات FVLالخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (ستناد بالمستأجرین، مع ا
تحدد مضاعفاً لفئات شدة األضرار للمستأجرین. ) ال HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( إدارةبید أن طریقة 

وفقاً لذلك، فقد تم أیضاً تطبیق تقدیر قیمة األضرار التي لحقت بالبناء المستخدمة في حالة أصحاب المنازل على فئات شدة الضرر 
فئة الضرر الشدید). % ل100% لفئة الضرر الكبیر الرئیسي، و71.5لفئة الضرر البسیط الرئیسي، و %57.8الخاصة بالمستأجرین (

وفي حال المستأجرین، بدالً من كون القیمة المتوسطة للمنزل المتضرر أساس الحساب، كما كان األمر مع أصحاب المنازل، فإن 

                                                           
55https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216  للوالیو والمقاطعة وdata.com/-http://www.city   للرموز

 البریدیة
56apartment-https://www.fixr.com/costs/build   

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216
http://www.city-data.com/
https://www.fixr.com/costs/build-apartment/the
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'. ومرة أخرى تراوحت تكلفة 35'× 24قدماً مربعاً، وأبعادھا  861األساس بالنسبة للمستأجرین كان تكلفة بناء وحدة لإلیجار مساحتھا 
دوالر،  75,337,50دوالر لكل وحدة. وقد استخدمت نقطة المنتصف،  86,100دوالراً و 64,575ك البناء على مستوى البلد بین ذل

لحساب إجمالي الخسارة للوحدة المستأجرة، وتم تطبیق النسبة الخاصة بكل فئة من فئات الشدة على ھذه القیمة األساسیة في حالة 
ي قیمة تكلفة بناء الوحدة المؤجرة في عدد المستأجرین في فئة الشدة للحصول على قیمة الحاجات المستأجرین. وتم ضرب النسبة ف

للمستأجرین في  ُملَبَّاةللمستأجرین في كل فئة من فئات الشدة. وبجمع فئات الشدة، تم الحصول على تقدیر للحاجات غیر ال ُملَبَّاةغیر ال
ألصحاب المنازل والمستأجرین لحساب إجمالي قیمة الحاجات  ُملَبَّاةت الحاجات غیر الالمقاطعة أو منطقة الرمز البریدي. ثم أضیف

 في المقاطعة أو منطقة الرمز البریدي. ُملَبَّاةغیر ال
 

إلى ُمدخالت كل المقاطعات ومناطق الرموز البریدیة. یمثل عامل  ُملَبَّاة% كعامل سرعة استجابة عن الحاجات غیر ال15أضیفت 
تجابة التعزیزات أو التحسینات أو المكونات األخرى المدمجة في ھیكل لزیادة القدرة على االستجابة إلى كارثة، أو التعافي سرعة االس

 منھا، بسرعة أكبر مما كانت األمور لتؤول إلیھ لو لم یتم دمج تلك المكونات.
 

ن المقاطعة ومنطقة الرمز البریدي وأجزاء من % التي ضمت تداخالً بی80بالنسبة للمقاطعات التي تضمھا مجموعة تخصیص الـ 
م بیانات مستوى الرمز البریدي إلى زوجین من الرمز البریدي  فیدراليالمقاطعة التي عدت في السجل ال أنھا لحق بھا ضرر شدید، قُّسِ

نة ھیوستن) ودمجت مع بیانات زائد سرعة االستجابة الخاصة بالمقاطعة (خالف أي تداخل مع مدی ُملَبَّاةوالمقاطعة والحاجات غیر ال
زوجي الرمز البریدي والمقاطعة لتلك المقاطعة للحصول على كیان واحد مشترك للمقاطعة. كذلك دُمجت أیضاً في كیان واحد بیانات 

من زوجي الرمز البریدي والمقاطعة التي أشارت إلى المقاطعة نفسھا. على سبیل المثال، فورت بند (خالف مدینة ھیوستن والجزء 
للحصول ُمدخل إجمالي  77423) دمجا مع الجزء من فورت بند صاحب الرمز البریدي 77423فورت بند صاحب الرمز البریدي 

واحد لفورت بند لتحلیل مخصص مقاطعة فورت بند. بالمثل، عندما كان ھناك أزواجاً متعددة من رمز بریدي ومقاطعة تعودان إلى 
 صول على ُمدخل إجمالي واحد للرمز البریدي والمقاطعة من أجل التحلیل.المقاطعة نفسھا، فقد تم دمجھما للح

 
من الدكتور كرستوفر إمریش، من جامعة تأثرت التي  49لـ مقاطعات اg) األولیة لSoVIجاءت مؤشرات الضعف االجتماعي (

(كاتر، إس. إل.، ). ھذا المؤشر ابتدعھ كاتر وآخرون SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (وسط فلوریدا، وھو خبیر رائد في حساب 
). "الضعف االجتماعي في مواجھة أخطار بیئیة، مجلة "علم االجتماع الفصلیة، 2003وبوراف، بي. جي.، وشیرلي، دبلیو. إل. (

وبیة. الفكرة وراء الضعف االجتماعي، وصلتھ بسیاق ). وقد تم التوصل إلى ھذا المؤشر في جامعة كارولینا الجن242-261)، 2( 84
العمل المشار إلیھ ھنا، أن الضعف االجتماعي ینشأ عن تمتع مجموعات سكانیة جغرافیة معینة بوصول محدود إلى السلطة السیاسیة 

، وخصائص البیئة المشیدة والموارد، أو أنھا تخضع لقیود طبیعیة معینة أو تحكمھا العادات، ورأس المال االجتماعي، والمعتقدات
(مثل الكثافة ونوع البنیة التحتیة وعمر البنایة والخامة، الخ). إن فكرة الضعف االجتماعي ھي أنھ یجعل الناس الضعفاء اجتماعیاً (في 

فاً، أقل احتماالً ھذه الحالة، المقاطعات) أكثر عرضة لألحداث الكارثیة وأقل قدرة على االستجابة السریعة لھا. فالمجموعات األكثر ضع
أن تكون قادرة على االستجابة ألي من مثل تلك األحداث الكارثیة والتعافي منھا بمفردھا في حال حدوثھا. ھذا المؤشر مفید في تحدید 

 األعباء االجتماعیة للخطر، مثل كارثة ما، ووصفھا وفھمھا.
 

تلك الخصائص االجتماعیة التي تُذكر بشكل ثابت في  بالتعرف على )SoVIالضعف االجتماعي (بدأ التطویر الریاضي لمؤشر 
عملیة لمراجعة ما ) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (الكتابات على أنھا تساھم في إحداث الضعف االجتماعي. استخدم مخترعو 

ن المسنین في ُكتِب لحصر الكم الھائل من قیاسات الضعف المحتمل في مجموعة فرعیة من المتغیرات تضم الثروة، ونسبة السكا
المقاطعة، والجنس، ومتغیرات المركز االجتماعي، واالنتماء للعرق الھسباني، ونسبة السكان ممن ال یتمتعون بتأمین صحي، 
واألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، وموظفو الصناعات الخدمیة، وسكان أمریكا األصلیون، والجنس، الخ. ھذه المتغیرات تدخل 

%، في الضعف االجتماعي بالنسبة 76.4مكوناً توضح نسبة التباین،  11مل المكون الرئیسي یؤدي إلى في تحلیل إحصائي للعا
مقاطعة ما ھو مزیج خطي من العوامل المشتقة. ویستعمل ) الناتج لSoVIمؤشر الضعف االجتماعي (لمجموعة المعلومات األصلیة. 

الحصول علیھا من مصادر بیانات في مقدمتھا بشكل أساسي مكتب متغیراً یتم  29اآلن ) SoVIمؤشر للضعف االجتماعي (أحدث 
في الموقع التالي: ) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (إحصاء السكان األمریكي. ھناك مناقشة أكثر شموالً وعرض تقدمي ل
http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0.. 

 

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0
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ماعي عبر المناطق لمقارنة الضعف االجت) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (ألغراض ھذه التحلیالت، كانت ھناك حاجة لمقیاس ل
 مقاطعة). للتحلیل في عملیة التخصیص تلك، استُخدم تحلیل مؤشر 49التي تم إعالنھا مناطق منكوبة نتیجة لتأثرھا بإعصار ھارفي (

مقاطعة من المقاطعات التي تأثرت، حیث حصلت مقاطعة ھاریس على تمویل فردي منفصل عن  48( SoVI)الضعف االجتماعي 
 تلك التحلیالت.

 
  SoVIمؤشر الضعف االجتماعي  وقام بتوفیر درجات  SoVI حسابات الخاصة بـالمرة أخرى، أكمل الدكتور كریستوفر إمیریتش 

. الدكتور إمریش ھو أستاذ مشارك لمجلس اإلدارة، خبیر ومتخصص 49لجمیع المقاطعات التي طالتھا الكارثة المعلنة والبالغ عددھا 
 .في العلوم البیئیة واإلدارة العامة وعضو في المركز الوطني للبحوث الساحلیة المتكاملة في جامعة سنترال فلوریدا

 
مؤشر  كجزء من عملیة التخصیص، كان البد من إدخال تعدیل على  SoVIلضعف االجتماعي مؤشر ا بغرض االستفادة من درجة

مؤشر في شكلھ األولي لیكون أكثر فعالیة. وقد تم تحقیق ذلك لكل مقاطعة من خالل طرح القیمة الدنیا ل SoVIالضعف االجتماعي 
الخاصة، ثم إضافة واحد  SoVI الضعف االجتماعيمؤشر األولي من بین جمیع المقاطعات من قیمة   SoVIالضعف االجتماعي 

 .إلى النتیجة. بھذا تكون كافة القیم أكبر من أو تساوي واحد
 

وھناك عامل آخر یتم استخدامھ في قرار التخصیص ھو قدرة سكان مقاطعة (أو الرمز البریدي) على الحفاظ على و/أو التعافي من 
للفرد الواحد.  ُملَبَّاةھم الخاصة. من أجل ھذا الغرض، تم احتساب االحتیاجات غیر الآثار الكارثة عن طریق جمع أو استخدام أموال

تأخذ ھذه الطریقة أیًضا في االعتبار االختالفات في عدد السكان بین المناطق الریفیة والحضریة. بالنسبة لكل مقاطعة أو رمز بریدي، 
(باإلضافة إلى عامل سرعة االستجابة)  ُملَبَّاةیق قسمة كمیة االحتیاجات غیر الللفرد الواحد عن طر ُملَبَّاةتم حساب االحتیاجات غیر ال

 .التي تم ابتكارھا حسب مستوى الخطورة وحسب عدد السكان
 

لكل مقاطعة (أو الرمز البریدي)،  ُملَبَّاةشمل تخصیص األموال حسب المقاطعة والرمز البریدي، تركیبة موزعة من االحتیاجات غیر ال
لكل مقاطعة (أو الرمز البریدي). من أجل تسھیل ذلك،  ُملَبَّاةاإلیجابي واحتیاجات الفرد غیر ال SoVI للضعف االجتماعيمؤشر  و

تم تحدید نسبة توزیع منفصلة لكل من ھذه العوامل الثالثة باإلضافة إلى توفیر نسب التوزیع التي كانت قابلة للتطبیق وكان ھذا ھو 
أخذه في االعتبار. تم الجمع بین توزیعات العوامل فیما بعد من أجل تقدیم توزیع تخصیصي نسبي واحد في العامل الوحید الذي تم 

 جمیع المقاطعات (والرموز البریدیة عند الضرورة).
 

% ومجموعة الـ 80% بشكٍل منفصٍل مع مجموعة 20% والتخصیص البالغ 80تم تحدید التوزیعات الخاصة بالتخصیص البالغ 
%، فتم 80حددھا السجل الفیدرالي، بطرح مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن. ومن ثم، بالنسبة لمجموعة التخصیص الـ  % التي20

باإلضافة إلى سرعة االستجابة لكل مقاطعة والرمز البریدي عن طریق أخذ  ُملَبَّاةحساب نسبة التوزیع على أساس االحتیاجات غیر ال
وتقسیمھا حسب مجموع االحتیاجات  مقاطعة أو الرمز البریدي باإلضافة إلى درجة سرعة االستجابةلرمز ال ُملَبَّاةات غیر الاالحتیاج

 .%80على جمیع رموز المقاطعة والرمز البریدي في مجموعة التخصیص  ، باإلضافة إلى درجات سرعة االستجابةُملَبَّاةغیر ال
 

 Raw) +1، تم تقسیم القیمة (Raw SoVI - Min (Raw SoVI)) +1من  SoVI وبالمثل، بخصوص نسبة التوزیع المستندة إلى
SoVI - Min (Raw SoVI)   1للمقاطعة على مجموع+ (Raw)  درجات SoVI - Min (Raw SoVI)   على جمیع المقاطعات

لمثل، اإلیجابیة. وبا SoVI مؤشر الضعف االجتماعي % والتي تعطي النسبة المئویة للتوزیع لدرجات80في مجموعة التخصیص الـ 
للفرد الواحد، تم تقسیم الرقم أو الرمز البریدي حسب احتیاجات الفرد  ُملَبَّاةفیما یخص نسبة التوزیع القائمة وفقًا لالحتیاجات غیر ال

عبر  لكل فرد ُملَبَّاةباإلضافة إلى سرعة االستجابة لمقاطعة أو الرمز البریدي من خالل مجموع قیمة االحتیاجات غیر ال ُملَبَّاةغیر ال
% من 20%. تم استخدام عملیة مشابھة لمجموعة تخصیص 80جمیع المقاطعات والرموز البریدیة في مجموعة التخصیص 

المقاطعات فقط. تحدد ھذه المنھجیة تخصیص النسبة المئویة لكل مقاطعة (أو الرمز البریدي) التي ستترتب على ھذا العامل لیكون 
، والذي یحدد توزیع تخصیص النسبة الذي یمكن تطبیقھ ُملَبَّاةھذا أول عامل لحاجة غیر یعد ر. وفي االعتبا الذي یؤخذ العامل الوحید

توزیع تخصیص النسبة الذي یمكن  SoVI مؤشر الضعف االجتماعي ھي العامل الوحید. ویعرض عامل ُملَبَّاةإذا كانت الحاجة غیر ال
 .ررین ھو العامل الوحید، وما إلى ذلكتطبیقھ إذا كان قابلیة التأثر االجتماعي للسكان المتض

 



 

 
270 من 277 صفحة    
 

ال ینظر إلى اعتبارات العوامل ھذه بمعزٍل عن بعضھا البعض حیث یلزم الجمع بین الثالثة إلخراج رقم واحد. وقد تم الجمع بین 
اإلیجابي، واالحتیاجات  SoVI مؤشر الضعف االجتماعيباإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة، وتوزیع  ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال

الذي یأخذ تولیفة مرجحة  10-40-50باإلضافة إلى سرعة االستجابة للتوزیع لكل فرد الذي تم تحقیقھ باستخدام نموذج  ُملَبَّاةغیر ال
% 40، و باإلضافة إلى توزیع نسبة سرعة االستجابة ُملَبَّاةالممنوح لالحتیاجات غیر ال ترجیح% من ال50من التوزیعات الثالث مع 

باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة. یحدد  ُملَبَّاةالحتیاجات الفرد غیر ال ترجیح% من ال10اإلیجابي، و  SoVI لتوزیع ترجیحمن ال
للمقاطعة،  SoVI للمقاطعة، ومؤشر ُملَبَّاةنسبة تخصیص تمویلیة لكل مقاطعة باستخدام الحاجة غیر ال 10-40-50ھذا الترجیح البالغ 

مؤشر الضعف  و ُملَبَّاةللفرد الواحد في المقاطعة. تم استخدام ترجیح المكونات الثالثة: الحاجة غیر ال ُملَبَّاةتیاجات غیر الواالح
% 50عن طریق النسبة المئویة النھائیة لترجیح المساھمة لكل عامل من  ُملَبَّاةونصیب الفرد من االحتیاجات غیر ال SoVI االجتماعي

ود اإلغاثة السابقة للكوارث. تم حساب مبالغ التخصیص بالدوالر التي تم الحصول علیھا عبر استخدام نموذج % في جھ10-% 40-
دون فرض أیة قیود على مبلغ التمویل من خالل استخدام قیم توزیع النسبة المئویة للمقاطعة أو الرمز البریدي إلى إجمالي  50-40-10

 .%) 20% من المبالغ في مجموعة  20% و  80من المبالغ المتاحة في مجموعة  %80المبلغ بالدوالر الذي سیتم تخصیصھ (
 

باإلضافة إلى عامل سرعة االستجابة لمقاطعة أو الرمز البریدي مقابل المبلغ الذي  ُملَبَّاة، االحتیاجات غیر العجزیعرض عمود ال
دوالر. یوضح ھذا العمود مدى الحاجة سواء أكانت  10-40-50سیحصلون علیھ باستخدام التخصیص بالدوالر للنموذج غیر المقید 

-50لرمز المقاطعة أو الرمز البریدي باستخدام عملیة تخصیص الترجیح غیر المقید البالغ  ُملَبَّاةأقل من أو فوق االحتیاجات غیر ال
40-10. 

 
كِلّف تطبیق التمویل وخلق السیاسات یملي الواقع العملي أن یكون ھناك حد أدنى لمقدار التخصیص للمقاطعات حیث أنھ من الم

. تم تحدید مبلغ الحد  HUDواإلجراءات اإلداریة وتوظیف أفراد لتنفیذ العملیة وتوزیع تمویالت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة
مالكي  دوالر وتم تطبیقھ على جمیع قرارات التخصیص في جدول بیانات برنامج مساعدة 2,000,000األدنى للتخصیص ھذا بمبلغ 

 .المحلي ستحواذ% في جدول بیانات برنامج الشراء/اال80المنازل في الوالیة ومجموعة التخصیص الـ 
 

، أمر غیر معقول، خاصة إذا لم تكن المقاطعات ُملَبَّاةیعتبر اإلفراط في تخصیص المبالغ المالیة لمقاطعة زیادةً عن احتیاجاتھا غیر ال
بعد. وبناًء على ذلك، یتم فرض قید بحد أقصى لمقدار التخصیص مع تعیین حد أقصى عند  ُملَبَّاةاألخرى قد تلقت احتیاجاتھا غیر ال

المرونة في تمویل المقاطعات. یوفر ھذان الرقمان (الحد األقصى   باإلضافة إلى مقدار ُملَبَّاة% من االحتیاجات غیر ال200نسبة 
تخصیص معین. إذا وصل رمز  ما یخصھ المقاطعة أو الرمز البریدي فیواألدنى) قیودًا على التمویل الذي یمكن أن تحصل علی

وأكثر من  10-40-50المقاطعة أو الرمز البریدي إلى الحد األقصى للتخصیص، فإن أي مبالغ مالیة منسوبة إلیھم بموجب القاعدة 
ات األخرى أو الرموز البریدیة التي ، سوف تكون متاحة إلعادة التخصیص والتوزیع على رموز المقاطعالحد األقصى المتوقع لھم
 .لم تصل إلى الحد األقصى

 
%، كان ھناك ما  80تم تنفیذ عملیة إعادة التخصیص ھذه ضمن عملیة متتالیة من التخصیصات الشرائحیة. في مجموعة التمویل الـ 

انات، فإن غالبیة المناطق الموجودة في یكفي من التمویل لشریحتین قبل أن یتم تخصیص جمیع األموال بالكامل. كما یظھر جدول البی
 .% لم تصل إلى أقصى حد لھا في أول عملیة تخصیص شرائحي 80فئة التخصیص الـ 

 
وفیما یتعلق بعملیة التخصیص الشرائحي الثانیة، فمثلما حدث ألول عملیة تخصیص شرائحي، كان یتعین عمل توزیع نسبة مخصصة 

 تخصیص المالي.الن أجل توجیھ للتطبیق على المبلغ المتاح للتوزیع م
 

ھنا، ومع ذلك، منح تخصیص إضافي بالنسبة الصفریة لتلك الكیانات (رموز المقاطعات أو الرموز البریدیة) التي حصلت بالفعل 
-50 البالغة التوزیع األولیة اتا للصیغة. لتحقیق ھذا التخصیص الثاني الشرائحي، فإن احتمالیعلى الحد األقصى من تخصیصھا وفقً 

في المقاطعات لم تصل بعد إلى أقصى حد لھا وتم إعادة تشكیلھا إلنشاء توزیع نسبة مخصصة لتلقي التمویل الثاني. وقد تم  40-10
ھدف  الوضع في االعتبار ذلك عن طریق تقسیم النسب األولیة على مجموع النسب الخاصة بالمناطق المتبقیة دون الحد األقصى، مع

% كما ھو  80في التخصیص الشرائحي الثاني إن أمكن. تم تحقیق ذلك لمجموعة الـ  ُملَبَّاةاجات غیر ال% من االحتی100تخصیص 
 .موضح أعاله
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ـ   %، وألن جمیع الرموز80نظًرا ألنھ تم تخصیص التمویل لرموز المقاطعات والرموز البریدیة في المجموعة الفرعیة للتخصیص ال

%، لذا یجب توخي الحذر لتجنب المشكلة التركیبیة 20% أو مقاطعة التخصیص الـ 80التخصیص الـ تتداخل مع إما مقاطعة البریدیة 
 .للتخصیص المزدوج (اإلحصاء المزدوج) بسبب ھذا التداخل. كان من المفترض إزالة التداخل من المقاطعة لتجنب اإلحصاء الزائد

 
ة الرمز البریدي وتحویل البیانات في شكل أزواج لمقاطعة الرمز البریدي. تضمنت ھذه العملیة استخدام بیانات األضرار الفعلیة بواسط

تم أیًضا تعدیل إجمالي عدد السكان في المقاطعة إلجالء السكان من المقاطعة التي تم حسابھا بالفعل في عدد الرموز البریدیة. ألغت 
نات الرمز البریدي. تم استخدام ھذه العملیة لجمیع التداخالت. ھذه العملیة اإلحصاء المزدوج عند وجود تداخل في بیانات المقاطعة وبیا

كما تم استخدام نفس العملیة إلزالة تأثیر التداخل في تخصیص الرمز البریدي وتخصیص المقاطعة في المجموعة الفرعیة للتخصیص 
 .%20األكثر تأثًرا البالغ نسبة 

 
 رموز من الضروري حذف التداخل في أعداد مدینة ھیوستن من أيوحیث إن مدینة ھیوستن ستتلقى تخصیًصا منفصالً، فكان 

من  (FEMA) ر المأخوذة من وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیةئللمقاطعات أو رموز بریدیة تتداخل معھا. باستخدام بیانات الخسا
كان من الممكن تحدید  الخاصة بتعداد مستویات شدة الضرر من جانب مالكي المنازل والمستأجرین، FEMA مجموعة بیانات

اإلجمالیات لمالكي المنازل والمستأجرین في مدینة ھیوستن لجمیع مستویات الخطورة الثالثة. تم استخدام ھذه األرقام الص واستخ
فیما بعد، الستبعاد بیانات مدینة ھیوستن من أن یتم حسابھا في أي كیان آخر یتم تخصیص مبالغ مالیة لھ، كما ھو موضح سابقًا 

، والتي تتطابق بالفعل ُملَبَّاةوالرموز البریدیة. لقد تمت إزالة اإلحصاءات السكانیة وكمیات االحتیاجات غیر الداخلة مقاطعات المتلل
 .مع منازل مدینة ھیوستن، من مجموعة بیانات "فورت بیند"

 
 في الوالیة،  ستحواذلشراء/اال% من برنامج مساعدة مالكي المنازل ومجموعة التخصیص الخاصة ببرنامج ا20تعتبر نسبة 

 2018فبرایر  9في السجل االتحادي بتاریخ  HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  مطلوبة من قبل
 

ـ  المحلي  ستحواذ% من برامج مساعدة مالكي المنازل في الوالیة ومقاطعات التخصیص لبرنامج الشراء/اال20كانت العملیة الخاصة ب
% لكل من برنامج مساعدة مالكي المنازل 80% الخاصة بمجموعات الشراء الـ 80طعات التخصیص الـ ھي نفسھا الموضحة لمقا

المحلي. بمعنى أنھ تم تحدید الحد األدنى من مبلغ التخصیص وبعد ذلك، تم تخصیص األموال المتبقیة في  ستحواذوبرنامج الشراء/اال
 .مع الحد األقصى من المخصصات المفروضة لكل تخصیص شرائحي في التخصیصات الشرائحیة التداخل

 
المحلي، تحدید منطقي لتلك المجموعة بشكٍل منفصل  ستحواذ% من عملیات الشراء/اال20الحد األدنى للتخصیص لـ مقدار یتطلب 

دوالًرا. وقد تحقق ذلك  20,000,00مبلغًا ال یقل عن  33حیث لم یكن ھناك ما یكفي من األموال إلعطاء كل المقاطعات البالغ عددھا 
ألكثر المقاطعات تأثراً، ونسبة  ُملَبَّاةمن خالل استخدام نھج التعزیز الذي أدرج تكالیف اإلدارة الالزمة للشراء، واالحتیاجات غیر ال

 .%20المحلیة بنسبة  ستحواذالشراء المحتملة للمنازل في أكثر المقاطعات تأثراً بالنسبة لمجموعة الشراء/اال
 

% من  12%) من التكالیف اإلداریة بما یساوي  10%) ومن المشروع ( 2تعد التكالیف اإلداریة المعروفة ھي البالغة من البرنامج (
في  ُملَبَّاةلدیھا أكبر االحتیاجات غیر الوالیر ھي أكبر مقاطعة   األموال في جائزة منح الشراء (جائزة المنح اإلجمالیة). تعتبر مقاطعة

دوالر أمریكي. كما یوجد في مقاطعة والیر أكبر عدد من المنازل المتضررة  195,487,97المجموعة والتي تبلغ احتیاجھا ھذه 
). ومن المرجح 105منزًال) وأكبر عدد إجمالي العقارات في الفئات الرئیسیة العلیا وذوي األضرار الشدیدة (بمجموع  177(مجموعھا 

% من المنازل المتضررة في  59=  105/177ت الرئیسیة العلیا وذوي األضرار الشدیدة، بحوالي أن یتم شراء العقارات في الفئا
ھذه البیانات بمثابة منھجیة منطقیة وعادلة لحساب الحد األدنى من التخصیص بالدوالر. ینتج تعد أكثر المقاطعات تضرًرا (والیر). 

دوالًرا  13,840,55=  ادوالرً  195,487,97×  59×  12. ُملَبَّاةغیر ال % من ھذه الحاجة12عن مضاعفة التكالیف اإلداریة بنسبة 
 .أمریكیًا كحد أدنى لكل مقاطعة

 
% الخاصة ببرنامج مساعدة مالكي المنازل في الوالیة وبرنامج 20كانت ھناك ثماني مقاطعات في مجموعات التخصیص الـ 

المحلي التي تلقت الحد األدنى من التوزیع في أول عملیة تخصیص شرائحي. كانت ھذه المقاطعات التي لم تحصل  ستحواذالشراء/اال
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ولم تستوف نقطة الحد األدنى. ومع ذلك، تلقت ھذه المقاطعات تصریًحا  FEMA IA  وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة تصریحعلى 
 التعافي- المجتمعات  اإلجمالیة لتنمیة مما یجعلھا مؤھلة لتلقي تمویالت المنح  (FEMA PA) من وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة

 .CDBG-DRالكوارث  من
 
 33لـ نی دألد الحت أول عملیة تخصیص شرائحي اخصص%، 20المحلي الـ  ستحواذبرنامج الشراء/االعة وبالنسبة لمجم، بالتاليو
%. تم 20الـ عة ولمجمشراء لل ایوفي عملیة تمص للتخصیح لمتاالمبلغ ن امًرا) الدو 45,673,815لمبلغ (م طرح ھذا اتقاطعة، وم

بعد ذلك تخصیص ھذا المبلغ المتبقي بعد تمویلھ الحد األدنى لجمیع المقاطعات باستخدام تخصیصین شرائحیین أخریین بعد فرض 
عندما نفدت والستجابة لجمیع المقاطعات. باإلضافة إلى سرعة ا ُملَبَّاة% من االحتیاجات غیر ال200أقصى حد للتخصیص بنسبة 

% من االحتیاجات غیر 200 الحد األقصى البالغ األموال من خالل عملیة التخصیص الشرائحي الثانیة، وصلت أربع مقاطعات إلى
 .ُملَبَّاةال
 

 2المنازل المعین في تعدیل خطة العمل رقم مالكي تخصیص أموال برنامج مساعدة 
 

اإلقلیمیة  COGمیة ولمجالس الحكلمالكي المنازل  والیةعلى التخصیص األولي من أموال برنامج مساعدة ال طرأ أیة تغییراتتلم 
الوالیة إلى ب تضرراً األكثر تأثرا و ق. ومع ذلك، ویرجع ذلك إلى تغییر في تسمیة عدة مناطق جغرافیة من المناط2لغرض تعدیل 
بشأن منھجیة  HUDوالتي تم مناقشتھا في مذكرة إدارة التنمیة الحضریة  HUD بإدارة التنمیة الحضریة تضرراً األكثر تأثرا و

تم تحویل التخصیص األولي للمناطق التي تم إعادة ، 2018أبریل  10بتاریخ  123-115تخصیص التمویل بموجب القانون العام 
ویل المناسبة. لم یتغیر مجموع المبالغ المخصصة إلى فئة التم HUDتصنیفھا على أنھا األكثر تأثراً بالنسبة إلدارة التنمیة الحضریة 

 COG . HUDلمجالس الحكومیة وبالتالي لم یتغیر المبلغ المخصص ل، بالدوالر لتلك المناطق المحددة
 

من خطة  2تم تعیینھا في التعدیل الوالیة التي بالمنازل دوالر من صنادیق مساعدة مالكي   236,210,909من أجل تخصیص مبلغ 
 :HAP برنامج مساعدة مالكي المنازلالتحدیثات التالیة لنموذج تخصیص  تمت، والیةعمل ال
 بإدارة التنمیة الحضریةً  تضرراً األكثر تأثًرا وبوصفھا  بریدیةز موربع ت وأربع مقاطعاأرتصنیف دة عاإ تم HUD  بدالً من

 ؛، اإلشعارات2018أغسطس  14، الثالثاء 157العدد  83لمجلد الي / رالفیدافقاً للسجل و بالوالیة تضرراً واً ثر تأثركألا كونھا
  إدارة التنمیة الحضریةتحدیث الحاجة إلى مضاعفات وفقا لتعدیالت النسبة المئویة المرتبطة بھا مع قیم HUD  المحدثة الواردة

إلى تعدیل  " (مما أدى123-115بشأن "منھجیة تخصیص التمویل بموجب القانون العام  2018أبریل  10في مذكرة بتاریخ 
٪ لفئة  100و ، ٪ لفئة الشدة الكبرى لألضرار 74.4، ٪ لشدة األضرار الرئیسیة المنخفضة الفئة55.6النسبة المئویة بنسبة 
 األضرار الشدیدة) ؛

 ) تحدیث بیانات المساعدة الفردیة لوكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیةFEMA ؛2018یونیو  25إلى  2018فبرایر  2) (من ( 
  2016یولیو  1سكان المتوسط (من ن واإلابما في ذلك تقدیرات قیمة السك، بیانات التعداد السكاني في الوالیات المتحدةتحدیث 

 ) ؛2017یولیو  1إلى 
 احتیاجاتھم غیر الملباة على أساس إجمالي  مقدار ضعف تطبیق أقصى قیود التخصیص على المقاطعات والرموز البریدیة لمرتین

دوالر في شكل أموال  236,210,909دوالر في الصنادیق و   1,048,011,316صیص األولي البالغ المخصصات من التخ
لم تحصل على أموال إضافیة في  والیةفإن العدید من المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثیًرا وتضرراً في ال، إضافیة. ولذلك

 .2التعدیل رقم 
 

 لحد األقصىوصول جمیع الكیانات لبسبب  بالوالیة وتضرراً األكثر تأثرا  المناطقاألموال التي ال یمكن أن یتم توزیعھا على 
، مما أدى إلى إدارة التنمیة الحضریةفي  األكثر تأثرا والمناطق المنكوبة المناطقتخصیصھا وتوزیعھا على إعادة  تم للمخصصات،

عة إلدارة التنمیة الحضریة بالتا األكثر تأثرا والمناطق المنكوبة إلى المناطقن إجمالي أموال البرنامج مبالمئة  80من  تحویل أكثر
HUD. 
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 .B تخصیص برنامج البنیة التحتیة المحلیة 
 

 تحلیالت تخصیص البنیة التحتیة إلعصار ھارفي
 والش األساتذة باتریك بروكیت، وراجیف جارج، ولیندا جولدن، وجیمس نولین وألیسا

 2018مارس،  27جامعة تكساس في أوستن، 
 
لرموز المقاطعات األكثر تأثًرا والرموز البریدیة مستمدة من السجل  HUD تعتبر قائمة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة )1

 .1الجدول مالحظات،   / 2018، فبرایر 9الجمعة،  / 28، برقم 83الفیدرالي، والسجل الفیدرالي/المجلد رقم 
 
استطالع  مستمدة من قبل سكان المقاطعة عبر سكان المقاطعات وتم الحصول علیھا من خالل 2016بیانات السكان في عام  )2

 57 .وغیرھا من المعلومات المحدّثة 2016الجمعیة األمریكیة للتعداد السكاني لعام 
 
 الفیدرالیة المتوقعة من قبل المساعدة العامة الخاصة بالوكالة PAتم توفیر مجموعة البیانات الخاصة بتكلفة المساعدة العامة  )3

 .2/1/2018اعتباًرا من   FEMAالطوارئ  إلدارة
% 20على معظم المقاطعات المتأثرة والمتضررة ونسبة الـ  HUDإلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  80تم تحدید تقسیم %  )4

ما في ذلك الرموز البریدیة األكثر تأثًرا والمحددة في السجل الفیدرالي/المجلد على المقاطعات المتبقیة والمتأثرة ومتضررة ب
 .مالحظات ، / 2018،فبرایر 9الجمعة،   / 28، برقم83

 
تم حذف مقاطعة ھاریس من التخصیص ألنھا ستتلقى األموال مباشرة من الوالیة. تمثل مطالبات البنیة التحتیة في مقاطعة  )5

. تبلغ قیمة المخصصات المالیة ل إدارة 49% من إجمالي المطالبات لجمیع المقاطعات البالغ عددھا 93ھاریس نسبة أكثر من 
دوالًرا مع ترحیل  4334,313,38مقاطعة المتبقیة حوالي  48یتم توزیعھا على التي س  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة 

والمحددة لمعظم المقاطعات المتأثرة والمتضررة  HUD % إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة80نسبة 
 دوالًرا.) 826,862,67.60% من المقاطعات المتأثرة واألكثر تأثراً بالرمز البریدي (20دوالًرا) و  3307,450,70.40(

 .% من متطلبات المطابقة للمقاطعة على مستوى إجمالي تكالیف المشروع10باستخدام  ُملَبَّاةتم حساب االحتیاجات غیر ال )6
% من إجمالي تكالیف المشروع. یمثل عامل سرعة االستجابة التحسینات أو 15تم حساب عامل سرعة االستجابة على أنھ  )7

األخرى المدمجة في البنیة لزیادة قدرتھا على االستجابة للكوارث أو التعافي منھا بسرعٍة أكبر في حالة التطویرات أو المكونات 
 .ما لم یتم دمج ھذه المكونات

)  األولي SoVI]:  استنادًا إلى درجات مؤشر الضعف االجتماعي (Raw SoVI - Min Raw SoVI+ 1تم حساب المكون [ )8
األولي  SoVI) إلى كل درجة مقاطعة من 1األولي إیجابیًا عن طریق إضافة واحد ( SoVI على مستوى المقاطعة. یتم جعل

األولي  SoVI. تم توفیر درجات 49أولي لكل من المقاطعات الـ  SoVIمع طرح أدنى درجة لمؤشر الضعف االجتماعي   
ـ  والمركز الوطني للبحوث الساحلیة المتكاملة، من قبل الدكتور كریستوفر إمیریتش من جامعة سنترال فلوریدا،  49للمقاطعات ال

مقاطعة المتأثرة من د. كریستوفر  49األولي للـ  SoVI. كما تم الحصول على مؤشرات 2018فبرایر  19وتم اإلبالغ عنھا في 
) . تم إنشاء مؤشر الضعف SoVIإمیریتش في جامعة سنترال فلوریدا، وھو خبیر في تطویر مؤشر الضعف االجتماعي  (

). "القابلیة للتأثر 2003) من قبل  كاتر وآخرون (كاتر إس إل، و بوروف بي جي، وشیرلي وي إل (SoVIالجتماعي  (ا
). تم إنشاء المؤشر في جامعة كارولینا 261–242), 2(84االجتماعي للمخاطر البیئیة،" بمجلة العلوم االجتماعیة الربع سنویة، 

لقابلیة للتأثر االجتماعي، وأھمیتھ في سیاق العمل المعروض ھنا، ھي أن القابلیة للتأثر الجنوبیة. تعتبر الفكرة الكامنة وراء ا
االجتماعي تنشأ عن مجموعات سكانیة معینة ومحددة جغرافیًا ذات إمكانیة محدودة للوصول إلى السلطة السیاسیة والموارد، 

تماعي، أو بسبب المعتقدات، وخصائص البیئة الموجودة أو لدیھا قیود مادیة معینة، أو خاضغة للجمارك، أو الرأس مال االج
 (مثل نوع الكثافة والبنیة التحتیة، وعمر المبنى والمخزون، وما إلى ذلك.)

                                                           
57-https://www.census.gov/search 

results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&se
arch=submit 

https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
https://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit


 

 
274 من 277 صفحة    
 

 
تكمن فكرة القابلیة للتأثر االجتماعي في أنھا تجعل األشخاص الضعفاء اجتماعیاً أكثر قابلیة للتأثر، وأقل قدرة على التكیف مع  

. تعتبر المجموعات األكثر قابلیة للتأثیر لدیھا قدرة أقل على االستجابة والتعافي من مثل ھذه األحداث الكارثیة األحداث الكارثیة
 لوحدھا إذا حدثت. یُعد المؤشر مفیدًا لتقدیر األعباء االجتماعیة للمخاطر ووصفھا وفھمھا، مثل الكارثة.

 
حدید تلك الخصائص االجتماعیة التي ینظر إلیھا باستمرار في بت SoVIیبدأ التطور الحسابي لمؤشر الضعف االجتماعي   

األدبیات على أنھا تسھم في القابلیة للتأثر االجتماعي. تم استخدام عملیة مراجعة األدبیات من قبل مخترعي مؤشر الضعف 
(بما في  27ھذه المتغیرات الـ  متغیًرا. یتم إدخال 27لتطھیر الكون من قیاسات القابلیة للتأثر الممكنة إلى   SoVIاالجتماعي  

ذلك، الثروة؛ ونسبة السكان المسنین في مقاطعة، والعرق، ومتغیرات الحالة االجتماعیة، والعرق اإلسباني، والنسبة المئویة 
للسكان المقیمین الذین لیس لدیھم تأمین صحي، وذوي االحتیاجات الخاصة، والعمالة في مجال الخدمات، وسكان أمریكا 

% من 76.4مكونًا والذي یضع تفسیًرا لـ  11ین، والجنس، وما شابھ) في تحلیل عامل مكون إحصائي أساسي ینتج عنھ األصلی
الناتج عن مقاطعة   SoVIالتباین في القابلیة للتأثر االجتماعي نسبة إلى مجموعة البیانات األولیة. مؤشر الضعف االجتماعي 

ومتغیراتھ االجتماعیة واالقتصادیة  SoVIالحصول على مؤشر الضعف االجتماعي   ھو تولیفة خطیة من العوامل المشتقة. یتم
المجمعة من مصادر البیانات في المقام األول من مكتب تعداد الوالیات المتحدة. یتم تقدیم مناقشة وعرض أكثر شموًال ل مؤشر 

 .http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0على الموقع التالي:  SoVIالضعف االجتماعي  
 
لمقارنة الضعف االجتماعي  عبر المناطق المتضررة من  SoVIألغراض ھذا التحلیل، ھناك حاجة ضروریة إلى مقیاس  

مقاطعة). وقد تم تزكیة الدكتورة سوزان كاتر، من خالل الدكتورة كریستوفر إمیریتش، وھي واحدة  49إعصار ھارفي المعلنة (
الضعف االجتماعي ھذا. الدكتور إمیریتش ھو أستاذ مشارك منتدب لمجلس اإلدارة، خبیر في للعلوم البیئیة من مخترعي مؤشر 

واإلدارة العامة وعضو في المركز الوطني للبحوث الساحلیة المتكاملة في جامعة سنترال فلوریدا. أكمل الدكتور إمیریتش 
. وحیث إن مقاطعة 49لجمیع مقاطعات الكارثة المعلنة الـ  SoVIالحسابات وحصل على درجات مؤشر الضعف االجتماعي 

، لكن نتائج مؤشر الضعف PAھاریس تتلقى تمویالً منفصالً من الوالیة، فقد تم استبعادھا من جدول تخصیص البنیة التحتیة 
ـ  SoVIاالجتماعي   األخرى ستبقى دون تغییر. ووفقًا للدكتور إیمریتش، فإن نموذج مؤشر الضعف االجتماعي  48للمقاطعات ال

SoVI  مقاطعة معلن عنھا في الكارثة .. لن یؤدي إزالة مقاطعة ھاریس  49إدخال كحد أدنى، وتم تشغیلھ مقابل  100یتطلب
 في المقاطعات األخرى المتبقیة. SoVIإلى تغییر درجات 

ھناك عامل آخر یستخدم في قرار التخصیص ھو قدرة سكان المقاطعة على التحمل و/أو التعافي من الكارثة عن طریق جمع  )9
للفرد الواحد. تعتبر ھذه الطریقة أیًضا مسؤولة  ُملَبَّاةأو استخدام أموالھم الخاصة. ولھذا الغرض، تم حساب االحتیاجات غیر ال

للفرد الواحد  ُملَبَّاةن بین المناطق الریفیة والحضریة. بالنسبة لكل مقاطعة، تم حساب الحاجة غیر العن االختالفات في عدد السكا
 على حجم السكان. ُملَبَّاةعن طریق قسمة كمیة االحتیاجات غیر ال

 
الجتماعیة اإلیجابیة لكل مقاطعة، والحالة ا ُملَبَّاةوقد اشتمل تخصیص التمویالت على مجموعة مرجحة من االحتیاجات غیر ال )10

)SoVIلكل مقاطعة. لتسھیل ذلك، تم تعیین نسبة توزیع منفصلة لكل من ھذه العوامل  ُملَبَّاة) ونسبة احتیاجات الفرد غیر ال
 HUD% (80الثالثة التي تم دمجھا فیما بعد لتوزیع منفرد في جمیع المقاطعات. تم تحدید التوزیعات الخاصة لتخصیص 

% (المقاطعات المتأثرة والرموز البریدیة األكثر تأثًرا) من خالل التوجیھ المقدم 20أثًرا) ومخصصات الـ المقاطعات األكثر 
%، تم احتساب نسبة التوزیع التي تعتمد على االحتیاجات 80وبالتالي، بالنسبة لمجموعة التخصیص الـ  من السجل الفیدرالي.

للمقاطعة باإلضافة إلى سرعة  ُملَبَّاةل مقاطعة من خالل اتخاذ االحتیاجات غیر الباإلضافة إلى سرعة االستجابة لك ُملَبَّاةغیر ال
باإلضافة إلى سرعة االستجابة على المقاطعة بأكملھا في مجموعة  ُملَبَّاةاالستجابة وتقسیمھا على مجموع الحاجة غیر ال

 Raw SoVI - Min(Raw+(1والخاصة بـ  SoVI%. األمر ذاتھ بالنسبة لنسبة التوزیع المستندة إلى 80التخصیص الـ 
SoVI) (1)، تم تقسیم القیمة +Raw SoVI - Min (Raw SoVI) (1) للمقاطعة من خالل مجموع قیم +Raw SoVI - 

Min (Raw SoVI) وھو ما یعطي نسبة التوزیع لدرجات 80) على جمیع المقاطعات في مجموعة التخصیص الـ %SoVI 
للفرد الواحد، تم تقسیم المقاطعة بحسب نصیب الفرد من  ُملَبَّاةالتوزیع على أساس االحتیاجات غیر الوبالمثل، لنسبة  اإلیجابیة.

لنصیب الفرد من القیمة  ُملَبَّاةباإلضافة إلى سرعة االستجابة للمقاطعة على مجموع االحتیاجات غیر ال ُملَبَّاةاالحتیاجات غیر ال
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للمقاطعات األكثر أثًرا). تم  HUD% (إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 80لـ عبر جمیع المقاطعات في مجموعة التخصیص ا
 % (المقاطعات المتأثرة والرموز البریدیة األكثر تأثًرا).20استخدام عملیة مماثلة لمجموعة التخصیص الـ 

 
 SoVIع مؤشر الضعف االجتماعي باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة، وتوزی ُملَبَّاةتم تحقیق سلسلة من االحتیاجات غیر ال 

الذي یأخذ تولیفة مرجحة من  10-40-50وسرعة االستجابة لكل فرد باستخدام نموذج  ُمَلبَّاةاإلیجابي، واالحتیاجات غیر ال
 %40باإلضافة إلى توزیع نسبة سرعة االستجابة، و  ُملَبَّاة% من الترجیح الممنوح لالحتیاجات غیر ال50التوزیعات الثالثة مع 

 ُملَبَّاة% من الترجیح إلى احتیاجات الفرد غیر ال10اإلیجابي، و  SoVIمن الترجیح إلى توزیع مؤشر الضعف االجتماعي 
نسبة تخصیص تمویلي لكل مقاطعة باستخدام: االحتیاجات  10-40-50باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة. یحدد ھذا الترجیح 

في  ُملَبَّاةالخاص بالمقاطعة، واحتیاجات الفرد غیر ال SoVIالستجابة في المقاطعة، ومؤشر باإلضافة إلى سرعة ا ُملَبَّاةغیر ال
 المقاطعة.

 
دون فرض أي قیود على مقدار تمویل إدارة اإلسكان  10-40-50تم الحصول على مبالغ تخصیص بالدوالر باستخدام نموذج  )11

في المقاطعة إلى المبلغ اإلجمالي للدوالر الذي سیتم تخصیصھ  من خالل تطبیق قیم توزیع النسبة HUDوالتنمیة الحضریة 
% 20المقاطعات األكثر تأثًرا) و  HUD% (إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 80% من األموال المتاحة في مجموعة الـ  80(

 % (المقاطعات األكثر تأثًرا والرموز البریدیة األكثر تأثًرا).20من التمویالت في مجموعة الـ 
 
دام باستخذي سیتلقونھ لالمبلغ ل امقابسرعة االستجابة لی إباإلضافة ة لملبّار اغیت الحتیاجاض) الفائعجز (أو الرض ایع 

في المقاطعة  ُملَبَّاة. ھذا یوضح مدى النقص أو الفائض عن االحتیاجات غیر ال10-40-50قید لمر اغیر الدولص باتخصیال
 ، كما ھو موضح سابقًا.10-40-50باستخدام عملیة تخصیص الترجیح غیر المقیدة 

 
یملي الواقع العملي أن یكون ھناك حد أدنى لمقدار التخصیص للمقاطعات حیث أنھ من المكلَّف تطبیق التمویل وخلق السیاسات  

. تم تحدید مقدار الحد HUDرة اإلسكان والتنمیة الحضریة واإلجراءات وتوظیف أفراد لتنفیذ العملیة وتوزیع تمویالت إدا
دوالًرا وتم تطبیقھ على جمیع قرارات التخصیص. وبالمثل، فإن اإلفراط في تخصیص  5100,00األدنى للتخصیص ھذا بمبلغ 

أمٌر غیر منطقي، خاصة إذا لم تتلق المقاطعات األخرى احتیاجاتھا  ُملَبَّاةاألموال إلى مقاطعة فیما یزید عن احتیاجاتھا غیر ال
بعد، فإنھ  ُملَبَّاة. وبناًء على ذلك، إذا لم تتلقى جمیع المقاطعات في المجموعة مقدار التخصیص الحتیاجاتھا غیر الُملَبَّاةغیر ال

یاجات التي لم تتم تلبیتھا باإلضافة إلى % من االحت200یتم فرض الحد األقصى لمقدار التخصیص مع وضع حد أقصى بنسبة 
مقدار سرعة االستجابة لتمویل المقاطعات. یوفر ھذان الرقمان (الحد األقصى واألدنى) قیودًا على التمویل الذي یمكن أن تحصل 

لتخصیص، إذا وصلت المقاطعة إلى أعلى نقطة للحد األدنى من التوزیع أو الحد األقصى ل علیھ المقاطعة في تخصیٍص معین.
فیما یزید عن الحد األقصى لدیھم، سیتم إعادة تخصیصھا وتوزیعھا  10-40-50فإن أیة تمویالت مخصصة إلیھم بموجب القاعدة 

على المقاطعات األخرى. تم تنفیذ عملیة إعادة التخصیص ھذه في عملیة متتالیة من التخصیصات الشرائحیة. في مجموعة 
ر تأثراً، كانت جمیع المقاطعات لدیھا احتیاجات لم تتم تلبیتھا فوق الحد األدنى. ومع ذلك، لم % للمقاطعات األكث80التمویل الـ 

یكن ھناك سوى ما یكفي من التمویالت لتخصیصیین شرائحیین قبل أن یتم تخصیص جمیع التمویالت بالكامل، مع عدم حصول 
مقاطعات  4ت. كما یظھر جدول البیانات، فقد وصلت بعض المقاطعات على الحد األقصى من مخصصاتھا قبل استنفاد التمویال

ولم تتلق  ُملَبَّاة% من االحتیاجات غیر ال200% إلى الحد األقصى البالغ 80مقاطعة في فئة التخصیص الـ  15فقط من مجموع 
في مجموعة  ثانیة.% من احتیاجاتھا التي لم تتم تلبیتھا قبل نفاد التمویالت في التخصیص  الشرائحي ال100مقاطعات نسبة  3

ـ  % 200% من المقاطعات المتأثرة والرموز البریدیة األكثر تأثراً، تلقت جمیع المقاطعات على األقل الحد األقصى لتوزیع 20ال
باإلضافة إلى سرعة االستجابة. لتوزیع جمیع التمویالت المخصصة من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة  ُملَبَّاةمن االحتیاجات غیر ال

دوالًرا. تتجاوز بعض  5,100,000% ھذه، تم تحدید الحد األدنى للتخصیص بمبلغ  20لمجموعة الـ  HUDریة الحض
، وھي عموًما المقاطعات ذات االحتیاجات ُملَبَّاة% من احتیاجاتھا غیر ال200المقاطعات التي تتلقى الحد األدنى من التوزیع البالغ 

دوالًرا  208.17ألرقام، فقد تم تخصیص اا قابلیة للتأثر االجتماعي بشكٍل كبیر. بسبب تدویر األقل التي لم تتم تلبیتھا، إال أن لدیھ
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% وكانت آخر مقاطعة  20في مجموعة الـ  ُملَبَّاةمن التمویالت الزائدة بعد التخصیص الشرائحي الثاني ألعلى احتیاجات غیر 
 ثاني.تصل إلى الحد األقصى للتوزیع في نھایة التخصیص الشرائحي ال

 
وفیما یتعلق بعملیات التخصیص الشرائحي الثانیة والثالثة، كان یتعین توزیع النسبة لتخصیص التمویالت، كما تم القیام بھ ألول  

للمقاطعات التي لم تصل بعد للحد  10-40-50عملیة تخصیص شرائحي. للقیام بذلك، تم إعادة تسویة لنسب التوزیع األولیة 
سبي للتمویالت الشرائحیة الثانیة والثالثة. وقد تم ذلك عن طریق قسمة النسب األولیة على مجموع األقصى إلنشاء توزیع ن

في التخصیص  ُملَبَّاة% من االحتیاجات غیر ال100النسب الخاصة بالمناطق المتبقیة دون الحد األقصى بھدف تخصیص 
یتبقى من أموال من عملیة التخصیص الشرائحي  الشرائحي الثاني إن أمكن وتوزیعھا على الحد األقصى للتخصیص أو ما

%، تم صرف جمیع التمویالت المخصصة من خالل برنامج التخصیص الشرائحي الثاني. 80الثالثة. بالنسبة لمجموعة الـ 
  %، فقد تم صرف جمیع التمویالت من خالل التخصیص الشرائحي الثالث. 20وبالنسبة للمجموعة 
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 خطة العمل األولیة -مخصصات مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریسالملحق ز: . 13.1
 

 والیة تكساس مقاطعة ھاریس مدینة ھیوستن 
مقدار االحتیاجات غیر 

بحسب  إدارة  ُملَبَّاةال
 اإلسكان والتنمیة الحضریة

(HUD)  

 دوالر 2,598,543,000 دوالر 1,242,557,000 دوالر 1,240,915,000

مخصصات أقل للقانون 
 57.8( 115-31 العام

 ملیون دوالر)

 )دوالر (14,334,400 )دوالر (43,465,600 دوالر 0

مخصصات القانون العام 
ملیار  5.024( 56-115

 دوالر)

 دوالر 2,584,208,600 دوالر 1,199,091,400 دوالر 1,240,915,000

 دوالر 50,000,000 )دوالر (25,000,000 )دوالر (25,000,000 برنامج إنعاش اقتصادي أقل
تعدیل التخصیص لحساب 

 التنمیة االقتصادیة
 دوالر 2,634,208,600 دوالر 1,174,091,400 دوالر 1,215,915,000

 )دوالر (131,710,430 )دوالر (58,704,570 )دوالر (60,795,750 )%5إدارة أقل (
البرنامج مبالغ مقدار 

 دوالر 2,502,498,170 دوالر 1,115,386,830 دوالر 1,155,119,250 المخصص
أضف إدارة الوالیة وإدارة 

إسكان مقاطعة ھاریس 
 دوالر 213,633,706 دوالر 16,741,956 دوالر 20,835,088 )*%2( ،،ومدینة ھیوستن

 دوالر 2,716,131,876 دوالر 1,132,128,786 دوالر 1,175,954,338 مقدار المخصصات
 

قد تلقت وعلى برامج إسكان المقاطعة والمدینة . إستناداً تم تعدیل المبالغ اإلداریة لمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس والوالیة * 
تم بالمئة من إجمالي مبالغ برنامج اإلسكان الخاص بھما مقابل التكالیف اإلداریة التابعة.  2مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس 

ً من الـ من الوالیة مئة بال 2إقتطاع مبالغ إداریة  بالمئة  5من أجل برامج اإلسكان في المدینة والمقاطعة والتي إقتطعت مسبقا
 الخاصة بالوالیة لغرض اإلدارة الكلیة.
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	وتقدر وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في الفيضانات إجمالي الاحتياجات بمقاطعة هاريس لمشاريع الحد من مخاطر الفيضانات بـ 25 مليار دولار لتحقيق مستوى 1 بالمئة (100 سنة) من الخدمة في مقاطعة هاريس. وتتضمن قائمة المشاريع التي طورتها وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في ال...
	وتقدر وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في الفيضانات إجمالي الاحتياجات بمقاطعة هاريس لمشاريع الحد من مخاطر الفيضانات بـ 25 مليار دولار لتحقيق مستوى 1 بالمئة (100 سنة) من الخدمة في مقاطعة هاريس. وتتضمن قائمة المشاريع التي طورتها وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في ال...
	وتقدر وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في الفيضانات إجمالي الاحتياجات بمقاطعة هاريس لمشاريع الحد من مخاطر الفيضانات بـ 25 مليار دولار لتحقيق مستوى 1 بالمئة (100 سنة) من الخدمة في مقاطعة هاريس. وتتضمن قائمة المشاريع التي طورتها وكالة مقاطعة هاريس للتحكم في ال...
	ولكي يتم مساعدة المقاطعة والمدن الصغيرة بها على توفير جهود التعافي إلى أحيائها وحماية استثمارات تعافي الإسكان، ستخصص المقاطعة 21 بالمائة من تمويل برامج المنح الإجمالية لتنمية المجتمعات - التعافي من الكوارث لتحسين البنية التحتية التالفة ومشاريع التخفيف...
	1. المساعدة العامة للبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)
	2. الاستحواذ التجاري
	.3  طريقة التوزيع

	.I الأثر الاقتصادي
	.J موارد التمويل

	3.3. تقييم الاحتياجات  - خطة العمل المحلية لمدينة هيوستن
	.A الأثر التراكمي للكوارث السابقة
	.B تأثير إعصار هارفي
	.C الوضع الديموغرافي للمقاطعات المتأثرة
	.D تحليل الدخل المنخفض والمتوسط
	.E مؤشر الضعف الاجتماعي (SoVI)
	.F تأثير الإسكان
	1. سوق العقارات
	2. عدم وجود المأوى
	3. الخدمات الاجتماعية: 1-1-2 برنامج تكساس
	4. المساعدة المؤقتة للإسكان
	في الأشهر التالية لإعصار هارفي، قامت مدينة هيوستن بإدارة ثلاثة برامج مساعدة مباشرة للإسكان (DHAP) تم تصميمها لتوفير الإغاثة المؤقتة للسكان المتأثرين بينما يتم تحديد طرق لإصلاح منازلهم بشكل كامل. وهذه البرامج يتم تمويلها من الوكالة الفيدرالية لإدارة ال...
	ويقدم برنامج المساعدة المباشرة لبرنامج إصلاح المساكن المحدود إصلاحات منزلية للمقيمين المتأثرين المؤهلين للبرامج، وقد استفادت منه حوالي 185 أسرة. ويوفر برنامج الوحدات المنزلية المصنعة والمركبات الترفيهية وبرنامج الإيجار المباشر خيارات سكنية بديلة بينما...
	ويقدم برنامج المساعدة المباشرة لبرنامج إصلاح المساكن المحدود إصلاحات منزلية للمقيمين المتأثرين المؤهلين للبرامج، وقد استفادت منه حوالي 185 أسرة. ويوفر برنامج الوحدات المنزلية المصنعة والمركبات الترفيهية وبرنامج الإيجار المباشر خيارات سكنية بديلة بينما...
	ويقدم برنامج المساعدة المباشرة لبرنامج إصلاح المساكن المحدود إصلاحات منزلية للمقيمين المتأثرين المؤهلين للبرامج، وقد استفادت منه حوالي 185 أسرة. ويوفر برنامج الوحدات المنزلية المصنعة والمركبات الترفيهية وبرنامج الإيجار المباشر خيارات سكنية بديلة بينما...
	.5التأمين
	.6 البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات
	7. رابطة التأمين ضد عواصف تكساس
	8. قروض المنازل التي تعرضت للكوارث والحصول على مساعدة الأعمال الصغيرة
	9. بيانات إدارة الإسكان العامة
	10. المساعدة الفردية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)
	11. مكتب إدارة السهل الفيضي بمدينة هيوستن
	12. برنامج شراء منازل (HCFCD)
	13. ملخص احتياجات الإسكان غير المُلَبَّاة

	.G الأضرار الواقعة على البنية التحتية
	1. المساعدة العامة للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)
	2. برنامج منح التخفيف من المخاطر في تكساس
	3- ملخص احتياجات البنية التحتية غير المُلَبَّاة

	.H الأثرالاقتصادي
	1. التوظيف
	2. قروض مواجهة الكوارث المقدمة من إدارة المشروعات الصغيرة (SBA)
	3. ملخص الحاجة الاقتصادية غير المُلَبَّاة


	.4.1شروط عامة
	.A إعادة تأهيل/ إعادة بناء المساكن العامة، مساكن بأسعار معقولة وأشكال أخرى من الإسكان المدعوم.
	.B الإسكان للفئات المعرضة للمخاطر
	.C تهجير الأشخاص و/أو الهيئات
	.D الحد الأقصى للمساعدات المالية
	.E معايير الارتفاع
	.F التخطيط والتنسيق
	.G أنشطة البنية التحتية
	.H زيادة الاعتمادات المالية
	.I حماية الأشخاص والممتلكات
	1. معايير جودة البناء
	2. معايير مقاولين الإسكان

	.J عمليات الطعن والاستئناف
	.K متطلبات السد والحاجز
	.L دخل البرنامج
	.M معايير المراقبة
	.N البنية التحتية واسعة النطاق
	.O خطة التعافي من الكوارث والاستجابة لها
	P. القسم 3 الامتثال

	.5.1 برنامج التعافي من الكوارث التي تديرها الولاية
	.A خطة العمل
	.B التخصيص المباشر
	.C الصلة بالاحتياجات غير المُلَبَّاة
	.D MOD الإقليمي
	.E ميزانية البرنامج
	.F استخدام الاعتمادات المالية لمكتب الأراضي العامة (GLO)
	.1برنامج مساعدة مالكي المنازل
	.2برنامج الشراء والاستحواذ المحلي
	.3برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل
	.4برنامج التأجير بأسعار معقولة ومناسبة
	.5إصلاح جزئي والقوة الأساسية لبرنامج الإيواء
	.6برنامج البنية التحتية المحلي
	.7برنامج الإنعاش الاقتصادي
	.8التخطيط الولائي والمحلي والإقليمي
	.9صناديق الاعتمادات المالية الإدارية

	.G استخدام الإعتمادات المالية في مقاطعة هاريس
	.H استخدام مدينة هيوستن للإعتمادات المالية
	.Iالموقع
	.Jتدابير التخفيف
	.K الأهداف الوطنية

	5.2. برنامج التعافي من الكوارث في مقاطعة هاريس
	.A الصلة بالاحتياجات غير المُلَبَّاة
	B. جودة التشييد بمقاطعة هاريس
	C. فاعلية تكلفة إعادة التأهيل وإعادة التشييد
	.D الطريقة الإقليمية للتوزيع (MOD) بمقاطعة هاريس
	.E موازنة البرنامج
	.F استخدام الاعتمادات المالية
	1. برنامج مساعدة مالكي المنازل بمقاطعة هاريس
	2. برنامج الإستحواذ السكني لمقاطعة هاريس
	3. برنامج المحافظة على إسكان الأسرة الواحدة بأسعار معقولة
	4. برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل
	5. برنامج التأجير بأسعار معقولة ومناسبة
	6. برنامج البناء الجديد للأسرة المنفردة بمقاطعة هاريس
	7. برنامج البنية التحتية المحلي
	8. تخطيط مقاطعة هاريس
	9. الأموال المخصصة للأغراض الإدارية
	10. الهدف القومي:


	5.3. مدينة هيوستن إدارة برنامج التعافي من الكوارث
	.A المخصصات المباشرة
	.B التواصل من أجل الاحتياجات غير المُلَبَّاة
	.C ميزانية برنامج هيوستن
	.D استخدام الاعتمادات المالية
	1. برنامج مساعدة مالكي المنازل
	a. قيمة المخصصات: 392,729,436 دولارًا
	b. الحد الأقصى للمساعدة: فيما يلي توضيح للحد الأقصى من المساعدة المقدمة لكل خيار في برنامج مساعدة مالكي المنازل (HoAP). يمكن لمقدمي الطلبات دمج بعض الخيارات بغيرها من الخيارات في برنامج مساعدة مالكي المنازل، كما يمكن أن يكونوا مؤهلين أيضًا للحصول على ...
	b. الحد الأقصى للمساعدة: فيما يلي توضيح للحد الأقصى من المساعدة المقدمة لكل خيار في برنامج مساعدة مالكي المنازل (HoAP). يمكن لمقدمي الطلبات دمج بعض الخيارات بغيرها من الخيارات في برنامج مساعدة مالكي المنازل، كما يمكن أن يكونوا مؤهلين أيضًا للحصول على ...
	b. الحد الأقصى للمساعدة: فيما يلي توضيح للحد الأقصى من المساعدة المقدمة لكل خيار في برنامج مساعدة مالكي المنازل (HoAP). يمكن لمقدمي الطلبات دمج بعض الخيارات بغيرها من الخيارات في برنامج مساعدة مالكي المنازل، كما يمكن أن يكونوا مؤهلين أيضًا للحصول على ...
	c. الأنشطة المؤهلة: أنشطة الإسكان المسموح بها بموجب CDBG-DR ؛ HCDA Section 105 (a) (1)، 105 (a) (3-4)، 105 (a) (8) 105 (a) (11)، 105 (a) (18)، و 105 (a) (25 )، 24 CFR 570.201 (ز)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	d. أنشطة غير مؤهلة:
	e. معايير الأهلية لاستحقاق المساعدة:

	2. برنامج تنمية الأسر الواحدة
	.aمقدار المخصصات: 204,000,000 دولار
	.bالحد الأقصى للمنح:
	تقتصر تكلفة البناء على 200,000 دولار لكل منزل، ومع ذلك قد يتم توفير مخصصات إضافية، تتجاوز حد الـ 200,000 دولار لمعالجة بعض الظروف المعينة الخاصة بالموقع بما في ذلك احتياجات الوصول والمشاكل البيئية وتدابير الاستجابة/التخفيف ومراسيم البلدية ومتطلبات الح...
	c. الأنشطة المؤهلة: البناء الجديد مؤهل بناءً على المعلومات المقدمة في السجل الفيدرالي بالتنازل عن متطلبات 42 USC (a) HCDA القسم 105(a)  (1 105 (a) 4، 105 (a) (7-8) ، 105 (a) (11) و 105 (a) (14-15) ويسمح الاستثناء المؤهل بموجب السجل الفيدرالي 83 رقم 58...
	d. أنشطة غير مؤهلة: لا يمكن أن تكون العقارات التي سيتم تعميرها في ممر للفيضان أو منطقة خاصة عُرضة لمخاطر الفيضان.
	d. أنشطة غير مؤهلة: لا يمكن أن تكون العقارات التي سيتم تعميرها في ممر للفيضان أو منطقة خاصة عُرضة لمخاطر الفيضان.
	d. أنشطة غير مؤهلة: لا يمكن أن تكون العقارات التي سيتم تعميرها في ممر للفيضان أو منطقة خاصة عُرضة لمخاطر الفيضان.
	e. الهدف القومي: فائدة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط (LMI)
	f. معيار الاختيار:
	الممتلكات
	قد تعتبر HCDD العقارات المؤهلة مملوكة لمدينة هيوستن بما في ذلك تلك المكتسبة من خلال خيار الاقتناء في برنامج مساعدة مالكي المنازل،أو هيئة إعادة تطوير الأراضي (تتعامل تحت اسم بنك أراضي هيوستن)، أو شركاء آخرين لبناء المساكن الجديدة. سيتم إعطاء الأولوية ل...
	المستفيدون
	المستفيدون من هذا البرنامج هم أسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.  يعتمد تسلسل ترتيب الأولوية للمتقدمين على المعايير التالية:
	المستفيدون من هذا البرنامج هم أسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.  يعتمد تسلسل ترتيب الأولوية للمتقدمين على المعايير التالية:
	المستفيدون من هذا البرنامج هم أسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.  يعتمد تسلسل ترتيب الأولوية للمتقدمين على المعايير التالية:
	1. المتقدمون الذين شاركوا في خيار الاقتناء في برنامج مساعدة مالكي المنازل أو برنامج الاستحواذ الإسكاني
	2. المتقدمون الذين يعيشون في مجرى الفيضانات.
	3. المتقدمون الذين يعيشون خارج مجرى الفيضانات ولديهم منزل يعتبر غير مجدٍ لعملية إعادة البناء
	سيتم تقديم الطلبات المتبقية على أساس أسبقية الحضور. ستحتفظ المدينة بالملكية حتى يتولى مقدم الطلب المسئولية عن المنزل.
	g. الإطار الزمني: يبدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	3. برنامج التأجير لعائلات متعددة
	a. مقدار المخصصات: 321,278,580 دولار
	b. الحد الأقصى للمنح 40,000,000 دولار لكل تعمير
	c. المتقدمون المؤهلون: التصرف بشكل فردي أو كمشاركين في شركة شراكة محدودة (LP) أو شركة محدودة المسؤولية (LLC):
	d. الأنشطة المؤهلة: إعادة التأهيل و،إعادة الإعمار و،البناء الجديد، والاستحواذ. HCDA Section 105 (a) (1)، 105 (a) (3-4)، 105 (a) (7-8)، 105 (a) (11)، 105 (a) (14-15) . يسمح الاستثناء المؤهل بموجب السجل الفيدرالي 83 رقم 5844 ببناء مساكن جديدة.
	e. معايير الأهلية:
	f. معايير الاختيار: من المحتمل أن تتضمن معايير الاختيار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
	a. أنواع الإسكان
	b. الخبرة التنظيمية
	c. معلومات عن موقع المشروع
	d. مرافق الحي والتنمية والموقع
	e. التحليل المالي
	وسيتم إعطاء الأولوية للطلبات أو المقترحات التي توفر الإسكان لبعض السكان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإسكان الداعم الدائم - بموجب المادة 811 - أو الأشخاص المشردين من قبل أو الأسر ذات الدخل المنخفض للغاية.
	g. الهدف القومي: فائدة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط (LMI)
	h. أنواع العقارات: الإسكان الإيجاري لأسر متعددة والمكون من ثمان وحدات أو أكثر بملكية مشتركة.
	i. اختيار المشروع: سيتم اختيار المشاريع من خلال التقدم بطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أوعملية طلب تقديم عروض. سوف يحدد التقدم بطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أو عملية طلب تقديم عروض بوضوح العملية وفترة القبول، ومعايير الحد الأدنى (بما في ذلك قوانين...
	j. الإطار الزمني: يبدأ البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	.4برنامج التأجير بأسعار معقولة ومناسبة
	a. مقدار المخصصات:   61,205,100 دولار
	b. الجائزة القصوى  3,500,000 دولار لكل إعمار
	c. مقدمي الطلبات المؤهلين: أصحاب الأملاك الذين يعملون بشكل فردي أو كمشاركين في الشراكات التضامنية المحدودة أو ذات المسؤولية المحدودة:
	c. مقدمي الطلبات المؤهلين: أصحاب الأملاك الذين يعملون بشكل فردي أو كمشاركين في الشراكات التضامنية المحدودة أو ذات المسؤولية المحدودة:
	c. مقدمي الطلبات المؤهلين: أصحاب الأملاك الذين يعملون بشكل فردي أو كمشاركين في الشراكات التضامنية المحدودة أو ذات المسؤولية المحدودة:
	d. الأنشطة المؤهلة: إعادة التأهيل وإعادة البناء وأعمال البناء الجديد ومواد حيازة الأراضي105 (a) (1)، 105 (a) (3-4)، 105 (a) (7-8)، 105 (a) (11)، و 105 (a) (14-15) من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية. يسمح الاستثناء المؤهل بموجب السجل الفيدرالي 83 رقم ...
	e. معايير الأهلية:
	f. الهدف القومي: مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة
	g. أنواع العقارات: عقارات تأجير صغيرة من واحد إلى سبع وحدات للإيجار تحت الملكية المشتركة.
	h. اختيار المشروع: سيتم اختيار المشاريع من خلال التقدم بطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أوعملية طلب تقديم العروض. سوف يحدد التقدم بطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أوعملية طلب تقديم العروض بوضوح العملية وفترة القبول، ومعايير الحد الأدنى (بما في ذلك قوا...
	a. أنواع الإسكان
	b. الخبرة التنظيمية
	c. معلومات عن موقع المشروع
	d. التحليل المالي
	بالنسبة للبناء الجديد، سيتم إعطاء الأولوية للطلبات أو المقترحات التي توفر الإسكان لبعض السكان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإسكان الداعم الدائم - بموجب المادة 811 - أو الأشخاص المشردين من قبل أو الأسر ذات الدخل المنخفض للغاية.
	i. الإطار الزمني: يكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	5. برنامج مساعدة مشتري المنازل
	.b الجائزة القصوى 30,000 دولار لكل وحدة
	.c الأنشطة المؤهلة: هذا النشاط مؤهل للحصول على تمويل من المنح الإجمالية لتنمية المجتمعات-التعافي من الكوارث CDBG-DR كما هو مذكور في البند 24 من مدونة اللوائح الاتحادية 570.201 (ن) والمادة 105 (أ) (24)  يسمح الاستثناء المؤهل بموجب السجل الفيدرالي 83 ر...

	6. برنامج الشراء
	.a مقدار المخصصات: 40,800,000 دولار
	.b الحد الأقصى للمساعدة:  سوف يكون الحد الأقصى للمساعدة المقدمة إلى كل عقار مبلغ 250,000 دولار أمريكي من مساعدة الاستحواذ بما في ذلك الحوافز/تكاليف الانتقال والاستيطان وغيرها من تكاليف المشروع المؤهلة. سيتم استخدام القيمة السوقية العادلة بعد الكوارث م...
	.c الأنشطة المؤهلة: هذا النشاط مؤهل للحصول على التمويل كما هو موضح في المادة  105 (أ) (1) و 105 (أ) (7-9) 105 (أ) (24-25) و 5305 (أ) (8) من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية، والبند 24 من مدونة اللوائح الاتحادية 570.20 ( ب) (4) ؛ والبند 24 مدونة اللوائ...
	.d أنشطة غير مؤهلة:
	.e معايير الأهلية لاستحقاق المساعدة:
	.f ستوضح إرشادات البرنامج متطلبات الأهلية للمتقدم أو المشروع، وعملية التقديم، والامتثال للوائح هيئة إعادة التطوير العمراني، وغيرها من المعلومات.
	.g الهدف القومي: مصلحة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط - حاجة ماسة
	.h الإطار الزمني: يكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	7. الخدمات العامة
	.a مقدار المخصصات: 60,000,000 دولار
	.b الحد الأقصى للمنح 5,000,000 دولار لكل عقد
	.c الهدف القومي: مصلحة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة
	d. الأنشطة المؤهلة: تشمل الأنشطة المؤهلة توفير الخدمات العامة كما هو موضح في المادة 105 – (8) من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية.
	.e المتقدمين المؤهلين: سيتم تحديد المستلمين الفرعيين من خلال تقديم الطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أو طلب تقديم العروض وستضم الوكالات غير الربحية . سوف يتلقى سكان هيوستن المساعدة مباشرة من خلال الجهات الفرعية المختارة. وستضمن هذه الجهات الفرعية أن ت...
	.g من خلال الجهات الفرعية المختارة، سيتم توفير الخدمات العامة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة في المقام الأول أو الأشخاص في المناطق ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. وقد يشمل ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات عامة لمساعدتهم في الوصول إلى برامج الإس...
	.h الإطار الزمني: يكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بداية الخدمات العامة.

	8. برنامج الإنعاش الاقتصادي
	.a مقدار المخصصات: 30,264,834 دولار
	.b الجائزة القصوى 10,000,000 دولار لكل متلقي فرعي؛ الحد الأقصى للمساعدة هو 250,000 دولار لكل نشاط تجاري
	.c الهدف القومي: مصلحة ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة
	d. الأنشطة المؤهلة: هذا النشاط مؤهل للحصول على الأموال كما هو موضح في المادة من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية 105 (أ) (17) و 105 (أ) (19) و 105 (أ) (22) يسمح الاستثناء المؤهل بموجب السجل الفيدرالي 83 رقم 5844 بعمليات توثيق الهدف الوطني ومعايير المن...
	.e المتقدمين المؤهلين: سيتم تحديد المستفيدين الفرعيين من خلال عملية تقديم الطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA أو طلب تقديم العروض، وقد تشمل الوكالات غير الربحية والربحية. . وسوف يضع تقديم الطلب أو إشعار توافر التمويل NOFA /طلبات الحصول على عرض بكل وضوح ...

	9. التخطيط
	.a مقدار المخصصات: 23,100,000 دولار
	.b الأنشطة المؤهلة: التخطيط المؤهل، والتصميم البيئي الحضري، وإدارة التخطيط، وأنشطة بناء القدرات والإدارة والتخطيط والسياسات على النحو الوارد في البند 24 من مدونة اللوائح الاتحادية 570.205.
	.d الإطار الزمني: يكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	10. إدارة الإسكان
	.a مقدار المخصصات: 20,835,088 دولار
	.b الحدود القصوى: سوف يسمح مكتب الأراضي العامة للمدينة بإنفاق ما يصل إلى 10% من مبالغ البرنامج مقابل التكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ أنشطة الإسكان و 6 % لأنشطة الإسكان والبنية التحتية. وقد حدت مكتب الأراضي العامة أنشطة الهندسة والتصميم بنسبة 15% من إج...
	.c الإطار الزمني: يكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو 5 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.
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