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I. موجز تنفیذي 
 

أنھ أغلى موسم في تاریخ الوالیات المتحدة، مما أثر على األسر من بورتوریكو إلى فلوریدا  2017أثبت موسم األعاصیر لعام 
وصل إعصار ھارفي إلى الیابسة بین میناء بورت أرانساس وبورت أوكونور،  2017أغسطس  25وعبر ساحل تكساس. في 

میالً في الساعة. وبعد التأثیر األولي لھ، بدأت ریاح  130تواصلة بسرعة تزید سرعتھا على ، مع ریاح م4كإعصار من الفئة 
اإلعصار ھارفي تقل، ولكن نتیجة لنظامین من أنظمة الضغط العالي إلى الشرق وإلى الغرب، ظل اإلعصار ثابتاً على ساحل 

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

        
) تكلفة األضرار GLOوقد قدر مكتب األراضي العامة (
ملیار دوالر، مما  120الناجمة عن إعصار ھارفي بمبلغ 

یجعلھ أكثر األحداث تكلفة في تاریخ الوالیات المتحدة. لقد أدى 
اإلعصار إلى إغالق الموانئ وإیقاف التجارة والسیاحة وإنتاج 
النفط والغاز واإلنتاج الزراعي واألعمال العامة في معظم 

دة أسبوع تقریباً، وفي بعض الحاالت، أنحاء ساحل تكساس لم
لفترة أطول بكثیر. من الصعب تحدید آثار تلك التوقفات في 
الوقت الحالي، ولكن آثار تلك الكارثة شعرت بھا جمیع أنحاء 
البالد، مع ارتفاع أسعار سلع استھالكیة مثل الغاز بمقدار 

   1دوالر للغالون في األسابیع التالیة إلعصار ھارفي.  0.33
 

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

تلك الكمیة القیاسیة من األمطار وحقیقة أن إعصار ھارفي 
قد أصاب الیابسة مرتین، یكون لدینا سرد لثالثة أحداث: 

ھطول غیر المسبوق لألمطار في ھیوستن میتروبلكس والمناطق المحیطة الوصول األولي إلى الیابسة في مقاطعة أرانساس؛ وال
بھا؛ والوصول الثاني إلعصار ھارفي إلى الیابسة، والذي تسبب في فیضانات ھائلة في جنوب شرق تكساس. وفي أعقاب تلك 

واستمرت عملیات اإلجالء واإلنقاذ األحداث الثالثة، غمرت المیاه عشرات اآلالف من المنازل التي لم یسبق قط أن غمرتھا المیاه، 
 ألیام بعد ضرب اإلعصار للیابسة.

  

                                                           
 .2018ینایر  8. "البترول والسوائل األخرى". تم الدخول إلى صفحة الویب في 2018یة إدارة معلومات الطاقة األمریك 1

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ 
تریلیون غالون." تم الدخول إلى صفحة الویب في  34األمطار، . "ھارفي یأتي برقم قیاسي من 2017سبتمبر  17األخبار العاجلة لسان أنطونیو.  2
gallons-trillion-34-setting-record-dumped-http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey- .2018ینایر  10

12204769.php 

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

 

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
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أشارت تقدیرات مكتب 

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

ملیار دوالر على  1.1أكثر من 
عملیات االستجابة 

 2واعتباراً من  3واإلصالح.
، یقدر برنامج 2018فبرایر 

المساعدة العامة التابع للوكالة 
الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

)FEMA تكالیف الضرر (
ملیار دوالر.  29.20بنحو 

، 2018فبرایر  2واعتباراً من 
تلقى برنامج األفراد واألسر 
التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة 

) أكثر من FEMAالطوارئ (
طلب، وصرف أكثر  896,000

دیسمبر  14ملیار دوالر في شكل مساعدات إسكان وغیرھا من المساعدات الطارئة في حاالت الكوارث.  واعتباراً من  1.55من 
مطالبة  89,000) أكثر من FEMA، تلقى البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضان التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (2017

ملیار دوالر  2.5) أكثر من SBAملیار دوالر للمطالبین. كذلك صرفت إدارة المشروعات الصغیرة ( 3.4من  وصرف أكثر
 .2017دیسمبر  7ملیون دوالر كقروض تجاریة اعتباراً من  579كقروض منزلیة و

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

 السجل نشر خالل من ھارفي، إلعصار استجابة تكساس، )  لوالیةCDBG-DRالكوارث ( من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح
 تأثًرا األكثر ھاریس باعتبارھا المنطقة " مقاطعة) HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة حددت وقد . 247 رقم ، 82 المجلد الفیدرالي،

 تلك في الُملبَّاة غیر لالحتیاجات التخصیص من األقل على المائة في80  توجیھ یتم أن وطلبت الفیدرالي السجل إشعار في واضطرابًا"
 من التمویل األولي لیتم توجیھھ لمقاطعات ارانساس و نویسیس و) الجزء المتبقي GLOالعامة ( األراضي وخّصص مكتب .المقاطعة

  57.8) خطة عمل للمخصصات البالغة GLOالعامة ( األراضي مكتبوضع  جیو لدعم برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة. وقدریفیو
 2018مارس  8) العتمادھا في HUDالمتحدة ( الوالیات في الحضریة والتنمیة اإلسكان دارةملیون دوالر وقدمت خطة العمل إل

 
ملیار دوالر من صنادیق المنح اإلجمالیة  5.024مبلغ ) HUDالحضریة في الوالیات المتحدة (خصصت إدارة اإلسكان والتنمیة 

، من خالل نشر DR-4332لوالیة تكساس، استجابة إلعصار ھارفي،  )CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لتنمیة المجتمعات
تلك المخصصات من خالل قانون االعتمادات . وقد أتیحت 2018فبرایر،  9، الجمعة، 28، رقم 83السجل الفیدرالي، المجلد 

 7.4، والذي خصص مبلغ 2017وقانون االعتمادات التكمیلیة لقانون اإلغاثة في حاالت الكوارث لعام  2018المستمرة لعام 
علنة ) استجابة للكوارث الكبرى المCDBG-DRالتعافي من الكوارث (-ملیار دوالر من أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

) من قبل حاكم الوالیة إلدارة صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة GLO. وقد تم تعیین مكتب األراضي العامة (2017في عام 
 ) في والیة تكساس.CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعات

 
لیة والطریقة التي سوف یواجھ بھا تتناول خطة العمل ھذه بالتفصیل االستخدام المقترح لجمیع الصنادیق، بما في ذلك معاییر األھ

استخدام ھذه االعتمادات المالیة اإلصالح واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان والتعافي االقتصادي على المدى الطویل في المناطق 

                                                           
. 2018مارس  1م الدخول إلى صفحة الویب في . "إعصار ھارفي: التحلیالت المالیة والموارد. ت2018المجلس التشریعي للمیزانیة  3

https://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx. 

 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

 المتوقعةالثقة  واثق جدا األعاصیر
 قلیل من الثقة
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الُملبّاة األكثر تضرراً واضطرابا. ویقتصر استخدام االعتمادات المالیة المخصصة لذلك االعتماد على احتیاجات اإلصالح غیر 
 .DR-4332الناتجة عن إعصار ھارفي، 

 
) مقاطعات ارانساس، وبرازوریا، وتشیمبرز، وفورت بند، وغالفستون، HUDوقد حددت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 

وھاردن، وھاریس، وجیفرسون، ولیبرتي، ومونتغمري، ونویسیس، وأورینج، وسان جاسینتو، وسان باتریسیو، وفیكتوریا، 
 78377و 77979و 77632و 77612و 77423و 77414و 77335و 75979و 75956ووارتون؛ والرموز البریدیة 

 80األكثر تأثراً واضطراباً" في إشعار السجل الفیدرالي وطلبت أن یتم توجیھ “البریدیة باعتبارھا الرموز  78945و 78934و
في المائة المتبقیة فسوف یتم توجیھھا  20في المائة على األقل من التخصیص لالحتیاجات غیر الُملبّاة في تلك المناطق. أما الـ 

مقاطعة    33 ) بكونھا الـGLOي المناطق "األكثر تأثرا واضطراباً" التي حددھا مكتب األراضي العامة (لالحتیاجات غیر الُملبّاة ف
) من خالل تقییم CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المتبقیة والمؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 ه.االحتیاجات غیر الُملبّاة في القسم الثاني من خطة العمل ھذ
 

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 -مقاطعة المؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 49 لم تُدرج ضمن الـ برنامج المساعدة العامة،
 ) والمحددة على الخریطة أدناه.DR-CDBGالكوارث (

 
الوالیة. )، یقع كل منھا داخل COGsالحكومیة ( االستشاریة مجلس إقلیمي، وتُعرف أیًضا باسم المجالس 24تتكون المجالس اإلقلیمیة من 

الحكومیة من المدینة والمقاطعة و أعضاء الحي الممیزین معًا لتنفیذ خطط إستراتیجیة فعالة من حیث التكلفة  االستشاریة وتتكّون المجالس
 عة المؤھلةمقاط 49تركز على تحقیق النتائج، والتي من شأنھا تلبیة احتیاجات الوالیة واالحتیاجات المحلیة على النطاق اإلقلیمي. وتشمل الـ 

الحكومیة  االستشاریة المجالس) المدرجة في CDBG-DRالكوارث ( من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح على للحصول
)COGs) المجلس االستشاري الحكومي لمنطقة االمو :(AACOGبرازوز ( وادي في الحكومي االستشاري ) و المجلسBVCOG و (

) و المجلس CBCOG) و المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي (CAPCOGفي أوستن (المجلس االستشاري الحكومي 
) ولجنة التخطیط DETCOG) والمجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس (CTCOGاالستشاري الحكومي لتكساس (

والمجلس التخطیطي اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس ) H-GACھیوستون ( –) ومجلس منطقة غالفستون GCRPCاإلقلیمي للھالل الذھبي (
)SETRPCالمجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح على للحصول المؤھلة ). تم تحدید كل من المجالس االستشاریة الحكومیة والمقاطعات- 

 على الخریطة أدناه. DR -CDBGالكوارث من التعافي
 

 المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة ) شریًكا فاعًال في برامج المنحCOGsالحكومیة ( االستشاریة المجالس، أصبحت 2005منذ إعصار ریتا في 
) نھًجا محلیّا لعملیات التوزیع على الحكومات COGsالحكومیة ( االستشاریة ). ووضعت المجالس CDBG-DRالكوارث ( من التعافي-

)،  CDBG-DRالكوارث ( من التعافي- المجتمعات  لتنمیة مالیةاإلج التحتیة التابعة للمنح والبنیة والمؤسسات المحلیة لصنادیق اإلسكان
 ) في برامج المنحCOGsالحكومیة ( االستشاریة ونجحت في تنفیذ برامج استعادة المنازل واستئجار المساكن. وباإلضافة إلى عمل المجالس

في برامج ومجاالت متعلقة بالتنمیة المجتمعیة )، فإنھا تعمل أیًضا  CDBG-DRالكوارث ( من التعافي- المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة
 واالقتصادیة واالستعداد للطوارئ واالتصاالت في حاالت الطوارئ 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) 

 لتحدید االحتیاجات تقییم وحسبما ھو مطلوب، تم استكمالیعرض الجدول التالي ملخص لالحتیاجات غیر الُملبَّاة في والیة تكساس. 
 )CDBG-DRالكوارث ( من التعافي -المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة للمنح االعتمادات المالیة أجل من األجل طویلة واألولویات االحتیاجات
 وقطاعات جغرافیة مناطق تغطي التي البیانات مصادر من شاملة مجموعة الحسبان في التقییم ھذا ویأخذ ھارفي. إعصار إثر المخصصة

 تفاصیل ویضم ا،واضطراب تأثرا واألكثر المؤھلة المجتمعات في الُملبَّاة غیر االحتیاجات حول محددة تفاصیل االحتیاجات تقییم یشمل متعددة.
أو صنادیق تمویل  إضافیة معلومات توفر مع االحتیاجات تقییم تعدیل یتم أن المتوقع االقتصادي. ومن والتعافي التحتیة والبنیة اإلسكان
 .متاح ھو ما تحدیث أو إضافیة

 

 الرمز البریدي األكثر تأثراً 
 
 المجلس االستشاري للحكومة

 
 المقاطعة األكثر تأثراً 

 
-مقاطعة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 )(CDBG-DRالتعافي من الكوارث 
 

 مقاطعةال
 

 الخلیج الساحلي
 

 میل
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 االحتیاجات غیر الُملبَّاة: ملخص 1جدول 

االحتیاجات غیر  الفئة
 الملباة

% االحتیاجات غیر 
 الملباة

مبلغ مخّصص برنامج 
 الوالیة*

من مخّصص % 
 برنامج الوالیة

 24,040,632,591  اإلسكان
 دوالر

15%  1,823,844,297 
 دوالر

77% 

 88,242,533,143  البنیة التحتیة
 دوالر

62%  435,605,083 
 دوالر

 

118% 

 24,526,183,916  التنمیة االقتصادیة
 دوالر

23%  105,363,344 
 دوالر

5% 

 36,809,349,650  االجمالي
 دوالر

 2,364,812,724 
 دوالر

 

*مبالغ المخصصات بما فیھا تكالیف تسلیم المشروع، ال تشمل المبلغ المخصص لمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس وال یشمل تكالیف اإلدارة 
 والتخطیط.

 

لكل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس من مخصصات  ) تم تحدید مخصص مباشرHUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان وفقًا لتوجیھ إدارة
 والتنمیة اإلسكان إدارةالوالیة. وتعدّ المبالغ المخصصة لكل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس مبالغ االحتیاجات غیر الُملبَّاة التي حسبتھا 

ملیار دوالر للوالیة.  5.024) المنھجیة ذاتھا لتحدید مخصص HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان ). واستخدمت إدارةHUDالحضریة (
 المخّصص السابق لمقاطعة ھاریس وبرنامج االنعاش االقتصادي وتكالیف إدارة الوالیة. تشملوُعدّلت المبالغ ل

یس قد اختارتا تطویر برامج التعافي المحلیة الخاصة بھما باستثاء برنامج االنعاش االقتصادي مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاروحیث أّن كال من 
 في الموضحة المتطلبات إلى التابع للوالیة، فإنھ یتعین على كل منھما وضع خطة عمل محلیة. ویجب أن توضع خطة العمل المحلیة استنادًا

). وعلى أقل تقدیر، یجب أن تتضمن خطة العمل ما یلي: تقییم االحتیاجات HUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان إلدارة الفیدرالي السجل إشعار
وسیجري تقدیم خطط  والوصول إلى االحتیاجات غیر الُملبَّاة والبرامج والمتطلبات المحلیة واالستشارات المحلیة والجداول الزمنیة للنفقات.

من خالل التعدیالت ) GLOالعامة ( األراضي ) العتمادھا بعد نظرھا من قبل مكتبHUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان العمل ھذه إلى إدارة
 المستقبلیة لخطة العمل.

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

معقولة إلعادة  بأسعار لإلیجار إسكانلمنازل والمستأجرین وبرنامج لتقدیم المساعدة المؤقتة للمتضررین من مالكي ا التشرد منعوبرنامج 
 متعددة. بأسر الخاصة تأھیل وتعمیر مشاریع وحدات اإلسكان

ص  السكني والبرامج المحلیة  واالقتناء للشراء المحلیة البرامج أجل للحكومات من) اعتمادات مالیة GLOالعامة ( األراضي مكتبسیخّصِ
 ).COGs) التي طورتھا المجالس االستشاریة الحكومیة (MODsللتوزیع ( اإلقلیمیة المحلیة خالل الطرقللبنیة التحتیة من 
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 : إجمالي میزانیة المخّصصات2جدول 
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 .IIتقییم االحتیاجات 
االحتیاجات واألولویات طویلة األجل من أجل تمویل المنح اإلجمالیة  قامت والیة تكساس باستكمال تقییم االحتیاجات التالي لتحدید

) المخصص نتیجة إعصار ھارفي. ویأخذ ھذا التقییم في الحسبان مجموعة CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لتنمیة المجتمعات
فقاً للمبادئ التوجیھیة التي وضعتھا شاملة من مصادر البیانات التي تغطي مناطق جغرافیة وقطاعات متعددة، والتي تم استكمالھا و

فبرایر،  9، الجمعة، 28، رقم 83) في السجل الفیدرالي، المجلد HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (
مالیة . وتركز المعلومات على التأثیرات على مستوى الوالیة ككل والتأثیرات على مستوى المقاطعات المؤھلة للمنح اإلج2018

مقاطعة (انظر القائمة في الملحق أ). وقد تم تجمیع  49) البالغ عددھا CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-لتنمیة المجتمعات
المعلومات الخاصة بالتقییم باستخدام مصادر الوالیة والمصادر الفیدرالیة، بما في ذلك المعلومات الواردة من الوكالة الفیدرالیة 

، وإدارة (TDEM)، و شعبة تكساس إلدارة الطوارئ (HUD)، وإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (FEMA)إلدارة الطوارئ 
) وغیرھا من الوكاالت الفیدرالیة والوكاالت التابعة HHSC) ولجنة الخدمات الصحیة و البشریة (SBAالمشروعات الصغیرة (

وكاالت لجمع المعلومات المتعلقة بآثار اإلعصار، ) من العمل مع تلك الGLOللوالیة،  وتمكن مكتب األراضي العامة (
 واإلجراءات المتخذة أثناء العاصفة وبعدھا، واالحتیاجات غیر الُملبّاة.

 
 وإضطراباً، ویضمیشمل تقییم االحتیاجات تفاصیالً محددة حول االحتیاجات غیر الُملبّاة في المجتمعات المؤھلة واألکثر تأثراً 

تفاصیل اإلسكان والبنیة التحتیة والتعافي االقتصادي. ویأخذ ھذا التقییم في الحسبان احتیاجات ما قبل الكارثة، إضافة إلى 
االحتیاجات الناجمة عن إعصار ھارفي، كما یناقش أیضاً أنواعاً إضافیة من المساعدات التي قد تكون متاحة للمجتمعات المحلیة 

التأمین، أو المساعدات الفیدرالیة األخرى، أو أي مصادر تمویل محتملة أخرى. ومع أخذ ما ورد واألفراد المتضررین، مثل 
 أعاله في االعتبار، سوف یتم أیضاً دراسة تدابیر التخفیف وسرعة االستجابة للحمایة من األخطار المستقبلیة.

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

موجودة في تكون ھناك حاجة إلى إجراء تعدیالت في أسالیب التخصیص المستقبلیة للتوزیع لألخذ في االعتبار البیانات غیر ال
 خطة العمل الحالیة. ومن المتوقع أن یتم تعدیل تقییم االحتیاجات مع توفر معلومات إضافیة أو تحدیث ما ھو متاح.

 األثر التراكمي للكوارث السابقة. أ
 

ألخیرة، والیة تكساس عرضة لمختلف الظواھر الجویة الشدیدة، وعادة تلك التي تسبب أو تزید من حدة الفیضانات. وفي اآلونة ا
شھراً األكثر جفافاً  12. فوفقاً لمكتب اختصاصي المناخ للوالیة، فإن فترة الـ 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 
الضرر  ، وإلحاق2011أكتوبر  31، حتى 2010نوفمبر  15مما أدى إلى اندالع حرائق كارثیة استمرت من بوصة فقط،  11.18

مبنى خالل موسم الحرائق ذلك. وقد ساھمت عوامل كثیرة في ھذا  5900ملیون فدان وحوالي  3.9و / أو الدمار بما یصل إلى 
ب في إحداث جفاف شدیدة، والریاح العاتیة للعاصفة االستوائیة لیي، الموسم القیاسي، بما في ذلك نمط الطقس النینیا، والذي تسب

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

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

ساھمت عوامل الجفاف تلك في عدم قدرة التربة على امتصاص میاه االنسیال السطحي بشكل فعال. كذلك فإن الحرائق الطبیعیة 
 نباتي الذي عادة ما یعمل على إبطاء وامتصاص األمطار.أدت إلى إزالة الغطاء ال 2011في عام 
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لیس مرة واحدة، ولكن عدة مرات. وقد أدى ذلك إلى  - ، سقطت على الوالیة كمیات قیاسیة من األمطار2016و  2015في عامي 
اطعة. وقد أدى مق 254مقاطعة من مقاطعات الوالیة البالغ عددھا  160إعالنات فیدرالیة للكوارث موزعة على  ةإصدار ست

إلى زیادة كبیرة في الدمار الذي تعرضت  2015الضرر البالغ الذي لحق بالبنیة األساسیة واألراضي المشبعة بفعل فیضانات عام 
. لقد تسببت تلك األحداث المتعددة في العدید من الوفیات البشریة وألحقت أضراراً جسیمة 2016لھ المقاطعات خالل فیضانات عام 

میل مربع. وحتى اآلن، ال تزال االحتیاجات غیر الُملبّاة في والیة تكساس من جراء تلك  134,000الوالیة، أو  بحوالي نصف
 ملیار دوالر. 2األحداث تقدر بـ 

 
توضح الخریطة أدناه المقاطعات التي تأثرت بكوارث خالل السنوات الثالثة الماضیة. لقد تأثرت معظم المقاطعات في المنطقة 

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

 

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

 وإعالنات ھارفي 2016، وفیضانات عام 2015 بفیضانات عام
 
 

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

 المقاطعة

 متأثرة بإعصار ھارفي فقط

 وھارفي 16أو '  15تأثرت من قِبَل '

 وھارفي 16و' 15تأثرت من قِبَل '

 

 میل
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 ب. تأثیر إعصار ھارفي

 
. 2016و 2015، تأثرت مرة أخرى المجتمعات التي لم تتح لھا بعد الفرصة للتعافي الكامل من أثار فیضانات 2017في عام 

، 4ار من الفئة ، كإعص2017أغسطس  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
س، وخاصة بالقرب من الساحل وعلى مقربة من جدار عین إعصار ھارفي، قد تم التقلیل من قدرھا، المسجلة فوق جنوب تكسا

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. 

 
ملیون دوالر في العام  421.3والیة تكساس التشریعي، فإن والیة تكساس أبلغت عن مصروفات قیمتھا وفقا لمجلس میزانیة 

ملیون دوالر من إنفاق الوالیة للعام  747.1فیما یتصل باإلعصار ھارفي، وعن مشاریع إضافیة بقیمة  2018-2017المالي 
 2020و 2019و 2018المدارس العامة المحتملة في السنوات المالیة ھذه األرقام ال تأخذ في الحسبان نفقات تمویل  . 2019المالي 

 13مبلغ  2018ویشمل اإلنفاق في السنة المالیة   مدفوعة بشكل رئیسي بتكالیف األضرار في المرافق وانخفاض قیمة الممتلكات.
اعدة الحكومات المحلیة على ملیون دوالر رسوم التخلص من النفایات الصلبة لمس 90ملیون دوالر من مخصصات الطوارئ من 

، لكي 2019حیث تتطلب معظم تلك النفقات اعتمادات تكمیلیة في السنة المالیة  دفع النظیر المحلي المطلوب إلزالة األنقاض،
ة في غضون ذلك، أتیح ھذا التمویل من خالل آلیات طارئة للمیزانی  تظل الوكاالت قادرة على السداد خالل فترة العامین المالیین.

ونقل االعتمادات المالیة من االستخدامات المقصودة، وحتى من الوكاالت األخرى. إضافة إلى تلك التكالیف المباشرة، تقدر الوالیة 
 ملیار دوالر بعد إعصار ھارفي. 3,8خسارة صافیة في الناتج اإلجمالي للوالیة في السنة المالیة الحالیة بلغت 

                                                           
، ولم تحدث إصابات جماعیة على اإلطالق." تم الدخول إلى 82واشنطن بوست. " مسؤولو تكساس: حصیلة وفیات إعصار ھارفي تصل إلى  4

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

story.html?utm_term=.dfe744e2fbe8c3f7ee4035c9_-87fc- 
 .2018ینایر  10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 2017أغسطس  29-25 -دائرة خدمات الطقس الوطنیة. " اإلعصار الكبیر ھارفي  5

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 

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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 : إعصار ھارفي، ذروة ھبات الریاح3شكل 

 
ضرب إعصار ھارفي الیابسة مرتین، ونظر إلیھ كثیرون باعتباره ثالثة أحداث منفصلة: األولى، ظھوره على الیابسة في مقاطعة 

، 2017أغسطس  29ھیوستن متروبلكس والمناطق المحیطة بھا؛ والثانیة في أرانساس وھطول األمطار بشكل غیر مسبوق في 
في جنوب شرق تكساس بالقرب من مدن أورنج، وبومونت، وبورت آرثر. لم تسبب ھذه األحداث أضراراً بسبب الریاح فحسب، 

 بل تسببت أیضاً في حدوث فیضانات واسعة النطاق.
  

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

عصف الریاح (میل في 
 الساعة)

تم تسلیط الضوء على 
 العصف الشدید للریاح.

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

 م.)-10إلى قیمة 

 میل
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 6: تعقب إعصار ھارفي 4شكل  

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

في  32میالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالیة، وتضم حوالي  39,496في المائة أو  15مقاطعة، تغطي  49البالغ عددھا 
حیث یعیش فى تلك المقاطعات المتضررة  7المائة من سكان الوالیة. مساحة األرض المتضررة ھي تقریباً في حجم والیة كنتاكي، 

 تكساس.ملیون من سكان  8.9ما یقرب من 
 

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

الجزء الشمالي من الساحل، حیث تسببت األمطار العاصفة في فیضانات ) في NFIPللبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (
) ریاح بقوة 1شدیدة في ھیوستن والمناطق المحیطة بھا. ویوضح ھذا الرسم البیاني أیضاً الخصائص الكارثیة لإلعصار ھارفي: (

 ) عاصفة بطیئة الحركة تجلب أمطاراً وفیضانات تاریخیة.2األعاصیر و(

                                                           
 .2018ینایر  10." تم الدخول إلى صفحة الویب في 2017أغسطس  29-25 -دائرة خدمات الطقس الوطنیة. " اإلعصار الكبیر ھارفي  6

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
 .2018ینایر  10مكتب تعداد سكان الوالیات المتحدة. "حقائق سریعة عن كنتاكي؛ الوالیات المتحدة." تم الدخول إلى صفحة الویب في  7

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

 الریاح (میل في الساعة)
  38<: ائياستو منخفض

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

https://www.census.gov/
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 : مطالب سكنیة وتجاریة بالتأمین ضد األضرار الناجمة عن الفیضانات5شكل  

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

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

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

مین ضد األضرار السكنیة والتجاریة مطالبات بالتأ
 الناجمة عن الفیضانات والریاح من جراء إعصار

 ھارفي
 2017نوفمبر  1

مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (المصدر: الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
)FEMA) 

 ]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 5:  دائرة خدمات الطقس الوطنیة. ھطول األمطار خالل 6شكل 

 ج. احتیاجات حلول سرعة االستجابة والتخفیف

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

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

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

 بوصات 4.0 إلى 3.0 من
 بوصات 6.0 إلى 4.0 من
 بوصات 8.0 إلى 6.0 من
 بوصة 10.0 إلى 8.0 من

 بوصة 15.0 إلى 10.0 من
 بوصة 20.0 إلى 15.0 من
 بوصة 30.0 إلى 20.0 من
 بوصة 40.0 إلى 30.0 من

 بوصة 40 من رثأك

 5مقادیر تساقط األمطار عند نقطة الیوم 
 محسوبة بالبوصة

 

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

 ھطول األمطار ... مع استمرار 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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یة البناء مع إعطاء األولویة لسرعة االستجابة. فعند تقییم االحتیاجات غیر الُملبّاة، فإنھ من المھم النظر إلى التكالیف اإلضافیة لحما
ة التحتیة المجتمعیة من الكوارث في المستقبل، وعلى ھذا النحو، لن تقتصر تكساس على االستثمارات في مجال اإلسكان والبنی

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

الرغم من أن ھذا یمكن أن یزید التكالیف في البدایة، فإن جھود التخفیف یمكن أن تقلل كثیرا من تكلفة األضرار في المستقبل بنسبة 
، حیث تعرضت المشاریع المعززة . لقد شوھد نجاح تلك الممارسات الطویلة األجل للتعافي بشكل مباشر خالل إعصار ھارفي6:1

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

 إلجالء.أوقات ا
 

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

في المائة إلى التكلفة اإلجمالیة لكل مشروع. وتتنوع  20إلى  15وأن تضیف حلول سرعة االستجابة للبنیة التحتیة لكل مشروع، 
 ) في المنطقة المعنیة.THIRAحلول سرعة االستجابة وتعتمد على تحدید التھدیدات والخطر وتقییم المخاطر (

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

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

 طبیعیة آمنة من النار؛ جدران ناریة؛ وجدران ضد الفیضانات للمناظر الطبیعیة.
 
تدعم برامج االقتناء التخفیف من المخاطر، وأھداف إدارة السھول الفیضیة، وسرعة االستجابة عن طریق إخالء مالكي المنازل 

الفیضانات في المستقبل. فبعد شراء المنازل، یتم ھدم المباني أو  من السھول الفیضیة، وبالتالي القضاء على قابلیة التأثر بأوضاع
نقلھا، وتعود األرض إلى كونھا سھوالً فیضیة طبیعیة، وتتحول إلى منطقة احتجاز، أو یتم االحتفاظ بھا كمساحة خضراء ألغراض 

البناء داخل السھول الفیضیة، كما یساعد الترفیھ. یوفر خیار االقتناء أھداف متعددة ویوفر خیار سرعة االستجابة مقابل إعادة 
على منع الخسائر المتكررة والمخاطر الشدیدة على صحة اإلنسان وسالمتھ. وتجرى عملیات االقتناء عاجالً ولیس آجالً لمنع 

 مالكي المنازل من إجراء اإلصالحات واستثمار االعتمادات المالیة في الممتلكات التي قد ال یرغبون في بیعھا.
 

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

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

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

 
في المائة لكل من أنشطة اإلسكان والبنیة التحتیة لحساب االحتیاجات غیر  15سیكون مضاعف سرعة االستجابة معیاراً بنسبة 

 ) األخرى.CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعاتالُملبّاة، كما سبق أن ُطبِّق في برامج تكساس للمنح اإلجمالیة لتنمیة 
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 الوضع الدیموغرافي للمقاطعات المتأثرة .د
 

یأتي الوضع الدیموغرافي بناء على مجموعة واسعة من مجموعات البیانات من مكتب تعداد السكان األمریكي، ما لم یذكر خالف 
-CDBG(التعافي من الكوارث -لمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتذلك. تغطي المقاطعات المتأثرة باإلعصار ھارفي، والمؤھلة ل

DR( میالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالیة، وتضم حوالي  39,496في المائة أو  15مقاطعة، تغطي  49، البالغ عددھا
المؤھلة. وقد شھدت تلك ملیون نسمة یعیشون في المقاطعات  8.9في المائة من سكان الوالیة، وھو ما یعادل ما یقرب من  32

 .2016إلى  2010في المائة، في الفترة من  12المقاطعات زیادة ما یقرب من ملیون شخص، أو 
 

في المائة من الوحدات  62.5ملیون وحدة، ھناك  3.4ومن بین الوحدات السكنیة المؤھلة في المقاطعات المؤھلة البالغ عددھا 
ص الدیموغرافیة لإلسكان والدخل اختالفاً قلیالً في المقاطعات المؤھلة عن المعدالت یشغلھا مالكوھا. ھذا وتختلف بعض الخصائ

المؤھلة تتمتع بمتوسط أقل من الوالیة ككل فیما یتصل بالوحدات السكنیة التي  49المتوسطة على مستوى الوالیة. فالمقاطعات الـ 
أي ما  - دوالر 105,800للوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا یشغلھا مالكھا وبمتوسط دخل األسرة، حیث تبلغ القیمة المتوسطة 

دوالر. كما یبلغ متوسط دخل األسرة  142,700دوالر عن القیمة المتوسطة على مستوى الوالیة، والتي تبلغ  37,000یقل بنحو 
 54,727توى الوالیة البالغ دوالراً عن متوسط مس 4,582أي ما یقل بمقدار  -دوالراً  50,145المؤھلة  49في المقاطعات الـ 

في المائة  14.9دوالراً. وإضافة إلى انخفاض متوسط دخل األسرة، فإن دخل الفرد أقل أیضاً من الوالیة ككل، حیث یعیش نحو 
 في المائة. 15.6المؤھلة، وھو أقل بكثیر من المتوسط على مستوى الوالیة البالغ  49من السكان في المقاطعات الـ 

 
المؤھلة لدیھا عدد أكبر من السكان األمریكیین من أصل أفریقي مقارنة بالوالیة  49المئویة، فإن المقاطعات الـ  بحسب النسبة

في  3.67أي ما یقرب من  - في المائة من السكان األمریكیین من أصل أفریقي 16.27المؤھلة تضم  49ككل. فالمقاطعات الـ 
 - في المائة 62.21المؤھلة فتمثل ما یقرب من  49ات ككل في جمیع المقاطعات الـ المائة من إجمالي سكان الوالیة. أما األقلی

 في المائة على إجمالي الوالیة. 2.7بزیادة 
 

في المائة، ویشكل  11.73في المائة من السكان؛ وكبار السن حوالي  4.9المؤھلة، یمثل المحاربون القدامى  49في المقاطعات الـ 
 في المائة من السكان. ھذه األرقام تتماشى مع المعدالت المتوسطة للوالیة. 7.65عاماً  65أعمارھم عن المعوقون الذین تقل 

 
ـ 3الجدول رقم  التعافي من الكوارث -مقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 49: اإلحصاءات الدیموغرافیة لتكساس وال

)CDBG-DR سكان األمریكي، طبقاً لمكتب تعداد ال2016) لعام 
 

 
 تكساس 

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

)CDBG-DR( 

النسبة المئویة  تقدیرات تقدیرات حقیقة
 من المنطقة

% من تعداد 32 8,861,831 27,862,596 2016تقدیرات عدد السكان، 
 سكان تكساس

، (تقدیرات 2010أبریل  1 -للتغییر السكان، النسبة المئویة 
   %12 %10.80 2016یولیو  1األساس) إلى 

% من 7.28 645,145 %7.20 2016سنوات، %،  5األشخاص دون سن 
 السكان المؤھلین



 

 
19 من 127 صفحة    
 

 
 تكساس 

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

)CDBG-DR( 

النسبة المئویة  تقدیرات تقدیرات حقیقة
 من المنطقة

 2,319,282 %26.20 2016سنوات، %،  18األشخاص دون سن 
% من 26.17

 السكان المؤھلین

% من 11.73 1,039,153 %12.00 2016سنة فأكثر، %،  65األشخاص في عمر 
 السكان المؤھلین

 %74.40 6,593,176 %79.40 2016السكان البیض وحدھم، %، 
 %16.27 1,441,957 %12.60 2016السود أو األمریكیون من أصل أفریقي فقط، %، 

السكان من الھنود األمریكیین أو سكان أالسكا األصلیین 
 %1.00 88,954 %1.00 2016فقط، %، 

 %6.38 565,728 %4.80 2016اآلسیویون فقط، %، 
مواطنو ھاواي وغیرھم من مواطني جزر المحیط الھادئ 

 %0.10 8,875 %0.10 2016فقط، %، 

 %1.85 163,599 %1.90 2016عرقان أو أكثر، %، 
 %36.61 3,244,050 %39.10 2016إسباني أو التیني، %، 

 %40.15 3,558,315 %42.60 2016التینیاً، %، أبیض فقط، ولیس إسبانیاً أو 
   3,444,036 10,753,629 2016الوحدات السكنیة، 

% من 62,5 2,152,669 %61.90 2016-2012معدل الوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكھا، 
 الوحدات السكنیة

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

    دوالر 777  دوالر 911 2016-2012متوسط إجمالي اإلیجار، 

% من 7,65 678,268 %8.10 2016-2012عاماً، %،  65ذو إعاقة، دون سن الـ 
 السكان المؤھلین

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

% من السكان 14.9 %15.60 الفقراء، %األشخاص 
 المؤھلین

 

 39,496 261,231.71 2010مساحة األرض بالمیل المربع، 
% من والیة 15

 تكساس
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 تحلیل الدخل المنخفض والمتوسط  .ھـ
 

أكثر في المقاطعات في المائة أو  51تحدد الخریطة التالیة مجموعات التعداد التي یبلغ عدد سكانھا من منخفضي أو متوسطي الدخل 
ً إلدارة  2017) لعام LMISDالمؤھلة باستخدام البیانات الموجزة للدخل المنخفض أو المتوسط ( 49الـ  لوالیة تكساس، طبقا

  HUD.(8اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 

 
 طبقاً للمجموعات السكنیة LMIنسبة السكان ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط  :7شكل  
 

 )SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (و.
 

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

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

) ھو مقیاس ُمقاِرن یسھل فحص SoVIعلى االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا والتعافي منھا. مؤشر الضعف االجتماعي (
ات. وھو أداة قیمة ألنھ یوضح بیانیاً التنوع الجغرافي في الضعف االجتماعي، والذي یسھم االختالفات في الضعف بین المقاطع

                                                           
كل  -طبقاً للوالیة  2017للعام المالي  LMISDالبیانات الموجزة للدخل المنخفض والمتوسط (HUD  تبادل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 8 

 .2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في   ."2010-2006ناء على المسح المجتمعي األمریكي الوحدات الجغرافیة الصغرى، ب
https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-data/acs-low-mod-summary-data-block-groups-

places/  

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

 المقاطعة

 LMI  بة المئویة للدخل المنخفض أو المتوسطالنس

 ٪51أقل من 
51 %– 100% 

 میل
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) حیثما توجد قدرة غیر متكافئة SoVIبدوره إلى حد كبیر في القدرة على االستجابة واإلصالح. ویبین مؤشر الضعف االجتماعي (
م الموارد بأقصى قدر من الفعالیة للحد من الضعف الموجود على التأھب لمواجھة الكوارث واالستجابة لھا، وحیث یمكن استخدا

) في المقام األول من مكتب تعداد السكان في SoVIمسبقاً. وتأتي مصادر البیانات الخاصة بإعداد مؤشر الضعف االجتماعي (
عداد العشري في الوالیات ) أفضل البیانات المتاحة من التSoVIالوالیات 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 SoVI، فإن نتائج مؤشر الضعف االجتماعي (إضافة إلى ذلك
 مقاطعة.

 
) المذكورة أعاله، باستفاضة من خالل بعض السمات التي تؤثر على أوجھ الضعف على  SoVIتم شرح بیانات مؤشر الضعف االجتماعي (

صادیة واالجتماعیة أحد ھذه السمات التي تؤثر على قدرة المجتمع على تدارك الخسائر والتعامل بمرونة المستوى الفردي. وتعدّ الحالة االقت
مع آثار المخاطر. ویستند ذلك إلى فكرة أن الثروة تمّكن المجتمعات من تدارك الخسائر والتعافي منھا باستخدام التأمین وشبكات األمان 

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

، االحتیاجات الخاصة بالسكان، والتبعیة االجتماعیة (على سبیل المثال، السكان ) SoVI( األخرى المستخدمة في مؤشر الضعف االجتماعي
 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
 

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

) في عملیة اتخاذ قرار التمویل النھائي من خالل  SoVIاألخرى مثل االحتیاجات غیر الُملبَّاة لكل فرد، یشارك مؤشر الضعف االجتماعي (
إضافة شریحة تبحث العناصر المنخرطة بشدة في الجھود الفردیة أو االجتماعیة للتعافي من الكارثة. بعد ذلك، یقترن مؤشر الضعف 

 ) بإجمالي االحتیاجات غیر الُملبَّاة واالحتیاجات غیر الُملبَّاة لكل فرد من أجل توزیع األموال. SoVIاعي (االجتم
 

المقاطعات األكثر عرضة للضرر عند مقارنتھا نسبیاً مع بعضھا البعض ھي بیي، وكارنیس، ومادیسون، وجیم ویلز. والمقاطعات 
 بند، وبرازوریا، وتشیمبرز.التي تتمیز بأدنى قدر من الضعف ھي فورت 
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 : مؤشر الضعف االجتماعي للمقاطعات طبقاً للفئات8شكل  
 
 األثر على اإلسكان .ز

 . 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 2014للمرة األولى منذ عام  3.9إلى من منازل تكساس 
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 سوق  9دوالر، إلى جانب زیادة تكالیف البناء.  ,000300سوءاً بسبب محدودیة المعروض للمنازل التي تقل قیمتھا عن 
 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

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

في المائة في تراخیص بناء مساكن األسر الواحدة. تلك الزیادة ارتبطت ارتباطاً مباشراً بجھود  5.4إلى زیادة شھریة بنسبة 
 10اإلصالح 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 (
 وكاالت ومنظمات الوالیة األخرى، تعمل الوالیة على تلبیة احتیاجات من لم یكن لھم مأوى قبل وقوع الكارثة.مع 

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

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

المائة في مجموع  في 8.1، كانت ھناك زیادة طفیفة بنسبة 2017إلى ینایر  2016ومن ینایر  11. 2017مأوى في ینایر 
 سكان تكساس عدیمي المأوى.

 
في المائة من  29.05أن  2017) لعام HUDأفادت تقاریر بیانات الرعایة الصحیة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

مجموع السكان ممن ھم بال مأوى في الوالیة تتكون من أسر مكونة من شخص واحد بالغ وطفل واحد على األقل تحت سن 
 12ماً. عا 18

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

 ینایر، ولكن نتائج ھذا اإلحصاء غیر متوفرة.
 

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

 احتیاجات السكن والخدمات الخاصة باألفراد واألسر ممن ھم بال مأوى أو من ھم عرضة لخطر أن یكونوا بال مأوى.
 

  مأوى(أ) خدمات الوالیة لدعم من ھم بال
 

                                                           
ینایر  10). "التوقعات بالنسبة القتصاد تكساس." تم الدخول إلى صفحة الویب في A&Mمركز العقارات التابع لجامعة أیھ أند أم تكساس ( 9

2018 .economy-texas-the-for-report/outlook-https://www.recenter.tamu.edu/articles/technical 
ل المناطق اإلحصائیة الحضریة." (البیانات من قب 2017). "تقاریر اإلسكان في نوفمبر A&Mمركز العقارات التابع لجامعة أیھ أند أم تكساس ( 10

 )2017أكتوبر  31اعتباراً من 
طبقاً لبرنامج الرعایة المستمرة."  تم الدخول إلى صفحة الویب /  2017-2007) "األعداد خالل الفترة HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 11

  CoC.xlsx-by-Counts-PIT-2017-2007/https://www.hudexchange.info/resources/documents.2018ینایر  10وثیقة إكسیل في 
ممن ھم بال مأوى،  ) "برامج الرعایة المستمرة لمساعدة من ھم بال مأوى والسكان والجماعات الفرعیةHUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 12

https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement  .2018ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في  " .2017
/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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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 المجتمع ( ) TDHCAغیر ربحیة على مستوى الوالیة ممولة جزئیا

ة تكساس لمن ال مأوى لھم التدریب والمساعدة التقنیة في ). توفر شبكDSHSوإدارة والیة تكساس للخدمات الصحیة (
جمیع أنحاء الوالیة لمساعدة مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلیة على تقدیم خدمة أفضل للسكان ممن ال مأوى لھم مع 

 13ھدف نھائي وھو منع وإنھاء عدم وجود المأوى. 
 

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 (

الثمانیة ھي أرلینغتون، وأوستن، وكوربوس كریستي، وداالس، والباسو، وفورت وورث، وھیوستن، وسان أنطونیو. 
ملیون دوالر لبرنامج إسكان وخدمات من ال مأوى  15، تم تخصیص 2017و 2016و 2015نسبة للسنوات المالیة وبال

). وتشمل األنشطة المسموح بھا بناء المساكن أو تطویرھا أو شرائھا لألشخاص ممن ال مأوى لھم؛ وإعادة HHSPلھم (
المعرضین لخطر عدم وجود المأوى؛ وتوفیر الخدمات تأھیل الھیاكل التي تستھدف خدمة من ال مأوى لھم أو األشخاص 

المباشرة وإدارة حاالت األشخاص ممن ال مأوى لھم أو األشخاص المعرضین لخطر عدم وجود المأوى؛ أو األنشطة 
 األخرى المتصلة بعدم وجود المأوى.

 
الطارئ، ھو منحة تنافسیة تمنح ، والذي كان یُدعى سابقاً برنامج منح المأوى )ESG(برنامج منح حلول الطوارئ 

االعتمادات المالیة للمنظمات غیر الربحیة الخاصة، والمدن، والمقاطعات في والیة تكساس لتقدیم الخدمات الالزمة 
لمساعدة األشخاص المعرضین لخطر عدم وجود المأوى أو ممن ال مأوى لھم من أجل سرعة استعادة االستقرار في 

) وتقوم إدارة والیة تكساس لإلسكان HUDج التمویل من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (سكن دائم. ویتلقى البرنام
) قد قامت TDHCA) بإدارتھ. وكانت إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع (TDHCAوشؤون المجتمع (

كافحون عدم وجود المأوى ملیون دوالر للمتلقین الفرعیین المؤھلین الذین ی 17بمنح أكثر من  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 
). AMFIفي المائة أو أقل من متوسط دخل األسرة للمنطقة ( 80لتي تعلن عنھا الوالیة لخدمة األسرة التي تحقق ا

وتشمل النشاطات المؤھلة برنامج مساعدة تأھیل مالك المنزل، وبرنامج مساعدة االستئجار القائم على مستأجر، وبرنامج 
ملیون دوالر تتوافر في برنامج إغاثة  10، فإن أكثر من 2017م مساعدة مشتري المنزل. واعتباراً من شھر دیسمبر عا

 14الكوارث المنزلیة في تكساس.
 

) لینسق TICH، أنشئ مجلس والیة تكساس المشترك بین الوكاالت لمن ال مـأوى لھم (1995إضافة إلى ذلك، في عام 
المجلس كلجنة استشاریة إلدارة والیة تكساس موارد الوالیة وخدماتھا لمواجھة مشكلة عدم وجود المأوى. كذلك یعمل 

وكالة من وكاالت الوالیة، إلى جانب أعضاء  11). ویضم المجلس ممثلون عن TDHCAلإلسكان وشؤون المجتمع (
 وتشمل مھام المجلس ما یلي: 15یعینھم حاكم الوالیة، ونائب حاكم الوالیة، ورئیس مجلس النواب. 

 
 ھم بال مأوى في الوالیة؛مسح الموارد الحالیة لخدمات من  •

                                                           
 /http://www.thn.org .2018ینایر  10ال مأوى. تم الدخول إلى صفحة الویب في شبكة تكساس لمن ھم ب 13
 10). "برنامج اإلغاثة في حاالت كوارث المنزل". تم الدخول إلى صفحة الویب في TDHCAإدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع ( 14
 relief.htm-division/disaster-http://www.tdhca.state.tx.us/home .2018ینایر 
تم الدخول إلى  .(TICH). "مجلس تكساس المشترك بین الوكاالت لمن ال مأوى لھم" (TDHCAإدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع ( 15

 /http://www.tdhca.state.tx.us/tich .2018ینایر  10صفحة 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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 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؛ 
 الحفاظ على مورد ومركز معلومات مركزي خاص بخدمات من ال مأوى لھم. •

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

) خدمات الصحة العقلیة 3) السكن وإعادة التأھیل؛ (2لتقییم التشخیصي والعالج؛ () الفحص وا1المساعدة في شكل (
) تدریب الموظفین وإدارة الحاالت؛ 5) العالج من تعاطي الكحول أو المخدرات للمرضى الخارجیین ؛ (4المجتمعیة؛ (

(بما في ذلك أنشطة الوقایة من  ) اإلحاالت إلى الخدمات الصحیة األولیة والتدریب على العمل والخدمات التعلیمیة6(
) المساعدة في الحصول على خدمات دعم الدخل، 7فیروس 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 10ة في التقدم بطلب للحصول على مساعدة اإلسكان؛ () المساعدة التقنی9(

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

 وواكو.
 

) إدارة برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة TDHCAإضافة 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 

اس لتقدیم الخدمات إلى سكان تكساس ذوي الدخل المنخفض جداً. تلك الخدمات ُصممت للقضاء على الفقر والیة تكس
 16وتعزیز االكتفاء الذاتي. 

 
على الرغم من أن البیانات المتعلقة بعدم وجود المأوى ال تزال أولیة جداً، إال أنھ یبدو واضحاً، استناداً على عدد الوحدات 

ودمرت، وسوق إسكان تكساس الضیق بالفعل، وعدد مواطني تكساس الذین بحاجة إلى مساعدة السكنیة التي تضررت 
) أن ھناك احتماالً كبیراً أن یواصل مواطنو FEMAالمأوى المؤقتة من خالل الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

كورة والبیانات المتاحة إلى أن یعد تكساس مواجھة المصاعب فیما یتصل باحتیاجات اإلسكان.  لقد أدت المعلومات المذ
) برنامج الوقایة من عدم وجود المأوى والذي یتألف من ثالثة أنشطة رئیسیة بھدف GLOمكتب األراضي العامة (

وحید ھو منع عدم وجود المأوى في المناطق المتأثرة بإعصار ھارفي من خالل دعم األسر المعرضة لخطر نزع 
 إلى المساعدة فیما یتصل بالدفعات المقدمة ومدفوعات الشقق والمرافق.   الملكیة والطرد والتي تحتاج 

 

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

) مواطني تكساس على THHSCالخاص بلجنة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في تكساس ( 2-1-1یساعد برنامج تكساس 
الصحیة واإلنسانیة عن طریق الھاتف أو اإلنترنت. وتعمل لجنة الخدمات التواصل مع الوالیة والبرامج المحلیة للخدمات 

) في جمیع أنحاء الوالیة. تكساس AICمركزاً لمعلومات المنطقة ( 25) من خالل THHSCالصحیة واإلنسانیة في تكساس (
أیام في  7یوم، ساعة في ال 24ھو خدمة خط ساخن اجتماعي، مجاني، دون الكشف عن الھویة، متاح على مدار  1-1-2

ً في السنة. وتتناول برامج الخدمات الصحیة واإلنسانیة على مستوى الوالیة وعلى المستوى المحلي  365األسبوع،  یوما
اإلسكان / المأوى، والعمل، والغذاء / التغذیة، وقدامى المحاربین، واألزمات / حاالت الطوارئ، والدخل / النفقات، والمساعدة 

یا، والعدالة الجنائیة، والشیخوخة / اإلعاقة، والصحة / الشؤون الطبیة، والصحة العقلیة، ورعایة الطفولة القانونیة / الضحا
 .التعلیم /

                                                           
تم الدخول إلى صفحة الویب في  ").CSBG( ). "المنح اإلجمالیة للخدمات المجتمعیةTDHCAإدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع ( 16

 affairs/csbg/index.htm-http://www.tdhca.state.tx.us/community .2018ینایر  10
 

http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
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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ً للمعلومات التي تلقاھا مكتب األراضي العامة ( ، الحظ )HHSC() من لجنة الخدمات الصحیة واإلنسانیة GLOووفقا

. وقد اشتملت 2017أغسطس  24في حجم المكالمات ابتداء من الخمیس،  في المائة 37زیادة  2-1-1العاملون في برنامج 
أھم احتیاجات المتصلین على مكالمات من الجمھور تطلب معلومات عامة عن اإلجالء ونقل اإلجالء ومكالمات من خدمات 

حالة في والیة ، أنشأ موظفو شبكة المعلومات واإل2017أغسطس  25الطوارئ في المدن والمقاطعات. وفي یوم الجمعة 
) خیار قائمة جدید یوجھ المتصلین ذوي االحتیاجات من جراء إعصار ھارفي إلى أول مجیب متاح على TIRNتكساس (

 مستوى الوالیة، وبالتالي یعطي األولویة ألولئك المتصلین.
 

) ما TIRNتكساس (التابع لشبكة المعلومات واإلحالة في والیة  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 

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

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

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

 
 2-1-1:  حجم المكالمات إلى 4الجدول رقم  

  

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

 (TIRN)تكساس 

 5الخیار 
(وكالء شبكة 
المعلومات واإلحالة 
في والیة تكساس 

(TIRN) 

 إجمالي

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

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

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

 
 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 
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كوارث والخدمات سداد الكھرباء. وكانت قسائم الطعام وقت الكوارث متاحة من خالل برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة لل
 17) لتوفیر معونات المساعدة الغذائیة القصیرة األجل لألسر التي تتعافى من كارثة. SNAP-Dالصحیة في تكساس (

 
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 (
تصال ما یزال یتلقى مكالمات تتصل مباشرة بالتعافي بعد الكوارث جراء إعصار ھارفي، أنواع المكالمات أیضاً أن مركز اال

 كما ھو مبین في الرسم البیاني التالي.
 

                                                           
تم الدخول إلى ").SNAPبرنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة للكوارث والخدمات الصحیة (“الخدمات الصحیة واإلنسانیة في والیة تكساس.  17

 snap-assistance/disaster-https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster .2018ینایر  10صفحة الویب في 

 9/30/2017 حتى 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 مؤشرا  1-1-2توفّر بیانات الخط 
 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 (

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

 . ویشمل وصف البرنامج:2019
 

 اصة بأسر متعددة(أ) تأجیر وإصالح المنازل الخ
 

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.

 .شھرا ، تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین 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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 (ب) التأجیر 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 

 شھرا ، تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین. 18نھایة الـ 
 

 (ج) خیارات 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  18منصات تجاریة لتأوي مؤقتا مقدمي الطلبات المؤھلین لمدة تصل إلى 

 شھرا ، تنتھي المساعدة المؤقتة للمتقدمین. 18نھایة الـ 
 

 (د) المساعدة المباشرة إلجراء إصالحات محدودة للمنازل 
 
 في 50یوفر ھذا البرنامج إصالحات جزئیة دائمة للمنازل التي لحقت بھا أضرار كبیرة، بحیث ال تتجاوز اإلصالحات 

 دوالر، أیھما أقل. 60,000المائة من القیمة السوقیة العادلة للمنزل أو 
 

 )PREPS((ھـ) اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء  
 

 17,000دوالر للمنازل التي تقل األضرار التي لحقت بھا عن  20,000ویوفر ھذا البرنامج إصالحات مؤقتة تصل إلى 
ً واحداً عامالً، وأدوات طھي صغیرة لضمان إمكانیة أن دوالر. وقد تشمل اإلصالحات  المؤقتة وحدات النوافذ، وحماما

) PREPSیمثل المنزل ملجأ لمالكي المنازل المؤھلین. یتطلب برنامج اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء (
 % في التكلفة.10مشاركة الوالیة بنسبة 

 . التأمین5

إلى لجنة األعمال والتجارة في مجلس  2018ینایر  23، والذي قُدم في )TDI(ذكر العرض التقدیمي إلدارة تأمین تكساس 
 شیوخ تكساس البیانات التي تم جمعھا من شركات التأمین، واألثر المالي لإلعصار ھارفي، ورصد معالجة المطالبات.  

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

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

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

، الفیضانات الخاصة، وجمیع خطوط  (NFIP)یشمل السیاسات التي كتبھا مباشرة البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات 
 التأمین األخرى.
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مقاطعة، إضافة إلى مقاطعات ویلیامسون،  58للكارثة طلب بیانات  2017أغسطس  28یة أبوت في شمل إعالن حاكم الوال 
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 
 

في المائة من إجمالي سوق العقارات وسوق السیارات في تكساس لطلب البیانات.   98شركة تأمین أو  850استجابت نحو 
.  قامت شركات التأمین 2017سبتمبر  30) تقدیم البیانات من قبل شركات التأمین بحلول TDIإدارة تأمین تكساس (وطلبت 

 .2017أكتوبر  31التي لم تتمكن من الوفاء بالموعد النھائي في سبتمبر، بقدیم البیانات بحلول 

 عدد المطالبات
، )TWIA(مطالبة إلى شركات التأمین الخاصة، ورابطة التأمین ضد عواصف تكساس  670,000تم تقدیم ما مجموعھ 

مطالبة خاصة بممتلكات  354,000والخطة العادلة لتكساس لجمیع الخطوط الشخصیة والتجاریة للتأمین. وشمل ذلك حوالي 
مقر سكني،  113,000مطالبة، و 226,000ت السكنیة من مطالبة خاصة بالسیارات. وتكونت العقارا 203,000سكنیة و

 مطالبة من صاحب منزل متنقل. 15,000و

ملیار  15.7ملیار دوالر كمدفوعات للمطالبات (خسائر مدفوعة)، وبلغ إجمالي مدفوعاتھا  4.5وقد قدمت شركات التأمین  
 وتم تسویتھا وإغالقھا. دوالر.  وسوف تتغیر المبالغ كلما تم اإلبالغ عن المزید من المطالبات

 تقع على ساحل البحرالمنحنى الساحلي ومقاطعات أخرى 
 منطقة ھیوستن وجنوب شرق تكساس
 وسط والیة تكساس
 مناطق أخرى
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ھذا وقد كانت غالبیة المطالبات تتعلق بالتأمین على الممتلكات السكنیة، بینما كانت معظم الخسائر تتعلق بالتأمین ضد  
الفیضانات والمطالبات الخاصة بالسیارات. فتأمین السیارات یغطي عادة أضرار الفیضانات تحت التغطیة "الشاملة"، في 

 على العقارات السكنیة ال یوفر عادة تغطیة ألضرار الفیضانات.حین أن التأمین 

 

 

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

% 44% من المطالبات مغلقة دون دفع خسارة، و28% من المطالبات (مغلقة مع دفع خسارة)، و27تم دفع ما یقرب من 
 % من المطالبات قد أعید فتحھا لجمیع أنواع التأمینات.7و من المطالبات ما تزال مفتوحة،

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

قابل للخصم، أو ضرراً ناجماً عن خطر ال تغطیھ ویمكن أن تشمل مطالبة دون دفع ما یلي: ضرراً وقع دون المبلغ ال 
 البولیصة، أو عدم امتالك حامل الوثیقة لبولیصة ساریة وقت حدوث الضرر أو مطالبة مكررة.

                                                           
 2018ینایر  23عرض إلى لجنة األعمال والتجارة في مجلس الشیوخ".  -إدارة تكساس للتأمین. "إعصار ھارفي: اتصال البیانات  18

 
 

 
 

 المطالبات المبلغ عنھا
 (األرقام باآلالف)

 مقدار الخسائر المدفوعة
 (األرقام بالملیار)

إجمالي الخسائر  قدیراتت
 النھائیة 

 (األرقام بالملیار)

 ممتلكات عقاریة سكنیة
 ممتلكات عقاریة تجاریة 

 الفئات األخرىجمیع 

 التأمین ضد الفیضانات
 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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 : 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 

خریطة المنطقة.  یشمل التأمین على  -: المقاطعات مصدر البیانات في إعصار ھارفي 11الشكل تقسیم المنطقة، راجع 
 .والمقار السكنیة، ومالكي المنازل المتنقلة، المنازلمالكي التأمین على  العقارات السكنیة

 

 عدد المطالبات طبقاً لحالة التسویة

ف)
آلال

 با
قام

ألر
(ا

 

HO التأمین ضد  فئات سكنیة أخرى
 الفیضانات *

ممتلكات عقاریة 
 تجاریة

جمیع الفئات  السیارات
 األخرى

 

 مفتوح ال یوجد سداد -مغلق  مسدد

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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 لحالة التسویة والمنطقة: عدد المطالبات السكنیة طبقاً 14شكل 

في المائة. كما  25 -مقارنة بإجمالي نسبة المطالبات  -في المائة  43 -عانت منطقة المنحنى الساحلي خسارة غیر متكافئة 
 سجلت تلك المنطقة أیضاً أعلى متوسط للخسائر في الممتلكات السكنیة مقارنة بالمناطق األخرى.

 

 الممتلكات السكنیة ومقدار الخسائر طبقاً للمنطقة: الخسائر المتكبدة في 15شكل 

 . البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات6

، والذي )FEMA() ھو برنامج تابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ NFIPالبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (
یعمل على توفیر تأمین بأسعار معقولة 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 

ویقدم البرنامج الوطني  19المؤمن علیھم بطلب تأمین العقارات المرھونة ضد الفیضانات. الخاضعین للوائح الفیدرالیة أو 
) لمالكي المنازل نوعین من التغطیة التأمینیة ضد الفیضانات: تغطیة للممتلكات العقاریة NFIPللتأمین ضد الفیضانات (

 20دوالر.  100,000 دوالر؛ وتغطیة للممتلكات الشخصیة (المحتویات) تصل إلى 250,000تصل إلى 
 

الزیادة الكبیرة  2017دیسمبر  14 إعتباراً 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 (

بالمائة) من المطالبات نشطة/ مفتوحة مع إغالق أكثر من  61(أي  54,000وظلّت أكثر من  مطالبة. 89,000أودعت أكثر من 
بالمائة) من المطالبات بدون سداد. على وجھ اإلجمال، تم  11(أي  10,000بالمائة) من المطالبات. ویوجد حوالي  28(أي  24,000

ومع تفصیل البیانات  دوالر لجمیع المدفوعات.  38,361ملیار دوالر من المطالبات أثناء ھذه الفترة بمتوسط  3.42سداد أكثر من 
 عصار ھارفي إلى الیابسة.أغسطس، یوم وصول إ 25یومیاً خالل ذلك الوقت، بدأت قفزة كبیرة في المطالبات في 

 

                                                           
 .2018ینایر  10ن ضد الفیضانات". تم الدخول إلى صفحة الویب في ) "البرنامج الوطني للتأمیFEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 19

program-insurance-flood-https://www.fema.gov/national 
تم الدخول إلى صفحة الویب /  .")NFIP) "ملخص تغطیة البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 20
 https://www.fema.gov .2018ینایر  01في  PDFوثیقة 

4648/f_679_summaryofcoverage_11_2012.pdf-20490-1620-/20130726data -library-/media 

 خسائر تم تكبدھا
 بالمالیین)(باألرقام 

 مقدار الخسائر

ن)
الیی

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

https://www.fema.gov/
https://www.fema.gov/
https://www.fema.gov/
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 2017) في والیة تكساس من یونیو إلى أكتوبر NFIP: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (16شكل  

 

 
 ) في تكساس طبقاً لتاریخ الخسارةNFIP: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (17شكل 
 

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

 

128 74 

88,286 

1,920 62 
 -

 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000
 90,000

 100,000

Jun Jul Aug Sep Oct
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 طبقاً للمدینة 2017في عام  قدمة) المNFIPالفیضانات (: مطالبات البرنامج الوطني للتأمین ضد 18شكل 
 

) مطالبات التأمین التي تقع ضمن فئة الخسائر المتكررة NFIPتُعّرف بیانات البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (
)RL) والعقار الذي یُعد ضمن فئة الخسائر المتكررة .(RLو أكثر لھ بمبلغ ) ھو أي مبنى قابل للتأمین یتم دفع مطالبتین أ

 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 RLمنھا في تكساس. تلك المنشآت من فئة الخسائر المتكررة (

بر استنزاف للصندوق. فھي ال تؤدي فقط إلى زیادة الخسائر السنویة للبرنامج الوطني ، وتمثل حالیاً أك)NFIP(الفیضانات 
) (زیادة الحاجة إلى االقتراض)، ولكنھا تستنزف احتیاطیات االعتمادات المالیة الالزمة NFIPللتأمین ضد الفیضانات (

 21لمواجھة األحداث الكارثیة في المستقبل.
 

) أشیر إلیھا بأنھا NFIPمطالبة من البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات ( 4,500لقد أدى إعصار ھارفي إلى زھاء 
في مقاطعة ھاریس. ویوضح  - في المائة 68أو  3,073 - خسائر متكررة. وقد قدمت الغالبیة العظمى من تلك المطالبات

، والتي تم )RL(إلى فئة الخسائر المتكررة  الرسم البیاني التالي المقاطعات التي لدیھا أكبر عدد من الممتلكات التي تنتمي
 اإلبالغ عنھا خالل تلك الفترة.

 

                                                           
 .2018ینایر  10الویب / نص في ) "أسئلة متكررة عن الخسائر المتكررة". تم الدخول إلى صفحة FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 21

https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt 
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) في NFIP) ضمن برنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (RL: المنازل الواقعة ضمن فئة الخسائر المتكررة (19شكل  

 مقاطعات مختارة
 

من بین مطالبات إعصار  )RL( الخسائر المتكررة إضافة إلى ذلك، تبین الخریطة التالیة تركیز العقارات الواقعة ضمن فئة
ً للرمز البریدي. وبینما قد یكون ھناك ارتباط بین الرموز البریدیة وتلك المنازل الواقعة ضمن فئة الخسائر  ھارفي، طبقا

 المتكررةعلى طول األنھار، مثل نھر غوادیلوب، ھناك تركیز عال للمنازل الواقعة ضمن فئة الخسائر ) RL( المتكررة
)RL( .في جمیع أنحاء مقاطعة ھاریس 
 

 
) طبقاً للرمز البریدي NFIP) ضمن البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات (RL: مطالبات فئة الخسائر المتكررة (20شكل  
 )2017سبتمبر  5 -أغسطس  23(

 نھر 
منطقة مؤھلة للمنح 
اإلجمالیة لتنمیة 
 لكل رمز بریديالمطالبات  

 میل

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

س 
سا

ران
ة أ

طع
مقا

 

عة 
اط

مق
ریا

زو
را

ب
 

عة 
اط

مق
ون

ست
الف

غ
 

عة
اط

مق
 

س
ری

ھا
  

عة 
اط

مق
ون

رس
جبف

 

عة 
اط

مق
ري

غم
ونت

م
 

عة 
اط

مق
نج

را
أو

 

 

 اإلجمالي



 

 
37 من 127 صفحة    
 

 )TWIA. رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (7

) استجابة إلى ظروف السوق TWIAرابطة التأمین ضد عواصف تكساس ( 1971كونت الھیئة التشریعیة في تكساس في 
) ھو توفیر TWIAأمین ضد عواصف تكساس (. والغرض من رابطة الت1970اإلقلیمیة في أعقاب إعصار سیلیا، في أغسطس 

 التأمین لساحل والیة تكساس ضد العواصف الھوائیة والبرد.

ً مباشراً لسوق التأمین TWIAرابطة التأمین ضد عواصف تكساس ( ) ھي الجھة التأمینیة المتبقیة كمالذ أخیر ولیست منافسا
اء معینة من المنطقة الساحلیة لتكساس. منطقة الكارثة المعینة ھو الطوعي. وھي توفر تغطیة للعقارات السكنیة والتجاریة في أجز

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

مطالبة، جاء  74,266) بسبب إعصار ھارفي TWIAبلغ عدد المطالبات المقدمة إلى رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (
ً للمطالبات عبر  34مطالبة أو  24,967العدد األكبر منھا،  في المائة، من مقاطعة نویسیس. وتقدم الخریطة أدناه عرضا بیانیا

بلغ مجموع مدفوعات التعویضات، وھي الخسائر المدفوعة أو المتوقع دفعھا مباشرة للمؤمن علیھم لتغطیة الطرف  الساحل، حیث
ملیون دوالر. كذلك بلغت النفقات المدفوعة، وھي نفقات تعدیل المطالبات التي ال یمكن تحمیلھا على  958 األول، أكثر من

ملیون دوالر. وكان أعلى متوسط للمطالبات المدفوعة في مقاطعة أرانساس بمتوسط قدره  101مطالبات محددة، أكثر من 
دوالراً لكل مطالبة.  3,938لمطالبات في مقاطعة كلیبرغ، بمتوسط قدره دوالراً لكل مطالبة، بینما كان أدنى متوسط دُفع ل 68,149

 .  38كما قدمت مقاطعة كلیبرغ أدنى عدد من المطالبات الجدیدة وھو 

 ) طبقاً للمقاطعةTWIA:  مطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (3الجدول رقم 

مطالبات  المقاطعة
 جدیدة

مطالبات 
 متوسط الدفع النفقات المدفوعة التعویض المدفوع الغلق%  مخزون مفتوح مغلقة

 411,754,777 %79.4 1,455 5,623 7,078 أرانساس
 دوالر

17,477,609 
 دوالر 68,149 دوالر

 10,328,579 %96.9 124 3,911 4,035 برازوریا
 دوالر 6,484 دوالر 4,375,109 دوالر

 24,066,466 %93.7 162 2,391 2,553 كالھون
 دوالر 11,908 دوالر 3,848,723 دوالر

 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

 34,920,052 %96.2 417 10,608 11,025 غالفستون
 دوالر

13,338,808 
 دوالر 7,474 دوالر

 دوالر 9,260 دوالر 744,287 دوالر 3,046,684 %95.3 28 565 593 ھاریس

 29,189,030 %96.1 382 9,511 9,893 جیفرسون
 دوالر

10,494,094 
 دوالر 6,197 دوالر

 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

 327,009,711 %93.8 1,549 23,418 24,967 نویسیس
 دوالر

36,483,090 
 دوالر 16,247 دوالر

 15,996,605 %84.3 65 349 414 رفیوجیو
 دوالر 45,705 دوالر 904,222 دوالر
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مطالبات  المقاطعة
 جدیدة

مطالبات 
 متوسط الدفع النفقات المدفوعة التعویض المدفوع الغلق%  مخزون مفتوح مغلقة

 94,316,008 %92.2 522 6,188 6,710 سان باتریسیو
 دوالر

11,590,970 
 دوالر 16,924 دوالر

سیاسة ولم ال توجد 
 دوالر 0 دوالر 0 دوالر 0 %99.8 9 5,040 5,049 یتم التحقق منھا

 958,788,099 %93.6 4,762 69,504 74,266 المبلغ اإلجمالي
 دوالر

101,543,157 
 دوالر 17,994 دوالر

 

الخلیج في والیة تكساس في ) على طول ساحل TWIAتكساس ( عواصف ضد التأمین توضح الخریطة التالیة المقاطعات المؤھلة لرابطة
 ).TWIAتكساس ( عواصف ضد التأمین نطاق األماكن المتضررة وعدد المطالبات في إطار المقاطعات المؤھلة لرابطة

 
 ).2018ینایر  23) بسبب ھارفي، طبقاً للمقاطعة (اعتباراً من TWIA: مطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس (21شكل 

 میل

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

 المقاطعة

 TWIAمطالبات رابطة التأمین ضد عواصف تكساس 
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 )SBA. قروض المنازل التي تعرضت للكوارث لمساعدة المشروعات الصغیرة (8 

) SBAبأضرار جراء إعصار ھارفي ھو قروض إدارة المشروعات الصغیرة ( مورد آخر لمالكي المنازل الذین أصیبوا
في الكوارث. تلك القروض ھي شكل أساسي من أشكال المساعدة الفیدرالیة في حاالت الكوارث لمالكي المنازل الذین 

الذین تضررت تعرضت ممتلكاتھم الخاصة ألضرار ال یغطیھا التأمین بالكامل. فیمكن لمالكي المنازل والمستأجرین 
ممتلكاتھم من كارثة أعلن عنھا أن یقوموا بتقدیم طلب للحصول على قرض منخفض الفائدة إلدارة المشروعات الصغیرة 

)SBA.یحدد القانون أسعار الفائدة على تلك القروض ویتم تعیینھا على أساس كل حالة على حدة .( 
 

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

 22دوالر كحد أقصى إلصالح أو استبدال الممتلكات الشخصیة.  40,000العقارات و
 

ملیار دوالر في قروض المنازل قد تمت الموافقة علیھا من قبل مساعدة  2.5، أكثر من 2017دیسمبر  7اعتبارا من 
) COG). ویرد تصنیف القروض المعتمدة حسب المقاطعات والمجلس االستشاري الحكومي (SBAالمشروعات الصغیرة (

 في الجدول أدناه.
 

 )SBAالمشروعات الصغیرة (. إجمالي قروض المنزل التي وافقت علیھا مساعدة 4الجدول رقم 
 إجمالي قروض المنزل )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة

 دوالر 244,500   المجلس االستشاري الحكومي لمنطقة آالمو   كیرنز  
 دوالر 244,500  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي  لمنطقة آالمو  
 دوالر 66,400   المجلس االستشاري الحكومي وادي برازوز   غرایمز  
 دوالر 66,400  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي وادي برازوز  
 دوالر 1,037,700   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   باستروب  
 دوالر 482,600   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   كولدویل  
 دوالر 3,853,300   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   فاییت  
 دوالر 135,500   المجلس االستشاري الحكومي في أوستن   لیي  
 دوالر 5,509,100  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي في أوستن  
 دوالر 58,387,400   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   أرنساس  
 دوالر 1,359,200   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   بیي  
 دوالر 117,300   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   كلیبرغ  
 دوالر 50,410,000   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   نویسیس  
 دوالر 8,184,000   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   رفیوجیو  
 دوالر 29,469,000   المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي   سان باتریسیو  
 دوالر 147,926,900  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي  
المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    جاشسبر  

 تكساس
 دوالر 3,268,300  

المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    نیوتن  
 تكساس

 دوالر 5,591,900  

المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    بولك  
 تكساس

 دوالر 1,509,000  

المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    سابین  
 تكساس

 دوالر 16,800  

                                                           
ورقم  15274. "قروض الكوارث، إعالن تكساس رقم 2017نوفمبر  7ورقة الحقائق الخاصة بإدارة األعمال الصغیرة في الوالیات المتحدة.  22

15275." 
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 إجمالي قروض المنزل )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة
المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    سان جاسینتو  

 تكساس
 دوالر 2,385,800  

المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة    تایلر  
 تكساس

 دوالر 1,485,300  

 دوالر 14,257,100  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس  
 دوالر 8,089,500   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   كلھون  
 دوالر 1,290,800   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   دوایت  
 دوالر 1,769,300   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   غولیاد  
 دوالر 316,400   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   غونزالیس  
 دوالر 1,114,400   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   جاكسون  
 دوالر 653,600   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   الفاكا  
 دوالر 19,325,500   لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي   فیكتوریا  
 دوالر 32,559,500  إجمالي لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي  
 دوالر 901,800   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    أوستین  
 دوالر 110,839,900   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    برازوریا  
 دوالر 46,932,500   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    تشیمبرز  
 دوالر 857,800   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    كولورادو  
 دوالر 262,415,100   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    فورت بند  
 دوالر 206,936,400   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    غالفستون  
 دوالر 1,088,729,500   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    ھاریس  
 دوالر 23,513,800   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    لیبرتي  
 دوالر 5,435,500   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    ماتاغوردا  
 دوالر 50,882,400   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    مونتغومري  
 دوالر 765,700   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    واكر  
 دوالر 4,655,200   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    والر  
 دوالر 15,949,200   غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن    وارتون  
 دوالر 1,818,814,800  غالفستون –إجمالي مجلس منطقة ھیوستن   
 دوالر 93,195,600   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   ھاردن  
 دوالر 223,166,700   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   جیفرسون  
 دوالر 230,145,700   مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس   أورانج  
 دوالر 546,508,000  إجمالي مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس  
 دوالر 2,565,886,300     المبلغ اإلجمالي  

 

 )PHA. بیانات مساعدة اإلسكان العام (9 

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

وحدات السكنیة العامة التي تأثرت في المجلس االستشاري لألضرار وعدد الوحدات المتضررة.  وكان أكبر عدد من ال
 غالفستون، ومجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس. -الحكومي للمنحنى الساحلي، و مجلس منطقة ھیوستن 
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 . إجمالي الوحدات المتأثرة وتقدیرات األضرار5الجدول رقم 
المجلس االستشاري الحكومي 

)COG( 
اختیار أو قسائم  8القسم 
 التي تأثرت -السكن 

الوحدات السكنیة 
 العامة التي تأثرت

إجمالي الوحدات 
 التي تأثرت

 )PHAضرر مساعدة اإلسكان العام (
 تقدیرات 

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

المجلس االستشاري الحكومي لوادي 
 - 0 0 0 برازوز

الحكومي في المجلس االستشاري 
 دوالر 71,413 8 8 0 أوستن

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

المجلس االستشاري الحكومي للشرق 
 دوالر 146,755 21 19 2 العمیق بوالیة تكساس

 دوالر 1,347,300 136 120 16 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي
 دوالر 12,431,369 579 234 345 غالفستون -ھیوستن مجلس منطقة 

مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب 
 دوالر 2,924,300 688 323 365 شرق تكساس

 - 48 0 48 على مستوى الوالیة
 دوالر 25,590,817 1,936 1,063 873 المبلغ اإلجمالي

 
).  واعتبارا من FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (سلطات اإلسكان العام مؤھلة للحصول على مساعدة عامة من الوكالة 

 ) FEMA(الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة الوكالةللمساعدة العامة من  التکالیف المتوقعة ، یبین الجدول التالي2018فبرایر  1
العام من قبل إقلیم واالحتیاجات غیر الُملبّاة لسلطات اإلسکان  )FEMA(الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة الوكالةوالتي تقدمھا 

في المائة بمبلغ التکلفة  90).  ونتیجة الرتباط حصة التکالیف الفیدرالیة البالغة COGالمجلس االستشاري الحكومي (
في المائة المتبقیة من التکلفة المتوقعة  10التقریبي، سوف یتم احتساب إجمالي احتیاجات المساعدة العامة غیر الُملبّاة من الـ 

 المائة من التکلفة التقریبیة کمضاعف لسرعة االستجابة. في 15زائد 
 

ستتوالى التقدیرات المتعلقة بالعمل الدائم على مدى األشھر القلیلة القادمة، وكما ھو مبین بین األضرار التي قدرتھا إدارة 
برنامج كان العام إلى اإلس ات) في شھر نوفمبر والتكالیف المتوقعة التي قدمتھا سلطHUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 ).FEMAالمساعدة العامة المقدمة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 

) الخاصة بھیئة FEMA.  التكلفة المتوقعة واالحتیاجات غیر الُملبّاة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (6الجدول رقم 
 )COGاإلسكان العام في منطقة المجلس االستشاري الحكومي (

 االحتیاجات غیر الُملبّاة التكلفة المتوقعة )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( 
 دوالر 433,325  دوالر 1,733,303 المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي 
 دوالر 152,090  دوالر 608,363 لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي 
 دوالر 13,518,809  دوالر 54,075,237 غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  
 دوالر 4,837,820  دوالر 19,351,280 مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس 
 دوالر 18,942,046  دوالر 75,768,18 المبلغ اإلجمالي 

 
 )FEMA. المساعدة الفردیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (10 

من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  2018فبرایر  2) التي تم الحصول علیھا في IAالفردیة (استخدمت بیانات المساعدة 
)FEMA في تحدید جمیع المتقدمین السكنیین المتأثرین باإلعصار ھارفي. ثم استخدمت تلك المعلومات بعد ذلك لحساب (

، وقسمت إلى مجموعات فرعیة )COG(حكومي االحتیاجات غیر الُملبّاة من جانب المقاطعات والمجلس االستشاري ال
طلب، أكدت الوكالة  896,000) تم تلقي أكثر من FEMAللمستأجرین والمالكین. وطبقاً للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

درالیة ) فیھا للوكالة الفیFVLطلباً منھا كانت الخسارة المحققة ( 291,000) أن أكثر من FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 دوالر. 0) أكثر من FEMAإلدارة الطوارئ (
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یبلغ إجمالي عدد طلبات المنازل التي یشغلھا مالكوھا في المقاطعات المؤھلة، والتي لحقت بھا أضرار عقاریة تزید قیمتھا 

لة، والذین منزالً، بینما یبلغ إجمالي عدد طلبات المستأجرین المقدمة في المقاطعات المؤھ 94,792دوالر،  8,000على 
 طلباً. 38,085دوالر،  2,000لحقت بھم أضرار شخصیة تزید قیمتھا على 

 
مقدماً  132,877في المائة) من  71( 94,792وباستخدام العتبات المذكورة أعاله لحساب االحتیاجات غیر الُملبّاة، فإن 

 مستأجرون.في المائة) ھم  29( 38,085للطلبات ھم مالك یشغلون المساكن، بینما 
 

 )IA: إجمالي طلبات المساعدة الفردیة (7الجدول رقم  
) للوكالة الفیدرالیة إلدارة FVLالخسارة المحققة ( إجمالي الطلبات نوع اإلشغال 

 دوالر 0) أكثر من FEMAالطوارئ (
المتقدمون أصحاب الحاجات 

 غیر الُملبّاة
 94,792 210,543 445,525 مالك

ر  38,085 80,679 446,337 ُمؤِجّ
 0 116 4,348 غیر محدد
 132,877 291,338 896,210 اإلجمالي

 
 ا. إجمالي االحتیاجات غیر الُملبّاة

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

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

تیاجات غیر الُملبّاة ) لالحHUD) 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:

 
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  •
)FEMA.( 

 
 ).FEMAدوالر من الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 28,800أكثر من  شدید: •

 
 المنازل التي یشغلھا المؤجرون

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

 
ققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ دوالر من الخسارة المح 3,499دوالر إلى  2,000 منخفض: -بالغ  •

)FEMA.( 
 

 ).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: •
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) المضاِعفَات التي وفرتھا إدارة GLOغیر الُملبّاة المقدرة، استخدم مكتب األراضي العامة ( ولحساب االحتیاجات
). تستند تلك المضاِعفَات على متوسط تكلفة إصالح مساعدة المشروعات الصغیرة HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

)SBAح المتوقعة لمساعدة المشروعات ) لفئة الكوارث المحددة مطروحا منھا المتوسط المرجح لتكالیف اإلصال
). واستناداً على بیانات المساعدة الفردیة للوكالة FEMA) وللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (SBAالصغیرة (

، فإن الجدول الزمني التالي یضم )GLO() المقدمة إلى مكتب األراضي العامة FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
) وللوكالة الفیدرالیة إلدارة SBAتكلفة اإلصالح المتوقعة لمساعدة المشروعات الصغیرة (المتوسط المرجح إلجمالي 

 ) لكل فئة.FEMAالطوارئ (
 

 : ُمضاِعف االحتیاجات غیر الُملبّاة طبقاً لفئة الضرر8الجدول رقم 
 المقدار الُمضاِعف الفئة
 دوالر 58,956 منخفض -بالغ 
 دوالر 72,961 مرتفع -بالغ 
 دوالر 102,046 شدید

 
ویقدم الجدول التالي تفصیالً إلجمالي االحتیاجات غیر الُملبّاة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر. 

 وھو یبین فئة األضرار والعدد الكلي واالحتیاجات غیر الُملبّاة لتلك الفئات الثالث على النحو المحدد سابقاً.
 

 االحتیاجات غیر الُملبّاة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر :  فئة9الجدول رقم  

 فئة الضرر/
 إجمالي العدد ُمَضاِعف

إجمالي االحتیاجات 
غیر الُملبّاة للمنازل 

التي یشغلھا مالكوھا 
والمنازل التي یشغلھا 

 مؤجر

عدد المنازل 
التي یشغلھا 

 مالكوھا

إجمالي االحتیاجات 
الُملبّاة للمنازل غیر 

 التي یشغلھا مالكوھا

عدد 
للمنازل 

التي 
یشغلھا 
 مستأجر

إجمالي االحتیاجات 
غیر الُملبّاة للمنازل 

 التي یشغلھا مستأجر

منخفض:  -بالغ 
 2,778,891,060 47,135 دوالر 58,956

 1,989,706,044 33,749 دوالر
 دوالر 789,185,016 13,386 دوالر

مرتفع:  -بالغ  
 4,629,740,255 63,455 دوالر 72,961

 3,168,696,230 43,430 دوالر
 1,461,044,025 20,025 دوالر

 دوالر
 102,046شدید:  

 2,274,299,202 22,287 دوالر
 1,797,336,198 17,613 دوالر

 دوالر 476,963,004 4,674 دوالر

 9,682,930,517 132,877 اإلجمالي 
 6,955,738,472 94,792 دوالر

 2,727,192,045 38,085 دوالر
 دوالر

 
في المائة)،  72ملیار دوالر ( 6.95كما حدد الجدول، فإنھ تبلغ االحتیاجات غیر الُملبّاة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا  

یؤدي إلى احتیاجات في المائة)، مما  28ملیار دوالر ( 2.72وتبلغ االحتیاجات غیر الُملبّاة للمنازل التي یشغلھا مؤجر 
 بالیین دوالر. وتبین الخریطة التالیة تفصیل إجمالي االحتیاجات غیر الُملبّاة لكل مقاطعة. 9.68غیر ملباة مجموعھا 



 

 
44 من 127 صفحة    
 

 
 : إجمالي االحتیاجات غیر الُملبّاة لإلسكان طبقاً للمقاطعات22شكل 

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

في المائة لصالح  70) ما ال یقل عن GLO) على وجوب أن ینفق مكتب األراضي العامة (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 
في المائة من السكان غیر الُملبّاة  46ت دخل معینة، حیث وجد أن حوالي في المقاطعات المؤھلة التي تقع في فئا

في المائة من فئة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وأن االحتیاجات غیر الُملبّاة  80احتیاجاتھم یمثلون أقل من 
ات غیر الُملبّاة طبقاً ملیار دوالر. ویمكن االطالع على االحتیاج 4.45ألصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط تتجاوز 

 لفئة الدخل لجمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي.
 
 

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

 المقاطعة

 (األرقام بالمالیین)الحاجة غیر الُملبَّاة 

 میل
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 : االحتیاجات غیر الُملبّاة طبقاً لفئة الدخل / المنازل التي یشغلھا مالكوھا والمنازل التي یشغلھا مؤجر10الجدول رقم 

% من   االحتیاجات غیر الُملبّاة   العدد فئة الدخل
 العدد

االحتیاجات % من 
 غیر الُملبّاة

 %21 %21 دوالر 1,994,009,794 27,979 0-30%
 %10 %10 دوالر 989,568,056 13,931 31-50%
 %15 %15 دوالر 1,467,143,877 20,387 51-80%

لیس من أصحاب الدخل 
 %41 %41 دوالر 4,011,361,441 54,001 المنخفض أو المتوسط

 %13 %12 دوالر 1,220,847,349 16,579 لم یُبلّغ عنھا
 %100 %100 دوالر 9,682,930,517 132,877 اإلجمالي

 
توفر الخریطة أدناه طبقة إضافیة عند النظر في قدرة المجتمع على التعافي بعد وقوع كارثة. وھذا ھو النظر إلى 

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

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

 دوالراً (أورانج). 8,077دوالر (نویسیس) إلى  180تتراوح من 
 

 
 : إجمالي االحتیاجات غیر الُملبّاة لإلسكان لكل فرد23شكل  

 

 میل

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

 المقاطعة

 / للفرد IAاالحتیاجات غیر الُملبَّاة طبقاً للمساعدة الفردیة 
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 ب. االحتیاجات غیر الُملبّاة للمساكن التي یشغلھا مالكوھا
 

 الُملبّاة طبقاً للتكلفة اإلجمالیة لكل مقاطعة للمنازل التي یشغلھا مالكوھا.تبین الخریطة التالیة تفصیل االحتیاجات غیر 
 

 
 للمساكن التي یشغلھا مالكوھا طبقاً للمقاطعة : االحتیاجات غیر الُملبّاة24شكل 

 

في المائة من الفئات ذات  80في المائة من االحتیاجات غیر الُملبّاة للمساكن التي یشغلھا مالكوھا تقل عن  38حوالي 
مبلغ الدخل المنخفض أو المتوسط. وتتجاوز االحتیاجات غیر الُملبّاة للسكان من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط 

ملیار دوالر للمالكین. ویمكن االطالع على االحتیاجات غیر الُملبّاة، طبقاً لفئة الدخل بالنسبة للمنازل التي  2.59
) GLOیشغلھا مالكوھا، لجمیع المقاطعات المؤھلة في الجدول التالي. ھذه البیانات نقلت إلى مكتب األراضي العامة (

 رنامج الشراء المحلي واالقتناء، وبرنامج تعویض مالكي المنازل.تطور برنامج مساعدة مالكي المنازل، وب

  

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

 المقاطعة

 االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمالك (األرقام بالمالیین)

 میل
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 . االحتیاجات غیر الُملبّاة للمالك طبقاً لفئة الدخل11الجدول رقم  

االحتیاجات غیر  % من العدد  االحتیاجات غیر الُملبّاة  العدد فئة الدخل
 الُملبّاة%

 %14 %14 دوالر 973,564,965 13,725 0-30%
 %9 %9 دوالر 608,376,403 8,563 31-50%
 %15 %15 دوالر 1,013,678,713 14,108 51-80%

لیس من أصحاب الدخل 
 %50 %49 دوالر 3,475,619,542 46,567 المنخفض أو المتوسط

 %13 %12 دوالر 884,498,849 11,829 لم یُبلّغ عنھا
 %100 %100 دوالر 6,955,738,472 94,792 اإلجمالي

 
 االحتیاجات غیر الُملبّاة للمساكن التي یشغلھا مؤجرج. 

 
 تبین الخریطة التالیة تفصیل االحتیاجات غیر الُملبّاة لكل مقاطعة طبقاً للتكلفة اإلجمالیة لمقدمي الطلبات من المؤجرین.

 

 

 االحتیاجات غیر الُملّباة للمساكن التي یشغلھا مؤجر طبقاً للمقاطعة:  25شكل  
 

) النسبة المئویة للسكان من المؤجرین ضمن فئات أصحاب الدخل المنخفض GLOحسب مكتب األراضي العامة (
في المائة من فئات  80في المائة من االحتیاجات غیر الُملبّاة تمثل أقل من  68أن حوالي أو المتوسط، حیث وجد 

ملیار دوالر للمؤجرین. ویمكن االطالع على االحتیاجات  1.85أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وأنھا تتجاوز 
ً لفئة الدخل بالنسبة للمؤجرین في جمیع المقاطعات المؤھل ة في الجدول التالي. وقد أبلغت تلك غیر الُملبّاة طبقا

 میل

التعافي -منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 )CDBG-DRمن الكوارث (

 المقاطعة

 االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمؤجر (األرقام بالمالیین)
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المعلومات برنامج اإلیجارات بأسعار معقولة، والذي ُصِمم لتوفیر االعتمادات المالیة إلعادة التأھیل والتعمیر والبناء 
 الجدید لمشاریع سكنیة متعددة األسر بأسعار معقولة في المناطق التي تأثرت باإلعصار ھارفي.

 
 . االحتیاجات غیر الُملبّاة للمؤجرین طبقاً لفئة الدخل12الجدول رقم  

% من االحتیاجات  % من العدد  االحتیاجات غیر الُملبّاة  العدد فئة الدخل
 غیر الُملبّاة

 %37 %37 دوالر 1,020,444,829 14,254 0-30%
 %14 %14 دوالر 381,191,653 5,368 31-50%
 %17 %16 دوالر 453,465,164 6,279 51-80%

لیس من أصحاب 
الدخل المنخفض أو 

 %20 %20 دوالر 535,741,899 7,434 المتوسط
 %12 %12 دوالر 336,348,500 4,750 لم یُبلّغ عنھا

 %100 %100 دوالر 2,727,192,045 38,085 اإلجمالي
 

 د. مالكون في سھل فیضي بال تأمین ضد الفیضانات
) الذین یظھرون FEMA) للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (IAطلبات المساعدة الفردیة (یبلغ عدد مقدمي 

طالباً. ویبلغ إجمالي عدد المالكین الموجودین في السھول الفیضیة دون تأمین ضد  132,877احتیاجات غیر ملباة 
لدخل المنخفض أو المتوسط في المائة). ویبلغ إجمالي عدد من ھم لیسوا من أصحاب ا 10( 13,299الفیضانات 

في  51( 6,775في المائة)، بینما بلغ إجمالي من ضمن فئة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط  36( 4,723
 المائة).

 
، یحظر على الممنوح المستفید تقدیم مساعدة 2018فبرایر  9، 28، رقم 83طبقاً لمتطلبات السجل الفیدرالي، المجلد 

) إلعادة تأھیل أو إعادة بناء منزل إذا كان CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المجتمعاتالمنح اإلجمالیة لتنمیة 
) أو المتوسط الوطني، وكان العقار AMIفي المائة من متوسط دخل المنطقة ( 120دخل األسرة مجتمعة یزید على 

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

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

) لم یتم وضعھ وقت AMIفي المائة من متوسط دخل المنطقة ( 120بـ ذلك. بید أنھ من المھم مراعاة أن تحدید الدخل 
وضع خطة العمل تلك، وأن المتلقین الفرعیین المحتملین لألموال سوف یحددونھ وقت وضعھم للتقییمات الخاصة 

 باحتیاجاتھم المحلیة.
 

 . مالكون في سھل فیضي، بال تأمین ضد الفیضانات، طبقاً لفئة الدخل13الجدول رقم 
 % من العدد  العدد فئة الدخل

0-30% 3,268 25% 
31-50% 1,844 14% 
51-80% 1,663 13% 

لیس من أصحاب الدخل 
 %36 4,723 المنخفض أو المتوسط

 %14 1,801 لم یُبلّغ عنھا
 %100 13,299 اإلجمالي
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 . التأثیر على البنیة التحتیةح
 

الخلیج بإعصار ھارفي. وقد تسبب ھذا الحدث في إلحاق أضرار بالطرق تأثرت البنیة التحتیة لتكساس على طول ساحل 
 والجسور وأقسام من الساحل والعدید من أنظمة البنیة التحتیة األخرى التي ما یزال یجري تحدیدھا.

 . 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 
 7أجل استعادة الھیاكل األساسیة العامة المتضررة بسرعة وكفاءة في جمیع المناطق المتضررة من الكوارث. وكما جاء في 

اء اللجنة، فإن ، في إعالن حاكم الوالیة إنش2017سبتمبر 
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 
التي تأثرت باإلعصار ھارفي. تلك اللجنة سوف تساعد 

حیة على الكیانات الحكومیة المحلیة والمنظمات غیر الرب
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 

لكیانات باالستجابة للكوارث وتوفیر الخبرة والمساعدة ل
الحكومیة المحلیة والمنظمات غیر الربحیة طوال عملیة 

 23إعادة البناء. 
 

 
 

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

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

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

 
تشمل أنواع المشاریع التي تم تحدیدھا مشاریع ترمیم الطرق والجسور والمدارس والمباني الحكومیة والمرافق العامة 
والتخفیف مما لحق بھا من أضرار، فضالً عن مشاریع لحمایة البنیة التحتیة الساحلیة والمنازل والشركات والمرافق الحیویة 

                                                           
 .2018ینایر  10إلعادة بناء والیة تكساس. "إعالن." تم الدخول إلى صفحة الویب في إعادة بناء تكساس: لجنة حاكم الوالیة  23

https://www.rebuildtexas.today/proclamation/ 
 

إمداد إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات  المصدر:
أغسطس  28 -عبر حساب تویتر الخاص بالمنطقة  )HUD(تحدة الم

2017 )  https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO( 

https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO
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في المائة من المشاریع المحددة ھي مشاریع لمكافحة  60ماویة. أكثر من واألصول الوطنیة مثل المجمعات البتروكی
 24الفیضانات. 

 . دراسة سرعة االستجابة الساحلیة لتكساس2

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

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

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

 25مشروعاً في المنطقة الساحلیة.  2,256اإلصالحات وتخفیف األضرار. وقد حددت تلك الدراسة أجل 

 
 : منطقة دراسة سرعة االستجابة الساحلیة لتكساس26شكل 

                                                           
 .2018ینایر  10في  PDFالمصدر السابق. "طلب المساعدة الفیدرالیة للمشاریع األساسیة للبنیة التحتیة". تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة  24

-FEDERAL-FOR-REQUEST-Texas-Rebuild-tps://www.documentcloud.org/documents/4164748ht
ASSISTANCE.html 

 
) لوالیة تكساس. "دراسة سرعة استجابة ساحل تكساس، التقریر النھائي". تم الدخول إلى صفحة الویب / وثیقة GLOمكتب األراضي العامة ( 25

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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میالً. وكان  367كل شواطئ تكساس التي یبلغ طولھا  ) لوالیة تكساس مسؤول أیضاً عنGLOمكتب األراضي العامة (
مبادرة االستعداد والتخطیط لإلعصار لتجمیع الموارد المحلیة وموارد  2015) قد أطلق عام GLOمكتب األراضي العامة (

مبادرة عدداً الوالیة والموارد الفیدرالیة للبدء في ترتیب أولویات جھود بناء ساحل سریع االستجابة لتكساس. وتشمل تلك ال
من الدراسات على 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.

 )FEMAة الطوارئ (. المساعدة العامة للوكالة الفیدرالیة إلدار3

 )PA( نظراً للحجم الھائل لمنطقة التأثیر وأنواع اإلصالح المختلفة التي سوف تكون ضروریة، فإن بیانات المساعدة العامة
للعمل كذلك ) ھي أفضل مجموعة بیانات متاحة لتحدید احتیاجات البنیة التحتیة وFEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

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

 توافر البیانات، فقد أعطیت األولویة لالحتیاجات غیر الُملبّاة لإلسكان.تلك، وأخذاً في االعتبار قلة 
 

في المائة بالقیمة التقریبیة للتکالیف، سوف یتم حساب إجمالي احتیاجات  90الفدرالیة البالغة  التکالیفنظراً الرتباط حصة 
في المائة من التکلفة  15ن التکلفة المتوقعة، زائد المتبقیة م 10البنیة األساسیة غیر الُملبّاة للمساعدة العامة من نسبة الـ 

) التي تم تلقیھا من الوكالة الفیدرالیة إلدارة PAالتقریبیة کُمَضاِعف لسرعة االستجابة. لقد استُخِدمت بیانات المساعدة العامة (
تقدیراً رفیع المستوى إلجمالي لحساب االحتیاجات غیر الُملبّاة. ویقدم الجدول أدناه  2018فبرایر  1) في FEMAالطوارئ (

. وكما ھو مبین، 2018فبرایر  1) اعتباراً من PAالتكالیف وإجمالي االحتیاجات الخاصة بكل فئة من فئات المساعدة العامة (
فإن الفئات صاحبة أعلى إجمالي لالحتیاجات ھي الطرق والجسور والمرافق، والتي یصل إجمالي احتیاجاتھا من المساعدة 

 .49ملیار دوالر للمقاطعات الـ  6.8) إلى ما یزید على PA(العامة 
 

 : التكلفة اإلجمالیة واحتیاجات فئة المساعدة العامة14الجدول 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)
 دوالر 88,792,580 دوالر 53,275,548 دوالر 35,517,032 دوالر 355,170,320 إزالة األنقاض  -أ

التدابیر الوقائیة في  -ب
 دوالر 161,657,155 دوالر 96,994,293 دوالر 64,662,862 دوالر 646,628,623 حاالت الطوارئ

 الطرق والكباري  -ج
13,301,673,492 
 دوالر

1,330,167,349 
 دوالر

1,995,251,023 
 دوالر 3,325,418,373 دوالر

 دوالر 30,445,560 دوالر 18,267,336 دوالر 12,178,224 دوالر 121,782,240 مرافق التحكم في المیاه -د

 المباني والمعدات  -ھـ
1,191,075,704 
 دوالر

119,107,570 
 دوالر 297,768,926 دوالر 178,661,355 دوالر

 المرافق -و
11,452,900,124 
 دوالر

1,145,290,012 
 دوالر

1,717,935,018 
 دوالر 2,863,225,031 دوالر

الحدائق والمنشآت  -ز
الترفیھیة وغیرھا من البنود 

 دوالر 41,505,941 دوالر 24,903,564 دوالر 16,602,376 دوالر 166,023,764 األخرى

 دوالر 1,819,718 دوالر 1,091,830 دوالر 727,887 دوالر 7,278,872 التكالیف اإلداریة المباشرة  -ح

 المبلغ اإلجمالي
27,242,533,143 
 دوالر

2,724,253,314 
 دوالر

4,086,379,971 
 دوالر 6,810,633,285 دوالر
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األولیة في كل مقاطعة. سجلت مقاطعة ھاریس  تعرض الخریطة الواردة أدناه صورة دقیقة الحتیاجات المساعدة العامة

% من إجمالي احتیاجات المقاطعات 95ملیار دوالر، أو ما یزید عن  6.4أقصى احتیاج حیث تجاوز مجموع احتیاجاتھا 
مقاطعة. یمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل متنوعة منھا التأثیر الكبیر للطرق والكباري الموجودة  49األخرى البالغ عددھا 

 ي مقاطعة ھاریس، مدینة ھیوستن على وجھ الخصوص. وسجلت مقاطعات أخرى احتیاجات عالیة من المساعدة العامةف
)PA( ) ملیون دوالر).   22ملیون دوالر)، وأرانساس ( 35ملیون دوالر)، وفورت بیند ( 63كمقاطعة جیفرسون 

 

 
 : 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 
 1,412التعافي. توضح الخریطة الواردة أدناه ثالث مقاطعات ذات أعلى حصة للفرد من المساعدة العامة وھم: ھاریس (

دوالر).  تُظھر المقاطعات المتبقیة انخفاض احتیاج المساعدة العامة  1,100جیو (دوالر)، وریفو 1,296دوالر)، أرانساس (
 دوالر.  317بشكل ملحوظ للفرد لتبدأ من 

 

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

 المقاطعة

 (األرقام بالمالیین) PAإحتیاجات المساعدة العامة 

 میل
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 : إجمالي االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمقاطعة من المساعدة العامة للفرد28شكل 

كما لعبت وكاالت متعددة في جمیع أنحاء والیة تكساس دوًرا رئیسیًا في جھود التعافي الخاصة بإعصار ھارفي. قام مكتب 
ملیار دوالر. تأتي غالبیة ھذه  1.62حیث بلغت  )PA( بجمع التكالیف التقدیریة للمساعدة العامة GLOاألراضي العامة 
ملیار دوالر) نتاج الشراكة االتحادیة والحكومیة في مجال التدابیر الوقائیة للحاالت الطارئة الخاصة  1.6التكلفة التقریبیة (

). ینفذ ھذا البرنامج أعمال الطوارئ واستعادة الطاقة في PREPSببرنامج اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء (
المساكن المتضررة من الكارثة والتي یقطنھا وتملكھا أسرة واحدة.   یُنفذ برنامج اإلصالح الجزئي والطاقة األساسیة لإلیواء 

)PREPSیكملون اإلصالحات الدائمة  ) إصالحات مؤقتة ویسمح لمالكي المنازل بالبقاء في منازلھم ومجتمعاتھم بینما ھم
 في ھذه المنازل. 

 

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

 المقاطعة

 / للفرد PAاالحتیاجات غیر الُملبَّاة من المساعدة العامة 

 میل
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 : التكلفة التقریبیة التي قدمتھا الوكالة لتعافي مقاطعة ھارفي 15الجدول رقم 

 التكلفة التقریبیة الوكالة
 دوالر LCRA( 3,014,000.00ھیئة نھر كولورادو السفلي (

 دوالر 400,454.00 مكتب النائب العام 
 دوالر 182,957.28 بوالیة تكساس A&Mخدمة اإلرشاد الزراعي ایھ آند ام 
 دوالر 3,842,594.53 بوالیة تكساس A&Mخدمة اإلرشاد الھندسي ایھ آند ام 

تكساس (خدمة الغابات ایھ آند ام تي اكس  A&Mخدمة الغابات ایھ آند ام 
TX A&M( 3,654,800.00 دوالر 

 دوالر 128,013.39 تكساس (فریق الطوارئ البیطریة) A&Mجامعة ایھ آند ام 
 دوالر  100,000.00 لجنة المشروبات الكحولیة في تكساس 

 دوالر 440,255.02 لجنة صحة الحیوان في تكساس
 دوالر  11,517,803.72 إدارة السالمة العامة في تكساس

 دوالر  8,153,706.07 الدولة للخدمات الصحیة في تكساس  إدارة
 دوالر 232,160,907.24 شعبة إدارة الطوارئ في تكساس

 دوالر 33,697,672.14 لجنة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في تكساس
 دوالر 2,823,704.00 اللجنة التاریخیة بوالیة تكساس

 دوالر 1,467,160.00 إدارة المتنزھات والحیاة البریة بوالیة تكساس
 دوالر 6,517,040.00 جامعة تكساس في أوستن

 دوالر 8,800,000.00 إدارة النقل والمواصالت في تكساس
 دوالر 1,623,071,772.09 بوالیة تكساس GLOمكتب األراضي العامة 
 دوالر 75,557,954.84 إدارة تكساس العسكریة

 دوالر 199,772.00 لجنة الشباب في تكساس (إدارة األحداث في تكساس)
 دوالر 2,015,730,566.32 المبلغ اإلجمالي

 

بالرغم من استحالة حصر القیم واآلثار في ھذا الوقت، یجب أن تؤخذ القیمة التقدیریة المستقبلیة للممتلكات والتأثیر الشامل 
إلعصار ھارفي على قیمة الممتلكات بعین االعتبار وذلك من أجل الكفاح طویل المدى الذي ستواجھھ المجتمعات المحلیة 

آلثار مستعینین بمواردھم الخاصة. وبینما ستبدأ معالجة االحتیاجات السكنیة غیر الُملبَّاة، خالل مسیرتھم نحو التعافي من تلك ا
إال أنھ ال یزال ھناك احتیاج كبیر غیر ُملبى في البنیة التحتیة والقطاعات األخرى غیر السكنیة والتي تشمل خسارة اإلیرادات 

وعات المرتبطة بأنشطة التعافي االقتصادي أو البنیة التحتیة في التعافي ستُساھم المشر الضریبیة المستقبلیة بسبب إعصار ھارفي. 
المدى واستعادة المنازل في أكثر المناطق تأثًرا وتضرًرا باإلعصار فضال عن ضمان استمرار بقاء المناطق المتأثرة  طویل

نیة التحتیة المحلیة، باعتباره جزء من وما ھو أكثر من ذلك. أدت البیانات والعوامل المذكورة أعاله إلى تطویر برنامج الب
برنامج التعافي االقتصادي الشامل والطویل المدى، ویعد اإلصالح وتحسینات البنیة التحتیة المحلیة وجھود التخفیف عناصر 

 ھامة وحاسمة في عملیة إصالح المجتمع ودعم اإلسكان.  
 

 األثر االقتصادي. ط

 . التوظیف 1

 الوالیةإحصائیات على مستوى  -أ
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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 

% 4.5باإلضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة على مستوى الوالیة في أغسطس لیصل إلى فرصة عمل جدیدة.  293,100
في ظل االقتصاد المتنامي كاقتصاد والیة تكساس، تأثر ارتفاع البطالة ونمو الوظائف على  . 2016% عام 4.9بدًال من 

 2017ألرقام الُمسجلة في أكتوبر أظھرت ا المدى الطویل بإعصار ھارفي ولكن إلى أي مدى، ھذا ما یصعب تحدیده. 
في أغسطس لتصل  12,328,400% وارتفاًعا في عدد الوظائف حیث ارتفعت من 3.5انخفاًضا في معدل البطالة لتصل إلى 

 . 2017في أكتوبر  12,922,084إلى 
 

 على مستوى المقاطعة  -ب 
 

سائد على مستوى الوالیة. وبالرغم من ھذا، تعاني مقاطعة االتجاه ال 49تتبع معظم المقاطعات المؤھلة التي یبلغ عددھا 
مقاطعتان ارتفاًعا في معدالت البطالة عن المعدالت السائدة عقب إعصار ھارفي وفقًا لإلحصائیات المقدمة على الموقع 

 2017% في أغسطس 5.5اإللكتروني للجنة القوى العاملة بوالیة تكساس. ارتفع معدل البطالة في مقاطعة أرانساس من 
%. وبالرغم من ارتفاع 6.2% ُمسجًال 5.7، كما ارتفع معدل البطالة في مقاطعة ریفوجیو من 2017% في أكتوبر 8ُمسجًال 

 9,568معدالت البطالة، فقد ارتفع عدد الوظائف في كلتا المقاطعتین ارتفاًعا طفیفًا. سجلت مقاطعة أرانساس ارتفاًعا من 
 ). %0.9( 2,837إلى  2,809عة ریفوجیو من ) وارتفعت مقاط%0.8( 9,645لتصل إلى 

 
 مساعدة البطالة في حاالت الكوارث -ج

 
) ولجنة FEMAیقدم برنامج مساعدة البطالة في حاالت الكوارث، الذي یدیره كل من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

ھم أو لم یعودوا یعملون كنتیجة مباشرة إلعصار القوى العاملة بوالیة تكساس، استحقاقات البطالة لألفراد الذین فقدوا وظائف
 12,997طلبًا وتم اعتماد  24,758.  تلقى ھذا البرنامج 2017نوفمبر  13ھارفي.  وكان آخر موعد لتقدیم الطلبات في 

 دوالر. 11,201,909شخًصا لتلقي مساعدات مجموعھا 

 )SBA. 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 (

العامل حتى استئناف سیر العمل الطبیعي.  تُعد الشركات بكافة أحجامھا مؤھلة. والتجھیزات واآلالت والمعدات ورأس المال 
كما تعتبر المنظمات الخاصة غیر الربحیة كالجمعیات الخیریة والكنائس والجامعات الخاصة مؤھلة أیًضا. یُقید القانون ھذه 

رة المحققة غیر المؤمن علیھا الناتجة عن دوالر وال یتجاوز مبلغ القرض قیمة الخسا 2,000,000القروض التجاریة بمبلغ 
 26الكارثة.

الخسارة المؤكدة لرأس المال العامل ما یزید ملیار دوالر، وبلغت  4.17بلغ مجموع إجمالي الخسارة العقاریة المؤكدة ما یزید عن 
 ملیار دوالر. اعتمدت 4.62عن  ملیون دوالر. وبلغ إجمالي الخسائر المؤكدة لألعمال مجتمعة في إعصار ھارفي، ما یزید 454.78عن

. 2017 دیسمبر 7 اعتبارا من تجاریة قروض صورة في دوالر ملیون 579 عن یزید ما بالفعلSBA) ( الصغیرة المشروعات إدارة
)،  EIDLاالقتصادیة ( الكوارث مواجھة وقروض المادیة الكوارث مواجھة قروض ومع األخذ في االعتبار حجم قروض األعمال و

ملیار دوالر. ویفّسر ذلك إلى االحتیاجات األولیة غیر الُملبَّاة لألعمال المتضررة من  4.04یزید المبلغ المتبقي من إجمالي الخسائر عن 
 ).COG( الحكومي االستشاري والمجلس المقاطعة حسب إلجمالي القروضالتصنیف  حاالت التالي الجدول إعصار ھارفي. یعرض

                                                           
ورقم  15274. "قروض الكوارث، إعالن تكساس رقم 2017نوفمبر  7المتحدة. ورقة الحقائق الخاصة بإدارة األعمال الصغیرة في الوالیات  26

15275." 
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تبار أن الوالیة یجب أن تنظر في المقام األول وتلبي احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة في إصالح المنازل، وتحدید  كیف ستسھم االعومع األخذ في 
أنشطتھا الخاصة بالتعافي االقتصادي في التعافي على المدى الطویل واستعادة المنازل في أكثر المناطق تأثراً وتضرراً،  حیث طورت 

 .ملیون دوالر من التمویل لصالح أنشطة االنعاش االقتصادي 100سیخصص ھذا البرنامج  .االقتصاديالوالیة برنامج االنعاش 
 

 )SBA: إجمالي القروض التجاریة المعتمدة من إدارة المشروعات الصغیرة (16الجدول رقم 
القروض التجاریة/  )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة

قروض مواجھة الكوارث 
 االقتصادیة

 دوالر 50,000  المجلس االستشاري الحكومي لوادي برازوز بورلیسون
 دوالر 50,000  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي لوادي برازوز 
 دوالر 40,000  المجلس االستشاري الحكومي في أوستن باستروب 
 دوالر 547,900  المجلس االستشاري الحكومي في أوستن فاییت 
 دوالر 587,900  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي في أوستن 
 دوالر 58,461,900  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي أرنساس 
 دوالر 4,801,000  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي بیي 
 دوالر 43,300  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي كلیبرغ 
 دوالر 20,309,300  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي نویسیس 
 دوالر 1,710,900  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي رفیوجیو 
 دوالر 14,822,900  المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي سان باتریسیو 
 دوالر 100,149,300  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للمنحنى الساحلي 
المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة  نیوتن 

 تكساس
 دوالر 50,000 

المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة  بولك 
 تكساس

 دوالر 631,600 

للشرق العمیق بوالیة المجلس االستشاري الحكومي  سان جاسینتو 
 تكساس

 دوالر 266,400 

 دوالر 948,000  إجمالي المجلس االستشاري الحكومي للشرق العمیق بوالیة تكساس 
 دوالر 2,806,400  لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي كلھون 
 دوالر 99,100  لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي غولیاد 
 دوالر 75,000  التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبيلجنة  غونزالیس 
 دوالر 2,506,100  لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي جاكسون 
 دوالر 18,800  لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي الفاكا 
 دوالر 13,550,100  لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي فیكتوریا 
 دوالر 19,055,500  إجمالي لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي 
 دوالر 248,900  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  أوستین 
 دوالر 7,625,900  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  برازوریا 
 دوالر 13,355,600  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  تشیمبرز 
 دوالر 1,183,600  غالفستون -ھیوستن مجلس منطقة  كولورادو 
 دوالر 22,460,200  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  فورت بند 
 دوالر 32,364,700  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  غالفستون 
 دوالر 288,656,700  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  ھاریس 
 دوالر 3,049,600  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  لیبرتي 
 دوالر 1,530,100  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  ماتاغوردا 
 دوالر 10,625,200  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  مونتغومري 
 دوالر 120,600  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  واكر 
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القروض التجاریة/  )COGالمجلس االستشاري الحكومي ( المقاطعة
قروض مواجھة الكوارث 

 االقتصادیة
 دوالر 428,100  غالفستون -مجلس منطقة ھیوستن  والر 
 دوالر 3,205,600  غالفستون -ھیوستن مجلس منطقة  وارتون 
 دوالر 384,854,800  غالفستون -إجمالي مجلس منطقة ھیوستن  
 دوالر 7,975,300  مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس ھاردن 
 دوالر 31,350,100  مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس جیفرسون 
 دوالر 34,368,900  لجنوب شرق تكساسمجلس التخطیطي اإلقلیمي  أورانج 
 دوالر 73,694,300  إجمالي مجلس التخطیطي اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس 
 دوالر 579,389,800    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  11,701بطلبات األعمال التي تم استالمھا والبالغ عددھا الطلب الخاص 
الطلبات المختومة تقبل ) SBAإدارة المشروعات الصغیرة ( مع ذلك فإنو 2017نوفمبر  30الخاصة بالخسائر المادیة في 

یوًما من الموعد النھائي المحدد دون الحاجة إلى تبریر من  60في غضون  بخاتم البرید (أو المرسلة عبر البرید اإللكتروني)
مقدم الطلب.  الموعد النھائي للشركات الصغیرة ومعظم المنظمات غیر الربحیة للتقدم بطلب من أجل الضرر االقتصادي 

 . 2018مایو  25(رأس المال العامل) ھو 
 

 )SBAشروعات الصغیرة (: تصنیف مقدم الطلب لدى إدارة الم17الجدول رقم 
 النسبة المبلغ  الطلب  نوع

    %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

 

 . التأمین على الممتلكات التجاریة3

تقریًرا إلى لجنة األعمال والتجارة بمجلس شیوخ والیة  2018ینایر  23) بتاریخ TDIقدمت إدارة التأمین في تكساس (
 تكساس حول البیانات التي تم جمعھا من شركات التأمین، والتأثیر المالي إلعصار ھارفي، ومراقبة معالجة الطلبات.   

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

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

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

، الفیضانات الخاصة، وجمیع خطوط (NFIP)یشمل السیاسات التي كتبھا مباشرة البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات 
 مین األخرى.التأ
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یشمل التأمین على الممتلكات التجاریة تغطیة المباني التجاریة ومحتویاتھا ضد خطر الحریق والعواصف الجویة وغیرھا 
من المخاطر األخرى. ھذه البیانات ال تشمل أصحاب األعمال وتوقف األعمال. ال توفر بوالص الممتلكات التجاریة عادةً 

 اه.  التغطیة ضد الفیضانات أو ارتفاع منسوب المی

 2017أغسطس  28مقاطعة ذُكرت في إعالن الكارثة الذي أدلى بھ محافظ مقاطعة أبوت في  58شملت إدارة جمع البیانات 
باإلضافة إلى مقاطعة ویلیامسون، وترافیز، وھایز وھیدالغو.   لم یتم إدراج مقاطعتي میالم وسان أوغسطین حیث أضافھما 

: أوضحت خریطة المنطقة الخاصة 11. شكل 2017سبتمبر  14ة الذي أدلى بھ في محافظ مقاطعة أبوت خالل إعالن الكارث
 بمقاطعات اتصال البیانات إلعصار ھارفي كیفیة تصنیف إدارة التأمین في والیة تكساس المقاطعات حسب المنطقة.

 
ت الُمغلقة دون دفع الخسائر، یوضح الرسم البیاني التالي حجم المطالبات المدفوعة (الُمغلقة مع دفع الخسائر)، والمطالبا

 والمطالبات المفتوحة، والمطالبات التي أُعید فتحھا من أجل الممتلكات التجاریة حسب المنطقة.

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

یمكن أن تشمل مطالبة دون دفع ما یلي: ضرراً وقع دون المبلغ القابل للخصم، أو ضرراً ناجماً عن خطر ال تغطیھ و
 البولیصة، أو عدم امتالك حامل الوثیقة لبولیصة ساریة وقت حدوث الضرر أو مطالبة مكررة.
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 :  عدد المطالبات الخاصة بالممتلكات التجاریة المصنفة حسب حالة التسویة والمنطقة29شكل  

 

 تكبدت منطقة كوستال بیند ومنطقة ھیوستن القدر األكبر من خسائر الممتلكات التجاریة. 

 

 

 

 :  الخسائر المتكبدة في الممتلكات التجاریة وقیمتھا حسب المنطقة30شكل  
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 عدد المطالبات الُمبَلَّغ عنھا

 مفتوح ال یوجد سداد -مغلق  مسدد –مغلق 

 غیر معروف مناطق أخرى وسط والیة تكساس منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
 

 خسائر تم تكبدھا
 (باألرقام بالمالیین)

 مقدار الخسائر
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م ب

رقا
األ

)
 

وسط والیة  منطقة ھیوستن المنحنى الساحلي
 تكساس

 غیر معروف مناطق أخرى

 

 المنحنى الساحلي
 أخرىمناطق 

 منطقة ھیوستن
 غیر معروف

 وسط والیة تكساس

 احتیاطیات للمطالبة مسدد
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 . اآلثار الزراعیة4
 

تتمتع والیة تكساس بصناعة زراعیة 
متنوعة في جمیع أرجائھا. توفر الزراعة 

الغذاء، والتجارة، فرص عمل، ومصادر 
ومرافق المیناء التي تُستخدم في توزیع 
البضائع. شھدت ھذه الصناعة خسائر 
فادحة نتیجة لھطول األمطار وھبوب 

 ریاح إعصار ھارفي.
 
تسبب إعصار ھارفي منذ األول من 

في إحداث خسائر تتجاوز  2017 نوفمبر
ملیون دوالر في المحاصیل  200

الزراعیة والثروة الحیوانیة، وذلك وفقًا 
لما ذكره خبراء اقتصاد خدمة اإلرشاد 

 27تكساس. A&Mالزراعي ایھ آند ام 
تشمل الخسائر المقدرة حسب النوع 

ملیون دوالر في الثروة  93حوالي 
ملیون دوالر في األرز وصناعة فول الصویا.  في حین شملت أرقام الثروة  8صیل القطن، وملیون دوالر في محا 100الحیوانیة؛ 

إال أنھا لم تشمل  28بالة من القش، 200الحیوانیة البنیة التحتیة الصناعیة كالسیاج التي یجب إصالحھا أو استبدالھا وخسارة حوالي 
كون في فئة عشرات اآلالف. لم تتضمن التقاریر أیضا الخسائر المتكبدة في العدد التقدیري للماشیة النافقة.  قُدِّرت ھذه األرقام لت

الثروة السمكیة، والتي تشمل انخفاض أنشطة الصید واألضرار التي لحقت بالسفن والمعدات نتیجة العواصف. لن یصبح ھذا 
رقام القادمة في زیادة الخسائر في ھذه األ بسوف تتسب  2018.29التقدیر متاًحا إال بعد انتھاء موسم المحار في أواخر ربیع 

 القطاع الزراعي.

 . السیاحة5 

بشأن  2017یوجد على ساحل تكساس عدة مجتمعات تعتمد في وظائفھا ودخلھا على السیاحة. ووفقًا لتقریر حاكم الوالیة لعام 
 2016ملیار دوالر عام  69.1فقد بلغ إجمالي النفقات المباشرة للسفر في الوالیة  التأثیر االقتصادي للسفریات في تكساس

 
ومن ثم تكون الدول المتأثرة بذلك على طول الساحل ھي عدة وجھات قائمة منذ زمن بعید ویرتادھا السیاح بصفة مستمرة. 

وتعد مجاالت  30كل مباشر بالسفر والسیاحة.% في مقاطعة غالفیستون ترتبط بش6.7% نسبة العمالة في مقاطعة أرانساس و11.6

                                                           
رت الخسائر الزراعیة الناجمة عن إعصار ھارفي في والیة تكساس بما یزید عن ’’تكساس.  A&Mخدمة اإلرشاد الزراعي ایھ آند ام  27  200قُّدِ

losses-agricultural-https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas- .8201ینایر  10تم الدخول إلى صفحة الویب في ‘‘  ملیون دوالر.
million/-200-estimated-harvey-hurricane 

ملیون دوالر". تم  200. "الخسائر الزراعیة التي تسبب بھا إعصار ھارفي بلغت أكثر من Texas Farm Bureauمكتب مزرعة تكساس  28
 million/-200-top-losses-ag-harvey-http://texasfarmbureau.org/hurricane .2018 ینایر 10الدخول إلى صفحة الویب في 

 200ھا إعصار ھارفي بأكثر من تضع التقدیرات الجدیدة الخسائر الزراعیة التي تسبب ب. "The Texas Observerذا تكساس اوبسیرفر  29
 .2018ینایر  10ملیون دوالر، ُعْشر خسائر إعصار إیرما." تم الدخول إلى صفحة الموقع في 

https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated-200-million-harvey/ 
. تم الدخول 2017سیاحة تكساس، مكتب حاكم الوالیة، ھیئة التنمیة االقتصادیة والسیاحة بتكساس. التأثیر االقتصادي للسفر في تكساس." یولیو  30

 https://travel.texas.gov/tti/media/PDFs/TXImp16p_1.pdf .2018ینایر  10في  PDFإلى صفحة الویب / وثیقة 
 

 https://twitter.com/txextensionالمصدر: أخبار "أجري الیف إكستنشن" على تویتر ; 
 

http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/
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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بیع التجزئة والضیافة والترفیھ ھي المجاالت التي تساھم في عمالة المجتمع المحلي جنبًا إلى جنب العمالة في الوالیة بأكملھا 
 31ملیون فرد. 3.4، وفرت منطقة ساحل الخلیج بتكساس وظائف ألكثر من 2016والعائدات الضریبیة للعمل. في عام 

 
برغم عدم توافر أرقام حالیة، یتوقع أن تخسر صناعة السیاحة بعض العائدات كنتیجة مباشرة إلعصار ھارفي. ونظًرا للتوقیت 

. ومن 2017الذي حدث فیھ اإلعصار، شھدت المناطق المعتمدة على السیاحة ھبوطاً فعلیًا في العائدات منذ یوم عید العمال لعام 
بسبب عملیة التعافي المستمرة. ستستمر ھذه التأثیرات  2018خسائر أیًضا خالل ربیع وصیف  الموقع أن تشھد ھذه المناطق

حتى یختار السیاح العودة إلى ساحل تكساس الذي اعتادوا على ارتیاده دائًما. قد یستغرق ھذا التأثیر فترة طویلة إذا ظل لدى 
ق التي لم تتأثر بصورة كبیرة فقد تشھد ھبوطاً في السیاحة أیضا السیاح ھذه الفكرة الخاطئة عن حجم الضرر الفعلي. حتى المناط

 بناء على التصور العام.

 . اقتصاد تكساس6

ما یلي، "عاصفة لن تُمحى من الذاكرة"  2018كتب المراقب المالي للحسابات العامة بتكساس بشأن المالحظات المالیة لفبرایر 
مالي لتكساس الخسائر في إنتاجیة العمل بسبب اإلعصار بانخفاض یصل إعصار ھارفي واقتصاد تكساس، "قدّر المراقب ال

ملیار دوالر في الناتج اإلجمالي للوالیة. ومن المتوقع ان یكون ھناك أرباح في الناتج اإلجمالي للوالیة تنتج عن  16.8إلى نحو 
تأثیر إعصار ھارفي سیكون خسارة بقیمة جھود التعافي ونشاط التشیید المستمر. وقد قدّر المراقب المالي لتكساس أن صافي 

ملیون دوالر تقریبًا على  800ملیار دوالر في الناتج اإلجمالي للوالیة خالل العام األول بعد العاصفة بربح تراكمي یعادل  3.8
بناء   32روفًا.مدار ثالثة أعوام. ووفقًا للمراقب المالي لتكساس، قد یستغرق األمر سنوات قبل أن یكون تأثیر إعصار ھارفي مع

برنامج إنعاش یقوم بإنشاء  GLOمكتب األراضي العامة  فإن التأثیر الواضح بإستثناء على عدم التأكد من الحاجة الكلیة 
 قد یتم تمویلھ من المخصصات المستقبلیة إلعصار ھیرفي.  والذي اقتصادي 

  

                                                           
 المصدر السابق. 31
المراقب المالي للحسابات العامة بوالیة تكساس. "عاصفة لن تُمحى من لذاكرة: إعصار ھارفي واقتصاد تكساس." تم الدخول لصفحة الویب  32

 https://comptroller.texas.gov/economy/fiscalnotes/2018/special-edition/index.php. 2018فبرایر  18بتاریخ 



 

 
62 من 127 صفحة    
 

III .شروط عامة 
 

 مساكن بأسعار معقولة وأشكال أخرى من اإلسكان المدعوم.لمساكن العامة، ا بناءأ. إعادة تأھیل/ إعادة 
 

بتحدید و معالجة أمور إعادة التأھیل وإعادة التعمیر واستبدال األنواع التالیة من المساكن  GLOسیقوم مكتب األراضي العامة 
رة اإلسكان والتنمیة الحضریة المتأثرة بالكوارث: اإلسكان العام (بما في ذلك المكاتب اإلداریة)، واإلسكان المدعوم من إدا

)HUD( واإلسكان الُمیَسَّر، والمالجئ التي تمولھا منظمة ماكیني فینتو للمشردین، بما في ذلك مالجئ الطوارئ واإلسكان ،
كون االنتقالي والدائم للمشردین؛ وحدات السوق الخاصة التي تتلقى المساعدة القائمة على المشاریع، أو مع المستأجرین الذین یشار

 .8في برنامج القسائم المختارة لإلسكان بموجب القسم 
 

) قبل الموافقة GLOتخضع جمیع المشروعات المقترحة لمراجعة مستمرة لإلسكان العادل من جانب مكتب األراضي العامة ( 
االجتماعیة )  الخصائص 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، (
) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن توضح الطلبات أن ھذه 6اإلھتمامات البیئیة، (

التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المشروعات قد تقلل من 
 المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.

 
 اإلجمالیة یة المتعلقة بمخصصات المنح% من المخّصص للتكالیف اإلدار5) بنسبة GLOسیحتقظ مكتب األراضي العامة (

) ألغراض الرقابة واإلدارة وإعداد التقاریر. ویأتي االستثناء الوحید في CDBG-DRالكوارث ( من التعافي-المجتمعات لتنمیة
لنوع % من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة بأنشطة اإلسكان التي تتطلب أنشطة من ا2الحصول على عالوة تصل إلى 

باإلضافة إلى ذلك، سیتم السماح لكل من مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن  اإلداري في برامج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن.
% لألنشطة غیر المتعلقة 6% من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة مباشرة بتنفیذ أنشطة اإلسكان و10بإنفاق ما یصل إلى 

بمجرد تحدید مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن للبرامج، سیتم تحدید التكالیف اإلداریة في میزانیات  .حتیةبأنشطة السكن والبنیة الت
% كحد أقصى من إجمالي مخصصات 15وستحدد مبالغ تغطیة أنشطة الھندسة والتصمیم بنسبة  خطة العمل المعدلة التالیة.

سیحدّ كل من مكتب األراضي  ).GLOكتب األراضي العامة (المشروع ما لم یتطلب األمر خدمات خاصة؛ حیث تخضع لموافقة م
% لكل مخصص الستكمال المشاریع كما ھو 5) ومقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن من تكالیف التخطیط لتصل إلى GLOالعامة (
 . 570.205الفیدرالیة اللوائح كود من  24 البند مبیّن في

 
 اإلسكان للفئات المعرضة للمخاطرب. 

 
ألراضي العامة اإلسكان للفئات السكانیة المعرضة للخطر، بما في ذلك وصف األنشطة التي ستعالج ما یلي:  سیعزز مكتب

اإلسكان االنتقالي، اإلسكان المدعوم الدائم واحتیاجات اإلسكان الدائمة لألفراد والعائالت المشردة أو المعرضة إلمكانیة التشرد؛ 
من متوسط دخل المنطقة من أن یصبحوا بال مأوى؛  %30اصة الذین یقل دخلھم عن منع األفراد والعائالت منخفضة الدخل (خ

االحتیاجات الخاصة لألشخاص غیر المشردین ولكنھم یحتاجون إسكان مدعوم (مثل: كبار السن، األشخاص ذوي اإلعاقة، 
مقیمین األشخاص مدمني الكحول أو العقاقیر المخدرة األخرى، األشخاص المصابین باإلیدز/ فیروس نقص المناعة وعائالتھم، وال

 (ھـ)). 315-91من كود اللوائح الفیدرالیة  24في اإلسكان العام كما ورد في البند 
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المتعلقة بمساعدات اإلسكان المباشر بإجراء  ) والبرامج اإلداریة للمتلقین الفرعیینGLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة (
لبیانات الھندسة المعلوماتیة الدیموغرافیة إلدارة اإلسكان االحتیاجات المحلیة تحلیل تقییمات لالحتیاجات. وسیوصي تقییم و

 ) بمعدالت التمویل التي ینبغي تجنیبھا لتستفید منھا كلFEMA)/الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HUDوالتنمیة الحضریة (
سوف یحدد تقییم االحتیاجات األنشطة التي  والمتوسط .أمجموعة اقتصادیة تابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض 

خدمتھا.  وینبغي أن یضع تقییم  التي سیتم واألماكن المستھدفةالتي ستحصل على مزید من االنتباه  والدیموغرافیا تقدیمھا سیتم
نحراف عن مسار االحتیاجات األھداف ضمن حدود الدخل مثلھا مثل الوحدات المتضررة في المناطق المتأثرة.  إن أي تغییر أو ا

 قبل أن یواصل المتلقي الفرعي المضي قدماً. GLOھذه األھداف یجب أن یوافق علیھ مكتب األراضي العامة 
 

) والبرامج اإلداریة للمتلقین الفرعیین المتعلقة بمساعدات اإلسكان المباشر بتعزیز اإلسكان GLOیلتزم مكتب األراضي العامة (
) والمتلقي الفرعي بالتنسیق مع GLOتسویق اإلیجابیة القائمة فعلیًا. یعمل مكتب األراضي العامة (العادل إیجابیاً عبر سیاسات ال

). تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة HUDالمنظمات االستشاریة اإلسكانیة المعتمدة من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
). الھدف ھو ضمان وصول جھود التوعیة HUDنمیة الحضریة (خطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والت

والتواصل إلى ُمالك المساكن المؤھلین من جمیع األعراق والعرقیات واألصل القومي والدیانات والحالة العائلیة والمعاقین و"ذوي 
 االحتیاجات الخاصة" والمجموعات المتعلقة بالنوع االجتماعي.

 
 الھیئاتج. تھجیر األشخاص و/أو 

 
للعمل على تقلیل تھجیر األشخاص و/أو الھیئات التي من الممكن أن تكون قد تأثرت باألنشطة الواردة في خطة العمل ھذه، سیعمل 

) بالتنسیق مع الوكاالت األخرى بالوالیة والحكومات المحلیة والمنظمات المحلیة غیر الھادفة GLOمكتب األراضي العامة (
التھجیر. ومع ذلك، إذا تسببت أي مشروعات مقترحة في تھجیر األشخاص من أماكنھم، سیضمن مكتب  للربح على ضمان تقلیل

) تلبیة المتطلبات الواردة بموجب قانون سیاسات االقتناء على العقارات والمساعدة الموحدة للترحیل GLOاألراضي العامة (
 لمكان آخر.

 
) (أ) من قانون اإلسكان والتنمیة 2(د) ( 104لمكان آخر والواردة بالقسم  وقد تم التنازل عن متطلبات المساعدة في الترحیل

إلى الحد الذي تختلف فیھ عن متطلبات ھیئة التنمیة الحضریة واللوائح  42.350من كود اللوائح الفیدرالیة  24الحضریة والبند 
دة بموجب إشعار األنشطة المتعلقة بالتعافي من الكوارث. وتعدیالتھا الوار 24من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء  49التنفیذیة بالبند 

بدون ھذا التنازل فسوف توجد بعض االختالفات بشأن المساعدة على االنتقال المرتبطة باألنشطة الممولة عادة من إدارة اإلسكان 
قتناء واالنتقال لمكان آخر). ) (على سبیل المثال، االFEMA) والوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HUDوالتنمیة الحضریة (

) والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات FEMAتخضع كال من التمویالت الواردة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
)CDBG) لشروط ھیئة التنمیة الحضریة، إال أن تمویالت المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (CDBG (د)  104) تخضع للقسم

) ال تخضع لھا. تشترط ھیئة التنمیة الحضریة أن یكون الشخص FEMAت الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (بینما تمویال
(د)  104شھًرا. وعلى العكس من ذلك، یسمح القسم  42المنتقل مؤھًال لتلقي مبالغ مساعدات إیجاریة تغطي فترة تصل إلى 

یجار المقدمة من ھیئة التنمیة الحضریة ومدفوعات المساعدات اإلیجاریة للشخص المنتقل منخفض الدخل االختیار بین إعانات اإل
(د) یضمن التعامل بشكل موحد وعادل عن طریق تطبیق  104شھًرا. إن التخلي عن متطلبات القسم  60التي تحسب على مدار 

 قال بموجب إشعار السجل الفیدرالي.اللوائح التنفیذیة لھیئة التنمیة الحضریة بحیث تكون المعیار الوحید للمساعدة على االنت
 

 الحد األقصى للمساعدات المالیةد. 
 

) GLOإن أقصى مساعدة مالیة متاحة للمتلقي الفرعي بموجب برنامج التعافي من الكوارث التابع لمكتب األراضي العامة (
). بالنسبة لكل HUDوالتنمیة الحضریة (ستكون أقصى مبلغ مخصص للمناطق المتضررة واألكثر تأثًرا التابعة إلدارة اإلسكان 

) أقصى مبالغ تتعلق بالمساعدات السكانیة. GLOبرامج اإلسكان واالقتناء، تقرر لوائح اإلسكان التابعة لمكتب األراضي العامة (
سكانیة سیحدد كل متلقي فرعي أقصى مبلغ مساعدة متاح للمستفید بموجب البرنامج بحیث یكون مساویًا ألقصى مبلغ مساعدة إ

) إذا تجاوزت المبالغ GLOتابعة لوزرة اإلسكان والتنمیة الحضریة أو أقل. ینبغي تقدیم طلب تنازل لمكتب األراضي العامة (
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). سوف یقوم مكتب GLOالقصوى للمساعدات في اإلسكان للمتلقي الفرعي المبلغ المحدد من قِبَل مكتب األراضي العامة (
 ل طلب من طلبات التنازل عن مساعدات اإلسكان فیما یتعلق بفعالیتھا في التكلفة االقتصادیة.) بتقییم كGLOاألراضي العامة (

 
 ھـ. معاییر االرتفاع

 
) معاییر االرتفاع التالیة على المباني الجدیدة وإصالح األضرار الجوھریة أو التحسین GLOیطبق مكتب األراضي العامة (

روفة بأنھا منطقة معرضة لخطر الفیضانات أو ما یعادلھا في مصدر بیانات الوكالة الجوھري للمنشآت الموجودة بالمنطقة المع
) جمیع المنشآت، على النحو 1(ب) ( 2-55من كود اللوائح الفیدرالیة  24) الواردة بالبند FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

ساًسا لالستخدام السكني وتقع في السھول الفیضیة التي ، المصممة أ1-59من 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 

تكون مرتفعة مع الطابق  )، یجب أن10(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  

ال توجد بھا وحدات سكنیة وال سكانًا تحت معدل السھول الفیضیة السنوي مرتفعة أو مغمورة وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات 
) أو المعیار ii) (3(ج) ( 3-60من كود اللوائح الفیدرالیة  44) بموجب البند FEMAلتابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (ا

قدم على األقل أعلى السھول الفیضیة السنویة. سیتم اتباع قوانین ومعاییر الوالیة والقواعد  2التالي، على أن یصل ارتفاعھ إلى 
إلدارة السھول الفیضیة التي تتجاوز ھذه المتطلبات، بما في ذلك االرتفاع والنكسات والشروط المتراكمة لألضرار المحلیة والقبلیة 

 الجسیمة.
 

دوالر الرتفاع المنازل على طول  60,000) قیمة تكالیف ارتفاع المباني القائمة بقیمة GLOوقد حدد مكتب األراضي العامة (
مع األخذ في االعتبار التكالیف  االرتفاع تكالیفلوقد تم تحدید الحدود القصوى  غیر الساحلیة.دوالر للمنازل  35,000الساحل و 

-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة والمنح) GLO( العامة األراضي المتعلقة ببرامج إعادة تأھیل/ تعمیر المنازل السابقة التابعة لمكتب
وسوف تتطلب تكالیف زیادة ارتفاع المباني أعلى من ھذه الحدود القصوى المحددة تقدیم  ). CDBG-DRالكوارث ( من التعافي

). تؤخذ متطلبات االرتفاع في االعتبار عند تحدید ما إذا كان سیتم إعادة تأھیل أو GLOطلب تنازل إلى مكتب األراضي العامة (
دوالر، وقد یُستثنى من  65.000الة زیادة تكالیف اإلصالح عن وبوجھ عام، لن یُعاد بناء المنزل إال في حإعادة بناء المنزل.  

 ذلك المنزل المصنف كمبنى تاریخي.
 

 التخطیط والتنسیقو. 
 

) بطریقة تراعي اتباع نھج متكامل للتعامل GLOسیتم تطویر مشاریع التعافي من الكوارث الخاصة بمكتب األراضي العامة (
 واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان واإلنعاش االقتصادي في أكثر المناطق تأثراً وتضرراً.مع عملیات التعافي على المدى الطویل 

 
) العمل مع السلطات القضائیة المحلیة وفي الوالیة لتوفیر التوجیھ واإلرشاد بشأن GLOوسیواصل مكتب األراضي العامة (

ة من خالل تنسیق الموارد المتاحة للمساعدة في ترمیم الترویج لخطط تعافي سلیمة قصیرة وطویلة األجل في المناطق المتضرر
وتعافي المجتمعات المتضررة. یقدم التعافي من الكوارث للمجتمعات المتأثرة فرًصا فریدة لفحص مجموعة واسعة من القضایا 

لقضایا البیئیة مثل التحكم في الصرف والتحكم في الفیضانات وجودة المساكن وتوافرھا وشبكات الطرق والسكك الحدیدیة وا
) الخطط طویلة األجل التي وضعتھا المجتمعات المحلیة 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، 
 ارات استخدام األراضي التي تعكس إدارة مسؤولة عن السھول الفیضیة.وخاصة قر

 
) بالتنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان االتساق بأكبر قدر ممكن، GLOوسوف یقوم مكتب األراضي العامة (

ة المتعددة) والتعافي بعد الكوارث وتعزیز المستوى المحلي و / أو اإلقلیمي (على سبیل المثال، االختصاصات القضائیة المحلی
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والتخفیف من آثارھا، واالستفادة من ھذه الجھود. وكما ھو موضح بالتفصیل في خطة العمل ھذه، سیستعین مكتب األراضي 
 ) بالشراكات مع الجامعات العامة في تكساس من أجل زیادة تنسیق التخطیط والدراسات وتحلیل البیانات.GLOالعامة (

  
 البنیة التحتیةأنشطة  .ز

 
) الجھات الفرعیة على تكامل تدابیر التخفیف في أنشطة إعادة البناء وإلى أي مدى ستحقق GLOیشجع مكتب األراضي العامة (

أنشطة البنیة التحتیة الممولة من خالل ھذه المنحة األھداف المحددة في الخطط والسیاسات اإلقلیمیة أو المحلیة التي ُوضعت للحد 
، المحدد بواسطة الدراسات اإلقلیمیة )GLO(ر المستقبلیة على السلطة القضائیة.  یتمثل ھدف مكتب األراضي العامة من المخاط

المستقبلیة والجاریة والمعمول بھا سابقًا، في ضمان تنسیق أفضل للمشروعات بین المناطق للتعامل مع عملیات التعافي والتخفیف 
 بشكل أكثر شموالً.

 
) المتلقین الفرعیین على دراسة تكالیف وفوائد المشروع عند اختیار المشاریع المؤھلة GLOاألراضي العامة (ویشجع مكتب 

 ).CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 

مجتمعات الضعیفة ) إلى ضمان تجنب أنشطة البنیة التحتیة للتأثیر غیر المتناسب على الGLOیسعى مكتب األراضي العامة (
وسیخلق، إلى الحد الممكن عملیًا، فرًصا لمعالجة أوجھ الالمساواة االقتصادیة التي تواجھ المجتمعات المحلیة. وسوف تخضع 

) قبل الموافقة GLOجمیع تطبیقات المشروع لمراجعة برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي من جانب مكتب األراضي العامة (
)  الخصائص 2) دیموغرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (1(راجعات طلب دعم اإلسكان العادل اإلیجابیة علیھا. تتضمن م

) المخاطر 5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (
 المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. ) كل العناصر األخرى6أو االھتمامات البیئیة، (

 
بالتنسیق مع المصادر الفیدرالیة والمحلیة والخاصة والتابعة للوالیة وغیر الھادفة للربح  GLOوسیعمل مكتب األراضي العامة 

الوالیة أو المستوى  لمساعدة المتلقین الفرعیین لموازاة االستثمارات مع تحسینات رأس المال األخرى المخطط لھا على مستوى
) أیًضا مع المتلقین الفرعیین على تعزیز تمویل GLOالمحلي وجھود تنمیة البنیة التحتیة. كما سیعمل مكتب األراضي العامة (

البنیة التحتیة المحتملة أو اإلضافیة من عدة مصادر بما في ذلك مشروعات تحسین رأس المال المحلیة أو التابعة للوالیة القائمة 
 یًا في تخطیط االستثمار الخاص المحتمل.فعل

 
) على المھندسین المحترفین الذین حصل علیھم المتلقي الفرعي لتوظیف تكنولوجیا GLOسوف یعتمد مكتب األراضي العامة (

 معتمدة وموثوقة للحمایة من التقادم السابق ألوانھ للبنیة التحتیة.
 

 زیادة االعتمادات المالیةح. 
 

التعافي -) المتلقین الفرعیین على زیادة التمویل الوارد من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتGLOاألراضي العامة (یشجع مكتب 
) 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 (-تنمیة المجتمعاتالستخدام تمویالت المنح اإلجمالیة ل
 .DRGR) تقاریر عن أموال الرافعة المالیة في نظام GLOوسوف یقدم مكتب األراضي العامة (

 
 ) مع CDBG-DR( الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح صنادیق من االستفادة )GLOالعامة ( األراضي مكتب ویتوقع
 القصیر المدى على المساكن ) لتعافي FEMAالطوارئ ( إلدارة الفیدرالیة ) والوكالةGLOالعامة ( األراضي مكتب قبل من الجاري العمل

 ویتوقع).  PREPSلإلیواء( األساسیة والقوة الجزئي اإلصالح وبرنامج المحدودة المنازل إلصالح المباشرة المساعدة برنامج خالل من
 األجل، طویلة المحلیة التعافي ومجموعات المحلیة، الحكومات مع التعاون أیضا الفرعیین والمتلقین ) )GLO( العامة األراضي مكتب

 .السكان من للمخاطر المعرضة الدعوة ومجموعات للربح، الھادفة غیر المحلیة والمنظمات
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 للمنح مؤھل في أي برنامج فیدرالي آخر أو المساھمة فیھ عند استخدامھ لتنفیذ نشاط  قد یُستخدام التمویل لمطابقة المتطلبات أو المشاركة
 إلدارة الفیدرالیة الوكالة وھذا یشمل البرامج أو األنشطة التي تدیرھا .)CDBG-DR(الكوارث  من التعافي -المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة

 HCD المجتمعیة والتنمیة اإلسكان قانون في المذكور(). بموجب القانون،  USACEبالجیش ( المھندسین أو سالح ) FEMAالطوارئ (
 في یساھم قد الذي )CDBG–DR( الكوارث من التعافي-المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة المنح صنادیق مبلغ فإن ،))أ( 105 إلى  كمالحظة
 .أقل دوالر أو 250,000 بقیمة USACE الـ مشروع

 
 والممتلكاتحمایة األشخاص  .ط

 . معاییر جودة البناء1

) إجراء كل من عملیات معاینة الجودة والتأكد من االمتثال للقوانین على GLOسوف یطلب مكتب األراضي العامة (
جمیع المشاریع. سوف تكون ھناك حاجة لمعاینة الموقع على جمیع المشاریع لضمان الجودة واالمتثال لقوانین البناء. 

) ویدعم جھود المتلقین الفرعیین لتحدیث وتعزیز قوانین االمتثال المحلیة GLOاألراضي العامة (وسوف یشجع مكتب 
للتخفیف من مخاطر المجازفة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والریاح العاتیة واندفاع تیار العواصف والفیضانات 

لكل من القوانین الحالیة والمستقبلیة  حیثما ینطبق ذلك. في تطبیق المشروع، سوف یقدم المتلقون الفرعیون شرحا
) إرشادات تقنیة حول أمثلة لقوانین GLOالمخططة للتخفیف من مخاطر المجازفة. وسیقدم مكتب األراضي العامة (

 تخفیف مخاطر المجازفة.
 

إنیرجي  ) برنامجGLOومن أجل إعادة البناء أو البناء الجدید للمباني السكنیة، سوف یتبع مكتب األراضي العامة (
لمعاییر العمران األخضر الُمَراِعي للبیئة. وإلعادة تأھیل المباني السکنیة غیر المتضررة  ENERGY STARستار 

) التوجیھات العامة إلى الحد الممكن تطبیقھ کما ھو محدد في GLOبشکل کبیر، سوف یتبع مكتب األراضي العامة (
). وفیما یتعلق بمشاریع HUDبحسب إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (قائمة تعدیل العمران األخضر الُمَراِعي للبیئة 

، إلى أقصى حد ممكن عملیا، على تنفیذ ممارسات العمران )GLO(البنیة التحتیة، سوف یشجع مكتب األراضي العامة 
 األخضر الُمَراِعي للبیئة.

 . معاییر مقاولین اإلسكان2

معاییر طلباً للمؤھالت بالنسبة لمقاولي اإلسكان وتشجیع المتلقین الفرعیین ) GLOسوف یضع مكتب األراضي العامة (
الھیكل التنظیمي ) 1ـ (على القیام بنفس الشيء، وستشمل ھذه المعاییر، على سبیل المثال ال الحصر، المعلومات المتعلقة ب

تم إنجازھا أو الزالت جاریة على مدى ) مشاریع البناء األخیرة التي 3) القدرة على األداء، و (2للشركة وقدراتھا، (
) دلیل 6) بیانات مالیة عن العامین الماضیین، و (5) حجم سندات السداد واألداء و (4السنوات الخمس الماضیة، و (

 ) وثائق تسجیل األعمال والشھادات والتراخیص.7على التغطیة التأمینیة، و (
 

المتلقین الفرعیین اتباع مواصفات المشتریات والعقود الفیدرالیة المبینة ولضمان المنافسة الكاملة والمفتوحة، یطلب من 
) بمراقبة GLO. وسوف یقوم مكتب األراضي العامة (200.326 - 200.318من كود اللوائح الفیدرالیة  2في البند 

لإلسكان؛ وسیتم  ) فترة الضمان ما بعد البناءGLOمشتریات المتلقین الفرعیین. سوف یطلب مكتب األراضي العامة (
 ضمان جمیع األعمال التي یؤدیھا المقاول لمدة سنة واحدة.

 
 عملیات الطعن واالستئناف .ي

 
) للشكاوى والطعون في الوقت المناسب وبطریقة مھنیة للمحافظة على مستوى جودة GLOیستجیب مكتب األراضي العامة (

على الطعون المقدمة من مالكي المنازل والمقاولین والمدن  )GLOالعملیات. وتسري عملیات طعون مكتب األراضي العامة (
) 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.
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). وعند استالم شكوى أو طعن، GLOللمعلومات بسجل لكل شكوى أو طعن یتلقاه مكتب األراضي العامة (یتم االحتفاظ في ملف 
یوم عمل حیثما یمكن تطبیق ذلك. من  15) إلى مقدم الشكوى أو المستأنف في غضون GLOیستجیب مكتب األراضي العامة (

لھاتفیة باعتبارھا الطریقة الرئیسیة لالتصال، وسیتم ) یستخدم االتصاالت اGLOأجل 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 GLOبالشكل المناسب والمعقول. یجب تقدیم إجراءات الطعن في قرار مكتب األراضي العامة (

 لشكوى.الشكاوى كتابیاً كجزء من االستجابة ل
 

 ك. متطلبات السد والحاجز
 

، یحظر استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة 2018فبرایر  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-DRالتعافي من الكوارث (-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

أن مثل ھذه الھیاكل مع قاعدة البیانات الوطنیة لسالح المھندسین التابعة للجیش ) تسجیل والحفاظ على المدخالت بش1(
 Nationalأو المخزون الوطني للسدود  U.S. Army Corps of Engineers National Levee Databaseاألمریكي

Inventory of Dams) ،2ضمان أن یتم قبول الكیان في برنامج سالح المھندسین في الجیش األمر (یكي PL  84-99  برنامج)
) ضمان أن یتم اعتماد الكیان تحت البرنامج الوطني لتأمین الفیضانات التابع للوكالة 3إعادة تأھیل وتحسین الحواجز)، و (

) بتحمیل الموقع الدقیق للكیان والمنطقة GLO). سوف یقوم مكتب األراضي العامة (FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
والحفاظ على توثیق الملف مما یدل على أن الجھة المانحة قد أجرت تقییم  DRGRیة من قبل الكیان في نظام المخدومة والمحم

 .للمخاطر قبل تمویل كیان السیطرة على الفیضانات، وأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر
 

 ل. 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 GLOاألراضي العامة ( المتلقین الفرعیین إلى مكتب
 دخل البرنامج مع المجتمع لمواصلة جھود اإلصالح.

 
 م. معاییر المراقبة 

 
لتنمیة المجتمع  ) أنشطة الرقابة والرصد على نطاق البرنامج لجمیع متطلبات المنحة اإلجمالیةGLOیوفر مكتب األراضي العامة (

)CDBGالتعافي من الكوارث -) المطبقة والمتطلبات االتحادیة ذات الصلة في إدارتھا لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR) وسیقدم مكتب األراضي العامة .(GLO المساعدة التقنیة إلى المستفیدین من مرحلة التطبیق من خالل إنجاز (

التعافي من -ستخدام االعتمادات المالیة على النحو المالئم في أنشطة برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمشاریع لضمان ا
 ، 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
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). 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.

 
 ن. البنیة التحتیة واسعة النطاق

 
ة، ، إن أي بناء جدید أو إعادة تأھیل كبیر2018فبرایر  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  24تركیب بنیة تحتیة واسعة النطاق، على النحو المحدد في البند 

) موقع البناء الجدید أو إعادة التأھیل الكبیرة یجعل من تركیب البنیة التحتیة  أمرا غیر 1ید بالوثائق ما یلي: (فیھا الممنوح المستف
) ستؤدي تكلفة تركیب البنیة التحتیة ذات النطاق الواسع إلى تغییر جوھري في طبیعة برنامجھا أو نشاطھا أو في عبء 2ممكناً؛ (

كن الذي سیتم إصالحھ بشكل كبیر یجعل من تركیب البنیة التحتیة واسعة النطاق أمرا غیر ) ھیكل الس3مالي ال مبرر لھ؛ أو (
 ممكناً.

 
 س. خطة التعافي من الكوارث واالستجابة لھا

 
سوف یقوم مكتب 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 GLOاألراضي العامة (
 والتخفیف من مخاطر ما قبل وبعد وقوع الكوارث من خالل توطید وتعزیز الخطط الحالیة.  
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IVبرنامج التعافي من الكوارث التي تدیرھا الدولة . 
 

 خطة العمل أ. 
 

، یجب أن تصف خطة العمل ھذه طریقة 2017فبرایر  9، الجمعة، 28، رقم 83كما ھو مطلوب من السجل االتحادي، المجلد. 
) مباشرة. وقد تم GLOتوزیع االعتمادات المالیة وأوصاف البرامج أو األنشطة المحددة التي سینفذھا مكتب األراضي العامة (

من ھذه الخطة من أجل تطویر أنشطة التعافي وتحدید أولویاتھا. وباإلضافة إلى ذلك، تشاور  إجراء تقییم االحتیاجات، القسم الثاني،
) مع المواطنین المتضررین وأصحاب المصلحة والحكومات المحلیة وسلطات اإلسكان العام GLOمكتب األراضي العامة (

 لتقییم االحتیاجات.
 

المناطق المتأثرة المؤھلة والمتلقین الفرعیین. معاییر األھلیة؛ المنھجیة إن خطة العمل ھذه سوف تضع الخطوط العریضة لما یلي: 
المستخدمة لتوزیع االعتمادات المالیة على تلك الجھات الفرعیة؛ األنشطة التي قد یستخدم فیھا التمویل؛ ومتطلبات البرنامج، بما 

تي تعالج بھا استخدامات ھذا التخصیص النفقات في ذلك عدم إزدواجیة   المزایا. وسوف تحدد خطة العمل أیضا الكیفیة ال
الضروریة المتصلة باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي الطویل األجل، وإصالح الھیاكل األساسیة، واإلسكان واإلنعاش 

 االقتصادي.
 

 التخصیص المباشرب. 
 

 والتنمیة اإلسكان إدارةفقًا لتوجیھ خّصصت كل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس اعتماد مباشر من مخصصات الوالیة و
 والتنمیة اإلسكان إدارة ھالمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس عبارة عن المبالغ التي حددت). إن المبالغ المخصصة HUD( الحضریة
) المنھجیة ذاتھا لتحدید HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة ) لالحتیاجات غیر الُملبَّاة. استخدمتHUD( الحضریة

ملیار دوالر للوالیة. تم تعدیل ھذه المخصصات لتأخذ في اعتبارھا االعتمادات السابقة لمقاطعة ھاریس،  5.024مخصصات بقیمة 
 وبرنامج االنعاش االقتصادي، وتكالیف إدارة الوالیة.

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

 إلى االقتصادي التابع للوالیة، فإنھ یتعین على كل منھما وضع خطة عمل محلیة. ویجب أن توضع خطة العمل المحلیة استنادًا
دیر، یجب أن تتضمن ). وعلى أقل تقHUDالحضریة ( والتنمیة اإلسكان إلدارة الفیدرالي السجل إشعار في الموضحة المتطلبات

ما یلي: تقییم االحتیاجات والوصول إلى االحتیاجات غیر الُملبَّاة والبرامج  مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریسخطة العمل المقدمة من 
 برامج المنح % على األقل، من أموال70استخدام  یجب والمتطلبات المحلیة واالستشارات المحلیة والجداول الزمنیة للنفقات.

 ذوي الدخل األشخاص ) لدعم األنشطة التي تعود بالفائدة على CDBG-DR( الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة
  والمتوسط. المنخفض

 
مع كل  )HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان المقدم من إدارة 56-115خطة العمل للقانون العام كاملة لیجب تقدیم قائمة مراجعة 

للموافقة علیھا بعد مراجعتھا  )HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان سیتم تقدیم خطط العمل المحلیة ھذه إلى إدارة .محلیةخطة عمل 
 .من خالل التعدیالت المستقبلیة لخطة العمل )GLOالعامة ( األراضي مكتب من قبل

 
على أن المتلقین الفرعیین لدیھم حالیًا أو بموجب إشعار السجل الفیدرالي أن یشھد  )GLOالعامة ( األراضي یتعین على مكتب

وسیُطلب من مدینة ھیوستن ومقاطعة  .سیطورون أنشطة التعافي من الكوارث أو یتمتعون بالقدرة على تنفیذھا، في الوقت المناسب
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 األراضي مكتبولى وسیت .ھاریس تقدیم شھادة اإلدارة المالیة ومنح االمتثال وخطة التنفیذ وتقییم القدرات مع الوثائق الداعمة
 .من خالل طرف ثالث مستقل مراجعة شھادات القدرات GLO)العامة (

 
وتتحمل  )GLOالعامة ( األراضي مع مكتب ستتولى كل من مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس تنفیذ اتفاقیات المتلقین الفرعیین

 .مسئولیة تنفیذ برنامجھم المحلي في سلطاتھا القضائیة
 

 باالحتیاجات غیر الملباةاالتصال ج. 
 

في المائة من  80، سیخصص المكتب 2018شباط / فبرایر  9، 28، رقم 83كما ھو مطلوب من السجل االتحادي، المجلد. 
 ) األكثر تأثراً وتضرراً:HUDاالعتمادات المالیة لتلبیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة ضمن مناطق إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 
أرانساس، برازوریا، الدوائر، فورت بیند، جالفیستون، ھاردن، ھاریس، جیفرسون، الحریة، مونتغمري، نویسیس، 

، 77423، 77414، 77335، 75979، 75956أورانج، سان جاسینتو، سان باتریسیو، فیكتوریا، وارتون المقاطعات. 
 الرموز البریدیة 78945، 78934، 78377، 77979، 77632، 77612

 
في المائة المتبقیة من المخصصات التي یمكن استخدامھا فقط لتلبیة احتیاجات الكوارث غیر الُملبَّاة في تلك  20ما نسبة الـ أ

 ).  DR-4332المقاطعات فقد تلقت إعالنا رئاسیا لكارثة إعصار ھارفي الرئیسیة (
 

في المائة من االعتمادات  66من المساكن وتعالجھا بنسبة وتنظر خطة العمل ھذه في المقام األول في االحتیاجات غیر الُملبَّاة 
التي تعالج االحتیاجات غیر الُملبَّاة المتصلة مباشرة باإلسكان. من خالل تقییم االحتیاجات، وضع مكتب  لبرنامج الوالیة المالیة

الشراء / االقتناء المحلي؛ برنامج ) برامج اإلسكان التالیة: برنامج مساعدة مالكي المنازل. برنامج GLOاألراضي العامة (
تعویض مالكي المنازل؛ برنامج لمنع التشرد؛ وبرنامج إسكان لإلیجار بأسعار معقولة. باإلضافة إلى ذلك، خصص مكتب 

) أمواال لحصة الوالیة من حیث التكلفة من أجل اإلصالح الجزئي والقوة األساسیة لبرنامج اإلیواء GLOاألراضي العامة (
)PREPS.(   التعافي من -وقد وضعت ھذه البرامج لتلبیة متطلبات الوالیة االتحادیة واللوائح للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

ومن المتوقع أن تظھر  ، وتنفیذ التعافي على المدى الطویل لإلسكان بكفاءة وسرعة قدر اإلمكان.)CDBG-DR(الكوارث 
إلى استخدامھا الستكمال برامج اإلسكان ھذه. وتشمل األنشطة التابعة للخدمات األنشطة التابعة للخدمات الحكومیة الحاجة  

الحكومیة، على سبیل المثال ال الحصر، االستشارة السكنیة واالستشارة القانونیة والتدریب المھني والصحة العقلیة وخدمات 
 الصحة العامة.

 
ن خالل تسدید تكالیف إصالح منازلھم وإعادة تأھیلھا وإعادة وقد خصصت معظم االعتمادات المالیة لمساعدة مالكي المنازل م

 بنائھا.  وقد خصصت اعتمادات مالیة القتناء المنازل وحیازتھا إلزالة المنازل من األضرار.
 

) أن ھناك حاجة إلى وجود برنامج للوقایة من GLOوقد أفادت عملیة تقییم االحتیاجات والمشاورات مكتب األراضي العامة (
رد. ھذا البرنامج سیوفر المساعدة في مجال الرھن العقاري والمساعدة في المرافق، والمساعدة اإلیجاریة القائمة على التش

 المستأجر وذلك لألسر المعیشیة المنخفضة والمعتدلة الدخل والتي تأثرت من جراء إعصار ھارفي أو أدى إلى تشریدھا.
 

اجة إلى وحدات إیجار میسورة التكلفة كنتیجة لتأثیر اإلعصار ھارفي.  وسیسمح وسیتناول برنامج التأجیر بأسعار معقولة الح
البرنامج بإعادة التأھیل وإعادة البناء والبناء الجدید للتطویرات المتعددة األسر.  والغرض من برنامج اإلیجار ھو إصالح وزیادة 

 تدلة الدخل.مخزون اإلیجار ذو األسعار المعقولة لألسر المعیشیة المنخفضة والمع
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-CDBGالتعافي من الكوارث (-) االستفادة من صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتGLOویتوقع مكتب األراضي العامة (
DR) مع العمل الجاري من قِبَل مكتب األراضي العامة (GLO) و الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (FEMA لتعافي المساكن (

. وتتوقع منظمة مكتب PREPSخالل برنامج المساعدة المباشرة إلصالح المنازل المحدودة وبرنامج  على المدى القصیر من
) والمتلقین الفرعیین أیضا التعاون مع الحكومات المحلیة، ومجموعات التعافي المحلیة طویلة األجل، GLOاألراضي العامة (

 عرضة للمخاطر من السكان.والمنظمات المحلیة غیر الھادفة للربح، ومجموعات الدعوة الم
 

وعلى الرغم من أنھ ال تزال ھناك احتیاجات متبقیة من المساكن غیر الُملبَّاة بسبب القیود المفروضة على االعتمادات المالیة 
) یعترف بأنھ كجزء من برنامج شامل للتعافي طویل األجل، فإن إصالح وتحسین GLOالمتاحة، فإن مكتب األراضي العامة (

األساسیة المحلیة وجھود التخفیف ھي عناصر في غایة األھمیة.  إن أنشطة البنیة التحتیة ھي أنشطة حیویة لیس فقط من  الھیاكل
أجل التعافي الطویل األجل واستعادة المساكن، بل أیضا من أجل التعافي الطویل األجل وحمایة المجتمعات المحلیة وقابلیتھا 

) من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة المتعلقة بالبنیة التحتیة والتنمیة ٪21ون (لالستمرار.  وسوف یتناول واحد وعشر
 االقتصادیة.   

 
ونظرا للطبیعة الشدیدة لكارثة إعصار ھارفي  ) بالمائة ألنشطة التخطیط.5) خمسة (GLOوقد خصص مكتب األراضي العامة (

) على األسالیب اإلقلیمیة باإلضافة إلى GLOوالطبیعة المتكررة للكوارث في المنطقة، فسوف یركز مكتب األراضي العامة (
 حلول محلیة محددة لتعزیز التعافي السلیم على المدى الطویل.

 
المائة للتكالیف اإلداریة، بما في ذلك إدارة العقود ومراقبة االمتثال ) في 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  2) نسبة GLOإلى 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.

 
الدخل المنخفض والمتوسط  في المائة على األقل من جمیع االعتمادات المالیة للبرنامج األشخاص ذوي 70وسوف یستفید بـ 

)LMI.( 
 

 االحتیاجات تقییم وحسبما ھو مطلوب، تم استكمالیعرض الجدول التالي ملخص لالحتیاجات غیر الُملبَّاة في والیة تكساس. 
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 الُملبَّاة 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
ال یشمل ملخص االحتیاجات غیر الُملبَّاة مبالغ  .متاح ھو ما تحدیث أو أو صنادیق تمویل إضافیة إضافیة معلومات توفر مع

طعة ھاریس. بمجرد تقدیم مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن لتفاصیل البرنامج، االعتمادات المالیة المباشرة لمدینة ھیوستن ومقا
 سیتم تحدیث الجدول في التعدیالت المستقبلیة لخطة العمل.
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 : ملخص االحتیاجات غیر الُملبَّاة18جدول 
االستثمارات األخرى  *CDBG-DRاستثمارات  الخسائر والفوارق الفئة

 المعروفة
 الُملبَّاةباقي االحتیاجات غیر 

  دوالر) 6,585,789,808( دوالر) 1,878,176,297( دوالر 24,040,632,591 اإلسكان
 دوالر 15,551,075,668

إسكان المنازل التي یسكنھا 
 مالكیھا

 - دوالر  6,955,738,472
 

 دوالر  6,955,738,472 

 دوالر  2,500,000,000 تأمین العقارات السكنیة
 

- 
 

  دوالر) 800,000,000(
 دوالر  1,700,000,000

 دوالر 1,060,311,256 تأمین تكساس ضد العواصف
 

- 
 

 دوالر) 1,060,311,256(
 

 دوالر 0
 

الفیضانات الخاصة 
 اكتب - الفیدرالیة والفیضانات

 یخصك ما

 دوالر 5,900,000,000 دوالر) 1,300,000,000( - دوالر  7,200,000,000

 ضد للتأمین الوطني البرنامج
 الفیضانات

 دوالر 146,321,448 دوالر) 3,425,478,552( - دوالر 3,571,800,000

 دوالر) 1,823,844,297( - دوالر) 1,823,844,297( - برامج مالكي المنازل بالوالیة
إسكان المنازل المسكونة 

 باإلیجار
 دوالر 2,727,192,045 - - دوالر 2,727,192,045

 - - - دوالر 25,590,818 إسكان ھیئة اإلسكان العامة
برنامج الشراء الخاص 
بمقاطعة ھاریس (القانون العام 

115-31( 

 دوالر) 43,465,600( - دوالر) 43,465,600( -

 دوالر) 10,866,400( - دوالر) 10,866,400( - األخرى MIمقاطعات 
  دوالر) 24,518,279,829( دوالر) 435,605,083( دوالر 88,242,533,143 البنیة التحتیة

 دوالر 63,288,648,231
 للوكالةالمساعدة العامة 

الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة
)FEMA( 

 
 دوالر  27,242,533,143

- 
 

  دوالر) 24,518,279,829(
 دوالر 2,724,253,314

 دوالر 61,000,000,000 - - دوالر 61,000,000,000 إعادة بناء تكساس
برنامج البنیة التحتیة المحلیة 

 للوالیة
 دوالر) 435,603,083 ( - دوالر) 435,603,083 ( -

  دوالر) 105,363,344(  دوالر 24,526,183,916 االقتصاد
 دوالر) (990,591,709

 
 دوالر 23,430,228,863

 المشروعات أعمال إدارة
 الصغیرة / قروض مواجھة

 االقتصادیة الكوارث

   دوالر 4,626,183,916
  

 
 دوالر) (579,389,800

 
 دوالر 4,046,794,116 

   دوالر 200,000,000 الخسائر الزراعیة
  

   
 دوالر 200,000,000

   دوالر 16,800,000,000 الناتج اإلجمالي للوالیة
  
 

   
 دوالر 16,800,000,000

 حاالت في البطالة مساعدة
 الكوارث

 دوالر)(11,201,909 دوالر)(11,201,909    

   دوالر 2,900,000,000 التجاریةتأمین العقارات 
  

 
 دوالر) (400,000,000

 
 دوالر 2,500,000,000

برنامج االنعاش االقتصادي 
 للوالیة

   
 دوالر) (105,363,344

   
 دوالر) (105,363,344

برامج االعتمادات المالیة 
 المباشرة

  دوالر 0  دوالر 0  دوالر 0  دوالر 0

 دوالر 0       برامج مدینة ھیوستن
 دوالر 0       برامج مقاطعة ھاریس

  دوالر) (2,419,144,724  دوالر 136,809,349,650 اإلجمالي
 دوالر) (32,094,661,346

 
 دوالر 102,269,952,762

 ) تكالیف تسلیم المشروع.CDBG-DR( الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیةتشمل استثمارات المنح 
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 اإلقلیمیة للتوزیعالطرق د. 
 

) 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 

) لإلسكان (برنامج مساعدة مالكي MODتكساس في أوستن لتطویر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع () مع جامعة GLOالعامة (
لھذه المخصصات  )MODالمنازل وبرنامج الحیازة/االقتناء المحلي) والبنیة التحتیة. لقد استخدمت الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (

وبیانات المساعدة العامة في الوكالة ) FEMAدرالیة إلدارة الطوارئ (لوكالة الفیلبیانات تعداد السكان وبیانات المساعدة الفردیة 
وأثر اإلعصار ھارفي على توزیع االعتمادات  )SoVI() ومؤشر الضعف االجتماعي FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

مجموع االحتیاجات غیر  ) توازنا بینMODالمالیة. وفي كل من اإلسكان والبنیة التحتیة، تضع الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
اء الُملَبَّاة، والقدرة على التعافي، والسكان النسبیین للمناطق المتأثرة.  ومع توفر المزید من البیانات، فقد تكون ھناك حاجة إلى إجر

ھذه  تعدیالت في أسالیب التوزیع المستقبلیة للتوزیع من أجل حساب البیانات غیر الموجودة في خطة العمل الحالیة. كل من
ال  المتغیرات تلعب دورا عامال في عملیة التعافي وینعكس في نماذج التوزیع.  ویرد ذكر منھجیة التوزیع والحساب في الملحق.

 تشمل األسالیب اإلقلیمیة في التوزیعات مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس.
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 میزانیة البرنامجھـ. 
 :  إجمالي میزانیة التخصیص19الجدول رقم 
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 استخدام االعتمادات المالیة و.

 برنامج مساعدة مالكي المنازل .1

سیقوم برنامج مساعدة مالكي المنازل بتأھیل وإعادة بناء المنازل العائلیة الوحیدة التي یشغلھا المالك والتي تضررت من إعصار 
 ھارفي.

 
) نموذج تدیره الوالیة GLOیستخدم مكتب األراضي العامة (، فسوف )HUD(وكما أوصت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

) بإضفاء الطابع اإلقلیمي على المناطق المؤھلة لبرامج GLOلبرنامج مساعدة مالكي المنازل.  وسیقوم مكتب األراضي العامة (
وع الضرر. ویمكن أیضا اإلسكان والوقوف على برامج متعددة ضمن ھذا النشاط.  سوف یتم إنشاء المناطق على أساس القرب ون

النظر في اعتبارات تكالیف البناء وأنواعھ، وعدد الوحدات، وإجمالي االعتمادات المالیة المتاحة.  ویجوز لمكتب األراضي العامة 
)GLO أن یدیر البرامج مباشرة في ھذه المناطق أو أن یستخدم الدعم من األطراف الخارجیة لخدمة احتیاجات مساعدة مالكي (

ھیوستن مدینة وستقوم  ھاریس. ومقاطعة ھیوستن یتعلق بمدینة الوالیةزل.  االستثناء الوحید لھذا النموذج الذي تدیره الوالیة المنا
بوضع برامج اإلسكان المحلیة الخاصة بھما وستتحمل مسئولیة تنفیذ برامجھما في  سلطاتھا القضائیة. ویعدّ مالكي المساكن ومقاطعة ھاریس 

وسیتم تأیید  مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس غیر مؤھلین للمشاركة في برنامج مساعدة مالكي المساكن الذي تدیره الوالیة.المقیمین في 
 .  18المخصصات حسب المنطقة وإلى المناطق األكثر تأثرا على النحو المبین في الجدول 

 
ي شراكة مع أقالیم المجلس االستشاري الحكومي ) البرنامج الذي تدیره الوالیة فGLOوسوف یدیر مكتب األراضي العامة (

)COG المتضررة حیث أن لدیھم معرفة مباشرة باالحتیاجات في مناطقھم.  وسیتم استشارة المجالس االستشاري الحكومي (
)COG  .بشأن تطویر جمیع تقییمات االحتیاجات والتوجیھات العامة لإلسكان ( 
 

a. :دوالر 1,048,011,316 مبلغ التخصیص 
i. ) في المائة من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر 80ویجب أن یعالج ثمانون (

 ) (المقاطعات والرموز البریدیة).HUDتأثرا وتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii. ) تیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات المتأثرة ) بالمائة من االعتمادات المالیة االح20ویجب أن یعالج عشرون

 مطروحاً منھا رموزھا البریدیة "األكثر تأثرا".
 

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 ٪80ا" إلى ثمانین (من المقاطعات مطروحاً منھا رموزھا البریدیة "األكثر تأثر
) األكثر تأثرا وتضرراً (والمقاطعات والرموز البریدیة) HUDمن قِبَل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

، ومقاطعة ھاریس، ومدینة ھیوستن باستخدام )COG(إلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس االستشاري الحكومي 
 لتحدید المخصصات األولیة.نفس المنھجیة 

 
c.    :الحد األقصى للمساعدة 

i.  65،000إعادة 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

 ا على حجم األسرة.منزل الباني استناد
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d. التعافي من الكوارث -األنشطة المؤھلة: تشمل أنشطة اإلسكان المسموح بھا بحسب المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
)CDBG-DR (والتنمیة اإلسكان وقانون ) المجتمعیةHCDA و 8(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

i. إعادة التأھیل وإعادة البناء و / أو البناء الجدید الذي یشغلھ مالكھ لألسرة الواحدة؛ 
ii. إصالح واستبدال الوحدات السكنیة المصنعة؛ 
iii. ر؛تخفیف المخاط 
iv. االرتفاع؛ 
v. مساعدة االنتقال؛ 
vi. ھدم فقط؛ 
vii.  في المائة (على سبیل المثال، إسداء المشورة في مجال اإلسكان، والمشورة  15الخدمة العامة ضمن سقف

 القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛ و  
viii. ن مساكن األسر الواحدة.األنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر م 

 
e. :األنشطة غیر المؤھلة 

 
i. دفع الرھن القسري؛ 
ii. مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 
iii.  أما العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت وقوع الكارثة، أو بعد وقوع الكارثة، فھي غیر مؤھلة للحصول

 مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان؛على 
iv.  في طرق الفیضانات؛إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل الواقعة 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

 ) أو المتوسط القومي؛AMIبحسب متوسط دخل المنطقة (بالمئة 120دخل األسرة مجتمعة أكبر من  .1
 وقوع الكارثة؛ و ویقع العقار في السھول الفیضیة في وقت .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 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  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 االستبدال 

أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة 
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 على تأمین 

نون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. وال یجوز للبرنامج الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القا
تقدیم المساعدة في حاالت الكوارث من أجل إصالح أو استبدال أو استعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوف ھذا 

 الشرط.
vii.  شاركة في برنامج غیر مؤھلین للمیعدّ مالكي المساكن الواقعین في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس

 مساعدة مالكي المساكن الذي تدیره الوالیة.
 

f.  :معاییر األھلیة للحصول على المساعدة 
i. یجب أن یكون المنزل مسكوناً من المالك في وقت العاصفة؛ 
ii. ؛یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 
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iii. التعافي من -یجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 ؛)CDBG-DR(الكوارث 

iv. ؛یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكل مستدیم من إعصار ھارفي 
v. مراجعة ازدواجیة المزایا؛ 
vi. یتحملون سداد مدفوعات لدعم طفل؛ یجب أن یكون جمیع المتقدمین ومشاركي المتقدمین في الوقت الحالي 
vii.  یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على أن الضرائب العقاریة ھي حالیة، لدیھم خطة معتمدة للسداد، أو مؤھلین

 للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛
viii.  مطھر؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 
ix. ات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء التأمین ضد یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعد

ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین ضد الفیضانات والحفاظ  الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ
الك مسؤوال إذا علیھ كتابیاً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل الملكیة ونقل قد یكون الم

 أخفق في فعل ذلك.
x.  اتفاقیة اإلحالل:  یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق

 بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.
xi. :سندات أذنیة غیر قابلة لالسترداد 

 فاظ على محل اإلقامة الرئیسي في الممتلكاتویلزم على مالكي المنازل الحاصلین على مساعدة الح .1
قروض  أي قروض المنازل أوأو لمدة ثالث سنوات. ال یسمح بإعادة التمویل بالسحب النقدي، المدعومة

 تفعیل سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى سنوات. كضمان إضافي لمدة ثالث اإلقامة المدعومة من تستفید
 شروط سداد السند (اإلذني).

دفع الضرائب وفي وضع جید بالنسبة للعقارات المدعومة. قد یكون مالكي المنازل على نظام سداد وینبغي  .2
 تقدیمھا إلى المتلقي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون مالئم للتطبیق. من معین، ولكن ال بد

 مكنالممتلكات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات (حیثما ی یجب الحفاظ على التأمین في .3
 وستتم مراقبة العاصفة (إن وجدت) خالل فترة مالحظة مدتھا ثالث سنوات. التطبیق)،

 
g.  ة.  یجب أن یتم بالمئة  70ما ال یقل عن  إنفاقاألھداف الوطنیة: ذوي الدخل المنخفض والمتوسط واالحتیاجات الُمِلحَّ

المؤھلة لألفراد ذوي الدخل المنخفض من االعتمادات المالیة بحسب المنطقة والمتلقي الفرعي على المشاریع 
 ).  LMIوالمتوسط (

 
h. ) إرشادات اإلسكان:  سوف یقوم مكتب األراضي العامةGLO والمتلقین الفرعیة لھ بوضع التوجیھات العامة لإلسكان (

ء، ومتطلبات توفر تفاصیل تشغیلیة بشأن متطلبات األھلیة، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعاییر البناذات الحد األدنى والتي 
اإلبالغ، ومتطلبات البرنامج األخرى.  سوف یصیغ المتلقین الفرعیین توجیھاتھم العامة الخاصة بھم.  وسیتم نشر 

) GLOاإلرشادات العامة لإلسكان من أجل التعلیق العام علیھا قبل االستخدام.  ینبغي على مكتب األراضي العامة (
 الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة.

 
i. ) تقییم االحتیاجات:  سوف یجري مكتب األراضي العامةGLO والمتلقین الفرعیین القائمین على إدارة البرنامج تقییما (

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 (

. وسیحدد LMI and non-LMIوالمتوسط أكل مجموعة اقتصادیة تابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض 
المستھدفة تقییم االحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا، وخصائص السكان الدیموغرافیة لتلقي اھتمام مكثف، والمناطق 

التي سیتم تقدیم الخدمة لھا.  وینبغي أن یحدد تقییم االحتیاجات أھدافا ضمن فئات الدخل المماثلة لألضرار التي لحقت 
) على االنحراف عن األھداف قبل GLOبالمساكن في المناطق المتضررة.  ویجب أن یوافق مكتب األراضي العامة (

ي قُدَُماً في البرنامج.  أن یتم الُمِضّ
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j.   :یلتزم مكتب األراضي العامة (خطة الوصول التسویقیة اإلیجابیةGLOالقائمین على إدارة  ) والمتلقین الفرعیین

البرنامج بالتعزیز اإلیجابي لإلسكان العادل من خالل سیاسات تسویقیة مؤكدة ومثبتة. وسوف یقوم مكتب األراضي 
منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ) والمتلقین الفرعیین بالتنسیق مع GLOالعامة (

)HUD في سیاق ھذا الجھد. وسوف تشمل الجھود التسویقیة اإلیجابیة خطة تسویقیة إیجابیة تستند إلى لوائح اإلدارة (
التصال إلى ). والھدف من ذلك ھو ضمان وصول جھود التوعیة واHUDاألمریكیة لإلسكان والتنمیة الحضریة (

مالكي المنازل المؤھلین من جمیع األصول العرقیة والعنصریة والقومیة والدینیة والعائلیة والمعوقین وذوي 
 "االحتیاجات الخاصة" ومجموعات نوع الجنس.

 
k. ویبدأ تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  :الجدول الزمنيHUDلى ) ع

 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 برنامج الشراء واالقتناء المحلي .2

سیقوم البرنامج المحلي للشراء واالقتناء بإزالة المنازل من طریق األذى.  ونظرا لطبیعة ھذا النشاط، ستتولى إدارة ھذا البرنامج 
 .والھیئات المختصة ذات الصالحیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة وحدات محلیة من الحكومة

) المتأثر من COGوبموجب برنامج الشراء واالقتناء المحلي، تم تخصیص أموال لكل من المجلس االستشاري الحكومي (
لیة ) بوضع طریقة محCOG) اإلسكان.  وسیقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODخالل الطریقة اإلقلیمیة لتوزیع (

وتعدّ مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس والحكومات المحلیة  للتوزیع لتخصیص ھذه االعتمادات المالیة للوحدات المحلیة للحكومة.
الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس والمؤسسات الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس، غیر مؤھلة للحصول على المخصصات من خالل 

 .)MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الطریقة

) لتتیح الفرصة للرقابة المحلیة لتوزیع COGs) من خالل المجالس االستشاریة الحكومیة (MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الطریقةوتطورت 
المخصصات. وبالنظر إلى حجم المنطقة المتضررة وكیف أن إعصار ھارفي أثر على كل منطقة بشكل مختلف، فإن الرقابة المحلیة تعدّ، 

 ، ضروریة من أجل التعافي طویل األجل.من خالل نھج إقلیمي

) المتأثرة COGتدریبا وتوجیھات مكتوبة وأشكاال إلى المجالس االستشاریة الحكومیة ()GLOمكتب األراضي العامة ( وفروس
) مجموعات البیانات COG) المحلیة. وسیقدم كل مجلس استشاري حكومي (MODمن أجل تطویر الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (

في شراكة مع جامعة تكساس في أوستن إلبالغ طریقة التوزیع. وستكون ھناك فروق )GLOمكتب األراضي العامة (نتجھا یالتي 
) على معلومات على GLOبین مجموعات البیانات ھذه. قد تحتوي مجموعات البیانات المقدمة من قبل مكتب األراضي العامة (

 .  لن تكون البیانات الخاصة بالمقدم متوفرة.مستوى المقاطعة والمدینة و / أو الرمز البریدي

)بمتابعة عملیة COG) أن یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODسوف تتطلب التوجیھات العامة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
) نشر إخطار عن أي جلسات استماع علنیة قبل عقد COGمشاركة المواطنین. ویتعین على كل مجلس استشاري حكومي (

ات. تنشر اإلشعارات في جمیع الصحف األكثر مبیعاً لجمیع المقاطعات المؤھلة في المنطقة، والتي یتم نشرھا على الموقع الجلس
) وتقدم لجمیع المدن والمقاطعات المؤھلة في المنطقة. یجب أن تكون جلسات COGاإللكتروني للمجلس االستشاري الحكومي (

 ماعات المفتوحة لوالیة تكساس.االستماع متوافقة تماما مع قانون االجت

) للتعلیق COG) النھائیة على الموقع اإللیكتروني للمجلس االستشاري الحكومي (MODیتم نشر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوما. یجب أن یتم الرد على كل  14). ویجب أال تقل مدة التعلیق العام عن GLOالعام قبل تقدیمھ إلى مكتب األراضي العامة (

) النھائیة في قسم االستجابة لمراجعة MODلیق، ویجب اإلشارة إلى أي تغییرات تم إجراؤھا على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (تع
یوما من تقدیم مكتب األراضي  60) خالل MOD). یجب أن تكتمل الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (GLOمكتب األراضي العامة (

 ).HUDسكان والتنمیة الحضریة () لخطة العمل إلى إدارة اإلGLOالعامة (
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) من قِبَل كل MOD) بمراجعة واعتماد طلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (GLOوعند االنتھاء، سیقوم مكتب األراضي العامة (
بشكل كامل للتأكد من أن كل مجلس  )MOD). وستتم مراجعة جمیع الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (COGمجلس استشاري حكومي (

) یقدم وصفا تفصیلیا للمنھجیة المستخدمة في تخصیص االعتمادات المالیة وترتیب أولویاتھا داخل COGحكومي (استشاري 
) سوف یقوم بتقدیم GLO، فإن مكتب األراضي العامة ()MOD(أقالیمھا. إذا لم تتم الموافقة على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع 

 ).COGمحددة إلى المجلس االستشاري الحكومي ( التَْعِقیب َعلَى العََمل بما في ذلك أي قضایا

a. ) متطلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD:( 
i. ) سیقوم كل مجلس استشاري حكوميCOG بتسھیل عملیة خاصة بالطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ()MOD( ،

 )؛GLOبدعم من مكتب األراضي العامة (
ii. أو األنشطة المؤھلة (التوزیع على أساس،  وضع معاییر موضوعیة لتخصیص االعتمادات المالیة للجھات

 على سبیل المثال ال الحصر، الحاجة غیر الُملباة)؛
iii. :عملیة مشاركة المواطنین 

i. ،تطویر خطة لمشاركة المواطنین 
ii. ) عامتین قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة 2إجراء ما ال یقل عن جلستین (

 ؛)MOD(للتوزیع 
iii.  ستكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1واحدة (جلسة استماع عامة ( 
iv.  یوًما على األقل. 14ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة 

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؛GLOوعات الُمنجزة، إلى سلطة مكتب األراضي العامة (المشر
viii.  من شروط إعانات الدخل المنخفض والمتوسط،70خطة لتلبیة % 
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.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً"  %80یجب أن تلبي

   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات والمقاطعات المتأثرة،  %20یجب أن تلبي

 مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".
 

c. .الكیانات المؤھلة:  وحدات الحكم المحلي والھیئات صاحبة السلطة في نزع الملكیة للصالح العام 
 

d. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانون األنشطة المؤھلةHCDA 25-24(أ) ( 105) و8-7(أ) ( 105) و1(أ) ( 105) البند( : 

i. الشراء؛ 
ii. االقتناء؛ 
iii. ؛مساعدة انتقال السكن، عند أنشطة الشراء أو االقتناء 
iv. دفعة أولى للمساعدة في أنشطة الشراء أو االقتناء؛ 
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v. ؛الھدم فقط  
vi. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 
vii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم المشورة 15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ) %

 القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛
viii. ) ،تكلفة برنامج منحة التخفیف من مخاطر الكوارثHMGP للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

)FEMA.( 
 

e. .تعدّ األنشطة الواقعة  أنشطة غیر مؤھلة: مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث
 غیر مؤھلین للمشاركة في البرنامج.في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس 

 
f. امة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة اإلرشادات العامة للبرنامج:  سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات ع

، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات )DR-CDBG(التعافي من الكوارث -المجتمعات
التأھل اإلضافیة.  یجب نشر اإلرشادات العامة للتعلیق العام قبل االستخدام.  ینبغي على مكتب األراضي العامة 

)GLO (.الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة 
 

g.  ة، وعملیات األھداف الوطنیة: الدخل المنخفض والمتوسط، والقضاء على األحیاء الفقیرة / والعشوائیة، والحاجة الُمِلحَّ
 ، والحافز المنخفض / المتوسط.)LMB(شراء منخفضة / متوسطة القیمة 

 
h. یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30 تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو  :الجدول الزمنيHUD على (

 خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل .3

المؤھلة التي تكبدھا مالكو المنازل ) بإدارة برنامج رد المدفوعات لمالكي المنازل للنفقات GLOسیقوم مكتب األراضي العامة (
 دوالر لكل أسرة. 50،000إلصالحات اإلقامة األساسیة قبل تقدیم طلب التمویل. قد یتم سداد ما یصل إلى 

 
a.   :دوالر 100,000,000مقدار المخصصات 

i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً" والتي  %80یجب أن تلبي
 ؛) (المقاطعات والرموز البریدیة)HUDحددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات بشكل عام والمقاطعات المتأثرة،  %20یجب أن تلبي
 ؛مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا"

iii. ) سیتاح البرنامج أوالً لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسطLMI.قبل إتاحتھ لغیرھم من األسر ( 
 

b.  :إعادة التخصیص 
i. الخاصة بالمقاطعات بشكل عام والمقاطعات المتأثرة، مطروًحا منھا الرموز 20قیة في حدود الـ أي أموال متب %

% من المناطق التي تم تحدیدھا وفقًا لمعاییر 80البریدیة "األكثر تأثًُرا"، سیتم إعادة تخصیصھا إلى نسبة الـ 
(المقاطعات والرموز البریدیة)  "المناطق تأثراً وتضرراً "أكثر ) HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 للمنطقة الممكنة التطبیق؛
ii.  من المناطق التي تم تحدیدھا 80سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة لبرنامج مساعدة مالكي المنازل إلى %

) (المقاطعات والرموز البریدیة) إلعادة التوزیع إلى HUDتحت تصنیف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 ).COGالمجلس االستشاري الحكومي (أقالیم 

 



 
 

 
81 من 127 صفحة    
 

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. الرھن القسري؛ دفع 
ii. مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة 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. في طرق الفیضانات؛التي تقع  إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل 
v. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

 ) أو المتوسط القومي؛AMIبحسب متوسط دخل المنطقة (بالمئة  120دخل األسرة مجتمعة أكبر من  .1
 یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و .2
الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبا من لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على  .3

 مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.
i  . 1994من قانون اإلصالح للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات لعام  582وتنص المادة ،

اتحادیة في ) على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة U.S.C. 5154a 42بصیغتھ المعدلة (
حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 

عن األضرار التي لحقت بأي  "اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم" القروض) للفرد من أجل
ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث 

ضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات الفی
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 الممتلكات. قد 

لبرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى ال یوفر ا
 شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

ii.  غیر مؤھلین للمشاركة یعدّ مالكي المساكن الواقعین في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس
  في ھذا البرنامج.

 
f. :معاییر األھلیة الستحقاق المساعدة 

i.  أن یكون المنزل مسكوناً من المالك في وقت العاصفة؛یجب 
ii. ؛یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 
iii. التعافي من -یجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 ن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس.نطاق مدینة ھیوستباستثناء المنازل الواقعة في  ؛)DR-CDBG(الكوارث 
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. ي ضرائب حالیة، ولدیھ خطة سداد معتمدة، أو یجب على مقدم الطلب تقدیم أدلة على أن الضرائب العقاریة ھ

 مؤھلة للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة؛
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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 إلیھم 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. المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة تتعلق  اتفاقیة اإلحالل:  یجب أن یوافق مالكي المنازل

المدعومة على إعادة أي مساعدة  المنازل ینبغي أن یوافق مالكي بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد.
 مزدوجة في حالة تلقیھم مساعدة أخرى للكارثة لنفس الغرض في وقت الحق.

xi. :سندات أذنیة غیر قابلة لالسترداد 
i.  یتعین على مالكي المنازل ممن تلقوا مساعدات الحفاظ على إقامتھم الرئیسیة في العقار المدعوم، لمدة

سنوات. ال یسمح بإعادة تمویل بالسحب النقدي أو قروض المنازل أو أي قروض یستخدمھا  )3( ثالث
عیل شروط السداد ) سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تف3المنزل المدعوم، كضمان لمدة ثالث (

 الخاصة بالمستند اإلذني.
ii.  یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جید. قد یملك مالكي المنازل خطة

 سداد، ولكن یجب تقدیمھا إلى المتلقي الفرعي.
iii. (إن وجدت) یجب الحفاظ على التأمین في العقارات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات 

 والعواصف الجویة (إن وجدت) لفترة الثالث سنوات.
 

g. .ة  الھدف القومي: ذوي الدخل المنخفض والمتوسط واالحتیاجات الُمِلحَّ
 

h. یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  :الجدول الزمنيHUD (
 رح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقت

 برنامج الوقایة من التشرد .4

) وغیره من الوكاالت الحكومیة أو المنظمات غیر الربحیة التي لدیھا خبرة في الوقایة من GLOسیقوم مكتب األراضي العامة (
التشرد بإدارة برنامج منع التشرد. سیتكون البرنامج من ثالثة أنشطة رئیسیة لغرض وحید ھو منع التشرد في المنطقة بعد إعصار 

 منخفض والمتوسط.  ھارفي. وسوف یقتصر ھذا البرنامج فقط على األسر ذات الدخل ال

a.   دوالر 50,000,000المخصصات المتعلقة بالبرنامج 
i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً" والتي  %80یجب أن تلبي

 ؛)) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDحددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات والمقاطعات المتأثرة،  %20یجب أن تلبي

 مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".
 

b. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان ، وقانوناألنشطة المؤھلةHCDA 8(أ) ( 105والبند  )20(أ) ( 105) البند(: 
i. المساعدة في الرھن العقاري قصیر األجل لتوصیل مساعدات  -قصیرة األجل  المساعدة في الرھن العقاري

بدفع أقساط الرھن العقاري على إقامتھم  LMIدوالر لألسر متوسطة ومنخفضة الدخل  10,000تصل إلى 
األساسیة. یھدف ھذا البرنامج إلى منع عملیات الرھن أو الممارسات الجشعة، وانخفاض القیمة الشرائیة 
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ل في المناطق المتأثرة وضمان أن األسر یمكن أن تستمر في الطریق إلى التعافي دون خطر وشیك للمناز
 بالتشرد. یجب أن یكون مقدمو الطلبات متأخرین في دفع الرھن العقاري لیكونوا مؤھلین.
 

ii. لى ر إالدو 1,000المساعدة الخاصة بالمرافق مساعدة تصل إلى برنامج م سیقد -ة الخاصة بالمرافق لمساعدا
قد تشمل ھذه المساعدة، الكھرباء یة. رلفوافق المرت احتیاجاالمتوسط لتلبیة والمنخفض الدخل ذات األسر ا

 والغاز ومیاه الصرف الصحي والمیاه وغیرھا من فواتیر الخدمات والمرافق. 
 

iii.  اإلیجار لألسر ذات تقدم ھذه المساعدة الخاصة بالتأجیر، مساعدات  -المساعدة في تأجیر المساكن الُمستأجرة
شھًرا من  24الدخل المنخفض والمتوسط الذین ھم في حاجة للسكن. قد یشمل ھذا البرنامج ما یصل إلى 

المساعدة في اإلیجار، بما في ذلك ودیعة التأمین وودیعة المرافق. سیتم إدارة ھذا البرنامج باستخدام "اإلیجار 
، وسیتم ربط الحد )HUD() الذي تم نشره من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة FMRالسوقي العادل" (

 .FMRاألقصى لمبلغ المكافأة لكل أسرة بذلك "اإلیجار السوقي العادل" 
 

c. .معاییر األھلیة:  ستتوفر إرشادات إضافیة إلى اإلرشادات العامة لھذا البرنامج 
 

d.  مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. نطاقفي غیر مؤھلة: تعدّ األنشطة الواقعة 
 

e. الھدف القومي: دخل منخفض ومتوسط 
 

) HUDیكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( :الجدول الزمني
 البرنامج.على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء 

 برنامج التأجیر بأسعار معقولة ومناسبة .5

برنامج اإلسكان للتأجیر بأسعار معقولة ومناسبة.  وقد تم تصمیم البرنامج لتوفیر  ) بإدارةGLOسیقوم مكتب األراضي العامة (
ق االعتمادات المالیة الالزمة إلعادة التأھیل وإعادة البناء والبناء الجدید لمشاریع اإلسكان المتعددة األسر بتكلفة معقولة في المناط

 المتأثرة بإعصار ھارفي.  

a.   :دوالر 250,000,000المخصصات للنشاط 

i. ) في المائة من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر 80ویجب أن تلبي ثمانون (
 ) (المقاطعات والرموز البریدیة).HUDتأثرا وتضرراً" التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

ii.  جات غیر الُملبَّاة في المقاطعات والمقاطعات المتأثرة، من االعتمادات المالیة االحتیا %20یجب أن تلبي
 مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".

b. ملیون دوالر لكل تطویر 25 :الجائزة القصوى 
c. التصرف بشكل فردي أو كمشاركین في شراكة محدودة (المتقدمین المؤھلین :LP أو شركة ذات مسؤولیة محدودة (

)LLC:( 
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i. رضین ھادفین للربح؛مطورین/ مقت 
ii. سلطات اإلسكان العامة؛ 
iii. وحدات الحكومات المحلیة؛ 
iv. مطورین/ مقترضین غیر ھادفین للربح. 

d. المجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان ، وقانوناألنشطة المؤھلةHCDA 9(أ) ( 105) و4(أ) ( 105) و1(أ) ( 105) البند (
 :  )15-14(أ) ( 105) و11(أ) ( 105و

i. اإلعمار، وبناء مشاریع جدیدة لإلسكان متعددة األسر بأسعار معقولة. إعادة التأھیل، وإعادة 

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  ؛)DR-CDBG(الكوارث 
 ھاریس.

iii.  من فترة القدرة على أكثر ) سنة أو 20من الوحدات لمدة عشرین (بالمئة  51یجب تقیید ما ال یقل عن
أو أقل من بالمئة  80) الذین یكسبون LMIلألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (ادي التدبیر االقتص

 ) بإیجارات معقولة.AMFIمتوسط دخل األسرة في المنطقة (
iv.    إیجارات الشراكة االستثماریة مع (مع  المیسورة راتإلیجاافق اتتوأن یجبHOMEمن ھا غیر) و

 ت.   جد، إن و)LURA(ضي راألام استخداتفاقیة اضة على ولمفرد القیوا
v.     .أنواع العقارات: یشمل التطویر اإلیجاري متعدد األسر ثمان وحدات أو أكثر تحت ملكیة مشتركة 
vi. ) سوف یحدد إشعار برنامج اإلیجار بتكلفة معقولة ومناسبةNOFAبوضوح عملیة تقدیم الطلبات وفترة ( 

القبول، ومعاییر الحد األدنى (بما في ذلك قوانین البناء المعمول بھا)، ومعاییر االختیار وعملیة منح 
 الجائزة.

vii.  شھًرا من تاریخ سریان العقد، ما لم یتم التمدید خالف ذلك. 18یجب إتمام بناء المشروع في غضون 

f.  نطاق مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة. نطاق مدینة ھیوستن و/أو فيفي غیر مؤھلة: تعدّ التنمیة الواقعة 
 

g. :دخل منخفض ومتوسط الھدف القومي 
 

h.  :یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( إطار زمنيHUD (
 على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

 والقوة األساسیة لبرنامج اإلیواءإصالح جزئي  .6

) GLO) حالیًا من قبل مكتب األراضي العامة (PREPSیتم إدارة برنامج اإلصالح الجزئي والقوة األساسیة لإلیواء (
).  یوفر البرنامج إصالحات فوریة ومؤقتة FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( )PA( بموجب المساعدة العامة

 الوكالةتُحدد  ) الُمعتمدة.FEMAدوالر من خسائر الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( 17,000تكبدت أقل من للمنازل التي 
 PREPS( لإلیواء األساسیة والقوة الجزئي ) المتقدمین المؤھلین للمشاركة في برنامج اإلصالح FEMA( الطوارئ إلدارة الفیدرالیة
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الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة لوكالةمساعدة الفردیة لالللحصول على ) فترة التقدیم  FEMA( الطوارئ إلدارة الفیدرالیة ). أغلقت الوكالة
) FEMA IA ( كبرنامج للمساعدة العامة . 2017) في نھایة نوفمبرPA() ستقوم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ،FEMA (

دوالر من ھذا  75,000,000) ما یصل إلى GLOالعامة (من النفقات، وسوف یستخدم مكتب األراضي بالمئة  90بتغطیة 
 التخصیص لتغطیة اإلصالحات التي تتم على المنازل.

a.   :دوالر 72,675,000المخصصات للنشاط 
i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً"  %80یجب أن تلبي

 ؛)) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  أثرة، من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات والمقاطعات المت %20یجب أن تلبي

 مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".
b. :إعادة التخصیص 

i. ) المؤثرة على المقاطعات بشكل عام   %)20سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة داخل العشرین
% من المناطق التي تم تحدیدھا 80إلى  "األكثر تأثًرا"والمقاطعات مطروًحا منھا الرموز البریدیة 

(المقاطعات وتضرًرا" األكثر تأثراً "المناطق ) HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (بواسطة إدارة 
 ؛)والرموز البریدیة

ii.  من المناطق التي تم 80سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة لبرنامج مساعدة مالكي المنازل إلى %
البریدیة) إلعادة ) (المقاطعات والرموز HUDتحدیدھا تحت تصنیف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 ).COGالتوزیع إلى أقالیم المجلس االستشاري 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. :2018إن البرنامج المقترح قید التنفیذ. تاریخ االنتھاء المقترح ھو نھایة یونیو  اإلطار الزمني. 

 

 برنامج البنیة التحتیة المحلي   .7

البنیة التحتیة المحلیة وجھود التخفیف جزء أساسي من برنامج شامل ) أن إصالح وتحسین GLOیدرك مكتب األراضي العامة (
للتعافي طویل األجل ویعتبرا عنصران أساسیان.  تعتبر أنشطة البنیة التحتیة ضروریة لیس فقط من أجل التعافي على المدى 

یل.  سوف یوفر برنامج البنیة الطویل واستعادة اإلسكان، بل من أجل تعافي المجتمعات المحلیة وصالحیتھا على المدى الطو
التحتیة المحلیة اإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى الطویل، واستعادة البنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة التي تأثرت 

نظراً بإعصار ھارفي.  یجب أن یثبت كل نشاط للبنیة التحتیة كیف سیساھم في استعادة وترمیم اإلسكان على المدى الطویل. و
) ھذا البرنامج، مع الوحدات المحلیة للحكومات (المدن GLOلطبیعة ھذا النشاط، فسوف یدیر مكتب األراضي العامة (

 والمقاطعات) كجھات فرعیة.

 COGالحكومي في إطار برنامج البنیة التحتیة المحلیة، تم تخصیص العتمادات المالیة لكل إقلیم متأثر في المجلس االستشاري 
) بتطویر الطریقة COG) للبنیة التحتیة.  سوف یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODالطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ( من خالل

) GLO) لتخصیص االعتمادات المالیة للوحدات الحكومیة المحلیة. یشجع مكتب األراضي العامة (MODاإلقلیمیة للتوزیع (



 
 

 
86 من 127 صفحة    
 

شر للمرافق المتضررة، وتقاسم التكالیف من وكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ على إعطاء األولویة للبنیة التحتیة لإلصالح المبا
)FEMA.تعدّ  ) والتخفیف، ومرافق التحكم في المیاه والفیضانات بسبب محدودیة االعتمادات المالیة المتاحة في ھذا التخصیص

ھاریس والمؤسسات الواقعة في نطاق مقاطعة ھاریس، غیر مدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس والحكومات المحلیة الواقعة في نطاق مقاطعة 
 ).MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة مؤھلة للحصول على المخصصات من خالل الطریقة

) لتتیح الفرصة للرقابة المحلیة لتوزیع COGs) من خالل المجالس االستشاریة الحكومیة (MOD(للتوزیع  اإلقلیمیة الطریقةوتطورت 
حجم المنطقة المتضررة وكیف أن إعصار ھارفي أثر على كل منطقة بشكل مختلف، فإن الرقابة المحلیة تعدّ،  المخصصات. وبالنظر إلى

 من خالل نھج إقلیمي، ضروریة من أجل التعافي طویل األجل.

 )COG) تدریبا وتوجیھات عامة مكتوبة ونماذج إلى المجالس االستشاریة الحكومیة (GLOوسیوفر مكتب األراضي العامة (
) مجموعات COG). وسیقدم كل مجلس استشاري حكومي (MODالمتأثرة من أجل تطویر الطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع (

) في شراكة مع جامعة تكساس في أوستن إلبالغ طریقة التوزیع. وستكون GLOالبیانات التي ینتجھا مكتب األراضي العامة (
) على GLOتوي مجموعات البیانات المقدمة من قِبَل مكتب األراضي العامة (ھناك فروق بین مجموعات البیانات ھذه، وقد تح

 معلومات على مستوى المقاطعة والمدینة و / أو الرمز البریدي.

بمتابعة عملیة  )COG) أن یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODسوف تتطلب التوجیھات العامة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
) نشر إشعار بأي جلسات استماع عامة قبل عقد جلسات COGیُطلب من كل مجلس استشاري حكومي (مشاركة المواطنین. 

االستماع. ویتم نشر اإلشعارات في جمیع الجرائد األعلى مبیعاً لجمیع المقاطعات المؤھلة في المنطقة، ویتم نشرھا على الموقع 
ھا إلى جمیع المدن والمقاطعات المؤھلة في المنطقة. یجب أن ، كما یتم تقدیم)COG(اإللكتروني للمجلس االستشاري الحكومي 

 تكون جلسات االستماع متوافقة تماما مع قانون االجتماعات المفتوحة لوالیة تكساس.

) للتعلیق COG) النھائیة على الموقع اإللیكتروني للمجلس االستشاري الحكومي (MODیتم نشر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
یوًما. یجب الرد على كل تعلیق  14). یجب أال تقل فترة التعلیق العام عن GLOدیمھا إلى مكتب األراضي العامة (العام قبل تق

) النھائیة یجب أن تُسجل في قسم االستجابة لمراجعة مكتب األراضي MODوأیة تغییرات تطرأ على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
) GLOیوما من تقدیم مكتب األراضي العامة ( 60) خالل MODقلیمیة للتوزیع (). كما یجب أن تكتمل الطرق اإلGLOالعامة (

 ).HUDلخطة العمل إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

) من قِبَل كل MOD) بمراجعة واعتماد طلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (GLOوعند االنتھاء، سیقوم مكتب األراضي العامة (
بشكل كامل للتأكد من أن كل مجلس  )MOD). وستتم مراجعة جمیع الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (COGمجلس استشاري حكومي (

) یقدم وصفا تفصیلیا للمنھجیة المستخدمة في تخصیص االعتمادات المالیة وترتیب أولویاتھا داخل COGاستشاري حكومي (
) سیقدم تَْعِقیب َعلَى GLO)، فإن مكتب األراضي العامة (MODإذا لم یتم اعتماد الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ( األقالیم التابعة.

 )، متضمناً مشاكل محددة.COGإلى المجلس االستشاري الحكومي ( العََمل

 ):MODأ. متطلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ( 

i. ) سیقوم كل مجلس استشاري حكوميCOG) بتسھیل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (MOD بدعم من (
 ؛)GLO(مكتب األراضي العامة 

ii.  ،وضع معاییر موضوعیة لتخصیص االعتمادات المالیة للجھات أو األنشطة المؤھلة (التوزیع على أساس
 على سبیل المثال ال الحصر، الحاجة غیر الُملباة)؛

iii. :عملیة مشاركة المواطنین 
 ؛تطویر خطة لمشاركة المواطنین  .1
) عامتین قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة 2إجراء ما ال یقل عن جلستین ( .2

 ،)(MODللتوزیع 
 ) ستكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1جلسة استماع عامة واحدة ( .3
 یوًما على األقل. 14ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة  .4
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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. ؛التأكد من تخصیص نسبة مئویة من االعتمادات المالیة إلى المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًرا 
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 الدخل المنخفض والمتوسط% من شروط إعان70خطة لتلبیة 
ix.  إنشاء أي معاییر إضافیة لألھلیة تتجاوز ما ھو مطلوب من قَِبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

)HUD) أو مكتب األراضي العامة (GLO.( 
 

b.  :دوالر 413,431,338 مقدار المخصصات 
i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً" التي  %80یجب أن تلبي

   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDحددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  اطعات من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات بشكل عام والمق %20یجب أن تلبي

 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 بما  )،11(أ) ( 105) و7-9(أ) ( 105) و1-5(أ) ( 105) البند

 في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام إدارة

 میاه العواصف؛
ii.  المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام، الجسور، ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق

 إلخ)؛
iii. ھدم وإعادة تأھیل المباني التجاریة والصناعیة المملوكة للقطاعین العام أو الخاص، وتطبیق القانون؛ 
iv. لتأھیل التنمیة االقتصادیة (مثل المشاریع الصغیرة والمساعدة في األعمال التجاریة الصغیرة، وإعادة ا

التجاري، وأنشطة التنمیة االقتصادیة الخاصة، بما في ذلك تحدید أولویات المساعدة للشركات التي تفي 
 بتعریف شركة صغیرة)؛

v.   الخدمة العامة (مثل التدریب الوظیفي وخدمات التوظیف والرعایة الصحیة ورعایة األطفال ومنع الجریمة
 ).%15ضمن الحد األقصى البالغ 

 
e.  مؤھلة: أنشطة غیر 

i. التعافي من الكوارث (-ال یجوز استخدام أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-DR لتوسیع سد (
أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب من صنادیق المنح 

 حواجز والسدود أن:) للCDBG-DRالتعافي من الكوارث (-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع للجیش   .1

 U.S. Army Corps of Engineers National Leveeاألمریكي أو المخزون الوطني للسدود 
Database or National Inventory of Dams؛ 

-PL 84ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي  .2
(إعادة  U.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 Rehabilitation Programب  99

 التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر االتحادیة)؛
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نامج للتأمین ضد الفیضانات التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة التأكد من أن الھیكل معتمد بموجب بر .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.  شركة مملوكة ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ال یجوز استخدام االعتمادات المالیة لمساعدة أي 
iii.  المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والمحاكم ومراكز تشغیل

 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 (FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (والذي تسدده الوكالة 
التأمین أو أي مصدر آخر، وذلك یعود جزئیاً إلى القیود المفروضة على ازدواجیة المزایا المحددة في خطة 

بشكل العمل ھذه. لن یكون النشاط الجاري قبل اإلعالن الرئاسي عن الكوارث مؤھالً ما لم تؤثر الكارثة 
 مباشر على المشروع المذكور.

v.  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. 250,000ھو $ 
vi.  غیر مؤھلین للمشاركة في البرنامج.الواقعة في نطاق مدینة ھیوستن و/أو في نطاق مقاطعة ھاریس تعدّ األنشطة 

 
f. .ة  األھداف الوطنیة: دخل منخفض ومتوسط، القضاء على خراب األحیاء الفقیرة والحاجة الُمِلحَّ

 
g. 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.

 برنامج اإلنعاش االقتصادي .8

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 في مجال 

ذه العاصفة لم یتم رؤیتھا بعد.  غمرت المیاه الشركات التي لم تكن موجودة في السھول الفیضیة، األعمال، اآلثار الطویلة األجل لھ
مثل المنازل.  كانت المناطق بدون وسائل االتصال والمرافق الضروریة، مما منع الشركات التي لم تغمرھا المیاه مباشرة في 

ملھا وبالتالي حدث تغییر في قاعدة العمالء للعدید من الشركات بعض الحاالت من فتح أبوابھا ألسابیع.  تأثرت مجتمعات بأك
 المجاورة.  الصغیرة 

) بتنفیذ برنامج اإلنعاش االقتصادي بشكل مباشر والذي سیوفر المساعدة GLOوللمرة األولى، سیقوم مكتب األراضي العامة (
المؤجلة القابلة لإلعفاء مقابل استبدال الوظائف أو المؤقتة للشركات التي تأثرت بإعصار ھارفي من خالل القروض والقروض 

) في تقدیم إشعار بتوافر GLOاالحتفاظ بھا للموظفین ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.  وسوف یشرع مكتب األراضي العامة (
 ھارفي.  االعتمادات المالیة واختیار مقدم (مقدمین) مزودین بالخلفیة المناسبة لخدمة الشركات التي تأثرت بإعصار 

a. :دوالر 100,000,000 مقدار المخصصات 
i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً"  %80یجب أن تلبي

 )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (



89 من 127 صفحة  

ii.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات والمقاطعات المتأثرة،  %20یجب أن تلبي
 مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".

b.   :إعادة التخصیص 
i. ) المؤثرة على المقاطعات بشكل عام  %)20سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة داخل العشرین

% من المناطق التي تم تحدیدھا 80إلى  "األكثر تأثًرا"لرموز البریدیة والمقاطعات مطروًحا منھا ا
(المقاطعات وتضرًرا" األكثر تأثراً "المناطق ) HUDبواسطة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 )؛والرموز البریدیة
ii.  األكثر "تأثًرا % من المناطق 80سیتم إعادة تخصیص أي أموال متبقیة لبرنامج البنیة التحتیة المحلیة إلى

) (المقاطعات فقط) HUDوتضرًرا" والتي تم تحدیدھا تحت تصنیف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 ).COGإلعادة التوزیع إلى أقالیم المجلس االستشاري الحكومي (

الحد األقصى للمساعدة:     .c
i. ال یجوز ألي مشروع الحصول على أكثر من 250,000 دوالر 

d. األنشطة المؤھلة:  تشمل أنشطة التنشیط االقتصادي المسموح بھا في إطار المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات-
(أ)  105) البند HCDAالمجتمعیة ( والتنمیة اإلسكان وقانونCDBG)- DR-CDBG( ،DR(التعافي من الكوارث 

ثال ال الحصر، القروض المؤجلة أو القروض على سبیل الم)، 22(أ) ( 105) و9(أ) ( 105) و17(أ) ( 105) و14-15(
من كود  13) في البند SBAالمؤجلة للشركات الصغیرة كما تم تعریفھا من قبل إدارة المشروعات الصغیرة (

الزراعة  إدارةأو الشركات العاملة في "العملیات الزراعیة" التي تلبي معاییر وكالة  121اللوائح الفیدرالیة الجزء 
.  1400.500من كود اللوائح الفیدرالیة  7األمریكیة للخدمات الزراعیة، الموضحة في البند 

e. :أنشطة غیر مؤھلة 
ii. تقدیم المساعدة للشركات الغیر ُمعرفة على أنھا شركات صغیرة 
iii. مساعدة القطاع الخاص 

f. :المتقدمین المؤھلین 
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 وزارة وكالةأو الشركات العاملة في "العملیات الزراعیة" والتي تستوفي معاییر 121 الجزء الفیدرالیة
 ؛1400.500 7الزراعیة الواردة في البند  للخدمات األمریكیة

g.  األھداف الوطنیة: دخل منخفض ومتوسط 

h.  یوًما بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 30تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو   :الجدول الزمنيHUD (
 ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو 

 التخطیط الوالئي والمحلي واإلقلیمي .9

قد التزم ) GLOمكتب األراضي العامة (باإلضافة إلى تحسین خطة الوالیة لالستجابة والتعافي من الكوارث السابق ذكرھا، فإن 
كنتیجة للدراسات. وبسبب الطبیعة الشاسعة بأغراض التخطیط في المنطقة المتأثرة وبإتمام بعض المشاریع التي تم تحدیدھا 

) على األسالیب اإلقلیمیة GLOللكارثة الحالیة والطبیعة المتكررة للكوارث في المنطقة، فقد یركز مكتب األراضي العامة (
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تنفیذ الدراسات باإلضافة إلى حلول محلیة محددة لتعزیز التعافي السلیم طویل األجل ومن أجل توفیر طریقة فعالة ومؤثرة الختیار و
إلجراء و / أو البائعین ) مع جامعات تكساس العامة GLOالتخطیطیة بعد إعصار ھارفي، فسوف یعمل مكتب األراضي العامة (

). سوف یستخدم مكتب األراضي CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-دراسات مع صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
مع المحلي لتشمل االجتماعات العامة، وطلبات المعلومات، وجلسات االستماع، والدراسات ) عملیة مسح المجتGLOالعامة (

) GLOاالستقصائیة المكتوبة لتحدید االحتیاجات المحددة للدراسات التخطیطیة بشكل أفضل. لقد أعد مكتب األراضي العامة (
ھا التخطیطیة إلضافتھا إلى قائمة شاملة من المشاریع حساب برید إلكتروني وھو یدعو المجتمعات بشكل نشط إلى تقدیم احتیاجات

) بتجمیع قائمة كاملة GLOالمطلوبة، وبمجرد جمع االستطالعات من المجتمعات المحلیة، سیقوم مكتب األراضي العامة (
) مع GLOباحتیاجات الدراسة في منطقة التأثر  سیتم النظر في فرص الھیكلة اإلقلیمیة وسیعمل مكتب األراضي العامة (

لتحدید الخبراء المؤھلین لمھام محددة تم تحدیدھا، وستعمل ھذه العملیة باإلضافة لتوافر أموال  و / أو البائعین الجامعات العامة
التخطیط على توحید الطرق من خالل التنسیق والتخطیط اإلقلیمیین على مستوى لم یتحقق بعد من خالل صنادیق المنح اإلجمالیة 

 ) في تكساس.CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-اتلتنمیة المجتمع

) استجابات من الھیئات الحكومیة المحلیة من خالل أكثر من مسح لتحدید األولویات GLOقد یلتمس مكتب األراضي العامة (
حلول  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 الجھود الرامیة 
إلى مزید من التعافي من إعصار ھارفي، التخفیف من األضرار المستقبلیة، ووضع خطط لجھود التعافي الشامل. من خالل المزید 

) بتخصیص جزء من أموال التخطیط ھذه لعملیة GLOعلى خطة العمل ھذه، قد یقوم مكتب األراضي العامة (من التعدیالت 
تقدیم طلبات تنافسیة مما یسمح للھیئات الحكومیة المحلیة بالتقدم للحصول على دراسات محددة من اختیارھم. باإلضافة إلى ذلك، 

ال التخطیط ھذه إلى مصاریف مؤھلة أخرى لتنفیذ مشروعات محددة تم قد تؤدي التعدیالت اإلضافیة إلى تحویل جزء من أمو
 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 العامةGLO ( بإجراء جمیع القرارات النھائیة فیما یتعلق بدراسات التخطیط والتنسیق مع

لتحدید النطاقات، ومعاییر جھود التخطیط، ونوع البیانات التي سیجمعونھا. ویضمن ھذا النھج أن  و / أو البائعین الجامعات العامة
سیساعد ذلك في ضمان تحقیق االتساق والدقة في دراسات التخطیط التي تُجرى في مناطق مختلفة یمكن دمجھا وتحلیلھا، كما 

 جمع البیانات.

ستقوم الدولة بتطویر والحفاظ على نظام قاعدة بیانات آمن یوثق تأثیر الكوارث الماضیة ویوفر بیانات تحلیلیة لتقییم مخاطر 
مخاطر الطبیعیة األخرى. وذلك سیمّكن األخطار الطبیعیة، بما في ذلك التأثیر المتوقع لألحداث الجویة المتطرفة في المستقبل وال

الدولة من تحسین معلوماتھا المتعلقة بالكوارث وقدرات التحلیالت وتعزیز التواصل والتعاون وجمع المعلومات بین وكاالت 
عھا بإعالم الدولة ذات الصلة التي لھا دور في االستجابة للكوارث والتعافي منھا. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم البیانات التي یتم جم

 كل من الوالیات والمجتمعات المحلیة بالحلول الممكنة التي تخطط إلنشاء مشھد أكثر مرونة في والیة تكساس.

a. :دوالر 137,685,446 مقدار المخصصات 
i.  من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المناطق "األكثر تأثراً وتضرراً"  %80یجب أن تلبي

   )؛) (المقاطعات والرموز البریدیةHUDوالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ii.  قاطعات من االعتمادات المالیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعات بشكل عام والم %20یجب أن تلبي

 المتأثرة، مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".
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b.  األنشطة المؤھلة:  التخطیط المؤھل، والتصمیم البیئي الحضري، وإدارة التخطیط، وأنشطة بناء القدرات على النحو
 .)12(أ)( 105) البند HCDA(المجتمعیة  والتنمیة اإلسكان وقانون 570.205من كود اللوائح الفیدرالیة  24الوارد في البند 

c.  والحكومات المحلیة الواقعة في أنشطة التخطیط الواقعة في نطاق مدینة ھیوستن ونطاق مقاطعة ھاریس  :غیر المؤھلة األنشطة
 مقاطعة ھاریس.

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.

 

 صنادیق االعتمادات المالیة اإلداریة .10

.  لن دوالر 251,210,750و ، %)5خمسة ( بما في ذلك تكالیف إدارة المتلقي الفرعي لن تتجاوز التكالیف اإلداریة للوالیة
) d( 5306من قانون الوالیات المتحدة  42. األحكام المحددة بموجب البند %20واإلداریة مجتمعة تتجاوز التكالیف التخطیطیة 

) لن تنطبق على مدى الحد من نفقات إدارة الدولة وتتطلب iiiو ( (i) (1) (a) 570.489§من كود اللوائح الفیدرالیة  24والبند 
من كود اللوائح  24دوالر.  بموجب البند  100,000اإلداریة التي تتجاوز مطابقة الدوالر إزاء دوالر من أموال الدولة للتكالیف 

، فإن األنشطة التنفیذیة 58.6§كود اللوائح الفیدرالیة  24§ ، باستثناء المتطلبات المعمول بھا في (3) (a) 58.34§الفیدرالیة 
) بسحب تكالیف ما GLOب األراضي العامة (واإلداریة ھي أنشطة معفاة بموجب خطة العمل ھذه. وبمجرد التعاقد، سیسمح مكت

قبل االتفاق المرتبطة باألنشطة المؤھلة للتعافي من الكوارث والتي یرجع تاریخھا إلى تاریخ الكارثة بالنسبة للمتلقین الفرعیین 
 ) مع التوثیق المناسب.GLOومكتب األراضي العامة (

 خصصة للتكالیف اإلداریة المرتبطة باالعتمادات المالیة للمنح% الم5) بكامل نسبة  GLOالعامة ( األراضي مكتبسیحتفظ 
ألغراض اإلشراف واإلدارة وإعداد التقاریر. ویأتي االستثناء   (CDBG-DR) الكوارث من التعافي-المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة

شطة اإلسكان التي تتطلب أنشطة % من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة بأن2الوحید في الحصول على عالوة تصل إلى 
باإلضافة إلى ذلك، سیتم السماح لكل من مقاطعة ھاریس ومدینة  من النوع اإلداري في برامج مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن.

% لألنشطة غیر 6% من مبالغ البرنامج لتغطیة التكالیف المتعلقة مباشرة بتنفیذ أنشطة اإلسكان و10ھیوستن بإنفاق ما یصل إلى 
بمجرد تحدید مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن للبرامج، سیتم تحدید التكالیف اإلداریة في  .المتعلقة بأنشطة السكن والبنیة التحتیة
% كحد أقصى من إجمالي 15وستحدد مبالغ تغطیة أنشطة الھندسة والتصمیم بنسبة  میزانیات خطة العمل المعدلة التالیة.
سیحدّ كل من  ).GLOمر خدمات خاصة؛ حیث تخضع لموافقة مكتب األراضي العامة (مخصصات المشروع ما لم یتطلب األ

% لكل مخصص الستكمال 5) ومقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن من تكالیف التخطیط لتصل إلى GLOمكتب األراضي العامة (
 .570.205الفیدرالیة  اللوائح كود من 24 المشاریع كما ھو مبیّن في البند

 الموقع  ز.
 

) 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 

ألجل التدابیر الوقائیة، بما في ذلك ) FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (ھذه، والمقاطعات التي تلقت إعالنات كارثة 
مقاطعة المؤھلة للمنح اإلجمالیة  49المساعدة االتحادیة المباشرة، في إطار برنامج المساعدة العامة فإنھا لیست مدرجة في الـ 

 ).  DR-CDBGالتعافي من الكوارث (-لتنمیة المجتمعات
 

 التخفیفتدابیر  ح.  
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) المتلقین الفرعیین على دمج تدابیر االستعداد والتخفیف في أنشطة إعادة البناء، GLOسوف یشجع مكتب األراضي العامة (
وھذا یساعد على ضمان أن تكون مجتمعات ما بعد التعافي أكثر أمانًا وأقوى من ذي قبل حدوث الكارثة. كما أن دمج ھذه التدابیر 

ون تدابیر التخفیف التي لم یتم تضمینھا في أنشطة إعادة یقلل من التكالیف عند التعافي من الكوارث في المستقبل. یجب أن تك
البناء ھذه نفقات ضروریة تتعلق باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى الطویل، واستعادة البنیة التحتیة، واإلسكان، 

 .DR-4332 (FEMA)وارئ أو اإلنعاش االقتصادي الذي یستجیب للكوارث المعلنة وفقاً للوكالة الفیدرالیة إلدارة الط
 

 األھداف الوطنیة  ط.
 
من المتوقع أن یتم استخدام جمیع األھداف الوطنیة في تنفیذ جھود التعافي من إعصار ھارفي.  بالنسبة ألنشطة االحتیاجات 

) بتوثیق CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-العاجلة، سوف یقوم كل متلٍق فرعي یستلم أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
ة للھدف الوطني للتأثیر المرتبط بالكوارث الذي حدده  كیف تستجیب جمیع األنشطة أو المشروعات الممولة في إطار الحاجة الُمِلحَّ

ة، والموجوCDBGالمتلقین الفرعیین. یتم التنازل عن متطلبات شھادة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات ( دة ) لتوثیق الحاجة الُمِلحَّ
 ، للمنح بموجب ھذا اإلشعار.)d( 570.483من كود اللوائح الفیدرالیة  24في البند 

 
-CDBGالتعافي من الكوارث (-% من مجموع أموال برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات70سیتم استخدام ما ال یقل عن  

DR.لدعم األنشطة التي تفید األشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة ( 
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V. مشاركة المواطن 
 
الھدف األساسي من ھذه الخطة ھو تزوید سكان تكساس بفرص محددة إلشراك أنفسھم في عملیة التعافي حیث أنھا تخص صنادیق 

) GLO). یدرك مكتب األراضي العام في والیة تكساس (CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
التي یواجھھا العدید من األشخاص في أعقاب إعصار ھارفي ویسعى جاھداً لتوفیر سھولة الوصول إلى بشكل حاد الصعوبات 

 السكان الضعفاء الذین یكافحون من أجل التعافي.
 

)الخاصة GLO) لمكتب األراضي العامة (CDRتم تطویر خطة مشاركة المواطنین من قبل قسم تنمیة وتنشیط المجتمع (
السجل الفیدرالي إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  ستنادًا إلى المتطلبات الموضحة في إشعاربتخصیص إعصار ھارفي ا

 .2018فبرایر،  9، الجمعة 28، رقم 83األمریكیة، المجلد. 

من أجل السماح بعملیة أكثر بساطة، وضمان منح تعافي للحاالت المستعصیة في الوقت المناسب، فإن األحكام وفقًا لإلشعار، "
و  570.486كود اللوائح الفیدرالیة  24و  12707. یتم التنازل عن U.S.C 42)، 3و () U.S.C. 5304 (a))2 42البنود  من
، فیما یتعلق بمتطلبات مشاركة المواطنین، )c() و b( 91.115كود اللوائح الفیدرالیة  24و  1003.604كود اللوائح الفیدرالیة  24

أدناه. إن المتطلبات المبسطة ال تفوض جلسات االستماع العامة ولكنھا تتطلب من المستفید توفیر فرصة ویتم استبدالھا بالمتطلبات 
 ."  یوًما على األقل) للتعلیق من جانب المواطنین والوصول المستمر إلى المعلومات حول استخدام أموال الِمنَح 14معقولة (

كتب والیة تكساس في اإلعصار ھارفي على الموقع الرسمي لمكتب سیتم وضع النسخة األحدث من خطة المشاركة العامة لم
 www.glo.texas.gov. ) علىGLOاألراضي العامة (

توضح خطة عمل والیة تكساس إلعصار ھارفي، وأي تعدیالت الحقة، توضح األضرار الرئیسیة الناجمة عن اإلعصار ھارفي 
واالحتیاجات غیر الُملبَّاة في إطار عملیة التعافي. توضح خطة العمل، االستخدام المؤھل ألموال المنح اإلجمالیة لتنمیة 

 ).GLO، والبرامج المحددة التي یسمح بھا مكتب األراضي العامة ()CDBG-DR(التعافي من الكوارث -المجتمعات

 منشور أ.
 

) خطة العمل لھذه المنحة أو أي تعدیل جوھري لھذه المنحة، سیقوم المكتب بنشر GLOقبل أن یتبنى مكتب األراضي العامة (
الخطة المقترحة أو التعدیل على موقع الویب الرئیسي للمكتب 

plans/index.html-(GLO)http://www.glo.texas.gov/recovery/reporting/action وسیقوم باإلسناد إلى ،
 .TexasRebuilds.comو  TexasRebuilds.org مواقع الویب الخاصة بالوكاالت اإلضافیة:

 
المتضررین من خالل المراسالت ) و / أو المتلقین الفرعیین بإخطار المواطنین GLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة (

اإللكترونیة، والبیانات الصحفیة، وبیانات المسؤولین العمومیین، واإلعالنات اإلعالمیة، وإعالنات الخدمة العامة، والرسائل 
 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 LEPبالبرامج، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة (
)GLOلسلطة القضائیة. للحصول على المساعدة، ) توافر معلومات البرنامج باللغات المناسبة للمنطقة الجغرافیة التي تخدمھا ا

، یجب على المستلمین الرجوع )LEP(لضمان أن تكون ھذه المعلومات متاحة للجمھور ذوي الكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة 
ومي الذي اإلرشادات النھائیة لمتلقي المساعدة المالیة الفیدرالیة فیما یتعلق بالباب السادس، حظر التمییز ضد األصل القإلى 

http://www.glo.texas.gov/
http://www.glo.texas.gov/
http://www.glo.texas.gov/
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، في التسجیل الفیدرالي 2007ینایر  22والذي تم نشره في  یؤثر على األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة،
)72 FR 2732.( 

في كیفیة تحدید الخطة الموحدة للوالیة وخطط العمل الرئیسیة المنتجة في منطقة التأثّر  )GLOنظر مكتب األراضي العامة (
ستُترجم خطة العمل بالكامل إلى اللغة اإلسبانیة  االقتراع للتصویت للغات المناسبة لترجمة خطة العمل ھذه إلیھا. ومتطلبات

 المؤھلة للحصول على تمویالت كامل المنطقةاللغات المحددةا بناًء على  اختیارتم  .والفیتنامیة والصینیة واألوردو والعربیة
) والعجز الطبیعي في عدد األشخاص المحدود المتقنین  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.
طلوبة لتوفیر ترجمات مخصصة لخطة العمل عند ) مع واحدة من المؤسسات المقدمة لخدمة الترجمة الم GLOالعامة (

ستحمل أي من األماكن العامة التي تعمل مباشرةً في البرامج المتاحة لألفراد الفتات توّضح ھذه الخدمة باللغات  االقتضاء.
 .) اإللكتروني تدوینات مماثلة GLOسیتضمن موقع مكتب األراضي العامة (  المحددة.

یوًما على األقل  14) فرصة معقولة لمدة GLOالتعدیل الجوھري، سوف یوفر مكتب األراضي العامة (بعد نشر خطة العمل أو 
 ولدیھ طریقة (طرق) لتلقي التعلیقات.

أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو عبر موقع مكتب  USPS) التعلیقات عبر برید GLOسیأخذ مكتب األراضي العامة (
 یب:) على الوGLOاألراضي 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:
 cdr@glo.texas.gov البرید اإللكتروني:

 استمارة إلكترونیة متاحة على الویب:  
 http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html

) معاییر لتحدید التغییرات في خطتھ والتي تشكل تعدیالً جوھریًا GLOفي خطة العمل، سیحدد مكتب األراضي العامة (
التعدیالت التالیة تعدیالً جوھریاً: تغییر في فوائد البرنامج أو معاییر األھلیة، إضافة أو حذف نشاط للخطة. كحد أدنى، ستشكل 

 ) في خطة العمل.GLOما، أو تخصیص أو إعادة تخصیص عتبة نقدیة یحددھا مكتب األراضي العامة (

 النظر في التعلیقات العامة ب.

لیقات المكتوبة المتعلقة بخطة العمل أو أي تعدیل جوھري سیتم تقدیم ) في جمیع التعGLOسینظر مكتب األراضي العامة (
) على كل جزء منھا، والموجود في قسم الملحق إلى إدارة اإلسكان GLOملخص للتعلیقات ورد مكتب األراضي العامة (

 ) مع خطة العمل أو التعدیل الجوھري.HUDوالتنمیة الحضریة (

 شكاوى المواطنین ج.

mailto:cdr@glo.texas.gov
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) استجابة خطیة في الوقت المناسب لشكوى لكل مواطن، وسیتم تقدیم الرد خالل خمسة GLOمكتب األراضي العامة (سوف یقدم 
 ) یوم عمل من تاریخ استالم الشكوى، عندما یمكن ذلك.15عشر (

 

 تعدیل ھام  د.
 

على خطة العمل ھذه، وقبل اعتماد مع توفر معلومات وتمویل إضافیین من خالل عملیة إدارة المنح، من المتوقع إدخال تعدیالت 
) بنشر الخطة المقترحة أو التعدیل على الموقع GLOأي تعدیل جوھري لخطة العمل ھذه، سیقوم مكتب األراضي العامة (

الرسمي لھ وسوف یتم توفیر فرصة معقولة للمواطنین والحكومات المحلیة المتأثرة واألطراف المعنیة األخرى لفحص الخطة أو 
 التعدیل. وكحد أدنى، ستشكل التعدیالت التالیة تعدیالً جوھریًا:محتویات 

 
 تغییر في فوائد البرنامج أو معاییر األھلیة؛ •
 تخصیص أو إعادة تخصیص أكثر من ملیون دوالر؛ أو •
 إضافة أو حذف نشاط. •

 
 تعدیل غیر جوھري ھـ.

 
) عندما تقوم بإجراء أي تعدیل HUDالحضریة () بإخطار إدارة اإلسكان والتنمیة GLOسوف یقوم مكتب األراضي العامة (

) أیام عمل على األقل من سریان التعدیل. 5) قبل خمسة (HUDغیر جوھري. وسیتم إخطار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
ي ) باستالم اإلخطار بتعدیالت غیر جوھریة عبر البرید اإللكتروني فHUDوسوف تقر إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 ) أیام عمل.5غضون خمسة (
 

 مشاورة المجتمع و.
 

) إجراءات إلرسال برید إلكتروني GLOقبل أن یؤثر اإلعصار ھارفي على ساحل تكساس، اتخذ مكتب األراضي العامة (
ضمان للمسؤولین المحلیین الذین یحتمل أن یكونوا في طریق الكوارث، وتذكیرھم بالخطوات التي یمكنھم اتخاذھا للمساعدة في 

) جھوده للحصول على ردود فعل من GLOتعافي فعال، إذا لزم األمر. ومنذ ذلك الحین، واصل مكتب األراضي العامة (
المسؤولین المحلیین واألطراف المھتمة من خالل االجتماعات والمكالمات الجماعیة والرحالت المتكررة إلى المجتمعات المتأثرة. 

 واجتماعات مع مسؤولین منتخبین، بما في ذلك شركاء الوالیة المحلیین والفیدرالیین.وشملت ھذه الرحالت منتدیات عامة 

) اتصاالت جماعیة أسبوعیة مع مسؤولین محلیین منتخبین لتزویدھم GLOومنذ منتصف نوفمبر، أجرى مكتب األراضي العامة (
ات وقت للمشاركین لطرح األسئلة الھامة بآخر المستجدات بشأن جھود التعافي التي أعقبت إعصار ھارفي، وشملت المكالم
) إلى مكالمات نصف شھریة، ولكنھا GLOالمتعلقة بالتعافي العام ومجتمعھم. وبدًءا من فبرایر، تحول مكتب األراضي العامة (

 قد تزید من معدالتھا إذا طلب المسؤولون المحلیون ذلك.

) "اجتماعات فریق سترایك" GLOمكتب األراضي العامة ( ، أجرى)HUD(بالشراكة مع إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
للسماح للمسؤولین المحلیین بفرصة طرح أسئلة محددة وتقدیم مشاریع محتملة للوكاالت الحكومیة والفیدرالیة في محاولة للعثور 

 في المنطقة المتأثرة.على أفضل تعافي منسق للمجتمعات الفردیة. إن الھدف ھو إجراء اجتماع لفریق سترایك مع كل مقاطعة 
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االجتماعات مع لجنة حاكم الوالیة إلعادة بناء والیة تكساس واجتماعات فریق سترایك في  )GLOشارك مكتب األراضي العامة (
  یعرض الملحق قائمة تجمیعیة بالمشاورات المجتمعیة.. وواالجتماعات األخرى المطلوبة

 

 موقع الویب العام ز.
 

) العام بموقع إلكتروني عام یقدم معلومات عن كیفیة استخدام جمیع أموال المنح GLOالعامة ( سوف یحتفظ مكتب األراضي
وإدارتھا / تنفیذھا، بما في ذلك: روابط لجمیع خطط العمل؛ تعدیالت خطة العمل، سیاسات وإجراءات برنامج المنح اإلجمالیة 

داء؛ متطلبات مشاركة المواطنین ومعلومات النشاط / ؛ تقاریر األ)CDBG-DR(التعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات
 البرنامج لألنشطة الموضحة في خطة العمل، بما في ذلك تفاصیل جمیع العقود وسیاسات الشراء الجاریة.

) خطة العمل 1(o.texas.gov/recoverywww.gl  :) العناصر التالیة على الموقع GLOسیوفر مكتب األراضي العامة (
) كما تم إنشاؤه باستخدام نظام تقاریر تعافي الكوارث QPR(بما في ذلك جمیع التعدیالت)؛ كل تقریر ربع سنوي عن األداء (

)DRGR() التعافي من الكوارث -) تنفیذ عقود المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات3( ؛) المشتریات والسیاسات واإلجراءات2؛
)CDBG-DR() حالة الخدمات أو السلع التي یتم شراؤھا حالیًا من قبل مكتب األراضي العامة (4؛ و (GLO على سبیل) (

 المثال، مرحلة الشراء ومتطلبات االقتراحات وما إلى ذلك).

) بموقع إلكتروني شامل فیما یتعلق GLOالمذكورة أعاله، سوف یحتفظ مكتب األراضي العامة (باإلضافة إلى البنود المحددة 
بجمیع أنشطة التعافي من الكوارث بمساعدة ھذه االعتمادات المالیة. ویشمل ذلك اإلبالغ عن المعلومات على الموقع الویب 

ومعلومات إضافیة متعمقة عن البرنامج في موقع منفصل  ،GLO (www.glo.texas.govلمكتب األراضي العامة ( الرئیسي
مخصص خصیًصا للتعافي من الكوارث. سیتم تحدیث كال الموقعین في الوقت المناسب لتعكس أحدث المعلومات حول استخدام 

سات واإلجراءات، حسب الضرورة. وكحد أدنى، سیتم إجراء التحدیثات على أساس ھذه االعتمادات المالیة وأي تغییرات في السیا
 شھري.

 التنازالت ح.
 

) 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
) طلب من المستفید موضًحا سبب الحاجة إلى ھذا التنازل لتسھیل استخدام ھذه االعتمادات المالیة أو 1الرصاص)، بُنَاء على:  (

 .).HCD(لمجتمع ) استنتاج من السكرتیر بأن ھذا التنازل لن یتعارض مع الھدف العام لقانون اإلسكان وتنمیة ا2الضمانات؛ و  (
 .570.5، و 91.600، 5.110من كود اللوائح الفیدرالیة  24یتم إعطاء سلطة التنازل التنظیمیة أیضا من قبل البند 

  

http://www.glo.texas.gov/recovery
http://www.glo.texas.gov/
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VI الملحق أ:  المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًرا والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة .
 ) (CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المجتمعات

 

 77335 نیوتن جرایمز (MI)أرانساس 
 77414 (MI)نویسیس  جوادالوابي  أوستین

 77423 (MI)أورانج  (MI)ھاردن  باستروف
 77612 بولك (MI)ھاریس  بیي

 77632 رفیوجیو جاكسون (MI)برازوریا 
 77979 سابین جاسبر بورلیسون

 78377 سان أوجستین (MI)جیفرسون  كالدویل
 78934 (MI)سان جاسینتو  جیم ویلز كالھون

 78945 (MI)سان باتریسیو  كیرنز (MI)تشیمبرز 
 MI = HUD تایلر كلیبرغ كولورادو

تم تعریفھا بإعتبارھا 
 األكثر تأثراً 

 (MI)فیكتوریا  الفاكا كومال
 وواكر لیي دیویت

  والر (MI)لیبیرتي  فایت
  واشنطن مادیسون (MI)فورت بند 
  (MI)وارتون  ماتاغوردا (MI)غالفستون 

  75956 میالم جولیاد
  75979 (MI)مونتجمري  جونزالیس

والیة تكساس: المناطق األكثر تأثرا 
 إلعصار ھارفي

 حدود المدینة

 الرمز البریدي األكثر تأثراً 
 المجلس االستشاري للحكومة

مقاطعة  المقاطعة األكثر تأثراً 
مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة 

التعافي من -المجتمعات
 )CDBG-DRالكوارث (

 المقاطعة
 الخلیج الساحلي

 میل
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VIIالملحق ب: الشھادات . 
 

. 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:

أ. یقر الممنوح المستفید بأنھ ساري المفعول وتتبع خطة مساعدة سكنیة للنزوح وإعادة التوطین فیما یتعلق بأي نشاط مدعوم   
 ).CDBGبالتمویل في إطار برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (

من كود اللوائح الفیدرالیة  24مطلوب من قبل البند ب. یشھد الممنوح المستفید على امتثالھ للقیود المفروضة على ممارسة اإلقناع ال 
 .87، باإلضافة إلى نماذج اإلفصاح، إذا طلب ذلك في الجزء 87الجزء 

ج. یشھد الممنوح المستفید على أن خطة العمل الخاصة بالتعافي من الكوارث مسموح بھا بموجب قانون الوالیة والقانون المحلي  
تفید وأي كیان أو كیانات معینة من قِبَل الممنوح المستفید وأي مقاول أو متعاقد أو متلقي فرعي (حسبما یمكن) وأن الممنوح المس

)، تمتلك CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-أو وكالة عامة معینة تقوم بنشاط ما مع صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
لحصول على التمویل، وفقا للوائح إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة السلطة القانونیة لتنفیذ البرنامج الذي تسعى من خاللھ ل

)HUD المعمول بھا وھذا اإلشعار. یشھد الممنوح المستفید بأن األنشطة التي یتعین االضطالع بھا باالعتمادات المالیة بموجب (
 ھذا اإلشعار تتماشى مع خطة عملھا.

 من البند 24، كما تم تعدیلھا، واللوائح التنفیذیة في الجزء URAمتطلبات اقتناء د. یشھد الممنوح المستفید بأنھ سوف یتوافق مع  
 من كود اللوائح الفیدرالیة، باستثناء الحاالت التي یتم فیھا تقدیم التنازالت أو المتطلبات البدیلة في ھذا اإلشعار. 49

 .U.S.C 12( 1968سكان والتنمیة الحضریة لعام من قانون اإل 3ھـ. یؤكد الممنوح المستفید أنھ سوف یتوافق مع المادة  
(u1701 135من كود اللوائح الفیدرالیة  24، واللوائح التنفیذیة في البند. 

من كود اللوائح الفیدرالیة  24ف. یشھد الممنوح المستفید على أنھ یتبع خطة مفصلة لمشاركة المواطنین، تلبي متطلبات البند  
ما ھو منصوص علیھ في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البدیلة لھذه المنحة). كما (باستثناء  91.105أو  91.115

یجب أن تتبع كل حكومة محلیة تتلقى مساعدة من الممنوح المستفید للوالیة خطة مشاركة مفصلة للمواطنین تلبي متطلبات البند 
صوص علیھ في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البدیلة (باستثناء ما ھو من 570.486من كود اللوائح الفیدرالیة  24

 لھذه المنحة).

ل. یشھد الممنوح المستفید للوالیة بأنھا قد تشاورت مع الحكومات المحلیة المتأثرة في المقاطعات المعینة في اإلعالنات الكبرى  
للوالیة في تحدید استخدامات االعتمادات المالیة، بما في ذلك المغطاة للكوارث في عدم االستحقاق واالستحقاق والمناطق القبلیة 

 طریقة توزیع التمویل، أو األنشطة التي یتم تنفیذھا مباشرة من قبل الوالیة.

 ح.  یؤكد الممنوح المستفید أنھ یمتثل لكل من المعاییر التالیة: 

ة باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على المدى . سیتم استخدام االعتمادات المالیة فقط للنفقات الضروریة المتعلق1 
الطویل، واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان واإلنعاش االقتصادي في المناطق األكثر تأثراً واألزمة التي بسببھا أعلن 

رث لعام وفقًا لروبرت ت. ستافورد، قانون اإلغاثة والمساعدة في حاالت الكوا 2016الرئیس أنھا كارثة كبرى في عام 
1974 )42 .U.S.C 5121 .t seqe.( 
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التعافي -. وفیما یتعلق باألنشطة التي من المتوقع أن تُقدَّم لھا المساعدة في صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات2 
)، 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 (-. یجب أن یفید االستخدام اإلجمالي ألموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات3 
% 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 HUDمیة الحضریة (إدارة اإلسكان والتن
 یتم إنفاقھا لألنشطة التي یستفید منھا مثل ھؤالء األشخاص.

. 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 -معاتالمجت

قِبَل األشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، بما في ذلك أي رسوم یتم تحصیلھا أو تقییم یتم إجراؤه كشرط 
 الحصول على ھذه التحسینات العامة، ما لم:

منحة التعافي من الكوارث لدفع نسبة ھذه الرسوم أو التقدیرات المتعلقة بالتكالیف الرأسمالیة (أ) تُستخدم أموال  
 لھذه التحسینات العامة الممولة من مصادر اإلیرادات غیر تلك المسجلة تحت ھذا العنوان؛ أو

لممنوح (ب) ألغراض تقییم أي مبلغ مقابل ممتلكات یملكھا أو یشغلھا أشخاص ذوي دخل متوسط، یقر ا 
) (بأي شكل من CDBGالمستفید للسكرتیر بأنھ یفتقر إلى أموال كافیة من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (

 األشكال) لالمتثال لمتطلبات البند (أ).

م. 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( واللوائح التنفیذیة، وبأن ذلك سیتم بشكل ،

 العادل.إیجابي في اتجاه تعزیز اإلسكان 

ز. 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:

نون في نطاق سلطتھا القضائیة ضد أي شخص یشارك . سیاسة تحظر استخدام القوة المفرطة من قبل وكاالت إنفاذ القا1 
 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 
 موضوع مظاھرات الحقوق المدنیة غیر العدوانیة في نطاق اختصاصھا.

ح. یشھد الممنوح المستفید على أن (أو أي كیان متلقي فرعي أو كیان إداري) لدیھ حالیًا أو سیعمل على تطویر والحفاظ على  
القدرة على تنفیذ أنشطة التعافي من الكوارث في الوقت المناسب وأن الممنوح المستفید قد استعرض متطلبات ھذا اإلشعار. یشھد 

، أو أیة شھادات 56-115ائمة التحقق من الشھادة الخاصة باإلدارة المالیة ومنحة االلتزام بالقانون العام الممنوح المستفید على دقة ق
. A.1.a، والوثائق الداعمة ذات الصلة المشار إلیھا في )HUD(أخرى حدیثة، إذا وافقت علیھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

) المشار إلیھا HUDرة والطلبات ذات الصلة إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (تحت القسم السادس وخطة التنفیذ وتقییم القد
 . تحت القسم السادس.A.1.bفي 
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-CDBGالتعافي من الكوارث (-ل. یشھد الممنوح المستفید من المنحة بأنھ لن یستخدم أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
DRضة للفیضانات  الستخدام األراضي أو أغراض تخطیط التخفیف من المخاطر من ) ألي نشاط في منطقة تم تحدیدھا كمعر

مائة عام من  100قِبَل الوالیة أو الحكومة المحلیة أو القبلیة أو التي تم تحدیدھا كمنطقة خاصة لمخاطر الفیضانات (أو خالل 
، ما لم تتضمن )FEMA(الفیدرالیة إلدارة الطوارئ الفیضانات) في معظم الخرائط اإلرشادیة الحالیة الخاصة بالفیضانات للوكالة 

من كود  24والبند  11988أیًضا تصمیم أو تعدیل اإلجراء لتقلیل الضرر إلى أو داخل السھول الفیضیة، وفقًا لألمر التنفیذي 
. مصدر البیانات ذات الصلة لھذا الحكم ھو لوائح استخدام الوالیة والحكومة المحلیة والقبلیة 55اللوائح الفیدرالیة الجزء 

راضي وخطط تخفیف المخاطر وأحدث البیانات أو التوجیھات الصادرة عن الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ الستخدامات األ
)FEMA( والتي تتضمن بیانات استشاریة (مثل ارتفاعات الفیضانات في قاعدة االستشارات) أو خرائط معدل تأمین الفیضان ،

 المبدئي والنھائي.

من كود اللوائح  24نشطتھ المتعلقة بالطالء المستند إلى الرصاص سوف تلتزم بمتطلبات البند م. یشھد الممنوح المستفید بأن أ 
 .Rو  Kو  Jو  Bو  A، األجزاء الفرعیة 35الفیدرالیة، الجزء 

 .58من كود اللوائح الفیدرالیة الجزء  24ن. یؤكد الممنوح المستفید أنھ سوف یمتثل للمتطلبات البیئیة في البند  

 الممنوح المستفید بأنھ سوف یمتثل للقوانین المعمول بھا. س. یشھد 

) لعقوبات HUDقد 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 
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VIII الزمني لتنفیذ البرنامج. الملحق ج: الجدول 
 

بینما قد یسھم عدد من العوامل في الجدول الزمني وتنفیذ برامج التعافي، فإن ما یلي ھو جدول زمني تم تقدیره لبرامج اإلسكان والبنیة 
 التحتیة.

 

A.  الجدول الزمني لبرنامج اإلسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نشر طلب عرض أسعار للخدمات العامة

 
 
 

تقدیم خطة العمل وموافقة إدارة اإلسكان 
 HUDوالتنمیة الحضریة 

 
 
 

تطویر التطبیق داخل بوابة مكتب األراضي 
  GLOالعامة 

 
 
 

 تم نشر تطبیق مساعدة مالك المنزل
 

 
 
 

 التحقق من صحة التطبیق
 
 
 
 المراجعة البیئیة 
 
 

 
 

 المعالجة النھائیة
 
 
 

 بدایة التجدید واإلصالح
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B. الجدول الزمني لبرنامج البنیة التحتیة 

 

  

 
 نشر طلب عرض أسعار للخدمات العامة

 
 
 

 
 الخدمات العامة للمشتریات

 
 
 

تقدیم خطة العمل وموافقة إدارة اإلسكان والتنمیة 
 HUDالحضریة 

 
 
 

 تطویر اإلرشادات العامة للبرنامج
 
 
 

 طریقة التوزیع وتطویر المشروع المحلي
 
 

 
 

 المتلقي الفرعي تنفیذ اتفاقیة
 
 
 

 والبیئة المقاوالت والھندسة والتصمیم
 
 

 
 

 بناء تحسینات البنیة التحتیة
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IXالملحق د: النفقات المتوقعة والنتائج . 
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المصروفات الجاریة المتوقعة بواسطة البرنامج

Local Buyout/Acquisition Program Homeowner Assistance Program

Homelessness Prevention Program Homeowner Reimbursement Program

Affordable Rental Program Local Infrastructure Program

Economic Revitalization Program State Planning

State Administration State Project Delivery

PREPS Program

المحلي االقتناء/  الشراء برنامج  

التشرد من الوقایة برنامج  

معقولة بأسعار لإلیجار إسكان برنامج  

االقتصادي اإلنعاش برنامج  

الوالیة إدارة  

اإلیواء لبرنامج األساسیة والقوة الجزئي اإلصالح  (PREPS) 

المنازل مالكي مساعدة برنامج  

المنازل لمالكي المدفوعات رد برنامج  

المحلي التحتیة البنیة برنامج  

 التخطیط

الوالیة مشروع تسلیم  
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X :المشاورات. الملحق ھـ 
 

 التاریخ االجتماع األطراف التي مثلت / الغرض

مدن بورت الفاسا، وروبستاون، كوربس  تقدیر األضرار
 كریستي

8/29/2017 

التجول في المناطق المتضررة مع المسؤولین 
 المنتخبین

 8/30/2017 مدینة بورت أرانساس

 8/31/2017 مدینة كوربس كریستي االجتماع بالبلدیة لمناقشة حاجات اإلصالح

مناقشة استخدام اإلسكان القریب األمد للوكالة 
مع اإلسكان  (FEMA) الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

-الطویل األمد للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث

 9/1/2017 براد جیر، ویت أوبرایانز

األمد للوكالة  مناقشة استخدام اإلسكان القریب
مع اإلسكان  (FEMA) الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

-الطویل األمد للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث

 9/2/2017 لویزیانا -برنامج ملجأ في المنزل 

 -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

-مناقشة أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
من أجل  (CDBG-DR) التعافي من الكوارث

المخصصات المحتملة إلعصار ھارفي، ولجنة 
، ومجلس تنمیة میاه (TCEQ) تكساس للجودة البیئیة

على ، والشركاء اآلخرون (TWDB) تكساس
 المستوى الفیدرالي ومستوى الوالیة

 9/13/2017 لجنة تكساس لتنسیق البنیة التحتیة للمیاه

 -اجتماع عضو الكونجرس بیت أولسون األحیاء المتعددة التي تأثرت بالفیضانات
 مدینة ھیوستن

9/13/2017 

مناقشة حاجات اإلصالح الخاصة بالمنطقة، برامج 
والمنح  (FEMA) وارئالوكالة الفیدرالیة إلدارة الط

 التعافي من الكوارث-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
(CDBG-DR)واستحقاقھا ، 

 9/13/2017 اتصال بمكتب عضو كونجرس كولبیرسون
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مناقشة حاجات اإلصالح الخاصة بالمنطقة، برامج 
والمنح  (FEMA) الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

 ي من الكوارثالتعاف-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 مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

ناقشت مقاطعة جیفیرسن، ومدینة بورت آرثر، 
أورانج ومدینة أورانج تقدیرات البرنامج  ومقاطعة

، 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 تصال بوفد تكساسا 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 المتحدة

(HUD)كارسن ، 

9/22/2017 

إصالح آثار ھارفي  مناقشة المعلومات المحدّثة عن
 2016و 2015لسنتي 

جمعیة تكساس ألعضاء مجلس إدارة 
 المجالس اإلقلیمیة

9/22/2017 

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة 
 بالشراء ورفع المستوى

 9/26/2017 اتصال بوفد تكساس

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة 
شمال  بالمناطق المعرضة لفیضانات متكررة في

 ھیوستن

 -اجتماع عضو الكونجرس بیت أولسون
 مدینة ھیوستن

9/27/2017 

ناقشت مقاطعة لیبرتي، ومدینة لیبرتي، ومدینة ساور 
لیك، ومقاطعة ھاردن الحاجة لقواعد أقل لتعجیل 
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 

 -جلسة لجنة المخصصات في الكونجرس  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  ھارفيمناقشة إصالح آثار اإلعصار 
 ھاریس / غالفستون)

10/4/2017 

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة 
 بالشراء، 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 الممر المائي بین سواحل الخلیجالتجول في 

ناقشت مدینة روكبورت، ومقاطعة أرانساس، ومدینة 
أرانساس باس، ومدینة ریفوجیو، ومدینة بورت 

ولجنة الحاكم الخاصة  إعادة بناء تكساس
 بإعصار ھارفي

10/9/2017 
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 600الفاسا، ومدینة فیكتوریا موضوع الركام، وفقد 
 شقة، والعفن، وقضایا التأمین، والحاجة ألنظمة إنذار

ناقشت مدینة وارتون، ومقاطعة ماتاجوردا، ومقاطعة 
برازوریا، ومدینة شوجرالند، وباي سیتي، ومدینة 
أنجلیتون، ومدینة دیكنسون ما أنكرتھ الوكالة 

، والحاجة إلى (FEMA) الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
وأصحاب مكافئ، والحصول على المتطلبات، 

المنازل من غیر ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة 
 الذین تأثروا أیضاً، وتوزیع األموال

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

10/10/2017 

مناقشة البیانات الخاصة بإعصار ھارفي واآلثار 
 المترتبة علیھ

 10/11/2017 مكتب الجغرافیا االقتصادیة

كونز، ولیبرتي، وأناھواك، وبورت ناقشت مدن 
آرثر، وأورانج مشكلة الركام، والبنیة التحتیة، 

، واألموال الالزمة لكل 87والطریق السریع رقم 
 المدن والمقاطعات وتصریف المیاه

إعادة بناء تكساس ولجنة الحاكم الخاصة 
 بإعصار ھارفي

10/11/2017 

 مجلس حكومات الشرق العمیق لتكساس ریبمناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد الق
(DETCOG) بدء األعمال الخاصة ،
 بإعصار ھارفي

10/13/2017 

 بیانات عن برامج الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
(FEMA) والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات-

 (CDBG-DR) التعافي 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  مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
(HGAC) بدء األعمال الخاصة بإعصار ،

  ھارفي

10/18/2017 

 المساعدات الطارئة لوالیة تكساس القریبمناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد 
(STEAR) بدء األعمال الخاصة بإعصار ،

  ھارفي

10/20/2017 

مجلس حكومات المنحنى الساحلي، بدء  مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
 األعمال الخاصة بإعصار ھارفي

10/20/2017 

المباشر والفرص السكنیة مخططات اإلسكان  اإلصالح على األمد الطویل
 القصیرة والطویلة األمد

10/23/2017 

إدارة تكساس العسكریة، والخدمات الصحیة للوالیة، 
 والوكالة التعلیمیة لتكساس

أوستن،  -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ 
 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  مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
 الخاصة بإعصار ھارفي

10/26/2017 

 10/27/2017 قوة العمل المشتركة الخاصة باإلسكان مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي
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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

لوارتون، والمساعدات الطارئة لوالیة الصغرى 
 تكساس، ومقاطعة نیوسیس، ومقاطعة سان باتریسیو

 -جلسة لجنة المخصصات في الكونجرس 
 كوربس كرستي، تكساس

11/8/2017 

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي، وبیانات 
 ھیوستن عن الوحدات المتضررة

 11/9/2017 مدینة ھیوستن

 11/10/2017 مقاطعة ھاریس صار ھارفيمناقشة إصالح آثار اإلع

 11/16/2017 مقاطعة فیكتوریا مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

الحاجات التخطیطیة والموظفون الالزمون إلصالح 
 آثار الكارثة

إجتماع لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل 
 (GCRPC) الذھبي

11/16/2017 

لتنمیة مناقشة استخدام أموال المنح اإلجمالیة 
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث-المجتمعات

 واحتیاجات الرفع المالي

 خطة الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
(FEMA) إلدارة الفیضانات والتأمین 

11/17/2017 

 11/21/2017 مقاطعة تشیمبرز مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي الخاصة 
 ان وإصالحات الطرقباإلسك

 11/21/2017 مقاطعة نیوتن

 11/28/2017 المائدة المستدیرة لمدینة ریتشموند مناقشة حاجات المدینة الخاصة بإصالحات ھارفي

 11/28/2017 مقاطعة فورت بند مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي

 اإلقلیمي للھالل الذھبيلجنة التخطیط  مناقشة حاجات المنطقة واإلسكان على األمد القریب
(GCRPC) بدء األعمال الخاصة بإعصار ،

 ھارفي

11/29/2017 

 11/29/2017 منظمة ھابیتات لإلنسانیة مناقشة البرامج المتوافرة

 11/30/2017 عضو الكونجرس راندي ویبر تحدیث جھود وحاجات اإلصالح
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ھیئة كوربس كریستي لإلسكان الشعبي، ومدینة 
ومدینة أرانساس باس، ومدینة بورت أرانساس، 

فولتن، ومدینة إنجلساید، ومدینة كوربس كریستي، 
 ومقاطعة أرانساس، ومدینة روكبورت

 -جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس 
 كوربس كریستي، تكساس

12/4/2017 

 12/6/2017 وفد مدینة أرانساس باس مناقشة حاجات اإلصالح والتعلیم

ومدینة فولتن، ومدینة ناقشت مقاطعة أرانساس، 
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

 المتكاملة للدفع اإلیجابي لإلسكان العادلالمقاربة 
(AFFH) من قبل الوكاالت الرسمیة 

 12/12/2017 مجموعة عمل معرض إسكان الوالیة

مدینة غالفستون، ومدینة بومونت، ومقاطعة 
جیفیرسن، ومقاطعة أورانج، ومقاطعة ھاردن، 

، (HGAC) غالفستون -ومجلس منطقة ھیوستن 
اھواك، ومدینة أورانج، ومدینة ساور لیك، ومدینة أن

 ومدینة فیدور

 -جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس 
 بومونت

12/13/2017 

 12/14/2017 جمعیة بنائي تكساس مناقشة حاجات البرنامج القادم والجرد المحتمل

برنامج الوالیة االستشاري ألزمة اإلعصار  مناقشة حاجات كل من الضحایا وموظفي البرنامج
 ھارفي

12/15/2017 

 12/18/2017 إدارة تكساس لإلسكان وشؤون المجتمع مناقشة المبادرات الخاصة بعدم توفر المأوى

مناقشة حاجات المناطق، واالتفاقات المسبقة 
 واالستحقاقات األخرى

 12/18/2017 ممثل الوالیة جیمس وایت

 12/18/2017 مدینة ھیوستن مناقشة حاجات العائالت المتعددة

 12/19/2017 مقاطعة نیوسیس مفوض مقاطعة نیوسیس أمام المحكمة شھادة

مقاطعة نیوسیس، وبورت أراناس، ومقاطعة سان 
باتریسیو، ومدینة أراناس باس، ومدینة فولتن، ومدینة 

 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 

مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي ومناقشة جدول 
األموال، وتخفیف المعاناة، والحاجات السكنیة، 

 والسیاحة

 1/3/2018 مقاطعة نیوسیس



 
 

 
113 من 127 صفحة    
 

ھارفي، والمخصصات مناقشة إصالح آثار اإلعصار 
 المباشر، والطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع

(MOD) في مكتب األراضي العامة (GLO) ،
 والشراء، ومضاعفة اإلعانات

 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 الرھن العقاري والتأمینمناقشة حاجات قضایا 

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

مفھوم ووضع إطالع وكاالت الوالیة األخرى على 
 برنامج اإلسكان

 جمعیة مدیري أعمال وكالة والیة تكساس
(TSABAA)  كیرفیل، تكساس -مؤتمر 

1/11/2018 

مناقشة حاجات اإلصالح الخاصة بالمقاطعة والدفع 
 (AFFH) اإلیجابي لإلسكان العادل

 1/12/2018 مقاطعة أرانساس وتكساس أبلسید

عة مدینة بومونت، ومقاطعة جیفیرسن، ومقاط
أورانج، ونظام صحة ھیرمان التذكاري، ومقاطعة 
ھاردن، ومستشفى المعمدانیة، وأورانج، ومقاطعة 

 تشیمبرز، ومدینة فیدور

 -جلسة لجنة المخصصات في الكونجرس 
 بومونت، تكساس

1/12/2018 

 1/17/2018 تحالف األمل اآلن مناقشة منع الحجز العقاري

ومقاطعة ھاریس، مدینة ھیوستن، ومدینة غالفستون، 
، (HGAC) غالفستون -ومجلس منطقة ھیوستن 

وشركة ھابیتات ھیوستن لإلنسانیة، والمشرفون على 
 مشاریع اإلسكان في تكساس

 -جلسة لجنة شؤون الحضر في الكونجرس 
 ھیوستن، تكساس

1/18/2018 

ھیوستن، وغالفستون، ومقاطعة ھاریس، والمنظمات 
 الخیریة الكاثولیكیة

التحقیقات العامة واألخالقیات في  جلسة لجنة
 ھیوستن، تكساس -الكونجرس 

1/18/2018 

 1/19/2018 مستشارو أنظمة الجامعة  مناقشة حاجات التخطیط

ناقشت مقاطعة سان باتریسیو، ومدینة إنجلساید على 
في مقاطعة  (PHA) الخلیج، ومساعدة اإلسكان العام

بورتلند، سان باتریسیو، ومدینة سینتون، ومدینة 
لسان باتریسیو،  (EDC) ومجلس التنمیة االقتصادیة

الغرفة التجاریة ألرانساس باس، والغرفة التجاریة 
إلنجلساید قضایا القدرة المحلیة، وحاجات المساكن 
الشعبیة، وتوزیع األموال، وإسكان منخفضي الدخل، 

 وتخفیف اآلثار

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 وسان باتریسی

1/23/2018 
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جلسة أسئلة وأجوبة لعضو الكونجرس بلیك  مناقشة إصالح آثار اإلعصار ھارفي
 كوربس كریستي، تكساس -فارینثولد 

1/26/2018 

ناقش مراقب تكساس والمجلس التشریعي للمیزانیة 
 إصالح آثار اإلعصار ھارفي

أوستن،  -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ 
 تكساس

1/30/2018 

مناقشة الحاجات السكنیة على األمد القریب واألمد 
 الطویل

 1/30/2018 مقاطعة ھاردن

جمعیة تكساس ألعضاء مجلس إدارة  بیان عن اإلعصار ھارفي وأسئلة وأجوبة
 المجالس اإلقلیمیة

2/1/2018 

مناقشة حقوق الباقین على قید الحیاة بعد اإلعصار في 
 الصلة اإلصالحات، والمبادئ والمبادرات ذات

خدمات تكساس المعلوماتیة إلسكان ذوي 
 الدخول المنخفضة

2/2/2018 

ناقشت مقاطعة مونتغومري، وقریة باتن، ومدینة 
رومان فورست، دائرة وودالند، ومنظمة یونایتد واي 
حاجات الصرف، والحاجة للسرعة في اإلصالح، 
واإلسكان، مع ضمان المشاركة المتساویة للجمیع، 

لمكافئ من برنامج تنمیة المجتمعات للتعافي والحاجة 
 (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  -التدخل الخاص باإلسكان  فریق
 غالفستون

2/7/2018 

االجتماع السنوي لجمعیة تكساس لألعمال  ملخص برامج إصالح آثار اإلعصار ھارفي
  التجاریة

2/9/2018 

تخطیط المجتمع المحلي وتنمیتھ طبقاً إلدارة  مناقشة متطلبات البرنامج
اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات 

  (HUD) المتحدة

2/12/2018 

ناقشت مقاطعة ھاردن، ومقاطعة جیفیرسن، ومقاطعة 
أورانج، ومدینة بومونت، ومجلس المقاطعات الثالث 
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

مقاطعات  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 جیفرسون وھاردن وأورانج

2/13/2018 
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مناقشة فیضان نھر برازوس في مناطق لم یسبق أن 
 تعرضت للفیضان من قبل قط

 2/13/2018 الغرفة التجاریة أللفن

 2/14/2018 دار بلدیة مقاطعة نیوتن ومدینة لومبیرتون بالبرامجأسئلة وأجوبة متعلقة 

 ناقشت مدینة بورت آرثر، ومجلس التنمیة االقتصادیة
(EDC)  لبورت آرثر، وھیئة إسكان بورت آرثر

الحاجات السكنیة، واإلصالح العام للمجتمع المحلي، 
% من البیوت 80وقضایا الحجز العقاري المنتظرة، 

 زیع األموالالتي تأثرت، وتو

بورت  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 آرثر، تكساس

2/14/2018 

ناقشت مقاطعة نیوتن، ومقاطعة كاسبر، ومجلس 
 (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) 

 2/16/2018 اجتماع طاقم سیناتور الوالیة جین نیلسون

أوستن،  -جلسة اللجنة المالیة لمجلس الشیوخ  تحدیث جھود وحاجات اإلصالح
 تكساس

2/20/2018 

العمل، والمخصصات المستقبلیة، مناقشة برامج خطة 
والفیضانات المتكررة وحاجات غیر ذوي الدخول 

 .المنخفضة والمتوسطة

 2/20/2018 المائدة المستدیرة للقرى

عرض تقدیمي للسكن بإیجار في متناول الید  مناقشة حاجات السكن بإیجار في متناول الید وبرامجھ
 مقاطعة أرانساس -

2/20/2018 

 2/23/2018 مقاطعة أرانساس إلصالحمناقشة حاجات ا

 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

آثار ھارفي  مناقشة مائدة مستدیرة، إصالح
أشھر في إدارة اإلسكان  6في ھیوستن، بعد 

 والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة
(HUD) 

2/26/2018 

مناقشة فرص استخدام مصادر تمویل المختلفة نحو 
 اإلصالح

 2/27/2018 اللجنة اإلقلیمیة للتوجیھ بین الوكاالت

مناقشة الحاجة للشقق، والمناطق المعرضة 
 متكررة، وحاجات األعمال التجاریةللفیضانات ال

مقاطعة  -فریق التدخل الخاص باإلسكان 
 وارتون

3/1/2018 
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 3/2/2018 مدینة ھیوستن مناقشة خطة العمل وبرامجھ

عرض تقدیمي لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 (CDBG-DR) التعافي من الكوارث-المجتمعات

 لإلعصار ھارفي

 3/6/2018 تكساسمجلس إبداع النقل في والیة 

 3/6/2018 مقاطعة ھاریس مناقشة خطة العمل وبرامجھ

مناقشة خطة العمل وبرامجھ، وقدرة المقاطعة، 
 والمخصصات المباشرة

 3/7/2018 مقاطعة ھاریس

مقاطعة ھاریس، ومقاطعة تشیمبرز، وھیوستن، 
 ومدینة دیكنسون

لجنة األراضي وإدارة الموارد في 
 تكساسھیوستن،  -الكونجرس 

3/8/2018 

 3/9/2018 مدینة ھیوستن مناقشة خطة العمل، وتقییم الحاجات، والبرامج

ناقشت مدینة ھیوستن، ومقاطعة ھاریس، وإدارة 
 اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة

(HUD) الحاجات غیر الُملبَّاة وبرامج اإلصالح 

مدینة ھیوستن، ومقاطعة ھاریس، وإدارة 
والتنمیة الحضریة في الوالیات  اإلسكان
 .، وواشنطن العاصمة(HUD) المتحدة

3/14/2018 
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XIالملحق و: الطرق اإلقلیمیة للتوزیع . 
 
 مخصصات برنامج إسكان الوالیة أ.
 

 تحلیل مخصصات إسكان اإلعصار ھارفي
 األساتذة باتریك بروكیت، وراجیف جرج، ولیندا غولدن، وجیمس نولن، وألیسا والش

 2018مارس/آذار  27جامعة تكساس في أوستن، 
 

 برنامج الوالیة لمساعدة أصحاب المنازل ومخصصات برنامج الشراء / االقتناء
 

% على األقل من مخصصات تمویل وزارة اإلسكان والتنمیة 80قائمة المقاطعات ومناطق الرموز البریدیة التي ستحصل على 
% من تمویل وزارة اإلسكان والتنمیة 20والمقاطعات المتبقیة المقدر حصولھا على )، HUDالحضریة في الوالیات المتحدة (
 9/ الجمعة،  28، رقم 83) محددة في السجل الفدرالي (السجل الفدرالي إتحادي / الجزء HUDالحضریة في الوالیات المتحدة (

الرموز البریدیة في عملیة التخصیص العددیة  إخطارات)، وتم دمج التجمعات الفرعیة للمقاطعات ومناطق / 2018فبرایر/شباط 
رمزاً  11مقاطعة و 16للنتائج في برنامج الوالیة لمساعدة أصحاب المنازل وجداول الشراء / االقتناء المحلیة. إجماالً، كان ھناك 

وزارة اإلسكان % من مجموعة التخصیص الخاصة ب80بریدیاً أدرجت بضفتھا "أكثر المناطق تأثراً وتضرراً". وقد مثل ذلك 
). وحیث إن مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن تحصالن على مخصصات منفصلة، HUDوالتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

 فإن البیانات (والمخصصات) الخاصة بھما غیر متضمنة في التحلیالت التي یأتي وصفھا أدناه.
 

مخصصات برنامج الشراء / االقتناء المحلي مطلوبة من قبل % من برنامج الوالیة لمساعدة أصحاب المنازل ومجموعة 80
 2018فبرایر/شباط  9) في السجل الفدرالي، HUDوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

 
 وجاء تعداد سكان مناطق رموز بریدیة  2016.33جاء تعداد سكان المقاطعات من تحدیث مكتب إحصاء السكان األمریكي لسنة 

، باستعمال اإلحصاء السكاني كل عشر سنوات، باستخدام 2010معینة، طبقاً للمقاطعات، من مكتب إحصاء السكان األمریكي لسنة 
 .ZCTA(34التعداد الكلي لسكان المقاطعة أو جزء منھ من منطقة جدولة الرموز البریدیة ذات الخمسة أرقام في تكساس (

 
واعتمدت  35ل من تقدیرات مكتب إحصاء السكان األمریكي ووحدة إسكان المقاطعة.جاء متوسط قیم المنازل ألصحاب المناز

'. وتتراوح تكلفة ذلك البناء 35'× 24قدماً مربعاً، وأبعادھا  861قیمة منازل المستأجرین على تكلفة بناء وحدة لإلیجار مساحتھا 

                                                           
33-https://www.census.gov/search 33 

=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0results.html?page
&search=submit 

34.  https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t   
) 3" ، 880 -اختر "مقاطعة (أو جزء)  -) "اختر نوًعا جغرافیًا" all geographic types ، "2 ) انقر على "1لكل رمز بریدي ، اتبع ما یلي: 

. Countyو  ZIP" وانقر على Ctrlأرقام. اختر متعدد (اضغط مع االستمرار على " 5من رمز بریدي  جدولة ) اختر منطقة4اختر "تكساس" ، 
 / Topics "- "People" - "Basic Count ) انقر على "Add to Your Selection"  ،6) انقر على "5متعددة) ، رموز بریدیة یمكنك إضافة 

Estimate "-  ، "انقر فوق خانة االختیار 7"إجمالي السكان (ID "PI"  ،8 ، "انقر فوق "تنزیل" لتنزیل جدول 9) انقر فوق "عرض الجدول (
 البیانات.

35https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216   
 

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
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216
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دوالر،  75,337,50ستخدمت نقطة المنتصف، . وقد ا36دوالر لكل وحدة 86,100دوالراً و 64,575على مستوى البلد بین 
 لحساب حاجات المستأجرین الذین لم تلب حاجاتھم. وقد استخدمت أكثر البیانات المعقولة المتوفرة في الحساب.

 
للحاجات غیر الُملبَّاة (لكل من أصحاب المنازل والمستأجرین) من ) FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (جاءت حسابات 

. واستُخدم 2018فبرایر/شباط  2) اعتباراً من FEMAلوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ () لIAبیانات تسجیل المساعدة الفردیة (
تصنیف البیانات الخاصة بالحاجات ) لFEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (تصنیف عتبات شدة الضرر المستخدم من قبل 

ط الرئیسي، شدة الضرر الكبیر الرئیسي، الضرر الشدید) مقاطع من إجراءات "أكثر الطرق تأثراً" غیر الملباة (شدة الضرر البسی
الخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة )، ونُِسبت مبالغ HUDلوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

شدة الخاصة بوزارة اإلسكان ) لكل مسجل إلى فئات الFEMAرئ (الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطواالخاصة ب) FVLالطوارئ (
 ).HUDوالتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

 
عمود الجدولة الخاص بحساب مبلغ الحاجات غیر الُملبَّاة لكل منطقة جغرافیة (مقاطعة أو منطقة رمز بریدي) اشتق قیمتھ باستعمال 

الوكالة ) والبیانات المستقاة من HUDوالتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( فئات شدة الضرر الخاصة بوزارة اإلسكان
عدد الوحدات السكنیة التي تعاني ضرراً في كل من مستویات شدة الضرر التي ) والخاصة بFEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

ً HUDحددتھا وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة ( ً للمستأجرین مقابل أصحاب )، طبقا للمقاطعة، وطبقا
) قیمة مضاعفة نقدیة للحاجات غیر HUDالمنازل. وقد قدمت طریقة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (

لُملبَّاة بالنسبة دوالراً ھو مضاعف الحاجات غیر ا 58,956الُملبَّاة ألصحاب المنازل في كل من فئات الشدة الثالثة، حیث كان مبلغ 
دوالراً ھو مضاعف الحاجات غیر الُملبَّاة بالنسبة لفئة الضرر الكبیر الرئیسي،  72,961لفئة الضرر البسیط الرئیسي، وكان مبلغ 

دوالراً ھو مضاعف الحاجات غیر الُملبَّاة بالنسبة لفئة الضرر الكبیر. وعلى فرض أن الضرر "الشدید"  102,046وكان مبلغ 
% تقریباً، فقد أتاح ذلك ترجمة مضاعفات الحاجات غیر الُملبَّاة في كل فئة من فئات الشدة إلى نسبة ضرر 100رر یعادل ض

مقدرة للوحدة السكنیة مقابل كل فئة. وقد كانت مثل تلك الترجمة ضروریة حیث تختلف قیم المنازل المتوسطة اختالفاً ملحوظاً 
 عبر المقاطعات التي تأثرت.

 
، تم تقییم الحاجات غیر الُملبَّاة على أساس حاصل ضرب نسبة الضرر في متوسط سعر المنزل في المقاطعة أو منطقة وفقاً لذلك

الرمز البریدي. ففیما یخص فئة األضرار البسیطة الرئیسیة، كانت تلك النسبة من قیمة الوحدة السكنیة غیر الُملبَّاة حاجتھا 
یمة البناء. وفیما یخص فئة األضرار الكبیرة الرئیسیة، كانت تلك النسبة من قیمة % من ق57,8دوالراً =  102,046 /58,956

% من قیمة البناء. وفیما یخص فئة األضرار الشدیدة، 71,5دوالراً =  102,046 /72,961الوحدة السكنیة غیر الُملبَّاة حاجتھا 
السعر المتوسط لإلسكان في كل مقاطعة أو منطقة رمز % من قیمة البناء أو الشقة. ھذه النسب ُطبِقت على 100كانت النتیجة 

بریدي، ثم ُضِربت في عدد العقارات المتضررة التي یشغلھا أصحابھا، في كل فئة من فئات شدة الضرر، للحصول على تقدیر 
جمعھا للوصول إلى بالدوالر لمستوي الحاجات غیر الُملبَّاة ألصحاب المنازل في كل مقاطعة ومنطقة رمز بریدي. ثم تم بعد ذلك 

 التقدیر اإلجمالي بالدوالر للحاجات غیر الُملبَّاة ألصحاب المنازل في المقاطعة أو منطقة الرمز البریدي.
 

) عتبات HUDاستُخِدم إجراء مماثل في حال المستأجرین. تقدم طریقة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في الوالیات المتحدة (
) الخاص FVLالخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (مستأجرین استناداً على برنامج لفئات األضرار الخاصة بال

الشخصیة. ) للمستأجرین على فقدان الممتلكات FVLالخسارة المحققة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (ستناد بالمستأجرین، مع ا
) ال تحدد مضاعفاً لفئات شدة األضرار للمستأجرین. HUDالوالیات المتحدة ( بید أن طریقة وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة في

وفقاً لذلك، فقد تم أیضاً تطبیق تقدیر قیمة األضرار التي لحقت بالبناء المستخدمة في حالة أصحاب المنازل على فئات شدة الضرر 
% لفئة الضرر 100ضرر الكبیر الرئیسي، و% لفئة ال71,5% لفئة الضرر البسیط الرئیسي، و57,8الخاصة بالمستأجرین (
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الشدید). وفي حال المستأجرین، بدالً من كون القیمة المتوسطة للمنزل المتضرر أساس الحساب، كما كان األمر مع أصحاب 
. ومرة '35'× 24قدماً مربعاً، وأبعادھا  861المنازل، فإن األساس بالنسبة للمستأجرین كان تكلفة بناء وحدة لإلیجار مساحتھا 

دوالر لكل وحدة. وقد استخدمت نقطة  86,100دوالراً و 64,575أخرى تراوحت تكلفة ذلك البناء على مستوى البلد بین 
دوالر، لحساب إجمالي الخسارة للوحدة المستأجرة، وتم تطبیق النسبة الخاصة بكل فئة من فئات الشدة  75,337,50المنتصف، 

لمستأجرین. وتم ضرب النسبة في قیمة تكلفة بناء الوحدة المؤجرة في عدد المستأجرین في فئة على ھذه القیمة األساسیة في حالة ا
الشدة للحصول على قیمة الحاجات غیر الُملبَّاة للمستأجرین في كل فئة من فئات الشدة. وبجمع فئات الشدة، تم الحصول على تقدیر 

قة الرمز البریدي. ثم أضیفت الحاجات غیر الُملبَّاة ألصحاب المنازل للحاجات غیر الُملبَّاة للمستأجرین في المقاطعة أو منط
 والمستأجرین لحساب إجمالي قیمة الحاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعة أو منطقة الرمز البریدي.

 
البریدیة. یمثل عامل % كعامل سرعة استجابة عن الحاجات غیر الُملبَّاة إلى ُمدخالت كل المقاطعات ومناطق الرموز 15أضیفت 

سرعة االستجابة التعزیزات أو التحسینات أو المكونات األخرى المدمجة في ھیكل لزیادة القدرة على االستجابة إلى كارثة، أو 
 التعافي منھا، بسرعة أكبر مما كانت األمور لتؤول إلیھ لو لم یتم دمج تلك المكونات.

 
% التي ضمت تداخالً بین المقاطعة ومنطقة الرمز البریدي وأجزاء من 80تخصیص الـ بالنسبة للمقاطعات التي تضمھا مجموعة 

م بیانات مستوى الرمز البریدي إلى زوجین من الرمز  المقاطعة التي عدت في السجل الفدرالي أنھا لحق بھا ضرر شدید، قُّسِ
بالمقاطعة (خالف أي تداخل مع مدینة ھیوستن) ودمجت البریدي والمقاطعة والحاجات غیر الُملبَّاة زائد سرعة االستجابة الخاصة 

مع بیانات زوجي الرمز البریدي والمقاطعة لتلك المقاطعة للحصول على كیان واحد مشترك للمقاطعة. كذلك دُمجت أیضاً في 
بند (خالف مدینة  كیان واحد بیانات زوجي الرمز البریدي والمقاطعة التي أشارت إلى المقاطعة نفسھا. على سبیل المثال، فورت

 77423) دمجا مع الجزء من فورت بند صاحب الرمز البریدي 77423ھیوستن والجزء من فورت بند صاحب الرمز البریدي 
للحصول ُمدخل إجمالي واحد لفورت بند لتحلیل مخصص مقاطعة فورت بند. بالمثل، عندما كان ھناك أزواجاً متعددة من رمز 

مقاطعة نفسھا، فقد تم دمجھما للحصول على ُمدخل إجمالي واحد للرمز البریدي والمقاطعة من أجل بریدي ومقاطعة تعودان إلى ال
 التحلیل.

 
من الدكتور كرستوفر إمریش، من جامعة تأثرت التي  49لـ مقاطعات اg) األولیة لSoVIجاءت مؤشرات الضعف االجتماعي (

(كاتر، إس. ). ھذا المؤشر ابتدعھ كاتر وآخرون SoVIاعي (مؤشر الضعف االجتموسط فلوریدا، وھو خبیر رائد في حساب 
). "الضعف االجتماعي في مواجھة أخطار بیئیة، مجلة "علم االجتماع 2003إل.، وبوراف، بي. جي.، وشیرلي، دبلیو. إل. (

الضعف االجتماعي،  ). وقد تم التوصل إلى ھذا المؤشر في جامعة كارولینا الجنوبیة. الفكرة وراء261-242)، 2( 84الفصلیة، 
وصلتھ بسیاق العمل المشار إلیھ ھنا، أن الضعف االجتماعي ینشأ عن تمتع مجموعات سكانیة جغرافیة معینة بوصول محدود 
إلى السلطة السیاسیة والموارد، أو أنھا تخضع لقیود طبیعیة معینة أو تحكمھا العادات، ورأس المال االجتماعي، والمعتقدات، 

لمشیدة (مثل الكثافة ونوع البنیة التحتیة وعمر البنایة والخامة، الخ). إن فكرة الضعف االجتماعي ھي أنھ یجعل وخصائص البیئة ا
ً (في ھذه الحالة، المقاطعات) أكثر عرضة لألحداث الكارثیة وأقل قدرة على االستجابة السریعة لھا.  الناس الضعفاء اجتماعیا

أن تكون قادرة على االستجابة ألي من مثل تلك األحداث الكارثیة والتعافي منھا بمفردھا  فالمجموعات األكثر ضعفاً، أقل احتماالً 
 في حال حدوثھا. ھذا المؤشر مفید في تحدید األعباء االجتماعیة للخطر، مثل كارثة ما، ووصفھا وفھمھا.

 
تماعیة التي تُذكر بشكل ثابت في بالتعرف على تلك الخصائص االج )SoVIالضعف االجتماعي (بدأ التطویر الریاضي لمؤشر 

عملیة لمراجعة ) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (الكتابات على أنھا تساھم في إحداث الضعف االجتماعي. استخدم مخترعو 
ما ُكتِب لحصر الكم الھائل من قیاسات الضعف المحتمل في مجموعة فرعیة من المتغیرات تضم الثروة، ونسبة السكان المسنین 

اطعة، والجنس، ومتغیرات المركز االجتماعي، واالنتماء للعرق الھسباني، ونسبة السكان ممن ال یتمتعون بتأمین صحي، في المق
واألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، وموظفو الصناعات الخدمیة، وسكان أمریكا األصلیون، والجنس، الخ. ھذه المتغیرات 

ً توضح نسبة التباین،  11یؤدي إلى  تدخل في تحلیل إحصائي للعامل المكون الرئیسي %، في الضعف االجتماعي 76,4مكونا
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مقاطعة ما ھو مزیج خطي من العوامل المشتقة. ) الناتج لSoVIمؤشر الضعف االجتماعي (بالنسبة لمجموعة المعلومات األصلیة. 
صادر بیانات في مقدمتھا بشكل متغیراً یتم الحصول علیھا من م 29اآلن ) SoVIمؤشر للضعف االجتماعي (ویستعمل أحدث 

في ) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (أساسي مكتب إحصاء السكان األمریكي. ھناك مناقشة أكثر شموالً وعرض تقدمي ل
 .i%C2%AEhttp://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sov-0.الموقع التالي: 

 
ماعي عبر لمقارنة الضعف االجت) SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (ألغراض ھذه التحلیالت، كانت ھناك حاجة لمقیاس ل

مقاطعة). للتحلیل في عملیة التخصیص تلك، استُخدم  49المناطق التي تم إعالنھا مناطق منكوبة نتیجة لتأثرھا بإعصار ھارفي (
مقاطعة من المقاطعات التي تأثرت، حیث حصلت مقاطعة ھاریس على تمویل  48( SoVI)تحلیل مؤشر الضعف االجتماعي 
 فردي منفصل عن تلك التحلیالت.

 
مؤشر الضعف االجتماعي  وقام بتوفیر درجات  SoVI حسابات الخاصة بـالمرة أخرى، أكمل الدكتور كریستوفر إمیریتش 

SoVI   الدكتور إمریش ھو أستاذ مشارك لمجلس اإلدارة، خبیر 49لجمیع المقاطعات التي طالتھا الكارثة المعلنة والبالغ عددھا .
 .ومتخصص في العلوم البیئیة واإلدارة العامة وعضو في المركز الوطني للبحوث الساحلیة المتكاملة في جامعة سنترال فلوریدا

 
 كجزء من عملیة التخصیص، كان البد من إدخال تعدیل على  SoVIلضعف االجتماعي مؤشر ا بغرض االستفادة من درجة
في شكلھ األولي لیكون أكثر فعالیة. وقد تم تحقیق ذلك لكل مقاطعة من خالل طرح القیمة الدنیا  SoVIمؤشر الضعف االجتماعي 

الخاصة، ثم  SoVI الضعف االجتماعيمؤشر األولي من بین جمیع المقاطعات من قیمة   SoVIمؤشر الضعف االجتماعي ل
 .إضافة واحد 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 

ھم الخاصة. من أجل ھذا الغرض، تم احتساب االحتیاجات غیر الُملبَّاة للفرد من آثار الكارثة عن طریق جمع أو استخدام أموال
الواحد. تأخذ ھذه الطریقة أیًضا في االعتبار االختالفات في عدد السكان بین المناطق الریفیة والحضریة. بالنسبة لكل مقاطعة أو 

قسمة كمیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة (باإلضافة إلى عامل  رمز بریدي، تم حساب االحتیاجات غیر الُملبَّاة للفرد الواحد عن طریق
 .سرعة االستجابة) التي تم ابتكارھا حسب مستوى الخطورة وحسب عدد السكان

 
شمل تخصیص األموال حسب المقاطعة والرمز البریدي، تركیبة موزعة من االحتیاجات غیر الُملبَّاة لكل مقاطعة (أو الرمز 

لكل مقاطعة (أو الرمز البریدي). من أجل  اإلیجابي واحتیاجات الفرد غیر الُملبَّاة SoVI ف االجتماعيمؤشر  للضعالبریدي)، و
تسھیل ذلك، تم تحدید نسبة توزیع منفصلة لكل من ھذه العوامل الثالثة باإلضافة إلى توفیر نسب التوزیع التي كانت قابلة للتطبیق 

االعتبار. تم الجمع بین توزیعات العوامل فیما بعد من أجل تقدیم توزیع تخصیصي  وكان ھذا ھو العامل الوحید الذي تم أخذه في
 نسبي واحد في جمیع المقاطعات (والرموز البریدیة عند الضرورة).

 
% ومجموعة الـ 80% بشكٍل منفصٍل مع مجموعة 20% والتخصیص البالغ 80تم تحدید التوزیعات الخاصة بالتخصیص البالغ 

%، 80السجل الفیدرالي، بطرح مقاطعة ھاریس ومدینة ھیوستن. ومن ثم، بالنسبة لمجموعة التخصیص الـ % التي حددھا 20
فتم حساب نسبة التوزیع على أساس االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة لكل مقاطعة والرمز البریدي عن 

وتقسیمھا حسب مجموع  الرمز البریدي باإلضافة إلى درجة سرعة االستجابة لرمز المقاطعة أو ات غیر الُملبَّاةطریق أخذ االحتیاج
على جمیع رموز المقاطعة والرمز البریدي في مجموعة  االحتیاجات غیر الُملبَّاة، باإلضافة إلى درجات سرعة االستجابة

 .%80التخصیص 
 

 +1، تم تقسیم القیمة (Raw SoVI - Min (Raw SoVI)) +1من  SoVI وبالمثل، بخصوص نسبة التوزیع المستندة إلى
(Raw SoVI - Min (Raw SoVI)   1للمقاطعة على مجموع+ (Raw)  درجات SoVI - Min (Raw SoVI)   على

http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0
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 مؤشر الضعف االجتماعي % والتي تعطي النسبة المئویة للتوزیع لدرجات80جمیع المقاطعات في مجموعة التخصیص الـ 
SoVI یخص نسبة التوزیع القائمة وفقًا لالحتیاجات غیر الُملبَّاة للفرد الواحد، تم تقسیم الرقم أو الرمز  اإلیجابیة. وبالمثل، فیما

البریدي حسب احتیاجات الفرد غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة لمقاطعة أو الرمز البریدي من خالل مجموع قیمة 
%. تم استخدام عملیة 80قاطعات والرموز البریدیة في مجموعة التخصیص االحتیاجات غیر الُملبَّاة لكل فرد عبر جمیع الم

% من المقاطعات فقط. تحدد ھذه المنھجیة تخصیص النسبة المئویة لكل مقاطعة (أو الرمز 20مشابھة لمجموعة تخصیص 
ول عامل لحاجة غیر ملباة، ھذا أیعد في االعتبار. و الذي یؤخذ البریدي) التي ستترتب على ھذا العامل لیكون العامل الوحید

مؤشر  والذي یحدد توزیع تخصیص النسبة الذي یمكن تطبیقھ إذا كانت الحاجة غیر الُملبَّاة ھي العامل الوحید. ویعرض عامل
توزیع تخصیص النسبة الذي یمكن تطبیقھ إذا كان قابلیة التأثر االجتماعي للسكان المتضررین ھو  SoVI الضعف االجتماعي

 .حید، وما إلى ذلكالعامل الو
 

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 االجتماعياالحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة، وتوزیع 

الذي یأخذ تولیفة مرجحة  10-40-50غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة للتوزیع لكل فرد الذي تم تحقیقھ باستخدام نموذج 
و الممنوح لالحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع نسبة سرعة االستجابة،  ترجیح% من ال50من التوزیعات الثالث مع 

الحتیاجات الفرد غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع سرعة  ترجیح% من ال10اإلیجابي، و  SoVI لتوزیع ترجیح% من ال40
نسبة تخصیص تمویلیة لكل مقاطعة باستخدام الحاجة غیر الُملبَّاة للمقاطعة،  10-40-50االستجابة. یحدد ھذا الترجیح البالغ 

ات غیر الُملبَّاة للفرد الواحد في المقاطعة. تم استخدام ترجیح المكونات الثالثة: الحاجة غیر للمقاطعة، واالحتیاج SoVI ومؤشر
ونصیب الفرد من االحتیاجات غیر الُملبَّاة عن طریق النسبة المئویة النھائیة لترجیح  SoVI مؤشر الضعف االجتماعي الُملبَّاة و

اثة السابقة للكوارث. تم حساب مبالغ التخصیص بالدوالر التي تم % في جھود اإلغ10-% 40-% 50المساھمة لكل عامل من 
دون فرض أیة قیود على مبلغ التمویل من خالل استخدام قیم توزیع النسبة  10-40-50الحصول علیھا عبر استخدام نموذج 

 80بالغ المتاحة في مجموعة % من الم80المئویة للمقاطعة أو الرمز البریدي إلى إجمالي المبلغ بالدوالر الذي سیتم تخصیصھ (
 .%) 20% من المبالغ في مجموعة  20% و 

 
، االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى عامل سرعة االستجابة لمقاطعة أو الرمز البریدي مقابل المبلغ الذي عجزیعرض عمود ال

یوضح ھذا العمود مدى الحاجة سواء  دوالر. 10-40-50سیحصلون علیھ باستخدام التخصیص بالدوالر للنموذج غیر المقید 
أكانت أقل من أو فوق االحتیاجات غیر الُملبَّاة لرمز المقاطعة أو الرمز البریدي باستخدام عملیة تخصیص الترجیح غیر المقید 

 .10-40-50البالغ 
 

یق التمویل وخلق السیاسات یملي الواقع العملي أن یكون ھناك حد أدنى لمقدار التخصیص للمقاطعات حیث أنھ من المكِلّف تطب
. تم تحدید مبلغ الحد  HUDواإلجراءات اإلداریة وتوظیف أفراد لتنفیذ العملیة وتوزیع تمویالت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

دوالر وتم تطبیقھ على جمیع قرارات التخصیص في جدول بیانات برنامج مساعدة  2,000,000األدنى للتخصیص ھذا بمبلغ 
 .% في جدول بیانات برنامج الشراء/االقتناء المحلي80منازل في الوالیة ومجموعة التخصیص الـ مالكي ال

 
یعتبر اإلفراط في تخصیص المبالغ المالیة لمقاطعة زیادةً عن احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة، أمر غیر معقول، خاصة إذا لم تكن المقاطعات 

بعد. وبناًء على ذلك، یتم فرض قید بحد أقصى لمقدار التخصیص مع تعیین حد أقصى األخرى قد تلقت احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة 
المرونة في تمویل المقاطعات. یوفر ھذان الرقمان (الحد   % من االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى مقدار200عند نسبة 

تخصیص معین. إذا  ما یخصأو الرمز البریدي فیاألقصى واألدنى) قیودًا على التمویل الذي یمكن أن تحصل علیھ المقاطعة 
-40-50وصل رمز المقاطعة أو الرمز البریدي إلى الحد األقصى للتخصیص، فإن أي مبالغ مالیة منسوبة إلیھم بموجب القاعدة 

و ، سوف تكون متاحة إلعادة التخصیص والتوزیع على رموز المقاطعات األخرى أالحد األقصى المتوقع لھموأكثر من  10
 .الرموز البریدیة التي لم تصل إلى الحد األقصى
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%، كان ھناك  80تم تنفیذ عملیة إعادة التخصیص ھذه ضمن عملیة متتالیة من التخصیصات الشرائحیة. في مجموعة التمویل الـ 

البیة المناطق ما یكفي من التمویل لشریحتین قبل أن یتم تخصیص جمیع األموال بالكامل. كما یظھر جدول البیانات، فإن غ
 .% لم تصل إلى أقصى حد لھا في أول عملیة تخصیص شرائحي 80الموجودة في فئة التخصیص الـ 

 
وفیما یتعلق بعملیة التخصیص الشرائحي الثانیة، فمثلما حدث ألول عملیة تخصیص شرائحي، كان یتعین عمل توزیع نسبة 

 تخصیص المالي.ال مخصصة للتطبیق على المبلغ المتاح للتوزیع من أجل توجیھ
 

ھنا، ومع ذلك، منح تخصیص إضافي بالنسبة الصفریة لتلك الكیانات (رموز المقاطعات أو الرموز البریدیة) التي حصلت بالفعل 
 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.  50-40-10
الوضع في  وقد تم ذلك عن طریق تقسیم النسب األولیة على مجموع النسب الخاصة بالمناطق المتبقیة دون الحد األقصى، مع

اجات غیر الُملبَّاة في التخصیص الشرائحي الثاني إن أمكن. تم تحقیق ذلك لمجموعة % من االحتی100ھدف تخصیص  االعتبار
 .% كما ھو موضح أعاله 80الـ 

 
%، وألن جمیع 80نظًرا ألنھ تم تخصیص التمویل لرموز المقاطعات والرموز البریدیة في المجموعة الفرعیة للتخصیص الـ 

%، لذا یجب توخي الحذر لتجنب 20% أو مقاطعة التخصیص الـ 80یص الـ تتداخل مع إما مقاطعة التخصالبریدیة  الرموز
المشكلة التركیبیة للتخصیص المزدوج (اإلحصاء المزدوج) بسبب ھذا التداخل. كان من المفترض إزالة التداخل من المقاطعة 

 .لتجنب اإلحصاء الزائد
 

مز البریدي وتحویل البیانات في شكل أزواج لمقاطعة الرمز تضمنت ھذه العملیة استخدام بیانات األضرار الفعلیة بواسطة الر
البریدي. تم أیًضا تعدیل إجمالي عدد السكان في المقاطعة إلجالء السكان من المقاطعة التي تم حسابھا بالفعل في عدد الرموز 

لرمز البریدي. تم استخدام ھذه البریدیة. ألغت ھذه العملیة اإلحصاء المزدوج عند وجود تداخل في بیانات المقاطعة وبیانات ا
العملیة لجمیع التداخالت. كما تم استخدام نفس العملیة إلزالة تأثیر التداخل في تخصیص الرمز البریدي وتخصیص المقاطعة في 

 .%20المجموعة الفرعیة للتخصیص األكثر تأثًرا البالغ نسبة 
 

 رموز ضروري حذف التداخل في أعداد مدینة ھیوستن من أيوحیث إن مدینة ھیوستن ستتلقى تخصیًصا منفصالً، فكان من ال
من  (FEMA) ر المأخوذة من وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیةئللمقاطعات أو رموز بریدیة تتداخل معھا. باستخدام بیانات الخسا

من الممكن تحدید الخاصة بتعداد مستویات شدة الضرر من جانب مالكي المنازل والمستأجرین، كان  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 
والرموز البریدیة. لقد تمت إزالة اإلحصاءات السكانیة وكمیات االحتیاجات غیر الُملبَّاة، والتي تتطابق بالفعل داخلة ات المتللمقاطع

 .مع منازل مدینة ھیوستن، من مجموعة بیانات "فورت بیند"
 

 في الوالیة، االقتناء % من برنامج مساعدة مالكي المنازل ومجموعة التخصیص الخاصة ببرنامج الشراء/20تعتبر نسبة 
 2018فبرایر  9في السجل االتحادي بتاریخ  HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  مطلوبة من قبل

 
% من برامج مساعدة مالكي المنازل في الوالیة ومقاطعات التخصیص لبرنامج الشراء/االقتناء 20كانت العملیة الخاصة بـ 

% لكل من برنامج مساعدة مالكي 80% الخاصة بمجموعات الشراء الـ 80خصیص الـ المحلي ھي نفسھا الموضحة لمقاطعات الت
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المنازل وبرنامج الشراء/االقتناء المحلي. بمعنى أنھ تم تحدید الحد األدنى من مبلغ التخصیص وبعد ذلك، تم تخصیص األموال 
 .مع الحد األقصى من المخصصات المفروضة لكل تخصیص شرائحي في التخصیصات الشرائحیة المتبقیة في التداخل

 
% من عملیات الشراء/االقتناء المحلي، تحدید منطقي لتلك المجموعة بشكٍل منفصل 20الحد األدنى للتخصیص لـ مقدار یتطلب 

دوالًرا. وقد تحقق  2،000،000مبلغًا ال یقل عن  33حیث لم یكن ھناك ما یكفي من األموال إلعطاء كل المقاطعات البالغ عددھا 
ذلك من خالل استخدام نھج التعزیز الذي أدرج تكالیف اإلدارة الالزمة للشراء، واالحتیاجات غیر الُملبَّاة ألكثر المقاطعات تأثراً، 

 .%20ونسبة الشراء المحتملة للمنازل في أكثر المقاطعات تأثراً بالنسبة لمجموعة الشراء/االقتناء المحلیة بنسبة 
 

%  12%) من التكالیف اإلداریة بما یساوي  10%) ومن المشروع ( 2تعد التكالیف اإلداریة المعروفة ھي البالغة من البرنامج (
لدیھا أكبر االحتیاجات غیر والیر ھي أكبر مقاطعة   من األموال في جائزة منح الشراء (جائزة المنح اإلجمالیة). تعتبر مقاطعة

دوالر أمریكي. كما یوجد في مقاطعة والیر أكبر عدد من المنازل  19،548،797موعة والتي تبلغ احتیاجھا الُملبَّاة في ھذه المج
منزًال) وأكبر عدد إجمالي العقارات في الفئات الرئیسیة العلیا وذوي األضرار الشدیدة (بمجموع  177المتضررة (مجموعھا 

% من  59=  105/177رئیسیة العلیا وذوي األضرار الشدیدة، بحوالي ). ومن المرجح أن یتم شراء العقارات في الفئات ال105
ھذه البیانات بمثابة منھجیة منطقیة وعادلة لحساب الحد األدنى من تعد المنازل المتضررة في أكثر المقاطعات تضرًرا (والیر). 

 19،548،797×  59×  12الُملبَّاة . % من ھذه الحاجة غیر12التخصیص بالدوالر. ینتج عن مضاعفة التكالیف اإلداریة بنسبة 
 .دوالًرا أمریكیًا كحد أدنى لكل مقاطعة 1،384،055=  ادوالرً 

 
% الخاصة ببرنامج مساعدة مالكي المنازل في الوالیة وبرنامج 20كانت ھناك ثماني مقاطعات في مجموعات التخصیص الـ 
ي أول عملیة تخصیص شرائحي. كانت ھذه المقاطعات التي لم تحصل الشراء/االقتناء المحلي التي تلقت الحد األدنى من التوزیع ف

ولم تستوف نقطة الحد األدنى. ومع ذلك، تلقت ھذه المقاطعات  FEMA IA  وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة تصریحعلى 
 المجتمعات  جمالیة لتنمیةاإل مما یجعلھا مؤھلة لتلقي تمویالت المنح  (FEMA PA) تصریًحا من وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة

 .CDBG-DRالكوارث  من التعافي-
 
 33لـ نی دألد الحت أول عملیة تخصیص شرائحي اخصص%، 20برنامج الشراء/االقتناء المحلي الـ عة وبالنسبة لمجم، بالتاليو
%. 20الـ عة ولمجمشراء لل ایوفي عملیة تمص للتخصیح لمتاالمبلغ ن امًرا) الدو 45,673,815لمبلغ (م طرح ھذا اتقاطعة، وم

تم بعد ذلك تخصیص ھذا المبلغ المتبقي بعد تمویلھ الحد األدنى لجمیع المقاطعات باستخدام تخصیصین شرائحیین أخریین بعد 
عندما وى سرعة االستجابة لجمیع المقاطعات. % من االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إل200فرض أقصى حد للتخصیص بنسبة 

% من 200 الحد األقصى البالغ نفدت األموال من خالل عملیة التخصیص الشرائحي الثانیة، وصلت أربع مقاطعات إلى
 .االحتیاجات غیر الُملبَّاة

 
 تخصیص برنامج البنیة التحتیة المحلیة ب.

 
 تحلیالت تخصیص البنیة التحتیة إلعصار ھارفي

 األساتذة باتریك بروكیت، وراجیف جارج، ولیندا جولدن، وجیمس نولین وألیسا والش
 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 83مجلد رقم الفیدرالي، والسجل الفیدرالي/ال
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استطالع  مستمدة من قبل سكان المقاطعة عبر سكان المقاطعات وتم الحصول علیھا من خالل 2016بیانات السكان في عام  )2
 37 .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
 
على معظم المقاطعات المتأثرة والمتضررة ونسبة الـ  HUDإلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  80تم تحدید تقسیم %  )4

% على المقاطعات المتبقیة والمتأثرة ومتضررة بما في ذلك الرموز البریدیة األكثر تأثًرا والمحددة في السجل 20
 .مالحظات،   / 2018،فبرایر 9الجمعة،   / 28، برقم83الفیدرالي/المجلد 

 
نھا ستتلقى األموال مباشرة من الوالیة. تمثل مطالبات البنیة التحتیة في مقاطعة تم حذف مقاطعة ھاریس من التخصیص أل )5

. تبلغ قیمة المخصصات المالیة ل 49% من إجمالي المطالبات لجمیع المقاطعات البالغ عددھا 93ھاریس نسبة أكثر من 
دوالًرا مع  433،431،338یة حوالي مقاطعة المتبق 48التي سیتم توزیعھا على   HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

والمحددة لمعظم المقاطعات المتأثرة والمتضررة  HUD % إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة80ترحیل نسبة 
 دوالًرا.) 82،686،267.60% من المقاطعات المتأثرة واألكثر تأثراً بالرمز البریدي (20دوالًرا) و  330،745،070.40(

 
 .% من متطلبات المطابقة للمقاطعة على مستوى إجمالي تكالیف المشروع10االحتیاجات غیر الُملبَّاة باستخدام تم حساب  )6
 
% من إجمالي تكالیف المشروع. یمثل عامل سرعة االستجابة التحسینات أو 15تم حساب عامل سرعة االستجابة على أنھ  )7

لزیادة قدرتھا على االستجابة للكوارث أو التعافي منھا بسرعٍة أكبر في التطویرات أو المكونات األخرى المدمجة في البنیة 
 .حالة ما لم یتم دمج ھذه المكونات

 
)  SoVI]:  استنادًا إلى درجات مؤشر الضعف االجتماعي (Raw SoVI - Min Raw SoVI+ 1تم حساب المكون [ )8

 SoVI) إلى كل درجة مقاطعة من 1األولي إیجابیًا عن طریق إضافة واحد ( SoVIاألولي على مستوى المقاطعة. یتم جعل 
 SoVI. تم توفیر درجات 49أولي لكل من المقاطعات الـ  SoVIاألولي مع طرح أدنى درجة لمؤشر الضعف االجتماعي   

كز الوطني للبحوث من قبل الدكتور كریستوفر إمیریتش من جامعة سنترال فلوریدا، والمر 49األولي للمقاطعات الـ 
مقاطعة  49األولي للـ  SoVI. كما تم الحصول على مؤشرات 2018فبرایر  19الساحلیة المتكاملة، وتم اإلبالغ عنھا في 

) SoVIالمتأثرة من د. كریستوفر إمیریتش في جامعة سنترال فلوریدا، وھو خبیر في تطویر مؤشر الضعف االجتماعي  (
) من قبل  كاتر وآخرون (كاتر إس إل، و بوروف بي جي، وشیرلي وي إل SoVIاعي  (. تم إنشاء مؤشر الضعف االجتم

). تم 261–242), 2(84). "القابلیة للتأثر االجتماعي للمخاطر البیئیة،" بمجلة العلوم االجتماعیة الربع سنویة، 2003(
یة للتأثر االجتماعي، وأھمیتھ في سیاق العمل إنشاء المؤشر في جامعة كارولینا الجنوبیة. تعتبر الفكرة الكامنة وراء القابل

المعروض ھنا، ھي أن القابلیة للتأثر االجتماعي تنشأ عن مجموعات سكانیة معینة ومحددة جغرافیًا ذات إمكانیة محدودة 
، أو للوصول إلى السلطة السیاسیة والموارد، أو لدیھا قیود مادیة معینة، أو خاضغة للجمارك، أو الرأس مال االجتماعي

 بسبب المعتقدات، وخصائص البیئة الموجودة (مثل نوع الكثافة والبنیة التحتیة، وعمر المبنى والمخزون، وما إلى ذلك.)
 

                                                           
37-https://www.census.gov/search37   

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://www.census.gov/search-results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit
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تكمن فكرة القابلیة للتأثر االجتماعي في أنھا تجعل األشخاص الضعفاء اجتماعیاً أكثر قابلیة للتأثر، وأقل قدرة على التكیف  
بر المجموعات األكثر قابلیة للتأثیر لدیھا قدرة أقل على االستجابة والتعافي من مثل ھذه األحداث مع األحداث الكارثیة. تعت

 الكارثیة لوحدھا إذا حدثت. یُعد المؤشر مفیدًا لتقدیر األعباء االجتماعیة للمخاطر ووصفھا وفھمھا، مثل الكارثة.
 
تلك الخصائص االجتماعیة التي ینظر إلیھا باستمرار في بتحدید  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  27المتغیرات الـ متغیًرا. یتم إدخال ھذه  27لتطھیر الكون من قیاسات القابلیة للتأثر الممكنة إلى   SoVIاالجتماعي  

في 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 

مكوًنا والذي یضع تفسیًرا لـ  11الجنس، وما شابھ) في تحلیل عامل مكون إحصائي أساسي ینتج عنھ أمریكا األصلیین، و
  SoVI% من التباین في القابلیة للتأثر االجتماعي نسبة إلى مجموعة البیانات األولیة. مؤشر الضعف االجتماعي 76.4

ومتغیراتھ  SoVIول على مؤشر الضعف االجتماعي  الناتج عن مقاطعة ھو تولیفة خطیة من العوامل المشتقة. یتم الحص
االجتماعیة واالقتصادیة المجمعة من مصادر البیانات في المقام األول من مكتب تعداد الوالیات المتحدة. یتم تقدیم مناقشة 

على الموقع التالي:  SoVIوعرض أكثر شموًال ل مؤشر الضعف االجتماعي  
http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0. 

 
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  49إعصار ھارفي المعلنة (
االجتماعي ھذا. الدكتور إمیریتش ھو أستاذ مشارك منتدب لمجلس اإلدارة، خبیر في  واحدة من مخترعي مؤشر الضعف

للعلوم البیئیة واإلدارة العامة وعضو في المركز الوطني للبحوث الساحلیة المتكاملة في جامعة سنترال فلوریدا. أكمل 
مقاطعات الكارثة المعلنة الـ  لجمیع SoVIالدكتور إمیریتش الحسابات وحصل على درجات مؤشر الضعف االجتماعي 

، PA. وحیث إن مقاطعة ھاریس تتلقى تمویالً منفصالً من الوالیة، فقد تم استبعادھا من جدول تخصیص البنیة التحتیة 49
األخرى ستبقى دون تغییر. ووفقًا للدكتور إیمریتش، فإن  48للمقاطعات الـ  SoVIلكن نتائج مؤشر الضعف االجتماعي  

مقاطعة معلن عنھا في  49إدخال كحد أدنى، وتم تشغیلھ مقابل  100یتطلب  SoVIلضعف االجتماعي نموذج مؤشر ا
 في المقاطعات األخرى المتبقیة. SoVIالكارثة .. لن یؤدي إزالة مقاطعة ھاریس إلى تغییر درجات 

 

التعافي من الكارثة عن طریق ھناك عامل آخر یستخدم في قرار التخصیص ھو قدرة سكان المقاطعة على التحمل و/أو  )9
جمع أو استخدام أموالھم الخاصة. ولھذا الغرض، تم حساب االحتیاجات غیر الُملبَّاة للفرد الواحد. تعتبر ھذه الطریقة أیًضا 

ة مسؤولة عن االختالفات في عدد السكان بین المناطق الریفیة والحضریة. بالنسبة لكل مقاطعة، تم حساب الحاجة غیر الُملبَّا
 للفرد الواحد عن طریق قسمة كمیة االحتیاجات غیر الُملبَّاة على حجم السكان.

 

وقد اشتمل تخصیص التمویالت على مجموعة مرجحة من االحتیاجات غیر الُملبَّاة لكل مقاطعة، والحالة االجتماعیة  )10
لك، تم تعیین نسبة توزیع منفصلة لكل من ھذه ) ونسبة احتیاجات الفرد غیر الُملبَّاة لكل مقاطعة. لتسھیل ذSoVIاإلیجابیة (

% 80العوامل الثالثة التي تم دمجھا فیما بعد لتوزیع منفرد في جمیع المقاطعات. تم تحدید التوزیعات الخاصة لتخصیص 
)HUD  (المقاطعات المتأثرة والرموز البریدیة األكثر تأثًرا) من خالل 20المقاطعات األكثر أثًرا) ومخصصات الـ %
%، تم احتساب نسبة التوزیع التي تعتمد 80وبالتالي، بالنسبة لمجموعة التخصیص الـ  لتوجیھ المقدم من السجل الفیدرالي.ا

على االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة لكل مقاطعة من خالل اتخاذ االحتیاجات غیر الُملبَّاة للمقاطعة 
وتقسیمھا على مجموع الحاجة غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة على المقاطعة  باإلضافة إلى سرعة االستجابة

 Raw+(1والخاصة بـ  SoVI%. األمر ذاتھ بالنسبة لنسبة التوزیع المستندة إلى 80بأكملھا في مجموعة التخصیص الـ 
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SoVI - Min(Raw SoVI) (1)، تم تقسیم القیمة +Raw SoVI - Min (Raw SoVI)(  للمقاطعة من خالل مجموع
% وھو ما یعطي 80) على جمیع المقاطعات في مجموعة التخصیص الـ Raw SoVI - Min (Raw SoVI)+ (1قیم 

وبالمثل، لنسبة التوزیع على أساس االحتیاجات غیر الُملبَّاة للفرد الواحد، تم تقسیم  اإلیجابیة. SoVIنسبة التوزیع لدرجات 
د من االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة للمقاطعة على مجموع االحتیاجات المقاطعة بحسب نصیب الفر

% (إدارة اإلسكان والتنمیة 80غیر الُملبَّاة لنصیب الفرد من القیمة عبر جمیع المقاطعات في مجموعة التخصیص الـ 
% (المقاطعات المتأثرة 20لمجموعة التخصیص الـ للمقاطعات األكثر أثًرا). تم استخدام عملیة مماثلة  HUDالحضریة 

 والرموز البریدیة األكثر تأثًرا).
 
تم تحقیق سلسلة من االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة، وتوزیع مؤشر الضعف االجتماعي  

SoVI الذي یأخذ تولیفة  10-40-50خدام نموذج اإلیجابي، واالحتیاجات غیر الُملبَّاة وسرعة االستجابة لكل فرد باست
% من الترجیح الممنوح لالحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع نسبة سرعة 50مرجحة من التوزیعات الثالثة مع 

% من الترجیح إلى احتیاجات 10اإلیجابي، و  SoVI% من الترجیح إلى توزیع مؤشر الضعف االجتماعي 40االستجابة، و 
نسبة تخصیص تمویلي لكل مقاطعة  10-40-50یر الُملبَّاة باإلضافة إلى توزیع سرعة االستجابة. یحدد ھذا الترجیح الفرد غ

الخاص بالمقاطعة،  SoVIباستخدام: االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة إلى سرعة االستجابة في المقاطعة، ومؤشر 
 واحتیاجات الفرد غیر الُملبَّاة في المقاطعة.

 
دون فرض أي قیود على مقدار تمویل إدارة  10-40-50تم الحصول على مبالغ تخصیص بالدوالر باستخدام نموذج  )11

من خالل تطبیق قیم توزیع النسبة في المقاطعة إلى المبلغ اإلجمالي للدوالر الذي سیتم  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة 
المقاطعات األكثر  HUD% (إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 80% من األموال المتاحة في مجموعة الـ  80تخصیصھ (

 % (المقاطعات األكثر تأثًرا والرموز البریدیة األكثر تأثًرا).20% من التمویالت في مجموعة الـ 20تأثًرا) و 
 
دام باستخقونھ ذي سیتللالمبلغ ل امقابسرعة االستجابة لی إباإلضافة ة لملبّار اغیت الحتیاجاض) الفائعجز (أو الرض ایع 

. ھذا یوضح مدى النقص أو الفائض عن االحتیاجات غیر الُملبَّاة في المقاطعة 10-40-50قید لمر اغیر الدولص باتخصیال
 ، كما ھو موضح سابقًا.10-40-50باستخدام عملیة تخصیص الترجیح غیر المقیدة 

 
ات حیث أنھ من المكلَّف تطبیق التمویل وخلق یملي الواقع العملي أن یكون ھناك حد أدنى لمقدار التخصیص للمقاطع 

. تم تحدید HUDالسیاسات واإلجراءات وتوظیف أفراد لتنفیذ العملیة وتوزیع تمویالت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
اط دوالًرا وتم تطبیقھ على جمیع قرارات التخصیص. وبالمثل، فإن اإلفر 510،000مقدار الحد األدنى للتخصیص ھذا بمبلغ 

في تخصیص األموال إلى مقاطعة فیما یزید عن احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة أمٌر غیر منطقي، خاصة إذا لم تتلق المقاطعات 
األخرى احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة. وبناًء على ذلك، إذا لم تتلقى جمیع المقاطعات في المجموعة مقدار التخصیص الحتیاجاتھا 

% من االحتیاجات التي لم 200م فرض الحد األقصى لمقدار التخصیص مع وضع حد أقصى بنسبة غیر الُملبَّاة بعد، فإنھ یت
تتم تلبیتھا باإلضافة إلى مقدار سرعة االستجابة لتمویل المقاطعات. یوفر ھذان الرقمان (الحد األقصى واألدنى) قیودًا على 

وصلت المقاطعة إلى أعلى نقطة للحد األدنى من إذا  التمویل الذي یمكن أن تحصل علیھ المقاطعة في تخصیٍص معین.
فیما یزید عن الحد  10-40-50التوزیع أو الحد األقصى للتخصیص، فإن أیة تمویالت مخصصة إلیھم بموجب القاعدة 

األقصى لدیھم، سیتم إعادة تخصیصھا وتوزیعھا على المقاطعات األخرى. تم تنفیذ عملیة إعادة التخصیص ھذه في عملیة 
% للمقاطعات األكثر تأثراً، كانت جمیع المقاطعات لدیھا 80ة من التخصیصات الشرائحیة. في مجموعة التمویل الـ متتالی

احتیاجات لم تتم تلبیتھا فوق الحد األدنى. ومع ذلك، لم یكن ھناك سوى ما یكفي من التمویالت لتخصیصیین شرائحیین قبل 
حصول بعض المقاطعات على الحد األقصى من مخصصاتھا قبل  أن یتم تخصیص جمیع التمویالت بالكامل، مع عدم

مقاطعة في فئة التخصیص الـ  15مقاطعات فقط من مجموع  4استنفاد التمویالت. كما یظھر جدول البیانات، فقد وصلت 
تھا التي % من احتیاجا100مقاطعات نسبة  3% من االحتیاجات غیر الُملبَّاة ولم تتلق 200% إلى الحد األقصى البالغ 80
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% من المقاطعات المتأثرة والرموز 20في مجموعة الـ  لم تتم تلبیتھا قبل نفاد التمویالت في التخصیص  الشرائحي الثانیة.
% من االحتیاجات غیر الُملبَّاة باإلضافة 200البریدیة األكثر تأثراً، تلقت جمیع المقاطعات على األقل الحد األقصى لتوزیع 

لمجموعة الـ  HUDإلى سرعة االستجابة. لتوزیع جمیع التمویالت المخصصة من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
دوالًرا. تتجاوز بعض المقاطعات التي تتلقى الحد األدنى  510،000% ھذه، تم تحدید الحد األدنى للتخصیص بمبلغ  20

% من احتیاجاتھا غیر الُملبَّاة، وھي عموًما المقاطعات ذات االحتیاجات األقل التي لم تتم تلبیتھا، إال 200من التوزیع البالغ 
دوالًرا من التمویالت الزائدة  208.17تأثر االجتماعي بشكٍل كبیر. بسبب التدویر لألرقام، فقد تم تخصیص أن لدیھا قابلیة لل

% وكانت آخر مقاطعة تصل إلى الحد  20بعد التخصیص الشرائحي الثاني ألعلى احتیاجات غیر ملباة في مجموعة الـ 
 األقصى للتوزیع في نھایة التخصیص الشرائحي الثاني.

 
یتعلق بعملیات التخصیص الشرائحي الثانیة والثالثة، كان یتعین توزیع النسبة لتخصیص التمویالت، كما تم القیام بھ  وفیما 

للمقاطعات التي لم تصل  10-40-50ألول عملیة تخصیص شرائحي. للقیام بذلك، تم إعادة تسویة لنسب التوزیع األولیة 
الشرائحیة الثانیة والثالثة. وقد تم ذلك عن طریق قسمة النسب األولیة على  بعد للحد األقصى إلنشاء توزیع نسبي للتمویالت

% من االحتیاجات غیر الُملبَّاة في 100مجموع النسب الخاصة بالمناطق المتبقیة دون الحد األقصى بھدف تخصیص 
ل من عملیة التخصیص التخصیص الشرائحي الثاني إن أمكن وتوزیعھا على الحد األقصى للتخصیص أو ما یتبقى من أموا

%، تم صرف جمیع التمویالت المخصصة من خالل برنامج التخصیص 80الشرائحي الثالثة. بالنسبة لمجموعة الـ 
  %، فقد تم صرف جمیع التمویالت من خالل التخصیص الشرائحي الثالث. 20الشرائحي الثاني. وبالنسبة للمجموعة 
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