
 Where We Live تُدار مبادرة 

 NYCبواسطة إدارة املحافظة عىل 
 (Department املساكن وتطويرها

 of Housing Preservation and
 (Development, HPD، باملشاركة 

مع هيئة اإلسكان مبدينة نيويورك 

 (Housing Authority, NYCHA)
ومن خالل التعاون الوثيق مع العديد من 

الرشكاء الحكوميني اإلضافيني. 

 Hester Street تشارك املدينة مع

واملنظامت املجتمعية إلدارة الحوارات 

 Where We املجتمعية التابعة ملبادرة

Live NYC مع املقيمني يف املناطق 
اإلدارية الخمسة كلها. يشمل الرشكاء:

Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality

 Banana Kelly Community
 Improvement Association

 Brooklyn Center for
Independence of the Disabled

Center for Court Innovation
 Center for Independence of

the Disabled NY
Chhaya CDC

Fifth Avenue Committee
Make the Road New York

Neighbors Together
 SAGE Advocacy & Services

for LGBT Elders
Sapna NYC

طريقة عملنانبذة عن الفريق

Where We Live NYC تعريف برنامج
هي عملية تعاونية تقودها املدينة لتعزيز 

اإلسكان العادل ومواجهة التفرقة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتعزيز إتاحة الفرص للجميع

تعمل مدينة نيويورك (The City Of New York) جنبًا إىل جنب مع 

قادة املجتمع واملقيمني بها من أجل تحسني فهم تأثري تحديات اإلسكان العادل 

مثل التفرقة والتمييز يف حياتنا اليومية. ونستخدم مًعا هذه املعلومات لتطوير 

حلول سياسات واسرتاتيجيات قابلة للتنفيذ تنقل نيويورك إىل مدينة عادلة 

بدرجة أكرب وشاملة لجميع فئات الناس.

رؤيتنا

مشاركتك
يعتمد نجاح Where We Live NYC عىل مشاركة سكان نيويورك؛ 

مثلك. احرص عىل توصيل وجهة نظرك!

#WhereWeLiveNYC :قم شارك:     nyc.gov/WhereWeLive قم بزيارة:

تعرف عىل مكان االنضامم إىل 

حوار مجتمعي أو رئاسته، وحضور 

ورشة عمل عامة.

شاركنا أفكارك عرب اإلنرتنت 

عن مشكالت اإلسكان العادل

 Fair Housing هل منظمتك مهتمة باالنضامم إىل

?Stakeholder Group تواصل مع: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

انضم إىل قامئة املراسالت 

الربيدية الخاصة بنا لتظل 

مطلًعا عىل آخر التطورات

ورش العمل العامة

من فصل خريف 2018 - صيف 2019 
فعاليات للمقيمني يف املدينة ملواكبة 

املستجدات يف العملية، والتعرف 
عىل اإلسكان العادل، وتكوين رؤية 

جامعية لتوجيه السياسة

الرشاكات الحكومية

ربيع 2018 - خريف 2019
التنسيق مع الرشكاء الحكوميني 

للتأكد من أن حلول السياسات شاملة 
وممكنة ومؤثرة 

الحوارات املجتمعية

من فصل صيف – خريف 2019
حوارات باملشاركة مع املنظامت 

املجتمعية إلرشاك املقيمني يف مدينة 
نيويورك يف جميع املناطق اإلدارية 

الخمس
 مجموعة املساهمني 
 يف اإلسكان العادل 

(Fair Housing Stakeholder Group)

Vمن فصل ربيع 2018 - خريف 2019
فرصة للمدافعني والباحثني ومقدمي 

الخدمات والقادة املجتمعيني 
للمساهمة بأرائهم.

تحليل البيانات

من فصل ربيع 2018 - خريف 2019
تحليل شامل للمساعدة يف تعميق فهم 

املدينة ملشكالت اإلسكان العادل.

تاءارجإلا ذختت ةنيدملا
ليقارعلا ميطحتو ،زييمتلا هجاوت يتلا تاسايسلا لولح ذيفنت 

عيمجلا لمشتو ًلدع رثكأ ةينكس ءايحأ ءانبو ،صرفلا مامأ

 تقرير 

where we live nyc
ستطرح املسودة يف صيف 2019

متاح للتعليقات العامة

القرار النهايئ: خريف 2019
 يتم تقدميه للحكومة الفيدرالية 

واستخدامه لتوجيه السياسة



ما هو اإلسكان العادل؟

 إن الكفاح من أجل إسكان عادل له تاريخ طويل يف مدينة نيويورك وعىل الصعيد الوطني. من خالل 

Where We Live NYC ستساعد املدينة يف كتابة الفصل التايل من سياسات اإلسكان العادل التي تحارب 
التمييز، وتحطم الحواجز التي تعوق الحصول عىل الفرص، وتبني أحياًء سكنية أكرث عدًل وتشمل جميع الناس.

 حميك قانون اإلسكان العادل لسنة 

(FAIR HOUSING ACT) 1968 من التمييز 

عند تأجري منزلك أو رشائه أو متويله، بناًء عىل: 

•  العرق
•  اللون

•  األصل القومي
•  الدين

•  الجنس
•  اإلعاقة

•  الحالة االجتامعية

.1
.2

يلزم قانون اإلسكان العادل أيًضا املدن 

بتأييد اإلسكان العادل. هذا اإللزام القانوين 

 .WHERE WE LIVE NYC هو املحرك ملبادرة

وسوف نتخذ خطوات استباقية، من خالل هذه 

الجهود، ملواجهة التفرقة والتعامل مع عدم 

تكافؤ الفرص من خالل توفري نهج متوازن:

•   متكني الناس من االنتقال إىل حي سكني من 
اختيارهم أو البقاء يف الحي السكني الحايل، 

حتى يف حالة تغريه

•   االستثامر بشكل عادل يف األحياء السكنية 

لضامن حصول جميع املجتمعات عىل املوارد 

التي يحتاجونها لتحقيق االزدهار

.3

هل ميكنك العثور عىل سكن جيد وبتكلفة ميسورة يف 
األحياء السكنية التي تريد أن تعيش فيها؟

هل لديك خيار إلرسال أطفال إىل مدارس توفر تعليًم 
وموارد ذات قيمة؟

هل تسكن قريًبا من خيارات وسائل نقل ميكن الوصول 
إليها بسهولة؟

هل يعترب الحي السكني الذي تعيش فيه آمًنا وصحًيا 
ومريًحا؟

هل تعترب أن الحي السكني الذي تعيش فيه متنوًعا 
ومرحًبا؟

تشمل قوانني ولية نيويورك وقوانني حقوق 

اإلنسان مبدينة نيويورك وسائل حامية إضافية 

بناًء عىل:

•  الُعمر
•  املواطنة

•  وظيفة قانونية أو مصدر دخل
•   النوع، أو الهوية الجنسية، أو طريقة 

الشخص يف التعبري عنها
•  وضع الرشاكة أو الزواج

•   األطفال الحاليني أو خطط إنجاب أطفال يف 
املستقبل

•  التوجه الجنيس
•   تجربة ناٍج من عنف منزيل أو عنف جنيس 

أو مطاردة
•  الخدمة العسكرية

ملاذا تُعد مسألة 
اإلسكان العادل 

مهمة؟
نحن نعلم أن سكان نيويورك 

ال يتمتعون جميًعا بتكافؤ 

الفرص التي توفرها املدينة 

نظرًا لوقوع ظلم فيام سبق 

ويف الوقت الحايل، والذي يؤثر 

بشكل خاص عىل املجتمعات 

بسبب اللون.


