
 

 

 قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة 
 صندوق مستقبل دیترویت 

 استمراریة تقدم دیترویت في األحیاء السكنیة للحفاظ على ملیون دوالر  826

www.detroitmi.gov/arpa 

 المدخالت المجتمعیة 
 یونیو   29مایو إلى    25من  

 

 

 ما ھو؟
تریلیون دوالر اسمھ خطة   1.9مشروع قانون حافز فیدرالي بقیمة 

لمواجھة آثار   2021)، تم إقراره كقانون في ARPAاإلنقاذ األمریكیة (
). وحصلت حكومات  19-جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید

لسد عجز المیزانیة الوالیات والحكومات المحلیة على األموال 
 .واالستثمار في المجتمعات

 ماذا یعني ھذا لمدینة دیترویت؟
ر من  ملیون دوال 826تلقت دیترویت خالل قیادة العمدة دوجان، 

.  سنوات  3أجل صندوق مستقبل دیترویت الستخدامھا على مدار 
وستساعد ھذه األموال على سد عجز میزانیة مدینتنا، وستُستخدم أول  

 .ملیون دوالر لالستثمار مباشرةً في أحیاء دیترویت 400

 سكان مدینة دیترویت یحضرون اجتماع صندوق مستقبل دیترویت

 اتخاذ القرار لتحدید أولویات التمویلیساعد سكان دیترویت في 
تم عمل استطالع في كامل المدینة للتعرف على آراء سكان دیترویت  

وقد أضاف  ومقترحاتھم ومخاوفھم من خالل االجتماعات المجتمعیة. 
سكان دیترویت إسھامات قیمة إلى صندوق مستقبل دیترویت  

 في ذلك:  بمابخصوص الجھات التي ینبغي أن تنفق علیھا األموال 

أعیدت صیاغة التمویل بناًء على اآلراء التي تم تلقیھا من سكان  
 مجلس مدینة دیترویت واعتمدھا. دیترویت وقُدمت الخطة إلى 

 (فوق) 

  المزید من األموال لإلسكان/إصالحات منازل كبار السن 
  إنفاذ حركة المرور؛ والمبادرات المجتمعیة لمنع العنف باستخدام

 الناریةاألسلحة 
  دعم مجتمع اإلعاقة 
 دعم الصحة العقلیة 
 تمویل مركز الترفیھ 
 65 

االجتماعات 
 العامة 

 

3,838 
 المشاركون في االجتماعات 

 

 

411 
استجابات االجتماعات 

 المجتمعیة

739 
 استجابات

 استطالعات على اإلنترنت

http://www.detroitmi.gov/arpa


 

 

  صندوق مستقبل دیترویتالمجاالت التي سیتم إنفاق أموال 
 فیھا 

 ، وإال فسوف تعود إلى الحكومة الفیدرالیة 2024یجب إنفاقھا بالكامل بحلول أموال خطة اإلنقاذ األمریكیة 

 

 األحیاء السكنیة
 دوالرملیون   168.5

 

 المتنزھات 
 وأماكن الترفیھ

 ملیون دوالر  41
 

 تنظیف الممتلكات الشاغرة وتنشیط حركة الممرات 

  ِمنح لحظر األندیة وجمعیات األحیاء؛ والفتات في األحیاء السكنیة؛ ونفقات
مشاریع في كل منطقة مجلس ومشروعان على   7حسب حاجة المجتمع؛ و

 مستوى المدینة 

  المجتمعیة والتوظیف المستھدف والخدمات الشاملة، بما في ذلك  فیلق الصحة
 مبادرات مجتمعیة لمنع العنف باستخدام األسلحة الناریة 

   تناول مسألة القضاء على اآلفات التجاریة والصناعیة من خالل الھدم
 والمعالجة وإعادة استخدام األراضي 

  وطریق جو لویس المبادرات الخضراء؛ والمتنزھات؛ وممرات المشي؛
 األخضر؛ والشوارع؛ واالستثمارات الفنیة والثقافیة 

  تحسینات جدیدة أو موسعة لمراكز الترفیھ 

 الفجوة الرقمیة
 ملیون دوالر  45

 

 اإلسكان
 ملیون دوالر  67

 األجھزة؛ وخدمة اإلنترنت؛ ومبادرات دعم التكنولوجیا 

  ومحدودي الدخل وذوي اإلعاقة إصالح منازل أفراد المجتمع من كبار السن 

  إنشاء خدمة تحدید موقع بالمدینة للعثور على سكن میسور التكلفة وتقدیم
 خدمات االستشارات المالیة والقانونیة 

  الحد من نزع الملكیة والتشرد ومبادرات اإلسكان؛ ومبادرات إصالح االئتمان
اربین القدامى،  واستعادتھ؛ ومساعدة في الدفعة المبدئیة؛ وبرامج إسكان المح

 بما في ذلك إصالح المنازل 

 األعمال الصغیرة 
 ملیون دوالر  40

   دعم مالك األراضي؛ وبرامج تعافي األعمال الصغیرة، بما في ذلك برامج
خفض الفائدة ودعم االئتمان؛ وبناء قدرات األعمال الصغیرة؛ وبرامج تحفیز  

 التنمیة؛ واستثمارات كوریدور 

 الوظائف 
 مالیین دوالر  105

 خدمات المدینة وبنیتھا التحتیة  
للحفاظ على خدمات المدینة وتعویض نقص إیرادات  ملیون 250.2

 االستثمارات في البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واألمن السیبراني 
 

   مھارات العمل الحیاتیة (العمل والتعلیم)؛ والتوجیھ بین األجیال وتوظیف كبار
 السن؛ والوصول إلى وظائف تكنولوجیا المعلومات والمجاالت المھنیة

 السالمة العامة 
 ملیون دوالر  50

 

 تمویل المطابقة 
من أجل منح تمویل مطابقة لزیادة التمویل اإلضافي    ملیون دوالر  30زائد 

 مع التركیز على الصحة العقلیة وإصالحات المنازل 

  إنفاذ حركة المرور؛ ومبادرات منع العنف باألسلحة الناریة؛ وتحسینات لمنشآت
 دیترویت وأماكن خدمات الطوارئ الطبیة في المطافئ تدریب إدارة شرطة 

 

 فیم ال یمكن استخدامھ؟
  مدفوعات صنادیق المعاشات 
 تسدید الدیون 

   تسدید التزامات ما قبل جائحة فیروس كورونا
 المستجد

 


