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الميزانية  في  المجتمعية  المشاركة  خالصة 

لفهم احتياجات وتفضيالت فيالدلفيا واستخدام تلك األفكار لتحديد ميزانية العام المالي 2023، عقدت مدينة 
فيالدلفيا أكثر من 20 جلسة مشاركة مجتمعية مع أكثر من 500 مقيم وموظف في المدينة. المقيمين والقادة 

من الشركات والمؤسسات غير الربحية والفنية و الثقافة، وأتيحت الفرصة لموظفي المدينة األساسيين لمشاركة 
أفكارهم. دفعت المدينة للمقيمين مقابل وقتهم ورؤاهم، واستجلبت مترجمين إلزالة العوائق التي تحول دون المشاركة. 
كانت الموضوعات المشتركة هي السالمة العامة واألماكن العامة والشوارع والصرف الصحي والمساواة العرقية. 

خالل 21 جلسة للمشاركة في الميزانية، استمعت المدينة لما يقرب من 500 شخص

المشاركة باألرقام

مجموعات تركيز مجتمعية تضم  9
اجتماع ميزانية افتراضي في 941 فرًدا من أفراد المجتمع

قاعة المدينة به 188 عضو 
مجموعات تركيز للمحامين 5مجتمعي 

المتدربين بها أكثر من 70 
مجموعات تركيز للموظفين بها 6متدرب

أكثر من 140 موظفًا في المدينة

استبدلت المدينة مسح الميزانية في العام الماضي بالعديد من جلسات مجموعات التركيز المصممة لتكون أكثر تمثياًل ديموغرافيًا لفيالدلفيا. في حين 
أن هذا النهج لم يسمح ألكبر عدد من األشخاص بالمشاركة، إال أنه سمح بمشاركة أعمق وساعد على توضيح تفضيالت وأولويات فيالدلفيا بشكل 

أفضل. مقارنة بالعام السابق، ضاعفت المدينة حصة السود في فيالدلفيا ثالث مرات لتصل إلى 36%. في حين أنه تحسن كبير، إال أن هذا ال يرقى إلى 
مستوى التمثيل لسكان فيالدلفيا. وهناك حاجة إلى جهود إضافية إلشراك سكان فيالدلفيا الذين من أصل التيني/أسباني أيًضا. 

األولويات والتفضيالت والمخاوف

"السكان هم مواردك، وأهم مواردك هم األشخاص ذوو الخبرة 
المتخصصين". - كيه سي، الحاضر بقاعة المدينة

"أول ما خطر ببالي هو الصرف الصحي. هناك الكثير من القمامة 
في المدينة وتؤثر على الصحة، وتؤثر على السكن والمكان الذي 

يريد الناس العيش فيه وعلى أي جزء من أجزاء المدينة ". - 
تريسي، أحد الحضور في مجموعة التركيز المجتمعية 

مجموعات التركيز المجتمعية وقاعة المدينة 
 السالمة العامة

 األماكن العامة والمتنزهات
 المساواة العرقية 

 الشوارع والصرف الصحي 

مجموعات التركيز للمتدربين
 الفنون والثقافة
 السالمة العامة

 المساواة العرقية
 الشوارع والصرف الصحي

مجموعات التركيز لموظفي المدينة
 التعليم

 السالمة العامة
 المساواة العرقية

 الشوارع والصرف الصحي


