
تضع البلدية كل أربع سنوات خططاً وموازنات للخدمات بهدف تقديم ما هو مهم لك. يؤّمن ذلك خارطة الطريق والخطة المالية لكيفية  

 . 2026-2023تقديمنا للخدمات. نحن بصدد العمل على وضع خطط وموازنات الخدمات للفترة ما بين 

تجاربكم مع خدمات البلدية فهماً أفضل. حيث سيساعد ذلك على اتخاذ المجلس لقرارات  في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على فهم 

 مدروسة في نوفمبر/تشرين الثاني. 

كالغاري مدينة مرنة. مرة بعد مرة، نجتمع معاً وندعم بعضنا بعضاً ونتعلم من تجاربنا ونحدد أهدافنا وفقاً لرحلتنا المشتركة. في خطط  

، ستفي اإلدارة باستراتيجية كالغاري المرنة: توجيهات المجلس االستراتيجية للفترة ما  2026-2023ما بين  وموازنات الخدمات للفترة 

 . 2026-2023بين 

: من المهم مراعاة اإلنصاف والشمول عند اتخاذ القرارات حول الخدمات وتقديم الخدمات التي تؤثر على جميع سكان  1الموضوع 

 كالغاري. 

نا منصفة. دورنا كبلدية أن نراعي اختالف تلقّي سكان كالغاري للقرارات والسياسات والبرامج والخدمات،  نريد أن نضمن أن مدينت 

وخاصة أولئك الذين عانوا على مر التاريخ من العنصرية واإلقصاء والتمييز واالضطهاد وأن نجري تغييرات ذات مغزى لتقليل العقبات  

   وزيادة العدالة العرقية واإلنصاف والشمول.

 يتضمن ذلك:

الذي يتيح لك التقديم لبرامج وخدمات عديدة بطلب واحد. تعتمد أهليتك على دخلك. يسّهل هذا البرنامج   برنامج الدخول العادل  •

 ول إلى البرامج والخدمات لجميع سكان كالغاري. الوص

 ضمان وجود مراكز الترفيه والحدائق والمساحات الخضراء وغيرها من خدمات البلدية حيث الحاجة إلى وجودها.  •

حيث يدعم موظفو العمل االجتماعي في المجتمع المحلي السكان لتحديد القضايا    تماعي في المجتمع المحليبرنامج العمل االج •

االجتماعية والعمل معاً نحو حلول مناسبة للحّي. فهم يعطون األولوية للعمل مع أعضاء المجتمع المحلي الذين عانوا من 

 اة بمراعاة اإلنصاف. التهميش االجتماعي و/أو االقتصادي وفي األحياء المنتق

 ، والتي تستخدم القدرة الشرائية للبلدية من أجل تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية. المشتريات الهادفة للمنفعة •

، حيث تتوفر الفوط الصحية والسّدادات القطنية المجانية في مرافق  المشروع التجريبي لإلنصاف لمستلزمات الدورة الشهرية •

 مختارة في البلدية والمكتبات.  

 وغير ذلك الكثير.  •

، نهدف إلى إدخال مزيد من اإلنصاف والعدالة العرقية والشمول في العملية  2026-2023زنات الخدمات للفترة ما بين في خطط وموا

 وخطط الخدمات والقرارات واالستثمارات. 

 يُعّرف اإلنصاف بأنه التأكد من حصول األشخاص على نفس الفرص وحصول الجميع على الدعم الذي يحتاجون إليه.  

بأن تتسم خدمات وبرامج وعمليات بلدية كالغاري بمزيد من اإلنصاف والعدالة االجتماعية والشمول؟ إن كانت لديك  هل ترغب  سؤال: 

 أمثلة محددة فيُرجى ذكرها. 

المقدمة من خالل رصيد ضرائب   حول المسؤولية المالية والقيمة المتلقاة للخدمات: لدى سكان كالغاري توقعات كبيرة 2الموضوع 

 العقارات ورسوم الخدمات. 

ال يمكننا القيام بجميع األمور التي يريدها سكان كالغاري ألن مواردنا محدودة ونود أن تبقى الضرائب ميسورة. لذا ننظر في المواضع  

، حيث نعطي األولوية لألمور األكثر أهمية  التي يمكن إجراء تحسينات عليها مع العثور على كفاءات لتوفير المال ونتخذ قرارات صعبة

 خالل السنوات األربع القادمة. 

نهدف إلى تقديم معلومات مفيدة لكم حتى تتمكنوا من معرفة أين تُصرف أموال الضرائب العقارية ورسوم الخدمات التي تدفعونها. فيما  

 يلي بعض موارد المعلومات: 

https://www.calgary.ca/csps/cns/neighbourhood-services/programs-and-services-for-low-income-calgarians.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html
https://www.calgary.ca/buy-sell/supply-to-city/benefit-driven-procurement.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/research-and-strategy/advisory-committee-on-accessibility/period-equity.html


يمكنك الحصول على تفصيل لكيفية استثمار أموال الضرائب العقارية لجعل كالغاري مكاناً رائعاً للعيش فيه على الموقع   •

 . kdowncalgary.ca/TaxBreaاإللكتروني 

لالطالع على عملية التخطيط، وكيفية استثمار أموال الضرائب بحكمة، والخطوات التي نتخذها لجعل الحكومة المحلية حكومة   •

 . calgary.ca/FinancialFactsعصرية، وخفض التكاليف الحكومية، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

التي نصدرها معلومات دورية حول سير تقّدمنا في تنفيذ الخطط التي يوافق عليها المجلس. فهي توفر   تقارير المساءلة توفر  •

 التنفيذ الفعّال اللتزامنا بخطط وموازنات الخدمات على مدى أربع سنوات.  أداة تساعد المجلس في إدارة 

 ما الطرق األخرى التي ترغب أن تبرهن بها البلدية على أنها ملتزمة بمسؤوليتها المالية؟ يُرجى تقديم أمثلة.  سؤال: 

 

ون خفض مستويات الخدمات الكلية، حيث أن  : يتوقع المواطنون أن تبحث البلدية عن رفع الكفاءة وطرق لخفض التكاليف د 3الموضوع 

 مستويات الخدمات مرتبطة بجودة الحياة بالنسبة لسكان كالغاري. 

ز  تزايد إنفاق البلدية المستند إلى الضريبة العقارية كان دون معدل التضخم والنمو السكاني خالل العديد من السنوات الماضية. مع التركي 

 البلدية من إبقاء الضرائب العقارية منخفضة. المستمر على خفض التكاليف، تمكنت 

 نستمر في مواجهة تحديات معقدة مثل: 

 والتعافي منه؛  19-الحّد من كوفيد •

 ارتفاع معدل التضخم؛  •

 التنشيط االقتصادي؛ •

 اعتبارات عن قضايا اجتماعية مثل اإلنصاف.   •

أي ما يزيد عن تعداد سكان مدينة   -  2026-2022بين  مقيم ما 88000إضافةً إلى ذلك، يُتوقع أن ينمو عدد سكان كالغاري بمقدار 

ايردري. هذا النمو السكاني، مع التحديات في الموازنة الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم ودعم التعافي، يعني عدم إمكانية تحمل انخفاض  

 الدورة القادمة من خطط وموازنات الخدمات.  بالمائة في إيراداتنا اإلجمالية من الضرائب العقارية مع انتقالنا إلى 0أو تغيير بمقدار 

 كيفية تمويلنا لخدمات البلدية 

 باستخدام عديد من مصادر التمويل المختلفة، مثل:  2026-2023يمكن لتمويالت البلدية أن تكون معقدة. نضع موازنتنا للفترة ما بين 

 رسوم االمتيازات التجارية  •

 رسوم الخدمات  •

 المنح الحكومية  •

 لالستثمار الدخل المالي  •

 

تشكل جميع هذه المصادر والمزيد غيرها مغلف الموازنة، وهو التمويل الكلي المتوفر للسنوات األربع القادمة. ننظر إلى معدل التضخم  

 المتوقع، إضافةً إلى النمو السكاني، وإلى عوائد التشغيل واإلنفاق المتوقع، ونعرض على المجلس قيم التقييم المقّدرة. 

عملية وضع البلدية لخطة وموازنة العمل لسنوات عديدة من اتباع نهج مستقبلي ومستدام لتقديم خدمات البلدية من خالل موافقة  تمّكن 

المجلس على خطط وخدمات متكاملة لمدة أربع سنوات. كما يوفّر النهج مرونة من خالل عملية تعديل سنوية تسمح للمؤسسة بتعديل  

 لتغييرات البيئة الخارجية. خططها وموازناتها كاستجابة 

بالمائة.  نبذل جهدنا للحفاظ على   5.6ترتفع التكاليف على الجميع، بما فيهم البلدية.  يُتوقّع أن يصبح معدل التضخم السنوي هذا العام 

ادمة.  نتوقع أن يستمر  بالمائة على مدى السنوات األربع الق 3.65خدماتنا، مع الحد من زيادة موازنة الضريبة العقارية السنوية بنسبة 

 ذلك إلبقاء نمو موازنتنا أدنى من تبعات اكال من النمو السكاني والتضخم اللذان يرفعان تكاليف البلدية.  

https://www.calgary.ca/property-owners/taxes/service-breakdown-calculator.html?redirect=/taxbreakdown
https://www.calgary.ca/our-finances/facts.html?redirect=/financialfacts
https://www.calgary.ca/our-finances/accountability-reports.html


برأيك ما الفرص التي تستطيع البلدية أن تكون فيها أكثر كفاءة أو أن تخفض التكاليف مع الحفاظ على الخدمات الضرورية لجودة   سؤال: 

 الحياة؟ كيف؟ 

 : يتفّهم سكان كالغاري أن النمو والتغيير المستدام سيدعم زيادة كفاءة الخدمات. 4الموضوع 

في  تضع البلدية في اعتبارها توازن النمو والتغيير المستدام للجميع في المجتمعات المحلية، مع تقديم الدعم للمقيمين واألعمال التجارية 

 ر المجتمع المحلي الهامة التي تعبر عن متخذي القرارات. الوقت الحالي والمستقبل. نعمل على تحديد عناص

 مع نمو وتغير المجتمعات المحلية، ما الذي ترغب باستمراره أو إضافته؟   األسئلة:

 كيف يمكن للبلدية تحسين ُسبل نمونا؟

الخدمات األمَن والحصول على الخدمات والروابط،  كمدينة، تهمنا المصلحة االجتماعية، ويتوقع المواطنون أن توفّر : إجماالً 5الموضوع 

  لخلق شعور باالنتماء لدى جميع سكان كالغاري. 

نريد أن نبعث األمل ونعزز الدعم في كالغاري لألشخاص والعائالت والمجتمعات المحلية  الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية  

والمدرسة والعمل وفي المجتمع المحلي. كما يعني إنشاء مجتمع من الروابط   واإلدمان. يعني ذلك التمتع بالعافية الكلية في المنزل 

ومناهضة العنصرية يتضمن خدمات الصحة النفسية واإلدمان التي تتيح لسكان كالغاري، بمن فيهم السكان األصليين وأصحاب البشرة  

حتاجون إليها في الوقت والمكان والكيفية التي يحتاجون  السوداء والمجتمعات المتنوعة المميزة عنصرياً، الحصول على المساعدة التي ي 

 إليها.  

 يتضمن ذلك:

   ن إطار تمويل الصحة النفسية واإلدماالتمويل المخّصص لبرامج الصحة النفسية الوقائية والداعمة من خالل  •

   طار االستثمار في سالمة المجتمع المحليإ التمويل المخّصص لتحسين الدعم المقدم لسكان كالغاري في األزمات من خالل  •

 خدمات دعم العائلة والمجتمع المحلي لمجتمعية من خالل  التمويل المخّصص للبرامج الوقائية ا •

   استراتيجية وخطة عمل الصحة النفسية واإلدمان في كالغاريجمع الشركاء التخاذ اإلجراءات الموّضحة في  •

تنمية الدعم الطبيعي والشمول واالنتماء لدى أعضاء المجتمع المحلي من خالل برنامج العمل االجتماعي في المجتمع المحلي   •

 مبادرة المراكز المجتمعيةو

 يسهل الوصول إليها لألطفال والشباب تدعم الصحة النفسية اإليجابية.   برامج اجتماعيةتقديم  •

 توفير حدائق عامة ومساحات مفتوحة يسهل الوصول إليها كفرصة لدعم بناء المجتمع المحلي وتعزيز الدعم غير الرسمي.   •

 ة؟  كيف يمكن للبلدية برأيك أن تحسن األمن والوصول إلى الخدمات والروابط المجتمعي  األسئلة:

كيف يمكن للبلدية برأيك أن تحسن الخدمات الحالية لتجعلها تشمل احتياجات السكان األصليين وأصحاب البشرة السوداء والمجتمعات  

 المتنوعة المميزة عنصرياً؟ 

ت للفترة ما  ما هي األمور الهامة األخرى التي على المجلس واإلدارة النظر فيها عند االنتهاء من وضع خطط وموازنات الخدما سؤال: 

 ؟ لماذا؟ 2026-2023بين 

 

https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://www.calgary.ca/csps/cns/prevention-funding/community-safety-investment-framework.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/categories/subcategory-youthprograms.html

