
2021-22 
الميزانية الوصى بها 

لعام

 7.03 
مليار دوالر

+7.3%

صممت الميزانية الموصى بها لمكتب رئيس 
الموظفين اإلداريين بواسطة للناس ومن أجلهم. وهي 

تدعم إطار عمل مجلس المشرفين الجديد لمستقبل 
منطقتنا - وهو إطار يركز على اإلنصاف والعدالة 

العنصرية في كل ما نقوم به لضمان تمتع كل 
شخص في منطقتنا بالصحة واألمان واالزدهار.

وهي تضع نهًجا جديًدا للصحة العامة وشفافية 
الحكومة وسياسات المقاطعة وأولوياتها، مما يغير 

بشكل كبير كيفية عملنا وكيفية تحديد أولويات 
الموارد. 

ويصل إجمالي الميزانية الموصى بها للسنة المالية 
2022-2021 إلى 7.03 مليار دوالر، بزيادة 

قدرها 480.2 مليون دوالر أو 7.3% عن 
الميزانية المعتمدة للسنة المالية السابقة.

مقاطعة سان دييجو

الحكومة العامة 
1.5 مليار دوالر 
(+12.1%)

الخدمات الصحية واإلنسانية
2.7 مليار دوالر 

(+8.3%)

السالمة العامة 
2.2 مليار دوالر 

(+7.2%)

استخدام األراضي والبيئة
0.6 مليار دوالر* 

(+7.2%)

* ال تشمل الميزانية الموصى بها منطقة السيطرة على تلوث الهواء (APCD). اعتباًرا من 1 مارس 2021، تحولت منطقة السيطرة على تلوث الهواء من مجموعة استخدام األراضي والبيئة 
(LUEG) إلى وكالة مستقلة، وبناء على ذلك تم حذف موظفيها والمبالغ المدرجة لها في الميزانية من "مجموعة استخدام األراضي والبيئة" دون أي تأثير على تقديم خدماتها.



محور تركيزنا 

االعتماد على النتائج

الشفافية

اإلنصاف والشمول

االستدامة

العدالة العنصرية واالجتماعية والبيئية



اإلنصاف 
والتنوع 
والشمول

المجلس 
التنفيذي للتنوع 

والشمول
لجنة العالقات 

اإلنسانية

مكتب 
اإلنصاف 
والعدالة 
العنصرية

مجموعات 
موارد 

الموظفين

مكتب األخالق 
واالمتثال

وحدة 
اإلنصاف 
والتنوع 
والشمول

المجلس التنفيذي للتنوع والشمول
قيادة تنفيذية متنوعة تضع ثقافة تحافظ 
على بقاء التنوع والشمول في الطليعة 

بالنسبة للقادة في جميع أنحاء المؤسسة من 
خالل توجيه استراتيجية التنوع والشمول 

في المقاطعة.

وحدة اإلنصاف والتنوع 
والشمول

تدمج اإلنصاف والتنوع والشمول 
في ثقافة المقاطعة وتصبح دعًما 

داخليًا على وجه التحديد في 
مجاالت:
التوظيف	�
التعيين	�
التطور/التقدم المهني	�

مكتب األخالقيات واالمتثال
إدارة مخصصة لتعزيز ثقافة النزاهة، وتنفيذ قواعد 

السلوك المهني، وتعزيز األخالقيات واالمتثال من خالل 
السياسات والبرامج والدورات التدريبية التي يتم وضعها، 

ومراجعة شكاوى التمييز واالحتيال والهدر وسوء 
المعاملة.

(ERGs) مجموعات موارد الموظفين
يوجد في مقاطعة سان دييجو عشر مجموعات موارد موظفين 

مزدهرة تقوم بدور مهم في تعزيز التزامنا بالتنوع وإنشاء مكان 
عمل شامل والحفاظ على استدامته. توفر هذه المجموعات للموظفين 

أنشطة تواصل وتطوير مهني، وتدعم مبادرات المقاطعة، وتعزز 
الوعي الثقافي.

مكتب اإلنصاف والعدالة 
العنصرية

مخصص إلشراك المجتمع في 
إحداث تغيير تحولي ودائم وهيكلي 
ومنهجي في حكومة مقاطعة سان 

دييجو.

لجنة العالقات اإلنسانية
لجنة مكونة من 31 عضًوا تأسست لتعزيز 

العالقات اإلنسانية اإليجابية واحترام ونزاهة كل 
فرد في مقاطعة سان دييجو.

نموذج شراكة التنوع والشمول



إجمالي عدد الموظفين حسب المجموعة/الوكالة

الخدمات الصحية 
واإلنسانية

)%4.6+(
 7,083.5

السالمة 
العامة

)%3.7+(
 7,743.0

الشؤون المالية 
والحكومة العامة

)%1.2+(
1,775.5

)%3.1+(
 1,848.25*

استخدام 
األراضي والبيئة

18,450.25

* ال تشمل الميزانية الموصى بها منطقة السيطرة على تلوث الهواء (APCD). اعتباًرا من 1 مارس 2021، تحولت منطقة 
السيطرة على تلوث الهواء من مجموعة استخدام األراضي والبيئة (LUEG) إلى وكالة مستقلة، وبناء على ذلك تم حذف موظفيها 

والمبالغ المدرجة لها في الميزانية من "مجموعة استخدام األراضي والبيئة" دون أي تأثير على تقديم خدماتها.

 )%2.8+(



مقارنة ميزانية سنتين لبرامج مختارة 
السنة المالية 2021-2022

خدمات الصحة السلوكية

خدمات غير االحتجاز التابعة للشريف

خدمات األهلية/االكتفاء الذاتي

رعاية األطفال/دعم األطفال

رأس المال

األشغال العامة/الطرق

خدمات الصحة العامة

مركز االحتجاز التابع للشريف

المدعي العام

مكتب تكنولوجيا المقاطعة

الخدمات الطبية التابعة للشريف

الدفاع العام

خدمات إعادة دمج الكبار واإلشراف المجتمعي

الكبار

اإلسكان

المقيمون/المسجلون/موظفو المقاطعة

خدمات دعم تنمية الشباب والمجتمع

الحدائق والمنتجعات الترفيهية

مكتبة المقاطعة

الصحة البيئية والجودة

المطافئ بمقاطعة سان دييجو

خدمات التخطيط والتطوير

مسجل الناخبين

أمين الصندوق - محصل الضرائب

مجلس المشرفين

خدمات الحيوانات

مكتب رئيس الموظفين اإلداريين

مكتب خدمات الطوارئ

	 موصى بها لعام 2022       	 معتمدة لعام 2021

Behavioral Health Services

Sheriff Non-Detention

Eligibility/Self-Sufficiency Services

Child Welfare/Child Support

Capital

Public Works/Roads

Public Health Services

Sheriff Detention

District Attorney

County Technology Office

Sheriff Medical Services

Public Defender

Adult Reintegration & Community 
Supervision Services

Seniors

Housing

Assessor/Recorder/County Clerk

Youth Development & Community 
Support Services

Parks and Recreation

County Library

Environmental Health and Quality

San Diego County Fire

Planning and Development Services

Registrar of Voters

 Treasurer-Tax Collector

Board of Supervisors

Animal Services

Chief Administrative Office

Office of Emergency Services

2022 Recommended                2021 Adopted

$0.0M         $100.0M      $200.0M     $300.0M     $400.0M     $500.0M     $600.0M     $700.0M     $800.0M     $900.0M

$812.7 M

$630.7 M

$613.2 M

$463.1 M

$387.6 M

$354.1 M

$317.9 M
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$113.9 M
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$60.6 M
$57.6 M

$55.1 M
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$49.6 M

$29.5 M

$12.9 M

$9.6 M

$8.4 M

$7.9 M

$23.7 M
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دعم األطفال واألسر

دعم الفئات السكانية الضعيفة

تمويل لمكتب جديد لشؤون المهاجرين والالجئين	�

20 وظيفة جديدة لدعم تعزيز النجاح األكاديمي 	�
في برنامج التعليم لرعاية الشباب

0.5 مليون دوالر لدعم مبادرة دعم األوالد 	�
والرجال الملونين بمكتب اإلنصاف والعدالة 

العنصرية إلزالة العوائق التي تحول دون النجاح

166 وظيفة إضافية لزيادة الوصول إلى خدمات 	�
شبكة األمان األساسية

زيادة قدرها 1 مليون دوالر لتوسيع المكتبة 	�
الرقمية للمقاطعة لتوفير وصول أوسع إلى مواد 

اإلثراء، والتي تشمل اثنتي عشرة لغة

الصحة السلوكيةالتشرد

إنشاء إدارة حلول المشردين والمجتمعات 	�
المنصفة إلحراز تقدم في هذه القضية المعقدة من 

خالل تنسيق الموارد الحالية والمستقبلية

زيادة قدرها 2.5 مليون دوالر لبرامج تنسيق 	�
الرعاية المجتمعية لدعم المحاربين القدامى 

والشباب واألفراد المحتاجين للمساعدة والدعم في 
مجال اإلسكان

أنشأ مجلس المشرفين إلطار عمل ألموال قانون 	�
خطة اإلنقاذ األمريكية مع تخصيص 85 مليون 

دوالر حاليًا لخدمات دعم المشردين

19 وظيفة إضافية لمعالجة التشرد بما في ذلك 	�
فرق الخدمات الشاملة وإدارة القضايا والتوعية

زيادة قدرها 10 ماليين دوالر إلعادة تصميم 	�
برامج خدمات الصحة السلوكية لخفض نسب 
الموظفين إلى العمالء وتعزيز التوعية المتنقلة 

زيادة قدرها 7.4 مليون دوالر لدعم الخدمات 	�
المعززة لتحقيق االستقرار في أوقات األزمات بما 

في ذلك تحسين الوصول والجودة

زيادة قدرها 6 مليون دوالر أمريكي لضمان تقديم 	�
المستوى الصحيح من الرعاية لعمالء الصحة 

السلوكية وتقليل استخدام غرف الطوارئ

3.2 مليون دوالر لعدد 23 ممرًضا يدعمون 	�
مستشفى مقاطعة سان دييجو للطب النفسي، األمر 

الذي يوفر استقراًرا خالل األزمات الحرجة 
وخدمات الصحة السلوكية للمرضى المقيمين 

بالمستشفى لبعض السكان األكثر ضعفًا في 
مقاطعة سان دييجو



إصالح نظام السالمة العامة والعدالة

  

االستجابة لجائحة كوفيد-19 واالنتعاش االقتصادي

226.9 مليون دوالر لالستجابة الشاملة، بما في ذلك
� برنامج االختبار والمسحة والعالج )T3( للتطعيم المستمر وعمل 	

المسحات

� 	 )Great Plates Delivered( برنامج توصيل أطباق لذيذة
لتقديم وجبات لكبار السن المعرضين للخطر

75 مليون دوالر 
للمرحلة 2 من الحرم االنتقالي للشباب، كجزء من 

تحول نظام قضاء األحداث

28 وظيفة جديدة بمكتب الدفاع العام 
لمعالجة المسؤوليات المتزايدة المتعلقة بالقضايا، 

واحتياجات العمالء بسبب تداعيات الهجرة، وتوسيع 
وحدة االنتقال الدفاعية، وتقديم خدمات اإلغاثة من 

 اإلدانة من خالل برنامج بداية جديدة 
(Fresh Start Program)

18.1 مليون دوالر 
لمحطة إطفاء شرق ميسا لتحسين قدرات االستجابة 

للحرائق والطوارئ

10 ماليين دوالر 
لفرق االستجابة لألزمات المتنقلة على مستوى 

المقاطعة لتوفير بديل لنقل رجال إنفاذ القانون عندما 
يكون الفرد في أزمة تتعلق بالصحة السلوكية أو 

تعاطي المخدرات

زيادة 141 وظيفة 
في إدارة الشريف لتوفير الرعاية الطبية وتوسيع 

الوصول إلى رعاية الصحة العقلية لألفراد 
المحتجزين

3.8 مليون دوالر
مكان آمن واحد (One Safe Place): مركز 

العدالة األسرية في المقاطعة الشمالية، لتقديم 
الدعم المركزي للناجين من الصدمات وأسرهم



إمكانية الوصول إلى اإلسكان والقدرة على تحمل تكاليفه

تغير المناخ واإلشراف البيئي
41.2 مليون دوالر 

لحماية الممرات المائية والسواحل

39.7 مليون دوالر لمنع مياه األمطار الملوثة 	�
من الوصول إلى المحيط

1 مليون دوالر الختبارات جودة المياه في 46 	�
شاطئًا

0.5 مليون دوالر إلبعاد الملوثات الناتجة من 	�
األعمال الزراعية التجارية عن نظام تصريف األمطار 

13 مليون دوالر إلضافة ما ال يقل 
عن 500 فدان من األراضي المفتوحة، وحماية 
الموارد الطبيعية والحفاظ على األراضي الزراعية

2.4 مليون دوالر 
للمباني الخضراء وإعفاءات رسوم تصاريح الطاقة 

الشمسية وغيرها من الحوافز لمشاريع الطاقة 
المتجددة 

خطة عمل مناخية جديدة للحد من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري (GHG) والنفايات

107 مليون دوالر لدعم المساعدة في اإليجار من خالل برنامج المساعدة في اإليجار في 
حاالت الطوارئ

زيادة قدرها 0.5 مليون دوالر للوصول إلى 2.7 مليون دوالر من إجمالي مبلغ التمويل 
لتشجيع تطوير وحدات سكنية ملحقة من خالل التنازل عن رسوم التصاريح واألثر وتقديم خطط معتمدة مسبقًا 

لتوفير الوقت والتكلفة

زيادة قدرها 0.4 مليون دوالر في برنامج دعم ناكسإلا
CalWORKs لمساعدة األسر المحتاجة في العثور على مساكن دائمة واالحتفاظ بها



75 مليون دوالر
المرحلة 2 من الحرم االنتقالي 

الجديد للشباب 
)حرم قضاء األحداث في سان دييجو 

سابقًا(

21 مليون دوالر 
مكتبة كاسا دي أورو الجديدة 
و3 ماليين دوالر للغرفة 

المجتمعية بمكتبة جوليان

18.1 مليون دوالر 
محطة مطافئ نيو إيست 

أوتي ميسا رقم 38 

10.1 مليون دوالر 
مأوى جديد للحيوانات في 

مقاطعة سان دييجو 

70 مليون دوالر 
مشاريع حدائق المقاطعة 

ومنها:
�	 New Calavo Park

موقع ترفيهي نشط في حديقة 	�
Waterfront Park

�	 Otay Valley Regional
 Park Community

Garden

�	 Sage منطقة التدريج الجديدة
Hill، تحسينات نظام المسار

�	 Felicita تحسينات حديقة
 County Park

مقاطعة سان دييجو

BUDGET.SANDIEGOCOUNTY.GOV

إن قيمة برنامج رأس المال للسنة المالية 2022-2021 تبلغ 279.6 مليون دوالر، بما في ذلك 8.8 مليون دوالر لصندوق تنمية إدجمور 
(Edgemoor Development)، بزيادة صافية قدرها 149.8 مليون دوالر أو 115.5% عن الميزانية المعتمدة لعام 2020-2021.

تحسين

22-21رأس المال


