
 117.3 ملیون
 دوالر أمریكي لصیانة البنیة

 التحتیة لطرق المقاطعة، مثل إشارات المرور
 وحواجز الحمایة، لتعزیز السالمة على الطرق وتحسین

مرافق النقل

مجموعة البیئة واستخدام األراضي

الزراعة واألوزان والمقاییس    الصحة البیئیة والجودة البیئیة    المتنزھات والترفیھ
خدمات التخطیط والتطویر     األعمال العامة    مكتبة مقاطعة سان دییغو

االمتداد التعاوني لجامعة كالیفورنیا

تنظیف مخیمات المشردین
إزالة القمامة ومخلفات البناء

التوعیة والتثقیف
موظف خدمات اجتماعیة بدوام كامل

 ملیون دوالر الختبارات جودة المیاه
في 46 شاطًئا أو موقًعا

 5.3 ملیون دوالر أمریكي في
 أكثر من 30000 عملیة فحص

 للموازین وسجالت النقد
ومضخات الغاز لضمان الدقة

 13.3 ملیون دوالر لمراقبة أكثر
 من 1500 موقع معروف بتكاثر

البعوض والتعامل مع األمر

 8.8 ملیون دوالر على مراجعات
 للخطط عددھا 10.500، لضمان

 تصمیم المباني وبنائھا بأمان،
 وعلى إجراء أكثر من 40,000

عملیة تفتیش على السالمة

 2.2 ملیون دوالر في جمع أكثر
 من 175 طًنا من النفایات

المنزلیة الخطرة وإجراء 472
عملیة فحص للنفایات الصلبة

 14.2 ملیون دوالر
 للتفتیش على 15,000

 منشأة غذائیة لحمایة
الصحة العامة

 14.3 ملیون دوالر في تصاریح ممنوحة إلى
 14.000 منشأة وتفتیش على أكثر من

 7.500 منشأة، لضمان إدارة المواد الخطرة
 بشكل صحیح، وتوفیر التوعیة واالستجابة لعدد

 400 حالة طوارئ من فریق االستجابة
(HIRT) للحوادث الخطرة

 تحسینات لیندو لیك
(Lindo Lake)

 محمیة بولدر أوكس
(Boulder Oaks 
Preserve)

 متنزه فیلیسیتا كاونتي
(Felicita County Park)

 محمیة سیج ھیل
(Sage Hill)

 متنزه سان لویس
 San) ریفر بارك
Luis Rey River 
Park)

 حدائق سان دییغو النباتیة
(San Diego Botanic 
Gardens)

 مبنى ھیریتاج بارك
(Heritage Park)

 متنزه ووتر فرونت
 بارك الترفیھي

(Waterfront Park 
Recreation)

 متنزه أوتاي فالي اإلقلیمي
(Otay Valley Regional Park)

 مكتبة إل كاھون
(El Cajon)

المحلي Alpine متنزه

 كاالفو بارك
(Calavo Park)

 مكتبة جولیان
(Julian Library)

 مكتبة كازا دي أورو
(Casa de Oro)

 طریق سیكوان
 سلون كانیون
(Sycuan Sloane 
Canyon)

 طرق سویت ووتر لووب
(Sweetwater Loop Trails)
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 مشاریع العاصمة للمتنزھات
والمكتبات

ملیون دوالر
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 الحفاظ على ثقة المستھلك في
السلع والخدمات

ملیون دوالر
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مساعدة األشخاص المشردین

ملیون دوالر

����
حمایة الموارد الطبیعیة
ملیون دوالر

����
حمایة الصحة العامة وتعزیزھا

ملیون دوالر
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 االستفادة من المساواة والتنوع
والشمول

ملیون دوالر

تحسین نوعیة الحیاة

���ملیون دوالر�
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 12 ملیون دوالر لحمایة أعمال تجاریة
 زراعیة بقیمة 1.8 ملیار دوالر من خالل

عملیات مكافحة اآلفات

 تقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة
 عن األنشطة مع المقاطعة غیر المدمجة ومرافق

المقاطعة واألنشطة التشغیلیة عبر المقاطعة

  4.7 مالیین دوالر لعملیات التفتیش الخاصة
 بالتبخیر اإلنشائي، لحمایة الموظفین والجمھور
 والبیئة من خالل ضمان إجراء عملیات التبخیر

بطریقة آمنة وقانونیة

زراعة 3,500 شجرة

توزیع برامیل المطر

 تجریف منطقة سماجلرز جولش
 (Smuggler‘s Gulch) في وادي

Tijuana River) نھر تیجوانا 
(Valley

 2.5 ملیون دوالر في إعفاءات دفع الرسوم للمباني
المراعیة للبیئة والُمستخِدمة للطاقة الشمسیة (وغیرھا)

 4.2 ملیون دوالر في تحویل
 المخلفات من مكبات النفایات لتعزیز

اإلدارة المستدامة للموارد

 46.2 ملیون دوالر لمنع التلوث من الوصول
 إلى المحیط من خالل مصارف العواصف

وحمایة جودة المیاه الجوفیة

 13 ملیون دوالر المتالك مساحات مفتوحة،
(PACE) والمحافظة على األراضي الزراعیة 

وإدارة األراضي

 التحرك تجاه إزالة الكربون عن طریق تركیب
 األلواح الشمسیة ومحطات شحن المركبات الكھربائیة

في مرافق المتنزھات

أسواق المزارعین والمنتجین المعتمدین

 تحدیثات الخطط المجتمعیة وقانون
الطاقة المتجددة

 برنامج القرض أو المنحة للتجویة في المنازل
الموجودة في المقاطعة غیر المدمجة

 إعفاءات رسوم التصاریح للمؤسسات
غیر الربحیة والمحاربین القدامى

 الوظائف المراعیة للبیئة لفیالق
الشباب

 تدریب مجاني على اللغة
اإلنجلیزیة كلغة ثانیة

 التدریب والمناقشة بشكل مستمر
حول المساواة والتنوع والشمول

مواد المكتبة بلغات العالم المنطوقة في سان دییغو

 برنامج مجاني لتعلیم مرحلة ما قبل
الروضة

 استخدام تقییمات احتیاجات المجتمع من أجل
 إصدار القرارات الخاصة بالخدمات استناًدا إلى

البیانات

توسیع خدمات الترجمة

 تحسین إمكانیة الوصول من خالل خطة
 االنتقال الخاصة بقانون األمریكیین من ذوي

(ADA) اإلعاقة

 تعدیل الخطة العامة لعنصر العدالة البیئیة،
لتحدید مزید من المجتمعات المحرومة

تدریب المواطنة

أفالم صیفیة في المتنزه

برنامج التخییم المجھز

 29.6 ملیون دوالر لتشغیل 33 مكتبة فرعیة
ومكتبتین متنقلتین و5 أكشاك كتب مؤتمتة

 مساعدة مجتمعات المقاطعة غیر المدمجة في توفیر
مجتمعات آمنة ومستدامة والحفاظ على مواردنا الطبیعیة

Safe Destination Nightsبرنامج 
 200 فعالیة، في 51 موقًعا تغطي
8,000 شاب، 630 ألف دوالر

28.3 ملیون دوالر إلدارة 152 متنزه و
 56,000 ھكتار من الحدائق و380 میالً من

الممرات

 76.9 ملیون دوالر لصیانة وتشغیل أنظمة
الصرف الصحي وقطاعات المیاه في المقاطعة

 25.5 ملیون دوالر إلدارة مطارات
المقاطعة لدینا بأمان

 4.6 ملیون دوالر لتوسیع المكتبة الرقمیة إلى
 3 مالیین عملیة تنزیل، و19 شراكة في
 المنطقة التعلیمیة ومساعدة الكبار البالغة

 أعمارھم 19 عاًما وأكبر،
 للحصول على دبلوم من خالل

مدرسة Library الثانویة

 50 ملیون دوالر
 لصیانة أسطح طرق

المقاطعة غیر المدمجة

 اإلعفاءات من دفع رسوم الوحدة
السكنیة الملحقة

 التفتیش على متنزھات المساكن
 والمساكن المتنقلة، والتوعیة

والتثقیف
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 التعامل مع القدرة على تحمل
تكالیف السكن

ملیون دوالر

 2.8 ملیون دوالر لمزید من ممرات
 الدراجات واألرصفة وبطاریات إشارات

المرور واالستعداد للطوارئ
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 صیانة البنیة التحتیة
العامة

ملیون دوالر

االستدامة
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معالجة أزمة المناخ

ملیون دوالر

میزانیة عام 2021-2022
مجموعة البیئة واستخدام األراضي

 تقدم مجموعة البیئة واستخدام األراضي في مقاطعة سان
 دییغو خدماتھا للمجتمع من خالل العمل على حمایة صحة

 الجمھور وسالمتھ، والحفاظ على البیئة، وتحسین نوعیة
الحیاة لسكاننا وزوارنا.

المیزانیة بالمالیین
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الموظفون

التباین
*التغییر

2021-2020  السنة المالیة

 *باستثناء منطقة مكافحة تلوث الھواء (APCD). اعتباًرا من 1 مارس 2021، أصبحت منطقة مكافحة تلوث الھواء وكالة منفصلة وحذفت المبالغ
المتعلقة بالموظفین والمبالغ المدرجة في المیزانیة، من میزانیة مجموعة البیئة واستخدام األراضي، دون أي تأثیر على تقدیم الخدمات.
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