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Helen N. Robbins-Meyer
رئيس الشؤون اإلدارية

بناء المستقبل

 !San Diego بفضل مساعدتكم، نبني مستقبل مقاطعة

مستقبل يتسم بالعدل واالستدامة والقدرة على التكيف. مستقبل واحد يضمن المساواة بين الجميع. مستقبل راسخ 
وصامد في مواجهة الشدائد والمحن يساعد على النهوض من جديد. مستقبل يتسم أيًضا ببعد النظر بما يكفي لدعم 

وتعزيز التقدم والحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية أمنة وسليمة لألجيال القادمة.

تلبي ميزانيتنا الجديدة للسنة المالية 2023-2022 هذه الرؤية حيث تبلغ الميزانية 7.15 مليار دوالر، وتدعم 
تخطيط اإلطار الذي أنشأه مجلس مشرفينا.

تشمل الخطة أيًضا توفير الدعم الالزم لتحويل نظام الصحة السلوكية لدينا وعالج تعاطي المخدرات. توفير التمويل الالزم إلنشاء وتشييد دور إيواء 
لألشخاص المشردين. توفير المال والعاميلن اإلضافيين لدعم األسر في المنازل وفي أماكن العمل. إتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة ونشر المكاتب الجديدة 

لضمان تحقيق العدالة العرقية والمساواة في مختلف خدماتنا. االستثمار في مجتمعاتنا، من خالل تشييد وإنشاء المرافق الجديدة وصواًل إلى الحدائق العامة. 
توفير العمالة والموارد الالزمة لمساعدة المهاجرين على االستقرار في موطنهم الجديد. كما تتضمن أيًضا على إجراءات مواجهة تغير المناخ والعدالة البيئية. 

وتزيد الخطة من استخدام البيانات التي تحث على إتخاذ القرارات وتقييم النتائج. 

نواصل تقديم خدماتنا األساسية التقليدية بالتزامن مع التزامنا بتحقيق أهداف جديدة، وذلك من خالل توجيه استخدام األموال بمسؤولية للخدمات الصحية 
واالجتماعية والسالمة العامة واستغالل األراضي.

تبلغ قيمة الميزانية الجديدة أقل بنسبة %1.1من ميزانية العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض الحاجة إلى االستجابة بسبب جائحة 
كوفيد19-. وعلى الرغم من هذا، فإن الميزانية الجديدة تعزز الخدمات وتوفر المزيد من الموظفين لخدمتك.

توفر، على سبيل المثال، مائة وظيفة جديدة للمساعدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات األساسية للمحتاجين. مائة وظيفة 
جديدة في خدمات رعاية األطفال وأربعين وظيفة لخدمات إعالة األطفال لدعم ومساندة األسر. مائة وخمسة عشر وظيفة لمواصلة إعادة توجيه نظام الصحة 

السلوكية لدينا انطالًقا من االستجابة لألزمات وصواًل إلى توفير الرعاية المستمرة. تسعون منصًبا للمحامي العام لتوفير الدفاع القانوني وتحسين عمليات 
االنتقال إلى المجتمع. وإحدى وسبعين وظيفة جديدة في قطاع الصحة العامة لزيادة قدراتنا في مجال الصحة العامة.

ميزانيتنا الجديدة واحدة للجميع، حيث تشكلت من خالل مدخالت المجتمع المتنوعة وتقييم المساواة من خالل أنشطتنا التي تهدف إلى القضاء على الفروقات 
واالختالفات التي طال عهدها في مجتمعاتنا.

.San Diego حيث أن هذه الفروقات متجذرة هنا في هذا الوقت - وأثناء بناء مستقبل مقاطعة

رسالة الخطة التشغيلية الُموصى بها للمكتب المركزي للمحاسبات
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االستدامة:
مواجهة تغير المناخ 

وحماية البيئة وضمان 
التكيف مع المتغيرات.

المساواة:
القضاء على الفروقات في 
قطاع الصحة واإلسكان 

والفرص االقتصادية.

التمكين:
دعم وتعزيز توخي 
الشفافية والمساءلة 

واالبتكار في مؤسستنا.

المجتمع: 
العمل سوًيا مع شركائنا 
ومختلف فئات السكان 
لتحسين نوعية الحياة 

وضمان السالمة.

العدالة: 
ضمان نظام عدالة نزيه 
ومنصف وتوفير فرص 
متساوية في الخدمات 

الصحية.
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 االستدامة

 المشاركة 
المجتمعية
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االستراتيجي

 التخطيط
التنفيذي

 التقييم 
والمساءلة

 التعاون 
المستمر

االستثمار في 
الموظفين ونيل 

رضاهم

لالطالع على الميزانية الكاملة الُموصى بها من قبل CAO، ُيرجى زيارة الموقع اآلتي:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية الُموصى بها للفترة 2022-2023 

إعداد ميزانية للجميع

نظام اإلدارة العامة

توفر رؤية مقاطعة San Diego مستقبل يتسم بالعدل واالستدامة والقدرة على التكيف للجميع. وتدعم هذه المبادرات االستراتيجية هذا المستقبل.

تشغل المشاركة المجتمعية محور نموذجنا التشغيلي، وتحيط 
قيمنا بهذا النموذج لتوجيه ما نقوم به. 

 نحقق هذه األهداف من خالل التعاون
 معك - ومع المجتمع.



منظور المساواة 
تطبيق منظور المساواة 

على مستوى كافة اإلدارات

 المشاركة
 المجتمعية

الحث على المشاركة

البيانات 
استخدام بيانات المساواة 

الخاصة باإلدارة

المساءله
ضمان وتوفير المساءلة

بناء المستقبل

countyofsandiego@countysandiego@SanDiegoCounty@ sandiegocounty@

كيفية المشاركة

أداة تقييم تحقيق المساواة في الميزانية

تواريخ الميزانية الرئيسية

5 مايو
الميزانية الصادرة الُموصى 

 CAO بها من قبل
للجمهور

20-19 مايو 
الميزانية الصادرة الُموصى 

 CAO بها من قبل
العروض التقديمية

28 يونيو
الُموصى بها المداوالت 

والتبني

المشاركة في العروض التقديمية للميزانية وجلسات االستماع العامة والمداوالت واعتمادها في االجتماعات القادمة 
إجتماعات مجلس المشرفين 

األداة عبارة عن استبيان يساعد اإلدارات على فهم أفضل لكيفية تأثير ميزانيات كل منها على المجتمعات الضعيفة المهمشة عبر التاريخ. وتضع األداة األطر لتخصيص الموارد 
التي تعزز المساواة.

Twitter وFacebookو YouTubeو Vimeo Livestreamو County websiteو County NewsCenterو Cable TV :شاهد
االستماع عبر الهاتف: 531-4716 )619(

اكتب تعليًقا:

www.sandiegocounty.gov/cob/bosa/  •
عبر الهاتف أو شخصًيا من خالل جلسة استماع عامة بشأن الميزانية  •

عبر اإلنترنت حتى 22 يونيو  •
اطلب الترجمة الفورية عبر الرقم التالي: 5434-531 )619( أو   •

PublicComment@sdcounty.ca.gov

24 يونيو
المجتمع المجتمع 
اجتماعات الميزانية

مراجعة CAO للميزانية 
الُموصى بها الصادرة 

للجمهور

المنطقة 3   :5/23
المنطقة 4    :5/31
المنطقة 1    :6/2
المنطقة 5    :6/6
المنطقة 2    :6/8

13 يونيو

16 يونيو
جلسات االستماع العلنية 

حول الميزانية الُموصى بها

@ 9:00 ص

@ 5:30 م
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لالطالع على الميزانية الكاملة الُموصى بها من قبل CAO، ُيرجى زيارة الموقع اآلتي:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget
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• تتوقع مشروعات SANDAG أن يستمر عدد سكان San Diego في التزايد والنمو في تنوع األصول بحلول عام 2035، بنسبة: %36.3 من البيض، %41.4 من أصول إسبانية، %13.9 من سكان آسيا وجزر 
المحيط الهادئ، %4 من السود و %4.4 من جميع األصول األخرى بما في ذلك الهنود األمريكيين.

• تمتلك مقاطعة Diego County على أكبر عدد من الحجوزات الهندية من أكثر من أي مقاطعة في الواليات المتحدة - 18

.Source: San Diego Association of Governments 2020 Demographic & Socio Economic Estimates, as of July 2021 relects latest data available

متوسط دخل األسرة
2020  2019  2018  

82,426 دوالر 78,980 دوالر   74,855 دوالر 

  18 المدن 
الُمدرجة 

 المناطق 
غير الُمدرجة

San Diego مقاطعة

بيانات إقليمية

القوى العاملة المدنية

2020
1,538,400

2021
1,543,700

تعداد السكان

  2019

   2020

  2021

3,340,312
3,331,279
3,315,404

متوسط سعر المنزل

معدل البطالة

يناير 2020
$670,000

 9.2% 6.5% 4.0%
فبراير 2022  2021  2020  

يناير 2020 
$435,000

يناير 2021
$744,000

يناير 2021
     $485,000

يناير 2022
$885,000

يناير 2022 
     $595,000

المنازل المرفقة منازل عائلية فردية

2019
1,590,600

توزيع سكان مقاطعة San Diego حسب العرق واألصل العرقي والعمر 
إجمالي عدد السكان في عام 2020: 3،343،349
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المنتمون لجزر المحيط 
الهادئ

تحت سن 18
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65 سنة فما فوق



بناء المستقبل

23-2022 الميزانية الُموصى بها

جهات التمويل األخرى
410.2 مليون دوالر )5.7%(

البرنامج اإلستثماري
142.0 مليون دوالر )2.0%(

جهات التمويل والحكومة العامة
800.8 مليون دوالر )11.2%(

استغالل األراضي والبيئة
618.7 مليون دوالر )8.7%(

قطاع الصحة والخدمات اإلنسانية
2,758.3 مليون دوالر )38.5%(

السالمة العامة
2,421.3 مليون دوالر )33.9%(

إجمالي الميزانية الُموصى بها: 7.15 مليار دوالر

ويبلغ إجمالي االعتمادات 7.15 مليار دوالر في الميزانية الُموصى بها للسنة المالية 2023-2022. ويمثل هذا انخفاًضا بنسبة %1.1 بسبب إزالة التكاليف لمرة 
واحدة لالستجابة لجائحة كوفيد19- في السنة المالية 22-21 وانخفاض البرنامج اإلستثماري.
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لالطالع على الميزانية الكاملة الُموصى بها من قبل CAO، ُيرجى زيارة الموقع اآلتي:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية الُموصى بها للفترة 2022-2023 

إجمالي عدد الموظفين حسب الجهة/الهيئة

 )+5.6% / +1,057( 19,839

 قطاع الصحة و 
الخدمات اإلنسانية

)+8.2% / +595(
7,879

 السالمة 
العامة

)+2.2% / +173(
8,007

 جهات التمويل 

والحكومة العامة

)+6.5% / +118(
1,926

)+9.2% / +171(
2,026

 استغالل األراضي 
و والبيئة

تم تعيين أكثر من 2,200 موظف على مدى خمس سنوات لتعزيز األولويات المهمة، بما في ذلك برامج خدمات الصحة العقلية وتعاطي المخدرات 
والتشرد وخدمات رعاية األطفال وخدمات االكتفاء الذاتي واإلصالح القضائي وتحسين الدعم الطبي وخدمات الصحة العقلية في السجون.

19,839

18,783

17,954 18,025

17,584

إجمالي موظفي المقاطعة
20,500

20,000

19,500

19,000

18,500

18,000

17,500

17,000

16,500

16,000
السنة المالية الُموصى بها 23-2022 السنة المالية الُمعتمدة 22-2021 السنة المالية الُمعتمدة 21-2020 السنة المالية الُمعتمدة 20-2019 السنة المالية الُمعتمدة 2018-2019



بناء المستقبل

خدمات الصحة النفسية ودعم عالج تعاطي المخدرات

تخصيص مبلغ 71.8 مليون دوالر إضافية و115 وظيفة جديدة لمواصلة تحويل 	 
نظام الصحة السلوكية من االستجابة لألزمات إلى الوقاية والرعاية المستمرة

تحسين الخدمات لمساعدة األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية 	 
واضطرابات تعاطي المخدرات، بما في ذلك األشخاص الذين يعانون من التشرد 

والشباب 

تخصيص التمويل الالزم لدعم الفرق المتنقلة لالستجابة لألزمات، المكونة من خبراء 	 
الصحة النفسية بدال من الشرطة المدنية، لالستجابة لألشخاص في وضع األزمات

توفير الموارد الالزمة لتقديم النوع الصحيح من الرعاية لذوي الحاجة: الرعاية 	 
االستشفائية والخدمات المدرسية والخدمات المقدمة لرعاية الشباب ومجتمع الشواذ

أولويات االستثمار

مواصلة تنفيذ أداة تقييم المساواة في الميزانية الجديدة التي تساعد إدارات المقاطعات 	 
على تحديد أولويات الخدمات والمخصصات مع مراعاة عامل المساواة

توفير الموارد اإلضافية للمشاركة المجتمعية لتوفير الفرص لكافة أعضاء المجتمع 	 
لشغل أدوار فعالة وهادفة في المباحثات التي تجري وصنع القرار

زيادة موارد الترجمة التحريرية والشفوية التي تتيح وصوال أكبر إلى الخدمات 	 
والمعلومات

تخصيص مبلغ 3.5 مليون دوالر لمكتب االستدامة والعدالة البيئية الجديد للتأكد من أن 	 
كافة المجتمعات تتمتع بنفس الحماية من المخاطر الصحية

سيكون مكتب معايير العمل واإلنفاذ الجديد في مقاطعة San Diego بمثابة الموقع 	 
المركزي للتعليم والموارد ألصحاب العمل وعمالهم ومتابعة تدابير اإلنفاذ لحماية العمال

المساواة وإمكانية االستفادة

 County of San Diego



لالطالع على الميزانية الكاملة الُموصى بها من قبل CAO، ُيرجى زيارة الموقع اآلتي:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية الُموصى بها للفترة 2022-2023 

أولويات االستثمار

تخصيص مبلغ 11.9 مليون دوالر من صناديق الحوافز لمرة واحدة لتطوير مساكن 	 
لإليواء بأسعار معقولة للقضاء على ظاهرة التشرد

تخصيص زيادة قدرها 10 ماليين دوالر لمساعدة األشخاص المشردين في كافة 	 
أنحاء المنطقة من خالل العمل مع المدن لشراء المالجئ ودور اإليواء

تخصيص ثالث ماليين دوالر لدفع رسوم التصاريح لتشجيع بناء الوحدات السكنية 	 
الملحقة

تخصيص 810,000 دوالر إلنشاء لوائح محددة للبناء السكني التي تنص على 	 
تطوير جديدا ليشمل اإلسكان الميسور التكلفة لألشخاص محدودي الدخل أو أقل من 

مستويات الدخل المتوسطة 

تخصيص أكثر من 25 مليون دوالر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مجتمعاتنا غير 	 
الُمدمجة، بما في ذلك مليون دوالر لدعم محطات شحن السيارات الكهربائية

تخصيص ما يقرب من 60 مليون دوالر للتحسينات البيئية األخرى، بما في ذلك مبلغ 	 
40 مليون دوالر لتنقية ومعالجة مياه األمطار و16.3 مليون دوالر لبرنامج الحفاظ على 

Tijuana األنواع المتعددة و3.4 مليون دوالر لتحسين وادي نهر

تعزيز المباني الخضراء والطاقة الشمسية من خالل التنازل عن رسوم التصاريح التي تقدر 	 
بنحو 2.1 مليون دوالر

زراعة أكثر من 3500 شجرة في جميع أنحاء المقاطعة 	 

 تخصيص مبلغ 2 مليون دوالر لشراء سيارتين إضافيتين من طراز 	 
Live Well on Wheels ومختبر متنقل جديد للصحة العامة لتقديم الخدمات 

الصحية للسكان وإبقاء السيارات بعيدة عن الطرق والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

االستدامة ومجابهة التغير المناخي

التشرد واإليواء



توفير الموارد المخصصة لمبادرة بدائل السجن ودعم بدائل الحبس وتوفير الخدمات 	 
والرعاية لألشخاص الذين ال يشكلون تهديًدا للسالمة العامة

استثمار أكثر من 130 مليون دوالر في خدمات الرعاية الصحية في سجون المقاطعة 	 

تخصيص مبلغ 6.2 مليون دوالر ألكاديمية تنمية الشباب لمساعدة الشباب الذين ارتكبوا 	 
جرائم خطيرة من خالل منحهم المزيد من الفرص لتحسين الصحة السلوكية على المدى 

الطويل وإعادة التأهيل وخدمات تنمية المهارات 

تخصيص مليون دوالر للتدريب على خفض التصعيد لموظفي المراقبة ودعم الشباب 	 
الذين يشرفون عليه 

تخصيص مبلغ 2.4 مليون دوالر إضافية لمبادرة تحويل األحداث وبرنامج تحويل 	 
الشباب في سن المراهقة في مكتب المدعي العام للمقاطعة إلعطاء األحداث الفرصة 

لقبول الخدمات والمشورة بداًل من المالحقة القضائية

يخصص مكتب المحامي العام مبلغ 21.8 مليون دوالر وعدد 90 موظًفا للدفاع عن 	 
العمالء وتمثيل المهاجرين والمعسرين في أحياء المقاطعة وتحسين عمليات االنتقال مرة 

أخرى إلى المجتمعات

تخصيص مبلغ 3.5 مليون دوالر إضافية وعدد 18 وظيفة لتوسيع خدمات المدعي 	 
العام للمقاطعة لضحايا الجرائم، بما في ذلك مركز South Bay لمرونة المجتمع 

والتعافي من الصدمات و برنامج إعادة إصدار األحكام 

بناء المستقبل

اإلصالح القضائي

أولويات االستثمار
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لالطالع على الميزانية الكاملة الُموصى بها من قبل CAO، ُيرجى زيارة الموقع اآلتي:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

الملخص التنفيذي للخطة التشغيلية الُموصى بها للفترة 2022-2023 

أولويات االستثمار

دعم وتعزيز المجتمعات والحفاظ على سالمتها

تخصيص مبلغ 2.9 مليون دوالر لقطعة أرض إلنشاء مرفق السالمة العامة في المستقبل في 	 
الطريق السريع 15 وطريق الوالية 76

تخصيص 250,000 دوالر لبدء خطط وتصميم محطة إطفاء Jacumba الجديدة	 

تخصيص مبلغ 2.2 مليون دوالر إضافية لحماية المجتمعات والحد من مخاطر حرائق 	 
الغابات المجتمعية في المناطق غير الُمدمجة من خالل إدارة النباتات على جانب الطريق 

ومحطات إطفاء الحرائق 

إضافة عدد 71 وظيفة جديدة في خدمات الصحة العامة لمواصلة تعزيز قدرتها الشاملة على 	 
حماية صحة سكان المقاطعة 

إنفاق 550،000 دوالر على حدائق المقاطعة الجديدة والموسعة، بما في ذلك Calavo و	 
 Waterfront Parkو Park Circleو Lindo Lakeو Star Ranch

تخصيص مليون دوالر لمبادرة توفير إلى الغذاء للمساعدة في إنشاء حدائق مجتمعية	 

تقديم الدعم لألسر

إضافة عدد 60 وظيفة جديدة لخدمات الدعم داخل المنزل لكبار السن والمكفوفين أو المعاقين	 

 	 ،Medi-Cal و CalFresh إضافة عدد 100 وظيفة جديدة للخدمات األساسية بما في ذلك
لتقديم المساعدة لألفراد للحصول على الطعام والرعاية الصحية التي يحتاجونها

إضافة عدد 100 وظيفة جديدة لخدمات رعاية األطفال لزيادة دعم االستجابة لحاالت 	 
الطوارئ وجودة حجز األطفال في الرعاية، وتعزيز خدمات الوقاية وربط األسر بالخدمات 

المجتمعية

تخصيص مبلغ 31 مليون دوالر من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية في تمويل مجموعة متنوعة 	 
من الخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية للشباب ودعم المستأجرين وبرامج التغذية.

يعزز المكتب الجديد للتنمية االقتصادية والشؤون الحكومية النمو االقتصادي الشامل، ويوفر 	 
فرًصا في مجال الفنون والثقافة ويدير أيًضا برامج المنح التي تركز على المنظمات غير 

الربحية والمنظمات المجتمعية.

يستفيد مكتب التقييم واألداء والتحليالت الجديد من البيانات والتحليالت لتحسين القرارات التي 	 
تؤثر على مجتمعاتنا وتحسين تقديم الخدمات
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