مقاطعة تعتمد ميزانية  7.36مليار دوالر

وافق يوم الثالثاء مجلس إدارة مشرفين مقاطعة سان دييجو باإلجماع على ميزانية بقيمة  7.36مليار دوالر لعام .23-2022
وتستند الميزانية الجديدة إلى التزامات بمعالجة الصحة العقلية والتشرد واإلنصاف والعدالة العرقية وتغير المناخ ،مع دعم
السالمة العامة األساسية واستخدام األراضي والخدمات االجتماعية.
وشكر رئيس مجلس اإلدارة ناثان فليتشر الجمهور على مساهمته ومالحظاته ومشاركته في العديد من اجتماعات الميزانية
وجلسات االستماع .مستشهدا بشعار المقاطعة" ،أنبل دافع هو الصالح العام"  ،قال فليتشر إن المجلس اعترف بدوره األساسي في الحفاظ
على سالمة المجتمع من الجريمة وحاالت الطوارئ مثل حرائق الغابات  ،ولكن المقاطعة تقوم أيضا باستثمارات قياسية في الخدمات
األساسية األخرى.
وقال فليتشر "أعتقد أن ميزانيتنا للسنة المالية  23-2022هي انعكاس للقيم"" .في نهاية المطاف ،هذه هي الميزانيات .إنها
ليست مجرد دالء من المال .إنها انعكاس للقيم واألولويات واالعتراف باحتياجات المجتمع".
الميزانية البالغة  7.36مليار دوالر التي اعتمدها المجلس يوم الثالثاء هي أكبر ب  208مليون دوالر من الميزانية التي
أوصت بها المقاطعة في مايو .وهي أكبر بنسبة  ٪1.8من ميزانية المقاطعة .22-2021
وشملت بعض اإلضافات إلى الميزانية الموصى بها التي زادت من خطة اإلنفاق النهائية أمواال إضافية لتغطية تكاليف العمالة
بناء على المفاوضات؛ لستة مشاريع إضافية لتحسين رأس المال؛ لشراء طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق ذات محركين؛ ولبرنامج
تجريبي لتحديث وتقوية وإنشاء منازل يمكن الدفاع عنها في المناطق المعرضة لخطر الحرائق العالية .وهناك أيضا إنفاق إضافي على
المركبات الجديدة وموظفين إضافيين إلنفاذ القانون.
تقوم الميزانية النهائية المعتمدة باستثمارات في العديد من المجاالت الرئيسية:
توفير الرعاية الصحية النفسية وتوفير الدعم لإلقالع عن تعاطي المخدرات
تضيف الميزانية الجديدة  81.9مليون دوالر و 115وظيفة جديدة للمساعدة في مواصلة جهود المقاطعة لتحويل نظامها
الصحي السلوكي ،من االستجابة لألزمات إلى الوقاية ،والرعاية المستمرة للحفاظ على تواصل الناس وصحتهم.
من المقرر أن تستمر الميزانية في تحسين الخدمات لتقديم الدعم لألشخاص الذين يعانون من تحديات الصحة النفسية
واضطرابات تعاطي المخدرات ،مع التركيز على أولئك الذين عانوا قبل ذلك بصمت ،بما في ذلك األشخاص الذين يعانون من التشرد
والشباب.
تدعم الميزانية فرق االستجابة لألزمات المتنقلة في المقاطعة التي ترسل خبراء الصحة العقلية بدال من إنفاذ القانون لالستجابة
لألشخاص الذين يعانون من أزمات عند االقتضاء.
وتتضمن الميزانية أيضا مجموعة واسعة من الموارد التي تناسب النوع الصحيح من الرعاية مع الشخص المحتاج ،مثل
الرعاية االستشفالية ،والخدمات المدرسية ،وخدمات احتضان الشباب ،واألشخاص الذين يعيشون في خدمات الرعاية الطويلة األجل،
ومجتمع الميم .LGBTQ

التشرد واإلسكان
ولمواصلة الجهود الرامية إلى إحراز تقدم كبير إلنهاء التشرد ،تجمع الميزانية بين الرعاية الصحية النفسية وتوفير الدعم
لإلقالع عن تعاطي المخدرات واالستثمارات في اإلسكان.
وتشمل زيادة االستثمارات  11.9مليون دوالر من صناديق التحفيز لمرة واحدة لتطوير مساكن بأسعار معقولة للحد من
التشرد.
كجزء من الميزانية الجديدة ،في مارس ,وافق مشرفو المقاطعة على توفير  10ماليين دوالر إضافية للمدن لشراء المالجئ
وأماكن اإلقامة لألشخاص الذين يعانون من التشرد .وتشمل إحدى الشراكات األخيرة بين مؤسسة  Lucky Duckومدينة San
 Diegoإلى افتتاح مأوى للطوارئ بسعة  150سريرً ا هذا الصيف.
وسيستخدم مبلغ  3مليون دوالر آخر لتوفير مساكن بأسعار معقولة للسكان عن طريق التخلي عن رسوم تصاريح البناء لتشجيع
الوحدات السكنية الملحقة بالمباني .تخصيص  810,000دوالر أيضًا إلنشاء لوائح محددة للبناء السكني التي تنص على تطوير جديد
ليشمل اإلسكان الميسور التكلفة لألشخاص محدودي الدخل أو أقل من مستويات الدخل المتوسطة.
اإلصالح القضائي
تستمر الميزانية الجديدة برامج المقاطعة لتحويل نظام عدالتها نحو الوقاية ،اإلصالح والتدريب لمساعدة الناس في تفادى تدخل
العدالة والعودة بنجاح إلى مجتمعاتهم بعد االعتقال .ويشمل ذلك مبادرة بدائل السجن .وتدعم هذه المبادرة بدائل السجن وتوفر الخدمات
والرعاية ،بما في ذلك الصحة العقلية وخدمات اإلفاقة ،لألشخاص الذين ال يشكلون تهديدا للسالمة العامة.
استثمار أكثر من  140مليون دوالر في خدمات الرعاية الصحية في سجون المقاطعة لمساعدة الجناة والمساجين.
إنفاق ما يقرب من  6.2مليون دوالر على أكاديمية تنمية الشباب لمساعدة الشباب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة من خالل توفير
خدمات مكثفة وطويلة األجل في مجاالت الصحة السلوكية وإعادة التأهيل وتطوير المهارات لمساعدتهم على العودة إلى مجتمعاتنا.
ستستخدم إدارة مراقبة المقاطعة مليون دوالر للتدريب على خفض التصعيد لموظفي المراقبة ودعم الشباب الذين يشرفون
عليه.
وسوف يتم تعزيز مبادرة تحويل األحداث وبرنامج تحويل الشباب في العصر االنتقالي في مكتب المدعي العام في المنطقة
بنحو  2.4مليون دوالر ،لمنح األحداث الفرصة لقبول الخدمات واإلرشاد بدال من المقاضاة.
يخصص مكتب المحامي العام مبلغ  21.8مليون دوالر و 90موظ ًفا للدفاع عن العمالء وتمثيل المهاجرين والمعسرين في
أحياء المقاطعة وتحسين عمليات االنتقال مرة أخرى إلى المجتمعات.
تخصيص مبلغ  3.5مليون دوالر إضافية و 18وظيفة لتوسيع خدمات المدعي العام للمقاطعة لضحايا الجرائم ،بما في ذلك
مركز  South Bayلمرونة المجتمع والتعافي من الصدمات وبرنامج إعادة إصدار األحكام.
اإلنصاف والوصول
وتواصل الميزانية الجديدة أيضا بذل الجهود لتطبيق عامل اإلنصاف في كافة برامج وخدمات المقاطعة.

قام مكتب المقاطعة لإلنصاف والعدالة العرقية بمواصلة تنفيذ أداة تقييم اإلنصاف في الميزانية الجديدة التي تساعد إدارات
المقاطعات على تحديد أولويات الخدمات والمخصصات مع مراعاة عامل اإلنصاف .تستخدم األداة سلسلة من األسئلة لفهم كيفية تأثير
المخصصات بشكل أفضل على المجتمعات المهمشة تاريخيا ،ومحدودي الدخل أو أولئك الذين يعانون تاريخيا وال يزالون يعانون من عدم
المساواة.
تتضمن األداة أيضا مشاركة المجتمع ،وهي حجر الزاوية المهم في عمليات المقاطعة التي يتم توسيعها في هذه الميزانية لتوفير
الفرص لكافة أفراد المجتمع ألداء أدوار فعالة في المناقشات وصنع القرار.
زيادة خدمات الترجمة التحريرية والشفوية التي تتيح وصوال أكبر إلى الخدمات والمعلومات.
ويمول مكتب جديد لالستدامة والعدالة البيئية بمبلغ  3.5مليون دوالر ،ويعمل على ضمان حصول جميع المجتمعات على نفس
الحماية من المخاطر الصحية.
وسيخدم مكتب معايير العمل واإلنفاذ التابع لمقاطعة سان ديجو كموقع مركزي للتعليم والموارد ألرباب العمل والعمال.
وستجري أبحاثا وتحليالت للبيانات المتعلقة بقضايا العمال وتتبع تدابير اإلنفاذ لحماية العمال.
االستدامة ومجابهة التغير المناخي
يؤثر تغير المناخ فعال على مقاطعة سان ديجور وتعمل المقاطعة بجد لمعالجة المسألة من خالل تخفيض انبعاثات غاز
االحتباس الحراري وزبادة االستدامة.
تخصيص أكثر من  25مليون دوالر لخفض انبعاثات غاز االحتباس الحراري في مجتمعاتنا غير المُدمجة ،بما في ذلك مليون
دوالر لدعم محطات شحن السيارات الكهربائية.
وسوف ينفق ما يقرب من  60مليون دوالر على التحسينات البيئية األخرى ،بما في ذلك  40مليون دوالر لمعالجة قضايا مياه
األمطار ،و  16.3مليون دوالر على برنامج حفظ الكائنات الحية المتعددة ،و  3.4مليون دوالر لتحسين وادي نهر تيجوانا.
تعزيز المباني الخضراء والطاقة الشمسية من خالل التنازل عن رسوم التصاريح التي تقدر بنحو  2.1مليون دوالر .زراعة
أكثر من  3500شجرة تعمل على احتجاز أكثر من  178000رطل من ثاني أكسيد الكربون سنويا في كافة أنحاء المقاطعة.
سيتم تقليل انبعاثات غاز االحتباس الحراري — مع تعزيز الوصول العادل إلى الرعاية الصحية — ومن خالل تخصيص 2
مليون دوالر لشراء مركبتين إضافيتين من نوع المنزل المتنقل ومختبر صحي عام متنقل جديد قادر على توفير الخدمات إلى السكان بدال
من مطالبتهم بالسفر بشكل فردي إلى المكاتب الصحية.
تقديم الدعم لألسر
تشمل هذه الميزانية أيضا تمويالً ومناصب إضافية للتركيز على توفير االحتياجات اليومية للسكان داخل المنازل وفي أماكن
العمل ،وخاصة السكان األكثر ضع ًفا.
كما تم تعزيز خدمات الدعم المنزلي لكبار السن واألشخاص المكفوفين أو المعاقين من خالل إضافة  60منصبا .وهناك 100
وظيفة جديدة أخرى تدعم الخدمات األساسية بما في ذلك CalFو  ،Medi-Calلمساعدة الناس على الحصول على الغذاء والرعاية
الصحية التي يحتاجون إليها .وستضيف خدمات رعاية الطفل  100وظيفة جديدة لزيادة دعم االستجابة في حاالت الطوارئ ،وتوفير
الرعاية الجيدة لألطفال ،وتعزيز خدمات الوقاية ومواصلة تحسين ربط األسر بالخدمات المجتمعية.

وسوف يستمر ما يقرب من  31مليون دوالر تم الحصول عليها من خالل قانون خطة اإلنقاذ األميركية لعام  2021فيدعم
إطار عمل مجلس المشرفين الستخدام األموال ،بما في ذلك خدمات الصحة العقلية للشباب ودعم المستأجرين وبرامج التغذية.
يعزز المكتب الجديد للتنمية االقتصادية والشؤون الحكومية النمو االقتصادي الشامل ،ويوفر فرصا في مجال الفنون والثقافة
ويدير أيضا 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.
دعم وتعزيز المجتمعات والحفاظ على سالمتها
تستثمر الميزانية أيضا في توفير السالمة ونوعية الحياة.
و تشمل  2.9مليون دوالر لألرض من أجل مرفق السالمة العامة في المستقبل يقع على الطريق السريع  15وطريق الوالية
 ،76و  250,000دوالر لبدء خطط وتصميم محطة إطفاء جديدة من جاكومبا.
تخصيص مبلغ  2.2مليون دوالر إضافية لحماية المجتمعات والحد من مخاطر حرائق الغابات المجتمعية في المناطق غير
المُدمجة من خالل إدارة النباتات على جانب الطريق ومحطات إطفاء الحرائق.
إضافة عدد  71وظيفة جديدة في خدمات الصحة العامة لمواصلة تعزيز قدرتها الشاملة على حماية صحة سكان المقاطعة.
ستنفق الميزانية  1.4مليون دوالر لمتنزهات المقاطعة الجديدة والموسعة ،بما في ذلك كاالفو ،ستار رانش ،بحيرة ليندو ،بارك
سيركل ومتنزه واترفرونت . .وسوف يتم تمويل مبادرة الوصول إلى الغذاء للمساعدة في خلق حدائق مجتمعية بنحو  1مليون دوالر.
المشاركة المجتمعية
سعت المقاطعة ومجلس المشرفين بنشاط إلى الحصول على مدخالت من الجمهور في وضع الميزانية معا.
وعقدت المقاطعة اجتماعات افتراضية لميزانية المجتمع المحلي في كل مقاطعة من المقاطعات الخمس التابعة لمجلس
المشرفين؛ عقد جلسات استماع علنية في  13يونيو/حزيران وجلسة مسائية في  16يونيو/حزيران .كما أنشأت موقعا إلكترونيا للخطة
التشغيلية وأتاحت للناس فرصة التعليق عبر اإلنترنت طوال عملية االستماع العامة.

