
مجلس الخدمات اإلنسانية في مقاطعة فيرفاكس
جلسات المشاركة المجتمعية

لطالما سعت دائرة الخدمات اإلنسانية والسكنية والصحية 
)HHHS( في مقاطعة فيرفاكس إلى إنشاء مجتمع حيث يمكن 

لكل فرد فيه االستفادة من إمكاناته بالكامل. ومع ذلك، في 
العديد من المناطق التابعة للمقاطعة، ال تزال التحديات التي 
تواجه تحقيق هذه الرؤية عميقة ومعقدة، مما يؤدي إلى عدم 

المساواة في النتائج االقتصادية والصحية. 

 في أوائل 2020، عقد مجلس الخدمات اإلنسانية في 
مقاطعة فيرفاكس أربعة اجتماعات حول المشاركة المجتمعية 

في مناطق الخدمات البشرية المختلفة. تم تنسيق هذه 
االجتماعات بواسطة مكتب إدارة االستراتيجيات بدعم من 
الخدمات المجتمعية والجوار لتحديد تحديات المجتمع وفهم 

نقاط الضعف لدى سكان مقاطعتنا من خالل عدم المساواة في 
اإلسكان ورعاية األطفال والنقل والرعاية الصحية. يعتبر فهم 
هذه التحديات وكيفية تأثيرها على احتياجات الخدمات الصحية 

واإلنسانية المعنية أمًرا حيويًا في الجهد المستمر لتحديد 
الفجوات في الخدمات بنجاح وتخطيط الجهود وتنسيقها بفعالية 

ومواءمة البرامج والخدمات التي تساعد في الحفاظ على 
مجتمع مزدهر لجميع السكان بشكل فعال. 

أدى تأثير كوفيد-19 إلى تفاقم ظروف هؤالء األفراد فقط 
ويعكس الحاجة الماسة للسياسات والموارد لدعم سكاننا. 

تتطلب الحلول نهًجا شاماًل وتعاونيًا. لتغيير مسار هذه 
االتجاهات ولالستثمار بالكامل في المستقبل، ال تستطيع دائرة 

الخدمات اإلنسانية والسكنية والصحية القيام بذلك بمفردها. 

تعتبر هذه النتائج، بجانب تقييم احتياجات الخدمات الصحية 
واإلنسانية لعام 2019، اثنين من المبادرات العديدة التي سيتم 

استخدامها لدعم جهود التخطيط االستراتيجي على مستوى 
المقاطعة وإخطاره. 

تعرض الخطة االستراتيجية لمقاطعة فيرفاكس رؤية 
قائمة على المجتمع لعشرة أو عشرين سنة مقبلة متضمنة 

استراتيجيات ومقاييس لتعزيز هذه الرؤية على مدى السنوات 
الثالث أو الخمس المقبلة. 

باستخدام الخطة االستراتيجية على مستوى المقاطعة كإطار 
خاص بنا، تم تصنيف التعليقات حسب المجاالت التسعة ذات 
األولوية. يمكن العثور على المجاالت ذات األولوية ووصف 

موجز لكل منها في الصفحة التالية.

خلق فرص لتحقيق تأثير أكبر 
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جلسات المشاركة المجتمعية
المجاالت ذات األولوية للخطة االستراتيجية

فرص ثقافية 
 وترفيهية

يعي المقيمون واألعمال التجارية 
والزوار جميعهم بأنشطة اإلثراء 

الثقافي والترفيه والرياضة والفنون 
 وقادرون على المشاركة فيها.

التمكين/الدعم 
للسكان الذين 

يواجهون حاالت 
الضعف

يتم تمكين جميع السكان الذين 
يواجهون حاالت الضعف ودعمهم 

لعيش حياة مستقلة ليبلغوا أقصى 
 إمكاناتهم.

التثقيف والتعلم 
 مدى الحياة

يستفيد السكان جميعهم في كل مرحلة 
من مراحل الحياة من فرص التعلم 
الشاملة والمستجيبة والميسرة التي 

 تمكنهم من النمو واالزدهار والنجاح.

 الفرص االقتصادية 

يشهد جميع األفراد واألعمال التجارية 
واألماكن ازدهاًرا اقتصاديًا.

 البيئة والصحة

يمكن لجميع األفراد تحقيق أعلى 
مستوى من الصحة والرفاهية في بيئة 

 صحية مستدامة.

 التنقل والمواصالت

يمكن للسكان جميعهم والشركات 
التجارية والزوار والبضائع التنقل 
بكفاءة وبأسعار معقولة وبأمان في 

جميع أنحاء المقاطعة وخارجها عبر 
شبكة الطرق المحفوظة والمصممة 

جيًدا واألرصفة والممرات وخيارات 
العبور.

حكومة ذات 
 كفاءة وفعالية

يثق جميع األفراد في أن حكومتهم 
تدير الموارد بمسؤولية وتوفر خدمات 

 استثنائية وتمثلهم بشكل منصف.

القابلية للعيش 
 في السكن والحي

يعيش جميع األفراد في مجتمعات 
تعزز تجارب معيشية آمنة وممتعة 

 وبأسعار معقولة.

 األمان والسالمة

يشعر جميع األفراد باألمان في 
المنزل والمدرسة والعمل وفي 

المجتمع.

لمعرفة المزيد حول خطة استراتيجية مقاطعة فيرفاكس، يُرجى زيارة: 
Fairfaxcounty.gov/strategicplan
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جلسات المشاركة المجتمعية
النتائج

سمحت أربع جلسات للمشاركة المجتمعية ُعقدت 
في جميع أنحاء المقاطعة لمجلس الخدمات اإلنسانية 
)HSC( بالتفاعل واالستماع إلى تعليقات مقدمة من 

234 ساكن فيما يتعلق ببرامج الصحة واإلسكان 
والخدمات اإلنسانية. حضر الجلسات 97 مشارًكا 

 من المقاطعة الجنوبية و42 مشارًكا من حديقة 
Ox Hill/غرب المقاطعة و95 مشارًكا من موقع 

Heritage/شرق المقاطعة.

234

 إجمالي السكان 
المشاركين

 مشارك حسب 
الموقع

 Ox Hill 42 حديقة
Heritage 95 موقع
97 المقاطعة الجنوبية

496

 تعليق 
مستلم

المجاالت ذات األولوية للخطة االستراتيجية

القابلية للعيش في السكن والحي
حكومة ذات كفاءة وفعالية

التنقل والمواصالت
البيئة والصحة

الفرص االقتصادية
األمان والسالمة

التثقيف والتعلم مدى الحياة
فرص ثقافية وترفيهية

التمكين والدعم للسكان الذين يواجهون حاالت الضعف 

% 16.1

% 15.1

% 14.5

% 14.1

% 11.1

% 8.7

% 8.7

% 8.3

% 3.4

إن السؤال الذي ُطرح على المشاركين هو:
مالذي يجعلك مستيقًظا في الليل؟

ونصت حوالي 16 في المائة من التعليقات الواردة من المشاركين على أن القابلية للعيش في السكن والحي كانت على رأس 
اهتماماتهم، يليه الحكومة ذات الكفاءة والفعالية بنسبة 15 في المائة. تم الحصول على البيانات النوعية من جلسات المشاركة وتم 

تصنيفها حسب المجاالت التسعة ذات األولوية كما تم تطويرها من قبل الخطة االستراتيجية للمقاطعة. وعلى الرغم من أنه تم إيقاف 
الخطة االستراتيجية على مستوى المقاطعة مؤقتًا بسبب كوفيد-19، يظل اإلطار مناسبًا لتخطيط جهودنا وتنسيقها بشكل فعال.

لم تشهد المقاطعة الشمالية 
مشاركين بسبب سوء األحوال 

الجوية.
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المقاطعة الجنوبية
تم تصنيف أهم التعليقات الواردة من جلسات المقاطعة 

الجنوبية في كل من مجال األولوية للخطة االستراتيجية 
الخاصة بالحكومة ذات الكفاءة والفعالية والسكن والقابلية 

للعيش في السكن والحي.

“الحاجة إلى منازل ذات جودة عالية وأسعار معقولة لسكان 
الدخل المنخفض”

“هناك حاجة إلى مزيد من المشاركة المجتمعية داخل األحياء 
لمناقشة القضايا والمخاوف” 

“تنمية وتخطيط غير متكافئين؛ الكثير من رفع مستوى 
األحياء”

“هناك افتقار إلى فهم الخدمات المتاحة وكيفية الوصول إليها”

أنانديل
كانت البيئة والصحة على رأس المجاالت ذات األولوية للخطة 

 االستراتيجية لجلسة المشاركة المجتمعية في أنانديل بنسبة 
18 بالمائة.

“تنفيذ برامج إرشادية تستهدف الشباب وتعزز الكبت العاطفي”

“الرغبة في تلقي المساعدة للحصول على خيارات غذائية 
 صحية”

“الحاجة إلى المزيد من العيادات المجتمعية المتاحة للمجتمعات 
المحرومة اقتصاديًا”

جلسات المشاركة المجتمعية
التعليقات

 القابلية للعيش في السكن والحي 

 التنقل والمواصالت

حكومة ذات كفاءة وفعالية
19.3%

19.3%

16.6%

13.1%

18.7%

13.1%
البيئة والصحة

 فرص ثقافية وترفيهية

القابلية للعيش في السكن 
والحي

 Ox Hill
 Ox Hill تركز حوالي ربع جميع التعليقات في جلسة مشاركة

على مجال األولوية للخطة االستراتيجية الخاصة بالصحة 
والبيئة.

“ال يوجد انتفاع كافي من خدمات مقدمي الرعاية الصحية من 
ذوي األسعار المعقولة”

“الحاجة إلى مساعدة مالية ألدوية ذوي الدخل المنخفض”

“رعاية صحية أكثر بأسعار معقولة للسكان الدائمين الذين يزيد 
عمرهم عن 65 عاًما”

24.7%

12.9%

 فرص ثقافية وترفيهية 15.1%

التثقيف والتعلم مدى 
الحياة 

البيئة والصحة
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مشاركة النتائج مع جيرانك وأصدقائك وأعضاء  	
مجتمعك الديني وزمالء العمل وآخرين لزيادة الوعي 

والمساعدة في تحفيز الحوار المجتمعي.

اتباع جهود التخطيط االستراتيجي في مقاطعة فيرفاكس  	
لمعرفة المزيد عن األولويات وكيفية تأثيرها على مجتمعنا.

 قراءة تقييم احتياجات الخدمات اإلنسانية والصحية  	
في مقاطعة فيرفاكس والتعرف على كيفية تغيير 

مقاطعة فيرفاكس واحتياجات المجتمع.

تحديد الشراكات الجديدة وتطويرها لتعزيز الموارد  	
والمهارات والمعرفة.

جمع األفراد من مختلف الخلفيات والتجارب  	
والمجاالت لتوفير فرص أكبر للحراك االقتصادي 

واالجتماعي.

مشاركة المعلومات والخبرات والموارد من خالل  	
وسائل التواصل االجتماعي وأدوات أخرى إليجاد 

الحلول بصورة جماعية.

جلسات المشاركة المجتمعية
االستثمار في مستقبلنا

قدمت جلسات المشاركة المجتمعية رؤية قيمة للتحديات ونقاط الضعف التي يواجهها سكاننا في جميع أنحاء مجتمعنا. يعتبر فهم هذه 
التحديات وكيفية تأثيرها على احتياجات الخدمات الصحة اإلسكان والخدمات اإلنسانية المعنية أمًرا حيويًا في الجهد المستمر لتحديد 

الفجوات في الخدمات بنجاح وتخطيط الجهود وتنسيقها بفعالية ومواءمة البرامج والخدمات التي تساعد في الحفاظ على مجتمع مزدهر 
لجميع السكان بشكل فعال. 

ما يمكننا فعله:

عملية 
المشاركة

 المجتمعية
 استضافة جلسات 
المشاركة المجتمعية

 وضع استراتيجيات لدعم 
 الخطة االستراتيجية على 

مستوى المقاطعة

 إنشاء استجابة 
تعاونية ومنسقة

 جمع التعليقات 
وتحليل النتائج

 تقديم تقرير 
عن نتائجنا

12

3 4 5

 وبما أننا حاليًا في المرحلة 
 الثالثة من عملية المشاركة 

 المجتمعية هذه، يظل مجلس 
الخدمات اإلنسانية ملتزًما بخدمة 

مجتمعه وتيسير الشفافية ومعالجة 
هذه التحديات لتحسين النتائج لكل من 

يعيش في مقاطعة فيرفاكس ويعمل 
بها ويلعب فيها.
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