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Factsheet: Arabic

Diversity, Access and Equity Policy

سياسة التنوع والوصول واإلنصاف

Supporting a vibrant and inclusive community

دعم مجتمع يتسم بالحيوية والشمول
تستند سياسة  Moonee Valleyللتنوع والوصول واالنصاف على مبادئ
حقوق االنسان المتعلقة بالحرية واالحترام والمساواة والكرامة تماشيا ً مع
قانون ميثاق فكتوريا لحقوق االنسان والمسؤوليات لعام 2006
(Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities Act
.)2006

تهدف سياسة التنوع والوصول واالنصاف إلى :دعم مدينة تتسم
بشمولها لجميع األطياف وتحترم حقوق االنسان التي يتمتع بها جميع
المواطنين ،وتحتفي بتنوعهم وتعزز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة
االجتماعية.

تشتمل أه ّم النقاط األساسية للسياسة على ما يلي:
تعزيز االحترام واالحتفاء بالتنوع
تعزيز المشاركة
خلق أماكن وساحات سهلة الوصول
القيادة والتمثيل

كل من هذه النقاط.
موضح أدناه ملخص بالتزامات المجلس بموجب ٍ

ملخص التزامات المجلس
النقطة 1

تعزيز االحترام
واالحتفاء بالتنوع
النقطة 2

تعزيز المشاركة
النقطة 3

خلق أماكن وساحات
سهلة الوصول

النقطة 4

القيادة والتمثيل

.1
.2
.3
.4

االعتراف بقيمة واسهامات مجتمعاتنا المتنوعة ومعالجة سلوكيات التمييز والعنف.
االحتفال بالمهرجانات والفعاليات وتشجيع المشاركة المجتمعية الواسعة في المناسبات التي تمثل تنوع مجتمعنا.
بشكل إيجابي.
استخدام المعلومات والتعريفات واأليقونات والرموز التي تمثل تنوع مجتمعنا
ٍ
إعداد موارد لدعم تطبيق ميثاق حقوق االنسان والمسؤوليات لعام 2006
(.)Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006

.1
.2
.3
.4

توفير تخطيط وسياسة وخدمات وأنشطة سهلة الوصول وتتيح فرص المشاركة.
القيام بعمليات تدقيق منتظمة من أجل تقييم المشاركة في خدمات المجلس وإجراء تحسينات مستمرة لتسهيل اإلشراك.
تعزيز ودعم توفير أنشطة ترفيهية وأنشطة تعلم يشارك فيها جميع أفراد المجتمع.
تعزيز األعمال التجارية المحلية وتوفير فرص العمل والتعليم لكافة أفراد المجتمع.
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المطالبة بتطوير منشآت وشوارع آمنة ورحبة وسهلة الوصول.
ترقية تصميم حضري مفعم بالنشاط وخيارات نقل سهلة الوصول في .Moonee Valley
االرتقاء بمدينة تدعم االحتياجات المتغيرة للناس في مختلف مراحلهم العمرية وبمختلف قدراتهم.
ضمان مراعاة تخطيط البنية التحتية والمرافق للتغير الديموغرافي.
وضع معايير وتدابير من أجل تعزيز سهولة الوصول في جميع مرافق البنية التحتية التابعة للمجلس مع مرور الزمن.
العمل مع المنظمات المجتمعية على ايجاد طرق لمضاعفة االستخدام المشترك لمرافق البنية التحتية المجتمعية حاضراً
ومستقبال.
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القدوة في القيادة كجهة عمل من خالل ممارسات توظيف وتعيين مرنة وتتسم بالشمول.
تبني ثقافة الوعي بالتنوع وتعزيز الثقة في معالجة قضايا التنوع.
تقوية الشراكات من خالل التعاون مع المنظمات والشركات والشبكات االقليمية ومختلف مستويات الحكومة.
دعم حمالت المساندة من أجل تحسين الوصول واالنصاف المتاح لجميع أفراد المجتمع.
إتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في األنشطة المدنية وفي صناعة قرارات المجلس.
دعم مبادرات الوصول واالنصاف لمنظمات وشركات أخرى من أجل تشجيع اآلخرين على القيام بتلك المبادرات.

المستندات الداعمة
خطط عمل تدعم تنفيذ السياسة وتتناول مناحي محددة من التنوع بما في ذلك األشخاص ذوي االعاقات والجاليات المتنوعة ثقافيا ولغويا ودينيا
والسحاقيات والمثليين والمخنثين والمتحولين جنسيا والمزدوجين جنسيا والمنحرفين جنسيا ،ويشار إليهم جميعا بمصطلح (.)LGBTIQ
تعهد المجلس باالحترام واالعتراف والتمثيل للسكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس من خالل سياسة التوفيق وخطط العمل السنوية.
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