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  2016-2012جدول أعمال المساواة العرقية 
  

  مقدمة
  

وتحدد أولويات , تتناول ھذه الوثيقة جدول األعمال الوطني الذي يھدف إلى تحقيق المساواة العرقية في أستراليا
ً ھذه الوثيقة مرجع توفروأتمنى أن  .منصبي بصفتي مفوض التمييز العنصري لآلخرين لمراجعة ممارساتھم  ا

واالقتصادي  االجتماعي الت التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجھود وإلدراك كيفية تالحم محيطناولتحديد المجا
   .من أجل تحقيق المساواة التي ننشدھا للجميعالثقافي و
  
  ھيلين زوكي/ د

  مفوض التمييز العنصري

  االقتصاديةه واالجتماعيالنتائج  ضمان :الھدف األول
  وتحسين فرص الحياةاة القضاء على ظاھرة عدم المساو  )أ(
  
  التوظيف المستدام نتائجدعم   )ب(
  
  االعتراف بالمؤھالت الخارجية  )ج(
  
  دعم التعليم الشامل   )د(
  
  الكفاءةواللغة  إتقان االستثمار في  )ھـ(
  
  االرتقاء بالكفاءة الثقافية لتقديم خدمة جيدة ومالئمة   )و( 

  إطار عمل قانوني قوي بناء: الھدف الثاني

  التمييز  الدفاع ضد دعم  )أ(
  
  وسكان جزر مضيق توريس األصلييناالعتراف الدستوري بالسكان   )ب(
  
  دعم تنفيذ اإلعالن العالمي لحقوق السكان األصليين  )ج(
  
   الموسميين حماية حقوق مكان العمل للجميع بما في ذلك العمال المھاجرين  )د(

  منع العنصرية والكراھية العرقية: الھدف الثالث

  زيادة الوعي بمفھوم العنصرية ودعم التصدي لھا  )أ(
  
  والكراھية العنصرية التنّمرمكافحة العنصرية عبر اإلنترنت بصفتھا نموذًجا متزايًدا من نماذج   )ب(
  
  العنف و تحسين ردود الفعل تجاه الكراھية العنصرية  )ج( 
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  القيادة في مساندة المجتمعات األسترالية المختلفة: الھدف الرابع

  
  لدعم المشاركة المتكافئة على كافة المستويات التوظيفتشجيع القيادة في   ) أ(
  
  تعزيز التنوع التمثيلي في مجال الترفيه   )ب(
  
  .اإلعالم وسائل من خالل التأزروتعاون ال بناء   )ج(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بشأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز  إجراء تحقيقات ق اإلنسان المفوضية األسترالية لحقو بإمكان
   :بيانات الشخص من حيث وإيجاد حلول لھا والتي تستند إلى والتعديوالتحرش 

 الجنس 
 اإلعاقة 
 الساللة بما في ذلك اإلساءة العنصرية 
 و, العمر 
  الدين أو  أو اآلراء السياسية أو النقابينشاط الالميول الجنسية أو السجل الجنائي أو

 ).في العمل فقط(األصل االجتماعي 
 

للحصول على استشارة مجانية بخصوص التمييز أو حقوقك أو التقدم بشكوى؛ اتصل بخط 
 1300 656 419أو  02 9284 9888معلومات الشكاوى الخاص بالمفوضية على الھواتف 

  ).لفاقدي السمع( 1800 620 241أو )  االتصال المحلي(
 

ت الخاصة بتقديم شكوى أو الرد على شكوى على الموقع اإللكتروني تتوفر المعلوما
 .www.humanrights.gov.au  كما يمكنكم أيًضا إرسال رسائل البريد اإللكتروني

  للمفوضية على البريد اإللكتروني 
complaintsinfo@humanrights.gov.au 

وطلب  13 14 50تتوفر خدمات الترجمة والترجمة الفورية المجانية عن طريق االتصال بالرقم 
   .المفوضية األسترالية لحقوق اإلنسان


