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مشروع قانون فيكتوريا المتعددة الثقافات 3122
كلمة معالي النائب نيكوالس كوتسيراس
لطلب طرح مشروع القانون للقراءة الثانية
أطلب طرح مشروع القانون هذا اآلن للقراءة الثانٌة.
إن الحكومة ملتزمة بفٌكتورٌا متعددة الثقافات ،وستقوم بتطبٌق مبادرات لتمكٌن فٌكتورٌا من االستمرار
بقٌادة بقٌة استرالٌا فً شؤون تعدد الثقافات .سٌقوم مشروع قانون فٌكتورٌا المتعددة الثقافات 2011
بتحقٌق جزء مهم من هذا االلتزام من خالل استبدال مفوضٌة تعدد الثقافات الحالٌة بهٌئة رسمٌة أكثر قوة
واستقاللٌة.
والمفوضٌة هً الهٌئة االستشارٌة الرئٌسٌة للحكومة حول التعددٌة الثقافٌة وتعمل حلقة وصل بٌن مجتمع
فٌكتورٌا وحكومة فٌكتورٌا .وأنا أؤمن بأنه من األمور األساسٌة أن تكون المفوضٌة أوالً وقبل كل شًء
صوت مجتمعات فٌكتورٌا المتنوعة ثقافٌا ً ودٌنٌا ً وعرقٌا ً ولغوٌا ً .ولقد جسّد مشروع القانون هذا المفهوم
من خالل مصطلح "التنوّ ع".

لمحة عا ّمة عن مشروع القانون

ٌفً مشروع القانون بالتزام الحكومة بإعادة هٌكلة وتقوٌة حقٌبة شؤون تعدد الثقافات ومن ضمنها
مفوضٌة تعدد الثقافات .وسٌحقق القانون هذا الهدف من خالل ثالث طرق:
 أوالً ،سٌزٌد مشروع القانون من استقاللٌة المفوضٌة من خالل إحداث هٌئة رسمٌة جدٌدة .وسٌظل
اسم الهٌئة الرسمٌة الجدٌدة مفوضٌة تعدد الثقافات ولكن ستركز على تقوٌة مجتمعنا .وسٌت ّم زٌادة
استقاللٌة المفوضٌة من خالل منحها صالحٌات جدٌدة ،إلجراء البحوث وتقدٌم التقارٌر والمشورة
مباشرة إلى الوزٌر حول قضاٌا المجتمع العامّة ذات الصلة بأهداف المفوضٌة .وٌمكن تحدٌد هذه
القضاٌا من قبل المجالس االستشارٌة اإلقلٌمٌة ،أو عن طرٌق االستشارات المجتمعٌة ،أو قد تتعلق
بمدى كفاءة الخدمات الحكومٌة ودعم االستقرار وتقدٌم الخدمات للمجتمعات المتح ّدرة من خلفٌات
متنوعة.
ّ
 ثانٌاً ،سٌقوم مشروع القانون بتكوٌن روابط أكثر قوة بٌن الحكومة ومجتمعات فٌكتورٌا المتحدرة من
خلفٌات متنوعة وذلك عن طرٌق المجالس االستشارٌة اإلقلٌمٌة.
 ثالثا ًٌ ،عترف مشروع القانون بطرٌقة عمل الحكومة ككل بخصوص التعددٌة الثقافٌة من خالل إدراج
فقرة محددة بذلك.
إضافة إلى ذلكٌ ،ح ّل مشروع قانون فٌكتورٌا المتعددة الثقافات  2011مح ّل قانون فٌكتورٌا المتعددة
الثقافات  2002السابق من خالل:
 تجدٌد مبادئ التعددٌة الثقافٌة.
 تعزٌز أهداف ووظائف المفوضٌة الجدٌدة؛
 مواصلة مستلزمات تقدٌم التقارٌر إلى الحكومة حول التعددٌة الثقافٌة.

مفوضية تعدد الثقافات في فيكتوريا
إن إحداث مفوضٌة جدٌدة لتعدد الثقافات فً فٌكتورٌا تتمتع باستقاللٌة أكثر سٌخلق روابط أكثر قوة بٌن
الحكومة ومجتمعات فٌكتورٌا المتح ّدرة من خلفٌات متنوعة.
وستركز المفوضٌة الجدٌدة على تقدٌم المساعدة لمواطنً فٌكتورٌا ،وأنا أتوقع بأنها ستقدم مشورة
صرٌحة ونزٌهة إلى الحكومة.
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وسٌت ّم تحقٌق استقاللٌة المفوضٌة من خالل ترتٌبات تشرٌعٌة وإدارٌة جدٌدة تتٌح لها تقدٌم المشورة إلًّ
مباشرة ،باعتباري الوزٌر المسؤول ،حول قضاٌا عامّة ته ّم المجتمعات المتح ّدرة من خلفٌات متنوعة
والفرص المتاحة لها.
وستضطلع المفوضٌة بوظائف إضافٌة هً إجراء البحوث وتقدٌم المشورة والتقارٌر إلًّ ،باعتباري
الوزٌر المسؤول .وٌمكن أن تبادر المفوضٌة بالقٌام بهذه الوظائف أو قد أقوم أنا بطلب القٌام بها.
ولتسهٌل وظائف المفوضٌة فً تقدٌم التقارٌر ٌجب على مدراء الدوائر الذٌن تطلب منهم المفوضٌة
معلومات ضمان بذل كل جهد ممكن لمساعدة المفوضٌة فً إجراء بحوثها.
ٌقوم حاكم والٌة فٌكتورٌا بتعٌٌن  12مفوضا ً فً المفوضٌة الجدٌدة ومن ضمنهم:
 رئٌس/ة بدوام كامل؛
 نائب/ة رئٌس بدوام جزئً؛
 ثمانٌة مفوضٌن بدوام جزئً ٌحوزون على مهارات وخبرات معٌّنة؛
 ممثل للشبٌبة بدوام جزئً؛
 ممثل لمنظمة مجتمعٌة بدوام جزئً أقوم بتسمٌتها.
ستكون المفوضٌة الجدٌدة مستقلة عن الدوائر الحكومٌة ،وسٌتمتع رئٌس/ة المفوضٌة بصالحٌات تعٌٌن
الموظفٌن وإبرام العقود .وٌت ّم تعٌٌن الموظفٌن بصفة موظفٌن عامٌن وٌكونون خاضعٌن لقواعد المسلكٌة
المهنٌة التً تنظم عمل الموظفٌن العامٌن.

المجالس االستشارية اإلقليمية
ٌنص مشروع القانون على إحداث ثمانٌة مجالس استشارٌة إقلٌمٌة للمناطق اإلقلٌمٌة فً الوالٌة .وستعمل
المجالس بشكل وثٌق مع المجتمعات المحلٌة المتح ّدرة من خلفٌات متنوعة ،وستكون بمثابة حلقة وصل
لتبادل المعلومات حول القضاٌا ذات الصلة بوظائف المفوضٌة ومن ضمنها االستقرار وتقدٌم الخدمات
فً األقالٌم.
وٌقوم كل مفوض من المفوضٌن الثمانٌة الذٌن ٌعملون بدوام جزئً برئاسة مجلس استشاري إقلٌمً ،مما
سٌتٌح لهم االستفادة من معرفتهم ومهاراتهم المحلٌة لتقدٌم قناة اتصال مباشرة للحكومة حول القضاٌا
اإلقلٌمٌة التً تواجه المجتمعات المتح ّدرة من خلفٌات متنوعة ،ومن ضمنها تقدٌم المشورة حول مدى
كفاءة وسهولة الحصول على الخدمات الحكومٌة ودعم االستقرار.
وعلى الرغم من عدم تحدٌدها فً مشروع القانون فإن الهدف هو أن تضطلع المجالس االستشارٌة
اإلقلٌمٌة ببعض الوظائف ومن ضمنها:
 أوالً ،أن تقوم المجالس االستشارٌة اإلقلٌمٌة باالعتماد على معرفة ومهارات أفراد المجتمع المحلً،
لتقدٌم المشورة إلى المفوضٌة حول القضاٌا والفرص التً ٌثٌرها سكان األقالٌم المتح ّدرون من
خلفٌات متنوعة ،مع التركٌز على مدى فعالٌة وكفاءة وسهولة الحصول على الخدمات الحكومٌة
ودعم االستقرار.
 ثانٌاً ،تعمل المجالس مع األعمال التجارٌة وأرباب العمل ومسؤولً التنمٌة الحكومٌٌن المحلٌٌن،
للمساعدة فً تحدٌد مسارات التوظٌف الناشئة ،وتروٌج أقالٌم فٌكتورٌا كوجهة االختٌار المفضلة
للمهاجرٌن القادمٌن حدٌثا ً.
 ثالثاً ،تقوم المجالس باستضافة الندوات اإلقلٌمٌة ذات الصلة ،وتحدٌد الفرص لتقدٌر مساهمات
الثقافات والدٌانات المتنوعة فً فٌكتورٌا ،وتشجٌع التوافق والتماسك االجتماعً.

مستلزمات تقديم التقارير بالنسبة للدوائر الحكومية
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بموجب مشروع القانون ٌتطلب من الدوائر الحكومٌة تقدٌم التقارٌر إلًّ  ،بصفتً الوزٌر المسؤول ،فً
كل سنة مالٌة حول كٌفٌة قٌام الدائرة بتروٌج أو دعم مجتمع فٌكتورٌا المتعدد الثقافات .وٌتماشى ذلك مع
االلتزامات الواردة فً قانون فٌكتورٌا المتعددة الثقافات  2002السابق.

مبادئ التعددية الثقافية

تعتبر الحكومة أن المواطنة هً األساس الذي ٌمكننا أن نبنً علٌه مجتمعاًًً قوٌا ً وموحداًٌ ،تعلم فٌه
األفراد من بعضهم البعض ،وٌقومون معا ً بتكوٌن مجتمع أكثر شمالً وانسجاماًًً  .إن مفهوم المواطنة فً
مشروع القانون ال ٌقتصر على الجنسٌة االسترالٌة الرسمٌة ،ولكن ٌشٌر عوضا ً عن ذلك إلى الحقوق
التً ٌتمتع بها كافة الناس والمسؤولٌات التً تقع علٌهم فً مجتمع متعدد الثقافات .إن مفهوم المواطنة
ٌوحد مجتمعنا المتنوّ ع بالتزام مشترك تجاه بلدنا ومؤسساته الدٌمقراطٌة وقوانٌنه وقٌمه ومفهوم "تكافؤ
الفرص".
وٌجدد مشروع القانون مبادئ التعددٌة الثقافٌة لدمج مبادئ المواطنة وااللتزام المشترك تجاه استرالٌا
وخدمة المجتمع ،واالعتراف بالتنوّ ع كأحد مواقع القوة فً فٌكتورٌا .وٌنص مشروع القانون على دعم
المجلس النٌابً لمفهومً المواطنة والتنوّ ع ،من خالل االعتراف بمبادئ التعددٌة الثقافٌة التً تشمل
االحترام والتفهم المتبادل ،وتروٌج التنوّ ع والتراث ،وإمكانٌة االستفادة من الفرص والمشاركة .إن مبادئ
التعددٌة الثقافٌة تساعد فً خلق مجتمع أكثر شمالً وانسجاما ً.

الخاتمة
سوف ٌساعد مشروع قانون فٌكتورٌا المتعددة الثقافات  2011الجدٌد فً ضمان تلبٌة خدمات حكومة
فٌكتورٌا الحتٌاجات مجتمعنا المتعدد الثقافات باطراد متزاٌد ،واإلصغاء على نحو أفضل إلى صوت
مجتمعنا المتنوّ ع.
سوف ٌعزز مشروع القانون نظرة فٌكتورٌا إلى التعددٌة الثقافٌة والمواطنة ،وٌقدم األساس لبناء مجتمع
قوي وموحد.
أثنً على مشروع القانون هذا وأوصً به إلى المجلس.
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