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ستساعد الخطة الجديدة الخاصة باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة العنرصية عىل بناء 
تا.   ترحيًبا وشمولية لكل سكان ألثر

 مقاطعة أكثر

ام  ز تا لمكافحة العنرصية الث  ي  تحدد خطة عمل ألثر
ي معالجة العنرصية. تحدد الخطة اإلجراءات الت 

تا بلعب دور رائد فز حكومة ألثر

امج والخدمات الحكومية  ي تحول دون الوصول إىل الثر
تا حول قيمة التنوع، وإزالة الحواجز الممنهجة الت  ي تثقيف سكان ألثر

ستساعد فز

تا عىل قدم المساواة إىل المعلومات والموارد   والخدمات والفرص. وضمان وصول سكان ألثر

ز   بالتعامل مع العنرصية، ولكن ال يزال هناك المزيد الذي يتعي 
ً
 حافال

ً
تا سجال "عىل مدى السنوات الثالث الماضية، أظهرت حكومة ألثر

شكل خطة العمل هذه خارطة طريق 
ُ
. ت ي

ز والعنرصية الممنهجة بشكل نهائ  القيام به من أجل إنهاء جميع أشكال العنرصية والتميث 

 ومزدهًرا للجميع". لم
ً
ا حًرا وعادال

ً
تا مكان  قاطعتنا لمواجهة العنرصية واتخاذ خطوات للقضاء عليها لضمان أن تكون ألثر

  كايسي مادو، وزير العمل والهجرة 

ز المجتمعات من  ، وتمكي  ز تا، كجزء من الخطة، خطوات لحماية الفئات الضعيفة من الكراهية والتميث  تعزيز ستتخذ حكومة ألثر

 .  االندماج االجتماعي والتنوع والتعددية الثقافية وتنمية التماسك االجتماعي

تا والردود الواردة من مجموعات   ي ألثر
تستند هذه اإلجراءات إىل التوصيات الواردة من المجلس االستشاري لمكافحة العنرصية فز

تا.  ي جميع أنحاء ألثر
ي تتعامل مع العنرصية فز

 المجتمعات المحلية الت 

امهم  ز تا ومجموعات المجتمعات المحلية الذين قدموا المشورة اللث  ي ألثر
"أود أن أشكر المجلس االستشاري لمكافحة العنرصية فز

تا، مهمون الزدهار مقاطعتنا، وسنتمكن   المستمر بمكافحة العنرصية. األفراد الُمَصنفون ِعرقًيا والسكان األصليون، مثل جميع سكان ألثر

ي تمكينهم واالحتفال بإنجازاتهم". من خالل هذه اإلج
 راءات من العمل مًعا للمساعدة فز

، وزير معاون للهجرة والتعددية الثقافية  ز   محمد ياسي 

ي الخطة تحت خمسة مواضيع 
سلط ُجمعت اإلجراءات الموضحة فز

ُ
 ت

ُ
تا إلحراز تقدم الضوء عىل مجاالت واسعة ت خطط فيها حكومة ألثر

ا وشمولية. تشمل هذا المواضيع: التثقيف العام والتوعية الثقافية؛ والحكومة كُمحفز إلدخال تحسينات  نحو بناء مجتمع أكثر 
ً
إنصاف

ز المجتمعات المحلية؛ والتصدي لحوادث الكراهية والجريمة؛ والبيانات والقياس.   عىل النظام؛ وتمكي 

ي استالم مدخالت من تتضمن الخطة خطوات لقياس التقدم من أجل التأكد من فعالية اإلجراءات 
تا فز الحكومية. ستستمر حكومة ألثر

ز لفهم  المجلس االستشاري لمكافحة العنرصية والعمل بشكل وثيق مع المجتمعات الُمَصنفة ِعرقًيا ومجتمعات السكان األصليي 

ي المستقبل. 
 التحديات المنهجية بشكل أفضل وكيف يمكن معالجتها فز
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 حقائقيرسيعة

نس   المجلس االستشار  •
ُ
تا حول الجهود المبذولة لمكافحة  أ تا لتقديم المشورة لحكومة ألثر ي ألثر

ي لمكافحة العنرصية فز

تا.  ي جميع أنحاء ألثر
 فز
ً
 وقبوال

ً
 العنرصية وتعزيز إنشاء مجتمعات أكثر شموال

ي ذلك:   •
تا العمل عىل عدد من المبادرات المناهضة للعنرصية، بما فز  بدأت حكومة ألثر

o ئم الكراهية ووحدة تنسيق جرائم الكراهيةإنشاء وحدة اتصال لجرا 

o  اف رسمًيا بخفارة األمم األوىل بموجب طة االعث   قانون الش 

o حظر ممارسة التحقق من بطاقات الهوية 

o  تا ي ألثر
 تقديم برنامج البنية التحتية األمنية فز

o ز الجدد قانون ممارسات التسجيل العادل  َسن تا الجدد عىل  وإنشاء مكتب اإلنصاف للقادمي  لمساعدة سكان ألثر

اف بمؤهالتهم   االعث 

o  وضع سياسة اتصاالت شاملة للحكومة 

 معلوماتيذاتيصلة

تا لمكافحة العنرصية  •  خطة عمل ألثر

تا  • ي ألثر
 المجلس االستشاري لمكافحة العنرصية فز
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