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   .البيئة واألراضي والمياه والتخطيط دائرة، 2015يناير كانون الثاني/ 1في أصبحنا 

لمناخ ر اغي  الطوارئ وت حاالت والبيئة والطاقة وتطوير الضواحي والغابات وإدارة والحكومة المحليةتخطيط البين  DELWPتجمع 
 لتعزيز العالقات بين البيئة والمجتمع والصناعة واالقتصاد. دائرة واحدةفي في فيكتوريا المياه  أعمالو

 بينما، 2050ول عام يتضاعف تقريباً بحل نفيكتوريا مع عدد السكان المتوقع أ صالحية العيش فيوالتحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على 
 لتغير المناخ وحماية بيئتنا الطبيعية والبنية التحتية والتراث لألجيال القادمة. نستجيب

 يمنا العامةنتائج ق  

 الرئيسية. ناتجاهاتاتركيزنا و DELWPلـ  يةيم العامة الثمانتحدد نتائج الق  

 والوكاالت الرئيسية األخرى: الدوائرشتركة بالتعاون مع ويشمل ذلك مساهمتنا في األهداف الحكومية الم

 لمناخن لقتصاد ومجتمع جاهزيوإ، اتاالنبعاث صفر من 

  بيولوجي ةتنوعومبيئة صحية ومرنة ً   ا

   الة ويمكن الوصول إليها وآمنة ومستدامةخدمات طاقة موثوقة وفع 

   الة لألراضيإدارة منتجة وفع 

 موارد مائية آمنة ومستدامة 

  مبنية على الجودةبيئة 

 الةالمستدامة والفع   )البلديات( الحكومات المحلية 

 .انخفاض تأثير حرائق الغابات الكبرى وحاالت الطوارئ األخرى على الناس والممتلكات والبيئة 

ضع وو، امعات. وتشمل هذه العالقات البحثمع مجموعة من المنظمات والهيئات الصناعية ومعاهد السياسة والج DELWPعمل ت
 السياسات وتنفيذ البرامج ودعم التمويل.

، مل الجماعيم التي اخترناها في العي  ، والق  يجي، وإطار عملنا االستراتDELWP 2020من خالل  DELWPلقد حددنا اتجاه 
 والخدمة الممتازة.، والملكية والرفاهية والسالمة

اء عاٍل من خالل القيادة القوية  ، نقوم ببناء ثقافة مؤسسية إيجابية تدفع بأدبأفضل طريقة لجميع سكان فيكتوريالضمان تقديم خدماتنا 
منا وإيجاد تنمية فهو، تمكننا من التعلم من بعضنا البعضصبح منظمة متنوعة وشاملة تل -تطوير موظفينا ووالتنوع والتعاون واالبتكار 

 النتائج. لتحقيقطرق جديدة 

 

 

 

 

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/delwp-2020


 

 نفعلهما الذي 

 رؤيتنا ومبادئنا

م ي  ق  ماج. سنعيش دنواإل جميع األشكال وتعزز االبتكار منالفردية  اتدماج هي ثقافة مكان العمل التي تحتضن الفروقنرؤيتنا للتنوع واإل
 عندما يتبنى شعبنا المبادئ التالية: دماجناإلالتنوع و

  وأفكار اآلخريناالستفادة من تجربة 

 احتضان وجهات النظر المختلفة 

 بأنهم فريدينينتمون ويعرفون  الشعور بأنهم 

 نة المساهمة   مثم 

 الحصول على فرص متكافئة في مكان العمل 

 و ينالمتنوع زبائننابفعالية مع  التواصل 

 ااحتياجاتهالمجتمعات  أن تفهم 
 

 

( للحصول على مساعدة في الترجمة TISالترجمة الكتابية والشفهية )إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة 
 الكتابية والشفهية

 www.tisnational.gov.au)داخل أستراليا( أو قوموا بزيارة  131 504 على الرقم  TIS Nationalاتصلوا بـ 
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