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 الوثيقة المرجعية
 

 لجنة المستشارين المجتمعيين
 

 Neighbourhood Justice Centreمكتب 
 

 

 تتناول هذه الوثيقة وصفًا للغرض من تأسيس لجنة المستشارين المجتمعيين والكيفية التي ستعمل بها.
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 (CAPلجنة المستشارين المجتمعيين )  اسم المجموعة
 

لجنة المستشارين المجتمعيين هي سجل بأسماء األشخاص والفئات المجتمعية والمنظمات المحلية الموجودة في مدينة يارا المهتمة  الغرض

 ل الوصول إلى العدالة.على تحسين سُب Neighbourhood Justice Centre (NJC) باستخدام معارفها وخبراتها لمساعدة مكتب
 

وتطويرها  NJCسيتم االسترشاد بلجنة المستشارين المجتمعيين في تصميم الخدمات والبرامج الحالية والمستقبلية الخاصة بمكتب 

 وتنفيذها، األمر الذي سيساعد على التأكد من أنها تلبي احتياجات مجتمعات يارا المتنوعة.
 

 توفر لجنة المستشارين المجتمعيين سبيًًل ألفراد المجتمع من أجل: األهداف
 

 تبادل وجهات نظرهم حول احتياجات المجتمع المحلي 
  المساهمة في تصميم برامج وخدمات مكتبNJC وتطويرها وتنفيذها 
  تقديم التعليقات ومساعدة مكتبNJC على موائمة خدماته وبرامجه  
  تواصل مكتبNJC .مع المجموعات والمنظمات المحلية األخرى عندما تدعو الحاجة إلى خبرة ومشاركة إضافية 

 
تتم إقامة شراكات قوية بين المجتمع ومقدمي الخدمات ونظام العدالة من خًلل إجراء محادثات مع األشخاص الذين يشكلون جزًءا من  بيان االلتزام

  نحن نعلم أن تجارب كل شخص في الحياة مختلفة عن اآلخر، وهذا ما يجعل معرفتك وخبراتك فريدة من نوعها. مجتمعنا.
 

قد تُسهم وجهة نظرك وخبرتك في ضمان  بإنشاء خدمات وبرامج العدالة المجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع. NJCيلتزم مكتب 

 مًلءمة برامجنا وخدماتنا الحتياجات المجتمع.
 

 في تصميم برامجه وخدماته، NJCإن لجنة المستشارين المجتمعيين هي سجل بأسماء أفراد المجتمع الذين يرغبون في مساعدة مكتب  العضوية

 بأن يكون لديه مجموعة من األشخاص الذين يشاركون في مجموعة من المشروعات المحددة. NJCويسمح هذا السجل لمكتب 
 

 يمكن ألي شخص أن يصبح عضًوا بطرق عديدة، بما في ذلك:
 

 من خًلل توصية من مقدمي الخدمات/المنظمات المحلية 
  أن يتواصل معه موظفو مكتبNJC  
  التعبير عن االهتمام" من خًلل الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب"NJC .ووسائل التواصل االجتماعي 

 
 شهًرا. 12وسيكون لدى العضو خيار تجديد عضويته كل  العضوية أمر اختياري،

 
ولكن سُلطة  بالخدمات والبرامج واالحتياجات، NJCتوفر لجنة المستشارين المجتمعيين المشورة والتعليقات، وتقوم بإبًلغ مكتب  سُلطة اتخاذ القرارات

 .NJCما تزال تقع على عاتق  NJCاتخاذ القرارات الشاملة للتوجه اإلستراتيجي وإدارة مكتب 
 

  ، ويجب أال يقدموا أنفسهم على أنهم موظفون في هذا المكتب.NJCإن أعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين ليسوا موظفين في مكتب 
 

  .NJCإال إذا حصلوا على إذن خطي من  NJCال يمكن لألعضاء اإلدالء بتصريحات عامة حول أنشطة مكتب 
 

إذا لم يتبع أي عضو مدونة قواعد السلوك فقد ال يتمكن من  يجب على أعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين اتباع مدونة قواعد السلوك.

 المشاركة في األنشطة.
 

 معايير العضوية
 

 العضوية مفتوحة لـمن يلي:
 

 األشخاص الذين يعيشون في مدينة يارا أو يعملون أو يدرسون فيها 
 السكان األصليين أو سكان جزر مضيق توريس الذين تربطهم صلة قوية بمدينة يارا 
  األشخاص الذين استخدموا خدمات مكتبNJC في الماضي، لكنهم لم يعودوا يعيشون في مدينة يارا  
 ممثلي الفئات المجتمعية والثقافية في مدينة يارا 
 راممثلي مقدمي الخدمات والمنظمات المحلية في مدينة يا 
 .األشخاص الذين يديرون شركة في مدينة يارا 

 
بضمان أن يعكس سجل لجنة المستشارين المجتمعيين مدى تنوع سكان مدينة يارا، ويشجع بقوة األشخاص الذين  NJCيلتزم مكتب 

 ينتمون إلى خلفيات متنوعة على التقديم للعضوية.
 

 المسؤوليات التي تقع على عاتق األعضاء هي: دور األعضاء
 

  تمثيل وجهات النظر المجتمعية والفردية المتعلقة بالقضايا والموضوعات المعروضة على لجنة المستشارين المجتمعيين

 على نطاق واسع
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 مشاركة وجهات النظر الفردية بناًء على معرفتهم الفريدة وخبراتهم الحياتية ومهاراتهم 
  توفير رؤى متعمقة وتقديم نصائح حول مدى تلبية خدمات وبرامج مكتبNJC الحتياجات مجتمعه 
 المساعدة على تحديد فرص توفير الخدمات والبرامج المبتكرة لمعالجة القضايا المجتمعية الحالية والمستقبلية  
 بار فعالية تلك الحلولالمشاركة في إيجاد الحلول الممكنة لمشكًلت وتحديات الخدمات والبرامج، واخت 
 .أن يكونوا متاحين للمشاركة في األنشطة، مثل المنتديات وورش العمل واالستشارات وملء استطًلعات الرأي 

 
 تشمل أنواع األنشطة التي يمكن لألعضاء المشاركة فيها ما يلي: أنشطة العضوية

 
 إجراء المقابًلت لتجميع الخبرات واآلراء 
 تصميم الخدمات والبرامج معنا 
 المجموعات التشاورية وورش العمل 
 .ملء استطًلعات الرأي أو إرسال تعليقات عبر البريد اإللكتروني 

 
جع نش سيتم إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى األعضاء وسيجرى االتصال بهم عبر الهاتف إلخبارهم بفرص المشاركة.

 اط واحد على األقل في العام.األعضاء على المشاركة في نش
 

 Neighbourhood Justice Centre، 241 Wellington Street، Collingwood 3066ستجرى بعض األنشطة في مكتب 

يمكننا تقديم الدعم لألعضاء لمساعدتهم على المشاركة، عند  .Zoomبينما سيجري البعض اآلخر على المنصات اإللكترونية، مثل 

 الحاجة.
 

الدفع مقابل المشاركة 

 والمصروفات النثرية
 
 

 المساهمة القيمة والمتخصصة التي يقدمها األعضاء. NJCتعد المشاركة المدفوعة إحدى الطرق التي يقدّر بها مكتب 
 

بالنسبة ألي نشاط مدفوع خاص بلجنة المستشارين المجتمعيين، سيتلقى األعضاء دعوة توضح المبلغ الذي سيحصلون عليه مقابل 

 لن يتم الدفع مقابل بعض األنشطة القصيرة، مثل استطًلعات الرأي القصيرة. مشاركتهم في هذا النشاط.
  

 يجب مناقشة كل المصروفات المرتبطة ارتباطًا مباشًرا بأي نشاط مدفوع.تغطية المصروفات النثرية المعقولة  NJCسيحاول مكتب 

 النثرية والحصول على الموافقة عليها بشكل مسبق من قبل منّسق لجنة المستشارين المجتمعيين.
 

  سيتم تسديد المدفوعات لألنشطة التي: األهلية لتلقي المدفوعات
 

  يكون فيها األعضاء مدعوين من قِبَل مكتبNJC ،للمشاركة في نشاط مدفوع خاص بلجنة المستشارين المجتمعيين 
 ،ال يتولى فيها األعضاء دوًرا تمثيليًا رسميًا 
  ال يتم فيها تمويل األعضاء من قِبَل منظمة أو مجموعة أو مجلس آخر لتمثيله في األنشطة مع مكتبNJC.  

 
  عندما: لن يتم تقديم مدفوعات ألعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين

 
  يكون األفراد اختصاصيين تم التعاقد معهم لتقديم الخدمات إلى مكتبNJC  حيث يشاركون في األنشطة خًلل وقت عملهم

  المدفوع
  يمثل األفراد منظمة أو مجموعة ممولة كجزء من واجباتهم المعترف بها للتعامل مع مكتبNJC  
  يكون األفراد موظفين رسميين أو متعاقدين مع مكتبNJC  
 يحضر األفراد استجابة لدعوة مفتوحة موجهة لعامة الناس 

 
 سيتم توفير برامج التعريف والدعم لجميع أعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين، وسيشمل ذلك: برامج التعريف والتوجيه

 
 دليل أعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين 
 رابط لفيديو ترحيبي  
 هذه الوثيقة المرجعية ومدونة قواعد السلوك 
 موظف متخصص ليكون بمثابة جهة اتصال أساسية 
 .)دعم إضافي للمشاركة )انظر أدناه 

 
  وقد يشمل ذلك: الدعم بطرق مختلفة. NJCللسماح لجميع األعضاء بالمشاركة في األنشطة، سيقدم مكتب  الدعم الالزم للمشاركة

  
  أجهزة نقل الصوت •
 المترجمون الشفهيون أو المواد المترجمة خطيًا، أو كًلهما •
  قسائم النقل •
 دعم رعاية الطفل •
 المصروفات المرتبطة بمسؤوليات القائمين على الرعاية •
 الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لألنشطة عبر اإلنترنت •
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 دعم الرفاهية. •
 

 يرجى إخبارنا قبل النشاط بأسبوعين على األقل، إذا كنت بحاجة إلى أي دعم.
 

إجراءات المشاركة 

المدفوعة في أي نشاط 

مدفوع خاص بلجنة 

 المستشارين المجتمعيين

ويدك سيتم تز بالعضو شخصيًا لدعوته للمشاركة في نشاط مدفوع خاص بلجنة المستشارين المجتمعيين. NJCسوف يتصل مكتب 

  بالمعلومات التالية:
 

 موجز عن النشاط والوقت الًلزم إلكماله 

  يوًما 14معلومات حول تشريعات الضمان االجتماعي التي تتطلب اإلبًلغ عن جميع المدفوعات كدخل في غضون 
 .متطلبات الحصول على الدعم الًلزم للمشاركة 

 
 رسالة عبر البريد اإللكتروني تتضمن: NJCبمجرد قبول الدعوة، سيرسل مكتب 

 
 جدول أعمال أو تعليمات 
 فرصة قبل االجتماع لطرح أسئلة حول النشاط 
 .نماذج تعويض المصروفات حسب الحاجة 

 
 توضح السلوك المتوقع من األعضاء عند المشاركة في األنشطة. مدونة قواعد السلوك

 
 يوافق جميع أعضاء لجنة المستشارين المجتمعيين على ما يلي:

 
 احترام خصوصية اآلخرين  
 تقدير آراء اآلخرين وإسهاماتهم  
 أن يكونوا مهذبين ولطفاء ومراعين لمشاعر اآلخرين وصادقين عند التعامل مع اآلخرين  
 السياسية أو الثقافة أو الدين أو السن أو العرق أو  عدم التمييز على أساس الجنسية أو األصل اإلثني أو الجنس أو المعتقدات

  التوجه الجنسي أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية
 المشاركة بأمان وتجنب السلوك الذي يعرضهم أو اآلخرين للخطر  
 الوصول في الوقت المحدد إلى المكان الذي يُعقد فيه أي أنشطة كانوا قد أكدوا المشاركة فيها  
  يعد بإمكانهم الحضور أو المشاركة في أي أنشطةإخبارنا إذا لم  
 التصرف بنزاهة وبما يخدم مصالح المجتمع ككل  
 عدم استغًلل عًلقتهم معنا لتحقيق منفعة شخصية  
 إخبارنا إذا كان التعامل معنا يؤدي إلى أي تضارب في المصالح فعلي أو محتمل أو متصور  
 ن مكتب احترام المعلومات الخاصة والسرية الواردة مNJC وعدم اإلفصاح عنها أو تلخيصها أو مشاركتها من دون إذن ،

 منا.
 

لذا سيتم التعامل مع كل المعلومات الشخصية وفقًا لتشريعات الخصوصية  خصوصية األعضاء ويلتزم بحمايتها، NJCيقدّر مكتب  سياسة الخصوصية

  .Magistrates ’Court of Victoriaذات الصلة وسياسات 
 

 سيتم إجراء تقييم سنوي ألداء لجنة المستشارين المجتمعيين لقياس فعالية اللجنة. التقييم
 

مسؤوليات منّسق لجنة 

المستشارين المجتمعيين 

 أمام األعضاء

  منّسق لجنة المستشارين المجتمعيين مسؤول عن تقديم الدعم لك بالطرق التالية:
 

 تنسيق برامج التعريف والتوجيه لألعضاء 
 أن يكون جهة اتصال أساسية للرد على أي استفسارات 

 العمل مع األعضاء للتأكد من أنهم على دراية جيدة بعملية المشاركة ودعمهم وضمان استعدادهم لها 
 تقييم مدى مًلءمة المشاركين لألنشطة  
 :تقديم الدعم الًلزم للمشاركة من خًلل توفير  

o مترجم شفهي  
o قسائم النقل  
o دعم رعاية الطفل  
o المصروفات المرتبطة بمسؤوليات القائمين على الرعاية 
o الوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لألنشطة عبر اإلنترنت 
o المساعدة في تنسيق المدفوعات لألنشطة المدفوعة 
o .دعم الرفاهية حسب الطلب 

 

 


