
 

 

 جامعة أوريجون  
 قسم تحقيق اإلنصاف وفريق القيادة من أجل تحقيق الشمول 

 بيان القيم والرؤية والغاية  

ي مجال تحقيق التنوع واإلنصاف والشمول، باإلضافة إىل 
ن فن في  فيما يلي بيان يوضح من نكون ورؤية فريقنا الجماعية للعمل كمحتر

ي نطاق قدراتنا المهنية. 
ي نستهدف تحقيقها فن

ك. يعكس البيان القيم الشخصية التر نا المشتر ي تجسد عملنا وتفكت 
 األهداف التر

 
 وع واإلنصاف والشمول: من نحن القيادة من أجل تحقيق التن 

ي تدعم المحبة 
ن األعمال التر نحن فريق رعاية إبداعي يعمل عل تعزيز العالقات وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق تغت  جذري وتحفت 

 واإلخالص والشجاعة والتعاطف والتفوق والعدالة داخل جامعة أوريجون. 

 واإلنصاف والشمول رؤية فريق القيادة من أجل تحقيق التنوع  

 نستهدف بناء مجتمع بجامعة أوريجون يكون فيه أي إنجاز وتقدير نابعان من االنتماء لمجتمعنا، عل أن يكون مفتوًحا للجميع؛  
 

ي إصالحه ودعم الجهود المتواصلة لتحقيق 
ي األبحاث والتدريس وأداء الخدمات وإعداد السياسات فن

مجتمع يسهم فيه قول الحق فن
 ناء المجتمع؛  المصت  وب

 
ا بعالقات صحية وأنظمة وهياكل وسياسات وممارسات مؤسسية تراعي تحقيق 

ً
مجتمع يكون فيه تطور أي فرد مرتبًطا ارتباًطا وثيق

 اإلنصاف؛ 
 

  مجتمع يحصل فيه كل طالب عل التقدير الذي يستحقه مقابل تفوقه وإسهاماته اإلنسانية، والتعاون مع الطالب من أجل تعزيز بيئة
؛   ي المجتمع العالمي

ي شحذ قدراتهم وتوفت  فرص متكافئة لإلسهام فن
 متطورة متعددة الثقافات تساعد فن

 
ية  ا عل سواعد مجموعة من القادة والموارد بشر

ً
مجتمع يكون فيه التحول المؤسسي قائًما عل المشاركة الفعالة من الجميع ومعتمد

ا 
ً
 تحقيق التغت  المنشود؛ و  -رسمي وغت  الرسمي عل المستوى ال -تضم األفراد األكتر تمكين

 
مجتمع يهتم باستعراض تجارب المجموعات المهمشة وتقديرها ودمجها من أجل تحقيق تغيت  جوهري مستدام، دون تحميلهم فوق  

 طاقتهم إلنجاز العمل المطلوب. 

 

 غاية فريق القيادة من أجل تحقيق التنوع واإلنصاف والشمول 

ي تحد من آفاق 
ي تيست  عملية تحرير األفراد والمؤسسات والمجتمعات من أغالل األنظمة والسياسات والعقليات التر

تتمثل غايتنا فن
ام باإلنصاف من خالل البحث والتدريس واألنشطة اإلبداعية  ن ن االبتكار وتحقيق التوازن وااللتر تطورهم وتحجب الحقائق. نسىع لتحفت 

 حقيق الرسالة والعدالة األكاديمية، نتعهد بتصحيح األخطاء المؤسسية والنظامية ونسىع لتحقيق ذلك. واإلندماج. ومن أجل ت
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