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برنامه ملی کاهش خشونت علیه
زنان و فرزندان آنان 2010-2022

چگونه می توانم اطالعات بیشتر
دریافت کنم؟

من چگونه می توانم از برنامه عملیاتی
دوم حمایت کنم؟

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه ملی و برنامه عملیاتی
دوم ،به وب سایت www.dss.gov.au/nationalplan
مراجعه کند.

کاهش خشونت علیه زنان و فرزندان شان مسئولیت همگان و یک چالش
بلند مدت است .از طریق همکاری با هم و به چالش کشیدن برخوردها
و رفتارهایی که اجازه وقوع خشونت را می دهند ،ما می توانیم تغییرات
واقعی و پایداری را در جوامع محلی مان ایجاد کنیم .شما می توانید به
روش های گوناگون مشارکت داشته باشید .شما می توانید:

نسخه ای خواندنی به زبان ساده از برنامه ملی نیز در وب سایت
موجود می باشد.

برنامه عملیاتی دوم 2013-2016
حرکت به جلو

•

برابری جنسیتی را تشویق کنید و در برابر خشونت علیه زنان و
فرزندان شان با خانواده خود ،در جامعه محلی ،محل کار یا گروه
ورزشی موضع بگیرید

•

در نهادهای خدمات زنان محلی ،گروه های نوجوانان ،سرپناه
های افراد بی خانمان ،گروه های بومی یا چندفرهنگی داوطلب
شوید یا کمک مالی کنید یا در سازمان های جامعه محلی یا
دولتهای محلی مشارکت داشته باشید

•

 000اگر شما ،فرزندتان ،یا فردی دیگر در معرض
خطر آنی قرار دارد

•

وب سایت  www.theline.org.auرا بررسی کنید و روابط
محترمانه را در خانواده و جامعه محلی خود ارتقاء دهید

•

1800 RESPECT- 1800 737 732

•

•

روابط استرالیا 1300 364 277 -

با  Our WATCHارتباط برقرار کنید
www.ourwatch.org.au

•

Mensline - 1300 789 978

•

وایت ریبون  White Ribbonرا در Facebook
( )/WhiteRibbonAustraliaیاTwitter
( )@WhiteRibbonAustدنبال کنید

•

با اتحادیه های ملی زنان ارتباط برقرار کنید
www.dpmc.gov.au/women/news/2013/sixnational-women-s-alliances.cfm

•

اطالعاتی در مورد سازمان ملی تحقیقاتی ایمنی زنان استرالیا کسب
کنید www.anrows.org.au

•

آمارهای کلیدی را مطالعه کنید ،از جمله آمار برآورد ایمنی
شخصی و برآورد ملی برخوردهای جامعه محلی در برابر
خشونت علیه زنان

•

در انتظار استراتژی برنامه ارتباطات ملی که سال آینده منتشر
می شود باشید .این استراتژی به شما می گوید چگونه می توانید
در این برنامه مشارکت داشته باشید.

آیا نیاز به کمک دارید؟

ایمن و به دور از خشونت

برنامه طرح شده توسط دولت های کامنولث ،ایالتی و منطقه ای.
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اگر شما و آشنایان خشونت خانگی و خانوادگی یا تهاجم جنسی
را تجربه می کنید ،با تماس با شماره های زیر جویای کمک شوید:

برنامه عملیاتی دوم چگونه طراحی شد؟

برنامه عملیاتی دوم چیست؟

برای طرح برنامه عملیاتی دوم ،کنفرانس های میز گرد سراسری در
فوریه  ،2014با حضور حدود  100متخصص و سازمان ،برگزار
شدند .ما همچنین بیش از  50مقاله مکتوب دریافت کردیم.

برنامه عملیاتی دوم گام بعدی بسیار مهمی در برنامه ملی است .این
برنامه عملیاتی بر حرکت کردن به جلو و تقویت پایه های بنا شده
در برنامه عملیاتی اول متمرکز است .این برنامه از سال  2013تا
 2016اجرا می گردد و  26اقدام عملی که همه دولتها موافقت کرده
اند جهت کاهش خشونت علیه زنان و فرزندان شان مهم هستند را
شرح می دهد.

در سال  ،2013ما به مشاوره با افراد زیادی در مورد عملیات
خاص تحت برنامه ملی ،از جملهOur WATCH :؛ سازمان ملی
تحقیقاتی ایمنی زنان استرالیا ()ANROWS؛ پرداختیم و با عاملین
خشونت کار کردیم.

از طریق این  26اقدام عملی ،ما کارهای بیشتری انجام می دهیم تا:

برنامه ملی کاهش خشونت علیه زنان و
فرزندان آنان چیست
خشونت خانگی و خانوادگی و تهاجم جنسی جنایاتی هستند که باید
متوقف شوند .در استرالیا ،از هر سه زن حدود یک زن تهاجم
جسمانی ،و از هر پنج زن تقریبا ً یک زن تهاجم جنسی را از سن 15
سالگی تجربه کرده است.
به همین علت ،دولتهای کامنولث ،ایالتی و منطقه ای در همکاری با
جوامع محلی برنامه ملی  12ساله ای را برای کاهش خشونت علیه
زنان و فرزندان آنان ( 2022 - 2010برنامه ملی) طراحی کرده
است.

•

کل جامعه محلی را در متوقف کردن وقوع خشونت در مرحله
اولیه آن ،دخیل کنیم.

•

در مورد خشونت علیه زنان بومی ،زنان از پیشینه های فرهنگی
و زبانی گوناگون و زنان معلول و ناتوان یاد بگیریم و آن را
متوقف کنیم.

این برنامه که در سال  2011منتشر شده است اقداماتی که ما جهت
کاهش خشونت علیه زنان و فرزندان شان انجام می دهیم را شرح می
دهد .هدف این برنامه این است که:

•

همکاری سیستمهای پلیس ،دادگاه ها و سیستم حقوقی با یکدیگر
و با نهادهای خدماتی حامی زنانی که خشونت را تجربه کرده اند
و مردانی که مرتکب خشونت می شوند ،را بهبود دهیم.

زنان استرالیایی و فرزندانشان به دور از
خشونت در جوامع محلی ایمن زندگی کنند.

•

برنامه ها برای مردانی که مرتکب خشونت می شوند را بهبود
دهیم تا زنان ایمن باشند.

•

اطالعات بیشتری در مورد آنچه در متوقف کردن رفتار خشونت
آمیز موثرتر و کارآمدتر است به دست آوریم و از زنانی که نیاز
به کمک دارند حمایت کنیم.

برنامه ملی متشکل از چهار برنامه عملیاتی است که به مرور زمان
یکدیگر را تکمیل می کنند و به ما اجازه می دهند که از آنچه در
گذشته انجام داده ایم یاد بگیریم و تغییراتی برای آینده اعمال کنیم.
در سه سال اول ،ما پایه ای قوی برای کاهش خشونت علیه زنان و
فرزندان شان بنا کرده ایم.

شما می توانید با مراجعه به وب سایت زیر اطالعات بیشتری در
مورد برنامه عملیاتی دوم و اقدامات عملی آن به دست آورید:
www.dss.gov.au/nationalplan
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