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كيف تساعد خطة العمل الثانية النساء المنحدرات من خلفيات ثقافية ولغوية
متنوعة ()CALD
خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن ،0200 -0202
وتسمى أيضا بالخطة الوطنية (  ،)THE NATIONAL PLANهي خطة
طويلة األمد تم االتفاق عليها من قبل جميع الحكومات األسترالية .ورؤية
الخطة الوطنية هي:
النساء األستراليات وأطفالهن بدون عنف في مجتمعات آمنة.
نحن نعلم أن مجموعات مختلفة من النساء تعرضن لتجارب متنوعة من
العنف .بعضهن أضعف من األخريات وبعضهن ينحدرن من خلفيات ثقافية
ولغوية متنوعة ) .)CALDالنساء الالتي أتين إلى أستراليا كمهاجرات،
وألجئات وطالبات أجنبيات يمكن أن يواجهن تحديات قوية .وهذا قد يتضمن
عدم توافر المال الكافي ،وعدم القدرة على الحصول على الدعم الذي يحتجنه
إذا تعرضن للعنف واإلحساس بأنهن غير قادرات على الهروب من هذا
العنف .وهذا قد يشكل صعوبة أكبر مع اللغة ،والثقافة ،والقوانين الجديدة
عليهن.
ما هي خطة العمل الثانية؟
خطة العمل الثانية هي المرحلة الثانية من مراحل الخطة الوطنية
(  )NATIONAL PLANاألربعة .وهي تبدأ من  3102حتى 3102
وتحتوي على  32خطوة عملية اتفقت جميع الحكومات على أنها مهمة
لتحسين سالمة المرأة.
خالل خطة العمل األولى ،تم وضع أسس متينة لوقف العنف ضد المرأة،
ومكافحته  ،ومعرفة المزيد عنه .ولكن ال يزال هناك المزيد للقيام به.
نحن مهتمون بكيفية منع حدوث العنف ضد النساء المنحدرات من خلفيات
ثقافية ولغوية متنوعة المتأثرات بالعنف ودعمهن .
تركز خطة العمل الثانية كثيرا على النساء والمجتمعات التي لها تجارب
عنف متنوعة ،بما في ذلك نساء  ،CALDوكيف يمكننا تحسين الدعم
المتاح عبر الخدمات واألنظمة.
نحن بحاجة إلى الكشف عن تجارب نساء  CALDومعرفة المزيد عن
العنف في جاليات .CALD

يمكننا بمساعدتك أن نعرف األشياء التي تفيد في مجتمعك للمساعدة في
حماية النساء والفتيات الالتي تعرفهم .إن الحد من العنف ضد النساء
وأطفالهن هو قضية المجتمع -تحتاج إلى مجهود من الجميع.
ما الذي يحدث داخل إطار خطة العمل الثانية ( SECOND ACTION
 )PLANلمساعدة نساء CALD؟
خالل الثالث سنوات القادمة ،سوف نساعد نساء  CALDوأطفالهن بما
يلي:










توفير المزيد من الدعم المالي لحملة W HITE RIBBON
لتعزيز العمل مع جاليات  CALDومجتمعات السكان
األصليين.
توفير موارد المعلومات ودعم النساء األجنبيات الحامالت
لتأشيرة األزواج والتي سوف تتضمن معلومات عن الخدمات
المهمة وأرقام الطوارئ في أستراليا.
البحث عن المزيد من معلومات تم اإلفصاح عنها من قبل
أزواج أو مخطوبين أستراليين يطالبون بتأشيرة الستقدام أزواج
إلى خارج الدولة.
تمويل منظمة  Our Watchلزيادة التركيز على نساء
وجاليات  CALDوإنشاء مشروع وقاية محدد وأساسي
لمجتمع .CALD
اإلستمرار في العمل مع حملة  THE LINEلخلق موارد خاصة
لشباب ومجتمعات .CALD
تمويل المنظمة األسترالية الوطنية لألبحاث وسالمة المرأة
AUSTRALIA ’S NATIONAL RESEARCH
 ORGANISATION FOR W OMEN ’S SAFETYللبحث
"ع ّم ا يفيد" لوقف العنف ضد نساء  CALDوأطفالهن.
وقف الممارسات الثقافية الضارة التي تؤثر على المرأة وطفلها
مثل تشويه األعضاء التناسلية للمرأة و تزويجها قسرا واالتجار
بها.
تطوير إستراتيجية تواصل لتحسين عملية الحصول على
المعلومات والموارد من أجل نساء وجاليات  CALDوإلظهار
الفرص المتاحة للمشاركة والقيادة.

ما هي األشياء التي قمنا بها حتى اآلن لمساعدة نساء CALD؟
قمنا معاً ،خالل األربع سنوات الماضية ،بما يلي:





تمويل ِمنح العمل المجتمعية من أجل مساعدة جاليات  CALDللقيام بمجموعة من أنشطة الوقاية األولية ،مثل حمالت وورش عمل
لمنع العنف والحوارات المجتمعية وورش عمل لتعزيز العالقات الصحية.
إصدار مواد لمختلف الجاليات والمجموعات اللغوية بعنوان  ،THE LINEوهي حملة سوف تساعد الشباب على بناء عالقات
صحية يستاوى فيها الرجل والمرأة.
تمويل خدمة مشورة هاتفية وطنية لكي يحصل الناس على الدعم عندما يتعرضن للعنف المنزلي أو العائلي ،أو للخطر و/أو
االعتداء الجنسي ) 1800 RESPECT (1800 737 732الخدمة مجانية ،ومتوفرة على مدار  32ساعة في اليوم 7 ،أيام
في األسبوع وجميع المعلومات سرية.
تدريب الممرضات وموظفي الصحة لمساعدتهم على التعرف على النساء واألطفال الذين يتعرضون للعنف العائلي.

هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعرض للعنف المنزلي والعائلي أو االعتداء الجنسي ،أحصل على المساعدة باتصالك على:





 000إذا كنت أنت ،أو أحد األطفال ،أو شخص آخر في خطر محدق
1800 RESPECT- 1800737 732

RELATIONSHIPS AUSTRALIA – 1300 364 277
خط مساعدة الرجال ( 1300 789 978 - )MENSLINE

هل ترغب في معرفة المزيد؟
الخطة الوطنية وخطة العمل الثانية متوفرتين على الموقع اإللكتروني
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