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الوطنیة للحد من العنف ضد النساء وضد  للخطةالحقة وضع خطة 

   2022–2010 أطفالھن

شارك برأیك وساعد في تشكیل مستقبل الحد من العنف األسري 
 والمنزلي والجنسي في أسترالیا في المستقبل

 

 

 

  



 المحتوى الرئیسي

 شارك برأیك وساعد في تشكیل مستقبل الحد من العنف األسري والمنزلي والجنسي في أسترالیا

 الخطة الوطنیة التالیة 

 (الخطة الوطنیة). التالیة 2022–2010الخطة الوطنیة للحد من العنف ضد النساء وضد أطفالھن تقوم الحكومة األسترالیة بوضع 

وستعتمد الخطة الالحقة على عمل الخطة الوطنیة الحالیة في الجمع بین جھود الحكومات والمنظمات واألفراد في جمیع أنحاء البالد للحد 
 ).FDSVمن العنف األسري والمنزلي والجنسي (

منظمات في جمیع أنحاء أسترالیا إلبداء رأیھم ومساعدتنا على تطویر تُجري وزارة الخدمات االجتماعیة استشارات عامة لألفراد وال
 الخطة الوطنیة التالیة.

 عبِّروا عن آرائكم

في أسترالیا فیما بعد  FDSVإن وجھات نظركم ضروریة في تشكیل الخطة الوطنیة التالیة والحد من العنف ضد النساء وضد أطفالھن 
 .2022عام 

ر سالمة األسرة، ومن المنظمات، واألشخاص الذین عاشوا تجربة من العنف، ومن الباحثین، ومقدمي نرید أن نسمع من دعاة وأنصا
 الخدمات، والمستجیبین األوائل في الخطوط األمامیة، ومن الشركات، ومن حكومات الوالیات والحكومات المحلیة ومن الجمھور العام. 

في صیاغة األولویات الرئیسیة ومجاالت التركیز للخطة الوطنیة التالیة على  سوف یكون للتعلیقات المقدمة خالل االستشارات دورھا
التحقیق البرلماني في شأن  المستوى الوطني ومستوى الوالیة واإلقلیم على نحو مستنیر. كما ستعتمد على التعلیقات المستلمة من واقع

 . التحقیق)العنف األسري والمنزلي والجنسي (

كوسیلة مساعدة مرئیة لدعمكم بشكل أفضل في االستجابة الستبیان المشاركة الذي وضعتھ وزارة الخدمات  تطویر دلیل استشاريتم 
 . DSS Engage Surveyاالجتماعیة 

لالسترشاد بھا في تصمیم موضوعات ونتائج الخطة الوطنیة التالیة بشكل  مالحظاتك جزًءا من استشارات وطنیة أوسع نطاقًا ستكون
 .2022مستنیر، وستوفر رؤى حول أولویات تنفیذ الخطة في عام 

 ونحن نستمع أیًضا إلى: 

 األسري والمنزلي والجنسي.فریق استشاري متخصص للخطة الوطنیة یتمتع بالخبرة في مجال العنف  •
أخصائیین مھنیین من خالل ورشات عمل افتراضیة مستھدفة في كل والیة وإقلیم للتعرف على وجھات نظر خاصة بالموقع  •

 وبالخلفیات المتنوعة. 
 المناقشات المتعمقة. -مقابالت مختارة تتناول قضایا محددة أثیرت من خالل االستشارات والتي تتطلب المزید من  •

 ترك لتصلك التحدیثاتاش

یمكنك استقبال تحدیثات حول فرص االستشارات المستقبلیة وتطویر الخطة الوطنیة القادمة من خالل رسالة إخباریة منتظمة عن طریق 
 االشتراك أدناه. 

 

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة

 العنف األسري والعنف المنزلي والجنسي موضوًعا صعبًا للمناقشة، وتحتل سالمتك األولویة القصوى.یمكن أن یكون 

 إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ بحاجة إلى مساعدة أو دعم في أي وقت، اتصل بإحدى الخدمات التالیة:

 )000عند الطوارئ اطلب ثالثة أصفار ( •

 *بریدك اإللكتروني

 االشتراك

 عنوان البرید اإللكتروني

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence


 ) لألمور المتعلقة بالعنف األسري والمنزلي والجنسي1800 737 732على الرقم ( 1800RESPECTخدمة  •
 للحصول على الدعم في حاالت األزمات ومنع االنتحار 13 11 14على الرقم  Lifelineاتصل بخط النجاة  •
للحصول على الدعم في حاالت القلق واالكتئاب والرغبة في  1300 224 636على الرقم  Beyond Blueاتصل بخدمة  •

 االنتحار
لتقدیم الدعم للرجال ممن لدیھم شواغل تتعلق باألسرة وإقامة  1300 78 99 78على الرقم  MensLineط اتصل بخ •

 العالقات
 .1300 659 467خدمة معاودة االتصال على المكالمات الخاصة باالنتحار على الرقم  •

 

 شارك ھذا على (رموز وسائل التواصل االجتماعي) 

 التواریخ الھامة 

 بالتوقیت األسترالي الرسمي (سیتم اإلعالن عنھ قریبًا) 2021×××× سیفتح باب االستشارات في 

 (سیتم اإلعالن عنھ قریبًا)بالتوقیت األسترالي الشرقي  2021××× سیُغلق باب االستشارة في 

 األزرار

  Nationalplanfeedback@dss.gov.auاتصل بنا عبر البرید اإللكتروني  

 اشترك لتصلك التحدیثات  

 أوجھ أخرى من العنف األسري والمنزلي والجنسي في أسترالیا: نظرة عامة 

      غیر ذلك  

 نظرة عامة -العنف األسري والمنزلي والجنسي في أسترالیا 

إلى أعمال العنف التي تحدث بین شخصین تجمعھما، أو كانت تجمعھما، عالقة حمیمة. ویشمل اإلیذاء الجسدي یشیر العنف المنزلي 
لمالي. وفي حین ال یوجد تعریف واحد للعنف المنزلي، إال أن العنصر األساسي للعنف المنزلي ھو السلوك والجنسي والعاطفي والنفسي وا

على سبیل المثال  -المدفوع بدوافع جنسانیة للعنف والتي یمكن أن تشمل السیطرة على الشریك من خالل التخویف واإلكراه والترھیب 
 باستخدام سلوك عنیف ویتسم بالتھدید.

إلى العنف بین أفراد األسرة، وكذلك بین الشریكین اللذین تجمعھما عالقة حمیمة.  وھو ینطوي على نفس أنواع عنف األسري یشیر ال
السلوكیات التي توصف في حالة العنف المنزلي، ولكنھ یشمل نطاقًا أوسع من العالقات الزوجیة والقرابة التي قد تحدث فیھا حاالت 

 وأعمال العنف.

لجنسي إلى األفعال الجنسیة التي تحدث غصبًا ودون رضا. یمكن أن یشمل ذلك اإلكراه، أو استخدام القوة البدنیة، أو یشیر العنف ا
ام االغتصاب، أو االعتداء الجنسي باستعمال أدوات، أو اإلجبار على مشاھدة مواد إباحیة أو االنخراط فیھا، أو الدعارة القسریة، أو اإلرغ

شخاص آخرین. یمكن أن یرتكب العنف الجنسي شریك حالي أو سابق، أو أشخاص آخرون معروفون للضحیة، على ممارسة الجنس مع أ
 أو غرباء. 

تستمر األبحاث الوطنیة والدولیة في تحدید عدم المساواة بین الجنسین كأحد العوامل المساھمة الرئیسیة في العنف األسري والمنزلي 
 ).FDSVوالجنسي (

الدراسة االستقصائیة  أن العنف األسري والمنزلي والجنسي یؤثر بشكل أساسي على النساء واألطفال. وجدت  تُظھر األبحاث أیًضا
ة واحدة من كل أربع نساء ورجل من كل ثالثة عشر رجًال تقریبًا تعرضوا للعنف أن امرأ 2016المتعلقة بالسالمة الشخصیة لعام 

 الجسدي أو الجنسي من الشریك الحمیم منذ سن خمسة عشر عام.

mailto:Nationalplanfeedback@dss.gov.au
https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release


، استثمرت الحكومة األسترالیة أكثر من ملیار دوالر من 2010في عام  الخطة الوطنیة للحد من العنف ضد النساء وأطفالھنمنذ طرح 
 بة المباشرة لمكافحة العنف األسري والمنزلي والجسدي.أجل االستجا

ملیون دوالر  340، وھي خطة العمل النھائیة في إطار الخطة الوطنیة وتمثل التزاًما بقیمة 2019تم إطالق خطة العمل الرابعة في عام 
خدمات الخطوط األمامیة، وتوفیر أماكن  من قبل الحكومة األسترالیة للحد من العنف ضد النساء وأطفالھن. ساعد ھذا التمویل في دعم

 آمنة، والحفاظ على الضحایا آمنین في منازلھم، والعمل مع الضحایا الذكور ومع الجناة المزعومین في مسائل قانون األسرة.

ة الشراكة ملیون دوالر كتمویل إضافي مباشر للوالیات واألقالیم من خالل اتفاقی 130، خصصت الحكومة 19-استجابة لجائحة كوفید
. وقد أدى ذلك إلى تعزیز قدرة الخدمات على دعم النساء 19-الوطنیة حول االستجابات للعنف المنزلي واألسري خالل جائحة كوفید

واألطفال الذین یتعرضون للعنف أو عرضة لخطر العنف أثناء الجائحة، بما في ذلك الفئات الضعیفة والنساء الحاصالت على تأشیرات 
 معات النائیة. مؤقتة والمجت

لمزید من المعلومات حول الخطة الوطنیة وخطط العمل والتنفیذ الداعمة لھا، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
plan4womenssafety . 

 اشترك لتصلك التحدیثات

یمكنك استقبال تحدیثات حول فرص االستشارات المستقبلیة وتطویر الخطة الوطنیة القادمة من خالل رسالة إخباریة منتظمة عن طریق 
 االشتراك أدناه. 

 

 

 االشتراك

 *بریدك اإللكتروني
 عنوان البرید اإللكتروني

https://plan4womenssafety.dss.gov.au/
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