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0202فبراير /شباط 1 ،األربعاء  

 
العنف المنزلي شؤونتعنى بال تي  دة الثقافاتمتعد  المجموعات اضافي لل عمد  

 
من قبل حكومة نيو  ستثنائيامليون دوالر كجزء من استثمار  0دة الثقافات على تمويل إضافي بقيمة متعد  الستحصل المجموعات 

.العنف المنزلي والجنسياألمور المتعل قة بلمعالجة وذلك يلز ساوث و  
 

العنف المنزلي والجنسي كافحةوقالت وزيرة سالمة المرأة وم           Natalie Ward خدمات تمكينأن  التمويل سيضمن    
.وقت مضى أكثر من أي  وذلك اس أن تساعد المزيد من الن   منة ة والمجتمعي  االستجابة الديني     
 

ي المساعدةتلق   منكل ضحية ناجية  تتمك نويجب أن بين الناس ز لعنف المنزلي ال يمي  ا"   :Ward السي دة  وأضافت   
  .تهاالنظر عن خلفي   بغض  هذا و هاالتي تحتاج

 
بسبب وضع وذلك حالي اً عم السائد دة الثقافات يترددون في طلب الد  متعد  المجتمعات ال مننحن نعلم أن هناك ضحايا ناجين و"

ال تي يعانون  الفجوات اللغوية والحواجز الثقافيةبسبب و في أستراليامن قبلهم  منها ة موثوقوغياب شبكة اجتماعي   تهماتأشير
".منها  

 
ً توف  سستجابة لدينا في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وستزيد هذه المنح من قدرة خدمات االو" ً  ر دعما اجين من للن   أكثر استهدافا

".دة الثقافاتمتعد  الالضحايا في المجتمعات   
 
وتصل ة واحدة لمر   قد مت م بطلب للحصول على منحالثقافات التقد  و ة األدياندمتعد  المن المجتمعات لين مين المؤه  يمكن للمتقد  و

.ألف دوالر 1020222إلى دوالر  020222من قيمتها   
 

Mark Coure تحتاجها وعات المتعد دة الثقافات باألدوات ال تيمتزويد المج أن ه من المهم     دي ة الثقافي ة السي د وقال   وزير التعد 
ً  الئمةوم العنف بطرق شاملة إلى ستجابةلال   .ثقافيا

 
،"من الن اس دةمجموعة واحمجتمع واحد أو  حكراً علىالعنف منزلي هو مشكلة عالمي ة، فهو ليس : " Coure أضاف السي د و  

 
" ً الوالية األكثر تنو  نيو ساوث ويلز وتعتبر  ً ثقافي   عا   ذلكل خط استجابتنا األو  أن يعكس أنحاء أستراليا ونحن بحاجة إلى  كاف ةفي  ا

 
ً باع نهج واحد يناسب الجميع ال ينحن نعلم من الدروس السابقة أن ات  و" ، وبالتالي فمن مصلحتنا كدولة تزويد مجتمعاتنا جدي نفعا
".دة الثقافات باألدوات والموارد لمعالجة هذه القضاياتعد  الم  

 
:الحكومة لدعم ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك مهد  تق ذيال  حالي اً و عم القائمالد   نواعهذه المنح إلى مجموعة من أ ضافوت  

 

Rentstart Bond Loan ؛ين يتركون منازلهم هرباً من العنف المنزليذلل    لة لإلغاء معايير األهلي    
 

First Home Buyer Assistanceوال First Home Buyer Choiceتوفير الحصول على ال 
؛للضحايا الن اجين  

 
؛من العنفللهاربين بشكل فوري  عقد اإليجار فسختسهيل   

 



NSW Domestic Violence Lineلمساعدة الضحايا أي ام في األسبوع عبر  7/ساعة في اليوم 02توفير دعم   
  ات صالضعهم على ولوالعثور على مكان آمن لإلقامة، أو لمساعدتهم ومساعدة أطفالهم في التنق ل من مكان إلى آخر، في 

  ؛ سالمتهملمساعدتهم في وضع خط ة والمحاكم والمحامين والمستشارين، و بالشرطة
 

’Right To Ask‘ من جرائم ماض شريك حياتهملدى ما إذا كان  علمواحيث يمكن لألشخاص أن ي رنامج الب  
؛العنف المنزلي  

 
جهاز مراقبة إلكتروني إضافي؛ 022مليون دوالر على مدى عامين لما يصل إلى  02  

 
ةقة بالجرائم الاألحكام المتعل   كاف ةتلتزم حكومة نيو ساوث ويلز بمراجعة  بالعنف المنزلي في نيو ساوث ويلز ؛ خاص   

 
ة صة في العنف المنزلي واألسري عبر ثالث محاكم محلي  انتخابها قائمة متخص   في حال أعيدل حكومة نيو ساوث ويلز ستمو  

.أبكرلضمان االستماع إلى القضايا في وقت وذلك خمسة قضاة  ضافةإل تمو  سو  
 
ً  يلز تمويالً تستثمر حكومة نيو ساوث وو :مليون دوالر في مبادرات لدعم سالمة المرأة بما في ذلك 722يزيد عن  استثنائي ا  
 

ساء من شأنها أن تدعم ، لتوفير وتشغيل مالجئ جديدة للن   Core and Cluster 20424 مليون دوالر لتوسيع مبادرة 
وهذا هو أكبر  .من العنف المنزلي واألسري كل عام هارب شخص 0،922 لغايةيصل  عدد إضافي من  الن ساء واألطفال

العنف المنزلي؛الشؤون المتعل قة ب معالجةليتم  تقديمه التزام تمويلي   
 

ة ة الرائدة على مستوى األم  قوانين الموافقة اإليجابي  و ياةشريك الحمع عالقات الة لتجريم السيطرة القسرية في قوانين تاريخي  
0200يونيو /حزيران1في لتنفيذحي ز ا دخلتتي وال    

 
.مارس/آذار 07وفبراير /شباط 12 بينطلبات المنح  قبولالبدء في سيتم و  
 
 22بحلول  ايتم  انفاقهعلى أن تقييم المنح والموافقة عليها بعد  0202يونيو /حزيران بحلول تتمويالسيتم اإلفراج عن الو

.ر غير متاحالتمويل الجاري أو المتكر   .0202يونيو /حزيران  
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