
 3صحیفة معلومات  

 االحترام والمساواة تعزیز 
 بین الجنسین 

اإلنصاف   قائم علىالمجتمع األسترالي  ان
وتكافؤ الفرص وإتاحة االختیارات للجمیع.  

نحن نثّمن المساواة بین المرأة والرجل،  ف
ونثّمن حق الجمیع في العیش بمأمن من  

 العنف. 
ن تحقیق المساواة بین الجنسین یمكن ان  ا

حققت أسترالیا  وقد یمنع العنف ضد المرأة.  
نحو تحقیق    كبیراً  خالل العقود األخیرة تقدماً 

 المساواة بین الجنسین. 

 المساواة بین الجنسین في أسترالیا

نحو بناء  أسترالیاتعمل حكومتا أسترالیا وجنوب 
ثقافة احترام ومساواة للمساعدة في منع العنف 

إقامة من خالل وذلك  والجنسي، المنزلي واألسري 
مع األفراد والعائالت والمجتمعات وأماكن   ات شراك

 . عات الدینیةتمجمصالح التجاریة والالعمل والم

في أسترالیا   والیة  كانت جنوب أسترالیا أول
ً عالم ةرابعالو لمرأة حق التصویت في  منح افي  یا

 ً في منح   االنتخابات، وكانت أیضا األولى عالمیا
ح نفسھا في االنتخابات یترش ةفرصالمرأة 

ة  ید یاالمجتمع كق بناءتشارك في  كي البرلمانیة 
 وصانعة قرار.

قوانین والیة جنوب أسترالیا وقوانین أسترالیا  ان 
منع التمییز  تالمساواة في الفرص وتعزز عموما  

 حد من التعصب، وتنص على تمكین األفراد تو
كي یستطیعوا المشاركة في الحیاة العامة  

وفر ھذه القوانین  تكما  .واالقتصادیة واالجتماعیة
للمرأة الحمایة القانونیة من التمییز والتحرش  

 الجنسي. 

 ان من حق المرأة اآلتي:  على ھذه القوانین تنص 

ان تتمتع باالستقاللیة المالیة من خالل كسب  •
 والسیطرة علیھ  بھا دخلھا الخاص 

 ریده مجال ت أي ان تعمل في •
الرعایة، بین العمل وبین مسؤولیات ما ان توازن  •

وذلك من خالل مستحقات مختلفة مثل إجازة 
 امومة مدفوعة الراتب 

 . ان تعیش بمأمن من التمییز والتحرش الجنسي •

أن من حق الجمیع في أسترالیا المساواة في المساھمة  
تشارك المرأة في جمیع  حیث والمشاركة في المجتمع. 

لھم النساء والبنات  تُ وھي بذلك مجاالت العمل، 
 التمكین االقتصادي.  نحقق یخریات لاأل

ة وصانعة  ی اد یان تمكین المرأة كي تحقق امكانیاتھا كق 
قرار ھو أمر مفصلي في تحقیق المساواة بین الجنسین.

  تقدیمتقود حكومة جنوب أسترالیا المجتمع من خالل  
  50تحافظ على نسبة   أنھا یقتدى بھ، حیث المثل الذي 

 بالمئة من التمثیل النسوي في جمیع مجالسھا ولجانھا. 

یتم االحتفاء بما تحققھ المرأة من منجزات ریاضیة في  
جمیع انحاء أسترالیا، حیث ان شعبیة األلعاب  

 بعد وخصوصا  الریاضیة النسویة في تصاعد متواصل
 اءلنسلاستحداث الدوري األسترالي لكرة القدم 

)AFLW(  الذي یضم صفوة الالعبات. 

ان ھذه الحقوق والتوقعات یتمتع بھا كل من یعیش في  
 أسترالیا. 
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عدم المساواة بین الجنسین والعنف المنزلي 
 واألسري والجنسي 

 اعتقادات و  توجھات  وجود عدة تشیر البحوث الى 
العنف المنزلي   ضارة وتمییزیة تساھم في وقوع

 منھا اآلتي:   ،واألسري والجنسي

 عدم المساواة بین المرأة والرجل •

توقعات وتصورات راسخة ألدوار كل من المرأة  •
 والرجل

 اجتماعیة تبرر للرجل عنفھ تجاه المرأة. جھات وت •

قد تؤدي ھذه االعتقادات الى نقص في االحترام  
والكرامة التي تُعامل بھا المرأة في عالقاتھا وفي 

 مجتمعھا. 

ان تحدي تلك االعتقادات وتغییر السلوكیات 
المساواة  المرتبطة بھا ھو الحل الرئیسي لتحقیق 

لي واألسري العنف المنز الحد منبین الجنسین و
   والجنسي.

 ما الذي یمكنني عملھ؟ 
التي   الخاطئة السلوكیات واالعتقادات والتوجھات ان 

فيواكتسابھا تؤدي الى العنف ضد المرأة یتم تعلمھا  
 تغییرھا. یمكن یجب تحدیھا و وھي  ،الحیاة

یقوم االفراد والمجتمعات بتحدي االعتقادات الضارة 
السلوكیات المسیئة وغیر الالئقة،  والعمل على منع 

 وذلك من خالل اآلتي: 

المشاركة في المبادرات التي تعزز االحترام  •
 المتبادل بین المرأة والرجل 

 العمل على تشجیع المساواة واالحترام  •

 وعي بشأن العنف المنزلي واألسري والجنسي  خلق •

العنف  حولالمشاركة في حوارات ونقاشات  •
 المنزلي واألسري والجنسي 

إقامة شراكات والمناداة بالتغییر ألجل تقویة العمل  •
 . العنف المنزلي واألسري والجنسيالكفیل بمنع 

 كل واحد منا لھ دور یقوم بھ. 
ً  العمل یمكننا .العنف المنزلي واألسري والجنسيلمنع  سویا

تعزیز االحترام  عن  العنف المنزلي واألسري والجنسي. لمعرفة المزید    صحائف معلومات عن  4ھذه واحدة من  
تتوفر المزید من المعلومات عن كیفیة التعرف على  .  4اطلعوا على صحیفة المعلومات    والمساواة بین الجنسین

   .  2و  1المعلومات  تي في صحیف العنف المنزلي واألسري والجنسي 
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