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   األزمات  خالل   عّددة الثقافات واللغاتمجتمعات المت مع ال تواصلتحسين الكيفّية في   ّنظرال
 النتائج والتوصيات

 

األولى النتيجة   

المتعّددة الثقافات واللغات المحلّية   مجتمعاتالفي التواصل مع  ا  رئيسّي   دورا   عّددة الثقافات واللغاتالمت ّية الخاّصة بالمجتمعات المجتمع مات منظّ العبت ل
ها خالل تفشّي كوفيدفي  و . 19-دعم  

الثانيةالنتيجة   
ال مع  لتواصل الفعّ رساء اإل ا  حيوّي   مرا  أجمعاء ة للمجتمعات المتعّددة الثقافات واللغات مات والشبكات المجتمعّي والمنظّ  اتالحكوم بينالتعاون  تبريع
المتعّددة الثقافات.  اتمجتمعال  

 التوصية األولى 
ان األصليين وسكان جزر مضيق توريس في  السكّ  اتمجتمعالمجتمعات المتعّددة الثقافات وأن تبحث حكومة نيو ساوث ويلز في طرق تحسين مشاركة 

هّ  هم  ، أوياستشارمجتمعي عمل  يق من خالل فر وذلك، معهم بهذا الشأن ة المتعلّق في تحسين عملّية التواصلب للطوارئ واألزمات والتأ عبر عضويّت
   التعددّية في األدوار القيادّية والتوظيف في الوكاالت الحكومّية. تشجيععلى الحكومة ة، وتواصل لجان إدارة الطوارئ المحلّي  في
وصية الثانية تال  

مجتمعات الال مع فعّ شكل  ة دعم القطاع للتواصل ب حول كيفّي ات المتعّددة الثقافات واللغات مات المجتمعأن تتشاور حكومة نيو ساوث ويلز مع منظّ   
بناء القدرات. عبر المتعّددة الثقافات واللغات خالل األزمات، بما في ذلك من خالل التمويل اإلضافي، والنّظر في المنح الخاّصة باألزمات، و  

 التوصية الثالثة 
ة نيو ساوث ويشرك  أن ت  في   مجموعات المجتمعات المتعّددة الثقافات واللغاتللتواصل الخاص بلز شبكات المجتمعات المتعّددة الثقافات الموجودة حاليّا  حكوم

ة وتصميم هم هذا التواصل  خالل األزمات المستقبليّ . مع  
 التوصية الرابعة 

بعّدة أشكال، بما في ذلك عبر  ذلك و األزمات المستقبلّية عبر مجموعة من القنوات  خالل أن يتّم التواصل مع المجتمعات المتعّددة الثقافات واللغات  
ة. المنتديات امثل المطبوعات والبّث المرئي والمسموع والبث المسموع واالتّصاالت الهاتفّية ووسائل التواصل االجتماعي والمناسبات     لعاّم

 التوصية الخامسة 
ة تواصل مستهدفة ومناسبة ثقافيّا   ها مجتمعات السكّان األصليين لوضع استراتيجيّ ة نيو ساوث ويلز مع المنّظمات الّتي تدير مجتمعات السكان  مع   أن تعمل حكوم

.خالل األزمات   األصليين وسكان جزر مضيق توريس  . 
 التوصية السادسة 

دة اللغات، لضمان تزويد المذيعين بالموارد الكافية لتوفير  وسائل اإلعالم المجتمعية والمتعدّ ل ه تقّدم ذيالّ تمويل اليلز من حكومة نيو ساوث و رفعأن ت 
ها ألزمات لخاّصة بامعلومات اال المتعّددة الثقافات واللغات.  مجتمعاتللالّتي توفّر  

 النتيجة الثالثة
والخوف وكان له عواقب صحّية    اتمّما تسّبب بالصدم ،19-المجتمعات المتعّددة الثقافات خالل جائحة كوفيد ارتفعت نسب العنصرّية والتمييز تجاه 

أفراد المجتمعات المتعّددة الثقافات واللغات، مّما  ى إلى فقدان الثقة في الحكومة من قبل بعض أدّ وكما  ، سلبّية على المجتمعات المتعّددة الثقافات واللغات
ة. أثّر على عملّي  ة التواصل خالل األزم  
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 التوصية السابعة 
ي بشأن السياسات  وقادة المجتمع المحلّ الخاّصة بالمجتمعات المتعّددة الثقافات واللغات  ة مات المجتمعّي أن تتشاور حكومة نيو ساوث ويلز مع المنظّ 

. العنصرية والتمييز أثناء األزمات مكافحة ل الّتي يجب أن تتّبع واالستراتيجيات  
 التوصية الثامنة 

بهدف  وذلك ة، لتمييز والعنصرّي التعّرض لشكاوى بشأن التقديم للإلبالغ أو   الموضوعة ةالحالّي  مساراتأن تقوم حكومة نيو ساوث ويلز بمراجعة ال
. العنصرية والتمييز في المجتمع ناهضةومهذه السبل  تحسين  
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