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واإلهمال لعنف وإساءة المعاملة ا حولللتحقيق الملكية  مفوضيةال

 واستغالل األشخاص ذوي اإلعاقة

عامة حول مسودة ات بدأت الحكومة األسترالية مشاور

العنف وإساءة  حولللتحقيق   ملكيةال المفوضية اختصاصات

  المعاملة واإلهمال واستغالل األشخاص ذوي اإلعاقة.

 الملكية هي تحديد اختصاصاتها. لمفوضيةالخطوة األولى في إنشاء ا

تريد الحكومة أن تستمع إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم ومقدمي 

لكية الم المفوضيةالرعاية وقطاع اإلعاقة حول ما ينبغي أن تغطيه 

 .ا  والدعم الذي قد يكون مطلوب

الملكية على ما ينبغي أن تفعله الحكومات  المفوضيةتركز وف سو

واإلهمال  معاملةإساءة الالعنف و أعمال والمؤسسات والمجتمع لمنع

 .ذه األفعالواستغالل األشخاص ذوي اإلعاقة والتصدي له

إساءة جميع أشكال العنف و المفوضية الملكية من المحتمل أن تغطيو

، بغض النظر عن ال واستغالل األشخاص ذوي اإلعاقةواإلهمالمعاملة 

 .امكان حدوثه

للحصول على معلومات محددة حول حاالت  اتال تسعى هذه المشاور

 سوء المعاملة أو العنف.

، من أشكال العنف أو سوء المعاملة أي شكل ا  حالي ونتواجه مإذا كنت

 واأو اتصل 000بالرقم  وااتصل، مسالمتك قلقين بشأن مأو كنت

 بالشرطة.

 الملكية المفوضيةلماذا نحتاج إلى 

ي أستراليا والبالغ عددهم يحق لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ف

سوء المعاملة مليون شخص أن يعيشوا في مأمن من العنف و 3.4

 واإلهمال واالستغالل.

 لسوء المعاملةمن المحتمل أن يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة و

 واإلهمال والعنف واالستغالل أكثر من غيرهم.

ث األشخاص ذوو ، حيث تحد  كان هناك عدد من االستفساراتلقد 

 واإلهمال واالستغالل. سوء المعاملةاإلعاقة عن تجاربهم في العنف و

الملكية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالتهم  لمفوضيةسوف تستمع ا

ومقدمي الرعاية لهم حول تجاربهم في العنف أو سوء المعاملة أو 

على ضمان حماية هذا األمر اإلهمال أو االستغالل. وسوف يساعد 

 مجتمع أكثر شمولية.ل رويجالتحقوق الناس و

 

 

 تمشاورات بشأن االختصاصا

 عنه. تقدم التقاريرالملكية وية ضلمفوتحدد االختصاصات ما ستغطيه ا

بشأن  متسعى الحكومة األسترالية إلى الحصول على آرائك

 " للتأكد من أنها تتناول القضايا المهمة للناس.ختصاصاتاال"

من خالل استكمال االستطالع العام  ختصاصاتاالحول  مبرأيك وا شارك

 engage.dss.gov.auعلى 

 دعم للمشاركةال
بالخط الساخن  وا، اتصلاالستطالعبحاجة إلى مساعدة إلكمال  مإذا كنت

 من االثنين إلى الجمعة من  052 880 1800 الرقم  على إلستطالعل

 استراليا يبالتوقيت العادي لشرق مساء   7إلى  صباحا   9 الساعة

(AEST)  

لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية  ا  يمكن أيضو

البرنامج الوطني للدفاع  ُمناصري )مدافعي(الحصول على الدعم من 

على إعاقة  مناصر ابحثوا عنعن اإلعاقة. 

https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au 

 الخطوات التالية
 مفوضيةستسعى الحكومة للحصول على موافقة الحاكم العام إلنشاء 

 العامة. اتملكية بعد اكتمال المشاور

 الختصاصات.ل معلوماتاللتوفير إلى الحكومة  مسيتم تقديم تعليقاتك

من خالل الملكية  المفوضية صاتإختصا حول مبرأيك واشارك

  engage.dss.gov.au اإلستطالع على إستكمال

https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/

