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 الصیاغة المقبلة
 لإلستراتیجیة الوطنیة لإلعاقة  

 

  

 تقرير حول ما أخبرنا به المجتمع المحلي

 

 



 2الصفحة    

 كیفیة استخدام ھذا التقرير 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بكتابة   Social Deckقامت مؤسسة سوشیال ديك 
ھذا التقرير للحكومة األسترالیة. عندما ترى كلمة  

’نحن‘، فذلك يعني الحكومة األسترالیة.   

 

 لقد كتبنا ھذا التقرير بطريقة 
سھلة القراءة.   

نحن نستخدم الصور لتوضیح بعض األفكار.  

 

 .  بالخط العريضلقد كتبنا بعض الكلمات 
نحن نشرح ما المقصود بتلك الكلمات. توجد قائمة  

.  27بتلك الكلمات في الصفحة  

 

 ھذا التقرير سھل القراءة ھو ملخص  
لتقرير آخر.  

 

يمكنك الحصول على التقرير اآلخر عبر موقعنا على  
 اإلنترنت 

www.engage.dss.gov.au/a-new-national-

disability-strategy-for-beyond-2020 

 

يمكنك طلب المساعدة لقراءة ھذا التقرير.  

د  قد يكون بإمكان صديق أو أحد أفراد األسرة أو أح 
أفراد الدعم القیام بمساعدتك.  

http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/


 3الصفحة    

 ماذا يوجد ضمن ھذا التقرير؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 ما ھي االستراتیجیة الوطنیة لإلعاقة؟ 

7 استراتیجیة وطنیة جديدة لإلعاقة 

9 التحدث مع المجتمع المحلي بشأن االستراتیجیة 

12 ما الذي أخبرنا به الناس في المجتمع 

22 رؤيتنا لالستراتیجیة الجديدة 

25 ما الذي يحصل بعد ذلك؟ 

27 قائمة المصطلحات 

30 اتصل بنا 



 4الصفحة    

 ما ھي االستراتیجیة الوطنیة لإلعاقة؟

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستراتیجیة الوطنیة لإلعاقة  
 ھي خطة لتحسین   2010-2020

حیاة األشخاص الذين يعانون من اإلعاقات.  

في ھذه الوثیقة نسمیھا "اإلستراتیجیة". 

 

تتطرق اإلستراتیجیة إلى ما يمكننا القیام به لجعل  
أسترالیا أكثر: 

شمولیة  •

. سھلة الوصول •

 

فسیكون بإمكان الجمیع  إذا كان الشيء شمولیاً، 
المشاركة فیه. 



 5الصفحة    

 

إذا كان الشيء سھل الوصول،  فسیكون بإمكان  
 الجمیع استخدامه. وذلك قد يكون:

 

 

 

 

 

 

 مكاناً أو مبنى  •

 مواصالت  •

 خدمة  •

 معلومة  •

موقع إنترنت  •

 

تشرح اإلستراتیجیة الكیفیة التي ينبغي اتباعھا مع  
األشخاص ذوي اإلعاقة من حیث:

معاملتھم بنفس طريقة التعامل مع   •
 األشخاص اآلخرين  

 

شمولھم في مجتمعنا • 



 6الصفحة    

 

اتفاقیة  تستند االستراتیجیة إلى أفكار مدرجة في 
  األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 (اتفاقیة األمم المتحدة).

 

 

 

 

 اتفاقیة األمم المتحدة ھي  
اتفاقیة دولیة.   

وتنطبق على جمیع أنحاء العالم.  

 

اتفاقیة األمم المتحدة تحدد حقوق األشخاص ذوي  
اإلعاقة. 

وتفسر كیفیة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة  
 بإنصاف.

  



 7الصفحة    

 استراتیجیة وطنیة جديدة لإلعاقة

 

 

 

  

 

، ستنتھي االستراتیجیة. 2020في عام  

 

إلنشاء  تعمل الحكومات في جمیع أنحاء أسترالیا معاً 
إستراتیجیة جديدة. 

 

نحن نريد أن نعرف ما يفكر الناس أنه ينبغي أن يكون  
ضمن االستراتیجیة الجديدة.



 8الصفحة    

 سألنا الناس عما يفكرون به:  

 

 

 

 

 

 

في استبیان 

 

في ورش عمل مجتمعیة  •

 

من خالل التحدث إلیھم شخصیاً  •

 

من خالل التحدث إلیھم عبر اإلنترنت.     •

 

ھذا التقرير يدور حول ما أخبرنا به الناس في المجتمع  
المحلي.



 9الصفحة    

 التحدث مع المجتمع المحلي بشأن االستراتیجیة

 

 

 

 

 

 

من المھم التحدث مع الناس في المجتمع حول أي  
 خطط نضعھا  

لالستراتیجیة الجديدة.

لقد تحدثنا مع:  

 

اإلعاقةاألشخاص ذوي  •

 

العوائل  •

 

مقدمي الرعاية  •



 10الصفحة    

 

األشخاص الذين يتحدثون   -المناصرون   •
 لصالح  

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 

 

 

مقدمي الخدمة  •

 

 األشخاص الذين يدرسون   -  األكاديمیون  •
في كلیة أو جامعة. 

 

سمعنا آراء الناس في المجتمع بشتى الطرق.  

 

 شخصاً على األسئلة   2,649أجاب   
الواردة في االستبیان.  



 11الصفحة    

 

 شخصاً في ورش العمل المجتمعیة    599شارك 

 

 

 

 

  

 

من السكان األصلیین وسكان جزر    474تحدثنا إلى 
مضیق توريس.  

 

تحدثنا بشكل فردي من شخص إلى شخص مع: 

منظمة شخصیاً   15 •

شخصا عبر االنترنت.  14 •



 12الصفحة    

 الناس في المجتمعما الذي أخبرنا به 

 

 

 

 

 

 

 لقد أعطانا الناس الكثیر من األفكار المھمة  
ألخذھا باالعتبار في رسم االستراتیجیة الجديدة.   

 

قالوا إن األشخاص ذوي اإلعاقة ينبغي شمولھم في  
كل مرة يتم فیھا اتخاذ قرارات تتعلق بھم. 

وذلك يشمل:   

 

ما ھو ضمن االستراتیجیة الجديدة  •

 

الكیفیة التي تعمل بھا االستراتیجیة الجديدة. •



 13الصفحة    

 

قالوا إنه من المھم أن تتبع الحكومات ما تنص علیه  
 االستراتیجیة الجديدة.  

 

 

 

 

قال الناس إنه ينبغي أن تكون ھناك مجموعة تتحقق  
من الطريقة التي تتبعھا الحكومات بشأن  

االستراتیجیة الجديدة. 

 

كذلك قالوا أنه ينبغي أن يكون ھناك تقرير سنوي عن  
 الطريقة التي  

تسیر بھا االستراتیجیة الجديدة. 



 14الصفحة    

 ما الذي تحسن لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

 

 

 

 

 

 

أخبرنا الناس في المجتمع أن بعض األشیاء قد  
 تحسنت على مدار  

السنوات العشر الماضیة.

قال الناس:  

 

الخدمات والدعم  أن بإمكانھم الحصول على  •
الذي يلبي احتیاجاتھم بشكل أفضل 

 

 كیفیة تفكیر وشعور  •
الناس في المجتمع تجاه األشخاص ذوي   

 اإلعاقة  
قد تحسنت 

 

يظھر المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة في   •
اإلعالم



 15الصفحة    

 

ھناك المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة   •
 يشغلون وظائفاً مھمة 

 

 

 

 

 

أصبح الوصول إلى األماكن في المجتمع أكثر   •
سھولة.  

ما ھي التحديات التي ال يزال يواجھھا األشخاص ذوو اإلعاقة؟ 

 

ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجھون حواجز  
وتحديات في مجتمعنا.

 

٪ من األشخاص الذين شاركوا في  80أكثر من 
المعاقین ال يعرفون  االستبیان قالوا إن األشخاص غیر 

كیفیة التصرف تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. 



 16الصفحة    

 

 

 

 

 

 

 

% من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين شاركوا في  31
ازدادت سوءاً في   التفرقة االستبیان قالوا أن 

السنوات الخمس الماضیة.

التفرقة ھي عندما يتم التعامل معك بطريقة غیر  
عادلة بسبب إعاقتك. 

 

ي اإلعاقة الذين شاركوا في  ٪ من األشخاص ذو 34
  اإلھمالو  اإلساءةو  العنفاالستبیان قالوا إن تجارب 

ازدادت سوءاً على مدار السنوات  االستغاللو
الخمس الماضیة.

 

 العنف ھو عندما يؤذيك شخص ما  
جسدياً.  

 

 اإلساءة ھي عندما يعاملك شخص ما  
بشكل سيء. 



 17الصفحة    

 

بالطريقة التي  اإلھمال ھو عندما ال يساعدك شخص ما  
 يفترض أن يساعدك بھا. 

 

 

 

 

 

االستغالل ھو عندما يستغلك شخص ما.     

 

٪ من األشخاص الذين شاركوا في االستبیان قالوا  72
إنه من الصعب الحصول على معلومات حول خدمات  

اإلعاقة.

 

٪ من األشخاص الذين شاركوا في االستطالع قالوا  60
معلومات حول حقوق  إنه من الصعب الحصول على  

األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

٪ من األشخاص ذوي  50لقد اكتشفنا أيًضا أن حوالي 
 اإلعاقة ال يشاركون في 

األنشطة المجتمعیة في كثیر من األحیان. 



 18الصفحة    

 

 األنشطة المجتمعیة يمكن أن تشمل: 

 

 

 

 

 

 

 

التسوق    •

الذھاب للسینما لمشاھدة فیلم  •

 الذھاب إلى حدث رياضي،   •
مثل كرة القدم. 

 

السبب األكثر شیوعاً لعدم مشاركة األشخاص ذوي  
اإلعاقة ھو عدم امتالكھم للمال الكافي.  

 
األشخاص ذوو اإلعاقة قالوا إن أكبر التحديات التي  

يواجھونھا ھي: 

 

الحصول على وظیفة والحفاظ علیھا  •

 

المال.الحصول على ما يكفي من  •



 19الصفحة    

 

األشخاص ذوو اإلعاقة أخبرونا أيضاً عن التحديات  
 األخرى التي تمنعھم من عیش الحیاة التي يريدونھا.  

 

 

 

تشمل التحديات ما يلي:   

 

عدم دعم األشخاص لحقوقھم  •

 

 عدم القدرة على القیام باألشیاء   •
ألنفسھم

 

 ضعف الصحة والرفاھیة •

 

 

 

عدم شمول األشخاص ذوي اإلعاقة عند إجراء   •
 التغییرات التي  

تؤثر علیھم  

 

 عدم وجود أشخاص يدركون   •
 أن المجموعات المختلفة من األشخاص  

 ذوي اإلعاقة يمكن أن تواجه  
تحديات مختلفة. 



 20الصفحة    

 المجموعات في مجتمعنا 

 

 

 

 

 

 

 

ھناك العديد من المجموعات في مجتمعنا التي تواجه  
وتحديات إضافیة.حواجز 

ھذه المجموعات المختلفة تشمل:  

 

 الناس الذين يعیشون في الريف   •
وعلى مسافة بعیدة عن البلدات والمدن 

 

 السكان األصلیین وسكان  •
جزر مضیق توريس  

 

األطفال والشباب  •

 

األشخاص المسنین الذين تزيد أعمارھم عن   •
عاماً  65



 21الصفحة    

 

 النساء  •

 

 

 

 

  

 

من المثلیات والمثلیین  األشخاص الذين ھم   •
ومزدوجي المیل الجنسي ومغايري الجنس  

+) LGBTIQوثنائیي الجنس والشواذ (

 

الناس الذين لیس لديھم الكثیر من المال  •

 

مختلفة.  ثقافاتاألشخاص من  •

 

ثقافتك ھي عرقك أو اللغة التي تتحدث بھا أو الطريقة  
 التي تعیش بھا حیاتك نتیجة للمكان الذي  

ولدت فیه أنت أو عائلتك.



 22الصفحة    

 رؤيتنا لالستراتیجیة الجديدة

 

 

 

 

 

 

ھي ما نريد من االستراتیجیة الجديدة أن    رؤيتنا
تساعد في تحسینه في المستقبل.

 

أخبرنا الناس ما ھي رؤيتھم لالستراتیجیة الجديدة.  

قالوا أنھم يريدون أن يشھدوا: 

 

تصّدر أسترالیا لقائمة الدول التي تقدم دعماً   •
 جیداً  

لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

احترام جمیع حقوق اإلنسان   •



 23الصفحة    

 

قوانین جديدة لدعم حقوق األشخاص ذوي   •
 اإلعاقة

 

 

 

 

المزيد من الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة  •

 

سكن أكثر سھولة لحركة األشخاص ذوي   •
اإلعاقة

 

 المجتمعات التي يسھل على الجمیع   •
الوصول إلیھا 



 24الصفحة    

 

 حیاة أفضل لجمیع األشخاص   •
 ذوي اإلعاقة 

 

 

  

 

جديدة تم إنشاؤھا مع األشخاص   سیاسات  •
ذوي اإلعاقة. 

 

 السیاسة ھي خطة حكومیة  
للمستقبل.



 25الصفحة    

 ما الذي يحصل بعد ذلك؟  

 

 

 

 

 

لقد استمعنا إلى كل ما أخبرنا به الناس بأنه مھم  
لھم.

 

 اآلن سنبدأ في إنشاء  
اإلستراتیجیة الجديدة.  

 
بینما نقوم بإنشاء اإلستراتیجیة الجديدة، سنقوم بما  

يلي: 

 

أعطاء الناس الفرصة لیقولوا لنا ما يعتقدون به   •
 حول األشیاء  

التي نريد تضمینھا في االستراتیجیة 

 

التفكیر أكثر في حق األشخاص ذوي اإلعاقة   •
 في العمل وكیفیة إدراج ذلك في االستراتیجیة



 26الصفحة    

 

استعراض الكیفیة التي يمكن للحكومات من   •
اإلعاقة  خاللھا تقديم دعم األشخاص ذوي 

الذين ال يشاركون في الخطة الوطنیة للتأمین  
 ) NDISضد اإلعاقة (

 

 

 

 

 

التطرق إلى الكیفیة التي يمكن للحكومات من   •
 خاللھا تقديم دعم األشخاص ذوي اإلعاقة  

الستخدام التكنولوجیا الجديدة 

 

استعراض الكیفیة التي يمكن للحكومات من   •
  خاللھا جعل األماكن في المجتمعات أكثر 

سھولة في الوصول 

 

التطرق إلى كیفیة دعم مجموعات مختلفة من   •
األشخاص ذوي اإلعاقة وكیف يمكن للحكومات  

مساعدتھم 

 

التفكیر في الكیفیة التي ستظھر بھا الحكومات   •
قیامھا بما تنص علیه اإلستراتیجیة. 



 27الصفحة    

 قائمة المصطلحات

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلساءة  

عندما يعاملك شخص ما بشكل سيء. 

 

األكاديمي 

 الشخص الذي يدرّس في الكلیة  
أو الجامعة. 

 

سھل الوصول 

إذا كان الشيء سھل الوصول،  فسیكون بإمكان  
الجمیع استخدامه.  

وذلك قد يكون:

 مكاناً أو مبنى  •

 مواصالت  •

 خدمة  •

 

 

  

معلومة  •

موقع إنترنت  •



 28الصفحة    

 

 المناصر 

 

 

 

 

 

 

الشخص الذي يتحدث لصالحك. يساعدك في  
يمكنه أيضاً تزويدك بالمعلومات  التعبیر عن رأيك.  

والمشورة. 

 

الثقافة 

عرقك أو اللغة التي تتحدث بھا أو الطريقة التي  
 تعیش بھا حیاتك نتیجة للمكان الذي  

ولدت فیه أنت أو عائلتك.  

 

التفرقة  

عندما يتم التعامل معك بطريقة غیر عادلة بسبب  
إعاقتك. 

 

االستغالل 

 عندما يستغلك شخص ما 
    . 



 29الصفحة    

 

 شمولیة 

 

 

 

 

 

إذا كان الشيء شمولیاً، فسیكون بإمكان الجمیع  
المشاركة فیه. 

 

اإلھمال  

 عندما ال يساعدك شخص ما  
بالطريقة التي يفترض أن يساعدك بھا. 

 

السیاسات  

الخطط الحكومیة للمستقبل. 

 

 العنف  

 

 

 

عندما يؤذيك شخص ما جسدياً.  

 

الرؤية  

االستراتیجیة الجديدة أن  رؤيتنا ھي ما نريد من  
تساعد في تحسینه في المستقبل. 



 30الصفحة    

 اتصل بنا

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

505 334 1800

 

يمكنك أيضاً االتصال بخدمة التحويل الوطنیة.

TTY  :1800 555 677لمستخدمي 

13 36 77 ھاتف

 

disabilityreform@dss.gov.au

 

www.engage.dss.gov.au

 

بإعداد ورقة  Information Access Groupقامت مجموعة توفیر المعلومات 
 الوقائع السھلة القراءة

 ھذه باستخدام مكتبة من الصور الفوتوغرافیة والصور المخصصة.  
 ال يجوز إعادة استخدام الصور بدون إذن. 

 لالستعالم حول الصور، يرجى زيارة 

www.informationaccessgroup.com

. 3319واإلشارة إلى المھمة رقم 

mailto:disabilityreform@dss.gov.au
https://engage.dss.gov.au/
http://www.informationaccessgroup.com/
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