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ما هي اللجنة الملكية؟

، ململكية هي تحقيق عاللجنة اا
مر شديد مة، في ألحكومستقل عن او
همية.لا

جعية صات مرلكل لجنة ملكية اختصا
.لتي ستنظر فيهالقضايا اتحدد ا

سعة الملكية بسلطات وللجنة اتتمتع ا
لعلنية ع استماللعقد جلسات ا

لقسم د تحت الشهوء استدعااو
لة.دلص استخالاو

أ

أ

لشخصية عمل ات الخبرر اتبلو
لقضايا ز اال إبرلملكية من خالللجنة اا
، فال يمكن لكغم من ذلربامية. ولنظاا

لقضايا ير في التقرلملكية اللجنة ا
يضات.لتعو منح ال، وو حلهادية ألفرا

صيات ر تواصدلملكية بإللجنة ام اتقو
ن يتغير.ل ما يجب أمة حوللحكو
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إ قةعان الواللجنة الملكية المعنية بشؤ

إ ل ستغالبال وماهلباملة ولمعاء ابسولعنف ولمعنية بالملكية الجنة السيس اتم تأ
The Royal Commission into Violence, Abuse ,عاقة )لي اوص ذشخالا

Neglect and Exploitation of People with Disability )سم ليها بار إتي يشالا)و
ن/نيسا( في sionommisal Cyoy RDisabilitعاقة لن اوعنية بشؤمللملكية اللجنة اا

ء سوعنف ولل اة حولمنتشرير ارلتقان المجتمع بشأستجابة لقلق ا إ2019يل أبر
. لهمستغالاعاقة ولي اوص ذشخالة إىل اءسالال وهمالاملة ولمعاا

لنظر في:لملكية باللجنة ام اتقو

إ
أ

إ

إ
أ

إ إ

إ	  إ
أ

ّ ل ماهلاملة ولمعاء اسوعاقة للعنف ولي اوص ذشخالض ا تعرمنع
حمايتهم بشكل أفضل.ل وستغاللاو

إ	  إ ل ماهلاملة ولمعاء اسولعنف وغ عن اباللسات في ارلمماق أفضل اتحقي
.ستجابة لهملالبحث فيهم واعاقة ولي اوص ذشخالل تجاه استغاللاو إ إ

أ

إ	 
أ عاقة لي اوص ذشخاللية يدعم اكثر شمود مجتمع ألتشجيع عىل إيجاا

ل.ستغالال وهماإة وءساإن عنف ووا بديعيشوا مستقلين وليصبحو

 لموقعجعية عىل المرصات اختصالمل ال إىل كاصولويمكنك ا
www.disability.royalcommission.gov.au/about-royal-commission

أ
إ بحاث لل امات من خاللمعلوعاقة الن اولمعنية بشؤلملكية اللجنة اتجمع ا

ص في شخاللتي يبلغنا بها الشخصية اب ارلتجاالعلنية وع استمالجلسات او
. ىخرللمنتديات اها من اغيرصة ولخالجلسات االتقديمات وا

أ
أ

أ . 2022يل ن/أبر نيسا29لية في استرلمة النهائي للحكوير التقرم بتقديم اسنقو
نين القول كيفية تحسين اصيات حولملكية توللجنة ار اير، ستصدقرلتا افي هذ

ً.لعدلية وكثر شمون مجتمع أسات لضمارلممااكل ولهيااسات ولسيااو

https://disability.royalcommission.gov.au/about-royal-commission
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قاتالسياات وداعدالإ

إ ف في ولظراوب رلتجالتحقيق في اعاقة الن اولمعنية بشؤلملكية ايمكن للجنة ا
تشمل:لسياقات واع وضاوللعديد من اا أ

سرالمدا	 

لعملكن اماأ	 

زحتجالكز اامرن ولسجوا	 

آ	  منةللنفسية الصحة ااعاقة وإلافق امر

ي	  ىلاخلدلسكن او اعية ألجمال ازلمناا

أ	  ةرسلكن امسا

اتفيلمستشا	 

ميةليومج ااربال	 
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إ لستغاللاهمال والء المعاملة وسوعنف وال

إ ل همالاملة ولمعاء اسولعنف ويمثل ا
مة للجنة ل مصطلحات هاستغاللاو
عاقة. لن اولمعنية بشؤلملكية اا
لمصطلحات معاني ه اتحمل هذو

لملكية.للجنة ابعينها في سياق ا

ء المعاملة سوالعنف و
 ملة نطاقالمعاء اسولعنف ويغطي ا

ي ود ذافرلكيات تجاه السلومن ا
ن يشمل هو ما يمكن أعاقة. ولا
د لقيوا ولجنسء ااعتدلاء واعتدلا
و لتقييدية )بدنية أسات ارلممااو

ية لقرسجات العالاكيميائية( و
هانة لاية ولقرست اخاللتداو
لية لماملة المعاء اسولمضايقات واو
لجسيمة ءات ااعتدلادية وقتصالاو

س سامة عىل أالكراصية ولخصوعىل ا
.يدو فرمنهجي أ

إ

ً
أ

إ

ي

إ

إ

همالالإ
طفي لعاو البدني أل اهماليشمل او
ن مالحرو السلبي أل اهمالو اأ
ل همالن ان يكولمتعمد. يمكن أا

و قضية منهجية ة أة كبيراحددثة وحا
عاقة لي اون شخص من ذماتشمل حر

سية للحياة مثل سال امن 
مكانية إى وولمأااب ولشرام ولطعاا
لتعليم ابس ولمالاكة ولحرال وصولوا
ج.لعالالطبية وعاية الراو

لستغاللا
م شخص ما ن يقول هو أستغاللا

ن يمكن أل شخص آخر. وستغالبا
لسليم م غير ااستخدللك ايشمل ذ

م غير استخدلو الشخص آخر أ
و عمله ل شخص آخر أصولسليم لا
، بما و منعهاه أدراو موظيفه أتوو

 لجنسو البدني أل استغالليشمل ا
.يدقتصالو ا أىللماو اأ

إ
إ

إ

إ
أ

أ

ي إ

ي
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ضينالمفو

إ ل ماهلاملة ومعالء اسولعنف ولكشف عن ااضين للتحقيق وعيين سبعة مفوتم ت
:همعاقة. ولي اوص ذشخالل تجاه استغاللاو إ

أ

(ًئيسا( )رHonourable Ronald Sackville AO QCكفيل )لد ساناوجناب ر	 

Honourable Roslyn Atkinson AO(ن )لين أتكينسوازوجناب ر	

أ	  Barbara Bennett PSM(ة بينيت )بررة باذستالا

Professor Rhonda Galbally AC( )ىللباا جاندور رفيسوولبرا	  ي

أ	  Andrea Mason OAM(ن )سويا مارة أندذستالا

أ	  Alastair McEwin AM(ين )كيوليستر ماذ أستالا

Honourable John Ryan AM(ن )يان رجناب جو	 

ي ي ومن ذ( هم ينكيوليستر ماأ وىللباا جاندور رفيسوولبرضين )المفومن ان إثنا
ن ضيا( قانلين أتكينسوزوركفيل ولد ساناوئيس رلرضين )المفومن ان عاقة. إثنالا

ضين مفولمة. أحد العالتحقيقات اء ااإجرن ولقانوسعة بااة وا خبرلديهمن وسابقا
)Ngaanyatjarra and Kronie( من صليين لن السكاأة من امري إ( هنسويا مار)أند

سعة في اة ون بخبرايان رجونيت ورة بابررن باضالمفوينما يتمتع ابية بلغرليا ااسترأ
نسانية.للخدمات ااعاقة ولع اقطا

إ

أ

إ إ
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ع العلنيةستمالجلسات ا

ءات العلنية هي إجرع استمالجلسات ا
د بتقديم لشهولها ام خالسمية يقور
لمتعلقة لقضايا اااث وحدلل الة حودأ

جعية للجنة لمرصات اختصالبا
عاقة.لن اولمعنية بشؤلملكية اا

لعلنية ع استماليتم في جلسات ا
كيف تأثر دية ولفرع للقضايا استمالا
لك كذعاقة، ولي اوص ذشخالا
، بقضايا عاية لهملرمقدمي اهم ورسأ

.بعينها

أ

إ

إ
أ

مة لحكوسات ارلك مماوقد يشمل ذ
لية لحالمجتمع ااسسات ولمؤاو
ضية.لمااو

ع ستماليتم تسجيل جميع جلسات ا
  حيابثها بثالملكية ولعلنية للجنة اا

لملكية. تشمل للجنة اعىل موقع ا
ع علنية من جلسات ستماكل جلسة ا

شر جمة مبايط ترلملكية شرللجنة اا
لصم جمين شفهيين إىل لغة امترو
لية.استرللبكم ااو

ً ً

أ
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بك الشخصيةكة تجارمشار

أ ص شخالع  استمالعد جلسة اتسا
لدعم مقدمي اهم ورسأعاقة ولي اوذ

لملكية للجنة اسع اوللمجتمع االهم و
ملة لمعاء اسولعنف وى اعىل فهم مد

ص شخالل ضد استغاللال وهمالاو
يقة لطرالك وات ذتأثيرعاقة ولي اوذ
 لمستقبل. افي لك ذمنع بها يمكن لتي ا

لتقدم ن الملكية أللجنة اك ارتد
. ةة كبيربتك هو خطوكة تجررلمشا

ن. مكالر ان نجعلها سهلة قدد أنوو

عدتك ص يمكنهم مساشخاك أهنا
يمكن له. وغب في قوعىل تحديد ما تر

طفي لعالدعم ان اورلمستشافر ان يوأ
ء جالر. اهابعدءها وأثنالجلسة وقبل ا
ن في حاجة ي دعم قد تكونا بأرإخبا

ليه.إ

إ
أ

أ
إ

إ

إ

التقديمات

للجنة بتك مع اكة تجرريمكنك مشا
و  أو كتابيانت أنترللملكية عبر اا

و ني أولكترليد البرو با أهاتفيا
تي. و تسجيل صوكتسجيل فيديو أ

.ا تقديميسمى هذو

د ص عىل رسشخالنحن نشجع ا
لك ، بما في ذملقصتهم بلغتهم ا

لغة الصم صليين ولن السكالغات ا
جمين لمترفر الية. سنواسترلبكم الاو
لشفهيين.جمين المتراو

ً إ
إ ً

أ
أ

أ
أ
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ماتكمعلويتك وحماية هو
، فلن ننشر تقديمك ا قمت بتقديمذإ

ا ذلك. إم بذن نقوغب في أما لم تر
، بتكضك لتجريد منا نشر عركنت تر

و سمك أكر ان ذوه بدفيمكننا نشر
يتك.كشف هو

ماتك كة معلورغب في مشاا لم ترذإ
ج ري شخص خايتك مع أو هوأ
يتك لملكية، يمكننا حماية هوللجنة اا
كها معنا حتى رلتي تشامات المعلواو

ن/لملكية في نيساللجنة اء عمل اانتها
ير لتقرر ااصدعد إ )مو2022يل أبر

لنهائي(.ا

ء ن إفشالقلق بشأا كنت تشعر باذإ
لتي قدمتها مات المعلوو ايتك أهو

لملكية، للجنة اء عمل ابعد إنتها

ل عىل لحصون تطلب افيمكنك أ
صة.جلسة خا

نتقام لالحماية من ا

عاقة لي اوص ذشخالن اك أرنحن ند
، منتقالن القلق بشأن باوقد يشعر

 ا تقديماوفرا ما وذ، إللمثاعىل سبيل ا
و مقدم  يهم صاحب عمل أماعا

لقلق ا امل مع هذسكن. إننا نتعا
م نتقاللك ان مثل ذلجدية لبمنتهى ا

يمة.ن يمثل جريمكن أ

 مات ل عىل معلولحصويمكنك ا
 لموقعلتقديم عىل ال احو

إ
أ

ً
ً

أ

www.disability.royalcommission.
gov.au/share-your-story

https://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
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الجلسات الخاصة

عاقة لي اوص ذشخاال لن ممكناسيكو
كة رلدعم مشامقدمي ارس ولاو

ضين في لمفوبهم مع أحد ارتجا
صة. جلسة خا

لتي اصة ولخالجلسات اتسمح لك ا
 جها )وائها بشكل شخصيمكن إجر

و لفيديو أتمر باو عبر مؤجه( ألو
بتك مع أحد كة تجرر بمشاهاتفيا

. يلملكية بشكل رسللجنة اضي امفو

لجلسة ر اطانا به في إي شيء تخبرأ
ن يكشف ي من شأنه ألذاية ولرسا

ء فشال من ايتك يعد محمياعن هو
ن. لقانوجب ابمو

إ
أ ً

أ

ً ي

ً

إ ً

ة للغاية، دوت محدلء حاستثناباو
لتي مات المعلوية اظ برسحتفاليتم ا

لتي من اصة وتقدمها في جلسة خا
، حتى يتكن تكشف عن هوشأنها أ

 للملكية. وللجنة اء عمل ابعد انتها
و إفشائها ء أستدعامر ايمكن طلبها بأ

مات. لمعلوية ان حرجب قانوبمو
لتي مات المعلوم ااستخد يمكن الو

لة دصة كألخالجلسة اتقدمها في ا
و ءات مدنية أاي إجرك في أضد

جنائية. 

ء أثناات قبل ورستشالفر دعم ايتو
صة.لخالجلسات ابعد او

صة عىل لخالجلسات اف عىل اتعر
 لموقعا

ّ

www.disability.royalcommission.
gov.au/share-your-story

https://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
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 نا يمكنك أن تخبر
بتكعن تجر

أ	  لك لغات لى، بما في ذولبلغتك ا
لصم لغة اصليين ولن السكاا
ليةاسترللبكم ااو

أ
أ

إ	  و نت أنترلو الهاتف أعبر ا
تيو تسجيل صوبتسجيل فيديو أ

صة مع أحد في جلسة خا	 
ضينلمفوا
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عمالدة وستشارلا

للجنة ر عن اع أخباو سماية أؤن رإ
 عىل بعض ن صعبالملكية سيكوا
كة رن مشان تكوس. كما يمكن ألناا

. تك صعبة أيضاخبر

 منها جد خدمات لدعمك. بعضاتو
ى لملكية، بينما أخرللجنة اتقدمه ا

يقدمها مقدمو خدمات مستقلين 
لية. استرلمة الحكويل من ابتمو

 يقالملكية فرللجنة اتضم ا
لمنتديات  جميع اات رستشالال

لعلنية ع استمالجلسات المجتمعية وا
ة رستشالصة لتقديم الخالجلسات ااو
ل تلك ي شخص خاللدعم لاو
ليات. لفعاا

 دعم  Blue Knot Foundationتقدم
خدمة ات متخصص مجاني ورستشاا

للجنة ي شخص تأثر من الة لإحا
عاقة. لن اولمعنية بشؤلملكية اا

طني عىل لولساخن الخط ااتصل با
هو متاح . و 468 421 1800لرقما

.ميايو

ً

ً

ً

أ

ً

أ

أ

إ

ً

 و لصمم أا كنت تعاني من اذإ
لنطق، اتصل و السمع أضعف ا

ت لصوطنية لنقل الولخدمة ابا
)National Relay Service( عىل 

لرقمابلغهم با و133 677 لرقم ا
غب في ي ترلذ ا02 6146 1468

ل به. تصالا

و كانت لنطق أمكانك اا لم يكن بإذإ
، ىل أخرلديك احتياجات اتصا

نت نترلدشة عبر ارلدفر سبل اتتو
غب في ا كنت ترذني. إولكترليد البراو

ل تصالال وصولومناقشة احتياجات ا
ن العنول باتصالء اجالر، اصة بكلخاا

helpline@blueknot.org.au

لتي لمنظمات العديد من اجد اتو
ي دلفرلدعم ان تقدم ايمكنها أ

للجنة كين مع ارلمشاص اشخاالل
عاقة. لن اولمعنية بشؤلملكية اا

لدعم في ر عىل خدمة اللعثو
ةريا، تفضل بزمنطقتك

إ
إ

أ

إ

www.disabilityadvocacyfinder. 
dss.gov.au/disability/ndap/

mailto:helpline@blueknot.org
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/


1212



13

ىعم بلغات أخرالد

، ىلدعم بلغة أخرا كنت تطلب اذإ
اتصل عىل:

ة رستشاطنية لاللولخدمة اا	 
 )National Counselling لةحالاو

 )and Referral Service عىل
طلب او 468 421 1800 لرقما

ر لمستشام اجم شفهي )سيقومتر
وتيبات(، ألتربا

إ

ية يرلتحرجمة الترخدمة ا	 
 )Translating and لشفهيةاو

Interpreting Service( عىل 
طلب ا و  450 131لرقما

طنية لولخدمة اصيلك باتو
لرقم لة عىل احالاة ورستشالال

1800 421 468.
إ

ثائقنا ي من وغب في طلب أا كنت ترذإ
ل عىل تصالء اجالر، اايلبلغة بر

. 199 517 1800لرقما

13
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نية مجانية ة قانورفر خدمة مشوتتو
للجنة مل مع التعاعدتك عىل المسا

عاقة.لن اولمعنية بشؤلملكية اا إ

للجنة لخدمة مستقلة عن اه اهذ
عاقة لن اولمعنية بشؤلملكية اا
عد في:ن تسايمكنها أو

إ

ن ة بشأرلمشوامات ولمعلوا	 
ءاتها اإجرلملكية وللجنة اسلطات ا

اتهامحددو

ل تقديم بتك من خالكة تجررمشا	 
صةو جلسة خاأ

دلشهوات اراكتابة إقر	 

نية لقانولقضايا ال اة حورلمشوا	 
يةلرسلعالقة مثل اتفاقات اات اذ

لية لمانة المعول امات حولمعلوا	 
ة لك.فرن متولتي قد تكوا

 لمجانيلرقم ااتصل با
 1800 771 ثنين إىل ل من ا  800
و سمية( ألرلعطل اء استثنالجمعة )باا

 لموقعة ارياتفضل بز

إ

www.yourstorydisabilitylegal. 
 org.au

https://yourstorydisabilitylegal.org.au/Home
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نيةة القانورالمشو

الماليةنية وة القانوعدنامج المسابر

لية:لتاق الطرل اكتك معنا من خالرنية عند مشالقانوليف التكاتتم تغطية ا

لملكيةع للجنة استماهد في جلسة ال كشاة للمثوزو منحك إجال بك أتصالا	 

لملكيةللجنة اك لمقابلة مع ارو حضوك أرطلب حضو	 

إ	  ن يستخدم ر بشكل كتابي يمكن أاو إقرمات أر بتقديم معلوخطال لمتثالا
ولملكية، و/أللجنة اليل في اكد

إ	  لملكية.للجنة ار عن ادر للتقديم صاخطال لمتثالا

ً  هالن مؤلشخصية فستكولملكية بصفتك اللجنة استدعائك من قبل ان قد تم اا كاذإ
 هالن مؤ، فقد تكوء منظمتكستدعان قد تم اا كاذلية. إلمانية القانوة اعدللمسا
لمنظمة ة ارو عدم قدة أرن قد عىل تقييم بشأادعتمالية المانية القانوة اعدللمسا

.ةلية شديدبات ماض لصعولتعرن اوني بدلقانوليف تمثيلها البية تكابت

ً
ً

إ إ لتقدم ل كيفية امات حوم معلولعالمدعي اات ارادني لولكترللموقع ا ايتضمن
www.ag.gov.auة ريابطلب. تفضل بز

https://www.ag.gov.au/Pages/default.aspx
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اتصل بنا

الهاتف

إ سمية(.لرلعطل اء استثنالجمعة )باثنين إىل الن ام199 517 1800 

طنية لولخدمة النطق، اتصل باو السمع أبة في او صعولصمم أمن اا كنت تعاني ذإ
غب هم أنك تراخبر و133 677لرقم  )National Relay Service( عىل اتلصولنقل ا

.1900 3734 07لرقم ل باتصالبا

إ  لشفهية اوية يرلتحرجمة الترية، اتصل بخدمة انجليزلبلغة غير ال بنا تصالال
ل تصالغب باهم أنك تربراخ و131 450لرقم لمجانية على ا)TIS National( ا

.199 517 1800لرقم با

ي  يدان البرالعنو

.GPO Box 1422, Brisbane, Qld 4001

إ إ نيولكترقع الالموني وولكتريد الالبر

DRCenquiries@royalcommission.gov.au

www.disability.royalcommission.gov.au

mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
https://disability.royalcommission.gov.au/
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ابق على علم

ك فيسبو

facebook.com/disability.royalcommission.gov.au

يترتو

@DRC_AU

إ إ  Connect eNewsletterنيةولكترية الخبارة الالنشر

إ إ ، eNewsletter Connectية لشهرنية نصف اولكترلية ارخبالتنا اشرك في ناشترلال
ني على ولكترليد البرلة باساسل ررو أك على موقعنا أاشترلة ارماستتفضل بملء ا

DRCmailinglist@royalcommission.gov.auن العنوا
إ

https://www.facebook.com/disability.royalcommission.gov.au
mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
https://twitter.com/DRC_AU
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