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ما هي جلسة الستماع العلنية؟ 

جلسات الستماع العلنية هي إجراءات 
رسمية يقوم خاللها الشهود بتقديم 

أدلة، تحت القسم أو التأكيد، 
حول الحداث والقضايا المتعلقة 

بالختصاصات المرجعية للجنة 
الملكية المعنية بشؤون العاقة.

يقوم المفوضون بعقد سلسلة من 
جلسات الستماع العلنية في جميع 

أنحاء البالد لجمع الدلة حول العنف 
والهمال وسوء المعاملة واستغالل 

الشخاص ذوي العاقة. 

يتم في جلسات الستماع العلنية 
الستماع للقضايا الفردية وكيف تأثر 

الشخاص ذوي العاقة، وكذلك 
أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، بقضايا 

بعينها. وقد يشمل ذلك ممارسات 
الحكومة والمؤسسات والمجتمع 

الحالية والماضية. 

أ

إ

أ

إ
إ

أ

إ
أ

عادة ما تركز جلسات الستماع هذه 
على ما يلي:

مجالت اهتمام محددة، مثل 	
التعليم والسكن الجماعي 

والصحة و/أو نظام العدالة 
الجنائية

أدلة من خبراء وأفراد لديهم خبرة 	
بالقضايا

كيفية استجابة الحكومة 	
والمؤسسات و/أو المجتمعات 

في السابق، وكيف كان يمكن 
لهم القيام بالشياء بشكل 

مختلف، وكيفية استجابتهم الن، 
والطريقة التي يمكن أن يستجيبوا 

بها أفضل في المستقبل. 

يتم تسجيل جميع جلسات الستماع 
العلنية للجنة الملكية وبثها بثا حيا 
على موقع اللجنة الملكية. تشمل 

كل جلسة استماع علنية من جلسات 
اللجنة الملكية شريط ترجمة مباشر 
ومترجمين شفهيين إلى لغة الصم 

والبكم السترالية.

أ
آ

ً ً

أ
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ع علنيةلة في جلسة استمادتقديم الأ

دالشهو
أ أ لة دلن امولذين يقدص اشخاليسمى ا

د. لشهوع باستمالفي جلسات ا

عد لمسار المستشاان ومولمحايتحمل ا
لية تحديد لملكية مسئوللجنة ا

دتهم في ا بشهالولذين يدص اشخالا
ن موهم يقو. وع بعينهاستماجلسة ا

حات ولطراجعة ايق مرلك عن طربذ
للجنة لى امة إلمقدى اخرلثائق الواو
لى لتحدث إيق الملكية عن طرا

اجع لمراجعة ابمرعم ولدعات امجمو
ديمية. كالا

س تقييم ساد على ألشهور ايتم اختيا
نها مولتي يقدلة ادلة اعدى مسامد

و لتي يتم بحثها ألقضية ار اظهافي إ
.سعة عنهامات موتقديم معلو

أ

أ

أ

أ

د ات الشهوارقرإ

هد يفك كشان قد تم تعرا كاذإ
ع علنية، فقد ستمامحتمل في جلسة ا

ر لمستشاو ان أمولمحايطلب منك ا
ر اقرلملكية تقديم إعد للجنة المساا

ة في شكل دا عان هذيكوهد. وشا
ة عد، بمساهاداعدم أنت بإثيقة تقوو

ضح تو، وعستمالمي، قبل جلسة امحا
للجنة لى امها إلتي ستقدلة ادلفيها ا

مات في لمعلوتتعلق الملكية. وا
همية ات أاث بعينها ذك بأحدراقرإ

لجلسة. لتلك ا

لملكية للجنة اقد تطلب منك او
لة في دو تقديم أهد أر شااقرتقديم إ
طلب . لن يهماو كالع أستمالجلسة ا

هد تقديم ر شااقرمن كل من يقدم إ
ع.ستمالة في جلسة ادأ

أ

ُ
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هد ر شااقري شخص يقدم إمنح أسُي
مكانية ع إستمالة في جلسة ادو أأ
طفي عاني وعم قانول على دلحصوا

. هابعدءها وأثنالجلسة ومجاني قبل ا

مات غب في تقديم معلوا كنت ترذإ
 طلب لكن لم يلملكية وللجنة ا
مكانك هد، فبإر شااقرء إعطامنك إ
 بك في تقديم ركة تجارر مشااختيا

 صة. تفضل ع خاستماو جلسة اأ
 نيولكترلقعنا اة موريابز

www.disability.royalcommission.
gov.au/share-your-storyف  للتعر

للجنة بك مع اركة تجارعلى كيفية مشا
لملكية.ا

ُ

إ

ً  لة شخصيادتقديم الأ
جه( لوجها)و ً

ة بعض عولملكية بدللجنة ام استقو
عي. لة بشكل تطودلد لتقديم الشهوا

لملكية سلطة طلب للجنة اكما تملك ا
لك م بذهي تقود. ولشهور اظهو

لة في دء لتقديم أعاستدر إاصدبإ
ع.ستمالجلسة ا

تك عولملكية بدللجنة امت اا قاذإ
م لقيار الة، يمكنك اختيادلتقديم أ

م به. في لقياو عدم الك أبذ
لملكية من للجنة اد، لن تطلب المعتاا
ا ضوقة ممن تعرعالي اوص ذشخالا

ملة لمعاء او سولعنف أب مع ارلتجا
ا مون يقدل أهمالو ال أستغاللو اأ
لك.ا في ذغبوا لم يرذلة إدأ

أ

إ
أ

إ

http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
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عاء م استداستال

تك عولملكية بدللجنة امت ان قاحتى إ
د عي، فبمجرلة بشكل تطودلتقديم أ

لملكية للجنة ام ا، فستقوفقتكامو
سمي لك ء رعاستدر ااصدة بإدعا

نك ا لهذلة. ودلتقديم ار وللحضو
ن مستحقا ء فستكوعاستدلا تلقيت اذإ

انين لقوجب الحماية بمور من القد
قة.لعالات اذ

لملكية، اللجنة اء من عاستداا تلقيت ذإ
ء. عاستدل لالمتثالفيجب عليك ا

ا رلملكية إخطاللجنة استعطيك ا

أ أ

ً

ً

ً

يخ رلتاع بالمستطار ا قدمامقد
ر جلسة ي يجب عليك فيه حضولذا
ع. ستمالا

فضل لن من ا، يكوعائكستدد ابمجر
ي شخص لتك مع أدقشة أعدم منا

ا انطبق، ذو إ، أميكف محابخال
مي و شخص آخر من مقدك أرمستشا

.عملدا

ً

أ
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ع علنيةا يحدث في جلسة استماذما

لة في دم بتقديم أا كنت ستقوذإ
عمك ع علنية، فستدستماجلسة ا

لة دللملكية لتقديم اللجنة اا
نسب لك. على سبيل ليقة الطربا
جمي متر، ولنقلفير ا، يمكننا توللمثاا

عم دلية واسترللبكم االصم ولغة ا
مر.لم اا لزذصل إالتوا

لة، سيطلب منك دلما تقدم اعند
 )تحلف ن تحلف يميناضين ألمفوأحد ا

ا لم تكن ذا )إكيدو تأعلى نص ديني( أ
غب في حلف يمين و كنت ل تر أمتدينا

لتك. دن صحة أي سبب آخر( بشأل

عد لمسار المستشاح عليك اسيطرو
لتك. كما دن أسئلة بشألملكية أللجنة ا

سئلة لح اضين أيضا طريمكن للمفو
ح ة، قد يطردوف محدوعليك. في ظر

اف طرن لاللممثلون امولمحاعليك ا
ء جلسة سئلة أثنالى بعض اخرلا
ع.  ستمالا

أ
أ

أ
أ

أ

ً
ً

ً
أ

أ ً

أ
أ أ

عستمافة الغر

كن ماع في أستمالتعقد جلسات ا
 على ادعتما. اليهال إصولومة يمكن اعا

احتياجات ع وستمالطبيعة جلسة ا
ة ما تضم دقة، عالعالصحاب اأ
فة: لغرا

ً

ن معا لذين يجلسوضين المفوا	
لةولطاعلى ا

عد لمسار المستشاان ومولمحااو	
ن لذين يجلسولملكية اللجنة ا
ضين اجهة للمفولة مووعلى طا

هدلشااو

يجلس في جانب من هد ولشاا	
ع بحيث يمكن ستمالفة جلسة اغر
ضين لمفولة من قبل ايته بسهوؤر
عد للجنة لمسار المستشااو
لملكيةا

لخلفي من ء الجزعد في امقا	
اجهة ، في موعستمالفة اغر

ي أس ولنامة ا، لعاضينلمفوا
ر جلسة شخص يهتم بحضو

مة، وع عاستماا

ً
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لتي قد ثائق الوض اشات لعرشا	
ء بعينها اجزهمية لات أن ذتكو

د لشهوو اع و/أستمالمن جلسة ا
.ابط فيديولة عبر ردمين لاللمقدا

أ

أ

ن في وص آخرشخااجد أسيتو
، مثل عستمالفة جلسة ال غرحوو
ن جمولمترامن ولد اافرأن وورلمستشاا
جيا لوظفو تكنوموص ولنصوسخو اناو
ص شخالء الاجد هؤمات. يتولمعلوا

ن عقد جلسة ة في ضماعدللمسا
ع.لمستطار اسة قدع بسالستمالا

ر غب في حضواي شخص ريمكن ل
هدتها عبر ع علنية مشاستماجلسة ا

لملكية.للجنة اقع ابث حي على مو

أ

أ

أ

مة في لة المقددنشر ال
عستماجلسة ال

أ

للجنة ، قد تقدم افولظرفي بعض ا
ل كيفية نشر جيهات حولملكية توا
مات. على سبيل لمعلوم نشر او عدأ
جيه بعدم ر تواصد، قد يتم إللمثاا
ب عدم جوو بوهد ألشاية اء هوفشاإ

مات. يطلق على لمعلونشر بعض ا
جيهات عدم جيهات "تولتوتلك ا

لنشر". ا

ص لملكية بنشر نصوللجنة ام استقو
قع لمولعلنية على اع استمالجلسات ا

لملكية. كما قد ني للجنة اولكترلا
للجنة ير ارلة في تقاد أتنشر أيضا

ا ذ، فإلكغم من ذلرعلى الملكية. وا
جيه بعدم لة تخضع لتودلكانت ا

لة. دللنشر، فلن يتم نشر تلك اا

إ
ً

أ
أ
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م عالال إ

فة  في غرم أيضاعاللاجد اقد يتوو
 له. حولمبنى وفي اع وستمالجلسة ا

و ير ألتصول يسمح للصحفيين با
فة جلسة اخل غرات درالحوء ااإجر

م عاللعلنية. ل يسمح لالع استمالا
ي و أهد أي شاية أء هوفشابإ

جيهات عدم مات تخضع لتومعلو
لنشر.  ا

ط لتقان بالصحفيوم اة ما يقودعا
هم فيديو يرو تصود أر للشهولصوا

خل لمدجهم من اوخرلهم وخوء دأثنا
سمح لهم لكن ل يئيسي للمبنى، ولرا

جيه د توجول ولك في حام بذلقيابا
و عدم لتحدث ألنشر. ابعدم ا

جع مر يرم هو أعالللى التحدث إا
لك. 

ً إ

إ

ُ

إ
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نيالتمثيل القانو

ر لمستشاان ومولمحاعد ان يسايمكن أ
لملكية في جمع عد للجنة المساا
عدتك في بينما يمكنهم مسالة. ودلا
، فال ص بكلخاهد الشار ااقرد إاعدإ

و نية ألقانوة ارلمشوك بادامديمكنهم إ
لعلنية. ع استمالل جلسة اتمثيلك خال

أ

لملكية:للجنة امت اا قاذإ

ع مع ر اجتماتك لحضوعوبد	
ميهامحا

 و طلبك لتقديم تك أعوبد	
و ر و/أاقرإ

لة دو طلبك لتقديم أتك أعوبد	

ص لخاميك ام محار قيايمكنك اختيا
اجد في لتوو اة لك و/أرلمشوبتقديم ا

ع لحماية ستمالو جلسة اع أجتمالا
لحك.  مصا

ني عم القانوالد

نية لقانومات المعلواة ورلمشوفر اتتو
ص شخالمجانية لالالمستقلة وا
لملكية للجنة امل مع التعالمهتمين باا
قةعالن اولمعنية بشؤا

أ

إ

لك في: عد ذن يسايمكن أو

ن ة بشأرلمشوامات ولمعلوا	
ءاتها اإجرلملكية وللجنة اسلطات ا

اتها دمحدو

د لشهوات اراقركتابة إ	

نية لقانولقضايا ال اة حورلمشوا	
ية لسرقات اقة مثل اتفالعالات اذ

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

 لمجانيقم الراتصل با
لى ثنين إل من ا800 771 1800

قع لموة ارياو تفضل بزلجمعة أا
www.yourstorydisabilitylegal.

 org.au

إ

http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
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نية ة القانوعدنامج المسابر
الماليةو

نية عند لقانوليف التكاتتم تغطية ا
ق لطرل اكتك معنا من خالرمشا

لية: لتاا

ة زو منحك إجال بك أتصالا	 
ع ستماهد في جلسة ال كشاللمثو

لملكية للجنة ا

ك رو حضوك أرطلب حضو	 
لملكية للجنة المقابلة مع ا

إ	  ر بتقديم خطال لمتثالا
ر بشكل كتابي اقرو إمات أمعلو

ليل في ن يستخدم كديمكن أ
و لملكية، و/أللجنة اا

إ	  ر در للتقديم صاخطال لمتثالا
لملكية. للجنة اعن ا

عائك من قبل ستدن قد تم اا كاذإ
لشخصية لملكية بصفتك اللجنة اا

نية لقانوة اعد للمساهالن مؤفستكو
ء عاستدن قد تم اا كاذلية. إلماا

ً

ً ة عد للمساهالن مؤ، فقد تكومنظمتك
 على تقييم ادعتمالية المانية القانوا

لمنظمة ة ارو عدم قدة أرن قدبشأ
ني لقانوليف تمثيلها اعلى تلبية تكا

لية بات ماض لصعولتعرن اوبد
. ةشديد

ً

إ إ ة رادني لولكترلقع المويتضمن ا
 ل مات حوم معلولعاعي المدا

 ل والجدالتقدم بطلب وكيفية ا
 ةريا. تفضل بزمنية للتقييملزا

www.ag.gov.au

http://www.ag.gov.au/
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لة للمثوطلب إجاز

مج نالملكية بنشر برللجنة ام اتقو
قعها لعلنية على موع استمالجلسات ا

، عستماني. قبل كل جلسة اولكترلا
لمنظمات ممن اص وشخااليمكن ل

مة في هاة وشرلح مبالديهم مصا
ع معينة تقديم طلب ستماجلسة ا
.رلحضون باذل على إللحصو

ة من در عالحضون اذم طلبات إتقد
لذين تتعلق لمنظمات او اد أافرلقبل ا
لملكية. للجنة ام امالة أدلبهم ا

لى فة إضالد باافرللك اقد يشمل ذو
مية.لحكوت الكالوامة ولخدمي امقد

ير منح للجنة لتقرئيس امر لرلجع ايرو
مه.لطلب من عدفقة على االموا

ن ذلو منظمة انح شخص أا مذإ
سمح ، فقد يعستمار جلسة الحضو

ت لهد في حالشال االهم بسؤ
م بتقديمات لقياو اة و/أدومحد

ثر عليهم لتي تؤلقضايا ال اشفهية حو
 سمح لهم أيضا. كما قد يةشرمبا

بكتابة تقديمات في نهاية جلسة 
لعلنية.ع استمالا

إ
أ

أ
أ

إ
أ

أ

إ ُ
ُ

ً ُ

تك عولملكية بدللجنة امت اا قاذإ
لة في جلسة دو طلبك لتقديم أأ
ل ستكماغب في اع علنية، فقد ترستماا

. رن للحضوذل على إلحصوطلب ا
د في جلسات لشهوة ما يتقدم ادعا
ل على لعلنية بطلب للحصوع استمالا
ن في غبوا يرا كانوذر إلحضون باذإ
لة دلكة بشكل يتخطى تقديم ارلمشاا

د لشهول اا، سؤللمثا- على سبيل ا
بة و عمل تقديمات مكتوين أخرلا

لمقدمة في جلسة لة ادلفيما يتعلق با
ع. ستمالا

م استخدر بالحضون اذم طلبات إقدت
ر جلسة ن لحضوذة "طلب إرستماا
ة على فرلمتولملكية" اع للجنة استماا
لملكية.ني للجنة اولكترلقع الموا

أ

آ
أ

ُ

إ
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ً

عمالدة وستشارلا

 من يقالملكية فرللجنة ا تضم ا
د عم للشهولدين لتقديم ارلمستشاا

لعلنية. ع استمالبعد جلسات اقبل و
ر جلسات  بحضون أيضاموكما يقو

ة رلمشولعلنية لتقديم اع استمالا
لك ر في ذلحضواد وعم للشهولداو
. مليوا

ً

Blue Knot Foundation فر تو
عم متخصصة مجانية ات درستشاا
ي وص ذشخاالفر للة تتومة إحاخدو
ي أعم ولدمي امقدهم وسرأقة وعالا

لمعنية لملكية اللجنة اشخص يتأثر با
قة. عالن اوبشؤ

أ

إ

إ

طني على لولساخن الخط ااتصل با
هو متاح . و468 421 1800قم لرا

ً.ميايو

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

ت لصوطنية لنقل الومة الخدبا
)National Relay Service( على 

قم لرابلغهم باو 677 133 قملرا
غب في ي ترلذ ا1468 6146 02

ل به. تصالا

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

نت نترلشة عبر ادرلدفر سبل اتتو
غب في ا كنت ترذني. إولكترليد البراو

ل تصالال وصولوقشة احتياجات امنا
 ن العنول باتصالء اجالر، اصة بكلخاا

helpline@blueknot.org.au

إ
إ

mailto:helpline@blueknot.org.au
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 لدعم بلغة ا كنت تطلب اذإ
ى، اتصل على:أخر

 طنية لومة الخدا	 
 لة حاالاة ورستشالال

(ounselling andtional CNa 
eviceral SerrefRلرقم ( على ا

جم طلب مترا و1800 421 468
ر لمستشام اشفهي )سيقو

تيبات(، أولتربا

إ

 جمة لترمة اخد	 
لشفهية اية ويرلتحرا
(ting andanslarT 
evicereting SerprtnI )

طلب ا و131 450لرقم على ا
طنية لومة الخدصيلك باتو
لرقم لة على احاالاة ورستشالال

468 421 1800.
إ

ي من غب في طلب أا كنت ترذإ
ل تصاالء اجالر، اايلثائقنا بلغة برو

.1800 517 199لرقم على ا

12
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اتصل بنا

الهاتف

إ سمية(.لرلعطل اء استثنالجمعة )بالى اثنين إلن ا م 1800 517 199

طنية لومة الخدلنطق، اتصل باو السمع أبة في او صعولصمم أمن اا كنت تعاني ذإ
غب هم أنك ترخبرا و 677 133قملر )National Relay Service( على اتلصولنقل ا

. 1900 3734 07قملرل باتصالبا

إ  لشفهية اوية يرلتحرجمة الترمة اية، اتصل بخدنجليزلبلغة غير ال بنا تصالال
(onaltiTIS Naا )قم لرل باتصالغب باهم أنك تربراخ 450 131 وقملرمجانية على ال

1800 517 199.

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
http://www.disability.royalcommission.gov.au/
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ابق على علم

ك فيسبو

facebook.com/disability.royalcommission.gov.au

يتر تو

@DRC_AU

إ إ Connect eNewsletterنية ولكترية الخبارة النشرال

إ إ ، tnnecoC ersletteweN يةلشهرنية نصف اولكترلية ارخبالتنا اشرك في ناشترلال
ني على ولكترليد البرلة باساسل ررو أقعنا أك على مواشترلة ارماستتفضل بملء ا

 DRCmailinglist@royalcommission.gov.auنالعنوا
إ

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