
ما هي اللجنة الملكية 
عاقة؟ المعنية بشؤون الإ

في أستراليا، اللجان الملكية هي أعلى شكل من أشكال التحقيق في أمور تهم الجمهور العام. أظهرت 

همال  عاقة هم الأكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة والإ التحقيقات والتقارير الأخيرة أن الأشخاص ذوي الإ

عاقة. سيساعدنا ما نتعلمه من اللجنة الملكية في تثقيف الحكومات  والستغالل مقارنة بالأشخاص غير ذوي الإ

عاقة للعنف وسوء  والمؤسسات الأسترالية والمجتمع الأوسع حول كيفية منع تعرض الأشخاص من ذوي الإ

همال وحمايتهم بشكل أفضل في المستقبل. المعاملة والإ

عاقة في كيفية: ستبحث اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإ

عاقة للعنف وسوء المعاملة   •  منع تعرّض الأشخاص ذوي الإ
والإهمال والستغالل وحمايتهم بشكل أفضل 

بالغ والتحقيق في العنف  •   تحقيق أفضل الممارسات في الإ
وسوء المعاملة والإهمال والستغالل والستجابة لها 

•   التشجيع على مجتمع أكثر شمولية يدعم استقالل 
عاقة وحقهم في الحياة بدون عنف  الأشخاص ذوي الإ
وسوء معاملة وإهمال واستغالل. ستغطي التحقيقات 

جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال والستغالل 
عاقة في مختلف المواقع  تجاه الأشخاص ذوي الإ

والمواقف.

عاقة مستقلة عن  اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإ
عاقة وأسرهم  الحكومة. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الإ

وأصدقائهم والداعمين لهم والصناعة يمكنهم إبالغ اللجنة 
الملكية عن العنف وسوء المعاملة والإهمال والستغالل. 

عاقة من خلفيات  تشجع NEDA بشدة الأشخاص ذوي الإ
المهاجرين والالجئين على سرد قصص معاملتهم بشكل 

غير عادل، وكذلك أفراد الأسرة والداعمين.  

عاقة في معرفة  ترغب اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإ
تجارب الأشخاص مع الأذى والمعاملة غير العادلة:

 •  في المدارس أو النظام العدلي أو احتجاز المهاجرين

 •  في منزل جماعي أو في مكان العمل 

•   في منزلك الخاص

ترغب اللجنة الملكية المعنية بشؤون 

عاقة في سماع ما قام به الأشخاص  الإ

لتحسين الأمور لك وماذا في رأيك 

عاقة.  سيحسن من حياة الأشخاص ذوي الإ
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