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 خلفية ال

  مقدمة 
  بشؤون األرسة والمجتمعات المحلية وخدمات

 (Families, Communities and Disability Services) لعاقةا أصدر الوزير المعن 

وع قانون ُيعرف بقانون  وطرحه ،  Persons with Disability (Regulation of Restrictive Practices) Bill 2020 مشر

وع القانون التعليق لل   حماية األشخاص ذوي اال سبل لتحسي   هذا عام. يهدف مشر
  نيو ساوث ويلز من خالل: حتياجات الخاصة ف 

ذوي االحتياجات تعزيز حقوق األشخاص لسلطة الالمستقل  Ageing and Disability Commissionerنح م   •

 ذلك،تقديم التقارير عن و  ها سات التقييدية ورصد استخدامفيما يتعلق بالممار الخاصة 

  تنظيم  •
استخدام الممارسات التقييدية وتوفي  سبل واضحة للمراجعة  NDIS خدمات لمزوديفيها يمكن األوقات الن 

 استخدامها بشأن 

من وحدة مجموعة موالمستشفيات والمدارس والخدمات الحكومية األخرى باتباع  NDIS خدمات مزودي مطالبة و  •

 المبادئ القائمة عىل حقوق النسان. 

 ب المعلومات هذاكتي  نبذة عن  
  هذا الكتي  الغرض من كتي  

وع القانون. لقد أدرجنا ف  ح مشر  لمساعدتكب المعلومات هذا هو رسر
ً
إبداء عىل  مب أحد عشر سؤاال

شدون به استخدام هذه األسئلة كدليل   م. يمكنكمكائر آ  الخاصة.  ملتقديم مالحظاتك تسي 

جمة هذا الكتي  كذلك قمنا   لغة   Easy Readبات . تستخدم كتي  Easy Readنسخ توفي  و مجتمعاتنا المحلية ب إل لغات بي 

ح مسودة القانون. يمكن العثور عىل نسخ هذه الكتي  وصور بسيطة   الرابط بات عىللشر

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/disability/restrictivepracticesbill . 

 كيفية إبداء آرائكم
   تدلوا بآرائكم من المهم أن 

  بقانون  كيفية تأثي  الف 
هم  ذوي االحتياجات الخاصة وحقوقالمقدمة لخدمات الالعاقة عىل المعن 

  نيو ساوث ويلز. 
 ف 

 من خالل:  مالحظاتكمتقديم  ميمكنك

وع  صفحة الزيارة  - نت قانون الممارسات التقييدية الخاصة بمشر    DCJموقع عىل عير الني 
ون    اللكي 

   زيارة -
ون   Have Your Say الموقع اللكي 

  الجابة عىل األسئلة  -
                                                   إل م الخطية مالحظاتكإرسال ب و هذا الكتي  المدرجة ف 

Policy, Reform and Legislation Team, Level 3, 2 Cavill Ave, Ashfield NSW 2131 

  إل مالحظاتكم عير إرسال  -
ون  يد اللكي   policy@justice.nsw.gov.auالير

  1800  263 244االتصال عىل الرقم  -

ة ال ممالحظاتك وا أن تقدمبمكان  يةهممن األ ة منهذه البدأ . تمشاوراتخالل في     9الساعة  في 
كانون األول/ديسمير   2صباًحا ف 

  الساعة  2020
   11.59وتنته  ف 

/يناير   29مساء ف   
 . 2021كانون الثان 

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/disability/restrictivepracticesbill
https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/disability/restrictivepracticesbill/
https://www.nsw.gov.au/have-your-say
https://www.nsw.gov.au/have-your-say
https://www.nsw.gov.au/have-your-say
mailto:policy@justice.nsw.gov.au
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  قانون جديدصدار حاجة ل الما 

 نبذة عن الممارسات التقييدية

  التأو حريتهم ذوي االحتياجات الخاصة   حق من (Restrictive Practices)التقييدية الممارسات  تحد 
أو  تهم حرك لحمايف 

القيود )الكيميائية أو الميكانيكية أو البيئية أو أنواع اآلخرين من األذى. يمكن أن تشمل هذه الممارسات مختلف حماية 

 ( أو العزل. جسديةال

وري   تنظيم الممارسات التقييدية من الرص 
 
وق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وقد من حقكبي  حد بشكل  ها النامكبإ ألن

ة طويلة. يجب أ إذا تم  عافيتهم تشكل مخاطر عىل صحتهم و  تستخدم الممارسات التقييدية ن استخدامها بطريقة خاطئة أو لفي 

اتيجيات أن يتم  أخذ اال بعد فقط من كمالذ أخي     االعتبار خرى األ سي 
 ها. توتجربف 

 النموذج الحال  

  بعض األحيان من قبل مستخدم ت
  تمويلهم  خدمات العاقة الذين يتم  زودي الممارسات التقييدية ف 

 إطار ف 

National Disability Insurance Scheme (NDIS) اليا ونيو ساوث ويلز عىل   أسي 
 ح لمزوديا سمعدم ال. ينص القانون ف 

  ة يحكومال اتسياسالبموجب  الحصول عىل ترصي    حباستخدام الممارسات التقييدية دون  NDISخدمات 
نيو  المعمول بها ف 

نامج برتبطة غي  الم وساطبعض األتتبع ساوث ويلز.  ق بالخاصة قواعدها ، مثل المستشفيات، NDISير
ّ
الممارسات فيما يتعل

  قوانينها وسياساتها المحددة. 
 التقييدية المنصوص عليها ف 

 ، NDISبرنامج   بموجب
 
   رصي    ح تالقواني   بشأن مسؤولة عن وضع ه  الساوث ويلز  حكومة نيو فإن

الممارسات التقييدية الن 

نامجالمن ستفيدين مع الم NDISزودو خدمات يستخدمها م   نيو ساوث ويلز. هذه القوا  ير
  وثيقتي   ني   موضحة ف 

من حالًيا ف 

                                           NSW Restrictive Practices Authorisation Policy تحمل العناوين اتياسسوثائق ال

استخدام ببموجب هذه السياسات سمح ي و . Practices Authorisation Procedural Guide Restrictive NSW و 

  إات الممارسال
  نيو ساوث ويلز  NDISطار برنامج تقييدية ف 

  حالف 
  : كان  فقط ف 

  بمعايي  لجنة ه  و المحددة التقييدية  ةمعلومات حول الممارسلدى المشارك خطة دعم للسلوك تتضمن  •
 ، NDISتف 

  (Restrictive Practices Authorisation Panel)الممارسات التقييدية المعنية بترصي    ح لجنة القامت  •

 هذا الصدد بترصي    ح  إصدار ب

ة موافقة المشارك أو الوص  وقد تم  كذلك الحصول عىل  •   . المستني 

 الغرض من القانون الجديد

  
 
  الحد

  المتمثل ف 
مت حكومة نيو ساوث ويلز بالهدف الوطن  اتفاقية وذلك بما يتوافق مع  إلغاءها من الممارسات التقييدية و  الي  

 ةلخاصا  االحتياجاتاألمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD)  حماية حقوق وحريات وكرامة  هو وهدفها

قت . حتياجات الخاصةاألشخاص ذوي اال 
 
اليا صد وط اتفاقية عىل أسي  ام ووافق CRPDرسر  لت عىل االلي  

ً
.  بها وفقا لقانون الدول 

 
 
  وجود قواعد قانونية صارمة حول  إن

  تحقيق هذا  استخدام الممارسات التقييدية ه   يمكن فيها األوقات الن 
الخطوة األول ف 

 الهدف. 

ح إل إضفاء الطابع الرسم  عىل السياسة الحالية    القانون مع المنصوص عليها يهدف القانون المقي 
حماية توفي  المزيد من الف 

  و . االحتياجات الخاصةذوي ألشخاص ل
  هذا يعن 

 
 : أن

https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=592755
https://www.facs.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/593319/Restrictive-Practices-Authorisation-Procedural-Guide.pdf
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  محمية  ذوي االحتياجات الخاصة حقوق وحريات األشخاص  •
  محدودةالقانون وأي قيود عىل هذه الحقوق ظل ف 

ً
جدا

 بما يتماشر مع المبادئ القائمة عىل حقوق النسان، فقط بها ُيسمح و 

  يقيود الوضوح  •
  إطارها استخدام الممارسات التقييدية ب NDISخدمات  يدو ز مقوم القانونية الن 

 ، ف 

  عملية و  •
  الممارسات التقييديةرصي    ح مع مبادئ ت يةتماشمنيو ساوث ويلز الترصي    ح ف 

 . (National Restrictive Practices Authorisation Principles)الوطنية

  السابقة اتر و شامال
  االعتبار ال

ح ف    ال مالحظات أخذ القانون المقي 
  ذعملية التشاور العام الخالل   توردن 

  و   2019 عامال ي أجري ف 
ورقة الواردة ف 

،  ذه العمليةخالل ه . NSW Government Restrictive Practices Authorisation Consultationحول  اتمناقشال

  المشاورات 
هم من الخدمات و والعائالت ومقدم  الرعاية ومقدم  حتياجات الخاصة شخًصا من ذوي اال  332شارك ف  غي 

 ،  األشخاص المعنيي   
ً
 منظمة.  16مساهمات رسمية من  كما وصلتنا أيضا

  أدل بها ذالرئيسية  علمنا من خالل المالحظات
هم بو حتياجات الخاصة اال  و و الن   غي 

 
 هم: أن

  موافقون •
 
  عىل أن

 
ليجب أن  إلغاءها من الممارسات التقييدية و  الحد

ّ
 الهدف العام،  يشك

حة مؤيدون ل •   تتطلب و مبادئ الممارسات التقييدية المقي 
 : أن  الممارسات التقييدية عىلالن 

o  ز عىل
ّ
 الشخصترك

o االخيار األ تستخدم
ً
 قل تقييد

o حد  أدن  ها إل رص وقتتقي 

o يتم رصدها 

o  بانتظام.  تتم مراجعتها 

  إطار برنامج  دعمالتطبيق المبادئ عىل  يريدون •
 وعىل الخدمات الحكومية،  NDISالذي يحصلون عليه ف 

   بشكل أوسعالمشاركة  يريدون •
 الممارسات التقييدية، الخاصة بقرارات المناقشات و الف 

  يريدون •
ُ
 ،تخذ القرارات محلًيا من قبل أشخاص يعرفونهم ويثقون بهمأن ت

  القرارات. تسمح لهم بمستقلة إجراءات  يريدون •
 الطعن ف 

   ممكنكي
قراءة المزيد عن المواضيع والنتائج الرئيسية ف 

Restrictive Practices Authorisation in NSW – Consultation Findings Report الرابط  عىل

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/disability/restrictivepracticesbill . 

  

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/disability/restrictivepracticesbill
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 القانون الجديد؟لعبه ذي سي دور الما ال .2

 النقاط الرئيسية   
اف عىل ت Ageing and Disability Commissioner للمفوض سيكون •   الرسر

الممارسات  ري    ح اصدور جديد وهام ف 

  نيو ساوث ويلز. 
 التقييدية ف 

  نيو ساوث ويلز وحدة تقديم مجموعة م سيتم   •
  يجب عىل الوكاالت الحكومية ف 

من مبادئ الممارسات التقييدية الن 

طلب من الوكاالت الحكومية يُ سو . حتياجات الخاصةتقديم خدماتهم لذوي اال عند تطبيقها  NDIS خدمات ومقدم  

  تستخدم الممارسات التقييدية 
  نيو ساوث ويلز الن 

ح استخدامف    ها أو تقي 
ً
م تقريرا

 
عن  ADC لمفوض سنوًيا  أن تقد

 امتثالها لهذه المبادئ. 

 .NDISستفيدين من برنامج استخدام الممارسات التقييدية عىل المبري    ح اتص لستصدار اال رسمية جراءات إوضع  سيتم   •

شاد به  (trusted person’ framework‘)موثوق" الشخص ال"تحت مسم  جديد عمل إنشاء إطار  سيتم   •   لالسي 
ف 

  حال تقييدية ال اتممارساستخدام الاألشخاص الذين يمكنهم الموافقة عىل  عملية تحديد 
و ذالشخص  عدم قدرةف 

 القرار. هذا اتخاذ االحتياجات الخاصة 

 . ري    ح اصلتالمتعلقة باقرارات لمراجعة السيتم إنشاء مسار واضح  •

 

وع القانون     مسودة مشر
 
حات الواردة ف المقبر

  2020الخاص بذوي االحتياجات الخاصة للعام  

 حول )ترصي    ح الممارسات التقييدية( 

 والمبادئ التوجيهيةهداف األ 2.2.1

وع القانون هو تنظيم استخدام الممارسات التقييدية عىل الممن رئيس  الهدف ال هدف عام  مع  NDISستفيدين من برنامج مشر

 : هداف. تتضمن األإلغاءها لحد من الممارسات التقييدية و سع  لهو الو 

ورة  • ه لحماية الشخص و فقط استخدام الممارسات التقييدية عند الرص   من األذىغي 

سوء المعاملة حياة خالية من حن  يتمكنوا من العيش االحتياجات الخاصة ذوي الخاصة ب تعزيز حقوق النسان  •

 والهمال واالستغالل. 

وع القانون  3مادة النص ت   نيو ساوث ويلز ومقدم  وذلك توجيهية المبادئ عىل المن مشر
  لمساعدة الوكاالت الحكومية ف 

 تقييدية. الممارسات لل معىل حماية حقوق األشخاص عند استخدامه NDIS خدمات
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  سلطت الضوء عىل أهمية النهج  
  وردت خالل عملية التشاور العام والن 

تعكس هذه المبادئ مالحظات أصحاب المصلحة الن 

  الذي يركز عىل 
  حياتهم والمشاركة ف 

ف هذه المبادئ بحق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بالتحكم ف  الشخص. تعي 

  
 القرارات المتعلقة بالممارسات التقييدية يجب أن تأخذ ف 

 
ا أن

ً
  ذلك. كما ذكروا أيض

عملية صنع القرار والحصول عىل الدعم ف 

ا" وأن يُ االعتبار الظروف الفردية وأن يكون خيار الممارسات ا
ً
عمل به ألقرص وقت وأن يتم  لتقييدية المستخدم "األقل تقييد

 رصد هذه الممارسات ومراجعتها بانتظام. 

 

وع القانون 7بموجب المادة     ة يحكومالوزارات الجميع   ، تحتاجمن مشر
 NSW Healthنيو ساوث ويلز مثل ف 

    Department of Educationو   Department of Communities and Justiceو
والهيئات الحكومية األخرى الن 

 ألتأكد من لتستخدم الممارسات التقييدية  
 
  تقدمها ل ن

والمبادئ  األهداف  تراع  حتياجات الخاصة وي اال ذالخدمات الن 

  تقدمها الخدمات هذه شمل تالتوجيهية. و 
المدرش  ، مثل النقل وكاالت المقابل أجر بطلب من هذه غي  حكومية مرافق الن 

ل. والرعاية خارج عان المُ    المي  

 تحتاج هذه الوكاالت بعد ذلك إل تقديم تقارير سنوية عن كيفية اتباعها لألهداف والمبادئ التوجيهية إل 

Ageing and Disability Commissioner ا من التفاصيل حول كيفية تقديم هذه الوكاالت التقارير . ستوفر
ً
اللوائح مزيد

 للمفوض. 

 

  بمفوض الدور  2.2.2
 الشيخوخة والعاقةالمعن 

  بالشيخوخة مفوض ال) NSW Ageing and Disability Commissionerيعمل مكتب 
  نيو ساوث ويلز( المعن 

والعاقة ف 

الضعفاء  أو بالغ من ذوي االحتياجات الخاصةمع المنظمات الحكومية وغي  الحكومية األخرى لضمان حماية أي شخص مسن 

 من سوء المعاملة والهمال واالستغالل. 

وع القانون 5مادة منح الت   Ageing and Disability Commissioner المفوض من مشر
ً
ائف الجديدة فيما من الوظ عددا

 : ذوي االحتياجات الخاصةيتعلق باألشخاص 

وع القانون •  التوجيهية هومبادئ  تعزيز أهداف مشر

  نيو ساوث ويلز حول كيفية اتباع  •
الممارسات التقييدية المنصوص الخاصة بمبادئ التثقيف الوكاالت الحكومية ف 

وع القانون،    مشر
 عليها ف 

اف عىل  •   يجب عىل مقدم   التصاري    ح الخاصة بإصدار الجراءات الرسر
عها ودعم ذوي  اتبا NDIS خدمات الن 

 هم،آرائوإبداء لمشاركة عىل احتياجات الخاصة اال 

 : 2السؤال 

  نيو ساوث ويلز 
 بما فيه الكفاية؟متي   هل إطار تقديم التقارير الخاص بالوكاالت الحكومية ف 

 : 1السؤال 

وع القانون؟    مشر
حة ف   هل توافقون عىل األهداف والمبادئ المقي 
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  ري    حاالتصإصدار قرار عن غي  راٍض شخص  يطلبالممارسات التقييدية عندما ري    ح اصمراجعة القرارات المتعلقة بت •

 ، تهراجعبم

 رير لحكومة نيو ساوث ويلز حول القضايا المتعلقة بكيفية استخدام الممارسات التقييدية عىل  اتقالتقديم و  •

 . االحتياجات الخاصةاألشخاص ذوي 

 صادرة بموجب تصاري    ح سلطة تبادل المعلومات حول استخدام الممارسات التقييدية وأي بلمفوض يحظ  اس

  ذلكالحكومية القانون الجديد مع الهيئات 
  نيو ساوث ويلز والكومنولث، بما ف 

 األخرى ذات الصلة ف 

NDIS Quality and Safeguards Commission وNDIS Launch Transition Agency  . 

 

  يمكن وال ي 2.2.3
 الترصي    ح بهامكن الممارسات التقييدية النر

وع القانون الممارسات التقييدية المت   حددها  اتتعريفالسقة مع نايحدد مشر
  الن 

. كما  NDIS برنامج خدمات إطار الكومنولث ف 

  يمكن ي
  نيو ساوث ويلز. الترصي    ح بحدد أنواع الممارسات الن 

 ها ف 

  وضعها قواعد البموجب 
نامج الكومنولثالن    ، هناك خمس فئات من الممارسات التقييدية NDIS لير

 والن 
ُ
الممارسات ب"عرف ت

 : ه  و  ‘(. ′regulated restrictive practices)التقييدية المنظمة" 

  غرفة بمفرده. وضع  أشياء مثل ويشمل العزل،  .1
 الشخص ف 

،  التقييد  .2  
 . هنفس ئه لإيذاالحؤول دون و تهدئته أشياء مثل إعطاء الشخص دواء لويشمل الكيميان 

،  التقييد  .3 ن ال يحن  الكراش  المتحركة قفل مكابح أشياء مثل ويشمل الميكانيك 
ّ
التحرك من الشخص تمك

 بشكل مستقل. 

  إمساك الجسدي، ويشمل أشياء مثل التقييد  .4
 

أو   ؤذيه الشخص لمنعه من القيام بأشياء يمكن أن تذراع

 شخص آخر. تؤذي 

5.   
ء يريده. ئخزاالأشياء مثل قفل يشمل ، و التقييد البين   

  ن لمنع الشخص من الحصول عىل شر

 

وع القانون عىل أنه ال يمكن استخدام هذه الممارسات التقييدية المنظمة إال إذا كان مرصح 9 مادةنص الت  بذلك من مشر
ً
ا

 بموجب القانون الجديد. 

  ال ي 8 مادةال تحددوقد 
  بعض الممارسات التقييدية المحظورة والن 

ألطفال االقانون الجديد، مثل عزل مكن الترصي    ح بها ف 

 إضمكن ن المم.  NDISبرنامج ستفيدين من الم
ً
  المستقبلافة أنواع أخرى من الممارسات التقييدية إل هذه الفئة أيضا

 ف 

  اللوائح. بموجب 

 : 3السؤال 

ومراجعة  استخدام  Ageing and Disability Commissionerمفوض لباالمنوطة هل تدعم المسؤوليات الجديدة 

 ؟ عىل نحو مالئم لممارسات التقييديةا
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 NDISخدمات صاري    ح الخاصة بمقدم  التإصدار عملية  2.2.4

وع القانون رش  يُ    يجب عىل مصاري    ح التإصدار عملية الدعائم لمشر
ات ممارسالستخدام ال اتباعها  NDISقدم  خدمات الن 

وع القانون هو ضمان عدم استخدام  ه الفقرة . الهدف من هذNDISستفيدين من برنامج تقييدية عىل أحد المال من مشر

ب لوذلك ماسة لها الحاجة ال  عند الممارسات التقييدية إال 
 
موافقة  يتم  الحصول عىل وعندما تكون آمنة وعندما  ذىاأل تجن

ة  . فقط NDISالمستفيدين من برنامج وعىل   NDISخدمات عىل هذه  إصدار التصاري    ح ية ق عمل. ستطب  عليها  مستني 

ورية للترصي    ح باستخدام ال متطلبات العىل  10مادة النص ت ح: تقييدية بموجب القانون ال اتممارسالرص   المقي 

يتم  وضعها من   (behaviour support plan) الممارسة التقييدية جزًءا من خطة دعم سلوك  هذه يجب أن تكون  •

  مجال الممارس قبل 
نامج تابع ل سلوك  ال دعم ف   ؛ NDIS (NDIS behaviour support practitioner)ير

 ؛  هذه الممارسة التقييديةاستخدام قد وافق عىل  NDISالمستفيد من برنامج يجب أن يكون  •

 . صاري    حالتصادر عن لجنة بموجب ترصي    ح الممارسة التقييدية هذه أن يكون استخدام يجب و  •

 الموافقة والشخص الموثوق  بالطار الخاص  2.2.4.1

 للمالحظات 
ً
  الوفقا

  س. رصي    ح عملية التمحور ، ستظل الموافقة خالل عملية التشاور العام توردن 
ض القانون الجديد ف  يفي 

 بالمقام األول 
 
حصوله أو يرفض، مع وافق ويمكنه إما أن ي اتالقدرة عىل اتخاذ القرار و االحتياجات الخاصة الشخص ذلدى  أن

 . عند االقتضاء الدعم عىل 

  يجب عىل مت ءاجرا عىل ال   4فقرة نص الت
اتباعها للحصول عىل الموافقة عىل استخدام الممارسات  NDISقدم خدمات الن 

   قد يتم  موافقة. الحصول عىل الدون  التقييديةالممارسات ترصي    ح بالتقييدية. ال يمكن ال
إصدار   ستثنائيةاال ظروف بعض الف 

لجنة تأكد الموافقة. ستهذه للحصول عىل  تواصلةمحاوالت مب NDISمقدم خدمات عندما يقوم وذلك   تصاري    ح مؤقتة

 . صاري    ح قبل إصدار أي تالموافقات للحصول عىل الصحيحة الجراءات تباع صاري    ح من االت

بمعلومات يمكن ه تزويد NDISأحد المستفيدين من برنامج الذي يسع للحصول عىل موافقة  NDISيجب عىل مقدم خدمات 

تقييدية سحب ال ةممارساستخدام الالذي وافق عىل  NDIS بإمكان المستفيد من برنامجبقراره. مرتبطة فهمها بسهولة و 

  أي وقت
 يريدها ببأي وسيلة  عير  يويمكنه أن  موافقته ف 

 
 الممارسة التقييدية. هذه ستخدام ام يعد يرغب به لأن

وع القانون إطار عمل استحدث  شاد  (trusted person’ framework)‘موثوق"  الشخص ال"جديد تحت مسم مشر لالسي 

  عملية تحديد به 
  حال لم يكن الشخص ذو ف 

األشخاص الذين يمكنهم الموافقة عىل استخدام الممارسات التقييدية ف 

 عىل اتخاذ هذا القرار. 
ً
  وردت خالل عملية بناء عىل الإطار الشخص الموثوق تم  وضع االحتياجات الخاصة قادرا

مالحظات الن 

  أفادت التشاور العام  
 والن 

 
  13مادة الوقد حددت يعرفونهم ويثقون بهم. ناس رارات من قبل أقالتخذ أن تاألشخاص يريدون  بأن

تيب الذي ي   بعض الحاالت، الي 
، وف    عىل األشخاص الموثوقي   المناسبي   لألطفال والبالغي  

م خدمات نبع 
 
  اتباعه  NDISمقد

ف 

 هم: و . ممعهالتواصل  عملية 

.  NDISستفيد من برنامج  ماليكون عندما ، يات األبويةمسؤولذي يضطلع بالالشخص ال •
ً
 طفًل

 الممارسات التقييدية، إن وجدت. همة موالذي تعود إليه  NDIS المستفيد من برنامجالوص  عىل  •

ا وليس لديه وص  معي     NDISالمستفيد من برنامج إذا كان  •
ً
األشخاص مع صل واالتعندها ، يمكن شخًصا بالغ

تيبوفق عىل اعتبار أنهم شخص موثوق  التاليي     : التال   الي 
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  حال لم يكن هذا ، NDISالمستفيد من برنامج  زوجة/ زوج .1
  الزوجة/ الزوجف 

ً
ال زالت  تحت الوصاية و موضوعا

  ذلك العالقات ال
  ي   انو بموجب الق اتجيوالز  (de facto)قائمة بحكم الواقع العالقة وثيقة ومستمرة )بما ف 

 للسكان األصليي   أو سكان جزر مضيق توريس(.  ةالعرفي

 وثيقة ومستمرة. ال زالت إذا كانت العالقة م برعاية الشخص ذو االحتياجات الخاصة شخص قا .2

ب صديق أو قريب  .3 كان لهذا الشخص عالقة شخصية وثيقة واهتمام ، إذا  NDIS المستفيد من برنامج من مقر 

 شخص  برفاهه. 

 

  واردة عىل التعريفات ال  ي   تعريفات هؤالء األشخاص الموثوقستند ت 
 .Guardianship Act 1987ف 

 

 اللجان المعنية بالتصاري    ح  2.2.4.2

   (Authorisation Panels)اللجان المعنية بالتصاري    ح عىل  19مادة نص الت
يرغبون ممن  NDISمقدمو خدمات ها ئسينشالن 

  
  وممارس المعنيي    NDISمقدمو خدمات يجب أن تتضمن كل لجنة من اللجان ة. يد يقيات التممارسالاستخدام ف 

مستقل ف 

   ي   المسجل من( behaviour support practitioner) دعم السلوك  مجال ال
 . NDIS برنامج ف 

وري تقييدية، ال اتممارس ترصي    ح بالللحصول عىل     NDISفق مقدم خدمات تي أن من الرص 
 
هو ذلك  والممارس المستقل عىل أن

شخص آخر. سيقوم  إيذاء نفسه أو إيذاء من  NDISعىل المدى القصي  لمنع المستفيد من برنامج  القيام بهأفضل ما يمكن 

اتيجيات األخرى  NDISخدمات  المستقل بدعم مقدم  الممارس   للتعرف عىل االسي 
ً
 . وتجربتها أوال

 

 : 4السؤال 

 وعمىل  بما فيه الكفاية؟  متي    NDISبرنامج المستفيد من الحصول عىل موافقة العمل الخاص بهل إطار 

 : 5السؤال 

ر هل 
 
وع القانون يوف   لألشخاص ذوي  بنظركم مشر

 أنفسهم؟ بالتخاذ القرارات  االحتياجات الخاصةالدعم الكاف 

 : 6السؤال 

  تطبيقها عىل إطار الشخص الموثوق؟
 هل هناك أي إجراءات وقائية أخرى ينبع 

 : 7السؤال 

ر هل برأيكم، 
 
  ليوف

  مجال الدعم السلوك  ف 
  من جنة التصاري    ح وجود ممارس مستقل ف 

 ؟اتوالخير  ية االستقاللما يكف 
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 هماءر يبدون آ –  ي االحتياجات الخاصةاألشخاص ذو  2.2.4.3

وع القانون، سيتعي   عىل لجنة التصاري    ح دعوة الشخص ذو االحتياجات الخاصة )والشخص   18بموجب المادة    من مشر

  المناقشات حول الممارسات التقييدية. وسيتمكن من
   الداعم له إذا لزم األمر( للمشاركة ف 

المشاركة بأي طريقة يريدها، بما ف 

آرائه خارج اجتماعات التعبي  عن ذلك الذهاب إل اجتماعات اللجنة أو اختيار شخص داعم للذهاب نيابة عنه أو من خالل 

  ذلك خطة الدعم  
اللجنة. يجب عىل لجنة التصاري    ح تزويد الشخص ذو االحتياجات الخاصة بأي معلومات هامة له بما ف 

  تتطلب استخدام الممارسات التقييدية وأي معلومات حول الخيارات البديلة. يجب تقديم المعلومات 
السلوك  واألسباب الن 

 بطريقة يمكن للشخص ذو االحتياجات الخاصة فهمها. 

 

 التصاري    ح المؤقتة 2.2.4.4

  الالستخدام الممارسات التقييدية قد تدعو الحاجة 
  يحاالت ف 

عىل الشخص ذو االحتياجات مبارسر واضح و فيها خطر كون الن 

  حال اضطر مقدم خدمات . دعم السلوك  للموضوعة خطة م تكن هناك ول اآلخرينالخاصة أو 
 اتممارسالالستخدام  NDISف 

  حالة طوارئ دون ال
 كان ترصي    ح و الحصول عىل تقييدية ف 

 
  استخدامهليحتاج ه سمن المرجح أن

 11مادة التنص ،  ا الستمرار ف 

  غضون شهر واحد. ترصي    ح  عىل  NDISمقدم خدمات وجوب حصول عىل عندها 
 ف 

وع القانون 18مادة  المؤقتة بموجب الصاري    ح مكن إصدار التي .  خطة دعم سلوك  مؤقتةويتطلب ذلك الحصول عىل  من مشر

 أشهر   6لمدة المفعول سارية تبف  هذه التصاري    ح 
 
  التقييدية، ما لم يتم   اتساستخدام للممار أول ن تاري    خ  ابتداء مأقص  كحد

 تجديد. لل قابلةغي  تكون و ، قبل ذلكإلغاؤها 

 

 الشاملة التصاري    ح  2.2.4.5

وع القانون 18مادة  بموجب ال الشاملةتصاري    ح المكن إصدار ي المستفيد  دعم سلوكلشاملة ذلك وضع خطة تطلب وي من مشر

 أقص  شهًرا  12لمدة إصدارها أن يتم  مكن من الم. NDIS من برنامج
 
 ، ما لم يتم إلغاؤها قبل ذلك. كحد

ة   يمكن بأرسع ما و االحتياجات الخاصة الشخص ذخطار  ، إ20 مادةبموجب ال ، NDISيجب عىل مقدم  خدمات    3ضمن في 

ا إخطار م. يجب عليهترصي    ح تم  استصدارهأي بأيام 
ً
  غضون   Ageing and Disability Commissionerأيض

أيام من  7ف 

  تم  رصي    ح استصدار أي ت 
  عملية أخذها باالعتبار  وتقديم جميع المعلومات الن 

 رصي    ح. التإصدار ف 

 : 8السؤال 

وع القانون تيح هل ي   ما يمشر
  عملية  من الفرص كف 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومن يدعمونهم للمشاركة ف 

 القرار؟ صنع

 : 9السؤال 

ا كافًيا ما بي   حقوق الشخص ذو االحتياجات الخاصة ومسؤوليات مقدم الخدمة؟ 
ً
 هل يوفر إطار التصاري    ح توازن
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 وطلبات االستئناف ىالشكاو    2.2.4.6

وع القانون مسار من  6فقرة  ال تحدد  مشر
ً
 واضح ا

ً
  الممارسات التقييدية. ري    ح االخاصة بتصلقرارات امراجعة ل ا

 NDISقدمو خدمات م –المرحلة األول 

  المقام األول أن يتم  عىل الدوام يجب 
ة إل متوجيه وف  قدم خدمات  الشكاوى والمخاوف بشأن الممارسات التقييدية مبارسر

NDIS . معظم الحاالت  خدماتالقدم  ميجب أن يتمكن و  
  حل المشكلة بشعة وسهولة. يمن ف 

ح قتص  أن يقوم القانون المقي 

الممارسات  تلك استخدام بشأن سياسات وإجراءات بوضع الذين يستخدمون الممارسات التقييدية   NDIS  خدمات مو مقد

 الشكاوى. إجراءات خاصة بالتعامل مع لديهم أن تكون و  استخدامها بوالترصي    ح 

 NDISتعذر حل المشكلة مع مقدم خدمات كان من المإذا  
 
ح يتضمن  ، فإن مراجعة مستقلة. حصول عىل لل آلية القانون المقي 

  ابحقوقهم  NDISستفيدين من برنامج بإبالغ الم NDISخدمات  أن يقوم مقدمالقانون كذلك يتطلب و 
 لمراجعة. ف 

 

 – Ageing and Disability Commissionerالثانية  المرحلة 

عن قرار لجنة  ي   راض منفسهأ NDIS مقدم خدماتب منه أو أو شخص مقر  ذو االحتياجات الخاصة شخص اللم يكن إذا 

  بمفوض ال)   Ageing and Disability Commissionerطلب منال م عندها ، يمكنهصاري    حالت
والعاقة(  الشيخوخة المعن 

  مراجعته. 

 . واصلة النظر فيها د المسألة إل اللجنة لميعيعىل قرار لجنة التصاري    ح أو وقد يوافق مراجعة بعد ذلك بإجراء الالمفوض سيقوم 

  وأي شخص آخر م NDISالمستفيد من برنامج و  NDISمراسلة مقدم خدمات  المراجعة، عقب  ،يجب عىل المفوض
عن 

ا  منيابة عنهبال
ً
 أمامهم باالستئناف مرة ثانية حقالمعنيي   بكل إخطار  وإخبارهم بالقرار. يجب عىل المفوض أيض

NSW Civil and Administrative Tribunal . 

 NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT) –الثالثة المرحلة 

 
 
ح ينص عىل  إذا كان شخص ما غي  راٍض عن قرار المفوض، فإن   إل مراجعة التقدم بطلب إمكانية القانون المقي 

NSW Civil and Administrative Tribunal  نيو ساوث ويلز( الشؤون )محكمة  
  غضون و المدنية والدارية ف 

  28ذلك ف 

 . قرار المفوضتاري    خ حصوله عىل يوًما من 

المنصوص عليها و ادة تعمالمراجعة الإجراءات باتباع  NSW Civil and Administrative Tribunal من قبل المراجعةم  ستت 

  
 .Civil and Administrative Tribunal Act 2013 ف 

 : 10السؤال 

 الممارسات التقييدية كافية؟ جعة لمرا NCATمفوض و للالممنوحة سلطات الهل 

 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2013/2
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 مسائل أخرى 2.2.5

  ذلك حماية م 7فقرة تضمن الت
وع القانون بعض األحكام العامة بما ف  عن القانونية المسؤولية من  NDISخدمات  قدم  من مشر

 بإهمال.  همترصفعدم للقانون الجديد و   هملاتثعند امالممارسات التقييدية المستخدمة 

وع ي  عىل حماية القانون عمل مشر
ً
  لكشف عن أي معلومات يتم  اعتبار اب 27بموجب المادة  المعلوماتأيضا

 الحصول عليها ف 

  آخر. طبق ناشخص أو ال موافقة عىل  ما لم يتم الحصولالقانون الجديد جريمة إطار 
  سبب قانون 

ا  7فقرة التنص  
ً
ورية أخرى بشأن مسائل لوائح الوضع لعامة عىل إعطاء صالحيات أيض وع القانون ومراجعة نفيذ لتض  مشر

   القانون الجديد بعد 
 . حقق أهدافهقد سنوات لمعرفة ما إذا كان  5 مص 

 

 

 : 11السؤال 

وع القانون؟  مهل لديك  أي تعليقات أخرى عىل مشر


