
مقدمو الرعاية يفتقدون الدعم
نشرة معلومات

فيما يلي خالصة تقرير أعد بتكليف من المجلس 
االستشاري لمقدمي الرعاية في نيو ساوث ويلز.1

هدف التقرير هو تحديد ما إذا كان مقدمو الرعاية لذوي 

اإلعاقة دون 65 عاما من العمر يفتقدون الدعم منذ بدء 

العمل بـ"النظام الوطني لتأمين اإلعاقة )NDIS("، وإذا كان 

األمر كذلك، تحديد من هم الذين يفتقدون الدعم وما هي 

أسباب افتقادهم الدعم وما الذي يمكن القيام به لمعالجة األمر. 

ومقّدمو الرعاية هم أشخاص غير مدفوعي األجر من أفراد العائلة 

واألصدقاء يقّدمون الرعاية الضرورية المتواصلة لذوي اإلعاقة.

القد توقفت معظم خدمات الدعم الممولة لمقدمي 

 ،NDIS الرعاية في نيو ساوث ويلز منذ بدء العمل بنظام

كما توقف تمويل "البرنامج الوطني للرعاية الترويحية 

)Respite( لمقدمي الرعاية" الذي تموله حكومة الكمنولث. 

ولم تعد تتوفر سوى خدمات بديلة محدودة عبر "بوابة 

ّمقدمي الرعاية" الجديدة التابعة لحكومة الكمنولث.
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استهدف التقرير ثالث فئات:

• مقّدمو الرعاية لذوي اإلعاقة المعتدلة إىل المتوسطة.

  • 
  

  

   • 

مقدمو الرعاية لذوي اإلعاقة الناجمة عن مرض 

مزمن، خصوصا مرضى التليف الكيسي أو التصل ب 

العصبي المتعدد.

مقدمو الرعاية للذين لديهم اضطرابات في الصحة 

   العقلية )خصوصا الذين تكون االضطرابات لديهم  

  معتدلة إىل متوسطة أو نوبي ة )تحصل بشكل 

  نوبات((. 
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النتائج واالقتراحات الرئيسية 

 • حوالي 60000 مقدم رعاية رئيسي ألشخاص لديهم 

• 

  إعاقة في نيو ساوث ويلز بحاجة إىل المزيد من الدعم. 

 74% من ذوي اإلعاقة في نيو ساوث ويلز 

   الذين يحتاجون إىل مساعدة للقيام بنشاطات يومية 

 .NDIS ال يستطيعون الحصول عىل حزمة دعم من  

ّ  

 

   لدعم NDIS بالرغم من أنهم "مؤهلون" بموجب قانون 

   NDIS. عىل سبيل المثال، أقل من 13 بالمائة من 

  مرضى التلي ف الكيسي الذين لديهم صعوبات وظيفية 

  شديدة يحصلون عىل الدعم الذي يحتاجون إليه.

 ،NDIS لضمان تلبية احتياجات المشتركين في نظام •  

• 

  

•  

 • 

   وتلبية احتياجات مقّدمي الرعاية وضمان جدوى خطط 

   NDIS واستدامتها، من الضروري أن يتم إشراك 

 .NDIS مقدمي الرعاية في عمليات التقييم التي تجريها  

  يجب اإلقرار باحتياجات مقدمي الرعاية الشخصية 
   وظروفهم ومهاراتهم واألمور التي يمكنهم القيام بها جيداً، 

 بغض النظر عن أهلية من يقدمون لهم الرعاية 

 .NDIS لدعم  

 من الضروري وضع إجراءات إحالة فعالة بين نظام 

   NDIS و"بوابة مقدمي الرعاية" وخدمات الدعم العامة. 

   ويجب إصالح كفاءة خدمات "بوابة مقدمي الرعاية" 

  ومالءمتها لالستجابة الحتياجات مقدمي الرعاية. 

 تحتاج نيو ساوث ويلز لخدمات إضافية لتلبية 

  احتياجات مقد مي الرعاية وذوي اإلعاقة الذين 

 .NDIS يظلون غير مؤهلين للحصول عىل دعم  
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عدد المشتركين فعليا في نظام NDIS في نيو ساوث ويلز قياسا لتقديرات مكتب اإلحصاء األسترالي 

لألشخاص من سن الوالدة إىل 64 عاماً الذين لديهم إعاقة تحتاج إىل مساعدة )كانون األول/ديسمبر 2019(. 
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منطقة سدني

%20,7

%79,3

بقية أنحاء نيو ساوث ويلز
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%65,9
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NDIS يتلقون دعما من

لم يتلقوا دعما من 

NDIS

•   بلغ أكثر من 120000 شخص من ذوي اإلعاقة في 

  •

   نيو ساوث ويلز عن حاجتهم إىل مزيد من المساعدة 

  الرسمية. لهذا تأثير كبير عىل مقدمي الرعاية. 

 في أغلب األحيان يتم تقييم ذوي اإلعاقة من كافة 

   المجموعات الثالث المستهدفة بأنهم غير مؤهلين 

أعد التقرير Timothy Broadyمن مركز البحوث االجتماعية في الشؤون الصحية في جامعة نيو ساوث ويلز باالشتراك مع نيكول ويبر للخدمات االستشارية 1
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