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بمقدمي  الرعایة   دلیل  قانون ( اإلقرار)
في  نیو  ساوث  ویلز  لعام   2010

یقر  قانون  ( اإلقرار) بمقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث  ویلز  لعام  2010 ( القانون) بالدور  القیم  

ومساھمة  مقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث   ویلز.
ھناك  ما  یقارب   1854,300  من  أفراد  األسر  واألصدقاء  والجیران  في  نیو  ساوث  ویلز  الذین  یقدمون  رعایة  ودعم  بدون  تلقي  أي  أجر  لشخص  آخر  

بسبب  إعاقة  یعاني  منھا،  أو  مرض  مزمن،  أو  مرض  عقلي،  أو  خرف  أو   شیخوخة.

تتولى  وزارة  المجتمعات  والعدل (DCJ) تنفیذ  القانون .

تمت  مراجعة  القانون  في  عام  2016،  مع  إجراء  تعدیالت  طفیفة  علیھ  في  حزیران/یونیو   2017.

بمقدمي  الرعایة  في  نیو ُ  السمات  الرئیسیة  لقانون (اإلقرار )
ساوث  ویلز  لعام  2010

ُمیثاق مقدمي الرعایة في نیو ساوث ویلز 
  تمتم تحدید المیثاق في الجدول 1 من القانون وعلى ظھر صحیفة الحقائق ھذه. یتألف من 13 مبدأ تقدم 
بما في ذلك تقدیر  مساھمات مقدمي الرعایة، وصحتھم  إرشادات حول القضایا المھمة لمقدمي الرعایة،

ور فاھیتھم، واحترام التنوع واإلقرار بمقدمي الرعایة كشركاء في تقدیم الرعایة. 

التزامات  ھیئات  القطاع  العام
یجب أن تتأكد  ھیئات القطاع العام (بما في ذلك الوزارات الحكومیة والمجالس المحلیة والسلطات األخرى) 

من أن موظفیھا یدركون ویفھمون میثاق مقدمي الرعایة في نیو ساوث ویلز. یجب علیھم التشاور مع مقدمي 
الرعایة أو المنظمات التي تمثل مقدمي الرعایة عند صیاغة السیاسات التي تؤثر على مقدمي الرعایة. یجب

 

“There are only four 
kinds of people in 
the  world. 

Those who have 
been  caregivers. 

Those who are 
currently  
caregivers. 

Those who will be 
caregivers, and 
those  who  will  
need a caregiver.” 

سیاسات الموارد  على  ھیئات القطاع العام أیضا مراعاة میثاق مقدمي الرعایة في نیو ساوث ویلز عند تطویر
البشریة الداخلیة التي قد تؤثر على مقدمي الرعایة الذین یعملون لدیھ م.

باإلضافة إلى ذلك، یجب على  ھیئات القطاع العام التي تقدم خدمات لمقدمي الرعایة أو األشخاص الذین
یقدمون الرعایة لھم (وكاالت الخدمات البشریة) أن تعكس مبادئ  میثاق مقدمي الرعایة عند تقدیم الخدمات.

وي.   یتوجب علیھم اإلبالغ عن التزامھم بالقانون  في تقریرھم السن

المجلس  االستشاري  لمقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث  ویلز 
من  أجل  النھوض  بمصالح   أنشأ  القانون  المجلس  االستشاري  لمقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث  ویلز  (المجلس )
یقدم  المجلس  المشورة  إلى  وزیر  األسرة  والمجتمعات  حول  التشریعات  والسیاسات  المتعلقة   مقدمي  الرعایة .
یمكن  العثور  على  معلومات  حول  دور  یتكون  غالبیة  أعضاء  المجلس  من  مقدمي  الرعایة .  بمقدمي  الرعایة .

 وأعضاء  المجلس  عبر  اإلنترنت  على 

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/carers 
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مكتب  اإلحصاء  األسترالي،  دراسة  إستقصائیة  لإلعاقة  والشیخوخة  ومقدمي  الرعایة  لعام  2018 1ُ
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میثاق  ُمقدمي  الرعایة  في  نیو  ساوث  ویلز 
بمقدمي  الرعایة  لعام  2010 الجدول 1 من  قانون (اإلقرار )

مقدمو الرعایة مساھمة قیمة  للمجتمع  1. یقدم
القیمة التي یقدمھا مقدمو الرعایة  للمجتمع . بالمساھمة  االجتماعیة واالقتصادیة تقر  والیة نیو ساوث ویلز (a 

رون.  یتمتع  بھا  األسترالیون اآلخ  b) ینبغي أن یتمتع مقدمو  الرعایة بالحقوق والخیارات والفرص نفسھالتيا
بھا  . یتمتع  بھا مقدمي  الرعایة والتسلیم الفریدةلتي ا بالمعرفة  والخبرة  c) ینبغي راراإلق 

م.  یقدمون  الرعایة لھ مقدمي الرعایة  واألشخاص الذین العالقة  بین  d) ینبغي  احترام

م  مقدمي الرعایة ورفاھیتھم  أمر مھ  2. إن صحة
یتمتعوا بأفضل صحة  ورفاھیة ولكي یشاركوا في الحیاة األسریة واالجتماعیة والمجتمعیة یجب دعم مقدمي  الرعایة لكي (a 

م.  والتوظیف  والتعلی
م.  الرعایة  واألدوار األخرى، مثل العمل والتعلی یتمكنوا من تحقیق  التوازن بین دورھم في مقدمي  الرعایة لكي یجب  دعم (b 

بالتنوع ولدیھم احتیاجات  فردیة داخل وخارج نطاق دورھم في الرعایة مقدمو الرعایة   3. یتسم
الخدمات،  مع مراعاة وعند  تقدیم السیاسات  والبرامج بھا  في لمقدمي  الرعایة والتسلیم باالحتیاجات  المتنوعة  a) یجبراراإلق 

والوضع االجتماعي واالقتصادي ومكان  اإلقامة والھویة الجنسیة والتوجھ الجنسي . الثقافة  واللغة والعمر واإلعاقة والدین
وتقدیرھا  . ومفاھیم  الرعایة عندھم جزر  مضیق توریس وتراثھم  b) یجب احترام قیم السكان األصلیین وسكان

والنائیة والتسلیم بھا  . المناطق  الریفیة مقدمو الرعایة  الذین یعیشون في التي  یواجھھا بالتحدیات  اإلضافیة  c) یجبراراإلق 
إمكاناتھم الكاملة  . الرعایة  لبلوغ یجب  دعم األطفال والشباب الذین یقدمون (d 

الرعایة  مقدمو الرعایة شركاء  في .4 
االعتبار  عند التقییم یقدمون الرعایة  لھم بعین واألشخاص  الذین واحتیاجات مقدمي  الرعایة  a) یجب أن تؤخذ خیارات وآراء

م.  یقدمون الرعایة  لھ الخدمات المقدمة لألشخاص  الذین والتخطیط  وتقدیم ومراجعة
إلیھا  . والخدمات المناسبة  ومساعدتھم في الوصول مقدمي الرعایة  إلى الدعم  b) یجب إحالة

المتنا ول.  مقدمي  الرعایة حسن التوقیت، وسریع االستجابة، ومالئم وفي  c) یجب أن یكون دعم

 لمزید  من  المعلومات  عن  القانون 
  یمكن  العثور  على  المزید  من  المعلومات  حول  القانون  على  الموقع 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers 
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