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املدينة املتميزة الستمتاع الجميع:

مرشوع اإلدماج الخاص مبدينة بريزبن 
لألعوام 2029-2019  

ملخص



رسالة من رئيس 

البلدية

يلتزم مجلس مدينة بريزبن بتطوير أمناط الحياة يف 

بريزبن حتى تتمكنوا من فعل املزيد من األشياء التي 

تحبونها والتفاعل مع األشخاص واألماكن التي تجعل من 

بريزبن مدينة رائعة.   

من األمور التي تجعل من مدينة بريزبن مدينة صالحة للعيش هو سهولة 

الوصول إليها وشموليتها مام يساعد عىل التأكد من شعور الجميع باالنتامء 

- بغض النظر عن العمر أو القدرات أو الخلفيات.

  قمنا منذ العام 2012 باستثامر أكرث من 230 مليون دوالر لجعل الوصول 

إىل مدينة بريزبن أمرا أكرث سهولة وجعلها أكرث انفتاحا وشموال من خالل 

خطة الوصول واإلدماج الخاصة مبدينة بريزبن واسرتاتيجية كبار السن.   

وقد أدى هذا االلتزام إىل تحويل مدينة بريزبن إىل مكان يستطيع فيه عدد 

أكرب من السكان املحليني من املشاركة أكرث من أي وقت مىض.

لقد قمنا بإجراء بعض التغيريات مام سمح بأن تصبح حافالتنا وعبارات 

CityCats ممهدة %100 لدخولها بالكرايس املتحركة وبعربات األطفال. 

لقد أوجدنا املزيد من فرص الرتفيه مع إتاحة سبعة مرافق لأللعاب املائية 

يسهل الوصول إليها و40 ملعبا الستخدام األشخاص من جميع القدرات. 

أنا فخور أيضا بوجود املزيد من األشياء التي ميكن للمقيمني والزوار رؤيتها 

والقيام بها وتعلمها من خالل املهرجانات املتعددة الثقافات والجامعات 

املجتمعية.

تعزيز أمناط الحياة يف بريزبن يعني اغتنام املزيد من الفرص لتحسني نوعية 

الحياة واالحتفاء بالتنوع وإرشاك السكان األكرب سنا.

  قبل عرش سنوات، كان يبلغ شخص واحد من كل ستة أشخاص ما فوق  ال 

60 من العمر ومن املتوقع بحلول عام 2029 أن يكون هذا العدد شخص 

واحد من كل خمسة أشخاص. يف العام 2006، ولد مواطن واحد من كل 

أربعة مواطنني يف الخارج ويف العام 2016 كان هذا العدد مواطن واحد 

من كل ثالثة مواطنني. يف الوقت الحايل، سيعاين شخص واحد منا من كل 

خمسة أشخاص من عجز ما خالل حياتنا وسيزيد هذا العدد بشكل عام مع 

تقدم العمر السكاين.
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نحن نعلم بأن هناك املزيد من العمل الذي يتعني علينا القيام به وهذا هو 

سبب انطالقنا من هذه اإلنجازات مع املدينة املتميزة الستمتاع الجميع: 

مرشوع اإلدماج الخاص مبدينة بريزبن لألعوام 2019-2029 الذي سيساعد 

عىل توجيه مدينة بريزبن نحو مستقبل أفضل وأكرث شمولية عىل مدى 

السنوات العرش القادمة.

نتوجه بالشكر ألكرث من 1200 مواطن ورشكة وممثل حكومي ومنظمة 

مجتمعية ممن ساعدوا يف صياغة خطة هذا املرشوع.

أحثكم عىل قراءة الخطة الكاملة املوجودة عىل موقع املجلس اإللكرتوين 

بصيغ متعددة.

شكرا لكل من ساهم يف تقديم هذه الخطة وأتطلع إىل ضامن أن تكون 

مدينة بريزبن املستقبلية أفضل من مدينة بريزبن الحالية.

أدريان رشين ري

البلدية رئيس 
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االعرتاف بالوصاة عىل األرض

يعرتف املجلس باألوصياء التقليديني عىل األرض وبعالقتهم الفريدة مبوطن أجدادهم.  

ونعرب عن احرتامنا لجميع الزعامء من السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس 

املوجودين يف بريزبن، ونعرتف مبقدرتهم وحكمتهم. 
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االنجازات التي حققناها حتى اآلن
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استثمر املجلس منذ العام 2012 أكرث من 230 مليون دوالر يف مشاريع عدة لزيادة 

إمكانية الوصول إىل املدينة.
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قمنا بتوفري عبارات CityCats وحافالت 

ممهدة %100 لدخولها بالكرايس املتحركة 

وبعربات األطفال

قمنا بتمويل 143 برنامج 

مجتمعي

بنينا سبعة مرافق لأللعاب املائية 

يسهل الوصول إليها

أتحنا أكرث من 300,000 رحلة يف سيارات األجرة 

للمجلس التابعة 

قمنا بتحسني أكرث من 40 ملعبا مع تحسني سبل 

إليها الوصول 

قدمنا مجموعات املحادثة باللغة اإلنجليزية 

األسبوعية يف املكتبات

قمنا بتمويل أكرث من 250 مهرجانا متعدد الثقافا

قمنا بتحسني سبل الوصول إىل 21 قاعة 

مجتمعية

تم االعرتاف باملجلس كقائد وطني يف معالجة مشكالت 

الوصول واإلدماج.

يف العام 2012، أصدر املجلس خطة الوصول واإلدماج الخاصة مبدينة بريزبن والتي قدمت 

اسرتاتيجية واضحة لضامن أن تكون مدينة بريزبن مكان أكرث سهولة للعيش. كانت الخطة 

مدعومة باسرتاتيجيات هادفة والتي تم إجاملها يف اسرتاتيجية كبار السن باإلضافة إىل 

الربامج املستمرة التي تهدف إىل دعم املجتمعات املتنوعة ثقافيا.

وقد تم االعرتاف بجهود املجلس االستثامرية يف مجال الوصول واإلدماج عرب منحه 25 

جائزة عىل صعيد الوالية وعىل الصعيد الوطني.

الجوائز الخاصة مبشاريع اإلعاقة والوصول واإلدماج للعام  

 :2017 

الوطنية للحكومة املحلية الجوائز 

الجائزة املخصصة ألرباب األعامل للعا م 2016: 

الجوائز الوطنية املتعلقة باإلعاقة

جوائز أبطال كوينزالند الشاملة للجميع للعا م

 2014 و 2015: 

املؤسسة املعنية بإصابات العمود الفقري يف أسرتاليا



املتغرية ّمدينتنا 
إن مدينتنا آخذة يف النمو وسكاننا يتقدمون يف السن واحتياجاتنا أصبحت متنوعة وقد بدأ 

املزيد من الناس من بلدان أخرى بالتعرف عىل أسلوب الحياة الفريد يف بريزبن.

بحلول العام 2029، ستكون مدينة بريزبن موطنا لحوايل 1.4 مليون شخص، مام سيتيح 

املزيد من الفرص ملزيد من التنوع يف املجتمع.

ستكون أعامر ما يقرب من ٪20 من سكان بريزبن بحلول العام 2029 أكرث من 60 

عاما. مع ارتفاع متوسط العمر املتوقع، سيستمر كبار السن يف املساهمة بشكل كبري يف 

مجتمعاتنا.

ستصبح املشاكل املرتبطة باإلعاقة والصحة النفسية أكرث شيوعا. ويشمل ذلك حاالت 

اإلعاقة الذهنية واملعرفية والبرصية والسمعية والحركية.

سيمثل سكان بريزبن مجموعة أكرث تنوعا من بلدان املنشأ التي ينتمون إليها. ففي العام 

2016، ولد مواطن واحد من كل ثالثة مواطنني يف الخارج، مام أسهم بتقديم منظورات 

وأفكار وتقاليد ثقافية جديدة.
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دور املجلس
يتمتع املجلس بتاريخ حافل يف تقديم ومتويل الخدمات واملرافق والبنية التحتية لتمكني 

الجميع من املشاركة الكاملة يف الحياة املجتمعية. وستبقى هذه األدوار وظيفة أساسية 

للمجلس يف املستقبل.

مع تزايد التحديات والفرص يف الحجم والتعقيد، سيحتاج املجلس إىل التعاون مع 

املستويات الحكومية األخرى ومزودي الخدمات املجتمعية والقطاع الخاص لتطوير حلول 

مبتكرة وتعظيم املوارد املتاحة. وهذه مسؤولية مشرتكة لضامن أن تعمل مدينتنا عىل 

توفري الفرص للجميع وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خالل العمل الجامعي.

يدرك املجلس أنه ال يحتاج إىل توجيه كل االستجابات املجتمعية. فالجمع ببساطة ما بني 

األشخاص واملنظامت املناسبني سيعمل عىل الحد من االزدواجية ويلهم الجهود االبتكارية 

ويتيح إنشاء شبكات قوية.

سيواصل املجلس دفاعه عن مصالح املجتمع العام، ليس فقط عىل صعيد املستويات 

الحكومية األخرى ولكن أيضا عىل صعيد األعامل التجارية والصناعات.

تستخدم هذه الخطة ستة أدوار وظيفية، وهي مدرجة أدناه، يف اقرتاحها لإلجراءات 

الالزمة والتي ليست بالرضورة من مسؤولية املجلس وحده بل هي مسؤوليتنا املشرتكة 

كممثلني ملدينة شاملة.
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مزودو الخدم ات: 
الخدمات. تقديم 

املمولون : 
متويل املنظامت األخرى لتقديم خدماتها.

املنظمة :  الهيئات 
تنظيم عدد من األنشطة مبوجب الترشيعات.

الرشك اء: 
تكوين الرشاكات والتحالفات االسرتاتيجية مع أطراف 

أخرى مبا فيه صالح املجتمع.

الوسطاء : 
مساعدة اآلخرين عىل املشاركة يف األنشطة من خالل 

الجمع بني الجامعات واألطراف املعنية .

املنارصون: الرتويج للمصالح املجتمعية لدى صناع 
القرار وأصحاب النفوذ اآلخرين.
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التخطيط ملدينة شاملة للجميع

يكون الجميع محل تقدير يف املدينة الشاملة. وتتميز 

املدينة بشعور قوي باالنتامء للمجتمع ومبستويات عالية 

من املشاركة املجتمعية، فاملدينة الشاملة للجميع هي 

مكان يحظى فيه الجميع باالحرتام ويتمتعون بنفس 

الفرص.

كلنا مستفيد من جعل كل شخص يشعر بأنه جزء من مجتمعاتنا. وتشمل هذه الفوائد:

السالمة 	 تحسني 

	 روابط اجتامعية أقوى والحد من العزلة والشعور بالوحدة وشعور أقوى باالنتامء 
وتحسني الرفاهية والصحة ومتوسط األعامر املتوقعة

	 تحسني الرضا عن الحياة

	 زيادة اإلبداع واالبتكار

	 مشاركات عادلة يف األنشطة االقتصادية وحراك صعودي وتوزيع الرثوات.

بالبناء عىل اإلنجازات السابقة، تربز الخطة الكاملة التزام املجلس املستمر بإنشاء مدينة 

أكرث شموالً وانفتاحا من خالل تحديد عدد من االسرتاتيجيات واإلجراءات العملية، حيث 

تكمل هذه الخطة اسرتاتيجيات املجلس األخرى الرامية لتحقيق االدماج االجتامعي والتي 

تدعم الشباب ومجتمعات السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس. تتضمن الخطة 

أيضا وصفا لطريقة العمل املشرتك ما بني األعضاء الحكوميني وقطاع األعامل والصناعة 

واملجتمع للوصول إىل مدينة أكرث شموال.

عند وضع هذه الخطة، نظر املجلس يف الترشيعات وسياسات حكومة كوينزالند والحكومة 

األسرتالية والنهج الدولية واسرتاتيجيات املجلس الحالية التي ساعدت سابقا يف بناء 

مجتمعات قوية. نظر املجلس أيضا يف املالحظات التي قدمها أكرث من 1200 مواطن ورشكة 

ومؤسسة مجتمعية واملشورة املسداة من هيئة املجلس املعنية مبرشوع اإلدماج الخاص 

بريزبن. مبدينة 
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مدينة تسمح للجميع بالعيش 

واالسرتخاء. 
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لدى بريزبن شبكة غنية من املسابح والحدائق املائية والقاعات املجتمعية واملعدات الرياضية املجانية للياقة البدنية 

يف الهواء الطلق واملكتبات والحدائق والحدائق النباتية واملنشآت اإلبداعية والثقافية والنوادي الرياضية واملراكز 

املجتمعية.

سيقوم املجلس بتوسيع دوره يف دعم عملية اإلدماج خارج إطار مبانينا الخاصة ومساحاتنا املفتوحة من خالل العمل بشكل وثيق مع املطورين العقاريني والجامعات املجتمعية لضامن 

جذب الجميع لهذه املنشآت.سيقوم املجلس أيضا بتشجيع خيارات اإلسكان املتنوعة حتى يتمكن السكان من التقدم بالعمر يف ضواح ومساكن من اختيارهم. الرتكيز املستمر عىل تحسني 

حدائقنا املحلية واستخدام املساحات عىل نحو أفضل من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من الخيارات والوصول إىل املساحات الخرضاء املحلية بشكل أكرث سهولة. بحلول العام 2029، ستتاح 

لألشخاص من جميع األعامر والقدرات والخلفيات فرص متكافئة الستخدام املرافق واملساحات املفتوحة التي ترثي حياتهم. 

اع
مت

ست
اال

 0
4

مدينة حيث ميكن للجميع االستمتاع بنمط الحياة 

وفرص الرتفيه املثرية.  

إن تعزيز أمناط الحياة يف بريزبن وإتاحة املزيد من األشياء التي ميكن رؤيتها والقيام بها يف مدينة نظيفة وخرضاء 

تعني املزيد من الفرص لالستمتاع مبناخنا الجميل والتواصل مع العائلة واألصدقاء يف األماكن التي تجعل من مدينتنا 

مدينة رائعة. 

سيكون برنامج املجلس الحافل باألحداث واألنشطة أكرث شموالً وترحيبا بالجميع. سيتم دعم هذه الفرص من خالل الربامج التي تربط السكان باألنشطة الجديدة خارج شبكاتهم الحالية لتحقيق روابط 

اجتامعية أقوى. بحلول العام 2029، سيتمكن األشخاص من جميع األعامر والقدرات والخلفيات من الوصول إىل األحداث املثرية واألسواق املحلية الحيوية، مع تسهيالت وأماكن أفضل الستمتاع الجميع. 
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مدينة يشعر فيها الجميع باالنتامء وبإمكانية تعبريهم 

عن آرائهم. 

نحث جميع األشخاص يف بريزبن عىل املشاركة يف تحديد شكل مدينتنا كمكان شمويل ومرن للعيش. يجب أن يتمكن 

الجميع من معرفة ما يجري يف بريزبن والتواصل مع املجلس حول أفكارهم. 

سيقوم املجلس بتوفري املعلومات يف مجموعة متنوعة من األشكال واللغات لتلبية تنوعنا الثقايف املتنامي واستخدام التقنيات الجديدة لتسهيل االستمتاع مبدينة بريزبن والتفاعل مع املجلس. بحلول العام 

2029، سيتمكن األشخاص من جميع األعامر والقدرات والخلفيات من الوصول إىل املعلومات والفرص للتواصل مع املجلس واملقيمني اآلخرين يف مدينتنا. 



الركائز الخمس لجعل بريزبن مدينة متميزة 

الجميع. الستمتاع 
ّ

املدينة املتميزة الستمتاع الجميع: مرشوع اإلدماج الخاص مبدينة بريزبن لألعوام 2029-2019 هو عبارة عن خطة املجلس لتسهيل عملية تنقل األشخاص من 

جميع األعامر والقدرات والخلفيات يف بريزبن وعملهم وعيشهم واستمتاعهم وتواصلهم فيها. 

سيسرتشد بالركائز الخمس التالية للوصول بربيزبن إىل مدينة شاملة ذات شهرة عاملية. تجدون قامئة اإلجراءات املحتملة املدرجة تحت كل موضوع من املوضوعات 

يف النسخة الكاملة من الخطة.
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مدينة تسمح بانتقال الجميع يف أرجاءها بأمان 

وسهولة.

بريزبن هي مدينة بها مجموعة من خيارات النقل العامة والخاصة والفاعلة التي يسهل استخدامها. 

سيستمر املجلس باالستثامر يف وسائل النقل العام التي يسهل استخدامها وبتقديم املزيد من الرحالت املريحة واملزيد من خيارات التنقل للجميع. بحلول العام 2029، 

ستكون بريزبن إحدى أعظم املدن التي ميكن امليش والقيادة فيها يف العامل وستتاح أمام السكان خيارات ذكية ومستدامة للتنقل.
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مدينة يستفيد فيها الجميع من اقتصاد 

قوي.

بريزبن مدينة معروفة بفرص العمل الجذابة ومزايا منط الحياة. يتمتع الجميع يف املدينة الشاملة بفرصة العمل 

كموظفني ومن أن يكونوا أصحاب أعامل تجارية وعمالء. 

يعمل املجلس مع املجتمع لبناء اقتصادنا املحيل من خالل توفري وظائف جديدة ومبتكرة مع تشجيع أصحاب األعامل التجارية أيضا عىل احتواء عملية اإلدماج من خالل فرص العمل والخدمات 

العظيمة املتاحة للجميع. بحلول العام 2029، سيتمكن األشخاص من جميع األعامر والقدرات والخلفيات من الوصول إىل فرص العمل واملشاركة الفعالة يف االقتصاد.     



شكرا لكم 

يود املجلس أن يتوجه بالشكر لجميع من شارك يف وضع هذه الخطة، مبا يف ذلك: السكان الذين عرضوا علينا تجاربهم 

وتطلعاتهم وأفكارهم ملدينة أكرث شموالً؛ واملنظامت املجتمعية التي تقدم الخدمات يف األحياء املحلية والتي تجعل من 

بريزبن مكانا أفضل للعيش؛ والرشكات التي تربهن عن ريادتها يف االهتامم بالتنوع؛ والهيئة املعنية مبرشوع اإلدماج الخاص 

مبدينة بريزبن لتوجيهاتها ومشورتها؛ واملستويات الحكومية األخرى؛ وموظفو املجلس الذين يسعون جاهدين لجعل بريزبن 

املستقبلية أفضل من بريزبن الحالية. 
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