ARABIC

ما هي اإلساءة
إلى المسنين؟

إنّ اإلساءة إلى المسنين هي نوع من أنواع العنف
العائلي وهي أمر غير مقبول.
إنّ اإلساءة إلى المسنين هي أي فعل يحدث ضمن عالقة تكون الثقة فيها
متوقعة ،وتؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص مسن .غالبًا ما يكون ذلك من قِبل
أحد أفراد العائلة ،مثل الزوج أو الزوجة أو االبنة أو االبن أو ابن األخ/األخت
أو ابنة األخ/األخت أو شخص عزيز.
قد يعاني ما يصل إلى  14في المائة من جميع المسنين في فيكتوريا من
اإلساءة .ومع ذلك ،من المرجح أن يكون الرقم الفعلي يفوق ذلك بكثير ألن
اإلساءة إلى المسنين ال يتم اإلبالغ عنها في كثير من األحيان.
تشير صحيفة الحقائق هذه إلى العنف واإلساءة إلى المسنين التي تحدث ضمن
العائلة يرتكبها إما قريب أو صديق أو شخص معروف وموثوق به )مثل مقدم
الرعاية(.
إذا كنت تشعر بالخوف أو الخجل أو الخشية من طلب المساعدة ،تذكر أن لكل
شخص الحق في أن يكون آم ًنا.

‹ إجبار المسن على إعطاء المال لشخص قريب
‹ أخذ مال المسن لرعايته دون موافقته
‹ الضغط على المسن التخاذ قرارات مالية ،مثل التوقيع على نقل ملكية أو
إجبار المسن على تغيير وكالة عامة.
اإلساءة العاطفية )أو النفسية(
استخدام التهديدات أو النعت بأسماء أو التصغير والتي قد تسبب الضيق أو
الشعور بالعار أو التوتر أو العجز .وقد تشمل أيضًا التهديد بإلغاء فيزا المسن.
اإلهمال
عدم توفير رعاية مناسبة للمسن .األمثلة قد تشمل:

يجب أال يتعرض أي مسن ألي نوع من أنواع اإلساءة أو سوء المعاملة أو
اإلهمال .إن اإلساءة إلى المسنين هي نوع من أنواع العنف العائلي ،وهي أمر
غير مقبول.

‹ عدم توفير الطعام أو المالبس أو المأوى أو العناية الطبية أو العناية
باألسنان

أنواع اإلساءة إلى المسنين

‹ استخدام غير مناسب للدواء

قد يتعرض المسنون لنوع أو أكثر من أنواع اإلساءة .وقد تشمل اإلساءة ما يلي:

‹ إبقاء المسن في حالة مزرية من حيث النظافة

اإلساءة المالية

‹ حرمان المسن من الوصول إلى الخدمات الرسمية قد يؤدي إلى اإلهمال.

تحدث عندما يتحكم شخص ما )يمكن أن يكون أحد األوالد أو أحد أفراد العائلة
أو صديق( في القرارات المالية لشخص مسن أو يحصل على المال أو الممتلكات
األخرى دون موافقة .قد تشمل األمثلة:

االعتداء الجسدي

عوائق اإلبالغ أو الكشف عن اإلساءة إلى المسنين

إلحاق األلم أو األذى من خالل استخدام القوة البدنية .األمثلة قد تشمل:

أسباب عدم اإلبالغ عن اإلساءة إلى المسنين معقدة وقد تشمل:

‹ الضرب

‹ الخوف ،بما في ذلك الخوف من انهيار العائلة

‹ الصفع

‹ قد ال يعرف المسن بأنه يتعرض لإلساءة

‹ الدفع

‹ مشاعر الذنب والعار

‹ استخدام القيود.

‹ االعتقاد بأن العنف واإلساءة واإلهمال جزء طبيعي من حياة العائلة
‹ الخوف من أن طلب المساعدة سيؤدي إلى وضعه في دار رعاية المسنين

اإلساءة االجتماعية

‹ عدم معرفة إلى أين يذهب لطلب المساعدة.

العزلة القسرية والتمادي بعدم المساعدة .األمثلة قد تشمل:

ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كنت تشك في حدوث اإلساءة
إلى المسنين أو إذا كنت تتعرض إلساءة المسنين

‹ منعه من الوصول إلى العائلة واألصدقاء وخدمات المساعدة
‹ عدم السماح له بمشاهدة الزائرين أو بالرحالت االجتماعية

لكل شخص الحق في أن يكون آمناً .إنّ اإلساءة إلى المسنين هي نوع من
أنواع العنف العائلي ،وهي أمر غير مقبول.

‹ منع المسن من الوصول إلى األنشطة أو الخدمات الثقافية
‹ فتح بريد المسن  /وتفحُّ ص مكالماته الهاتفية من دون إذنه.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعرض ألي نوع من اإلساءة إلى المسنين،
يمكنك مناقشة مخاوفك مع صديق أو أحد أفراد العائلة الموثوق بهم ،أو طبيب
أو إحدى الخدمات المتخصصة المذكورة أدناه.

اإلساءة الجنسية
هي أي نوع من انواع النشاط الجنسي القسري أو غير المرغوب فيه ،بما في
ذلك استغالل شخص غير قادر على إعطاء الموافقة.

للمزيد من المعلومات والمشورة ،يرجى االتصال بـ:
منظمة حقوق المسنين فيكتوريا )(Seniors Rights Victoria
– 1300 368 821
متوفرة من الساعة  10.00صباحا ً إلى  5.00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة.
للمزيد من المعلومات حول حقوق المسنين فيكتوريا )Senior Rights
 (Victoriaتفضل بزيارة www.seniorsrights.org.au
1800xRESPECT – 1800 737 732
متوفرة  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع.
للمزيد من المعلومات حول خدمة االحترام ،(1800 RESPECT) 1800
تفضل بزيارة www.1800respect.org.au
r

خدمة اإلحالة للرجال )– (Men’s Referral Service
1300 766 491

إذا كنت قلقا على سالمتك المباشرة أو على سالمة شخص آخر ،فيرجى
االتصال بـثالثة أصفار ) (000للحصول على خدمات الطوارئ.

متوفرة من الساعة  8.00صباحا ً إلى  9.00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة،
ومن الساعة  9.00صباحً ا إلى  5.00مسا ًء من السبت إلى األحد.
للمزيد من المعلومات حول خدمة اإلحالة للرجال ،تفضل بزيارة
www.ntv.org.au

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
www.respectvictoria.vic.gov.au

