
 

1 

 

 

 ً  سوء المعاملة، نستطيع وقف معا

  780780 01609يرجى االتصال بالرقم التالي:  بالغين،لا معاملة سوءراودكم قلق بشأن  إذا

 ايريوركش نورث بمقاطعةالبالغين  حماية

  

 ؟البالغين بحماية نقصدماذا 

  .مستقبال حدوثهدون  والحؤولالمعاملة  سوءمن أجل وقف  سوياً  العمل البالغين بحماية يقصد

  .واإلهمالالمعاملة  سوءالحق في أن يحيى حياة خالية من  إنسان كل يملك

 

 أو اإلهمال؟ سوء المعاملةلخطر  ونالمعرض من هم األشخاص 

وقات مختلفة من ما في أ إلى حدّ  لخطر معرضاً ما يمكن أن يكون شخص وأو اإلهمال. سوء المعاملة خطر لي شخص أن يكون عرضة يمكن أل
 أو اإلهمال هو؛المعاملة  ءسوخطر لالمعرض  بالغخص الالشّ  حياته.

كانت السلطات المحلية تقوم بتلبية أي من تلك االحتياجات المتعلقة بغض النظر عما إذا عاية (الرّ عم والدّ الذي يكون بحاجة إلى  بالغالشخص ال
 ؛الرعاية)بالدعم و

 همال اإلأو معاملة السوء خطر لذي يعاني أو هو معرض والّ 

مواجهة  من أو إلى ضالتعرّ إمّا خطرمن  عاية، عن حماية نفسهالرّ عم وبالدّ كنتيجة لتلك االحتياجات المتعلقة وهو عاجز، 
 أو اإلهمال.سوء المعاملة 

  

 :سوء المعاملةكون يقد 

 اتة مرّ عدّ و أمرا يحدث ة واحدة أيحدث مرّ  أمراً 

 ديحدث بشكل متعمّ  أمراً 

 غير مقصود أمراً 

  جريمة

 

 في: حدثييمكن أن ووقت.  مكان، وفي أيّ  في أيّ  سوء المعاملة حدثيقد 

  منزل شخص ما

  عاية رّ دار لل

  المستشفى

  الوظائف المدعومة وخدمات الرعاية النهاريةخدمات 

  عامةالاألماكن 
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 شخص. من ضمنهم: من طرف أيّ  سوء المعاملة حدثيقد 

  أحد األزواج أو أحد األقارب

  صديق أو جار

  عرعاية مدفوع األجر أو متطوّ مقدم 

  زائفموظف 

  ثقة  شخص محلّ 

 شخص غريب

 من طرف أكثر من شخص. حدثيكما يمكنه أن 

 . منها:سوء المعاملةيوجد هناك العديد من األنواع المختلفة من 

 تقييده بشكل غير مالئم.تم يعندما الحبس في غرفة أو  وأالصفع أو الركل،  وأشخص للضرب، عندما يتعرض  -  الجسدي سوء المعاملة

 غصب شخص ما على المشاركة في عمل جنسي دون رضاه، أو عندما يكون غير قادر على إبداء الرضا. عندما يتم -  الجنسي سوء المعاملة

ضه يتعرعندما يتم أو  ،جعله يشعر بالخوف وأترهيبه،  وأراخ في وجه شخص ما، الصّ  عندما يتمّ أي  -  فسيالنّ  العاطفي أوسوء المعاملة 
 خاذ قرارات.لضغوطات في اتّ 

 استعمال أموال أو ممتلكات شخص ما. إساءةمصادرة أو  وأاحتيال،  ، أوسرقةيعني   - ة الماليسوء المعاملة 

 عاية التي يحتاجها.يشمل عدم إعطاء شخص الرّ  -  قصيراإلهمال والتّ 

 االتجار بالبشر والعمل القسري. -  رق الحديثال

 العائلة.أفراد عندما يحدث العنف بين شريكين أو من طرف أحد  - ة األسري المعاملةسوء 

 أو معتقده. ،عرقه وأعجزه،  وأميوله الجنسية،  وأجنسه،  وأأو التحرش بسبب عمر الشخص،  المعاملة السيئة -  القائم على التمييز سوء المعاملة

ق تمنع الناس من اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلّ عندما يوجد هناك أنظمة جامدة وغير مرنة مع إجراءات روتينية  -  ساتيةاإلساءة المؤس
  اس.النّ لمخاطبة وأساليب غير مالئمة لشخص ما؛  الخاّصة بأسلوب حياتهم؛ وعدم مراعاة االحتياجات الغذائية

عتناء بنفسه. من تجليات إهمال الذات عدم العندما يختار شخص ما عدم ا ذلك يحصلو. سوء المعاملةمن أشكال  شكالً  أيضاً  إهمال الذاتيعتبر 

 على صحته ورفاهيته. ةهام آثارعاية الصحية، ما يترتب عن ذلك ة بالرّ األكل، أو رفض المساعدة المقدمة الحتياجاته الخاصّ 

 

 سوء المعاملةمن عالمات  

  طار:إلويندرج في هذا ا. سوء المعاملةكثير من عالمات اليوجد هناك 

ً عندما   الئقةأو عندما يرتدي مالبس غير  يبدو مظهرأحدهم متسخا

 يصعب تفسيرها ةتبدو عليه إصابعندما 

ً يبدو مرعَ عندما   بعض الناس إزاء با

ً عندما   وبشكل غير عادي  أو منعزالً  يبدو حزينا

 فُقدقد  همال أنّ يكتشف عندما 

 

 أمر خاطئدائما سوء المعاملة 

. نقوم سوء المعاملةمع أي شكل من أشكال  . إننا في مقاطعة نورث يوركشاير ال نتسامح مطلقاً سوء المعاملة تحت طائلةبغي ألحد العيش نيال 
 .فيه مشبوهبسوء معاملة باالستجابة على وجه السرعة عندما يتم إعالمنا  دائماً 

 له. يمكنكم أن تضعوا حداً  معاملة،السوء مكم باإلبالغ عن ابقي
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، أو فقط ألجل الحصول على بعض بالغهمال ممارس على شخص إأو سوء معاملة ، وطرح المخاوف بخصوص معاملةالسوء لإلبالغ عن 

ً أوقات العمل من الساعة الثامنة  أتبد .780780 01609النصائح، يرجى االتصال بالرقم الخاص بمركز خدمات العمالء  إلى  صباحا

، من يوم االثنين إلى يوم الجمعة. سيتم الرد على استفساراتكم من طرف فريق خدمة الطوارئ خارج أوقات العمل غاية الخامسة والنصف مساءً 

 السالفة الذكر.

  ؟سوء معاملةماذا يحدث بعد اإلبالغ عن 

  سوف يتم اإلنصات إليكم

  التي طرحتموها على محمل الجد نشغاالتاال أخذ

   نشغاالتالتحري بشأن هذه اال

  بعين االعتبارسوء المعاملة المعرض لخطر  شخص البالغال أخذ رغبات

  للشخص البالغ المعرض لخطر سوء المعاملةمحام  توفير

  لشرطة في حال كانت المسألة جنائيةالتحدث ل

  قدر المستطاعبوذلك  ،إلى تحقيق التغييرات التي يرغب فيها سعياً خص البالغ المعرض لخطر سوء المعاملة للشّ عم ر الدّ يتوف

  بالً قمست آمناً  ء الشخص البالغ المعرض لخطر سوء المعاملةخطة يمكنها المساعدة في إبقاإعداد 

 سوء المعاملة كان هناك شخص آخر عرضة لخطر إذا مافي البحث
 

 
بالشراكة مع مجموعة من المنظمات والهيئات كالخدمات الصحية، والوكاالت التطوعية والشرطة،  بالغينال وخدمات تعمل الخدمات الصحية 

 واإلهمال.سوء المعاملة من  البالغينوذلك ألجل حماية 

 بنا االتصال

صوتي أو لهجات محلية أو بصيغة  تسجيلحروف كبيرة، أو بطريقة برايل، أو عن طريق مطبوعات بهذه المعلومات على شكل  توفيريمكن 
 .780780 01609سهلة القراءة. رقم الهاتف: 

 :)North Yorkshire Partnerships( شايريوركنورث  اتلمزيد من النسخ من هذا المنشور يرجى زيارة الموقع الرسمي لشراك
www.nypartnerships.org.uk  مجلس مقاطعة نورث يوركشايرأو موقع www.northyorks.gov.uk/safeguarding  

  

  


