حكومة نيو ساوث ويلز تعلن
يدأ
مفوًضأ جد ً
أنها ستعّني ّ
لشؤون املسني وذوي
اإلعاقة لحماية
البالغني الضعفاء
Arabic

ستعي ابتداًء
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها
ّ
مفوًضا لشؤون
من أول متوز/يوليو ّ 2019
املسني وذوي اإلعاقة لتعزيز حماية البالغي
ذوي اإلعاقات واملسني من اإلساءة واإلمهال
واالستغالل يف بيوتهم واملراكز املجتمعية.

املفوض؟
ما الذي يستدعي تعيني
ّ
جادة
تتحمل حكومة نيو ساوث ويلز مسؤوليتها بصورة ّ
ّ
ً
ضعفا ،إذ أننا نعرف ولألسف أن
لحماية أكثر أفراد مجتمعنا
ذوي اإلعاقات واملسنني ميكن أن يكونوا أكثر عرضة لإلساءة
واإلمهال واالستغالل.
بني عدد من املراجعات والتحقيقات وجود فرص لقيام
لقد ّ
نيو ساوث ويلز بعمل املزيد ملعالجة هذه املشكلة ،مبا يف
الرسمية (األومبدزمن)
ذلك التقرير األخري ملسؤول الشكاوى
ّ
بعنوان ’اإلساءة واإلمهال بحق البالغني الضعفاء يف نيو ساوث
ويلز  -الحاجة الختاذ إجراء‘ والتحقيق الربملاين الذي أجري عام
 2016يف موضوع اإلساءة بحق املسنني.
أثريت يف هذه
إن تعيني
ّ
املفوض سيعاجل املخاوف اليت َ
التقارير وذلك بتعزيز قدرتنا على مواجهة اإلساءة واإلمهال
واالستغالل بحق البالغني ذوي اإلعاقات واملسنني يف بيوتهم
واملراكز املجتمعية.

املفوض؟
ما الذي سيفعله
ّ
للمفوض ما يلي:
سيكون الدور الرئيسي
ّ
• التحقيق يف ّادعاءات اإلساءة واإلمهال واالستغالل بحق
البالغني أصحاب اإلعاقات واملسنني يف بيوتهم واملراكز
املجتمعية.

•

وعائالتهم/مقدمي
تقدمي املؤازرة للبالغني الضعفاء
ّ
الرعاية هلم بعد التحقيق.

•

رفع تقارير وتوصيات إىل الحكومة عن املشاكل النظامية
املتعلقة باإلساءة واإلمهال واالستغالل.

•

رفع مستوى الوعي باإلساءة واإلمهال واالستغالل ،مبا
والتصدي هلا.
يف ذلك كيفية منع وقوعها وتحديدها
ّ

•

للزوار املجتمعيني فيما يتعلق
إدارة الربنامج الرسمي ّ
خبدمات اإلعاقة ودور اإلقامة اليت تتوفر فيها املساعدة.

للمفوض؟
ما هي الصالحيات اليت ستكون
ّ
معززة لضمان قدرته
سيتم إعطاء
املفوض صالحيات جديدة ّ
ّ
ّ
على التحقيق يف القضايا بشكل مناسب .تشمل هذه الصالحيات
ما يلي:
• صالحية البدء بتحقيقات من تلقاء نفسه أو بعد ورود
إحالة أو شكوى إليه.

•

صالحية طلب وتنفيذ أذون التفتيش وضبط ّ
األدلة وذلك
كجزء من التحقيق.

•

جمع املعلومات ومشاركة الصالحيات.

ً
خاضعا يف ممارسة
مستقال وليس
املفوض سيكون
واملهم أن
ً
ّ
مهامه لتوجيه وتقييد من الوزير.
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املفوض مع الوكاالت األخرى؟
كيف سيعمل
ّ
املفوض على الدعم من ضباط متخصصني جدد
سيحصل
ّ
كل من قيادات
لشؤون اإلساءة بحق املسنني موجودين يف ٍ
شرطة نيو ساوث ويلز .وسيعمل هؤالء الضباط بالتعاون
ً
سلوكا
تتضمن
املفوض للتحقيق يف القضايا اليت
الوثيق مع
ّ
ّ
جرميا وتنفيذ أنشطة ملنع الجرمية.
ً
املفوض على ما يحصل لألفراد يف منازهلم أو يف
سيكون تركيز
ّ
املجتمعّ .
إال أنه سيعمل بالتعاون الوثيق مع الوكاالت املسؤولة

عن حماية األفراد عندما ّ
يتلقون خدمات رعاية ذوي اإلعاقة
واملسنني (مفوضية NDIS
ومفوض شكاوى رعاية املسنني).
ّ

املفوض محل خط املساعدة
هل سيحل
ّ
املختص باإلساءة بحق املسنني يف نيو ساوث يلز؟
ستنتقل مسؤولية خط املساعدة املختص باإلساءة بحق
وسيتم تعزيز خط املساعدة بإضافة
املفوض.
املسنني إىل
ّ
ّ
وظيفة تحقيق له.

ملن ميكنين اإلبالغ عن ما يثري القلق بشأن اإلساءة واإلمهال واالستغالل قبل أول متوز/يوليو 2019؟
املفوض ميكنك طلب العون من إحدى اهليئات التالية:
إذا احتجت إىل مساعدة قبل تعيني
ّ

إذا ساورك قلق بشأن

اتصل بـ

تفاصيل االتصال

اإلساءة بحق مسن

خط املساعدة املختص باإلساءة بحق املسنني

1800 628 221

اإلساءة بحق أحد ذوي اإلعاقة

اخلط الوطين املباشر املختص باإلساءة
واإلمهال بحق ذوي اإلعاقة

1800 880 052

سلوك أحد مراكز تقدمي خدمات ذوي اإلعاقة

مفوضية NDIS
ّ

1800 035 544

سلوك أحد مراكز تقدمي خدمات رعاية املسنني

مفوض شكاوى رعاية املسنني
ّ

1800 550 552

قضية تحتاج إىل مساعدة عاجلة

شرطة نيو ساوث ويلز

000

للمزيد من املعلومات ُيرجى زيارة
 www.facs.nsw.gov.auأو االتصال على الرقم (02) 9377 6000
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