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المقامرة قليلة أو متوسطة المخاطرة
معظــم ســكان فيكتوريــا البالغــن لســن الرشــد يقامــرون أحيانــا .عــام  2014بلــغ العــدد املقــدر للمقامريــن متوســطي املخاطــرة 122 500
مواطــن بالــغ يف فيكتوريــا بينــا بلــغ عــدد البالغــن املقامريــن منخفــي املخاطــرة  391 200شــخصا .وقــد ارتفــع انتشــار املقامــرة منخفضــة
املخاطــرة مــن  5.7باملائــة عــام  2008إىل  8.91باملائــة عــام  2014يف كل املجتمــع الفيكتوري.وشــوهدت زيــادة كبــرة يف املقامــرة منخفضــة
املخاطــرة وســط النســاء اللــوايت تـراوح أعامرهــن بــن  35و 44عامــا.

ممارسو المقامرة منخفضة المخاطرة
•
•
•
•

درجة إىل درجتان عىل مؤرش خطورة مشكلة
املقامرة ()PGSI
عادة لديهم مستوى منخفض من املشاكل
انتفاء أو قلة العواقب السلبية املحددة
قد يرصفون أحيانا أكرث من حدهم ويشعرون
بالذنب بسبب املقامرة

ممارسو المقامرة متوسطة المخاطرة
•

 3إىل  7درجات عىل مؤرش خطورة مشكلة املقامرة

•

عادة لديهم مستوى معتدل من املشاكل
هناك بعض العواقب السلبية
قد يرصفون أحيانا أكرث مام يتحملون ويفقدون
اإلحساس مبرور الزمن أو يشعرون بالذنب بسبب
مقامرتهم.
حوايل  73.27باملائة من املقامرين متوسطي املخاطرة
من الرجال و 40.40باملائة من هؤالء تعدوا سن الـ 65

()PGSI

•
•

•

وفق دراسة أجريت في أستراليا (بیلي وآخرون،)2014 ،
فإن ممارسي المقامرة متوسطة المخاطرة هم األكثر
احتماال لالنتقال إلى القمار المسبب للمشاكل مقارنة
بممارسي المقامرة منخفضة المخاطرة وبمن ال
يقامرون البتة.

ح

قيقة

بالرغم من أن مدمني المقامرة يعانون من أضرار
أكثر جسامة بكثير ناجمة عن انخراطهم في المقامرة ،إال
أن الضرر اإلجمالي الذي يعاني منه المنخرطون في المقامرة
قليلة أو متوسطة المخاطرة تعادل أكثر من  80بالمائة من
الضرر الكلي بسبب أعدادهم الكبيرة في المجتمع!

اعرف متى عليك التوقف
ليــس يف األمــر مشــكلة إن قامــرت للرتويــح عــن نفســك
وتســيطر عــى مقامرتــك .ولكــن إذا ســاورك القلــق بأنــك
قــد تعــاين مــن مشــكلة املقامــرة ،راجــع إن حدثــت لك أي
مــن األمــور التاليــة:
• تقامر لتنىس مشكالتك
• تفكر يف املقامرة كل يوم
• تكذب بشأن املقامرة أو تخفيها عن اآلخرين
• تقرتض املال لتقامر به
• تقامر حتى تنفق كل أموالك
• ال تسدد فواتريك وتستخدم املال للمقامرة
• تحاول جعل املقامرة أكرث إثارة من خالل عمل
رهانات أكرب
• تخالف القانون للحصول عىل املال للمقامرة
إذا حاولــت التوقــف عــن املقامــرة وفشــلت فهــي عالمــة
بأنــك أنــت أو شــخص تعرفــة يعــاين مــن مشــكلة املقامرة!
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تعتبر ثقافات عدة المقامرة نشاطا ترفيهيا واجتماعيا
اعتياديا ،ومن تلك الناشطات ألعاب الورق أو ماهجونغ
أثناء االحتفال بالسنة القمرية الجديدة في الصين
وفيتنام .إال أن هؤالء األشخاص من أصول مهاجرة
والجئة ممن كانو يمارسون المقامرة منخفضة أو
معتدلة المخاطرة في بالدهم يكونوا أكثر عرضة
لالنتقال إلى المقامرة المسببة للمشاكل بسبب عدد من
المسببات المختلفة المتعلقة بالهجرة.

المسببات المتعلقة بالهجرة
تشمل هذه العوامل عىل سبيل املثال ال الحرص:
• تقرتض االضغوط النفسية السابقة عىل الهجرة
واملتعلقة بالهجرة نفسها وتجربة االستقرار
• القضايا االجتامعية واملالية املرتبطة بقضايا الهجرة
واالستقرار ،مبا فيها تغري الوضع االجتامعي
• انخفاض الوضع االجتامعي واالقتصادي بسبب
البطالة أو قلة العمل
• عدم إجادة اللغة اإلنجليزية
• التهميش والعزلة االجتامعية واالستبعاد من
املجتمع األوسع
• عدم وجود نشاطات بديلة مالمئة ثقافية يسهل
الوصول إليها
• التعرض يف املايض للصدمات النفسية والتعذيب
والحزن
• املفاهيم الثقافية للقدر والحظ والصدفة يلبيها
الوصول الزائد إىل نشاطات املقامرة

خدمات الدعم بلغتكم
إذا اعتقــدت بأنــك تعــاين مــن مشــكلة ،فالخطــوة األوىل الكــرى
الســتعادة ســيطرتك عــى الوضــع هــي التحــدث مــع شــخص مــا
تثــق فيــه .هنــاك عــدد مــن منظــات الدعــم املجتمعــي التــي
تقــدم توعيــة مجتمعيــة وإرشــا ًدا ودعــم األق ـران وغريهــا مــن
الخدمــات لألفـراد واألرس والجاليــات املتأثــرة بالــرر الناجــم عــن
املقامــرة بلغتهــم.
• املؤسسة العربية للخدمات االجتامعية
)(Arabic Welfare Inc.

تعالج املنظمة العربية للخدمات االجتامعية احتياجات
األفراد واألرس من خلفيات ناطقة بالعربية املختلفة التي
تواجه الصعوبات يف الحصول عىل الخدمات
لالتصال:
هدى نحال qoweh@arabicwelfare.org.au

+61 3 93809346
•

الخدمات العربية االجتامعية يف فيكتوريا

)Victorian Arabic Social Services (VASS

هي مقدم خدمات لعموم الوالية تتمتع بالخربة
املتخصصة واملعرفة يف العمل مع الجاليات من الخلفيات
الناطقة بالعربية ومنارصتها
لالتصال:
عصام عالمه issam.alameh@vass.org.au

+61 3 93592861

للتواصل مع مرشد محلي مجانا يمكنكم أيضا االتصال بخط
مساعدة المقامرين ) (Gambler’s Helpعلى الرقم
 1800 858 858أو خط مساعدة الشباب المقامرين
) (Gambler’s Help Youthlineعلى الرقم .1800 262 376
يمكن الترتيب لخدمات الترجمة الشفهية مجانا عند الطلب.

معظم محتويات نرشة املعلومات هذه مستاق من موقع مؤسسة املقامرة املسؤولة الفيكتورية .للمزيد من املعلومات يرجى
االطالع عىل املوقعhttp://www.responsiblegambling.vic.gov.au/ :
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