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  إساءة معاملة كبار السن
Abuse of older people 
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من كل  1يعاني حوالي 

أشخاص من كبار السن  6

ما من  في العالم شكل

أشكال اإلساءة،  وهو رقم 

مرتفع مما كان مقدرا 

 ومتوقعا له في السابق 

 

إن االساءة ضد كبار "

السن آخذه في االرتفاع؛ إذ 

مليون مسنا  في  141يعاني 

العالم من صعوبات فردية 

واجتماعية خطيرة ،  واضاف 

يجب علينا ان نفعل "انه 

الكثير لمنع االستجابة 

د المتكررة  والمتزاي

لمختلف اشكال سوء المعاملة 

" 

 

ما زال الوعي حول 

االساءة الموجهة ضد 

المسنين موضوعا محرما 

بدرجة كبيرة،  وقد بدأ 

 يزداد حول العالم

 

 

تعرف هذه االساءة بانها 

التصرفات التي يمكن ان 

تسبب االذى او الضرر 

أشخاص من كبار السن في العالم شكل ما من أشكال اإلساءة،   6من كل  1يعاني حوالي 

مرتفع مما كان مقدرا ومتوقعا له في السابق ،   وهو رقم

. وهذا الرقم اخذ في االرتفاع لدى المسنين في العالم 

وهذا ما أيدته دراسة جديدة اجرتها منظمة الصحة 

العالمية ونشرتها منظمة النسيت للصحة العالمية ،  إذ 

٪ من الناس الذين تتراوح 16وجدت ان ما يقرب 

  : ا فوق تعرضوا الى عاما فم 60أعمارهم بين 

  ).٪11.6(اإلساءة النفسية بمقدار   . أ

 ).٪6.8(اإلساءة المالية بمقدار   . ب

 ).٪ 4.2(اإلهمال بمقدار    . ت

 ) .٪2.6(اإلساءة الجسدية بمقدار    . ث

  ). ٪0.9(االعتداء الجنسي بمقدار    . ج

بلدا من  28دراسة اجريت في  52واعتمد هذا البحث على أفضل األدلة المتاحة من 

ويقول أالنا أوفيان  . بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 12لفة،  من بينها مناطق مخت

Alana Officer   كبير مستشاري الصحة في قسم الشيخوخة والحياة في منظمة الصحة

مليون مسنا  في  141إن االساءة ضد كبار السن آخذه في االرتفاع؛ إذ يعاني :  "العالمية

يجب علينا ان نفعل الكثير لمنع "ة واجتماعية خطيرة ،  واضاف انه العالم من صعوبات فردي

  ".االستجابة المتكررة  والمتزايد لمختلف اشكال سوء المعاملة 

    : انواع إساءة معاملة المسنين والصحة -

ما زال الوعي حول االساءة الموجهة ضد المسنين موضوعا محرما بدرجة كبيرة،  وقد 

تعرف هذه االساءة بانها التصرفات التي يمكن ان تسبب االذى او بدأ يزداد حول العالم،  و

الضرر للشخص المسن،   ويمكن ان تحدث ضمن أية عالقة نتوقع فيها الثقة،  وتشير االدلة 

ان جميع أنواع إساءة معاملة المسنين يمكن أن يكون لها تأثيرا على صحة كبير السن وشعوره 
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 للشخص المسن،

 

جميع أنواع إساءة معاملة 

 المسنين يمكن أن يكون لها

تأثيرا على صحة كبير السن 

 وشعوره بالرفاهية

 

تعد اإلساءة النفسية 

Psychological abuse  

من اكثر اشكال االساءة 

انتشارا،  وتشمل السلوكيات 

التي تضر بشخصية الشخص 

 المسن أو رفاهيته

 

تشمل سوء المعاملة المالية 

استخدام أموال المسنين أو 

ممتلكاتهم أو عقاراتهم 

 مشروعة بصورة غير 

 

 

يتمثل اإلهمال بعدم تلبية 

االحتياجات االساسية للمسنين 

مثل الغذاء والسكن والملبس 

 والرعاية الطبية

 

إذا استمرت نسبة ضحايا 

إساءة معاملة المسنين ثابتة،  

فإن عدد األشخاص 

المتضررين سيزداد بسرعة 

بسبب شيخوخة السكان،  

حيث سيرتفع عددهم الى 

ول عام مليون ضحية بحل 320

2050. 

 

انه نادرا ما تناقش "

إساءة معاملة المسنين في 

خطط العمل السياسية،  ولها 

اهمية متدنية في البحث 

العلمي وال تتناولها سوى 

 بعض المنظمات الصحية

من اكثر اشكال االساءة انتشارا،    Psychological abuse وتعد اإلساءة النفسية. بالرفاهية

وتشمل السلوكيات التي تضر بشخصية الشخص المسن أو رفاهيته مثل اطالق تسمية معيبة 

تشمل و. عليه أو خداعه أو احراجه أو تدمير ممتلكاته أو منعه من رؤية اصدقاءه وعائلته

سوء المعاملة المالية استخدام أموال المسنين أو 

ممتلكاتهم أو عقاراتهم بصورة غير مشروعة في 

حين يتمثل اإلهمال بعدم تلبية االحتياجات 

االساسية للمسنين مثل الغذاء والسكن والملبس 

  .والرعاية الطبية

مما ينجم عن هذه االنواع من االساءة 

المرض واألذى واأللم،  والشعور باالكتئاب واإلجهاد  مجموعة من اآلثار الصحية تشمل

ويمكن أن تؤدي إساءة معاملة المسنين إلى زيادة تعرضهم لمخاطر التمريض المنزلي . والقلق

،  وعدم تلقي استخدام خدمات الطوارئ )عدم تقديم الرعاية الطبية المنزلية بشكل مناسب(

  ."والوفاة

  : مسنينتحديات مواجهة سوء المعاملة ضد ال -

ان على الرغم من تكرار العواقب الصحية الخطيرة لسوء رعاية المسنين فانها ال تزال 

واحدة من أقل أنواع البحوث في الدراسات االستقصائية الوطنية للعنف ،  إذ ما زال تناولها 

الذي سيتضاعف فيه عدد 2050وبحلول عام , "ضمن الخطط الوطنية لمنع العنف محدودا

) ليصل إلى ملياري شخص على مستوى العالم(عاما فأكثر  60الغين في العمر األشخاص الب

فان الغالبية العظمى من كبار السن يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل،  وإذا 

استمرت نسبة ضحايا إساءة معاملة المسنين ثابتة،  فإن عدد األشخاص المتضررين سيزداد 

مليون ضحية بحلول عام  320سيرتفع عددهم الى بسرعة بسبب شيخوخة السكان،  حيث 

2050.  

  

مدير قسم ادارة األمراض المزمنة واإلعاقة  Etienne Krugوكتب الدكتور إتيان كروغ 

انه نادرا ما تناقش إساءة معاملة :  "والعنف واإلصابات في منظمة الصحة العالمية ،  قائال

دنية في البحث العلمي وال تتناولها سوى المسنين في خطط العمل السياسية،  ولها اهمية مت

لذا يجب على الحكومات حماية جميع الناس من العنف،  ويجب ". " بعض المنظمات الصحية

ان نسلط الضوء على هذا التحدي المجتمعي الخطير،  وفهم أفضل السبل لمنعه،  والمساعدة 

 ".في وضع التدابير الالزمة

  : االستراتيجية العالمية وخطة العمل  -

اعتمد وزراء الصحة االستراتيجية العالمية وخطط العمل لمنظمة الصحة العالمية في أيار 

على توفير استراتيجية لرعاية الشيخوخة والصحة،  وتوجيه العمل المنسق في  2016مايو / 

البلدان التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة،  وتشمل هذه االستراتيجية مجموعة من 
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تحسين الدراسات 

المتعلقة بتكرار إساءة 

معاملة المسنين،  وال سيما 

في البلدان المنخفضة الدخل 

من جنوب والمتوسطة الدخل 

شرق آسيا والشرق األوسط 

 وأفريقيا

 

 

حددت الجمعية العامة 

لألمم المتحدة  في قراراها 

 5يوم   66/127ذو العدد 

يونيو كيوم عالمي  -حزيران

للتوعية بإساءة معاملة 

المسنين،  

  

  :  ذات األولوية للتخلص من اساءة معاملة المسنين ،  التي تتمثل باالتي اإلجراءات

تحسين الدراسات المتعلقة بتكرار إساءة معاملة المسنين،  وال سيما في البلدان . أ

  .المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من جنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأفريقيا

على منع إساءة معاملة المسنين والتصدي لها  جمع األدلة ووضع التوجيهات التي تعمل. ب

  .على نحو فاعل

تقييم جهود الحكومات القائمة على .  ج

منع اساءة المسنين ووضع القوى الفاعلة 

لردعها،  مثل تدريب مقدمي الرعاية،  

واستخدام المساعدة الهاتفية للحماية من 

  .حدوث حاالت االساءة

  . ملة المسنين ودعم البلدان للتصدي لهانشر نتائج البحوث حول اساءة معا. د

 -حزيران 5يوم   66/127وحددت الجمعية العامة لألمم المتحدة  في قراراها ذو العدد 

يونيو كيوم عالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين،  إذ يسجل العالم اجمع في هذا اليوم 

 .لسنمعارضته لإلساءة والمعاناة التي لحقت ببعض أجيالنا من كبار ا

 

  

  
***   ***     
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  " شبكة العلوم النفسية العربية " بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة الطالق الموقع العلمي

  تنظم

 مؤسسة العلوم النفسية العربية 

  

  الصدارات المؤسسة  في علوم وطب النفس الثاني السنوي االسبوع"
 2017جوان   20الى  13من 

  البرنامـــــــــــــــــــــــج

  
  )جوان 12مساء يوم ( جوان   13ليلة 

  2017االعالن عن الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام 

   2017جوان   13

  " العربية النفسية العلوم شبكة" يوم الموقع العلمي 

    2017جوا ن   14

  يوم  الدوريات و المجالت في علوم وطب النفس

    2017جوان   15

  صدارات المكتبية في علوم وطب النفسيوم  اال

    2017جوان   16

  يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

    2017جوان   17

  يوم  الجوائز و التكريم  في علوم وطب النفس

    2017جوان   18

  يوم   المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

    2017جوان   19

  عالنات  يوم   المساندة و اال

  انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي 

    2017جوان   20

   " لشبكة العلوم النفسية العربية  الكتاب السنوي الرابع" اصدار 

  "منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح " 
  

***   ***      

  

 


