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إساءة معاملة المسّنين
يتوجب على المسّنين غالباً االعتماد على أفراد العائلة وعلى 
مقّدمي الرعاية. تحدث إساءة معاملة المسّنين عندما يتعّرض 

كبير السّن لسوء المعاملة أو اإلهمال من ِقَبل شخص قريب له 
أو لها. يمكن ألفراد العائلة أو ألشخاص من خارج العائلة إساءة 

معاملة الُمسّنين. قد تكون إساءة معاملة الُمسّنين جسدية، أو 
شعورية، أو جنسية، أو مالية، كما تشمل أيضاً اإلهمال.

قد تشتمل اإلساءة الجسدية على أّي فعل يمكن أن يسّبب األذى 
أو الَكَرب )المعاناة(:
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•

•

•

الصفع، أو الضرب، أو الدفع، أو الهّز، أو التدافع، أو التقييد 

التقييد الجسدي غير الضروري  

حجب الدواء أو إعطاء الشخص الكثير من الدواء  

منع الطعام أو عدم تقديم نوع الطعام المناسب

اإلجبار على األكل أو على تناول الدواء •

تشتمل اإلساءة الشعورية أو النفسية على العديد من أشكال 
السلوكيات:
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•

•

•

•

استخدام التهديد أو التخويف للتالعب بالشخص

منع الشخص من رؤية أصدقائه أو أفراد عائلته

عدم السماح للشخص باتّخاذ القرارات أو تهديده مثل األطفال

تهديد الشخص باإلخالء أو بنقله إلى دار العجزة  

التالعب بشخص يعاني من فقدان الذاكرة أو الَخَرف. 

تُعتبر اإلساءة الجنسية أيضاً شكالً من أشكال إساءة معاملة الُمسنّين. 
وتشتمل اإلساءة الجنسية على أّي نوع من الخدمات أو السلوكيات 
الجنسية غير المرغوب فيها. ال يستطيع الُمسنّون في دور العجزة 

الموافقة قانونياً على نشاط جنسي مع العاملين في دار العجزة.

اإلساءة المالية

إن اإلساءة المالية هي أكثر أشكال إساءة معاملة الُمسنّين شيوعاً، وقد 

تشتمل على العديد من األفعال والسلوكيات المختلفة:

عدم السماح للشخص الُمسّن بالتحّكم في موارده المالية الخاصة  •

التالعب بالشخص الُمسّن ليعطي ماله•

بيع أغراض الشخص الُمسّن من دون إذنه •

حجب الموارد المالية التي تديرونها للشخص الُمسّن أو إساءة •
استخدامها

إجبار الشخص على تغيير وصيّته عبر التهديد أو التخويف•

تزوير مستندات باسم أحد األشخاص. •

اإلهمال هو شكل شائع من أشكال إساءة معاملة الُمسّنين، 
وتشتمل على أفعال مسيئة جسدياً وشعورياً. عندما ال ُيلّبي 
مقّدمو الرعاية احتياجات الُمسّنين الجسدية، أو الطبية، أو 

الشعورية، فإنهم يرتكبون إساءة معاملة الُمسّنين. 

بما أن الُمسّنين يعتمدون على عائالتهم ومقّدمي الرعاية، فهم 
يشعرون غالباً بالخوف من اإلبالغ عن اإلساءة.

البحث عن المساعدة

يستطيع ضحايا إساءة معاملة الُمسّنين االّتصال بخط المساعدة 
ألمن الُمسّنين  Senior Safety Line على الرقم 

.1-866-299-1011

إذا اعتقدتم بحدوث إساءة معاملة للُمسّنين، يمكنكم إبالغ الشرطة 
عنها. ستحّقق الشرطة في األمر وتمّد يد المساعدة للضحية. مع 

ذلك، بما أن ضحايا إساءة معاملة للُمسّنين أشخاص بالغون، 
بإمكانهم رفض هذه المساعدة.

إن اإلبالغ عن إساءة معاملة الُمسّنين ال ُيعتبر أمراً مفروضاً في 
القانون إال إذا كانت الضحية تقيم في دار للعجزة أو أّي مرفق 

آخر للرعاية الصحية.




