دراسة

اإلساءة لكبـارالسـن فـي لبنـان:
دعوة اليجاد برامج وسياسات للمعاجلة
تطور مفهوم العنف ضد كبار السن من خالل عدة مصطلحات
وتعريفات ،بدأ كظاهرة إساءة معاملة كبار السن إلى اإلساءة البدنية
ومن ثم إستخدم مصطلح اإلهمال وتناولت الدراسات في ما بعد
مصطلح اإلستغالل ...إال أنه ورغم تعدد املصطلحات ،فإن الدراسات
املعدة ساهمت وبشكل كبير في تفسير وفهم مشكلة العنف الذي
ميارس ضد املسنني.

تعريف سوء معاملة كبار السن
ميكن تعريف اإلساءة لكبار السن بأنها األفعال التي تلحق الضرر بهم
أو تلك التي تنتقص من كرامتهم ورفاهيتهم وصحتهم .ويشمل هذا
أيضا ً اإلهمال أو الهجر كما في حال عدم قيام شخص بتحمل مسؤولية
أنيطت به أال وهي العناية بكبير السن أو تقدمي املساعدة له .إساءة
معاملة املسنني قد تتضمن القيام بفعل واحد أو فعل متكرّر وقد حتدث
في املنزل أو في دور املسنني وفي مرافق الرعاية السكنية األخرى ،ومن
خالل أيّة عالقة يُتوقّع فيها وجود الثقة أو في وض ٍع يكون فيه الشخص
املسن ضعيف وبال سلطة .ميكن أن تتخذ إساءة معاملة املسنني أشكاال ً
مختلفة ،مثل اإليذاء اجلسدي أو النفسي أو العاطفي أو اجلنسي أو املالي،
و قد يشكل بعضها انتهاكا ً حلقوق اإلنسان.
في محاولة لفهم وتفسير ظاهرة سوء معاملة كبار السن ،جلأ الباحثون
إلى دراسة األسباب على مستويات ثالثة :اخلصائص الفردية للمعتدي
واملعتدى عليه ،طبيعة العالقة بينهما ،واألطر واخلصائص اإلجتماعية
األخرى ذات الصلة.

حملة سريعة عن التطوّر التاريخي والقانوني
لظاهرة سوء معاملة كبار السن

أهداف الدراسة
• تقييم أنواع وأشكال سوء معاملة كبار السن ومرتكبيها.
• اإلضاءة على أوضاع الفئات السكانية املستضعفة واألكثر عرض ًة
لسوء املعاملة.
• دراسة دور العدالة واألطر القانونية وسبل التكيف مع هذه الظاهرة.

تعريف سوء معاملة كبار السن

إساءة معاملة املسنني قد تتضمن القيام بفعل واحد أو فعل متكرّر
وقد حتدث في املنزل أو في دور املسنني وفي مرافق الرعاية السكنية
األخرى ،ومن خالل أيّ وض ٍع يكون فيه الشخص املسن ضعيف وبال
سلطة .ميكن أن تتخذ إساءة معاملة املسنني أشكاال ً مختلفة ،مثل
اإليذاء اجلسدي أو النفسي أو العاطفي أو اجلنسي أو املالي ،وقد يشكل
بعضها انتهاكا ً حلقوق اإلنسان.

في محاولة لفهم وتفسير ظاهرة سوء معاملة كبار السن ،جلأ
ميكن تعريف اإلساءة لكبار السن بأنها األفعال التي تلحق الضرر بهم
الباحثون إلى دراسة األسباب على مستويات ثالثة :اخلصائص الفردية
أو تلك التي تنتقص من كرامتهم ورفاهيتهم وصحتهم .ويشمل
للمعتدي واملعتدى عليه ،طبيعة العالقة بينهما ،واألطر واخلصائص
هذا أيضا ً اإلهمال أو الهجر كما في حال عدم قيام شخص بتحمل
اإلجتماعية األخرى ذات الصلة.
مسؤولية أنيطت به أال وهي العناية بكبير السن أو تقدمي املساعدة له.
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التغيّرات اإلجتماعية واإلقتصادية في العديد من البلدان ،أخذت هذه
أنواع اإلساءة واإلهمال جتاه كبار السن
األواصر العائلية بالتفكك وضعف شبكات التواصل والتعاون بني األجيال،
اإليذاء اجلسدي :ويشمل العنف أو القسوة في معاملة املسن حتى في مما أدَّى إلى مواجهة املسنني لصعوباتٍ مادية وعاطفية.
حال عدم تعرضه ألي إصابة (مثالً دفع كبير السن) ،وقد يشمل أيضا ً
مجاالت التدخل
التهديد باستخدام القوة أو سوء استعمال األدوية أو فرض القيود.
اإلبتزاز العاطفي :يعرف أيضا ً باإلساءة اللفظية أو النفسية  -ويشمل
التشهير أو الترهيب ،أو التهديد أو الصراخ بوجه املسن ،باالضافة الى لعل هذه الدراسة تشكل اخلطوة األولى ملسيرة تبدو طويلة ورمبا متعثرة
جتاهله أو عزله عن اجملتمع بشكلٍ يؤث ِّر سلبا ً على كرامته وتقديره للذات .وصعبة ،إذ ال ميكن اعتبار أن النتائج تشمل كافة جوانب املوضوع ،أو متثل
اإلساءة املالية :تشمل التصرُّف بشكلٍ غير قانوني أو غير صحيح آراء كافة كبار السن في لبنان ،لكنها تسلط على الضوء أهمية وجود
باألموال أو األصول أو املمتلكات دون موافقة كبير السن .ويعتبر هذا نوع خطط للوقاية وللتدخل من أجل احملافظة على حقوق كبار السن.
من السرقة واإلحتيال ،ومن األمثلة على ذلك الضغط من أجل احلصول
على الصعيد القانوني:
على املال أو السلع أو املمتلكات أو إساءة استخدام التوكيل القانوني.
التعرُّض الروحي :ويشمل تقييد أو فقدان حرية املمارسات الدينية أو • تعديل القوانني احلالية حول العنف األسري بحيث تشمل كبار السن
الروحية أو العادات والتقاليد املتصلة بها -كما قد يشمل استعمال كأحد اجملموعات املعرضة للعنف.
املعتقدات الدينية عند كبير السن بغرض استغالله أو التعرَض ملعتقداته • تعديل القوانني اجلزائية واملدنية احلالية لتشمل حتديدا ً اإلهمال وسوء
املعاملة واستغالل الكبار.
الدينية أو منعه من التوجُّ ه إلى الكنيسة أو اجلامع الذي يختاره.
إنتهاك احلقوق :يعني بهذا جتاهل استحقاق كبار السن «حلقوق اإلنسان على الصعيد اإلجتماعي :
واحلريات األساسية» .وميكن أن تشمل تقييد أوقات الزيارات أو تقييد • هنالك حاجة لوضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت ملساعدة العاملني
حرية الشخص ،واحلق في اخلصوصية ،وفي احلصول على املعلومات أو على كشف ضحايا سوء املعاملة وسبل مساعدتهم ،كذلك اجراء
التسهيالت املتوفرة له في مجتمعه ،وقد تشمل أيضا ً اتخاذ القرارات حلقات وبرامج تدريب ذات الصلة.
بشأن صحته وهندامه وأمواله  -دون التشاور معه أو موافقته (أو موافقة
وكيله في حال العجز).
Adapted from CRCVC 2006: Elder Abuse; and Violence
)Prevention Initiative (VPI

تعود قضية اإلساءة لكبار السن إلى العصور القدمية إال أنها بقيت
مسألة خاصة بعيدة عن متناول الشأن العام إلى حني ظهور املبادرات
الدولية التي تعالج سوء معاملة األطفال والعنف االسري في الربع
األخير من القرن املاضي ،ثم ما لبثت أن حتوَّلت ،كغيرها من مظاهر
العنف األسري ،إلى قضية وطنية ذات صلة بالصحة العامة وبالعدالة
اجلنائية -فهذان اجملاالن (أي الصحة العامة والعدالة اجلنائية) قد أمليا
إلى ح ٍد كبير إلى النظر في موضوع اإلساءة لكبار السن وكيفية حتليله
ودراسته والتعاطي به والتعامل معه.

خبرة وجتارب بعض الدول العربية
إن البحوث التي تتناول موضوع ﻅﺎﻫﺭﺓ اإلساءة للمسنني حديثة نسبيا ً
في معظم أرجاء العالم ،وقد تكون معدوم ًة في املنطقة العربية.
وموضوع اإلساءة للمسن يعتبر من املسائل الشخصية ومن احملرمات
التحدث عنه وغالبا ً ما يتم إنكاره .وال تزال هذه الظاهرة حتى اليوم
سائدة في شتى ربوع العالم نظرا ً للقيم الدينية التي تُلزم بإحترام
وتقدير وحماية كبير السن أكان أحد الوالدين أو من األهل .إمنا ،وبسبب
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دراسة
• استحداث مراكز للمساعدة بواسطة الهاتف ( )Help Linesالستالم
تقارير عن سوء معاملة ،فقد برهنت هذه عن فائدتها وقيمتها ،إذ أنها
تؤمن معلومات وافية ،وتقدم مشورة قانونية.
• تعميم مجموعات الدعم اخملصصة للنساء املعنفات لتشمل كذلك
ضحايا سوء املعاملة من املسنني وتقدمي خدمات الدعم النفسي
والصحي االجتماعي لهم.
على صعيد الرعاية الصحية:
• إعداد بروتوكوالت ألطباء أقسام الطوارئ وأطباء الرعاية الصحية األولية،
وكذلك لألطباء ذوي اإلختصاصات األخرى مثل أطباء أمراض القلب أو
أمراض األعصاب ،للمساعدة على الكشف والتشخيص ومعاجلة ضحايا
اإلساءة للكبار ،فلهذه التوجيهات دورا ً مهما ً لرفع مستوى الشك والدفع
للمزيد من التفحص والتحقيق عن إمكانية اإلساءة.
• تطوير التعليم والتدريب للعاملني الصحيني الذين يتولون عالج كبار السن ومشاكلهم وسوء معاملتهم ضمن العظات األسبوعية للمؤمنني.
السن ليشمل كيفية التعرف على اإلساءة للمسن واإلستجابة لها.
على صعيد املؤسسات:
• إعتماد معايير للرعاية ،وتوجهات جلودة اخلدمات ،وبرنامج تدريب
للموظفني واملدراء عن كيفية التعامل مع املسن وجتنب اإلساءة إليه،
التعرف على اإلساءة واإلستجابة لها (مثالً معايير للمحافظة على
خصوصية النزالء ،أنواع الكبح ،نوعية الغذاء).
• حتسني املباني والبيئة اإلجتماعية في هذه املؤسات.
على صعيد اجلهات األكادميية:
• إضافة مادة أساسية ملناهج تدريب الكوادر لكافة االختصاصات ذات
الصلة مثل الطب ،التمريض ،صحة عامة ،احملاماة ،العمل اإلجتماعي...
• تدريب جميع العاملني في القطاعات املتعلقة بخدمة املسن من كافة
الرتب تدريبا ً أساسيا ً حول كشف ومعاجلة وإحالة ضحايا سوء املعاملة.
• إضافة مواد تتناول التعمّ ر وتدريسها على املستوى اجلامعي لكافة
اإلختصاصات .مع إقتراح إدماج هذه املادة ضمن العلوم احلياتية في املدارس.
على صعيد اإلعالم:
• إعداد وتنفيذ برامج إعالمية لتوعية الرأي العام عن التغييرات
الفيزيولوجية و العقلية املرافقة ملرحلة الشيخوخة ،وكيفية التعامل
مع هذه التغييرات وجتنب اإلساءة للمسن .التوعية على أنواع وأشكال
اإلساءةالتي يتعرض لها كبار السن.
• إعداد ورشة عمل مع اإلعالميني لتحسني صورة املسن في اإلعالم
والتشديد على أهمية مساعدة املسن وتقدمي اخلدمات له ،والعمل مع
وسائل اإلعالم لنشر مقاالت في الصحف ،ونشر إعالنات في اإلذاعة
والتلفزيون لزيادة الوعي على إشكالية اإلساءة للمسن.
• التشجيع على تشكيل مجموعات دعم وضغط جلعل هذا املوضوع
قضية وطنية هامة.
• توزيع منشورات وكتيبات حول اإلساءة للمسنني ،ونشرها في العديد
من األماكن مثل املراكز التجارية واحملالت واملؤسسات وغيرها.
• جتنيد رجال الدين واملؤسسات الدينية للمساهمة في التحدث عن كبار
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اإلجراءات ذات األولوية

• الدعوة إلى مؤمتر وطني يشارك فيه خبراء وعلماء من اإلختصاصات
التالية :طب الشيخوخة ،طب األعصاب ،اخلدمة اإلجتماعية ،رجال
القانون واحملامون ،الطب الشرعي ،املنظمات التي تؤمن الرعاية واخلدمات
تعريف
ٍ
لكبار السن ،أو تلك التي تعنى بالعنف األسري وذلك لالتفاق على
واضح وعملي لسوء معاملة الكبار ،ووضع اخلطوط العريضة لالستجابة
والتحرك في حال مت االشتباه بحالة ما.
• تشكيل جلنة ضمن الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني
توكل اليها مهام العمل على وضع خطط وبرامج ملعاجلة اإلساءة
للمسنني ،واقتراح مسارات اإلحالة للمتابعة والعالج ،وتبني خطوات ملنع
حدوث سوء املعاملة.
• الدعوة إلى ورشة عمل وطنية تضم باحثني من عدة تخصصات علمية
(مثل الصحة واخلدمة اإلجتماعية والقانون الخ )...لصياغة وتوحيد أدوات
سهلة اإلستعمال للكشف وتقييم سوء املعاملة.
• الدعوة الى مؤمتر وطني يشارك فيه أساتذة من كليات الطب والتمريض
والصحة العامة في الدولة لدراسة واقتراح منهاج تعليمي حول سوء
معاملة الكبار يستحسن دمجه في البرامج العلمية التربوية لكل
مهنة .من أهداف هذااملنهاج وحدة تدريب املهنيني على كيفية التعرف
على ،والوقاية من ،وتوفير اخلدمات لضحايا سوء املعاملة من املسنني.
• تشجيع تأليف جمعية علمية أو شبكة مهمتها التحفيز لنشاطاتٍ
اجتماعية وسياسية ملكافحة سوء معاملة املسنني ،ومن ثم نسج
عالقة تؤمة بينها وبني الشبكات الدولية .من أهداف هذه اجلمعية أو
الشبكة زيادة قدرة اجملتمع على التعرف والتجاوب مع سوء املعاملة وزيادة
وعي اجملتمع حول هذا املوضوع ،وبناء القدرات للمنظمات األهلية الغير
حكومية ،وحتديد أصحاب الشأن الرئيسي للتعاون.
كلفت وزارة الشؤون االجتماعية إلعداد هذه الدراسة املمولة من
صندوق االمم املتحدة كل من الدكتورة جنان اسطا والدكتورة عبال
محيو سباعي والدكتور نبيل قرنفل .
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