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تتخذ حكومة ألبرتا إجراءات بشأن إساءة معاملة المسنين من خالل إصدار استراتيجية وقائية جديدة لجعل مقاطعتنا أكثر  

 لكبار السن.  أمانا  

 

والتي   للسنوات الخمس القادمةومعالجة إساءة معاملة المسنين هي إستراتيجية ألبرتا نهج جماعي: استراتيجية ألبرتا لمنع  

كيفية عمل سكان ألبرتا والمنظمات غير الربحية والعاملين في الخطوط األمامية والشركات والحكومات مع ا   بتوجيه مستقو

ا تعريف ا مح   مسنين من شأنه توفير الوضوح ساءة معاملة الإهوم لمفث ا د  لمنع إساءة معاملة المسنين والحد منها. ويتضمن أيض 

 المعلومات فيما يتعلق بحوادث إساءة معاملة المسنين. تبادل لشركاء المجتمع وتعزيز جمع البيانات القياسية و

 

الحال اقع ولألسف، هذا ليس هو  ولكن وُمحترمين في المجتمع.   مكرمينأن يكونوا أعضاء   في مجتمعنا"يستحق كبار السن 

  ستساعدنا إستراتيجيتنا اإلقليمية الجديدة إنو.  المسنينبرتا إلى العمل مع ا لوقف إساءة معاملة . يحتاج جميع سكان أل دائما  

أشجع جميع  وإنني .اواإلبالغ عنه الوقفه  اي يمكننا اتخاذه تال ات اإلساءة وفهم اإلجراء مؤشرات جميع ا على التعرف على 

 على هذه القضية الحساسة والحيوية ".  األضواءاالستراتيجية وتسليط هذه  سكان ألبرتا على قراءة 

 

 ون، وزيرة كبار السن واإلسكان ݒ جوزفين 

 

 

مجلس التوعية بإساءة معاملة المسنين في   ةشانتل أوتنبريت، رئيس كل من بون إلطالق االستراتيجية  ةوانضم إلى الوزير

بيت المسنين   ام، مديرةالعائالت"، وميشيل مارك ضمنلجمعية "أوقفوا اإلساءة  ةالتنفيذي ةان، المديرݒني كيلي ي رألبرتا، وأ

 .السن كبارل  SAGEجمعية و، مناآل

إنفاذ  موظفي المجتمعية والعاملين في الخطوط األمامية، ووتحدد االستراتيجية فرص التعاون مع الشركاء، مثل المنظمات 

 : وهي  القانون، والحكومة الفيدرالية. ولالستراتيجية خمسة أهداف

 . تحسين الوعي حول ماهية إساءة معاملة المسنين وكيفية الوقاية منها وتحديدها ومعالجتها. 1
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، بما في ذلك التدريب المخصص لمجتمعات ةختصاصات ذات الصلذات المهارات واالتدريب مقدمي الخدمات  . 2

 والمهنيين الصحيين ومقدمي خدمات اإلسكان.   شعوب األصليةال

للتصدي إلساءة معاملة  المجتمعات المحلية والشركاءين ب عالفال يتم التنسيق. تنسيق االستجابات المجتمعية حيث 3

 المسنين. 

 حقوقهم.. قوانين وسياسات وقائية لحماية كبار السن ودعم 4

للسياسات والبرامج، بما في ذلك التوعية   فعالةال. تعزيز البيانات وتبادل المعلومات والبحث والتقييم لدعم االستجابات 5

 . المستديم والوقاية والتدخل المبكر والرصد 

 حقائق سريعة 

  وفي هذه األثناء سنوات.  10أكثر من ود إلى تعأحدث استراتيجية لمنع إساءة معاملة المسنين في المقاطعات إن  •

 . جيةهذه االستراتي من كبار السن منذ تطوير 700،000تضاعف عدد كبار السن في ألبرتا إلى أكثر من  

قد   إساءة معاملة المسنين اآلن في االستراتيجية بأنها أي فعل متعمد أو متهور أو تجاهل متعمد ومهمل تصنيفيتم  و •

 كذل يتضمنو ، ما فوقعاما أو   65يحدث في إطار عالقة عائلية أو ثقة أو تبعية، موجه إلى شخص يبلغ من العمر 

 :قد  كل ما

o   جسديا   يسبب ضررا 

o   أو نفسيا   عاطفيا   يسبب ضررا 

o  أو العقارية ينطوي على اختالس أو إساءة استخدام األموال أو غيرها من الممتلكات الشخصية أو الممتلكات 

o  نه قد ينطوي  أ أو التوافقي،إخضاع الفرد لالتصال الجنسي أو النشاط أو السلوك الجنسي غير يؤدي إلى

 في توفير ضروريات الحياة  فشلعلى 

من كبار السن في ألبرتا قد يكون ضحية إلساءة معاملة  10واحد ا من كل  التقدير يشير إلى أن، كان 2020عام القبل  •

 .وهي أعلى نسبة في كندا -كبار السن 

الكوارث وبعد حدوث أثناء  االرتفاعوتميل معدالت العنف األسري، بما في ذلك إساءة معاملة المسنين، إلى  •

 . االنكماش االقتصاديالطبيعية وأزمات الصحة العامة و

 معلومات ذات صلة 

 استراتيجية الوقاية من إساءة معاملة المسنين  •

 المساعدة اطلب  -إساءة معاملة المسنين  •

 استجابة مجتمعية منسقة إلساءة معاملة المسنين  •

 المتعددةالوسائط 

 الصحفي  المؤتمر شاهد  •

 وسائل اإلعالماستفسارات 

 ديالن توبال 

 

2912-886 -780 

 واإلسكان  السن كبار هيئة ،الرسمي الناطق

 

https://www.alberta.ca/elder-abuse-prevention-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/get-help-elder-abuse.aspx
https://www.alberta.ca/coordinated-community-response-to-elder-abuse.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_S9oviUfbag&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C01b1bf87cc0f4805947c08da69a24faa%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637938443079760359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1aFwzf7jeMbLuGCfETPs6tIaM58wgGrdvyeg8%2BCpNTI%3D&reserved=0
mailto:Dylan.Topal@gov.ab.ca


Classification: Public 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.alberta.ca/recovery

