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This study aimed at identifying the trends of suicide cases in Jordan during the 

years 2012-2016, planning them by calculating the rates of these cases according to 

their international standards, determining their destination, indicating the 

percentages of change in them and the mode of factors influencing them, holding the 

standard comparisons between them on the one hand and with those in some 

countries similar to Jordan in national and religious affiliation, defining the roles of 

institutions in the light of their results and the preparation of a planning framework 

for them. The results of the study showed that suicide rates are very low in both fatal 

and non-fatal forms for both sexes, and males and females in Jordan during the years 

2012-2016 since they reached less than 1 per 100,000 population, fluctuating 

towards their direction and rising to the fatal suicide of both sexes in 2012.As for 

non-fatal suicide, the rates increased in 2012 and dropped in 2015. These rates were 

less than in some Arab and Islamic countries except Lebanon during 2013. They 

were affected by the sex of suicide committers and those who tried to commit 

suicide, their age and place of residence and the means used in their cases in favour 

of males. The rates were in favourof the following categories as well: those who are 

economically active, those who are psychologically sick, the residents in the capital, 

Amman and thosewho resort to execution in its fatal form 
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 ملخص:
 والتخطيط  2102-2102 الفرتة سنوات خالل االردن يف االنتحار قضايا اجتاهات على الوقوف الدراسة استهدفت

 ومنوال فيها تغريال نسب وبيان وجهتها وحتديد الدولية مقاييسها مبوجب القضايا تلك معدالت احتساب خالل من هلا
 االنتماء يف ألردنل املقاربة الدول بعض يف مثيالهتا ومع جهة من بينها املعيارية املقارنات وعقد فيها املؤثرة العوامل
 . هلا ختطيطي إطار وإعداد نتائجها ضوء يف املؤسسات أدوار وحتديد والديين القومي

 األردن يف لإلناثو  وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت بشكليه االنتحار معدالت بأن الدراسة نتائج وأظهرت
 ومتذبذبة السكان، من 011111 لكل 0 من أقل لبلوغها جدا منخفضة ، 2102-2102 الفرتة سنوات خالل

 لالنتحار وبالنسبة 2102 عام يف هبوطها مقابل 2102 عام يف اجلنسني لكال املميت لالنتحار وصعودها اجتاهها، يف
 الميةواإلس العربية الدول بعض يف مثيالهتا من وأقل  ،2102 عام يف وهبطت 2102 عام يف ارتفعت فقد املميت غري

 ئلوالوسا إقامتهم ومكان وعمرهم االنتحار حاولوا ومن املنتحرين جبنس وتأثرها ،2102 عام خالل لبنان باستثناء
 عائلية خبالفات والداخلني النفسية باألمراض واملصابني اقتصاديا والنشيطني الذكور لصاحل قضاياهم يف املستعملة
 والداخلني اقتصاديا نيوالنشيط اإلناث ولصاحل املميت بشكلها الشنق لوسيلة واملستعملني العاصمة حمافظة يف واملقيمني

 للتدخل وقبوهلا ، تاملمي غري بشكلها العاصمة حمافظة يف واملقيمني األدوية لوسيلة واملستعملني عائلية خالفات يف
 .احلالية الدراسة اقرتحته الذي 2121-2102 للسنوات التخطيطي إلطارها وفقا فيها والعالجي الوقائي

 الوقاية التخطيط، االنتحار، قضايا االجتاه،:  الدالة الكلمات
 

 :مقدمة 
 أو جمتمعية ىوأخر  فردية ألسباب ؛ نفسه أو ذاته حنو اإلنسان من املوجه العنف عن وحماوالته االنتحار يعرب

 العجز، أو اإلعاقةب اإلصابة إىل تؤدي قد فإهنا االنتحار على احملاولة أما ، الوفاة إىل االنتحار ويؤدي. وبيئية وراثية
 وإىل ، االنتحار بفعل ؛ ثانية 21 كل  يف وفاه حالة حدوث إىل 2111 لعام العاملية الصحة منظمة تقديرات وتشري
 إىل أيضا املنظمة ذهه تقديرات تشري كما.  للوفيات املؤدية األسباب قائمة ضمن الثالثني املرتبة يف االنتحار حلول
 سنة 44و 02 نيب أعمارهم ترتاوح ممن الشباب وفاة إىل املؤدية األسباب قائمة ضمن الرابعة املرتبة يف االنتحار حلول

 (. 1)عجزوال الصحة اعتالل إىل املؤدية األسباب قائمة ضمن السادسة املرتبة يف االنتحار حماوالت حلول وإىل ،
 فمن ، احمللية تمعاهتموجم االجتماعية ومجاعاهتم عليه واحملاولني املنتحرين على وخيمة عواقب وحماوالته ولالنتحار 

 واالقتصادية واالجتماعية ةالنفسي - حياهتم تتأثر الذين وأصدقائه وأقاربه أسرته أفراد وراءه خيلف يؤذيها أو نفسه يقتل

                                                           

 )0(منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول العنف والصحة، 2112 ، ص 082 . 
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 االجتماعي، التماسكو  اجملتمعية واملشاركة البشرية التنمية جماالت يف بلده معدالت خفض يف ويسهم بعده، من سلبا -
 .واالجتماعية الصحية للخدمات االقتصادية التكاليف جمال يف وطنه معدالت رفع يف أيضا ويسهم

 االنتحاري كالسلو  باسم يعرف كامل  غري أو املميت، االنتحاري السلوك باسم ويعرف كامال  يكون قد واالنتحار 
 ، اجتماعيي اوباطنه صحي ظاهرها حديثة قدمية مشكلة املميت، وغري املميت بشكليه كذلك  واالنتحار املميت غري

 الباحثني أشهر ومن. هبا تنبؤوال وضبطها وتفسريها توصيفها لغاية واملعاصرين؛ القدامى والدراسني الباحثني انتباه لفتت
" و( 2) 0242 عام يف الديين الطب كتاب  مؤلف" بروان توماس" االنتحار مشكلة درسوا الذين القدامى والدراسيني

 والدراسني الباحثني أشهر أما ،(3)  0882 عام يف le suicide االنتحار عن حبث أول معد"  دوركايهم أميل
 أقسام الشرعي، بالط مراكز العاملية، الصحة منظمة: مثل ، االعتبارية بالشخصية املتمتعني فهم لالنتحار املعاصرين

 . العام األمن مبديريات اجلنائية املعلومات وإدارات باجلامعات، النفسي والطب االجتماع علم
 على وتعديه احلياة يف حلقه املنتحر انتهاك عن يعربان فعالن املميت وغري املميت بشكليه أو وحماوالته واالنتحار 
 الوضعية القوانني هماوجرمت السماوية األديان حرمتهما فقد هلذا جمتمعه، يف لقانون لسيادة احرتامه وعدم الدينية شريعته

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يا: "تعاىل قال الدول، بعض يف  تَ رَاض   َعنْ  جِتَارَة   َتُكونَ  َأنْ  الَّ إِ  بِاْلَباِطلِ  بَ ي ْ
 (22:النساء")َرِحيم ا ِبُكمْ  َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َواَل  ۚ   ِمْنُكمْ 

  أشهر ةست على تزيد ال مدة باحلبس يعاقب" األردين العسكري العقوبات قانون من 42 املادة منطوق ويقول
 دىأ وإذا ، الرؤساء أو القادة تصرفات على احتجاجا أو منها، للتخلص أو اخلدمة، بسبب االنتحار حاول من كل

 ثالث إىل سنة من باحلبس يعاقب ثابتة خدمات يف وضعه إىل أو هنائيا، العسكرية للخدمة الئق غري جعله إىل الفعل
 فعل على ضهحتري يثبت ملن إال االنتحار على يعاقب ال فإنه النافذ األردين العام العقوبات قانون أما(. 4") سنوات

 .االنتحار
 يف حيدثان أهنما الإ العامل، دول من العديد يف هلما القوانني وجترمي وحماوالته لالنتحار األديان حترمي من وبالرغم

 أدائها يف تتباين( 5) دول عشر يف سجلت االنتحار معدالت فأعلى.التنموي مستواها اختالف على كافة  الدول
 ليتوانياو  وسريالنكا اجلنوبية وكوريا واليابان االستوائية غانا وهي ،(6) وبالدخل وبالتعليم بالصحة املرتبط البشري التنموي

 حوايل 2102 امع خالل فيها البشرية التنمية  معدالت البالغة كازاخستان  و ونيبال تنانزانيا و موزامبيق و وسورينام
                                                           

 )2( املرجع نفسه، ص 082 . 2
 )2( عبد احلميد لطفي، علم االجتماع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 0280، ص 222

4224، ص  2112/ 0/00،  2112لسنة  28،  قانون العقوبات العسكري رقم  4221اجلريدة الرمسية ،  العدد  (4) 
 wonderslist" (5) " حبسب موقع مدورنة

 

22 -22، ص ص 2102: تنمية اجملتمع،  2102برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  تقرير التنمية البشرية   .  (6) 
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 و 1.228 و 1.220 و 1.408  و 1.222 و 1.848 و 1.222 و 1.210 و 1.212 و  1.222
 .التوايل على 1.224

 حيدث فإنه ء،سوا حد على واملنخفض واملتوسط املرتفع التنموي األداء ذات الدول يف حيدث االنتحار أن ومبا
(. 1.240) 2102 عام يف أداءه لبلوغ ؛(7) البشرية التنمية جمال يف املرتفعة الدول قائمة ضمن يصنف الذي األردن يف

 طويلة، فرتة منذ يهف االنتحار وقوع عن الشرعي للطب الوطين واملركز اجلنائية املعلومات إدارة تقارير تفيد األردن ففي
 (.  8) احمللية اإلعالم وسائل بعض حبسب أسبوع كل  فيه حاله وقوع عن بل

 منظمة تقارير يف تظهر ال( السكان من 011111 لكل)معدالته أن إال األردن يف االنتحار وقوع من وبالرغم
 سابقة اتلسنو  مثيالهتا مع ملقارناهتا وتفتقر حمدد، غري واجتاهها ،(9) الذات حنو املوجه بالعنف اخلاصة العاملية الصحة

 للصياغة قابلة بوصفها اهل التخطيط يف مستغلة وغري والديين، القومي االنتماء يف لألردن املشاهبة الدول يف نظرياهتا ومع
 . ذكية أهداف هيئة على

 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف االنتحار معدالت الحتساب الدراسة هذه جاءت فقد هلذا
 املشاهبة الدول بعض يف مثيالهتا وبني وبينها جهة من بينها املقارنات وعقد فيها التغري نسب وبيان وجهتها وحتديد
 استنتاج لىع عالوة ، هلا التخطيط يف ذكية كأهداف  واستعماهلا أخرى جهة من والديين القومي االنتماء يف لألردن
 .اهب املعين املؤسسي النظام حتسني جماالت وحتديد منها لالنتحار باملعرضني احمليطة اخلطورة عوامل

 وحماوالته، نتحاراال لتفسري األمثل العلمي النموذج فيه نتناول نظري األول جزءان، على الدراسة بقية وتتوزع 
 واملؤسسات األردين، يواحملل العاملي الصعيدين على املميت وغري املميت بشكليه االنتحار عن املتوفرة الدراسات وأحداث

 الدراسة مربرات فيه ونستعرض عملي فهو الثاين اجلزء أما. األردن يف به والتدخل وتقييمه االنتحار بتشخيص املعنية
 .ومقرتحاهتا وتوصياهتا واستنتاجاهتا ونتائجها ومنهجيتها البحثية ومشكلتها وأهدافها وأمهيتها

 :النظري اإلطار: أوال
 فسريمهات مداخل وجدت فقد اإلنسانية، الذات حنو املوجه العنف إطار ضمن يدخالن وحماوالته االنتحار أن مبا
 .هبما والتدخل وتقييمها تشخصيهما ومؤسسات وحتليلهما توصيفهما ودراسات

 :المميت وغير المميت بشكليه لالنتحار المفسرة المداخل

                                                           

22املرجع السابق، ص   .(7) 

 

.2، ص  2102واالجتماعي، االنتحار يف اجملتمع األردين: واقع وتوصيات، اجمللس االقتصادي  (8) 
)1( انظر املرجعان التاليان: منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول العنف والصحة، 2112، ص ص 088-082 . مننظمة الصحة العاملية ، الوقاية 

. 82-81، ص ص  2104من االنتحار ضرورة عاملية،   
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 املؤثرة واملالع وأحد االنتحار بني العالئقي الربط ومفاده اجلانب أحادي األول لالنتحار، علميان مدخالن هناك
 ديانته، ومسمى ينالدي وبالتزامه املنتحر للشخص الزواجية باحلالة مقاسا االجتماعي التماسك مستوى عامل: مثل فيه،

 حياة دورة املع واالجتماعية، والسياسية االقتصادية بأبعاده مقاسا املنتحر للفرد  اجملتمعية املشاركة مستوى عامل
 عامل املنتحر، لفردا عرق نوع عامل املنتحر، للفرد النفسية الصحية احلالية عامل وجنسه، بسنه مقاسا املنتحر الشخص
 .ملنتحرا الشخص جمتمع يف املفاجئة األزمات حدوث وعامل املنتحر، الشخص معجملت البشرية التنمية مستوى

 مليدانيةا دراساته من" دوركايهم أميل"خلص فقد االنتحار، يف االجتماعي التماسك مستوى أثر خيص وفيما
 مستوى قل كلما  عاجملتم يف االنتحار يزداد: مفادها ريئسية نتجية إىل والنمساوي الفرنسي اجملتمعني يف لالنتحار
 من انتحارا أكثر تالربوتستان طائفة وإتباع والالدينيني العزاب أن اعتبار على اجملتمع، ذلك يف االجتماعي التماسك
 ةاملشارك مستوى بأثر يتعلق وفيما(. 10)  الكاثوليكية الطائفة وإتباع دينيا وامللتزمني واملتزوجني واألرامل املطلقني نظرائهم
 بأن األخرى جملتمعاتا من وغريه األردين اجملتمع يف أجريت ميدانية دراسات نتائج بينت فقد االنتحار، يف اجملتمعية
 يف -اجلنسي للعنف تعرضوا ومن الدكتاتورية الدول ومواطين( 11) العمل عن العاطلني صفوف بني يزداد االنتحار
 اجلنسي لعنفل املتعرضني وغري الدميقراطية الدول ومواطين العاملني نظرائهم من أكثر -مراهقتهم مرحلة أو طفولتهم

(12 .) 
 بتقدم االنتحار ارتباط على العاملية الصحة منظمة دراسات دلت فقد االنتحار، يف احلياة دورة أثر يعين فيما أما 

 أكدت قدف االنتحار، يف النفسية الصحة مستوى بأثر يرتبط وفيما(. 13) اإلناث من للذكور أعلى مبعدالت املنتحر سن
 وباضطرابات اآلخرين مع التواصل وباضطرابات وبالقلق وبالفصام املزاج وباضطرابات باالكتئاب املصابني أن الدراسات
 خيص أما(. 14) ةالنفسي األمراض بتلك املصابني غري من انتحارا  أكثر األمل فقدان وبشعور وباالنفجارية الشخصية

 األبيض رقالع من املنحدرين لدى االنتحار معدالت ارتفاع عن الدراسات كشفت  فقد االنتحار، يف العرق نوع أثر
 (.  15)األخرى العروق بقية من املنحدرين لدى واخنفاضها
 املشار االنتحار يف دول عشر أعلى قائمة من تبني فقد االنتحار، يف البشرية التنمية مستوى بأثر يتعلق ما أما

 أعلى( %41)املنخفض البشري التنموي املستوى ذات الدول يف االنتحار معدالت أن الدراسة، هذه مقدمة يف إليها

                                                           

 )00( عبد احلميد لطفي، علم االجتماع، مرجع سابق، ص ص  228-222 . 
 

 .2101عدنان حممد الضمور، دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية يف تفسري ظاهرة االنتحار يف األردن، رسالة ماجستري، جامعة مؤتة،  (00)
. 

  (12) منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي حول العنف والصحة، مرجع سابق، ص ص  022-711
712 ص السابق، المرجع . (71)  

711 ص السابق، المرجع  . (71)  

  ( املرجع السابق،  020 .15)
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 عاملرتف البشري التنموي املستوى ذات الدول ويف( %21) املرتفع البشري التنموي املستوى ذات الدول يف مثيالهتا من
 يف" كايهمدور "  اجراها اليت الدراسات نتائج من تبني فقد أملفاجئة األزمات حدوث عامل خيص وفيما(. %21)جدا

 تمعدال فيها ترتفع قد مفاجئة ألزمات تتعرض اليت الدول أن أي ،(16) العامل هذا صحة ثبوت النمساوي اجملتمع
 . املفاجئة لألزمات تتعرض ال اليت نظرياهتا من أكثر االنتحار

 أهم ومن فيه، ؤثرةامل واجملتمعية الفردية بالعوامل االنتحار ربط وخالصته اجلوانب متعدد فهو الثاين املدخل أما
 االنتحار يف أسرته اريخوت عرقه ونوع الزواجية وحالته وجنسه املنتحر سن االنتحار يف أثرها ثبت اليت الفردية العوامل

 ودرجة للكحول عاطيهت ومدى النفسية الصحية وحالته االقتصادي بالنشاط وعالقته دينه ونوع الديين التزامه ومستوى
) حريته حلجز تعرضه ومدى(  18)األسري حميطه يف اخلالفات وشيوع تنشئته ومنط(  17)املورقة احلياة حلوادث تعرضه

 (. 19)املفصلية التحصيلية االمتحانات يف أخفاقة ودرجة(
 والتفكك السكاين والتزاحم والبطالة التحضر االنتحار يف أثرها ثبت اليت اجملتمعية العوامل أهم من أما 

 ملدنيةا احلقوق وانتهاك الدميقراطية وغياب واإلحلاد االجتماعي املال رأس ونقص اجلغرايف واالنتماء االجتماعي
 النارية األسلحة ىعل الدولة سيطرة وعدم االقتصادي األداء وتراجع األقاليم بني التنموي والتفاوت واهلجرة  والسياسية

 يف واملقيمني العمل عن العاطلني صفوف بني يزداد االنتحار أن( 20) حديثة أردنية دراسة وجدت فقد. السامة واملواد
 إقليم ظاتحماف يف واملقيمني العاملني نظرائهم من أكثر املزدمحة املناطق وسكان والوسط الشمال اقليمي حمافظات

 . املزدمحة غري املناطق وسكان اجلنوب
 اليت راألس ويف احلضرية السكانية التجمعات يف االنتحار شيوع إىل( 21) أخرى حديثة أردنية دراسة وخلصت

 فيها تنتشر اليت املناطق ويف اقتصاديا النشيطني ألفرادها تشغيال األقل احمللية اجملتمعات ويف العائلية اخلالفات تعمها
 ويف العائلية اخلالفات من اخلالية األسر ويف الريفية السكانية التجمعات يف مثيله من أكثر السامة واملواد النارية األسلحة

                                                           
011 سابق، مرجع االجتماع، علم لطفي، الحميد عبد(71)   
711 -712 ص ص سابق، مرجع والصحة، العنف حول العالمي التقرير العالمية، الصحة منظمة( 71)   

0270 العام، األمن مديرية/األمنية الدراسات مجلة سوسيولوجية، دراسة: األردن في االنتحار ظاهرة الضمور، وعدنان المجالي فايز (19)   (71 )  

0271 ،(منشور غير تقرير) تقديمي، عرض المحلية، والمجتمعات األسري الدمج مشروع إبراهيم، روان  (71 )  
 .0اجمللس االقتصادي واالجتماعي، االنتحار يف اجملتمع األردين: واقع وتوصيات، مرجع سابق، ص  (12)
. 

 )20( عدنان حممد الضمور، دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية يف تفسري ظاهرة االنتحار يف األردن، مرجع سبق ذكر ه

 )22( فايز اجملايل وعدنان الضمور، ظاهرة االنتحار يف األردن: دراسة سوسيولوجية، مرجع سبق ذكره.
، ص ص 0، جملد  2ذياب البداينة، جرمية قتل النفس يف اجملتمع األردين: دراسة من وجهة نظر علم االجتماع، جملة جامعة امللك سعود، العدد ( 22) 

222-052 
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 واملواد النارية األسلحة شارانت فيها يقل اليت املناطق ويف اقتصاديا النشيطني ألفرادها تشغيال األكثر احمللية اجملتمعات
 .السامة

 قوالطال والبطالة جهة من االنتحار بني إحصائيا دالة عالقة هناك أن(22)  أخرى حديثة أردنية دراسة وأظهرت
: مثل عديدة، بعوامل االنتحار ارتباط عن( 23) والصحة العنف حول العاملي التقرير وكشفت أخرى، جهة من والتحضر

 املناطق نيب الفروق ،(السباحة منقذي الشاهقة،غياب األماكن السامة، املواد النارية، األسلحة)االنتحار وسائل توافر
  .وتبعاته االقتصادي النمو ومستوى الدينية، احلريات مستوى اخلارجية، اهلجرة والريفية، احلضرية

 الواحد؛ املالع هنج وليس العاملي التحليل هنج هو االنتحار دراسة يناسب ما أن يتضح تقدم ما على وبناء
 بوصفها هبا للتحكم يتهاوقابل وبيئية وراثية مابني أو وجمتمعية فردية مابني وتوزعها االنتحار وراء الكامنة األسباب لكثرة

 العلمية، األدلة لىع القائمة العاملية الصحة منظمة تقارير لالنتحار املولدة األسباب كثرة  يؤكد وما. حمتملة خطورة عوامل
 يتبناه الذي لالنتحار، ئيالبي التحليل هنج بأمهية تارخيه وحىت العشرين القرن سبعينيات عقد منذ القناعة أوجدت اليت

 هنج ستتعمل ةالدراس هذه فإن هلذا. دوليا عليه املتعارف مسماه إىل إشارهتم دون من والدارسني الباحثني من الكثري
 والتقارير سابقاهتا نتائج من املستمدة أسباهبما يف خوضها حني وحماوالته االنتحار لتفسري األمثل بوصفه البيئي التحليل
 .األردنية اجلنائية املعلومات إلدارة احلديثة السنوية

 :األردني والمحلي العالمي الصعيدين على االنتحار عن المتوفرة الدراسات أحدث
 من يظهر كما  لسابعا القرن منذ به البحثي االهتمام اجملتمعية، العوامل تفسره فرديا سلوكا بوصفه االنتحار نال

 على رتبوت االنتحار جمال يف الدراسات نشطت فقد التاريخ ذلك ومنذ الديين، الطب حول"  بروان توماس"  دراسة
 عدة حسب االنتحار دراسات وتتوزع. مبساره والتنبؤ وضبطه االنتحار تفسري يف أسهم كبريا  معرفيا تراكما نتائجها

 :ومها اليني،الت بشقيه الدراسة من اجلزء هذا يعكسهما اللذان اإلجرائي، واملكان الزمنية احلداثة معياري منها معايري
 :العالمي الصعيد على االنتحار عن المتوفرة الدراسات أحدث

 من 2112 عام يف عنها الصادر  ،( 24)الذات حنو املوجه العنف حول العاملية الصحة منظمة تقرير يعد 
  األدلة على املبنية ائجبالنت مضمن فهو االنتحار، جمال يف وللبيانات للمعلومات تنويعا وأكثرها العاملية التقارير أحدث
 االختصاصينيو  والشرعيني النفسيني األطباء وخربات النوعية والبحوث الكمية املسوح نتائج من املستمدة العلمية

                                                           
 

 

022 -711  ص ص سابق، مرجع والصحة، العنف حول العالمي التقرير العالمية، الصحة منظمة  . (24) 
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 مضمون من وتبني. هنيةامل وظائفهم حبكم االنتحار بقضايا املعنيني من وغريهم والقانونيني واالقتصاديني االجتماعيني
 :يلي ما الدراسة حمل التقرير

 كال  مستويات على فأعالها ألخرى، دولة من ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال االنتحار معدالت تباين -
 لكل 02)واإلناث( السكان من 011111 لكل 22.1)والذكور( السكان من 011111 لكل 20.2)اجلنسني

( السكان من 011111 لكل 0.0)اجلنسني كال  مستويي على وأدناها ليتوانيا، يف سجل( السكان من 011111
 يف سجل فقد اإلناث مستوى على أيضا وأدناها ، أذربيجان يف سجل( السكان من 011111 لكل 0.2)والذكور

 (.السكان من 011111 لكل 0.4)املكسيك
 .اإلناث من أكثر الذكور لصاحل جنسهم باختالف املنتحرين معدالت ختتلف -
 العكسو  االنتحار على أقدامه زاد الفرد سن زاد كلما  أي اجلنسيني، لكال بالسن التقدم مع االنتحار يزيد -

 .صحيح
 من املنتحرين وأكثر سنة، 44 -22 من الفئة يف أعمارهم تقع( %02.2) اجلنسني كال  من املنتحرين أكثر -

 . الفئة هذه يف أعمارهم تقع( %02.4)واإلتاث( %21.2)الذكور
 .العمومية املستشفيات إىل يسعفون ذاهتم بإذاء يقومون  من( %22)ربع -
-2 إىل 0 عادة بالرتتيب يقدر سنة 22 سن جتاوزوا فيمن املميت غري إىل املميت االنتحاري السلوك نسبة  -

 . 211-011 إىل 0 النسبة تصل فقد سنة 22 عن سنهم يقل فيمن أما ، 2
 .الذكور عند منه أمثال 2-2 ب  أعلى اإلناث عند املميت غري االنتحاري السلوك  -
 .الذكور من ثلإلنا أعلى ومبعدالت اجلنسني لكال بالسن التقدم مع املوت وأفكار باالنتحار االنشغال يزيد -
 والقلق والفصام رىاألخ املزاج واضطرابات الكبري االكتئاب مقدمتها يف يأيت نفسية بعوامل االنتحار يرتبط -

 .األمل بفقدان والشعور واالنفجارية الشخصية واضطرابات اآلخرين مع التواصل واضطرابات
 .االنتحار يف مهما دورا أيضا واملخدرات الكحول معاقرة تلعب  -
 .االنتحار خطر حدوث احتمالية على االنتحار يف العائلي املرضي التاريخ يؤشر  -
 كان  واءس حبيب أو عزيز شخص فقدان: احلوادث تلك ومن االنتحار، وقوع من املورقة احلياة حوادث تزيد  -
 التعرض العمل، أو الدراسة أماكن أو البيت يف سواء األشخاص بني العالقات صراع املوت، أو االنفصال أو بالطالق

 إجناب عدم االجتماعية،و  والنفسية الصحية وتبعاهتا اجلنسية واملمارسات امليول الطفولة، يف اجلنسي أو البدين للعنف
 لكال العنوسة جتماعي،اال النوع على املبين التمييز والرتمل، الطالق بفعل الزوجية عرى انفصال املبكر، الزواج األطفال،
 الدينالو  مع العالقات بناء وصعوبة األصدقاء، من املقدم االجتماعي الدعم ضعف االجتماعي، النبذ اجلنسني،

 .واألصدقاء
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 وحيازة رتفعة،امل األماكن وجود الشنق، حبال النارية، األسلحة حيازة: مثل وسائله، توافرت كلما  االنتحار يزيد -
 .السامة احلشرية امليدات

 .راحلض يف لالرتفاع معدالته ميل مع والريف احلضر بني الفروق مبستوى االنتحار يرتبط  -
 مبعدالت اثرويت منوا، األكثر الدول إىل منوا واألوسط األقل الدول  من املهاجرين صفوف بني االنتحار يزيد  -
 وأيرلندا الشرقية اأوروب دول من املهاجرين بني االنتحار معدالت ترتفع اسرتاليا ففي األصلية، بلداهنم يف االنتحار

 .وباكستان وايطاليا اليونان من للمهاجرين بالنسبة مثيالهتا من أكثر واسكتلندا
 .املرتفعة والبطالة االقتصادي الرتاجع فرتات يف االنتحار معدالت ترتفع -
 معدالت كرب  جمال يف للدول التنازيل الرتتيب جاء فقد هلذا االنتحاري، السلوك يف مهما عامال الدين يعد -
 البوذية فيها رتسيط اليت الدول ، الدين على بقوه تشجع ال أو حتظر اليت املمارسات ذات الدول:  يلي كما  االنتحار

 الروم من سكاهنا البيةغ اليت الدول ، الربوتستانت من سكاهنا غالبية اليت الدول األخرى، اآلسيوية والديانات واهلندوسية
 .املسلمني من سكاهنا غالبية اليت والدول ليتوانيا، منها ويستثىن الكاثوليك

 :األردني المحلي الصعيد على االنتحار عن المتوفرة الدراسات أحدث
 أحدث ومن ردنية،األ الدراسات لبيانات رئيسيا مصدرا العام األمن مبديرية اجلنائية املعلومات إدارة تقارير شكلت

 :الدراسات تلك
 استمدت اليت اجتماعي، منظور من األردن يف االنتحار ظاهرة حول(  25)الضمور وعدنان اجملايل فايز دراسة

 دارةإ عن الصادرة اجلنائية اإلحصائية التقارير من( انتحار حماولة حاالت ٧٠٠١ و ، تام انتحار حاالت ٦٠٢)بياناهتا
 أن: يلي ما على نتائجها ودلت ،(2112 - ٦٠٠٠) من الفرتة سنوات خالل العام األمن مبديرية اجلنائية املعلومات

 ذلك ويعود ة،االقتصادي العوامل مث النفسية، العوامل تلها االجتماعية، العوامل هي االنتحار إىل املؤدية العوامل أكثر
 معدالت زيادة أن.العاطفية املتزوجات،والعوامل النساء عند خاصة العائلية واخلالفات االجتماعية التنشئة أمناط إىل

 الريفية املناطق يف االنتحار معدالت وأن الريفية، املناطق يف منها أكثر احلضرية املناطق يف العدد حيث من االنتحار
 فرص قلة إىل ذلك ويعود السكان من( ألف ٧٠٠) لكل املئوية النسبة احتساب عند احلضرية املناطق يف منها أكثر

 .  التكنولوجي والتطور الثقايف الغزو بفعل املكتسبة والثقافات الثقافية العوامل إىل باإلضافة املناطق تلك يف العمل
 املستعملة لوسائلا أكثر أن. االنتحارية واحملاولة التام بشقيه اإلناث عند منها أكثر الذكور عند االنتحار نسبة أن

 النتحارل استعماال األكثر هو الناري السالح وأن الشنق، وسيلة تلها العام، للمجموع السامة املواد هي االنتحار يف
 سن من الشباب ئةف هي لالنتحار ارتكابا   العمرية الفئات أكثر أن. أوال   السامة املواد حلت االنتحارية احملاولة ويف التام

                                                           

 (25) .  املرجع السابق، ص ص 211-088
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 فئة مث العاملني، غري فئة عند تركزت العالية االنتحار نسب أن. سنة(  ٧١-٦٢) سن من الفئة تلتها سنة،) ٦١-08)
 البيوت، ربات فئة مث وال ،أ العاملني فئة كانت  االنتحارية احملاوالت ويف الطالب، فئة وأخريا   العاملني، فئة مث البيوت ربات
 فئة مث ملتزوجني،ا فئة مث الّعزاب، فئة عند كانت  االنتحار حاالت أكثر أن. العاملني فئة وأخريا   الطالب، فئة  تلتها

 .االنتحارو  البطالة وبني واالنتحار، الطالق بني إحصائية داللة ذات عالقة ووجود. األرامل فئة وأخريا   املطلقني،
 يف تحاراالن ظاهرة تفسري يف والنفسية واالقتصادية االجتماعية العوامل دور حول(  26)الضمور عدنان دراسة

 ومبحوثة مبحوث 21 قوامها عينة ومن 2112-2111 للسنوات اجلنائية التقارير من بياناهتا استمدت اليت األردن،
 العوامل هي االنتحار إىل املؤدية العوامل أكثر إن: أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت. اإلنتحار حاولوا ممن

 نسبة. الريف من رأكث احلضر يف االنتحار معدالت ارتفاع. االقتصادية العوامل مث النفسية، العوامل تلها االجتماعية،
. العاملني وغري( سنة 22 -08)  الشباب بني لالنتحار نسبة أعلى تركز. اإلناث عند منها أعلى الذكور عند االنتحار
 معدالت من كل  بني إحصائيا دالة عالقة وجود. األخرى الوسائل بقية من أكثر السامة للمواد املنتحرين استعمال

 .واالنتحار السكانية الكثافة بني إحصائيا دالة عالقة وعدم االنتحار، وبني والطالق البطالة
 خالل األردين اجملتمع يف للمنتحرين والنفسية واالقتصادية االجتماعية اخلصائص حول(27)  الصرايرة والء دراسة

 عن والصادرة ية،اجلنائ اإلحصائية التقارير يف واملتوفرة اجلاهزة البيانات فيها استعمل ، 2114-0222 الفرتة سنوات
 وغري ، السن  بارك  فئة مث ومن الشباب، فئة هي لالنتحار ارتكابا الفئات أكثر أن النتائج أظه رت. العام األمن مديرية

 االنتحار جلرمية رتكاباا أكثر الوسط إقليم مبحافظات املقيمني وفئة العاملني، من االنتحار جلرمية ارتكابا أكثر العاملني
 األسباب ن تحاراال جل رمية الدافع ة األسباب أكثر وكانت واجلنوب، الشمال إقليمي حمافظات يف املقيمني نظرائهم من

 الن تائج ه رتأظ كم ا.  السامة املواد وتناول الناري، السالح االنتحار جرمية يف استعماال الوسائل أكثر وان االجتماعية،
 افةالكث ومعدالت الزواج، معدالت: من وكل االن تحار جرائم معدالت بني إحصائية ةدالل ذات عالقة وج ود أيضا

 دالتومع االنتحار، جرائم معدالت بني إحصائية دالل ة ذات عالق ة وجود عدم كذلك  النتائج وأظهرت. السكانية
 رائمج ومعدالت العمد، القتل جرائم ومعدالت الطالق، ومعدالت البطالة، ومعدالت عام، بشكل اجلرمية ارتكاب
 .السرقة

 االنتحار تحاال حتليل استهدفت اليت األردين، اجملتمع يف النفس قتل جرمية حول( 28) البداينة ذياب دراسة
 عالوة فيها، املستعملة لوالوسائ أسباهبا وبيان وقوعها مناطق وفق وتوزيعها عليها طرأت اليت التغريات ضوء يف ووصفها

 ببعض عالقتهاو  الزواجية وحالتهم ومهنهم وسنهم جسنهم يف املتمثلة للمنتحرين االجتماعية اخلصائص بيان على

                                                           
  (26) . فايز اجملايل وعدنان الضمور، ظاهرة االنتحار يف األردن: دراسة سوسيولوجية، جملة الدراسات األمنية/مديرية األمن العام، 2102

 (27) . عدنان محمد الضمور،  دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية في تفسير ظاهرة االنتحار في األردن، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 0272
 (28) . والء عبدالفتاح الصرايرة ، الخصائص االجتماعية واالقتصادية والنفسية للمنتحرين في المجتمع األردني للفترة 7112-0221 ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 0221
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 مديرية عن رةالصاد الرمسية السجالت على الدراسة بيانات واعتمدت(.والطالق البطالة، مثل) العامة األنساق متغريات
 .0220-م0281 من للفرتة العام األمن

 بني االنتحار حاالت انتشار وكان املدروسة، الفرتة يف انتحار حالة 2.82  وجود الدراسة نتائج وأظهرت 
 وفئة الطالب ئةف وبني املتزوجني، من أكثر العزاب وبني السن، كبار  من أكثر الشباب وبني الذكور، من أكثر اإلناث

 احلشرية املبيداتو  الطبي ة، احلب وب استعمال وك ان. أخرى مهنية فئة أي من أكثر العمل عن العاطلني وفئة البيوت ربات
 األوىل املرتبة تلتاح قد العائلية األسباب أن فتبني االنتحار أسباب حيث من أما. االنتحار يف شيوعا   الطرق أكثر من

  1.22= ر واالنتحار والطالق  1.28= ر االنتح ار وجرائم البطالة معدالت بني عالقة وجود كذلك  تبني كما  ،
 .1.22= ر واجلرمية 1.24= ر القتل وجرائم

 اخلطورة عواملب قائمة إعداد ميكن أعاله، إليها املشار األردنية ونظرياهتا العاملية الدراسات يف جاء ما على وبناء
( الفردية) اخلطورة واملع على األوىل القائمة وتشمل. اجملتمعية الطبيعة ذات اخلطورة بعوامل وأخرى الفردية الطبيعة ذات

 بني سنهم يرتاوح نمم اقتصاديا النشيطني ، العزاب ، الذكور ، املسنني وهم غريهم، من أكثر لالنتحار باملعرضني احمليطة
 املرضى ، لعملا عن العاطلني ، احلضرية السكانية بالتجمعات املقيمني ، امللحدين املتدينني، غري سنة، 44و 22

 العائلي ارخيهمت احلافل ، طفولتهم يف جنسا أو بدنيا عليهم املعتدى ، واملخدرات الكحول على املدمنني ، النفسني
 أحبائهم، أو مألعزائه الفاقدين خطرة، سلوكيات عليها يرتب اليت اجلنسية واملمارسات امليول اصحاب ، باالنتحار

 التعليم ومؤسسات ألسرةا يف إجيابية عالقات بناء على القادرين غري املوت، أفكار عليهن تسيطر اللوايت املسنات النساء
 ضدهن، املميز اءالنس اجتماعيا، املنبوذين مبكرة، بسن املتزوجني لألطفال، املنجبني غري املتزوجني العمل، وأماكن

 مع العالقات نوتكوي آبائهم مع التعامل على القادرين غري أصدقائهم، من للدعم املتلقني غري بالزواج، املتأخرين
 .االنتحار معدالت فيها ترتفع اليت الدول من واملهاجرين األصدقاء،
 من وهم عريهم، نم أكثر لالنتحار باملعرضني احمليطة( اجملتمعية)اخلطورة عوامل على فتشمل الثانية القائمة أما

 املال رأس ضعفو  والبطالة واهلجرة والتحضر والطالق احلياة أجل معدالت فيها ترتفع اليت اجملتمعات يف يعيشون
 وينتشر الجتماعيا النوع أساس على اجلنسني بني والتمييز االقتصادي األداء وضعف النارية األسلحة وحيازة االجتماعي

 . الدين على بقوه تشجع ال أو حتظر اليت واملمارسات النارية واألسلحة واملخدرات الكحول فيها
 :األردن يف به والتدخل وتقييمه االنتحار بتشخيص املعنية املؤسسات

 الشرعي للطب الوطين واملركز العام األمن مديرية وهي باالنتحار، تعىن رئيسية مؤسسات ثالث األردن يف يوجد
 هبا قومت الذي االنتحار جمال يف منها واملتوقع الفعلي دورها املؤسسات هذه من واحدة ولكل(. 29) النظامي والقضاء
 اإلدارية اوحداهت خالل من به تقوم الذي العام األمن مديرية فدور. تشريعاهتا يف إليها املشار صالحياهتا حسب

                                                           
 (29) .ذياب البداينة، جريمة قتل النفس في المجتمع األردني: دراسة من وجهة نظر علم االجتماع، مجلة جامعة الملك سعود، العدد 1 ، مجلد 7، ص ص 122-211
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 يف األمنية املراكز ) امليدانية والالمركزية( األسرة محاية وإدارة اجلنائية املعلومات وإدارة اجلنائية املختربات إدارة)املركزية
 فيها املؤثرة لعواملا وتقييم مسرحها من اجلنائية أدلتها ومجع  االنتحار بقضايا األويل التحقيق يف يتمثل ،(األقاليم

 تشريح يف الشرعي لطبل الوطين املركز دور يتمثل بينما. الدورية تقاريرها وإصدار إحصاءاهتا وتوثيق القضاء إىل وإحالتها
 أو بدين انك  سواء العنف أصحاهبا على وقع الذين االنتحار من الناجني حاالت ومعاينة املنتحرين من املوتى جثث

 أما. السنوية هاتقارير  وإصدار املنتحرين عن اإلحصاءات وتوثيق املنتحرين قضايا عن للقضاء تقارير وإعداد جنسي
 .فيها ويفصل رعيالش للطب الوطين واملركز األمنية املراكز من إليه احملالة االنتحار بقضايا ينظر فإنه النظامي القضاء

 بعد االنتحار لىع ينصب عالجي دورها األردن، يف باالنتحار املعنية املؤسسات بأن يتضح سبق ما على وبناء
 مشكلة فاديهاملؤسسي؛لت نظامها  يف النظر  إعادة بل الوقائي، اجملال يف هلا أخرى نظريات إنشاء يتطلب مما وقوعه،

 الختصاصينيا دور على التعدي وجمال تقاريرها  وإصدار االحصاءات توثيق جمال يف ملست اليت والتكرار االزدواجية
 الوقائي جانبيه بني يوازن وجلعله وتقييمها، احلاالت بتشخيص يقوموا الذين الشرطيني نظرائهم قبل من االجتماعيني

 خطة ذلك يف بيلهوس االنتحار، خلطر واملعرضني باملتعرضني احمليطة اخلطورة عوامل تقليل من ولتمكينه والعالجي،
 متييز بنهج يمهاوتقي ومراقبتها والشراكات املوارد إدارة بنهج وتنفيذها املؤسسية املشاركة بنهج اعدادها ميكن طموحة

 .والشفافية األداء
 

 :العملي اإلطار: ثانيا
 :التالية مكوناته على يشتمل الذي العملي إطارها للدراسة

 :الدراسة مبررات- .0
 إدارة تقارير خالل من 2102-2102 السنوات خالل األردن يف االنتحار قضايا عن اخلام البيانات توافر. أ

 .واالستداللية لوصفيةا االحصائية املعامالت من يناسبها مبا إحصائيا معاجلتها سوي تتطلب ال اليت اجلنائية، املعلومات
 تقييم يف نهام االستفادة على يساعد قد مما ، الدول من الكثري يف االنتحار عن العاملية االحصاءات توافر. ب
 .األردن يف االنتحار اجتاهات

 وتالها(  30)2102 عام يف أجريت علمية دراسة فآخر األردن، يف االنتحار عن املعاصرة الدراسات غياب. ج
 املنهجي، واالعتالل النظري الضعف يشوهبا( 31)  2102 عام يف واالجتماعي االقتصادي اجمللس اجراها أخرى دراسة
 بالرغم لالنتحار سرةاملف النظرية االطر ومن املعيارية املقارنات ومن دوليا عليها املتعارف االنتحار مؤشرات من ختلو فهي
 . وتوصياهتا نتائجها بني احملكم الربط غياب على عالوة العاملي، املستوى على وفرهتا من

                                                           
 (30) . المجلس االقتصادي واالجتماعي، االنتحار في المجتمع األردني: واقع وتوصيات، مرجع سبق ذكره، ص ص 71-1

  (31) . فايز المجالي وعدنان الضمور، ظاهرة االنتحار في األردن: دراسة سوسيولوجية، مجلة الدراسات األمنية/مديرية األمن العام، 0270
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 اإلعالميني ريتبص يتطلب مما علمية، أدلة بدون األردن يف االنتحار لقضايا احمللية اإلعالم وسائل هتويل. د
 .املعيارية مقارناته ونتائج معدالته تعكسه كما  األردن يف االنتحار حبقيقة األردنيني
 علمي منظور نم دراستها بدون االنتحار حوادث مع التعاطي على األردنية للدولة التنفيذية األجهزة تسابق. ه

 اهرةظ على للوقوف شركائها بعض وبعضوية برئاستها جلنة شكلت 2102 عام يف الداخلية فوزارة هلا، والتخطيط
 االنتحار حول واريةح ندوة عقدت العام ذات يف الشرطة وأكادميية تقريرها، اللجنة تلك تقدم مل تارخيه وحىت االنتحار

 واقع عن راسةد أعد العام نفس يف واالجتماعي االقتصادي واجمللس العلمية، األدلة على املبنية األوراق عنها غابت
 األردن يف تقع اليت حاراالنت حوادث فتطلب هلذا. منهجيا ومعتلة نظريا ضعيفة كانت  لكنها األردين اجملتمع يف االنتحار
 .احلالية الدراسة وفرهت قد كله  وهذا أخرى، جهة من هلا والتخطيط جهة من مبسارها والتنبؤ وضبطها وتفسريها توصيفها
 ،2102-2102 الفرتة خالل األردن يف املسجلة االنتحار قضايا حتليل نتائج من الراجعة التغذية توفري. و

 .الدراسة هذه يف سابقا إليها املشار لالنتحار املفسرة النظرية األطر على
 :الدراسة اهمية- .1

 :وهي املتوقعة خمرجاهتا من الدراسة أمهية تنبع
 . منها الوقاية وبطرق األردن يف لالنتحار املولدة اخلطورة بعوامل قائمة

 .باالنتحار املعين األردين املؤسسي النظام حتسني مبواطن قائمة 
 وللذكور نسنياجل لكال وحماوالته االنتحار معدالت فيها مبني األردن، يف لالنتحار الكمية باملؤشرات قائمة  
 .واإلسالمية لعربيةا الدول بعض يف مثيالهتا مع مقارناهتا ونتائج فيها التغري ونسب املعدالت تلك ووجهة ولإلناث

 ويصلح ، الذكية واألهداف والرسالة والرؤية األردن يف االنتحار مالمح على يشمل لالنتحار ختطيطي إطار
 . والتقييم وللمراقبة للتنفيذ
 :الدراسة أهداف- .4

 التمعد ما: التايل ومفاده للدراسة الرئيسي السؤال عنها ويعرب خاص األول األهداف، من نوعان للدراسة
 ؟،2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املييت وغري املميت االنتحار قضايا

 فهو الثاين أما. ؟ التخطيطي إطارمها مكونات وما مقارناهتا؟، نتائج وحصيلة فيهما املؤثرة العوامل ومنوال اجتاههما وما
 :وهي للدراسة، الرئيس السؤال عن املتفرعة ادناه الثمانية األسئلة وتعكسه عام

 الفرتة سنوات خالل األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املييت وغري املييت االنتحار قضايا معدالت ما
 .؟ 2102-2102
 خالل األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املييت وغري املييت االنتحار معدالت يف التغري نسب ما 
 .؟ 2102-2102 الفرتة سنوات
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 سنوات خالل دناألر  يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املييت وغري املييت االنتحار معدالت مقارنة نتائج ما 
 .؟ 2102-2102 الفرتة

 الفرتة سنوات لخال األردن يف اجلنسني لكال املييت وغري املييت االنتحار معدالت يف املؤثرة العوامل منوال ما
 .؟ 2102-2102

 الفرتة نواتس بعض خالل ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال األردن يف املييت االنتحار معدالت مقارنة نتائج ما
 .والديين؟ القومي انتمائه يف لألردن املشاهبة الدول لبعض  مثيالهتا مع  2102-2102

-2102 السنوات خالل األردن يف امليت وغري املميت االنتحار معدالت من املستخلصة اخلطورة عوامل ما
 .؟ هبا املعنية املؤسسات وما ؟، منها الوقاية طرق وما ؟،2102

 املميت االنتحار معدالت حتليل نتائج ضوء يف باالنتحار املعين األردين املؤسسي النظام أداء حتسني جماالت ما
 .؟ 2102-2102 السنوات خالل امليت وغري

 .األردن؟ يف االنتحار قضايا الجتاهات املناسب التخطيطي اإلطار ما
 
 
 

 :الدراسة مشكلة- .4
 مما إيذائها، أو ذاته تلق خالل من به احمليطة ظروفه تأثري حتت احلق هذا ينتهك قد لكنه احلياة، يف احلق للفرد

. مبسارها والتنبؤ وضبطها سريهاوتف توصيفها تتطلب اليت املميت، وغري املييت ببعديها االنتحار ظاهرة نشوء عليه يرتتب
 إلدارة الدورية اإلحصاءات من يظهر كما  األردن بينها ومن كافة  الدول يف يقع املميت وغري املميت بشكليه فاالنتحار
  تائجهان على والبناء ومعاجلتها جتمعيها تتطلب اليت الشرعي، للطب الوطين واملركز اجلنائية املعلومات

 لفرتةا سنوات خالل األردن يف االنتحار قضايا عن اجملمعة البيانات ملعاجلة الدراسة هذه جاءت فقد هلذا
 . آنفا إليها املشار الدراسة أهداف عنها تعرب عملية، وأخرى علمية ألغراض ؛ 2102-2102
 :الدراسة منهجية- .2

 اللخ األردن يف املسجلة وحماوالته االنتحار قضايا حجم يعكس كمي  األول ، البيانات من نوعان للدراسة
 ملعياريةا املقارنات عقد من ومكنها اجلنائية، املعلومات إدارة تقارير من الدراسة استمدته ، 2102-2102 السنوات

 واملقارنات الكمية ياناتللب املتوافر التحليل لطرق استعماهلا إىل يشري مما ، األردن يف لالنتحار التخطيطي اإلطار وبناء
 واحملليات، العامليات اسابقاهت من الدراسة استمدته نوعي، فهو الثاين أما. وبالنتائج باألهداف املوجه والتخطيط املعيارية
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 املعين ألردينا املؤسسي النظام حتسني جماالت وبيان لالنتحار باملعرضني احمليطة اخلطورة عوامل حتديد من ومكنها
 .  والتقييم احلالة ودراسة الوثائق مضمون حتليل لطرق استعماهلا على يدل مما ، باالنتحار

 والسالسل احلسابية واملتوسطات واملنوال املئوية النسب يف واملتمثلة الكمية بياناهتا معاجلة اساليب للدراسة وكان
 .مصادرها بني اموالع واملشرتك اخلاص عن البحث يف تتمثل النوعية معلوماهتا ملعاجلة اساليب هلا كان  كما.  الزمنية
 :الدراسة نتائج- .2

 األردن يف تاملمي وغري املميت  االنتحار قضايا تكرارات حولت فقد األول، الفرعي سؤاهلا عن الدراسة إلجابة
 0 رقم اجلدول ويبني ،(السكان من 011111 لكل االنتحار نسبة) معدالت إىل  البحث مدار السنوات خالل
 سنة لكل دناألر  يف املميت االنتحار قضايا معدالت أن ومفادها املميت االنتحار مستوى على التحويل ذلك نتائج

 011111 لكل 0 من أقل بلغت ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات من
 من 011111 لكل 1.0124 اجلنسني لكال املميت االنتحار قضايا مستوى على املعدل بلغ فقد ، السكان من

 أما السكان، من 011111 لكل 1.124 للذكور املميت االنتحار قضايا مستوى على املعدل بلغ بينما ، السكان
 .السكان من 011111 لكل 1.144 املعدل بلغ فقد لإلناث املميت االنتحار قضايا مستوى على

 
 2102-2102 الفرتة سنوات حسب األردن يف املييت االنتحار قضايا معدالت توزيع (: 2)الجدول

  االنتحار قضايا معدالت (32) املميت االنتحار قضايا السنة
 (السكان من 011111 لكل) املميت

 
 لإلناث للذكور االمجايل لإلناث للذكور االمجايل

0270 11 10 01 28211 28210 28201 

0271 721 10 11 28721 28210 28211 

0271 722 12 12 28722 28212 28212 

0272 771 12 11 28771 28212 28211 

0271 702 17 01 28702 28217 28210 

 2800 2811 28201 721 112 201 المجموع

    01812 12802 722 اإلجمالي من %

 28211 28211 287221 1781 11 72281 المتوسط

 
 نأ  وخالصتها املميت غري االنتحار مستوى على البحث مدار التحويل نتائج 2 رقم اجلدول يبني حني يف
 لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات من سنة لكل األردن يف املميت غري االنتحار قضايا معدالت

                                                           
 (32) . المجلس االقتصادي واالجتماعي، االنتحار في المجتمع األردني: واقع وتوصيات، 0271
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 االنتحار قضايا ملستوى املعدل بلغ فقد ، السكان من 011111 لكل 0 من أقل بلغت ولإلناث وللذكور اجلنسني
 الذكور انتحار قضايا ملستوى املعدل بلغ بينما ، السكان من 011111 لكل 1.222 اجلنسني لكال املييت غري

 لكل 1.200 املعدل بلغ فقد اإلناث انتحار قضايا مستوى على أما السكان، من 011111 لكل 1.202
 .السكان من 011111

 
 2102-2102 الفرتة سنوات حسب األردن يف املييت غري االنتحار قضايا معدالت توزيع  (:1)الجدول

 االنتحار قضايا السنة
 ( 33)املميت غري 

 غري االنتحار قضايا معدالت
 (السكان من 011111 لكل) املميت

 
 االجمالي لإلناث للذكور االجمالي لإلناث للذكور

0270 221 020 121 28221 28020 28121 

0271 170 721 011 28170 28721 28011 

0271 110 711 012 28110 28711 28012 

0272 117 710 011 28117 28710 28011 

0271 111 122 117 28111 28122 28117 
 لكل المجموع
 السنوات

0711 111 7211    

    21811 11811 722 اإلجمالي من %

 28277 28171 28100 12181 71181 11181 المتوسط

 
 تمعدال بقوهلا األول الفرعي سؤاهلا عن أجابت قد الدراسة تكون ، 2و 0 اجلدولني بيانات معطيات على بناءا

 اجلنسني لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف املييت وغري املييت االنتحار قضايا
 لغياب سابقاهتا؛ مع النتيجة هذه مقارنة ويصعب. السكان من 011111 لكل 0 من أقل بلغت ولإلناث وللذكور
 . 2104و 2112 عامي يف الصادرة العاملية، الصحة منظمة تقارير عن األردن يف االنتحار معدالت

 املميت وغري  ملميتا االنتحار معدالت يف التغري نسب احتسبت فقد الثاين، الفرعي سؤاهلا عن الدراسة وإلجابة
 تمعطيا وتظهر. ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف

 مرتفعة كانت  الكوهن ولإلناث؛ وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت يف التغري نسب تذبذب 2 رقم اجلدول
 عامي بني ما وارتفعت عادت مث ، 2104و 2102 عامي بني ما اخنفضت مث ، 2102و 2102 عامي بني ما

                                                           
 ومعدالتها ومتوسطها القضايا مجموع احتساب مصدر أما الجنائية، المعلومات إدارة تقارير هو ، ومتوسطها مجموعها باستثناء االنتحار قضايا مصدر

  (33)  .فهو  حسابات معدا الدراسة
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 يف التغري نسب تذبذب أن نفسه اجلدول معطيات تظهر كما.   2102و 2102 عامي ومابني 2102و 2104
  .للذكور نظريه من أعلى كان  الدراسة حمل السنوات خالل وهبوطا تصاعدا لإلناث املميت االنتحار معدالت

 
 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف املميت االنتحار معدالت يف التغري نسب (:4)الجدول

 
 املعدالت  السنة

 )%( االمجالية
 

 املعدالت )%(التغري
 للذكور

املعدالت  )%(التغري
 لإلناث

 )%(التغري

0270 28211  28210  28201  

0271 28721 02821 28210 71870 28211 22 

0271 28722 -1812 28212 -0811 28212 -71811 

0272 28771 71 28212 1871 28211 01811 

0271 28702 1871 28217 07811 28210 710872 

  
  
 ناث؛ولإل وللذكور اجلنسني لكال املميت غري االنتحار معدالت تذبذب  4 رقم اجلدول معطيات تظهر حني يف

 2102و 2104 عامي بني وما 2104و 2102 عامي بني وما  2102و 2102 عامي بني ما تراجعت لكوهنا
 .  2102و 2102 عامي بني ما وارتفعت عادت مث ،

 
 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف املميت غري االنتحار معدالت يف التغري نسب (:3)الجدول

 املعدالت السنة
 االمجالية

)%( 
 التغري

املعدالت 
 للذكور

)%( 
 التغري

املعدالت 
 لإلناث

)%( 
 التغري

0270 28221  28020  28121  

0271 28170 -71821 28721 -01802 28011 -11812 

0271 28110 -1801 28711 -72812 28012 -1871 

2102  1.280  - 1.220 1.042 1.12 1.222 -2.44 

2102 1.482 22.22 1.212 004.28 1.280  22.40 
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 نسب: التايل بقوهلا الثاين الفرعي سؤاهلا عن اجابت قد الدراسة تكون 4و 2 اجلدولني معطيات إىل وباالستناد
 لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف املييت وغري املييت االنتحار معدالت يف التغري

 للرأي برهنت قد أيضا الدراسة تكون كما.  أخرى تارة وصعودها تارة الخنفاضها متذبذبة؛ ولإلناث، وللذكور اجلنسني
-2102 لفرتةا يف األردن هبا مر اليت األحداث بفعل  صاعدة ليست األردن يف االنتحار معدالت أن على األردين العام

 أيضا ليستو  والبطالة، الفقر معدالت وارتفاع لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق وعدم السوري اللجوء كأزمة  2102
 .والتقييم املراقبة ىعل القائم التخطيط بنهج معها التعامل لغياب متذبذبة؛ وإمنا اجملتمعية، التدخالت بفعل هابطة

 يف املييت غريو   املييت االنتحار لقضايا النسب احتسبت فقد الثالث، الفرعي سؤاهلا عن الدراسة إلجابة أما
 اليت اهتامعطي من وتبني ولإلناث، وللذكور اجلنسني لكال مستوياهتا على 2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن

 وأدناها( %22.22) 2102 عام يف وقع اجلنسني لكال املميت االنتحار قضايا أعلى أن 2 رقم اجلدول يلخصها
 عام يف عام يف حدث للذكور بالنسبة املميت االنتحار قضايا أعلى وأن ،( %02.22)2102 وعام  وقع

 ثلإلنا  بالنسبة املميت االنتحار قضايا أعلى وأن ،(%02.22)2102 عام يف حدث وأدناها( 24.22%)2102
 اجلدول معطيات من تبني كما( .  %02.28)2102 عام يف  سجل وأدناها( %24.20)2102 عام يف سجل
 عام يف وقع وأدناها( %22.22) 2102 عام يف وقع اجلنسني لكال املميت غري االنتحار قضايا أعلى أن نفسه

( %22.42) 2102 عام يف حدث للذكور بالنسبة املميت غري االنتحار قضايا أعلى وأن ،( 02.22%)2104
 امع يف سجل لإلناث بالنسبة املميت غري االنتحار قضايا أعلى وأن ،(%02.02) 2102 عام يف حدث وأدناها

 (.%02.22)2102 عام يف سجل وأدناها( 22.22%) 2102
 االقتصادية األوضاع صعوبة سوى 2102 عام خالل األردن يف املميت االنتحار معدالت صعود يفسر وال

 التوايل على %21و %02 حوايل إىل وصل والفقر البطالة لنسب ملحوظ ارتفاع من العام ذلك يف سجل ما بدليل
 األردن يف املميت غري االنتحار معدالت ارتفاع أما ،(34) االقتصادي النمو لتحفيز احلكومة خطة مقدمات حبسب
 وتأثر اديةواالقتص االجتماعية وتداعياهتا السوري اللجوء ألزمة األردن تعرض سوى يفسره ال فقد 2102 عام خالل
 . وميةاحلك للسياسات الرافضة الشعبية احلركات نشوء عليها ترتيب اليت العريب الربيع مبوجة األردن

 
 
 
 
 

                                                           
 (34) . انظر المرجع التالي: رئاسة الوزراء ، خطة تحفيز النمو االقتصادي في األردن خالل الفترة 0271-0202) تقرير غير منشور(، 0271
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 2102-2102 الفرتة سنوات حسب املميت وغري املميت االنتحار قضايا نسب توزيع( 5)الجدول
 املميت غري االنتحار % امليت االنتحار %  السنة

 لإلناث للذكور اجلنسني لكال لإلناث لذكورل اجلنسني لكال
0270 71811 71812 72801 01821 07820 01812 

0271 02811 71811 00811 71827 71801 71800 

0271 71811 71810 71877 71810 71821 72811 

0272 07811 02801 01807 71821 72871 72821 

0271 00811 01821 71811 00810 10811 01811 

 722 722 722 722 722 722 المجموع

 
 شارتا:  يلي ما بقوهلا الثالث الفرعي سؤاهلا عن اجابت قد الدراسة تكون 2 رقم اجلدول معطيات على وبناء

 لصاحل كانت  احلصيلة أن إىل  2102-2102 الفرتة سنوات خالل األردن يف املييت االنتحار معدالت مقارنة نتائج
 ؛كون2102 عام ولصاحل الذكور، ومستوى اجلنسني كال  مستوى على األعلى هي معدالته كون  ؛ 2102 عام

 الفرتة سنوات اللخ األردن يف املييت غري االنتحار معدالت مقارنة نتائج ودلت. لإلناث بالنسبة األعلى هي معدالته
 اجلنسني كال  مستوى على األعلى هي معدالته كون  ؛ 2102 عام لصاحل كانت  احلصيلة أن على  2102-2102
 .للذكور بالنسبة األعلى هي معدالته ؛كون 2102 عام ولصاحل اإلناث، ومستوى

 االنتحار قضايال  بالنسبة( املنوال)تكرارا األكثر العوامل حددت فقد ، الرابع الفرعي سؤاهلا عن الدراسة وإلجابة
 االنتحار يف املؤثرة العوامل منوال  2 رقم اجلدول ويوضح. 2102-2102 الفرتة يف املسجلة املميت وغري املميت
 باستثناء سنة 22و 08 بني ما أعمارهم ترتاوح ملمن فهو للعمر بالنسبة بينما الذكور، للجنس بالنسبة وهو املميت

 فهو لألسباب بالنسبة أما سنة، 22و 28 بني أعمارهم ترتاوح ملن منواهلا كان  اليت 2102 عام يف املسجلة احلاالت
 .العاصمة ظةحماف فهو اإلقامة ملكان بينما الشنق، فهو للوسائل وبالنسبة العائلية، واخلالفات النفسية األمراض
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 الفرتة اتسنو  خالل األردن يف املييت وغري املييت االنتحار معدالت يف املؤثرة العوامل منوال (:2)الجدول
 اجلنائية املعلومات إدارة تقارير يف جاء ما وفق 2102-2102
 الفئة منوال اجلنس منوال السنة

 العمرية
األسباب  منوال

 رلالنتحا الدافعة
 الوسائل منوال

 يف املستعملة
 االنتحار

 منوال 
 اإلقامة مكان

 
 ومشاكل أمراض سنة 01-71 الذكور 0270

 نفسية
 العاصمة محافظة الشنق

 العاصمة محافظة الشنق واالحباط الفشل سنة 01-71 الذكور 0271

 العاصمة محافظة الشنق العائلية الخالفات سنة 01-71 الذكور 0271

 ومشاكل أمراض سنة 01-71 الذكور 0272
 نفسية

 العاصمة محافظة الشنق

 35)مجهولة أسباب سنة 11-01 الذكور 0271
) 

 العاصمة محافظة الشنق

 
 بينما اإلناث، للجنس بالنسبة وهو املميت غري االنتحار يف املؤثرة العوامل منوال إىل 2 رقم اجلدول ويشري

 النسبةوب العائلية، اخلالفات فهو لألسباب بالنسبة أما سنة، 22و 08 بني ما أعمارهم ترتاوح ملمن فهو للعمر بالنسبة
 .العاصمة حمافظة فهو اإلقامة ملكان بينما األدوية، فهو للوسائل

 الفرتة اتسنو  خالل األردن يف املييت وغري املييت االنتحار معدالت يف املؤثرة العوامل منوال (:7)الجدول
 اجلنائية املعلومات إدارة تقارير يف جاء ما وفق 2102-2102
 الفئة منوال اجلنس منوال السنة

 العمرية
 منوال 
 األسباب

 رلالنتحا الدافعة

 الوسائل منوال
 يف املستعملة
 االنتحار

 مكان منوال
 اإلقامة

 العاصمة محافظة األدوية العائلية الخالفات سنة 01-71 إناث 0270

 العاصمة محافظة األدوية العائلية الخالفات سنة 01-71 إناث 0271

 العاصمة محافظة األدوية العائلية الخالفات سنة 01-71 إناث 0271

 العاصمة محافظة األدوية العائلية الخالفات سنة 01-71 إناث 0272

 العاصمة محافظة األدوية العائلية الخالفات سنة 01-71 إناث 0271

 
 تلفخي حيث  الرابع الفرعي سؤاهلا عن أجابت قد الدراسة تكون ، 2و 2 اجلدولني بيانات معطيات على وبناء

 وال والوسائل، سبابواأل اجلنس جماالت يف املميت غري االنتحار يف نظريه عن املميت االنتحار يف املؤثرة العوامل منوال
 .النظري اإلطار يف ليهاإ املشار سابقاهتا نتائج مع هذه نتائجها يف الدراسة وتتفق. اإلقامة ومكان العمر جمايل يف يتخلف

                                                           
 (35) .هكذا ورد مسماها في تقارير إدارة المعلومات الجنائية
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 النتحارا معدالت عن العاملية الصحة منظمة دراسات يف الدراسة حبثت اخلامس، الفرعي السؤال عن ولالجابة
 .2102 لعام يعود أحدثها أن وتبني والديين، القومي االنتماء يف لألردن املقاربة الدول يف املميت

 ومثيالهتا  ألردنا يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت بني مقارنات عقدت فقد وعليه 
 رقم اجلدول يعكسها يتال القومي البعد مستوى على  حمصلتها من وتبني ، إسالميتني دولتني ويف عربية دول مخس يف
 يف نظرياهتا من أقل 2102 عام خالل األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت أن 8

 أن فمفادها  2 رقم ولاجلد يبينها اليت الديين البعد مستوى على حمصلتها أما ، لبنان باستثناء العربية الدول بعض
 بعض يف نظرياهتا من أقل 2102 عام خالل األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت

 (.وتركيا باكستان) اإلسالمية الدول
 جلنسنيا لكال املميت االنتحار معدالت بقوهلا اخلامس الفرعي سؤاهلا عن اجابت قد الدراسة تكون وهبذا

 اإلسالمية،و  -لبنان باستثناء -العربية الدول بعض يف نظرياهتا من أقل 2102 عام خالل األردن يف ولإلناث وللذكور
 حدودها إىل االنتحار معدالت خفض يف اإلسالمي الدين أثر بشأن العاملية الصحة منظمة دراسات نتائج مع واتفقت

 .الدينا
 
 

 لعام ردناأل يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت بني املقارنة نتائج (:8) الجدول
 عربية دول مخس يف ومثيالهتا 2102
 (36) املميت االنتحار معدالت الدولة

 الجنسين لكال لإلناث للذكور

 28211 28210 28721 األردن

 281 2871 2821 لبنان

 780 181 281 المغرب

 281 781 7 عمان

 781 281 181 قطر

 781 181 081 تونس

 
 
 

                                                           

( مصدر معدالت االنتحار املميت يف األردن خالل عام 2102 ، هو الدراسة احلالية. أما مصدر معدالت االنتحار املميت يف الدول العربية  36)
82-81، ص ص  2104اخلمس، فهو املرجع التايل:  منظمة الصحة العاملية، الوقاية من االنتحار ضرورة عاملية،   . 
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 لعام ردناأل يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت االنتحار معدالت بني املقارنة نتائج (:1) الجدول
 اإلسالمية الدول بعض يف ومثيالهتا 2102
 (37) املميت االنتحار معدالت الدولة

 لإلناث للذكور الجنسين لكال
 28211 28210 28721 األردن

 181 187 181 باكستان 

 181 7781 181 تركيا

 
 الرابع، عيالفر  سؤاهلا إجابة من اخلطورة عوامل الدراسة استخلصت فقد السادس، الفرعي السؤال عن ولإلجابة

 الرئيسية اتاملؤسس وحددت االنتحار، منع يف الفضلى الدولية املمارسات من العوامل تلك من الوقاية طرق واسنتجت
 الوقاية مصفوفة 01  رقم اجلدول ويوضح. تشريعاهتا يف الواردة مهامها على بناء اخلطورة عوامل من الوقاية بطرق املعنية

 .املميت غري االنتحار من الوقاية مصفوفة يبني فإنه 00 رقم اجلدول أما املميت، االنتحار من
 االنتحار لىع تبعث عامال عشر أحد هناك بقوهلا السادس الفرعي سؤاهلا عن أجابت قد الدراسة تكون وعليه

 .هبا معنية مؤسسات هلا وقاية طرق منها لكل األردن، يف املميت غري واالنتحار املميت
 

 سنوات اللخ األردن يف املميت االنتحار معدالت حتليل من املستخلصة اخلطورة عوامل توزيع(: 20)الجدول
 الرئيسية واملؤسسات منها الوقاية طرق حسب 2102-2102 الفرتة

 
                                                           

، هو الدراسة احلالية. أما مصدر معدالت االنتحار املميت يف باكستان وتركيا، فهو  2102االنتحار املميت يف األردن خالل عام مصدر معدالت  (22)
11-81، ص ص  2104املرجع التايل:  منظمة الصحة العاملية، الوقاية من االنتحار ضرورة عاملية،   . 

 قايةالو بطرق المعنية الرئيسية المؤسسات الوقاية طرق الخطورة عامل
 والسياسية االقتصادية المشاركة تعزيز الذكورة

 أهداف منظور الجنسين لكال واالجتماعية
 العالمية المستدامة التنمية

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 أعمارهم تتراوح ممن والشابات الشباب
 سنة 01و 71 بين

 الشباب وزارة وتنميتهم الشباب رعاية برامج تعزيز 

 الصحة وزارة النفسية الصحة خدمات تعزيز النفسية باألمراض اإلصابة
 االجتماعية التنمية وزارة األسرية التنمية خدمات تعزيز العائلية الخالفات نشوب
 مراكز في والعاملون األسر أرباب توعية الشنق

 وتأهيل تربية ودور والتأهيل اإلصالح
 في تستعمل قد التي بالوسائل األحداث

 المالبس أو األغطية ربط الحبال،) الشنق
 متكثيفه باب من...( بعضها، مع الخفيفة
 عليها للرقابة

 ـ(العام األمن مديرية) الداخلية وزارة
 االجتماعية التنمية وزارة

 البلديات وزارة ةالحضري التنمية ومشاريع برامج تعزيز الحضرية المناطق في اإلقامة
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 خالل دناألر  يف املميت غري االنتحار معدالت حتليل من املستخلصة اخلطورة عوامل توزيع(: 22)الجدول
 هبا املعنية الرئيسية واملؤسسات منها الوقاية طرق حسب 2102-2102 الفرتة سنوات
 قايةالو بطرق المعنية الرئيسية المؤسسات الوقاية طرق الخطورة عامل

 وحماية الجنسين بين المساواة تعزيز اإلنوثة
 والنساء الفتيات

 الوطنية اللجنة االجتماعية، التنمية وزارة
 المرأة لشؤون األردنية

 أعمارهم تتراوح ممن والشابات الشباب
 سنة 01و 71 بين

 الشباب وزارة وتنميتهم الشباب رعاية

 االجتماعية التنمية وزارة األسرية التنمية خدمات تعزيز العائلية الخالفات نشوب
 الصيادلة نقابة الصحة، وزارة طبية بوصفات اإل اإلدوية بيع منع األدوية
 البلديات وزارة ةالحضري التنمية ومشاريع برامج تعزيز الحضرية المناطق في اإلقامة

 
 املعين األردين املؤسسي النظام أداء حتسني جماالت الدراسة استخلصت فقد السابع، الفرعي السؤال عن ولإلجابة

 وعليه.  العوامل تلك من الوقاية وطرق اخلطورة لعوامل تقديرها ومن النظام ذلك حال لواقع تقييمها من باالنتحار
 :التايل النحو على البحث مدار النظام أداء حتسني جماالت إدراج فيمكن

 وزارة برئاسة هل وطنية جلنة تشكيل بدورها تطلب اليت والعالجي، الوقائي جانبيه بني النظام موازنة .0
 وقايةال سياسات رسم هدفها املعنية، الوزارات وعضوية الوزراء جملس حيددها وزارة أي أو الداخلية
 .االنتحار من واحلماية

 املعنية( اءوالقض الشرعي للطب الوطين واملركز العام األمن مديرية) املؤسسات بني التنسيق تعزيز .2
 االجتماعية تنميةال ووزارة النفسي للطب الوطين املركز وإضافة ، وقوعها بعد االنتحار حاالت بتشخيص

 األسرة محاية ارةإد بتجربة االقتداء سوى التنسيق ذلك لضمان والسبيل العالجية، املؤسسات قائمة إىل
 .اإلدارة بتلك األعمار خمتلف ومن اجلنسني لكال االنتحار حاالت تشخيص أناطة أو

 مع تتماشىل اجلنائية؛ املعلومات إدارة يف هبا املعمول االنتحار دوافع تصنيف قائمة يف النظر إعادة .2
 .العاملية الصحة منظمة  تقارير يف الواردة مثيالهتا

 لوماتاملع إدارة تكون قد واحدة جبهة االنتحار حاالت عن اإلحصائية التقارير إصدار جهات توحيد .4
 .العام األمن مبديرية اجلنائية

 بتنمية العالقة ذات القطاعية الوطنية االسرتاجتيات يف العاملية املستدامة التنمية أهداف وإدماج موائمة .2
 .وغريها والتشغيل الفقر من واحلد اإلنتاجية وتعزيز واملرأة الشباب و الطفولة

 .دياتالبل بوزارة وتقييمه ومراقبته تنفيذه عملية وأناطة احلضرية للتنمية برنامج إعداد .2
 .االجتماعية ةالتنمي بوزارة وتقييمه ومراقبته تنفيذه عملية وأناطة األسرية للتنمية برنامج إعداد .2
 .االنتحار من والشابات الشباب وقاية جمال يف الشباب لوزارة الفنية القدرات تعزيز .8
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 .الصيدالنية والرقابة النفسية الصحة جمال يف الصحة لوزارة الفنية القدرات تعزيز .2
 .احلضرية التنمية جمال يف البلديات لوزارة الفنية القدرات تعزيز .01
 .األسرية التنمية جمال يف االجتماعية التنمية لوزارة الفنية القدرات تعزيز .00
 .االنتحار من بالوقاية املتخخصة اجلمعيات تسجيل على املتطوعني حث .02

 لتحسني االجم عشر إثىن هناك بقوهلا السابع الفرعي سؤاهلا عن اجابت قد الدراسة تكون تقدم ما على وبناء
 .باالنتحار املعين األردين املؤسسي النظام أداء

 الجتاهات مناسب ختطيطي إطار لتصميم أسئلتها إجابات وظفت فقد الثامن، الفرعي السؤال عن ولإلجابة
 :التالية مكوناته األردن، يف االنتحار قضايا

 : األردن في االنتحار مالمح .2
 قانون رميجت مقابل عليه، حمرضني هناك يكن مل ما االنتحار لفعل العام العقوبات قانون جترمي عدم 

 .الفعل لذلك النافذ العسكري العقوبات
 للذكورو  اجلنسني لكال األول ومعدالت مميت، غري والثاين مميت األول شكلني على االنتحار حيدث 

 .كبرية  بفوارق الثاين من أقل وللإلناث
 0 عن قلت لكوهنا ؛ ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت االنتحار معدالت اخنفاض 

 بطهاض لعدم آلخر؛ عام من وتذبذهبا باإلسالم، السكان غالبية لديانة السكان؛ من 011111 لكل
 وارتفاعها لألردن، قاربةامل واإلسالمية العربية الدول بعض يف بغريها مقارنة وقلتها فيها، املربمج التدخل أو

 والتأثر( وريالس اللجوء)والسكانية( والفقر البطالة معدالت ارتفاع) االقتصادية األزمات نشوب بفعل
 (.سوريا يف املسلحة الصراعات اندالع العريب، ربيعال موجة)اإلقليمية باألوضاع

 من أكثر سنة، 22 -08 بني أعمارهم ترتاوح الذين الذكور بني املميت االنتحار معدالت تزداد 
 صحتهم وباعتالل واالجتماعية والسياسية االقتصادية مشاركتهم بضعف ترتبط ألسباب اإلناث؛
 احلضرية ناطقامل يف وبإقامتهم أسرهم أفراد مع السليمة العالقات بناء على قدرهتم وبضعف النفسية
 .واملساكن بالسكان املزدمحة

 من أكثر سنة 22 -08 بني سنهن يرتاوح اللوايت اإلناث بني املميت غري االنتحار معدالت ترتفع 
 االجتماعية  لوصوما بثقافة املتأثرة أسرهن قبل من وتعنفيهن ضدهن بالتمييز ترتبط ألسباب اإلناث؛

 .احمللية جمتمعاهتا يف
 اإلناثو  والذكور اجلنسني كال  النتحار املولدة اخلطورة عوامل ملعرفة املعنية املؤسسات مبادرة عدم 

 .ألخرى سنة من االنتحار معدالت تذبذب بدليل العوامل، تلك لضبط والتخطيط
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 ضائيةق ألغراض احلوادث؛ تلك وقوع بعد االنتحار حوادث يف املعنية املؤسسات تدخل اقتصار. 
 حضور مقابل ا،هب والتدخل وتقييمها االنتحار حاالت تشخيص عن االجتماعيني االختصاصيني غياب 

 .العمليات هذه يف الشرطة
 للطب الوطين واملركز اجلنائية املعلومات إدارة عن الصادرة ، اإلحصائية التقارير معطيات تضارب 

 ملتعارفا االنتحار دوافع لتصنيف إتباعها وعدم األحداث لقضايا تناوهلا عدم على عالوة الشرعي،
 .العاملية الصحة منظمة تقارير يف عليها

 الذكية األهداف على القائمة اخلطط مبوجب للخفض املميت وغري املميت االنتحار معدالت قابلية 
 . الكمية األداء ومؤشرات

 .االنتحار من خال أردين جمتمع :اإلطار رؤية .2
 منه الناجني الحتياجات واالستجابة االنتحار من للوقاية املؤسسات جهود تنسيق :اإلطار رسالة .2

 .املربجمة التدخالت مبوجب معدالته وخفض
 :اإلطار أهداف .3
 حبلول صفر إىل  السكان من 011111 لكل 1.0124 من  املميت االنتحار معدالت خفض 

 . 2121 عام
 حبلول صفر إىل السكان من 011111 لكل 1.222 من  املميت  غري االنتحار معدالت خفض 

 . 2121 عام
 2121 عام حبلول  صفر إىل ستة من  املميت االنتحار جمال يف اخلطورة عوامل عدد  خفض . 
 2121 عام حبلول  صفر إىل مخسة من املميت غري االنتحار جمال يف اخلطورة عوامل عدد خفض . 

 القابل طيطيالتخ إطاره األردن يف لالنتحار بقوهلا الثامن الفرعي سؤاهلا عن أجابت قد الدراسة تكون وهبذا
 .وتقييمه ومراقبته لتنفيذه

 بقوهلا رئيسال سؤاهلا عن اجابت قد الدراسة تكون الثامنية، الفرعية أسئلتها عن الدراسة إجابات على وبناء
 سنوات اللخ األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت بشكليه االنتحار معدالت أن: التايل
 اجتاهها، يف ومتذبذبة السكان، من 011111 لكل 0 من أقل لبلوغها جدا منخفضة ، 2102-2102 الفرتة

 املميت غري لالنتحار وبالنسبة 2102 عام يف هبوطها مقابل 2102 عام يف اجلنسني لكال املميت لالنتحار وصعودها
 تثناءباس واإلسالمية العربية الدول بعض يف مثيالهتا من وأقل  ،2102 عام يف وهبطت 2102 عام يف ارتفعت فقد

 ستعملةامل والوسائل إقامتهم ومكان وعمرهم االنتحار حاولوا ومن املنتحرين جبنس وتأثرها ،2102 عام خالل لبنان
 يف واملقيمني عائلية خبالفات اخلنيوالد النفسية باألمراض واملصابني اقتصاديا والنشيطني الذكور لصاحل قضاياهم يف
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 خالفات يف الداخلنيو  اقتصاديا والنشيطني اإلناث ولصاحل املميت بشكلها الشنق لوسيلة واملستعملني العاصمة حمافظة
 يف الداخلي الضعف واطنم وكثرة املميت، غري بشكلها العاصمة حمافظة يف واملقيمني األدوية لوسيلة واملستعملني عائلية

 للسنوات تخطيطيال إلطارها وفقا فيها والعالجي الوقائي للتدخل وقبوهلا  معها، بالتعامل املعنية املؤسسات بيئة
 .احلالية الدراسة اقرتحته الذي 2102-2121

 
 :ومقترحاتها وتوصياتها الدراسة استنتاجات

 :الدراسة استنتاجات .2
 عن  تزيد ال لكوهنا قليلة؛ األردن، يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت االنتحار معدالت

 .اإلسالمي بالدين السكان غالبية ديانة يكون قد ذلك ومرد السكان، من 011111 لكل 0
 مبجتمعاهتم تبطتر  وأخرى هبم ترتبط ألسباب لإلناث؛ مثيله من أعلى املميت االنتحار على الذكور إقدام معدل

 . احمللية
 الجتماعيا بنوعهم ترتبط ألسباب للذكور؛ مثيله من أعلى املميت غري االنتحار على اإلناث إقدام معدل

 .ضدهن احمللية وجمتمعاهتن أسرهن بتمييز ترتبط وأخرى
 ألخرى، ةسن من األردن يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت االنتحار معدالت تذبذب 

 .ضبطها عملية يف التدخالت غياب على يؤشر مما
 بعض يف امثيالهت من أقل األردن، يف ولإلناث وللذكور اجلنسني لكال املميت وغري املميت االنتحار معدالت

 .واإلسالمية( لبنان باستثناء) العربية الدول
 .نهام الوقاية طريق عن تالفيها املمكن له، املوالدة عوامله األردن يف املميت وغري املميت لالنتحار

 . باالنتحار املعين األردين املؤسسي النظام بيئة يف الداخلي الضعف مواطن كثرة
 :نتائجها من المستمدة الدراسة توصيات .1

 وإجيادها التنفيذية هأنشطت على وتوافقها الدراسة، هذه اقرتحته الذي التخطيطي لإلطار املعنية املؤسسات تبين
 .وتقييمه مراقبته لنظام

 .الدراسة هذه حددهتا اليت املؤسسي أدائها حتسني جملاالت املعنية املؤسسات تبين
 :الدراسة مقترحات .4
 اإلعالم لووسائ األردنية واجلامعات األردين الوزراء وجملس العاملية الصحة منظمة إىل الدراسة هذه تقرير إحالة

 .األردنية
 .اجلنائية املعلومات إدارة تقارير يف األحداث انتحار معدالت إظهار
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