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 الفصل األول

 مفهوم اإلنتحار

أشار عدد من الباحثين في بداية القرن التاسع عشر الى أن اإلنتشار السريع للتجمعات السكانية والتي 
أصبحت تعرف بالمدن، وإزدهار الصناعة، سيؤديان الى زعزعة العالقات االجتماعية من خالل تفشي 

كانة المهارات التقليدية التي تقوم بها األسر، وإستبدالها باألعمال المأجورة األمراض االجتماعية وتدهور م
ارتفاع نسب العنف واإلصابة باألمراض، وأصبح رصد اإلنتحار هو األكثر تعبيراً وأهمية على  يؤثرمما 

   1.لبيان مدى التمتع بالصحة أو المعاناة من األمراض االجتماعية

تقوم به المرأة كأم وحارسة لألسرة خاصة بين أفراد الطبقة الوسطى، فقد إعتقد ومع التأكيد على الدور الذي 
فنسب اإلنتحار  .2الباحثون بأن النساء يمكنهم مواجهة اآلثار السلبية للحضارة بشكل أفضل بكثير من الرجال

أو من ترتفع في المدن أكثر من الريف، واألمراض النفسية كالجنون تنتشر في المدن أكثر من الريف 
 .البلدات الصغيرة

عاماً الى أن هنالك دور كبير يلعبه البناء التقليدي لألسرة في حماية األفراد من  131وخلص مقال نشر قبل 
اإلقدام على اإلنتحار، وأشار الى ارتفاع معدالت اإلنتحار في فرنسا أنذاك مع إنخفاض المواليد، ال بل 

داخل األسرة مع  أكبر وكون النساء سيكون لهن أدوراً تقليدية 3.دورارتفاع عدد أفراد األسرة يزيد من هذا ال
وجود أطفال أكثر، تستنفذ كل إمكاناتهن وطاقاتهن، فقد أعتبرن وفقاً لذلك أكثر صحة وأقل ميالً لإلنتحار من 

 .الرجال

ما أن هنالك وربطت دراسات عالمية حديثة ما بين اإلنتحار وحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، ك
عالقة قوية جداً ما بين اإلضطرابات واألمراض النفسية والسلوكيات االنتحارية، إضافة الى أن الوصمة 

 4.االجتماعية خاصة بين اإلناث تحرمهن من طلب المساعدة وبالتالي عدم القدرة على وقايتهن من االنتحار

 العالم دول مختلف في موجود اإلنتحار وأن ،5ثانية 41 كل العالم في تحدث واحدة إنتحار حالة وعالمياً 
 وبين العمرية المراحل مختلففي  ويحدث المتوسط، أو المتدني الدخل ذات الدول في إنتشاراً  أكثر ولكنه

 يمثل الغنية الدول ففي. الذكور نسبة من أعلى الدول بعض في المنتحرات اإلناث نسبة تكون حيث الجنسين
 والمتدنية المتوسطة الدول في النسبة وتنخفض المنتحرات النساء أضعاف ةثالث المنتحرين الذكور عدد

 الذكور، ضد العنف عن الناجمة الوفيات جميع من% 51 اإلنتحار حاالت تشكل فيما النصف، الى الدخل
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%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&f=false – 

 .جمهورية مصر العربيةمؤلفين من  –مجموعة من الدراسات االجتماعية 
2
 1888دراسة في علم االجتماع عام  –اإلنتحار  –إميل دوركايم  
3
 1888مقال نشر عام  –اإلنتحار والمواليد  –إميل دوركايم  
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 لتجريم الدول من العديد إلغاء أن كما. النساء ضد العنف عن الناجمة الوفيات جميع من% 71 تشكل بينما
 .خوف دون المساعدة لطلبهم منهم العديد نجاة في ساعد تحاراإلن

 الوصول حتى أو الصحية والخدمات الموارد الى والفتيات النساء خاصة األشخاص وصول عدم إن
 ظاهرة من خاص بشكل النساء وتعاني كما. باإلنتحار الرغبة لتنامي خصبة بيئة يتعبر اليها، الضعيف
 كما اليها، ينتمين التي الدول في الجنسين بين المساواة وعدم والعنف التمييز تمستويا ترتفع عندما اإلنتحار
 تنفيذه ومحاولة باإلنتحار التفكير الى والعزلة بالتهميش الشعور وتزايد تراكم عن الناجمة اإلحباطات وتؤدي
 .األخرى تلو مرة

 وإنتشاراً  شيوعاً  األكثر واألدوات لموادا من التقليل اإلنتحار حاالت من الحد في الناجحة الوسائل من ويعتبر
 أن كما. الجسور أو المرتفعة األماكن الى والوصول النارية واألسلحة الحشرية كالمبيدات اإلنتحار تنفيذ في

 .جيدة نفسية بصحة يتمتعون ألشخاص يحدث قد وإنما مرضية، أو نفسية بعموامل دائماً  يرتبط ال اإلنتحار

نظمة الصحة العالمية مجموعة من الخرافات المتعلقة بالسلوك االنتحاري، ومن لم 6هذا وقد فندت دراسة
 .شأن الحد من تداولها مساعدة كل األفراد ذكوراً وإناثاً، وحمايتهم من خطر الموت إنتحاراً 

 ولتق كما الحقيقة وفي ،"بذلك القيام يقصدون ال اإلنتحار عن يتحدثون الذين الناس" بأن األولى الخرافة تقول
 الدعم، أو المساعدة على للحصول يسعون قد اإلنتحار عن يتحدثون الذين الناس أن العالمية الصحة منظمة
 .آخر خيار يوجد ال أنه يشعرون وربما واليأس واإلكتئاب القلق من يعانون منهم كبير عدد كون

 حاالت معظم أن والحقيقة ،"إنذار سابق دون فجاة تحدث اإلنتحار حاالت معظم" بأن الثانية الخرافة وتقول
 سابق دون تحدث قد حاالت هنالك وبالتأكيد سلوكية، أو لفظية سواء تحذيرية عالمات سبقها قد اإلنتحار

 .لها واإلنتباه التحذيرية العالمات هذه هي ما نعرف أن يجب أنه إال إنذار

 من العكس على والحقيقة ،"لموتا على عازم إنتحارية ميول لديه الذي الشخص" بأن الثالثة الخرافة وتقول
 يتصرف وقد الموت، أو الحياة بين ما مترددين إنتحارية ميول لديهم الذين األفراد يكون ما غالباً  ذلك،

 كان أنه من الرغم على أيام بضعة بعد ويموت مثالً، الحشرية المبيدات شرب طريق عن بإندفاع الشخص
 من الوقاية في سبباً  يكون المناسب الوقت في النفسي الدعم على الحصول فإن لذلك يعيش، أن يريد

 .اإلنتحار

 والحقيقة ،"اإلنتحار في يفكر دائماً  سيظل اإلنتحار في مرة يفكر الذي الشخص" فتقول الرابعة الخرافة أما
 اإلنتحارية األفكار أن حين وفي محدد، بوضع ويرتبط األجل قصير يكون ما غالباً  اإلنتحار خطر تصاعد أن
 اإلنتحارية والمحاوالت األفكار من يعاني الذي الشخص وبإمكان دائمة ليست أنها إال أخرى، مرة تعود قد
 .طويلة حياة ليعيش قدماً  المضي السابق في

 السلوك أن والحقيقة ،"اإلنتحار على يقدمون نفسية إضطرابات لديهم ممن فقط" بأنه تقول الخامسة والخرافة
 الناس من كثير يتأثر وال النفسي، اإلضطراب الى بالضرورة ليس لكن العميقة سةالتعا الى يشير اإلنتحاري
 إضطراب لديهم ينتحرون الذين الناس كل وليس اإلنتحاري، بالسلوك النفسية اإلضطرابات مع المتعايشين

 .نفسي
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http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
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 تشجع أنها لىع تفسيرها ويمكن سيئة فكرة اإلنتحار عن الحديث"  أن فتقول واألخيرة السادسة الخرافة أما
 يفكرون الذين الناس معظم فإن واسع نطاق على اإلنتحار وصم إلنتشار ونظراً  أنه والحقيقة ،"اإلنتحار على
 أن يمكن بإنفتاح الحديث فإن اإلنتحاري السلوك تشجيع من وبدالً  يتحدثون، من مع يعلمون ال اإلنتحار في

 . اإلنتحار من الوقاية وبالتالي المتخذ، القرار يف التفكير إلعادة الوقت أو أخرى خيارات الفرد يمنح

 دون تحول التي العوائق في تتمثل العالمية، الصحة منظمة ذكرتها كما لإلنتحار الرئيسية الخطر عوامل إن
 المالئمة، غير اإلعالمية والتقارير اإلنتحار، وسائل على الحصول وسهولة الصحية، الرعاية على الحصول
 الثقافي التبادل وضغوط والصراعات، والحروب والكوارث المساعدة، طلب سلوكل المصاحب والوصم
 الشقاق أو والصراع االجتماعي، الدعم وفقدان بالعزلة والشعور اإلنتهاك، أو والصدمة والتمييز، والتفكك،

 .العالقات في الخسارة أو

 وإستهالك النفسية، ضطراباتواإل سابقة، إنتحار محاولة وجود في الفردية الخطورة عوامل تمثلت فيما
 عائلي تاريخ ووجود المزمن، واأللم واليأس، المالية، الخسارة أو الوظيفة وفقدان ضار، نحو على الكحول

 .والبيولوجية الوراثية والعوامل لإلنتحار،

 النوع االجتماعي ماهية 1-1

أي مجتمع والمتجذرة بعمق في  يعني النوع اإلجتماعي الفوارق اإلجتماعية المكتسبة بين الذكور واإلناث في
جميع الثقافات وتتنوع بشكل واسع داخلها أو فيما بينها ، وقابلة للتغيير ، وتحدد أدوار كل من الذكور واإلناث 
من مسؤوليات وفرص وإمتيازات وخيارات وقيود في كل ثقافة من الثقافات ، فالخصائص المتعلقة بالنوع 

اء ال يمكنهن قيادة السيارة في السعودية على عكس الرجال ، وكون النساء اإلجتماعي منها على سبيل كون النس
في األردن يتقاضين أجراً أقل من الرجال عن األعمال المتساوية ، وكون النساء في معظم دول العالم يقمن 

   7.باألعمال المنزلية بشكل أكبر من الرجال

مصطلح شامل لكل فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة ": أنه ويمكن تعريف العنف القائم على النوع اإلجتماعي على 
، وتشكل أعمال ( النوع اإلجتماعي)شخص ما ويعتمد على الفوارق المحددة إجتماعياً بين الذكور واإلناث 

العنف القائم على النوع اإلجتماعي إنتهاكاً لعدد من حقوق اإلنسان العالمية التي تحميها المواثيق واإلتفاقيات 
أفعاالً غير قانونية  –ولكن ليست كلها  –وتعد الكثير من أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي الدولية ، 

 8".وجنائية في القوانين والسياسات الوطنية

 عصبية إليه تدفع عنيف فعل أي" بأنه المرأة الذي يشمل النساء والفتيات والطفالت ضد كما يعرف العنف
 ذلك في بما ،للمرأة معاناة أو نفسي أو جنسي أو بدني أذى عليه، يترتب نأ يرجح أو عليه، ويترتب الجنس
 الحياة في أو الحياة في ذلك حدث سواء الحرية، من التعسفي الحرمان أو القسر أو القبيل هذا من بأفعال التهديد
 9".الخاصة

                                                           
7
ثير وي .فعلى سبيل المثال تعتبر من الخصائص الجنسية كون النساء تحيض فيما ال يحيض الرجال ، وأن للرجال خصيتان على عكس النساء   

"الجنس"رفياً على أنه والذي تتم ترجمته ح" Gender"المفهوم الخاطئ لمعنى الـ 
7
النوع "الكثير من التساؤالت والجداالت ، ومع تغير معناها الى  

 ".الجنس"أصبح من السهل بمكان التمييز بينها وبين كلمة " اإلجتماعي
8
 األوضاع في جتماعيإلا النوع على القائم العنف في التدخالت بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئورد هذا التعريف في   

 األمم وكاالت ِقَبل من إستخدامه على المتفق أصبح التعريف الوكاالت فقد بين المشتركة الدائمة اللجنة أقرته تعريفاً  ولكونه(. 2115)لعام  اإلنسانية

 (.UNFPA –إلجتماعي في حاالت الطوارئ دليل إدارة برامج العنف القائم على النوع ا. )الدولية الحكومية غير المنظمات وغالبية المتحدة
9
 .1993ورد هذا التعريف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام   
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وتتعدد أنواع وأشكال العنف لتشمل جميع أنواع 
نساء والفتيات العنف الذي يرتكبة األفراد ضد ال

والطفالت كالعنف الجسدي والجنسي واللفظي 
والنفسي ، والذي يرتكبه كل من الدولة والمجتمع 
كالعنف اإلقتصادي والقانوني القائم على عدم 

 . المساواة والتمييز

 إطار فيو األسرة إطار في ويمارس العنف
 أو الدولة ترتكبه الذي والعنف 10العام المجتمع
 إطار في العنف ويشمل .وقع نماأي عنه، تتغاضى
 العنف الجنسي، التعدي الضرب،: ) األسرة
 اإلناث، ختان غتصاب،اإل بالمهر، المتصل
 المرتبط والعنف الزوجي غير والعنف

: فيشمل  العام المجتمع إطار في أما (.ستغاللباإل
 الجنسية المضايقة الجنسي، التعدي االغتصاب،)

 (.البغاء على وإجبارهن بالنساء تجاراإل آخر، مكان وأي التعليمية لمؤسساتا وفي العمل مكان في والتخويف
 .هذا ويشار الى أن نسبة ضئيلة جداً من الذكور يتعرضون للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

التي إنتظرتها النساء منذ عشر و 2113آذار /خالل شهر مارس 11المرأةوثيقة لجنة أوضاع  كما صدرت
،  2113قت اللجنة في التوصل الى توافق دولي على موضوع إنهاء العنف ضد النساء عام سنوات حين أخف

حيث أكدت هذه الوثيقة من جديد على إعالن ومنهاج عمل بكين والوثائق الختامية واإلعالنات المعتمدة 
اء ، وإعتبار بمناسبات عديدة سابقة ، وأشارت الى اإللتزامات الدولية للمساواة بين الجنسين وتمكين النس

اإلتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل اإلطار 
 القانوني الدولي الذي من شأنه يمكن إتخاذ التدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها

 .ومن بينها العنف الجنسي

ثيقة الى قواعد القانون الدولي اإلنساني ، والى إدراج الجرائم القائمة على أساس النوع كما أشارت الو
للمحكمة الجنائية الدولية ، والى اإلعالنات والقرارات  12اإلجتماعي والجرائم الجنسية في نظام روما األساسي

و ( 1881)و ( 1888)و ( 1821)و ( 1325)الدولية المتعلقة بالنساء ومنها القرارات ذوات األرقام 
 .وغيرها من القرارات ، وقرارات مجلس حقوق اإلنسان( 1161)

وأكدت الوثيقة على أن العنف ضد النساء والفتيات يتخذ الطابع العالمي ، وهو متجذر في عدم المساواة التاريخية 
وطويلة المدى على على اآلثار السلبية قصيرة ووالهيكلية التي تشوب عالقات القوى بين الرجال والنساء ، 

صحة النساء والفتيات بما فيها صحتهن الجنسية واإلنجابية  ، وأشارت الى العنف المتزايد ضدهن في األماكن 
العامة كالتحرش الجنسي وخاصة ما أستخدم منه لترهيبهن وحرمانهن من التمتع بحقوقهن ، والى عمليات القتل 

بما في ذلك الدول التي أدرج فيها مفهوم قتل النساء أو قتل اإلناث  الجنسانية العنيفة التي تطالهن في بعض الدول

                                                           
10

 .1993كما ورد باإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام   
11
دولة عضو ، بعنوان ( 131)وافقت عليها أكثر من وثيقة ختامية ت( 57)بدورتها الـ " المرأةلجنة أوضاع "صدرت عن  11/3/2113بتاريخ  

مارس /آذار( 15 – 4)الفترة من  خالل، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت " القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها"
2113. 

12
 .ائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعيةأورد نظام روما األساسي جرائم العنف الجنسي والتي يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجر 

إن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس هو الشكل األكثر 

تطرفاً وانتشاراً من أشكال عدم المساواة التي تتعرض لها 

وهو يمثل ظاهرة ال تحدها حدود جغرافية أو . النساء والفتيات

نطاق العالم، تتعرض  وعلى. إقتصادية أو ثقافية -إجتماعية 

إمرأة من بين كل ثالث نساء للعنف الجنسي في وقت ما من 

حياتها، بدءاً باإلغتصاب والعنف داخل األسرة وإنتهاءاً 

 .بالمضايقة في العمل والتسلط على شبكة اإلنترنت

من رسالة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بمناسبة 

تشرين  82ضد المرأة اليوم الدولي للقضاء على العنف 

 8102نوفمبر /ثاني
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وإعتبرت إنتشار األسلحة الخفيفة . 13في تشريعاتها الوطنية
واإلتجار واإلستخدام غير المشروع لها يفاقمان العنف ضد النساء 

 .والفتيات

 وطالبت الوثيقة بمواحهة العنف األسري والقضاء عليه كأولوية
لتشريعات الوطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم القتل ، وتعزيز ا

الجنساني العنيفة التي تطال النساء والفتيات ، وضمان وصولهن 
الى العدالة دون عوائق ، ومنع التسويات اإللزامية والقسرية 

أو / للمنازعات بما فيها الوساطة والتوفيق القسريين ، وتعديل و 
ات والممارسات واألعراف إلغاء كافة القوانين واألنظمة والسياس

كما دعت . التي تميز ضد النساء أو التي يترتب عليها أثر تمييزي
الوثيقة الى ضرورة تعميم المنظور الجنساني في كل السياسات 
والبرامج والتشريعات وضمان مشاركتهن مشاركة كاملة وفعالة ، 
وزيادة اإلستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

 . ياتوالفت

وأشارت الوثيقة الى مجموعة من التدابير التي من شانها التصدي لألسباب الهيكلية واألسباب الكامنة وعوامل 
الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات ، كحرمانهن من التعليم والمشاركة اإلقتصادية والتمييز وعدم 

نهن ، وعدم حماية حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ، المساواة ، وإنتشار القوالب النمطية والفقر وعدم تمكي
. وحرمانهن من اإلرث والتملك ، ومن حرية التنقل ، وإنتشار زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

وإختتمت الوثيقة بمجموعة من البرامج والخدمات واإلجراءات التي من شأنها التصدي للعنف ضد النساء 
 .14ال إستخدامها وتعزيزهاوالفتيات في ح

وأكدت الوثيقة على أولوية التصدي بفعالية أثناء النزاعات المسلحة وحاالت ما بعد النزاعات لمنع جميع أشكال 
العنف ضد النساء والفتيات ، وضمن محاسبة المسؤولين عن قتلهن وتشويههن وإستهدافهن وعن كافة جرائم 

 .15ن العقابالعنف الجنسي ، وإنهاء سياسة اإلفالت م

 تعريف اإلنتحار 1-2

قيام اإلنسان بقتل نفسه بوعيه أو بدون وعي، أو هو الفعل  "أن اإلنتحار لغة هو  16ورد في قاموس المعاني

 .أو الكامل وهو ما يعرف أيضاً باإلنتحار المكتمل". المقصود لقتل النفس أو زهق الروح عن سابق تصميم

                                                           
مدني بما طالبت الوثيقة الحكومات ومنظمة األمم المتحدة ووكالتها والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع ال 13

الجهات الفاعلة الى إتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها  فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية ووسائل اإلعالم ، وكافة

 .القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

 (2115)أوصت الوثيقة وبشدة على إعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من األولويات عند إعداد أجندة التنمية لما بعد عام  14

نساء والفتيات المتضررات من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت الطوارئ ، وضمان دعت الوثيقة لإلهتمام بإحتياجات ال 15

ا في ذلك إدراج تلك اإلحتياجات في الخطط والبرامج الرامية للحد من مخاطر الكوارث ، والتصدي للعنف الناجم عن الجرائم المنظمة عبر الوطنية بم
 .ات ، وإتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية والخارجية منها والتي تسهم في اإلتجار بالنساء والفتياتاإلتجار بالبشر وتهريب المخدر

16
 %AD%D8%A7%D8%B1ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  

أي فعل من أفعال العنف :"  العنف ضد المرأة

الجنساني يؤدي أو يمكن أن يؤدي الى أذى 

بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة أو 

الفتاة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من 

هذا القبيل، أو بالقهر والحرمان التعسفي من 

كان ذلك في الحياة العامة أو  الحرية، سواء

 ".الخاصة

القضاء على جميع "ورد هذا التعريف بوثيقة 

" أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها

لعام  25الدورة  –لجنة أوضاع المرأة  –

8102 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/
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ون أن يؤدي ذلك اء الحياة دإيذاء النفس مع الرغبة في إنه" أنها  فيمكن تعريفها على 17أما محاولة اإلنتحار

 . 18"الى الموت

 هذا يكون األحيان بعض وفي آخر شخص بمساعدة يرتكب الذي نتحاراإل"  هو الغير بمساعدةواإلنتحار 

 لذيوا الطبيب بمساعدة نتحاراإل مصطلح مع تبادلي بشكل المصطلح هذا يستخدم ما غالبا. "طبيباً  الشخص

 رتكابإل معا كليهما أو الالزمة والطرق بالمعرفة مسبقة وبمعرفة عمد عن الشخص تزويد" يتضمن

 للشخص األدوية هذه وصف أو معينة أدوية من القاتلة بالجرع يتعلق بما المشورة تقديم يشمل بما نتحاراإل

 19."بها تزويده أو

، ومحاولة اإلنتحار على أنها "القتل العمد للنفس"صحة العالمية اإلنتحار على أنه هذا وقد عرفت منظمة ال

أي سلوك إنتحاري غير قاتل، ويشير الى تناول الشخص للسم عمداً أو اإلصابة أو إيذاء النفس الذي قد "

 20".يكون أو ال يكون له نية أو نتيجة قاتلة

وياً في ذات الوقت قيام مجموعة من األشخاص بقتل أنفسهم س"يشار الى أن مصطلح اإلنتحار الجماعي هو 

، ولم يتمكن العلماء من تحديد كيفية إتمام اإلنتحار الجماعي والتأثير الفردي على أعداد كبيرة من "عن قصد

 21.بإنهاء حياتهم الناس قد تصل الى آالف

، وإنتحار (شخصاً  31)وأشهر عمليات اإلنتحار الجماعي الموثقة هي إنتحار أتباع طائفة بوابة السماء 

، وإنتحار (شخصاً  881)، وإنتحار جماعة الوصايا العشر في أوغندا (شخصاً  74)عبد الشمس أخوية م

، وإنتحار طائفة يهود السيكاري (شخصاً  118)، ومجزرة جونزتاون (شخصاً  111)سكان بلدة دمين 

، (شخصاً  1111)، وإنتحار سايبان (شخصاً  1111)، وإنتحار البوبوتان في أندونيسيا (شخصاً  161)

 4111)، وأكبر عملية إنتحار جماعي في ليتوانيا (شخصاً  1511)تحار مزارعي القطن بالهند وإن

  22(.شخصاً 

 اإلنتحار بين اإلناث 1-3

دولة من بين  61ال يوجد بيانات تسجيل حيوية ذات نوعية جيدة عن الوفيات الناجمة عن اإلنتحار إال في 

والتي  2112ا عن معدالت اإلنتحار خالل عام دولة عضو في منظمة الصحة العالمية قدمت بياناته 172

                                                           
17
 .وهو سلوك إنتحاري غير مؤدي الى الموت 

18
 Krug ، Etienne (2002). World Report on Violence and Health (Vol. 1). Genève: World Health Organization  صفحة. 

185.  
19
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D
9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1  

20
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  إيذاء النفس غير "وقد يثير إدراج

 .تقييم نية اإلنتحار حيث أنها قد تكون محاطة بالتناقض أو اإلخفاء تحت هذا التعريف إشكاليات من بينها صعوبة" المميت دون قصد اإلنتحار
21
 -10-http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1

-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/  
22
 https://www.youtube.com/watch?v=VRZIpaAbfsU  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZIpaAbfsU


11 
 

من مجمل % 71وهي تسجل  –المتبقية  112، فيما قدمت الدول الـ 23من الممكن إستخدامها بشكل مباشر

علماً بأن أنظمة . بيانات مستندة الى أساليب تستخدم كنماذج –حاالت اإلنتحار على المستوى العالمي 

من جميع حاالت اإلنتحار % 15دولة قدمت  31)ول مرتفعة الدخل التسجيل عالية الجودة توفرت في الد

من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل بيانات جيدة % 21، فيما قدمت (المقدرة في الدول مرتفعة الدخل

 .من حاالت اإلنتحار المقدرة في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل% 8ولكنها ال تمثل سوى 

ف البيانات المتعلقة باإلنتحار تشكل عائقاً جدياً أمام جهود مواجهته عترف فيه بأن ضعوفي الوقت الذي ي  

والحد منه، فإن أسباباً متعددة تساهم في ذلك وعلى رأسها حساسية موضوع اإلنتحار خاصة بين اإلناث، 

وتجريم اإلنتحار في عدد من الدول مما يؤدي الى اإلحجام عن التبليغ أو التوصيف، وضعف القدرات 

 .ة وما ينتج عنها، بناءاً على إعتبارات قانونية وطبية متشابكة ومعقدة في كثير من األحيانالتصنيفي

 اإلنتحار الكامل بين اإلناث 1-3-1

أنه ال يوجد فروقات ما بين اإلناث والذكور فيما يتعلق  2111أجريت عام  24على الرغم من تأكيد دراسة

تشير الى أن لدى اإلناث معدالت أعلى  25ودراسات أخرى بالفكر اإلنتحاري، إال أن األرقام واالحصائيات

، فيما لدى الذكور معدالت أعلى من (محاولة اإلنتحار)بكثير من الذكور في السلوك اإلنتحاري غير المميت 

 . اإلناث في اإلنتحار الكامل

ل بين الذكور هو ثالثة وتقول منظمة الصحة العالمية بأن المفهوم التقليدي السائد يؤكد على أن اإلنتحار الكام

أضعاف اإلنتحار الكامل بين اإلناث، إال أن األرقام الحديثة تشير الى أن معدل اإلنتحار الكامل بين الذكور 

 26(.مع وجود إختالفات في النسب ما بين الدول% )311وليس % 57أعلى من اإلناث بنسبة 

 11.4إلنتحار عالمياً، وهو ما يمثل حالة وفاة بسبب ا 814111الى حدوث  2112وتفيد تقديرات عام 

حالة  15ألف من السكان، ويختلف المعدل ما بين الذكور واإلناث حيث يرتفع الى  111حالة إنتحار لكل 

 27.ألف من السكان 111حاالت إنتحار لإلناث لكل  8إنتحار للذكور و 

السكان الفروقات الواضحة ألف نسمة من  111اإلنتحار لكل  عدد حاالتفي  28دول 11وتبين قائمة أكثر 

من األعلى  2115ما بين الذكور واإلناث، وترتيب هذه الدول حسب أرقام منظمة الصحة العالمية لعام 

 35.1ذكور و  45.4) 38.5، كوريا الشمالية (إناث 22.1ذكور و  71.8) 44.2غيانا : لألسفل كما يلي 

، (إناث 12.8ذكور و  46.4) 28.8سيرالنكا ، (إناث 18ذكور و  41.7) 28.1، كوريا الجنوبية (إناث

 27.4، موزامبيق (إناث 11.1ذكور و  44.5) 27.8، سورينام (إناث 8.4ذكور و  51) 28.2ليتوانيا 

                                                           
23
 n/mortality_data_quality/enpreventio-http://www.who.int/mental_health/suicide/  
24
 suicidal thoughts 3.0%  suicide-commit-men-more-do-20/why-08-http://www.bloombergview.com/articles/2014

in women and 3.5% in men. 
25
 (1): 5.  28. Suicide and Life Threatening Behavior. "The Gender Paradox in Suicide"Canetto, Silvia. 

.278X.1998.tb00622.x-10.1111/j.1943:doi 
26
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  
27
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  
28
 world-the-in-rates-suicide-highest-the-with-escountri-https://list25.com/25/  

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/mortality_data_quality/en/
http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-20/why-do-more-men-commit-suicide
http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-20/why-do-more-men-commit-suicide
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1943-278X.1998.tb00622.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1943-278X.1998.tb00622.x
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
https://list25.com/25-countries-with-the-highest-suicide-rates-in-the-world/
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ذكور و  31.1) 24.1، نيبال (إناث 18.3ذكور و  31.6) 24.1، تنزانيا (إناث 21.1ذكور و  34.2)

 (.إناث 1.3ذكور و  41.6) 23.8، كازاخستان (إناث 21

، وعدد اإلناث  5.3ألف نسمة من السكان  111فقد كان عدد الذكور المنتحرين لكل  29أما في األردن

 . ألف نسمة 111لكل  2.3المنتحرات 

 اإلنتحار بين اإلناثمحاوالت  1-3-2

على لقد اثبتت األرقام واإلحصاءات العالمية والمحلية على أن معدالت محاوالت اإلنتحار بين اإلناث هي أ

وتبلغ محاوالت اإلنتحار بين اإلناث أربعة أضعاف اإلنتحار بين الذكور، محاوالت بكثير من معدالت 

 30.محاوالت اإلنتحار بين الذكور

وتختلف معدالت محاوالت اإلنتحار بين الذكور واإلناث ما بين الدول، حيث نجد أن معدل إنتشار محاولة 

نسمة لكل من الذكور واإلناث في الدول  1111كلك  3عنها  اإلنتحار لمرة واحدة على األقل والمبلغ

من الذكور و  1111لكل  3مرتفعة الدخل، في حين أن المعدل يختلف في الدول متوسطة الدخل حيث أنه 

وبشكل عام فإن . دخلللذكور واإلناث في الدول منخفضة ال 1111لكل  4من اإلناث، وهو  1111لكل  6

نسمة  1111لكل  4عاماً ضكوراً وإناثاً هي  18تحار المبلغ عنها لمن هم فوق معدل إنتشار محاوالت اإلن

 31.في جميع الدول

عاماً، نجد بأن مقابل كل حالة إنتحار واحدة  18وبمقارنة ذلك مع حاالت اإلنتحار الكاملة لمن هم فوق 

 .محاولة إنتحار 21هنالك 

العالم، إال أنه السبب الثاني للوفاة بين الشباب من ويعتبر اإلنتحار السبب الخامس عشر للوفاة على مستوى 

 32.عاماً بعد حوداث المرور 21-15الفئة العمرية 

وهنالك عدة أسباب محتملة للتفاوت بين الجنسين في معدالت اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار، ومن أبرز تلك 

عي، واإلختالفات الجذرية والهيكلية، األسباب قضايا المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتما

والعادات والتقاليد المسيئة لإلناث والتي تحدد ما هو المقبول اجتماعياً لكل من الجنسين عند التعرض 

للتوترات والصراعات، إضافة الى مدى توافر الوسائل المستخدمة في اإلنتحار، واألساليب التي تفضلها 

ختالفات المتعلقة بتناول الكحول وتعاطي المخدرات، واإلختالفات بينهما اإلناث على الذكور في التنفيذ، واإل

 .فيما يتعلق بطلب المساعدات والرعاية الطبية لإلضطرابات النفسية

                                                           
29
 http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mental_health/suicide_rates/atlas.html  
30
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D
9%86%D8%B3  

31
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  
32
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-cidehttp://www.who.int/mental_health/sui  

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mental_health/suicide_rates/atlas.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
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 الضفة في الفلسطينية الشرطة في والبحوث التخطيط إدارة عن صدرت تقارير أوضحتففي فلسطين، 

 اآلونة في ملحوظاً  رتفاعاً إ سجلت قد الغربية الضفة في رنتحاإلا محاوالت نسبة أن" 2113عام  الغربية

 .33"الشباب نسبة من أعلى نتحاراإل يحاولن اللواتي الفتيات نسبة وأن األخيرة،

 3 بوجود اتاإلحصاء وتفيد ،عاماً  41 من أقل هم لمن سنوياً  نتحارإ محاولة 3111 وتشهد مصر حوالي

 محاوالت عدد فإن تونس فى أما والبطالة، االكتئاب حاالت رنتشاإل وذلك الموت،ب يرغبون مغربى ماليين

 الجزائر وفي .سنوياً  نتحاراإل يحاولون تونسى آالف 11 نحو أي األلف في بواحد يقدر سنوياً  نتحاراإل

 الالجئين لدى تظهر بدأت التي نتحارإلا ظاهرة عن أما .يومياً  نتحارإلا جزائريون أشخاص 3 يحاول

 في السوري الشباب من% 41 نحو أن للسكان، المتحدة األمم صندوق قدمها دولية راسةد فتذكر السوريين،

 34.طويلة لفترة الفكرة تملكتهم% 17 ضمنهم نتحار،إلبا وفكروا سبق قد لبنان

 تحريم اإلنتحار في األديان السماوية 1-4

مْ أَ  َتْقت ل وا َواَل ﴿ : لقوله تعالىيعتبر اإلنتحار من كبار الذنوب في اإلسالم،  َ  إِن   ْنف َسك  مْ  َكانَ  ّللا   َوَمنْ *  َرِحيًما بِك 

ْدَواًنا َذلِكَ  َيْفَعلْ  ْلًما ع  ِ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ  َناًرا ن ْصلِيهِ  َفَسْوفَ  َوظ  ﴿ : تعالى وقال ،[31 ،21: النساء]﴾  َيِسيًرا ّللا 

مْ  ت ْلق وا َواَل  ْهل َكةِ  إِلَى ِبأَْيِديك  مَ  ال تِي الن ْفسَ  َيْقت ل ونَ  َواَل ﴿ : تعالى وقال ،[115: البقرة]﴾  الت   َواَل  ِباْلَحق   إاِل   ّللا    َحر 

َهاًنا ِفيهِ  َوَيْخل دْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذاب   لَه   ي َضاَعفْ *  أََثاًما َيْلقَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  َيْزن ونَ   [.61 ،68: الفرقان]﴾  م 

بياناً خاصاً في تحريم اإلنتحار وجاء فيه  12/1/2112تاء العام في األردن بتاريخ كما أصدرت دائرة اإلف

 :وبعد وصحبه، آله وعلى محمد، سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد ":

 بقوله وجل عز ّللا حرمها نفسٍ  قتل   ألنه تعالى، باهلل الشرك بعد الكبائر أكبر من وهو حرام، فاالنتحار

مَ  ال ِتي الن ْفسَ  َتْقت ل وا َواَل : )عالىت  وليس تعالى هلل ملك اإلنسان ونفس ،33/اإلسراء( ِباْلَحق   إاِل   ّللا    َحر 

مْ  َتْقت ل وا َواَل : )تعالى قال لصاحبها، َ  إِن   أَْنف َسك  مْ  َكانَ  ّللا   .21/النساء( َرِحيًما ِبك 

 السّم، بشربه أو نفسه، على الرصاص كإطالق كانت، وسيلة بأي نفسه قتل على اإلنسان ي قِدمَ  أن واالنتحار

 حرام وأمثاله هذا كل يموت، حتى والشراب الطعام بترك أو ليغرق، الماء في إلقائها أو نفسه إحراق أو

أ   َيِدهِ  ِفي َفَحِديَدت ه   ِبَحِديَدةٍ  َنْفَسه   َقَتلَ  َمنَ : )وسلم عليه ّللا صلى النبي يقول باالتفاق،  َنارِ  ِفي َبْطِنهِ  ِفي ِبَها َيَتَوج 

                                                           
33
 -https://www.lahamag.com/article/30520

%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%
%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%B1_%D8

D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%
A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86  

34
 

https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B
-3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-1
-D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81
-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958  

https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.lahamag.com/article/30520-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
https://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/2355958
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مَ  َخل ًدا َخالًِدا َجَهن  ا َشِربَ  َوَمنْ  أََبًدا، ِفيَها م  اه   َفه وَ  َنْفَسه   َفَقَتلَ  َسّمً َخل ًدا َخالًِدا َجَهن مَ  َنارِ  ِفي َيَتَحس   َوَمنْ  أََبًدا، ِفيَها م 

ى ىيَ  َفه وَ  َنْفَسه   َفَقَتلَ  َجَبلٍ  ِمنْ  َتَرد  َخل ًدا َخالًِدا َجَهن مَ  َنارِ  ِفي َتَرد   .عليه متفق( أََبًدا ِفيَها م 

 العلماء بعض وحمل نفسه، قتل استحل من على محمول ولكنه جهنم، نار في المنتحر خلود النصّ  وظاهر

 نكروي يؤدب فإنه االنتحار حاول من يمت لم وإذا الشنيع، العمل هذا عن للزجر التغليظ على النص هذا

 بالموت، سقطت العقوبة ألن المنتحر على دية وال المحرمة، النفس قتل في الشروع على أقدم ألنه عليه؛

 وبقتل.... كفارة بالقتل ويجب(: "4/118" )المحتاج مغني" صاحب قال كما ماله في الكفارة عليه وإنما

 ".تركته من فتخرج تعالى، ّللا لحق كفارة فيه فتجب معصومةٍ  نفسٍ  قتل   ألنه نفسه؛

ر   الموت يتمنى أن للمسلم ينبغي وال َين   الَ : )وسلم عليه ّللا صلى قال به، نزل لض  م   َيَتَمن  ك  ر   ِمنْ  اْلَمْوتَ  أََحد   ض 

( لِي َخْيًرا اْلَوَفاة   َكاَنتِ  إَِذا نِيَوَتَوف   لِي، َخْيًرا اْلَحَياة   َكاَنتِ  َما أَْحيِِني الل ه م  : َفْلَيق لِ  َفاِعالً  ب د   الَ  َكانَ  َفإِنْ  أََصاَبه ،

 .البخاري رواه

 الشيطان من باهلل االستعاذة من يكثر أن فعليه ذلك من بشيء أو باالنتحار تحدثه نفسه المسلم وجد وإذا

 أجر من للصابرين فيها ّللا أعد وما اآلخرة، وتذّكر الطاعات، عمل من واإلكثار واالستغفار، الرجيم،

مْ : )تعالى قال وثواب، ك  وعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  بَِشْيءٍ  َولََنْبل َون  َمَراتِ  َواأْلَْنف سِ  اأْلَْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلج   َوَبش رِ  َوالث 

اِبِرينَ  ِ  إِن ا َقال وا م ِصيَبة   أََصاَبْته مْ  إَِذا ال ِذينَ . الص  ونَ  إِلَْيهِ  َوإِن ا هلِل   َوَرْحَمة   َرب ِهمْ  ِمنْ  َصلََوات   مْ َعلَْيهِ  أ ولَئِكَ . َراِجع 

م   َوأ ولَئِكَ  ونَ  ه  ْهَتد   .157-155/البقرة( اْلم 

 من باهلل إيمانه يمنعه المسلم ألن اإلسالمي؛ مجتمعنا على الوافدة الثقافات من االنتحار ثقافة أن إلى وننبه

 35".أعلم تعالى وّللا. األعمال هذه مثل في الوقوع

 تطبيقها تم والتي" )تقتل ال" وصية أساس على الحجة تقوم ،خطيئة نتحاراإل ي عتبر ية،المسيح وفي الديانة

 ّللا منحها هبة الحياة أن فكرة وكذلك ،(11:18 متى إنجيل في المسيح يسوع قبل من الجديد العهد بموجب

 للعالم ّللا خطة مع يتعارض وبالتالي ،"الكون نواميس" يخالف نتحاراإل أن كما نرفضها، أن ينبغي ال

 36.أجمع

 

 

 

 

 

                                                           
35
 m1s--https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=151#.WwO_nX  
36
 

r.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D9%85%Dhttps://a
8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9  

https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=151#.WwO_nX--m1s
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الفصل الثاني

 وأهدافها وخلفيتها الدراسة موضوع

 ذات والدراسات األبحاث ونشر إجراء في المساهمة الى جمعية معهد تضامن النساء األردني تسعى

وحمايتهن من جميع  المجاالت مختلف في وتمكينهن والفتيات النساء دور تعزيز شأنها من والتي األولوية،

 موضوع تَقيمتتناول و شاملة وطنية دراسات غياب ظل وفي ،ف والتمييز وعدم المساواةأشكال العن

وربطه مع العنف  وإيجاباً، سلباً  فيه المؤئرة والعوامل ودوافعه وأسبابه إنتشاره ومدى "اإلنتحار بين اإلناث"

 كافة على المناسبة التدخالت وإقتراح فعالةال الحلول وضع أجل منذلك و القائم على النوع االجتماعي،

 .وبدعم من منظمة أوكسفام الوطني المستوى على الدراسة هذه تنفيذ الجمعية إرتأتلذا  المستويات،

 الدراسة أهمية 1-2-1

جانباً هاماً في موضوع اإلنتحار  تغطي كونها األردن، مستوى على نوعها من األولى الدراسة هذه تعد

جتماعي، فهي تبحث بعمق في األسباب الكامنة وراء إقدام اإلناث ومحاوالت اإلنتحار من منظور النوع اال

على اإلنتحار أو محاوالت اإلنتحار، وبيان اإلختالفات القائمة بين الذكور واإلناث في معدالت اإلنتحار 

 . ومحاوالت اإلنتحار من حيث الدوافع واألساليب وطرق الوقاية والعالج والتأهيل

 الدراسة أهداف 1-2-2

 "اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار بين اإلناث في األردن" حاالت حجم تحديد الى عام بشكل الدراسة تهدف

 فيبين اإلناث  إنتشاراً  األكثر وسائلها وتحديد المجتمعية والفئات والعمر المكان حسب إنتشارها وتوزيع

 .األردن

 :بينها من األهداف من عدد تحقيق الى الدراسة تسعى النوعي الجانب ففي

 .إنتشاره مدى وتحديد ووسائله وأسبابه ودوافعه تحديد مفهوم اإلنتحار •

 .الجزائية ذات العالقة واحكام محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية التشريعات مراجعة •

 .العالقة القائمة ما بين العنف القائم على النوع االجتماعي واإلنتحار بيان •

 .للحد من اإلنتحار المجتمع نظرة بناء في الرسمية وغير الرسمية الممارسات دور بيان •

 .سلوكياتهن على والتأثيرتقديم الخدمات والرعاية والتأهيل للناجيات  كيفية بيان •

 .اإلنتحار لمفهوم المجتمع ادراك مدى على الوقوف •

 .لإلنتحار واالقتصادي واالجتماعي النفسي األثر تحديد •

 .مجابهته وآليات اإلنتحار من الوقاية طرق تحديد •

 .منه للحد المجتمع على وتأثيره لموضوع اإلنتحار االعالم تناول كيفية بيان •

 .والبرامج والسياسات واالجراءات اإلنتحار خاصة بين اإلناث من للحد بتوصيات الخروج •

 :ىعل التعرف الى الخصوص وجه على الدراسة تهدف الكمي، الجانب وفي
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 .المنتحرين ذكوراً وإناثاً  لألفراد العمرية الفئات •

 .بين اإلناث إنتشاراً  األكثر وسائل اإلنتحار •

  .اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار من منظور النوع االجتماعي ودوافع أسباب •

 

 الدراسة منهجية 1-2-3

اإلنتحار بين  إنتشار مدى على للتعرف وكمية نوعية منهجية خالل من تحليلياً  صفياً و نهجاً  الدراسة اتبعت

 .ووسائله ودوافعه وأسبابه طبيعته وفهم األردن، في اإلناث

 علمي بأسلوب الدراسة أهداف لتحقيق وهامة ضرورية معلومات توفير على قدرته في األسلوب هذا ويتمتع

 .عنه وتعبر الواقع تعكس نتائج على لللحصو وتفسيرها وتحليلها وموضوعي،

 والتشريعات واألبحاث والدراسات واألدبيات الوثائق وتحليل مراجعة على عملت الدراسة أن الى فباإلضافة

 :على اعتمدت فإنها والدولية، والعربية المحلية العالقة، ذات والصكوك

لصادرة عن إدارة المعلومات وإستند في ذلك على األرقام واإلحصاءات الرسمية ا : الكمي المنهج: أوالً 

 .الجنائية حول اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار

الالتي حاولن  والفتيات النساء من عدد مع الفردية المقابالت  من عدد إجراء تم فقد : النوعي المنهج: ثانياً 

واألسباب الحقيقية التي دفعتهن  وقائعالو تفاصيلال عن خاللها تحدثن ،اإلنتحار ومنهن ألكثر من مرة

 .قبلهن من اتخذت التي اإلجراءات ونوعية وكيفية وأماكنها، وأساليبها ،لمحاوالت اإلنتحار

 وترميزها وتبويبها المقابالت تفريغ تم حيث النوعي التحليل أدوات من كأداة الفردية المقابلة أيضاً  وشملت

 محكمة أسئلة وهي ، المقابالت إلجراء اعتمدت التي األسئلة قائمة تصميم تم وقد الدراسة، محاور حسب

 .ومستشاريه البحث فريق مع دقيق بشكل ومراجعة

لألخصائيات االجتماعية والنفسية والالتي قمنا بإجراء  تدريبية جلسة عقد تم 2118آذار  نهاية وفي

 .لالتي حاولن اإلنتحارالمقابالت الشخصية مع النساء والفتيات ا

 بما اإللتزام، هذا عن إعراباً  وتوقيعه به اإللتزام على أمامهن ووافقن األخالقي العمل ميثاق إستعراض تمو

النساء  من عليها يحصلون التي المعلومات وأمن وخصوصية سرية حول وتوجيهات معايير من يتضمنه

 .والفتيات

 الدراسة محددات 1-2-4

 :بينها ومن والمحددات التحديات من عدداً  كان هنالك

 ، المختصات صعوبات ظهور الى أدى محافظ مجتمع في وحساسيته الدراسة موضوع طرح •

 .فرفضت كثير من النساء والفتيات التحدث عن تجاربهن السابقة ومحاوالتهن اإلنتحار
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 وعدم ،المحلي المستوى على الجنسي التحرش موضوع تناولت التي واألبحاث الدراسات قلة •

 .منها المتوفر شمولية

إنحصار األرقام واإلحصاءات المتعلقة باإلنتحار ومحاوالته بجهة واحدة، الى جانب عدم التبليغ  •

إنتشار اإلنتحار  حجم تحديد لم تساعد على ر من الحاالت،والتكييف غير الصحيح لكثي

 .ومحاوالته خاصة بين النساء والفتيات

 .الدراسة عمل فريق من كل على إضافياً  ضغطاً  شكل الدراسة إلجراء المحدد الوقت ضيق •
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 الثالثالفصل 

 الوضع القانوني لإلنتحار في األردن

سنة الماضية تراجع بشكل ملحوظ عدد الدول التي تجرم  51تفيد آخر اإلحصاءات العالمية بأنه وخالل الـ 

ت الراهن فإن وفي الوق. 37اإلنتحار وتفرض عقوبات عليه ومنها السجن لألشخاص الذيم حاولوا اإلنتحار

دولة، فيما يوجد  112دولة من أصل  25عدد الدول التي تجرم وتعاقب على محاوالت اإلنتحار تصل الى 

 38.دول أخرى تطبق أحكام الشريعة وتعاقب على محاوالت اإلنتحار 11

ية يشار الى أن الدول التي تعاقب على محاوالت اإلنتحار ال تقوم دائماً بفرض تلك العقوبات من الناح

العملية، فبعضها تقوم بإنهاء الموضوع في المراكز األمنية إذا كانت المحاولة للمرة األولى، وتتم في حاالت 

أخرى إخراجهم من السجون وإحالتهم لجهات تقدم العالجات والتأهيل، كما أن القضاة يتساهلون مع من 

فق جميع هذه الممارسات مع فكرة أن وتت. حاولوا اإلنتحار فيفرجون عنهم عند إحالتهم للجهات القضائية

 .العالج والتأهيل أهم بكثير من فكرة العقاب خاصة في حاالت إيذاء النفس بقصد الموت

 التشريعات الجزائية األردنية 3-1

وتعديالته على محاولة اإلنتحار، إال أنه فرض  1161لعام ( 16)رقم  قانون العقوبات األردنيال يعاقب 

 .الذين يحرضون أو يساعدون غيرهم على اإلنتحار عقوبات على األشخاص

من حمل إنساناً على اإلنتحار أو ساعده بطريقة من  -أ:" من قانون العقوبات على أنه  331فقد نصت المادة 

وإذا بقي اإلنتحار في حالة شروع عوقب  –ب . عوقب باإلعتقال المؤقت( 81)الطرق المذكورة في المادة 

ثالثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثالث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز ذلك الشخص بالحبس من 

 ."دائميين

يعد محرضاً  –أ  – 1:" من ذات القانون كما جاء فيها  81وطرق المساعدة المنصوص عليها في المادة 

و بالتأثير من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أ

أن تبعة  –ب . عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بإستغالل النفوذ أو بإساءة اإلستعمال في حكم الوظيفة

من ساعد : يعد متدخالً في جناية أو جنحة -2. المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة

لفاعل سالحاً أو أدوات أو أي شيئ آخر مما من أعطى ا -ب. على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها

من كان موجوداً في المكان الذي أرتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين  –ج . يساعد على إيقاع الجريمة

من ساعد الفاعل على األفعال التي  -د. أو تقوية تصميم الفاعل األصلي أو ضمان إرتكاب الجرم المقصود

هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل إرتكاب الجريمة . أتمت إرتكابهاهيأت الجريمة أو سهلتها أو 

جميعها أو بعضها أو إخفاء  وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف األشياء الحاصلة بإرتكابها

ية الذين من كان عالماً بسيرة األشرار الجنائ –و . شخص أو أكثر من الذين إشتركوا فيها عن وجه العدالة

                                                           
37
 .تتفاوت العقوبات ما بين الغرامات البسيطة الى السجن مدى الحياة 
38
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
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دأبهم قطع الطرق وإرتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السالمة العامة، أو ضد األشخاص أو 

 ."الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً لإلجتماع

:" منه  46حيث جاء في المادة  نص على تجريم محاوالت اإلنتحار، 39قانون العقوبات العسكريإال أن 

الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر كل من حاول اإلنتحار بسبب الخدمة أو للتخلص منها أو إحتجاجاً يعاقب ب

على تصرفات القادة أو الرؤساء، وإذا أدى الفعل الى جعله غير الئق للخدمة العسكرية نهائياً أو الى وضعه 

  ."في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات

 قضائيةاألحكام ال 3-2

إلعتبارات إنسانية وثقافية فإن كثير من األحكام القضائية التي تصدر تصنف حاالت اإلنتحار على أنها 

مما يجعل من  40".إصابات"، كما تصنف محاوالت اإلنتحار على أنها "قضاء وقدر"وفيات عرضية أو 

التدخالت المطلوبة على  رصد حاالت اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار صعبة المنال وغير دقيقة وتؤثر على

 .كافة المستويات

في األردن عن محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية، لم  ةوبمراجعة وتحليل األحكام القضائية الصادر

 .قرارات، وألهميتها فإننا نعرضها بشكل كامل 6يكن هنالك سوى 

 ة وقتلتهاحاول تبرير قتل زوجته بأنها حاولت منعه من اإلنتحار فأنطلقت رصاص

 5/11/1185هيئة خماسية تاريخ  211/1185قرار محكمة تمييز بصفتها الجزائية رقم 

 سعيدة كانت زوجته مع المميز حياة بان الوكيل قول المميز الحكم يجرح ال ":وجاء في قرار المحكمة 

 االنتحار حاول الذي مسدسه من طلقة فاصابتها تمنعه ان زوجته فحاولت االنتحار حاول وانه البينات حسب

 ال كما القانون حكم عليه وتطبق الجريمة فاعل تعرف ان المحكمة مهمة الن نفسه على رصاصة باطالق

 في تقديرية مخففة اسباب وجود تقدير الن تقديرياً  مخففاً  سبباً  االنتحار ويود ياس حالة في المميز اعتبار يرد

 ".ووقائعها الدعوى فلظرو تقديرها خالل من الموضوع بمحكمة منوط القضية

 إسقاط جريمة محاولة اإلنتحار بالعفو العام ال تسقط تبوت الجريمة بحق المتهم

 18/3/2112 تاريخ خماسية هيئة 222/2112 رقم الجزائية بصفتها تمييز محكمة قرار

 ال طباءاال وشهادة بحقه المنظمه الطبيه التقارير ضوء على المتهم حالة ان الى الشرطه محكمة توصلت اذا"

 المحاكمه اجراء او العقاب توقيع من يمنع الذي باالدراك تذهب التي العقليه او النفسيه االمراض من تعتبر

 . والقانون متفقاً  قرارها فيكون الجزائيه االصول من 233 المادة بمقتضى

                                                           
39
 .1/11/2116تاريخ  4791، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 2116لعام  58قانون العقوبات العسكري األردني رقم  
40
 2117 –المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني  –واقع وتوصيات  –تحار في األردن اإلن 

a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e 

 

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
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 صدور بعد هان على نصت انها ، الجزائيه المحاكمات اصول قانون من 3/ 236 المادة احكام من يستفاد

 اتاحت الشرطه محكمة ان وحيث ، المتهم واقوال النيابه ممثل اقوال المحكمة تسمع المتهم بتجريم القرار

 لطلبه تستجب فلم التأجيل طلب على اصر انه اال االخيره موكله اقوال لسماع الدفاع ولوكيل للنيابه الفرصه

 بطالن عليه يترتب ال االخيره موكله اقوال لسماع بالتأجيل الدفاع لطلب الشرطه محكمة اجابة عدم فان ،

 فيكون ضرر عليه يترتب جوهرياً  اجراءاً  يشكل ال االجراء هذا ان كما نص دون بطالن ال اذ االجراءات

 . محله في واقعاً  قرارها

 محاولة لجرمي بالنسبة المتهم عن العام الحق دعوى اسقاط الى الحكم بنتيجة الشرطه محكمة انتهت اذا

 تتعرض اال عليها وكان 11 لسنة 6 رقم العام العفو قانون باحكام لشمولهما المنازل حرمة وخرق االنتحار

 العام العفو قانون باحكام الجرمين هذين شملت انها دام ما انه اال عدمه من المتهم بحق الجرمين هذين لثبوت

 . قضالن يستدعي وال حكمها االجراء هذا يعيب فال العقوبه تحديد عند

 : قصداً  القتل على باالعدام يعاقب)  انه على نصت العقوبات قانون من 1/ 328 المادة نصت

 ( . العمد القتل)  له ويقال االصرار سبق مع ارتكب اذا – 1

 اقدامه قبل القتل في فكر قد الجاني يكون ان االصرار سبق لتوافر يشترط انه الى والقضاء الفقه ذهب وحيث

 . الغضب تأثير عنه زال ان بعد البال هادىء وهو تنفيذه طريقة ودبر عليه عزم ما تبور مقارفته على

 بين مشاجرة حصلت بيوم الحادث قبل انه الشرطه محكمة قبل من واستمعت قدمت التي البينه من ثبت اذا

 اهل سكن منطقة الى المتهم توجه صباحاً  العاشره الساعه وحوالي التالي اليوم في وانه زوجته واشقاء المتهم

 ينتظرهما واخذ بالعتاد مذخرين جانبيه على مسدسين يحمل وكان كشك خلف ووقف(  المغدورين)  زوجتـه

 ذهب الذي االشخاص احد ينتظر بانه وادعى السبب اخفي انتظاره سبب عن النيابه شهود احد سأله وحينما

 عنه واخفى آخر نيابه شاهد نتظاراال من الحاله هذه على شاهده كما محمود يدعى لشخص جبنه الحضار

 وابل باطالق المتهم فاجأهما تين شجرة تحت وقوفهما واثناء المغدوران حضر ان الى ايضاً  االنتظار سبب

 النار باطالق استمر ذلك رغم االرض على وسقطا بحوزته كانا اللذين المسدسين من عليهما الرصاص من

 عليه المجنى على النار واطلق الباب بفتح وقام المغدور منزل الى المتهم اتجه عليهما اجهز ان وبعد عليهما

 العيار نفسه على يطلق النيابه شهود احد وشاهده راكضاً  وخرج ناريه عيارات باربعة واصابه الدين عالء

 على اقدامه قبل القتل في فكر قد كان المتهم ان الوقائع هذه من يتبين وحيث ، االرض على ويسقط الناري

 منزل من قريب كشك خلف ووقف المسدسين اعد بان القتل تنفيذ طريقة ودبر عليه صمم ما ورتب رفتهمقا

 سقوطهما بعد حتى عليهما ناريه عيارات عدة باطالق الشجرة تحت انتظارهما اثناء وفاجأهما المغدورين

 ، بيوم الحادث قتسب التي المشاجرة نتيجة الغضب حالة عنه زالت ان بعد فعلته على واقدم االرض على

 العمد القتل جرم نموذج تشكل بيانه تقدم الذي بالوصف المتهم عليها اقدم التي الماديه االفعال فان

 . عقوبات 1/ 328 المادة في عليه المنصوص

- : التاليه العناصر توافر القانون في عليه المنصوص المخفف العذر من المتهم الستفادة شترطي

 .الجاني على وقع قد عليه المجنى اتاه الذي المحقق رغي العمل يكون ان – أ
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 مفعول زوال قبل الجريمه تقع وان شديداً  غضباً  يثير الخطوره من جانب على العمل هذا يكون ان – ب

 . الغضب

 . قولياً  ال مادياً  الجاني ضد عليه المجنى عمل يكون ان – ج

 به وفعلياً  عنيفاً  تأثيراً  تؤثر ان يجب الفعل وقوع ندع الفاعل تنتاب التي الشديد الغضب سورة ان المقرر من

 ، عليها السيطرة على قادراً  يعود فال جأشه رباطة او نفسه وتمالك شعوره اللحظه تلك في تفقده بحيث

 أي بجانبه يتوافر لم كما مادياً  وال قولياً  ال المتهم تجاه عمل بأي يأتوا لم عليه والمجنى المغدورين ان وحيث

 معه يتعين مما المخفف العذر من لالستفادة له مبرراً  ثمة يكون ال وبذا بيانها سبق التي العناصر نم عنصر

 . السبب هذا رد

 وطبقت وناقشتها فيها والمقدمه الوارده واالدله الدعوى واقعة استعرضت قد الشرطه محكمة كانت اذا

 ومتفقاً  سائغاً  النتيجة لهذه استخالصها فيكون ليها اسند بما المتهم تجريم الى وتوصلت صحيحاً  تطبيقاً  القانون

 ".الجزائيه االصول قانون من 274 المادة واحكام

 سم 181سم وطول المتهم  161ال يعتبر شروعاً باإلنتحار ربط المتهم مشنقة ترتفع عن األرض 

 5/1/2113 تاريخ خماسية هيئة 1211/2112 رقم الجزائية بصفتها تمييز محكمة  قرار

 انه فيه يذكر والذي العام االمن مدير الى النقيب من الموجه الكتاب في تمثلت التي لالعمال يمكن ال"

 ان مع سم161 حوالي االرض عن يرتفع شجرة جذع على الهاتف سلك وربطه نفسه بقتل منه سيريحهم

 قانون من 44 المادة في ورد حسبما االنتحار لمحاولة التنفيذ في بدءا تشكل ان ، سم181 حوالي طوله

 العام االمن مدير الى منه الموجه االستدعاء او بالكتاب جاء ما وخاصة االفعال هذه الن العسكري العقوبات

 وبين بينه ليس نزيه وبمحقق والقانون االصول وفق معه والتحقيق موضوعه في البحث اليه الطلب يتضمن

 قام انه الشهود بأقوال او فيها يرد ولم أقوالهب ذكر كما التسلية اجل من كان الحبل وربطه عداوة المحقق

 وجاء ذلك خالف الى المميز قرارها في ذهبت قد الشرطة محكمة ان وحيث ، االنتحار اجل من الحبل بربط

 والحالة يغدو قرارها فان وجلية واضحة بصورة المقدمة البينة اليه تؤدي وال مقبول وال سائغ غير استنتاجها

 ".والقانون للواقع مخالفا هذه

 ال تعتبر قساوة األب على إبنه والطلب منه مغادرة المنزل تحريضاً على اإلنتحار

 7/8/2113 تاريخ خماسية هيئة 818/2113 رقم الجزائية بصفتها تمييز محكمة قرار

 على اخر شخصاً  يحمل ان حاول او حمل من بانه المحرض العقوبات قانون من أ/1/ 81 الماده عرفت"

 او اوالخديعه الحيله او بالتهديد عليه بالتأثير او له هديه تقديم او نقود باعطاءه بترغيبه يمةجر ارتكاب

 . الوظيفه حكم في االستعمال باساءة او النقود بعرض

ً  يسكنه الذي المنزل اخالء ابنه من االب وطلب العائليه والخالفات اوالده مع االب قساوة تعد ال  تحريضا

 التي البينه النيابة تقدم لم واذا ، العقوبات قانون من أ/1/ 81 المادة في المبينه الطرق باحدى االنتحار على
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 81 الماده في المذكوره الطرق من بطريقه ساعده او االنتحار على المتوفي البنه ضده المميز حمل تؤكد

 ".قانونال الحكام موافقاً  ضده المميز ببراءة القاضي المميز الحكم فان العقوبات قانون من

 ال توجد أية بينة تثبت حمل المتهم للمغدورة لإلقدام على اإلنتحار

 7/8/2113 تاريخ خماسية هيئة 818/2113 رقم الجزائية بصفتها تمييز محكمة قرار

 لها وترويجها لها الفكرة هذه بتزيين االنتحار على رنا المغدورة حمل قد المتهم أنّ  تثبت بينة أية ترد لم اذا"

 أنّ  تثبت بينة أية ترد لم كما العقوبات قانون من أ/331 المادة من األول الشق مقتضيات وفق إليها ادفعه أو

 العقوبات قانون من 81 المادة في المذكورة الطرق من طريقة بأي االنتحار على المغدورة ساعد قد المتهم

 إذ فيه المطعون الحكم يكون وعليه ، العقوبات قانون من أ/331 المادة من الثاني الشق مقتضيات وفق

 ".والقانون متفقاً  إليه المسندة االنتحار على انسان حمل جناية من المتهم براءة بإعالن قضى

 الطلب من المغدورة إحراق نفسها يعتبر جريمة حمل إنسان على اإلنتحار

 24/6/2117 تاريخ خماسية هيئة 651/2117 رقم الجزائية بصفتها تمييز محكمة قرار

 مرات لعدة وإشعالها للقداحة وإمساكه نفسها على الكاز مادة سكبت أن بعد المشتكية من المتهم اقترب اذا"

 هذه فإن مالبسها على الكاز سكب من يمنعها ولم نفسها تحرق أن منها والطلب المشتكية مالبس بمحاذاة

 ".العقوبات قانون من ب/331 للمادة خالفاً  االنتحار على إنسان حمل جنحة وعناصر أركان تشكل األفعال

يتبين من األحكام المشار اليها أعاله وخاصة آخر ثالثة أحكام بأن العنف ضد األبناء قد يدفعهم الى التخلص 

كما أن هنالك شكوك حول الدوافع التي تكمن وراء حمل النساء على . من حياتهم واإلقدام على اإلنتحار

في مدينة العقبة  2113إحدى الحوادث التي تمت في بداية عام  وقد أثبتت. اإلنتحار من قبل أشخاص آخرين

 التحقيقات وبوشرت سامة مادة بشربها نتحاراإل على أقدمت بأن القتاة االدعاء تمجنوب األردن، حيث 

 بقيامه شقيقها عندها ليعترف وذويها المتوفاة بين عائلية خالفات وجود أكدت التي المعلومات وجمع االولية

 عائلية خالفات لوجود عنها رغماً  تناوله على المغدورة وإجبار ماء كوب داخل السامة الالنيت ةماد بوضع

  41.والده وبعلم بينهما فيما

يتمكن الجناة من اإلفالت من العقاب إذا لم تكن هنالك األدلة الكافية التي تدينهم، خاصة إذا كان هذا وقد 

 .أو حرمان اإلناث من الميراث" ائم الشرفجر"سبب إرتكاب الجريمة ذات عالقة بما يسمى 
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 الرابعالفصل 

 أرقام اإلنتحار بين اإلناث في األردن

 باليوم عام كل من أيلول من العاشر في اإلنتحار من للوقاية الدولية والجمعية العالمية الصحة منظمة تحتفل

 فاألشخاص". حياة تنقذ قد تكوق من دقيقة" شعار تحت 2117 العام إحتفال وجاء اإلنتحار، لمنع العالمي

 األهمية بالغة تكون اآلخرين وأفعال كلمات أن كيف خاصة منهم لنتعلم الكثير لديهم اإلنتحار حاولوا الذين

 .معينة لحظة في

 القيام من يمنعهم من عن دائماً  يبحثون وأنهم حياتهم إنهاء رغبتهم عدم عن تحدثوا اإلنتحار حاولوا من إن

 األحيان بعض وفي. حياتهم إنهاء سوى أخرى خيارات أية عندها يشاهدوا لم نقطة الى اوصلو كونهم بذلك،

 إال اإلنتحار، في نيتهم عن سيخبرونهم بأنهم حالهم عن اآلخرين سألهم أن حال في أنفسهم مع يتعهدون فأنهم

 .يسألوا ولم لهم أحداً  يكترث لم لألسف أنه

 الى قادتهم التي اللحظات يتذكرون اإلنتحار حاولوا ممن لعديدا بأن أيضاً  العالمية الصحة منظمة وتضيف

 اإلنتحار مكافحة مجال في يعملون اآلن وهم المرحلة، تلك الى وصلوا وكيف حياتهم، إنهاء محاولة مرحلة

 في ويرغب ذلك يريد ال ولكنه اإلنتحار نقطة وصل شخص حياة تنقذ قد واحدة دقيقة بأن ويقولون ومنعه،

 .لمنعه يناآلخر تدخل

 العمرية الفئة في والشابات الشباب بين للوفاة الثاني السبب يشكل اإلنتحار أن على الدولية المنظمة وأكدت

 811 حوالي سنوياً  يموت حيث مستمر إرتفاع في العالم مستوى على اإلنتحار ضحايا وأن عاماً، 15-21

 .حاراإلنت يحاولون أخرون مليون 16 وأن اإلنتحار، بسبب شخص ألف

  جريمة 121 وبعدد% 6 بنسبة 2116 عام األردن في اإلنتحار جرائم ارتفاع

 بلغت وبإرتفاع شخصاً  121 ضحيتها ذهب األردن، في انتحار حوادث عدد أعلى 2116 عام شهد وقد هذا

 سموم وشرب وشنق وحرق نار إطالق منها مختلفة بطرق وتمت ،2115 عام مع مقارنة% 6.1 نسبته

 واحدة إنتحار حالة 2116 عام األردن في فوقعت. مرتفعات عن والقفز األدوية من كبيرة كميات وتناول

 .يوم 3.2 كل

 86 أرتكبت حيث باإلرتفاع بعدها وبدأت جريمة، 31 بلغت 2111 عام المرتكبة اإلنتحار جرائم عدد إن

 وترتفع دلتعو 2114 عام جريمة 111 الى وإنخفضت ،2113 عام جريمة 118 و ،2112 عام جريمة

 .جريمة 113 بلغت حيث 2115 عام خالل

 العمل عن والعاطلين األجانب بين وإنخفاضها والطالب األحداث بين اإلنتحار جرائم إرتفاع

 حيث% 111 بنسبة األحداث بين اإلنتحار جرائم في كبير ارتفاع 42التقرير أظهر فقد ثانية جهة ومن

 كبيراً  إرتفاعاً  أيضاً  هنالك وكان. 2115 عام خالل ئمجرا 8 مقابل 2116 عام خالل جريمة 16 أرتكبت
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https://www.psd.gov.jo/images/cid/report2016/start.htm


23 
 

 جرائم 5 مقابل 2116 عام إنتحار جريمة 18 إرتكبت حيث الطالب قبل من المرتكبة اإلنتحار جرائم في

 %.261 الى وصل وبإرتفاع 2115 عام إنتحار

 5 مقابل 2116 عام جرائم 3 أرتكبت حيث العمل عن العاطلين بين إنخفاضاً  شهدت اإلنتحار وجرائم

 إرتكبوا حيث األجانب بين اإلنتحار جرائم إنخفضت كما ،%41 الى وصل وبإنخفاض 2115 عام جرائم

 %.21 بإنخفاض 2115 عام جريمة 11 مقابل 2116 عام جريمة 15

 %64واإلناث يشكلن  األردن في التسمم حاالت بين الثاني المركز في تسمماً  اإلنتحار

 حالة 61 منها العام، الصحي القطاع قبل من رصدها تم 2116 عام حاالت 117 التسمم حاالت عدد بلغ

 عام حاالت 411 هنالك كان حيث ،2112 عام منذ مستمراً  تراجعاً  بذلك وشكلت لذكور، حالة 38 و إلناث

 للتقرير وفقاً  ،2115 عام حالة 181 و ،2114 عام حالة 261 و ،2113 عام حالة 217 و ،2112

 .2116 لعام البيئة صحة لمديرية السنوي

 واإلناث للذكور التسمم حاالت جميع بأن علماً  التسمم، لحاالت اإلجمالي العدد من% 64.4 يشكلن اإلناث

 ،(حالة 23) والزرقاء ،(حالة 35) الكورة وهي الصحي، للقطاع تبعاً  المملكة من معينة مناطق في تركزت

 والشونة ،(حاالت 6) الشمالية والبادية ،(حاالت 6) وإربد ،(حاالت 1) والمفرق ،(حالة 23) عال ودير

 (.واحدة حالة) والبلقاء ،(حاالت 4) الجنوبية

 اإلنتحار تاله ،(حالة 75) األول بالمركز المقصود غير التسمم جاء األسباب، حسب التسمم حاالت وبتوزيع

 كما أن(. واحدة الةح) واخرى ،(حاالت 5) أفعى ولدغ ،(حاالت 8) العقرب لدغ ثم ومن ،(حالة 18)

 .التسمم حاالت من% 16.8 شكل السم بواسطة اإلنتحار

 سنوات 5خالل آخر  اإلنتحار الكامل بين اإلناث في األردن 4-1

نتحار وهي الجهة الوحيدة التي لديها أرقاماً تفصيلية عن حاالت اإل)أكدت إدارة المعلومات الجنائية 

حالة  527بحدود  2116-2112ألردن شهد خالل األعوام على أن ا( ومحاوالت اإلنتحار في األردن

 (.لذكور% 71.2إلناث و % 21.8)  حالة إنتحار لذكور 371حالة إنتحار إلناث و  157إنتحار منها 

حالة  56حالة إلناث و  27حالة إنتحار منها  83حدوث  2117أشهر األولى من عام  7فيما شهدت الـ 

، وهو ما يشير الى إرتفاع نسبة اإلناث الالتي ينتحرن مقارنة 43(رلذكو% 67.5إلناث و % 32.5)لذكور 

 .مع معدل الخمس سنوات السابقة
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 حاالت اإلنتحار حسب الجنس

/ الجنس 

 السنة

2112 2113 2114 2115 2116 2117 

(31/7/2117) 

 56 11 75 71 72 62 ذكر

 27 21 38 31 36 24 أنثى

 83 121 113 111 118 86 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -إدارة المعلومات الجنائية ) المصدر

ه وخالل خمس سنوات وبتوزيع عدد حاالت اإلنتحار بين اإلناث حسب الفئات العمرية، فإننا نجد بأن

حالة إنتحار وبنسبة   57عاماً هي األعلى حيث وقعت  27-18كانت الفئة العمرية ( 2112-2116)

، تالها الفئة العمرية أقل %28حالة إنتحار وبنسبة  44عاماً وبعدد  37-28، تالها الفئة العمرية 36.3%

حالة  21عاماً وبعدد  47-38ة العمرية ، ومن ثم الفئ%17.2حالة إنتحار وبنسبة  27عاماً بعدد  18من 

   %.5.1حاالت إنتحار وبنسبة  8عاماً وبعدد  48، وأخيراً الفئة العمرية أكثر من %13.4إنتحار وبنسبة 

حيث  2117أشهر من عام  7عاماً خالل أول  27-18هذا وقد إرتفعت نسبة المنتحرات في الفئة العمرية 

 .بين اإلناثمن حاالت اإلنتحار % 41.7وصلت الى 

 27-18ولم يكن هنالك إختالفات بين الذكور المنتحرين مع اإلناث المنتحرات من حيث الفئات العمرية 

% 23.2حالة إنتحار و  132بعدد % 35.6)حيث كانتا األعلى أيضاً بين الذكور  عاماً  37-28عاماً و 

فأكثر كانت في المركز الثالث حيث بلغ  عاماً  48، إال أن الفئة العمرية (حالة إنتحار على التوالي 86بعدد 

 %.15.1حالة إنتحار وبنسبة  51العدد 

، فكان 2117أشهر من عام  7عاماً األعلى بين المنتحرين الذكور خالل  37-28فيما كانت الفئة العمرية 

 .من مجموع حاالت اإلنتحار بين الذكور% 37.5حالة وبنسبة  21عدد الحاالت 

 (2116-2111)لجنس والفئة العمرية خالل خمس سنوات حاالت اإلنتحار حسب ا

 المجموع ذكر أنثى الفئة العمرية/ الجنس 

 67 41 27 عاماً  18أقل من 

 181 132 57 عاماً  18-27

 131 86 44 عاماً  28-37

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
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 74 53 21 عاماً  38-47

 67 51 8 عاماً فأكثر 48

 527 371 157 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -ئية إدارة المعلومات الجنا)المصدر 

 سنوات 5خالل آخر  بين اإلناث في األردن محاوالت اإلنتحار 4-2

محاولة إنتحار  1357محاولة إنتحار منها  2182بحدود  2116-2111كما شهد األردن خالل األعوام 

 (.لذكور% 37.8إلناث و % 62.2) محاولة إنتحار لذكور  825إلناث و 

محاولة إنتحار إلناث  181محاولة إنتحار منها  311حدوث  2117أشهر األولى من عام  7فيما شهدت الـ 

نسبة اإلناث  ثبات، وهو ما يشير الى 44(لذكور% 37إلناث و % 63)محاولة إنتحار لذكور  111و 

 .مقارنة مع معدل الخمس سنوات السابقة (على إرتفاع بالتأكيد)يحاولن اإلنتحار الالتي 

 والسنة اإلنتحار حسب الجنس محاوالت

/ الجنس 

 السنة

2112 2113 2114 2115 2116 2117 

(31/7/2117) 

 111 111 142 137 153 212 ذكر

 181 315 231 245 264 314 أنثى

  311 416 381 382 417 516 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

إلنتحار بين اإلناث حسب الفئات العمرية، فإننا نجد بأنه وخالل خمس سنوات ا محاوالتوبتوزيع عدد 

إنتحار وبنسبة   محاولة 648عاماً هي األعلى حيث وقعت  27-18كانت الفئة العمرية ( 2111-2116)

، تالها الفئة %21.4إنتحار وبنسبة  محاولة 211عاماً وبعدد  37-28، تالها الفئة العمرية 47.7%

عاماً  47-38، ومن ثم الفئة العمرية %21.5إنتحار وبنسبة  محاولة 271عاماً بعدد  18قل من العمرية أ

 محاولة 44عاماً وبعدد  48، وأخيراً الفئة العمرية أكثر من %7.1إنتحار وبنسبة  محاولة 16وبعدد 

 %.  3.3إنتحار وبنسبة 
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 2117أشهر من عام  7عاماً خالل أول  27-18في الفئة العمرية  محاوالت اإلنتحارهذا وقد إرتفعت نسبة 

محاولة  181محاولة من أصل  111وبعدد  اإلنتحار بين اإلناث محاوالتمن % 52.1حيث وصلت الى 

 .إنتحار

جميعها،  اإلناث من حيث الفئات العمريةوبين الذكور في محاوالت اإلنتحار ما ولم يكن هنالك إختالفات 

 414بعدد % 41)عاماً األعلى أيضاً بين الذكور  37-28اً و عام 27-18 حيث كانت الفئة العمرية

عاماً  48الفئة العمرية  فيما كانت، (إنتحار على التوالي محاولة 211بعدد % 24.4إنتحار و  محاوالت

 %.5.5إنتحار وبنسبة  محاولة 45حيث بلغ العدد  األقل في محاوالت اإلنتحار بين الذكورفأكثر 

أشهر من عام  7الذكور خالل  محاوالت اإلنتحار بينعاماً األعلى بين  27-18ية فيما كانت الفئة العمر

البالغة  اإلنتحار بين الذكور محاوالتمن مجموع % 31.6وبنسبة  محاولة 44، فكان عدد الحاالت 2117

 .محاولة 111

 (2116-2111)اإلنتحار حسب الجنس والفئة العمرية خالل خمس سنوات  محاوالت

 المجموع ذكر أنثى ئة العمريةالف/ الجنس 

 367 88 271 عاماً  18أقل من 

 1152 414 648 عاماً  18-27

 411 211 211 عاماً  28-37

 183 87 16 عاماً  38-47

 81 45 44 عاماً فأكثر 48

 2182 825 1357 المجموع

 (a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

فكيف يتم التعامل . إنتحار يومياً في األردن محاولة 1.4وبتحليل األرقام أعاله يتضح لنا بأن هنالك حوالي 

وعلى وجه الخصوص اإلناث منهم؟ علماً بأن األرقام ال  وما هي الخدمات التي تقدم لهم. مع هذه الحاالت

 .تبين بشكل واضح فيما إذا كانت محاوالت اإلنتحار ألول مرة أم أنها محاوالت متكررة لنفس األشخاص
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 الخامسالفصل 

 اإلنتحار بين اإلناث في األردنووسائل أسباب ودوافع 

لماذا يقدم األشخاص على اإلنتحار؟ وما هي تحار، عدة أسئلة ذات عالقة باإلنيتبادر دائماً الى الذهن 

وهل أسباب إنتحار اإلناث  الدوافع؟ وهل نحن أمام ظروف قاهرة تجعل من قتل النفس حالً ال بديل عنه؟

ومحاوالت اإلنتحار هي نفس أسباب إنتحار ومحاوالت إنتحار الذكور؟ ولماذا يقدم الشبان والشابات على 

 اإلنتحار؟ 

المعاناة من الفقر أسباب ودوافع معينة منها نا بكل تأكيد الى ن تلك األسئلة وغيرها سيقودإلجابة عإن ا

لكن الواقع أن عالقة قوية جداً تربط ما بين . المخدراتاإلضطرابات واألمراض النفسية، وووالبطالة، 

 .45جنسينإنتحار اإلناث ومحاوالت اإلنتحار بينهن وبين العنف والتمييز وعدم المساواة بين ال

كما أن أغلب اإلضطرابات واألمراض النفسية التي تصيب اإلناث، يكون مصدرها العنف القائم على النوع 

وبالتالي ال يكفي أن نقول بأن سبب اإلنتحار وجود . االجتماعي بمختلف أشكاله، كاإلعتداءات الجنسية

ث وبعمق في األسباب التي أدت إضطرابات أو أمراض جنسية لدى المنتحر أو المنتحرة، ولكن يجب البح

الى حدوت إضطرابات وأمراض نفسية، والتي في العادة تكون لدى اإلناث بسبب العنف والتمييز والحرمان 

  .والتهميش وعدم المساواة

 تؤثر نفسية آالماً  له ويسبب إنسان أي يصيب قد مرض اإلكتئاب أن على 46منظمة الصحة العالمية وأكدت

 ومعارفه وأصدقاءه بأسرته عالقاته على مدمرة آثاراً  يترك وقد اليومية، مهامه آداء على قدرته في سلباً 

 مقارنة باإلكتئاب أكبر بشكل يتأثرن النساء أن كما. اإلنتحار الى يفضي قد حاالته أسوأ وفي وزمالئه،

 يعتبر ذلك قابلم وفي أنه إال العالم، أنحاء جميع في العجز لحاالت الرئيسي السبب ويعتبر كما بالرجال،

 .الفعالة العالج وسائل من العديد توافر بسبب منه والشفاء معالجته يمكن مرض اإلكتئاب

 حصول عدم في تساهم عديدة عوامل أن إال اإلكتئاب، مرض لعالج فعالة وسائل وجود من الرغم وعلى

 على الحصول دمع الى يؤدي الذي الموارد نقص ومنها المناسب، العالج على المرضى نصف من أكثر

 االجتماعية والوصمة الخدمات، هذه لتقديم والمدربين المؤهلين األشخاص أعداد وقلة الفعالة، الرعاية

 لمن الصحيح غير التشخيص يحول فيما. واإلناث الذكور من كل تطال التي النفسية باإلضطرابات المرتبطة

 .المناسب لوقتا وفي المناسب العالج تلقيهم عدم الى اإلكتئاب من يعانون

 مع يتعايشون العالم حول شخص مليون 311 من أكثر حالياً  هناك:" أن العالمية الصحة منظمة وبينت

 يشعر مرضية حالة هو واإلكتئاب ،2115و 2115 عاَمى بين وقَعت% 18 نسبتها بزيادة اإلكتئاب،

 الفرح عادةً  عليهم دِخلت   التى األنشطة، ممارسة فى متعة يجدون وال الشديد بالحزن بها المصابون

 أينما شخص أى االكتئاب يصيب أن الممكن ومن اليومية، حياتهم مهام أداء ويستصعبون بل والسرور،

                                                           
45
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-l_health/suicidehttp://www.who.int/menta  
46
 sheets/detail/depression-room/fact-http://www.who.int/ar/news  

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/depression
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 بين من شخص يتأثر المتوسط، شرق إقليم وفى إنسانية، بأزمات تمر التى السكانية الفئات وخصوصاً  كان،

 ".والتشرد األمن وانعدام المسلحة صراعاتال براثن فى وقوعه جراء والقلق باالكتئاب أشخاص 5 كل

 اإلكتئاب من للوقاية ضروربة النفسية األولية اإلسعافات

ً  واإلجتماعي، النفسي الدعم من كل والصراعات النزاعات حاالت في النفسية األولية اإلسعافات تشمل  تماما

 النفسية الصحية الخدمات كذلك األولية، الجسدية اإلسعافات فقط تشمل ال التي العامة الصحية كالخدمات

 .لوحدها النفسية األولية اإلسعافات فقط تشمل ال التي

 حصول لضمان األمد طويلة الجهود من هاماً  جزءاً  يعتبر النفسية األولية اإلسعافات مجال في اإلستثمار إن

 أو النزاعات أو ثالكوار بسبب الطوارئ حاالت في النفسية األولية اإلسعافات على أنثى أم ذكراً  فرد أي

 الخدمات لهم تتوفر أن أكثر خدمات الى منهم يحتاج ومن والمهجرين، والالجئين كالنازحين الحروب

 . اإلجتماعية والخدمات النفسية والصحة الصحة كخدمات األخرى

 والخسائر للصدمات التعرض مع التعامل تشمل الطوارئ حاالت أن على العالمية الصحة منظمة وأكدت

 في الطوارئ لحاالت الحالية اإلنسانية اإلستجابات في الشائعة األخطاء ومن والمادية، منها البشرية المفاجئة

 بينما األخرى، الخدمات إنعدام حال في فقط النفسية األولية اإلسعافات توفير في تكمن الدول من العديد

 واإلجتماعية الصحية الخدمات مع بجن الى جنباً  لتكون وضرورية أساسية الخدمات هذه أن هو الواقع

 .  األخرى

 لكي أساسياً  رافداً  التي والحروب المسلحة والنزاعات الصراعات من خاص بشكل واألطفال النساء وتعاني

 مع يترافق األحيان أغلب وفي ، أقارب أو أهل بال أو إحداهما أو والدين بال واألطفال أرامل النساء تصبح

 ، أزواجهن وقتل تعذيب لعمليات كمشاهدتهن اإلنسانية لحقوقهن صارخة إنتهاكات آلزواجهن النساء فقدان

 اللجوء أو النزوح بسبب ويعشن ، الجنسية واإلعتداءات والتعذيب التشويه أنواع لمختلف يتعرضن وقد

 إستغاللية لضغوطات يتعرضن وقد ، حرب كأدوات يستخدمن وقد ، إنسانية غير أو مهينة أو قاسية بظروف

 .وأطفالهن نه

 مخيمات في خاصة والوحدة بالعزلة واألطفال النساء شعور هو وأهمها النفسية النتائج أبرز من إن

 الدخل، ومصادر الممتلكات وخسارة والبطالة، والتعليمية، الصحية الخدمات إنعدام أو/و وتدهور الالجئين،

 .األحيان أغلب في مناسبة وغير صعبة معيشية ظروف في والعيش

 أسباب ودوافع اإلنتحار في األردن 5-1

األمن العام أسباب ودوافع اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار ضمن  مديرية صنفت إدارة المعلومات الجنائية في

قد ال يكون معبراً عن األسباب تصنيفات مختلفة ، إال أن تلك التصنيفات قد تتداخل فيما بينها، وبعضها  11

أمراض "وتصنيف " خالفات عائلية"و تصنيف " خالفات شخصية"نالك تصنيف فمثالً ه. الحقيقية لإلنتحار

، فتحت أي تصنيف سيكون حال من ت قدم على اإلنتحار من اإلناث بسبب إعتداء أحد أفراد "ومشاكل نفسية

 .األسرة عليها جنسياً، ودخولها في حالة نفسية سيئة، وهي دائمة الخالف مع من إعتدى عليها
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ذلك فإن هذه التصنيفات ال تبين وبشكل واضح حاالت اإلنتحار أو محاوالت اإلنتحار بين ال بل أكثر من 

اإلناث الناتجة عن العنف القائم على النوع االجتماعي، وهي بالتالي ستؤدي حتماً الى إتخاذ إجراءات وقاية 

 .حاوالتهوحماية وحتى إجراءات عالجية وتأهيلية ال تنصب على األسباب الحقيقية لإلنتحار وم

، وإنما تشمل الجنسين مفصلة حسب الجنس "الدوافع" الواردة من إدارة المعلومات الجنائية وال تظهر األرقام

 .الذكور واإلناث

 (2116-2112)خالل األعوام اإلنتحار  دوافع

/  الدوافع

 السنة

مجموع  2116 2115 2114 2113 2112

خمس 

 سنوات

2117 

(31/7/2117) 

أسباب 

 عاطفية

2 2 5 1 1 11 4 

أسباب 

 مالية

2 11 6 8 4 31 5 

الفشل 

 واإلحباط

27 38 5 5 3 78 5  

أسباب 

 أخالقية

1 1 3 1 3 8 1 

خالفات 

 عائلية

13 14 32 28 22 111 11 

أمراض 

ومشاكل 

 نفسية

31 25 24 31 21 147 27 

خالفات 

 شخصية

1 1 4 1 1 5 1 

أسباب 

 إنسانية

1 2 1 1 2 5 2 

 3 41 1 8 2 14 8أسباب 
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 أخرى

 26 82 37 23 18 1 3 مجهول

 82 527 121 113 111 118 86 المجموع

 ( pdfa7e40ae08582-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e. -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

من دوافع اإلنتحار بين الذكور واإلناث في األردن تعود ألمراض % 28ويظهر الجدول إعاله بأن حوالي 

 %.21.7وبنسبة " الخالفات العائلية"، ومن ثم (2116-2112)خالل خمس سنوات  ومشاكل نفسية

 اإلنتحار في األردنمحاوالت أسباب ودوافع  5-2

خالل  تتصدر دوافع محاوالت اإلنتحار وتقارب النصف" لخرفات العائليةا"خالفاً لدوافع اإلنتحار، فإن 

من الذين حاولوا اإلنتحار ذكوراً وإناثاً % 47.1، فقد بين الجدول أدناه بأن (2116-2112)خمس سنوات 

 .كانت الخاالفات العائلية دافعهم الرئيسي

الذين يحاولون اإلنتحار هم من  من% 62هو أن حوالي " الخالفات العائلية"ويعود السبب في تصدر 

اإلناث، مما يؤكد من جديد على أن العنف القائم على النوع االجتماعي يعد من أهم األسباب التي تدفع 

 .باإلناث الى محاولة اإلنتحار

لتصل الى " األمراض والمشاكل النفسية"وتراجعت نسبة الذين حاولوا اإلنتحار خالل خمس سنوات بسبب 

 %.15بنسبة محاولة و 321

 (2116-2112)خالل األعوام اإلنتحار محاوالت  دوافع

/  الدوافع

 السنة

مجموع  2116 2115 2114 2113 2112

خمس 

 سنوات

2117 

(31/7/2117) 

أسباب 

 عاطفية

33 11 6 8 12 71 4 

أسباب 

 مالية

18 15 17 14 18 82 12 

الفشل 

 واإلحباط

66 55 34 27 51 232 18  

 1 31 16 6 4 1 4أسباب 

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
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 أخالقية

خالفات 

 عائلية

251 214 221 142 113 1128 111 

أمراض 

ومشاكل 

 نفسية

71 44 53 65 88 321 41 

خالفات 

 شخصية

21 11 5 7 3 46 5 

أسباب 

 إنسانية

1 3 1 6 25 35 8 

أسباب 

 أخرى

31 53 23 61 48 215 53 

 41 114 43 46 11 11 3 مجهول

 311 2182 416 381 382 417 516 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

امل، إال أن ورود ذلك في محاوالت في حال اإلنتحار الك" مجهولة"وإذا كان من المقبول وجود دوافع 

الوصول الى األسباب التي دفعت بالشخص من اإلنتحار تبدو مستغربة، وال بد للتحقيقات والعالج النفسي 

ذكراً أم أنثى الى اإلقدام على محاولة اإلنتحار، خاصة وأن األرقام تشير الى إرتفاع أعداد الذين حاولوا 

 2112نوات الماضية، حيث كانت أعدادهم ال تتجاوز الثالثة عام اإلنتحار ألسباب مجهولة خالل الس

كان هنالك  2117أشهر من عام  7، وهي في تزايد إذا علمنا بأن خالل أول 2116عام  43ووصلت الى 

 .محاولة إنتحار بأسباب مجهولة 41

 اإلنتحار في األردنومحاوالت  وسائل اإلنتحار 5-3

ن تقييد الحصول على وسائل اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار من شأنه أكدت منظمة الصحة العالمية على أ

واألسلحة النارية والقفز،  الحشرية والمواد الكيماوية والشنقالوقاية منه، ويعتبر التسميم بإستخدام المبيدات 

 .أكثر وسائل اإلنتحار إستخداماً 

كراً أم أنثى على اإلنتحار بفكرة وليدة ويكون ناجعاً تقييد الحصول على هذه الوسائل في حال أقدم الشخص ذ

اللحظة ودون سابق ترتيب، فتتاح لهم فرصة التفكير ملياً قبل معاودة المحاولة، وقد تنجح التدخالت الموجهة 

 .بعناية الى منع تكرار تلك المحاوالت

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
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لنارية أغلب حاالت وتمثل المبيدات الحشرية ثلث حاالت اإلنتحار في العالم، فيما يشكل اإلنتحار باألسلحة ا

اإلنتحار في بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية، ويعتبر القفز من علو طريقة شائعة اإلستخدام 

لسهولة الوصول اليها، وفي أوروبا يعتبر التسميم الذاتي بإستخدام االدوية ثاني أو ثالث أكثر الطرق شيوعاً 

 47.في معظم الدول األوروبية

 (2116-2112)خالل األعوام  الوسائل حسب اإلنتحارحاالت 

/  الوسيلة

 السنة

مجموع  2116 2115 2114 2113 2112

خمس 

 سنوات

2117 

(31/7/2117) 

جسم 

مرتفع 

 (سقوط)

4 11 3 17 11 44 8 

 2 41 4 8 13 1 6 أدوية

سالح 

/ ناري 

 آداة حادة

16 22 21 17 17 13 12  

 42 231 57 48 31 47 31 الشنق

مواد 

 كياوية أو

 نفطية

15 16 11 7 11 67 7 

 11 41 22 15 3 3 6 حريق

 1 4 1 1 2 1 1 متفرقة

 82 527 121 113 111 118 86 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-cbfc39ehttp://www.esc.jo/Documents/4 -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

 231هي الشنق وبعدد ( 2116-2112)إن أكثر وسائل اإلنتحار إستخداماً في األردن خالل خمس سنوات 

حالة  13آداة حادة وبعدد / تالها إستخدام سالح ناري %. 43.6حالة وبنسبة  527حالة إنتحار من أصل 

 %.7.6حالة وبنسبة  41وسائل إستخداماً األدوية وبعدد ، وكان أقل ال%17.6إنتحار وبنسبة 

                                                           
47
 prevention/suicide_report_arabic.pdf-http://www.who.int/mental_health/suicide  

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf
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حالة من أصل  42فكان كانت نسبة من إستخدم الشنق كوسيلة لإلنتحار  2117أشهر من عام  7وخالل 

 .، مما يشير الى أن اللجؤ الى إستخدام هذه الوسيلة في إزدياد مستمر%51.2حالة إنتحار وبنسبة  82

كذلك في الجدول أدناه الخاص بالوسائل المستخدمة في  ردة في الجدول أعالهوبالنظر الى التصنيفات الوا

، فكان من األفضل لو تم فصل إستخدام األسلحة النارية عن إستخدام األدوات الحادة، محاوالت اإلنتحار

 .ينةحتى يكون باإلمكان إجراء تحليل أكثر دقة، وتحديد الوسائل التي يشكل سهولة الوصول اليها تحديات مع

 

 (2116-2112)خالل األعوام  حسب الوسائل اإلنتحارمحاوالت 

/  الوسيلة

 السنة

مجموع  2116 2115 2114 2113 2112

خمس 

 سنوات

2117 

(31/7/2117) 

جسم 

مرتفع 

 (سقوط)

17 24 15 21 31 117 16 

 171 1411 313 235 247 272 344 أدوية

سالح 

/ ناري 

 آداة حادة

26 27 31 32 21 144 21  

 21 16 21 16 18 22 11 الشنق

مواد 

كياوية أو 

 نفطية

84 62 81 61 61 356 43 

 15 44 16 6 1 7 15 حريق

 5 24 8 11 2 3 1 متفرقة

 311 2182 486 381 312 417 516 المجموع

 ( a7e40ae08582.pdf-8e49-4a0a-3c46-http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e -إدارة المعلومات الجنائية )المصدر 

من مجمل محاوالت اإلنتحار في حين كانت % 64.6وشكلت محاوالت اإلنتحار بإستخدام األدوية حوالي 

السبب في ذلك الى أن  وقد يعود. األدوية من ضمن الوسائل األقل إستخداماً في حاالت اإلنتحار الكامل

http://www.esc.jo/Documents/4cbfc39e-3c46-4a0a-8e49-a7e40ae08582.pdf
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النسبة األكبر من محاولي اإلنتحار هم من اإلناث، وبالتالي ليس بمقدورهن الحصول على وسائل أخرى 

مقارنة مع األدوية من جهة، وكونهن ال يرغبن في قتل أنفسهن وإنما الى لفت اإلنتباة الى معاناتهن وتوجيه 

 .ذات العالقة من جهة أخرى رسائل طلب مساعدة من المحيطين بهن أو من الجهات
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 السادسالفصل 

 عالقة اإلنتحار بالعنف القائم على النوع االجتماعي

 بعضها ، المساواة وعدم والتمييز العنف من مختلفة ألشكال العربية الدول في النساء من العديد تتعرض

 الحركات نجحت وقد. المسيئة تقاليدوال العادات تكرسها وأخرى وطنية تشريعات بموجب عليه منصوص

 النساء حماية على تعمل جديدة تشريعات سن وفي عديدة تمييزية نصوص تعديل أو/  و إلغاء في النسائية

 وآثارها بمخاطرها بالتوعية المسيئة والتقاليد العادات بعض إنتشار من الحد في نجحت كما ، والفتيات

 .أيضاً  والمجتمع األسرة على وإنما فقط النساء على ليس المدمرة

 المغربي الجنائي القانون من( 475) الفصل من الثانية الفقرة إلغاء في جزئياً  ولو المغربيات النساء نجاح إن

 اإلستجابة أن إال. لإلغتصاب يتعرضن اللواتي والفتيات للنساء الحماية تعزز أخرى فقرات وإضافة

 أيضاً  وإنما ، فحسب السنين مر على المتكررة المطالبات يدةول تكن لم النسائية الحركة لمطالب الحكومية

 وأجبرت لإلغتصاب تعرضت والتي عاماً ( 16) وعمرها "فياللي أمينة" الفتاة إنتحار لحادثة مباشرة نتيجة

 عام من مارس/  آذار شهر في وتحديداً  أمينة أقدمت حيث. قضائي قرار بموجب مغتصبها من الزواج على

 48.سواء حد على والقانون المجتمع لها رسمها التي لحياتها حداً  لتضع للفئران سم ولتنا على( 2112)

خالل  على اإلنتحار( عاماً  15" )ريم مجدي"وفي حادثة أخرى أقدمت الطفلة المصرية بطلة المصارعة 

ها، بسبب بإلقاء نفسها من السيارة أثناء سيرها وذلك بسبب مشادة كالمية وقعت بينها وبين والد 2116عام 

 49.إنخفاض مستواها في التدريب الذي إنتهى بصفع والدها لها على وجهها

وتعاني النساء والفتيات في األردن من أشكال متعددة من العنف، قد تدفعهن التفكير في اإلنتحار، أو محاولة 

التنازل عن اإلنتحار أو تنفيذ اإلنتحار الكامل، ومن أمثلة العنف الممارس العنف الجسدي، وإجبارهن 

 .الميراث، واإلعتداءات الجنسية

 العنف ضد النساء والفتيات قد يدفع بهن الى اإلنتحار أو محاولة اإلنتحار 6-1

 تتراوح والالتي متزوجات نساء 2411 حوالي أن الى 2112 لعام 50األسرية والصحة السكان مسح أكد

 بتعرضهن أفدن ، المسح شملها مرأةإ ألف عشر أحد حوالي أصل من عاماً ( 41-15) بين ما أعمارهن

                                                           
 مجلس في البرلمانية الكتل إحدى به تقدمت قانون مقترح على وافقت أنها بيان في المغربية والحريات العدل وزارة أعلنت 21/1/2113 وبتاريخ 48

 أو إختطف من: " أن على( 475) الفصل ينص حيث. الجنائي القانون من( 475) الفصل من الثانية الفقرة بحذف يقضي( الثانية الغرفة) ينالمستشار

 من وغرامة سنوات خمس الى سنة من بالحبس يعاقب ، ذلك حاول أو تدليس وال تهديد وال عنف إستعمال بدون سنة( 18) عن سنه تقل بقاصر غرر

 غرر أو أختطفها من وتزوجت بالغة كانت إذا ، بها غرر أو إختطفت التي القاصرة فإن ذلك ومع" تقول الثانية فقرته لكن". درهم خمسمائة ىال مائتين

 طالنالب بهذا حكم صدور بعد إال بمؤاخذته الحكم يجوز وال الزواج، إبطال طلب في الحق له شخص من شكوى على بناءاً  إال متابعته يمكن ال فإنه بها

 ".فعال

 
49
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A  
50
 pdf/HealthPopulation2012.pdf-http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked  
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 العنف عليه يطلق ما وهو العائلة ضمن محددين أشخاص قبل من عاماً  15 العمر منذ الجسدي للعنف

 .   العائلة إطار خارج آخرين أشخاص قبل من أو ، األسري

 ، األخ ، األم ، األب ، السابق الزوج ، الحالي الزوج من كل المتزوجات ضد العنف مرتكبي قائمة تشمل

 .آخرون ، آخريات إناث ، آخرين ذكور ، المعلم ، آخرين أقارب ، األب زوجة/  األم زوج ، األخت

 المرتكب العنف أعمال من المزيد الى تعرضهن المتزوجات من العديد على تسيطر التي الصمت ثقافة إن

 بأن إعتقادهن منها متعددة بألسبا الثقافة هذه وتعود ، إرتكابه في وتماديهم اليهن األشخاص أقرب من

/  و القانونية معرفتهن وضعف ، المختصة للجهات شكوى بتقديم قيامهن حال في يواجهنه قد مجهول مصير

 تعرض قد جسدية وجروح إصابات عنه نتج إذا خاصة للعنف تعرضهن عند إتباعها الواجب الخطوات أو

 .ويةوالمعن النفسية األضرار الى باإلضافة ، للخطر حياتهن

 ضد الجسدي للعنف إرتكاباً  األشخاص أكثر هم واآلباء واألخوة الحاليين األزواج بأن المسح ويبين

 للعنف بتعرضهن المتزوجات من% 56.1 أفادت حيث ، والبنات واألخوات الزوجات من المتزوجات

 و ، ألخوةا قبل من الجسدي للعنف بتعرضهن منهن% 27 وأفادت ، الحاليين أزواجهن قبل من الجسدي

 . اآلباء قبل من الجسدي للعنف تعرضن منهن% 21.2

 تعرضن منهن% 1.7 و ، األمهات قبل من الجسدي للعنف بتعرضهن المتزوجات من% 14.3 أفادت

 و ، أخواتهن قبل من الجسدي للعنف تعرضن منهن% 2.8 و ، السابقين األزواج قبل من الجسدي للعنف

 أقارب قبل من الجسدي للعنف تعرضن منهن% 1 و ، المعلمين قبل من الجسدي للعنف تعرضن منهن% 4

 . األمهات أزواج/  اآلباء زوجات قبل من الجسدي للعنف تعرضن منهن% 1.7 و ، آخرين

 بعنوان موقف ورقة 2113 عام من حزيران شهر خالل أصدرت للمرأة المتحدة األمم هيئة يشار الى أن

 والمكونات المتطلبات:  وتمكينهن النساء وحقوق ، الجنسين بين لمساواةا لتحقيق بذاته قائم إنتقالي هدف:"

 النساء حقوق وإعمال الجنسين بين المساواة بتحقيق لإللتزام الدولي المجتمع فيه دعت 51."األساسية

 وبإدماج ، المستدامة اإلنمائية وباألهداف 2115 عام بعد لما بالتنمية الخاص العمل إطار ضمن وتمكينهن

 .العمل إطار أجزاء بجميع اإلجتماعي وعالن

 أجل ومن اإلجتماعي النوع على القائم للتمييز الهيكلية األسباب على الوقوف أجل ومن الموقف ورقة إن

 ثالثة على يرتكز مدمج نهج تقترح فإنها ، الجندرية العالقات في اإلنتقالية للتحوالت الحقيقي الدعم تقديم

 .وتمكينهن النساء حقوق وإعمال الجنسين بين اةالمساو لتحقيق هامة مجاالت

 وعملية ملموسة إجراءات بإتخاذ والفتيات النساء ضد العنف من والتخلص التحرر المجاالت هذه أول

 الى للوصول والفتيات النساء له تتعرض التي نفسها العنف تجربة أو/  و المدمر الخوف من الحد أو للقضاء

 .تمييزوال العنف من خالية مجتمعات

                                                           
51
 library/publications-http://www.unwomen.org/en/digital  
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 التمتع وفي ، والمعرفة والقدرات اإلمكانيات توزيع في الجنسين بين المساواة في يتمثل الثاني والمجال

 األراضي ملكية ذلك في بما والفرص الموارد الى والوصول ، والفتيات للنساء اإلنجابية والصحة بالصحة

 .للنساء وإجتماعي إقتصادي أمن ءلبنا المتساوية األعمال عن األجور في والمساواة الالئق والعمل

 سواءاً  المؤثرة القيادية والمراكز القرار صنع مواقع في الجنسين بين المساواة على فيركز الثالث المجال أما

 اإلعالم وسائل وفي ، المحلية والمجالس الوطنية البرلمانات وفي ، الخاصة أو الحكومية المؤسسات في

 .المحلية والمجتمعات األسر وفي ، الشركات وحوكمة دارةإ وفي ، المدني المجتمع ومؤسسات

 ن على اإلنتحارلنساء من الميراث فقد يرغمحرمان الغايات  6-2

 مئات وترك والدها توفي ، الحال فقير زوجها ، ابناء ستة لديها عمرها من الخمسين في "حسين مأ"

 بعد أخواتهم على الشديد بالضغط االشقاء مقا ذلك ومع المالية والسيولة والعقارات األراضي من الدونمات

 البعض ، الميراث من حصصهن عن التنازل على توقيعهن منهن وإنتزعوا الوالد وفاة من قليله ساعات

 مع والقطيعه المشاكل اثارة من والخوف بالتهديد استجبن والبعض ، الحاجه رغم خجالً  استجبن منهن

 الكبير بالميراث اليقين ولعلمها ابنائها نفقات لتغطية الماسه جتهالحا بشده بحقها تمسكت حسين وام ،األخوة

 بين المشاكل تصاعدت ، عنه بالتنازل ترغب ال لها شرعي حق هذا بأن المطلقه وقناعتها الوالد تركه الذي

 قولهم حسب العائلة اراضي من جزئاً (  االخت زوج)  الغريب يأخذ بأن يرغبون ال النهم واشقائها حسين ام

 !!! الخلق بسوء اياها متهماً  حسين أم على النار اطلق أنه بأحدهم األمر ووصل

قصة أم حسين من بين آالف القصص المشابهة لها في الهدف وهو حرمان اإلناث من حصصهن  إن

 التنكر فقد أصبح شائعاً . اإلرثية، وإن إختلفت تلك القصص فيما بينها من حيث الوسائل والطرق واألساليب

 مستندة والقانون الشرع عدالة عن بعيدة إجتماعية وأعراف تقاليد ، وبرزتللنساء المشروعة اإلرثية قللحقو

وقد يلجأ  .والحقوق بالسلطة التمتع في وأولويته الرجل تفوق إلى والمستند المتسلط الذكوري الفكر إلى

  .البعض الى قتلهن واإلدعاء بانهن أنتحرن في سبيل تحقيق هذه الغاية

 األشقاء وخاصة فعلياً  معيشتهم تكفي تنفقـا فالواألط النساء على اقباإلنف المكلفين إلتزام ضعفأن  كما

 النساء لجوء فرض على) النفقة أحكام في الدنى بالحد القضاء وإكتفاء ،صالحهمل التنازل يتم ما غـالباً  الذين

 بسبب ألسرهن المعيالت النساء نسبة يادةز، و(يحدث ما نادراً  وهو األشقاء من وخاصة قضائياً  النفقة لطلب

 القبلية والعصبية التقليدية العقلية من الحد ضرورة، و األسباب من ذلك غير أو الهجر أو الترمل أو الطالق

 معاناة، و المورث بمال التمتع من الوريثة وأبناء زوج!( الغرباء) تكمين عدم في الذكور رغبة في المتمثلة

 القيم إنتشار من الحد ضرورة، ومنه وتنتشلهن تعينهن المالية القدرة من حد ضمان حاجةوال الفقر من النساء

 اموال في والطمع المسؤوليات وإنكار األسري التفتت من المزيد إلى أدت التي الفردية والنزعة المادية

 الملكية في النساء حقوق ضمان ضرورة، و اعليه إلستيالءي اف السبل بكل والسعي والبنات األخوات

، والمتوسطة الصغيرة المشاريع وتأسيس اإلستثمار خالل من اإلقتصاد عجلة في اإلنخراط على لتشجيعهن

 .فجميع هذه األسباب تدفع بإتجاه تعديل تعليمات التخارج وفرض مزيد من القيود عليها
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 صنعاً  المشرع أحسن وقد ،المرأة ضد التمييز أوجه أبرز أحد األرثية الحصص من النساء حرمان يعتبر

 شامالً  يكون وقد مقابل بدون أو بمقابل األموال عن الطوعي التنازل)  التخارج معامالت على قيود بوضع

 حجج وتسجيل تنظيم تعليمات من 1 المادة في جاء فما(  األموال ببعض خاصاً  أو اإلرثية الحصص جميع

 الدؤوب والعمل الجهود من العديد نتيجة جاء انه ونعتقد األهميه غاية في إجراء يعتبر 2111 لسنة التخارج

 .الخصوص بهذا القضايا من العديد عايشت التي النسويه والمنظمات والنشطاء المدني المتجمع لمنظمات

 تخارج أي تسجيل يمنع، بأنه 2111من تعليمات تنظيم وتسجيل معامالت التخارج لعام ( 1) المادةفتنص 

 وعلى" أنهعلى  أيضاً  نصت التعليمات ولكن. المورث وفاة على أشهر ثالثة مرور بعد إال خاص أو عام

 الخاص آو العام التخارج تسجيل القضاة قاضي وبموافقة يجوز المادة هذه من( ا) الفقرة في ورد مما الرغم

 ".قانوني آو شرعي مسوغ وجود حال السابقة الفقرة في إليها المشار المدة مضي قبل

 النساء قد تدفعهن الى اإلنتحار أو محاولة اإلنتحار الجرائم الجنسية ضد 6-3

 ضد الجنسية الجرائم" حول بحثية دراسة وشملتهن مقابلتهن تمت التي الجنسية الجرائم ضحايا من اً عدد إن

 عن الناتج الحمل نتيجة اإلجهاض حاولن،  52"نموذجاً  األردني العقوبات قانون من 318 المادة -النساء

 لبنى عليها المجني قالت حيث ،ن فكرن بقتل أنفسهن للتخلص من الحالة التي هن بهاوأن بعضه اإلغتصاب

 الطرق بكل اإلجهاض حاولت  وطبعا  والدتي وأخبرت للمنزل عدت:" عاماً  31 وعمرها( مستعار إسم)

 قوي الحمل إذا)  لي وقالت دواء لي ووصفت الحمل السقاط دواء منها وطلبت ،)***( تدعى لطبيبة فذهبت

 وأعطاني)***(  يدعى لطبيب ذهبت ذلك وبعد الدواء، نفع ما لألسف لكن( بنزل قوي مش واذا بنزل ما

 بتزبط إنشاهلل محاولة هذه لكن الحمل حسب أل ويمكن ينزل يمكن اسبوع بعد" أيضا لي وقال ودواء إبرتين

 ومن لطبيب طبيب من قلأتن وأصبحت ، فائدة بدون لكن إبرتين أخذت ثانيه ومره إستفدت ما وطبعاً  ،"

 أخبرني أنه المصيبة وكانت أخرى مرة للدكتور فعدت السادس بالشهر حامل أصبحت أن الى لعيادة عيادة

 ...".األوجه متعددة  مصيبتي فأصبحت الجنين، شوهت قد اإلجهاض محاوالت وكثرة" االدوية كوكتيل" أن

 طوال تمتد قد مزمنة وأخرى حادة مرحلة تينبمرحل تمر الجنسية الجريمة ضحية أن على الدراسة وأكدت

 من خاللها الضحية وتعاني الجنسي، اإلعتداء بعد أيام لعدة ساعات من تستمر الحادة والمرحلة العمر،

 والتحقير بالذل وشعور النفس ولوم وغضب، وإنفعال وتهيج المعتادة، والسلوكيات التصرفات في إضطراب

 الالشعور في اإليالم شديدة النفسية معاناتها وإختزان وإنفعاالتها، يسهاأحاس كتم للضحية ويمكن والمهانة،

 .   والمزمنة الخطيرة النفسية والمشاكل األمراض من كثير في يسبب مما

 من فترة بعد:"  إغتصاب جريمة ضحية وهي عاماً  41 وعمرها( مستعار إسم) سهير عليها المجني وتقول

  المستشفى الى ونقلت أسعافي وتم  علي أغمي...  يوم وذات  ،العمل عن وتغيبت بشدة مرضت الوقت

 أعتقدت لذلك علي، وجسدية صحية آثاراً  تركت نفسية مشاكل من أعاني بقيت لكنني وخرجت، للعالج

 طوال  لمشعوذ لدجال لشيخ فتاح من الشاغل أمي شغل وأصبحت"  راكبني جن/  مسحورة"  أنني أسرتي

                                                           
52
من قانون العقوبات األردني عام  318، وبناءاً على نتائجها تم إلغاء المادة 2114اء األردني خالل عام نفذت الدراسة جمعية معهد تضامن النس 

 .، وكانت تتيح هذه المادة لمرتكب الجريمة الجنسية من الزواج بالمجني عليها واإلفالت من العقاب2117
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 أشهر أربعة من ألكثر الحال هذه وأستمرت. مشكلتي سبب أعرف كنت ألنني شيئ علي يتغير ولم الوقت

  وهناك الفحيص/  العقلية األمراض بمستشفى فحصي وتم بالجنون فإتهموني عائلتي أما. تذكر فائدة ودون

 لفحص المستشفى هذه في شهرين من ألكثر هناك وبقيت" وإنجنيت المرضى شفت"  النزالء رأيت عندما

 كانت لي بالنسبة التجربة  هذه أن حيث...  قبل من أشاهدها لم أشياء شاهدت المستشفى وفي لية،العق قواي

 بأنني حالتي يشخص تقرير هناك كان والحقا...  مجانين مع عشت ألنني  اإلغتصاب من وألماً  قسوة أشد

  النفسية، تيحال تستقر حتى طويلة لمدة يكون أن على لي العالج  صرف وتم مزاج أضطراب من أعاني

 رغم إستالمي رفضوا لكنهم النفسية للصحة الوطني المركز من  إستالمي  أخواني من الطلب تم ذلك وبعد

 ".منهم الكثيرة الوعود

 وأنا:"  إغتصاب لجريمة ضحية ايضاً  وهي عاماً  11 وعمرها( مستعار إسم) خوله عليها المجني قالت فيما

 مش أنا وبعديها الشرطة على خديني ألمي قلت البيت دخلت ام أول طول على الحادثة، من روحت لما

 نفس في وأنا وجسدياً  نفسياً  كتير تعبانه كنت نفسي، طبيب على حولتني الدكتورة وهي إشي متذكرة

 أخذت أنا أشهر تسع نفسية، وأدوية مهدئات يعطوني وصاروا مرة من أكثر حالي أقتل بدي كنت المستشفى

 ".االدوية أخذ راضية كانت ما أمي أنه مع الدواء

 شكل على تكون قد إضطرابات لهن تسبب لها تعرضن التي للحادثة الجنسية الجرائم ضحايا إسترجاع إن

 باأللم وشعور للحادثة، تكرار حدوث بإمكانية واإلعتقاد والتوتر، واأللم والحزن مزعجة، وأحالم كوابيس

 الى الضحية تعمد فقد ذلك ولتجنب واألشخاص، ماكناأل حيث من بالحادث يذكرها ما مشاهدة عند الشديد

 من تعاني وقد واإلنطواء، العزلة أو والمخدرات، الكحول الى تلجأ وقد بالحادث، يذكرها ما كل عن اإلبتعاد

 اإلسترخاء، في وصعوبات وتشنج عدواني، وسلوك غضب ونوبات بالنوم وصعوبات عاطفي، برود

 عند وخاصة. اآلخرين قبل من مالمسة أو تنبيه أي عند الفعل ردة في والمبالغة التركيز، في وصعوبات

 تزوجها؟ إذا فكيف الجاني مشاهدة

 اإلجرامي، والسلوك العنيفة، النوبات: التالية األمور بعض أو كل تشمل فقد الصدمة بعد ما إضطرابات أما

 وإنخفاض بالغربة، لشعوروا الكحولي، واإلسراف الشديد، والعنف اإلنتحارية، والميول واإلكتئاب،

 .للعاطفة المؤقت والموت الذات، ورثاء البكاء ونوبات اإلنتاجية،
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 السابعالفصل 

 مقابالت معمقة مع نساء حاولن اإلنتحار

شملت الدراسة لبتي تنفذها جمعية معهد تضامن النساء األردني إجراء مقابالت معمقة مع خمس نساء ممن 

التي حاولن اإلنتحار، وذلك بهدف التعرف على األسباب الحقيقية التي دفعتهن الى إتخاذ قرار اإلنتحار، و

 .االجتماعيفي مجملها تعود الى العنف القائم على النوع 

، نفذتها أخصائيات في المجالين االجتماعي 2118يشار الى أن المقابالت التي تمت خالل شهر نيسان 

وسنتناول . والنفسي، وبشكل يضمن السرية والخصوصية ومراعاة األوضاع الخاصة لكل حالة من الحاالت

والنظرة الدونية للمرأة في  اقعية لغايات التأكيد على أن العنف واإلساءة والتمييز وعدم المساواةقصصهن الو

كسبيل وحيد ال بديل  الى إتخاذ قرار إنهاء حياتهنتدفع بهن وضعف الخدمات والرعاية جميعها  المجتمع

 .عنه

تماعي والنفسي في مواجهة األفكار وستظهر هذ الحاالت أهمية تقديم خدمات اإلرشاد القانوني واالج

 .االنتحارية والحد منها خاصة بين اإلناث

 حاولت اإلنتحار أكثر من مرة بسبب التحرش الجنسي من قبل والدها 7-1

في منتصف العشرينات من عمرها  وتعمل بشكل متقطع، بدون أبناء،" مطلقة"سيدة  (إسم مستعار)رانية 

عشت :" وتقول قصتها بالتفصيل . حاولت اإلنتحار ألكثر من مرة بسبب إعتداءات جنسية من قبل والدها

 حياة أسرية مفككة حيث أن والدي منفصلين منذ أن كان عمري سنتين، ولدي أخت واحدة وأخ واحد من

ن المدرسة منذ الصف وبسبب تدني مستواي التعليمي فقد خرجت م. والدتي، وأخت واحدة وأخين من والدي

 ."األول ثانوي

ت تعرضت لتحرش جنسي من قبل والدي أكثر من مرة، وعندما أخبرت والدتي باألمر طلب:"وتكمل رانيا 

مني السكوت وعدم إخبار أحد، ومنذ ذلك الحين أصبحت نفسيتي سيئة جداً، وإستمر تحرش والدي بي مما 

دفعني الى التفكير باإلنتحار للتخلص من هذه الحياة، حيث قمت بشرب كمية من األدوية ال أعرف ما هي 

رث، فكررت محاوالت وعرف والدي بذلك إال أنه لم يكت. بالضبط، إال أنني إستفرغتها وشعرت بدوخة

 ."اإلنتحار لعدة مرات إال أنني لم أنجح في إنهاء حياتي

وأصبحت أعاني من االكتئاب فعرضتني أختي على طبيبة نفسية وأصبحت أتلقى عالج نفسي :" وتضيف 

وال . ، وأخبرت أختي بتحرش والدي بي فقررت أن تترك البيت واخذتني معها وعشنا معاً ضد االكتئاب

اإلنتحار تراودني فقبل عدة أيام حصلت مشكلة بيني وبين أختي لخطأ أنا إرتكبته فوبختني كثيراً زالت فكرة 

  ."قمت على أثر ذلك بشرب كمية من األدوية وكدت أفقد حياتي لوال تدخل أختي التي نقلتني الى المستشفى
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. نتحار أكثر من مرة، ولم تخبر أحداً عن نواياهاوتبين من خالل المقابلة بأنها قامت بالتفكير والتخطيط لإل

ضغوطات الحياة وعدم الرضا عن حياتي التي أعيشها، وكلما أتذكر :"وحول األسباب وراء ذلك تقول 

 ."تحرشات والدي أكره نفسي وأكره الحياة

بعد آخر و وتقول بأنها كانت تصاب بحالة نفسية أسوأ كلما أقدمت على اإلنتحار دون أن تنتهي حياتها،

 .ويلها إلدارة حماية األسرة والتي ستقوم بعرضها على طبيب نفسيمحاولة تم تح

في الوقت الحالي ال أفكر باإلنتحار حيث أشعر بأن وضعي النفسي قد تحسن، فهنالك شخص :" وتضيف 

 ."يريد الزواج بي، وإن لم يتم ذلك فسوف أسافر مع أختي الى تركيا

أوجه رسالة الى من يريد اإلنتحار أن يتأنى وأن يفكر بحل مشاكله بطريقة :" ة وفي النهاية قالت راني

 ."عقالنية غير اإلنتحار

 العنف الشديد من قبل أخوها األكبر دفعها الى محاولة اإلنتحار 7-2

 211وهي متزوجة وحامل في الثالثنيات من عمرها وتعمل براتب شهري يقل عن  (إسم مستعار)إيمان أما 

، يتيمة األب ووالدتها طاعنة في السن، ولديها شقيقان وتسع شقيقات جميعهم متزوجون وأكبر منها دينار

 .عمراً 

إن عالقتي بوالدتي وأخواتي جيدة، أما عالقتي بأخي األكبر سيئة جداً بسبب تسلطه :" وتروي قصتها فتقول 

ي الجيد، إال أنني وبسبب الظلم ف العاشر على الرغم من مستواي العلمصوأنا بال المدرسةوظلمه، وتركت 

 ."وسؤ المعاملة وتعرضي للضرب الشديد من قبل أخي تركت المدرسة

أصبحت زوجة أخي تحرضه ضدي وتتهمني بشرفي، فقام أخي بضربي ضرباً مبرحاً :"وتكمل فتقول 

لجنزير من يد واحدة وربطني بالجنزير وحبسني بغرفة مغلقة، وعندما كانوا يدخلون الطعام لي كان يفكون ا

ويتركون يدي األخرى مربوطة، وبقيت على هذا الحال لمدة ستة أشهر، حيث ساء وضعي النفسي، وال 

 ."يستطع أي من شقيقاتي أو أخي اآلخر إقناعه بتركي، حتى أن والدتي لم تستطع إقناعه

أحضرت شفرة من خططت أن أنتحر لكي أتخلص من هذه الحياة، و:" وفي ظل هذا الوضع تقول إيمان 

حبة دواء من أدوية والدتي  155درج الغرفة، وًشرحت يدي، ولم يحصل لي أي شيء، فقمت بإحضار 

الموجودة في الغرفة التي أنا محبوسة فيها وشربتها جميعها، بعدها أصابني دوار وإستفرغت األدوية، ولم 

 ."يعلم بذلك أحد سوى والدتي التي قامت بتوبيخي ولم أراجع المستشفى

بعد فترة من الوقت خطط أخي لقتلي ومن ثم أن يرميني في إحدى األماكن المهجورة، واخبر  ":وتضيف 

زوجته بذلك فخافت عليه من السجن وتحمل المسؤولية، فقامت بفك الجنزير وتركتني أهرب من البيت، 

أراد أن يستغلني  وأصبحت أعمل بالكوفي شوبات والنوادي الليلية حيث تعرضت لمشكلة مع أحد األشخاص
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أشهر وخرجت بكفالة أخي الصغير، وتزوجت  7وورطني بقضية ترويج دعارة، وتم حبسي بالسجن لمدة 

 ."من شخص يحبني وأحبه ووضعي اآلن مستقر وآمن

تربيطي :" إيمان بأنها لم تخبر أحداً عن نواياها باإلنتحار، أما عن أسباب تفكيرها باإلنتحار فتقول وتقول 

 ."بالجنازير وسؤ معاملة أسرتي والعنف الذي تعرضت له من أخي الكبير جعلني أرغب في إنهاء حياتي

وبعد محاولة اإلنتحار أصبح وضعها النفسي سيء، إال أنها ندمت على فعلتها، وهي ال تفكر باإلنتحار مرة 

 .أخرى، ألن فشلها في المحاولة األولى سبب لها ألم نفسي وتأنيب ضمير

لكل من يفكر باإلنتحار أقول لهم حلوا مشاكلكم بطريقة سليمة ألن اإلقدام :"إيمان رسالة تقول فيها  وتوجه

 ."به يترك اثراً سيئاً على الشخصعلى اإلنتحار والفشل 

 دفعها الى محاولة اإلنتحار تخلت عنها عائلتها مما 7-3

من أهمال كبير من قبل أسرتها وتخلت عنها وأودعتها في دار رعاية ولم تسأل ( إسم ستعار)عانت ناديا 

 .عنها أبداً، مما دفعها الى التفكير باإلنتحار

كنت أعيش مع :" وتقول ناديا وهي في العشرينيات من عمرها ومتزوجة ولديها طفل واحد وحامل حالياً 

أخوات وأخين، وأصيب والدي بجلطة دماغية أعاقته عن  8ي واخواتي وأخوتي حيث كان لدي والد

الحركة، مما دفع والدتي للعمل في المنازل لتنفق على األسرة الى جانب المعونة الوطنية، ولكبر حجم 

 ."األسرة قامت والدتي بوضعي أنان وإحدى شقيقاتي بإحدى دور الرعاية االجتماعية

لم يقم أحد من أسرتي بزيارتنا فساء وضعي النفسي وأصبحت أفكر باإلنتحار، فأغلقت باب :" وتكمل ناديا 

الغرفة وأحضرت شال وشنقت نفسي حتى فقدت الوعي، وبالصدفة دخلت زميلتي بالغرفة وأخبرت 

 ."المشرفات وتم فك الشال عني ورشوني بالماء الى أن صحيت من غيبوبتي

 18خرجت من المؤسسة على عمر :" عاماً تم إخراجها من المؤسسة، وتضيف  18ها وعندما أصبح عمر

فيت والدتي، وبقيت متشردة عند شقيقاتي متوفياً، وبعد عام تو ، وعشت مع والدتي حيث كان والديعاماً 

 ."بقضايا مختلفة، وتزوجت ووضعي النفسي في الوقت الحالي جيد المتزوجات، وادخلت السجن مرتين

وعند سؤالها . لقد فكرت باإلنتحار وخططت له وتحينت الفرصة لتنفيذه، ولم تخبر أحداً بأفكارها اإلنتحارية

عدم سؤال أسرتي عني وعدم زيارتهم لي أثناء تواجدي :" عن األسباب الحقيقية للتفكير باإلنتحار أجالت 

 ."بنتهمؤسسة، وأهمالهم لي كأنني لست إبالم

وهي نادمة على فعلتها، ولم تذهب الى المستشفى بعد محاولة اإلنتحار وإنما قدمت لها اإلسعافات من 

 .ولم تفكر باإلنتحار مرة ثانية. مشرفات المؤسسة
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 ."تحارال أنصح أحداً بأن يقدم على اإلن:" وتوجه رسالة فتقول 

 تحاوالن اإلنتحار هي وأختهاالتفكك األسري جعلها  7-4

غير عاملة، دفعها  امرأةأطفال وهي  3في العشرينيات من عمرها متزوجة ولديها  (إسم مستعار)فاطمة 

كما إدعت  .التفكك األسري وقسوة زوجة األب وحرمانها وأختها من العيش مع والدتها الى محاولة اإلنتحار

حيث  "بوا كاز وريحوا حالكم وريحونارأش"بأن أحد رجال األمن في أحد المراكز األمنية قال لها وألختها 

 .بدأت بعد ذلك فكرة اإلنتحار تراودهما

سنة ثم إنتقلت للعيش مع والدي  13تربيت في بيت جدي حتى عمر " :قصتها فتقول  وتسرد فاطمة

يث كانت تضربني وتحرمني من الطعام، والى ضغط وزوجته، وتعرضت للضغط من قبل زوجة والدي ح

عاماً حضرت والدتي من الضفة  17وأنا بعمر . نفسي من خالل إنكارها أن والدي هو والدي الحقيقي

وبقيت والدتي مدة أسبوع عند جدي وطلبت من . ول حيث لم أراها من قبلالغربية وكان لقائي بها هو األ

ال أن والدي رفض رفضاً قاطعاً، فعادت والدتي لوحدها الى الضفة والدي أن تأخذني أنا وأختي معها، إ

 ."الغربية

بدأت تراودني أنا وأختي أفكار للهرب من المنزل، وبالفعل هربنا وأصبحنا ننام في :" وتكمل فاطمة 

كتب ، وتم نقلنا الى إدارة حماية األسرة، حتى الشوارع لمدة شهر الى أن ألقي القبض علينا من قبل الشرطة

والدي تعهد أمام المتصرف بأن يعتني بنا وإال يتم تغريمه بمبلغ مالي، وعدنا أنا وأختي الى المنزل مع 

 ."والدي

فور دخولنا الى المنزل بدأت زوجة أبي بضربنا ضرباً مبرحاً وعادت تستغلنا في تنظيف المنزل :" وتتابع 

أن ننتحر انا في البداية ومن ثم أنت، فوافقت  واإلعتناء بالمواشي، فجاءت أختي وقالت لي ما في حل إال

على اإلنتحار حتى أرتاح من عذاب زوجة والدي، والهرب ليس حالً ألننا سنعود اليها، وهيك بنرتاح ما 

وكنا ننام في غرفة األغراض وال أتذكر بأن والدي أحضر لي . بنشوف زوجة والدي وال والدي وال والدتي

 ."ملبسة العيد في يوم من األيا

أحضرت أختي الهايبكس وبدأت بشرب كاسة إال أنني خفت ولكن أختي حثتني على شرب كاسة :" وتقول 

هايبكس ولكني لم أشربها بعد أن شاهدت أختي قد سقطت على األرض بعد شربها الكاسة، وراودتني فكرة 

 "ومرضت أختي بعد شرب الهايبكس .أنني سأتحمل مسؤولية موت أختي

أحد  فكرة اإلنتحار بدأت تراودني أنا وأختي بعدما قال لنا:" وحول بداية التفكير باإلنتحار قالت فاطمة 

، " أشربوا كاز وريحوا حالكم وريحونا"مساك بنا بعد الهروب من المنزل رجال مركز األمن عندما تم اإل

، وبقيت الفكرة في رأسنا "أة بتموتوا"فرد علينا  "عنجد بنموت من شرب الكاز؟"وسألنا رجل األمن 

 ."الموضوع لمدة ساعتين حتى قررنا اإلنتحاروتحدثت مع أختى في 
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بعد حديث رجل األمن عن شرب الكاز وعودتي أنا وأختي الى المنزل وضربنا من قبل زوجة :" وتتابع 

التالي بشرب الهايبكس، ولم نخبر  ر في اليوموالدي، جلست أنا وأختي في غرفتنا وتحدثنا وقررنا اإلنتحا

 ".أحداً بذلك

ضغط زوجة والدي والتعرض ألشكال :" وعن األسباب الحقيقية التي دفعتهما الى التفكير باإلنتحار، تقول 

العنف اللفظي والجسدي واإلهمال والحرمان من العاطفة والحنان، والحرمان من الحاجات األساسية من 

كل والشرب من خالل أخذ مفتاح المطبخ بالسر، كذلك بسبب عدم السماح الكل والشرب حيث كنا نسرق األ

 ."لنا لمرافقة والدتنا الى الضفة الغربية، وعدم وجود من يدافع عنا وحمايتنا من قسوة زوجة والدنا

إن فكرة اإلنتحار ال زالت تراودنا وأصبحت أنا وأختي نقرأ :" وحول التفكير باإلنتحار مرة أخرى تقول 

 أختي إستخدامائد اليومية لتعلم طرق جديدة، فقرأت طريقة الشنق والسقوط عن طابق سابع، وقررت الجر

وأقنعتني بالفكرة ألن الحل الوحيد للتخلص من الضغط هو اإلنتحار، وقررنا البدء بالتنفيذ في  طريقة الشنق

دم لنا والدنا الهدايا أو الحنان أو أخذنا وقررنا التنفيذ بعد أن جاء عيد الفطر ولم يق شهر رمضان الماضي

 ."للترفيه كما فعل مع أوالده من زوجته

بدأت أختي بلف سلك ماكينة اللحام التي يستخدمها والدي، ولفت :"وعن تنفيذ المحاولة الثانية لإلنتحار تقول 

خرج ومن ثم وقعت على حي بدأت توبدأت بالبكاء بسبب الوجع وشعرت أن روعلى رقبتي لفات  3السلك 

األرض، وفكت أختي السلك ظناً منها أنني مت، إال أنني قلت لها لم أمت بعد، وجلسنا نبكي وإتفقنا على عدم 

 (."عاماً  16كان ذلك بعمر )المحاولة مرة أخرى ألن الموت حرام وال نريد أن نموت كافرات 

حتى أخفي آثار السلك على رقبتي، وكنت  ط لم نخبر أحد بأنني حاولت اإلنتحار ولبست الحجاب:وتقول 

وعدت للتفكير بالهرب . ألبس الحجاب حتى ال تقوم زوجة والدي بقص شعري كما تفعل كلما أصبح طويالً 

، وبعد أسبوع من المنزل وسرقت شهادات الميالد حتى نهرب نحو جسر الملك حسين للذهاب الى والدتنا

ديناراً وهربت أنا وأختي، وفي الباص سألت إحدى الراكبات  21عندما كان والدي وزوجته نائمان سرقت 

عن طريقة للذهاب الى الجسر فأخبرتنا بأنه بعيد وال يمكننا عبوره بشهادات الميالد، وإقترحت علينا الذهاب 

 ."معها الى بيتها، فواقت أنا وأختي كون أي مكان غير منزل زوجة والدي هو مكان آمن

أخرى، وبقينا عندها لمدة شهر إال أن  امرأةالى بيتها وكان زوجها متزوج من  أخذتنا أم محمد:" وتتابع 

زوجها أحب أختي طلب الزواج منها شرعياً وإقترح على أختي أن يتزوجا ومن ثم يذهبا الى والدي 

ويخبرانه، إال أنني رفضت أن تفعل أختي ذلك لكنها لم تقتنع، فهربت من المنزل حتى أشغلهم عن فكرة 

الزواج، ومسكتني الشرطة وعدت الى منزل أم محمد وأخذنا أختي وعدنا الى منزل والدنا، وحضر زوج أم 

 ."محمد وطلب خطبة أختي من والدي مرتين إال أنه رفض

لقد رجع الضغط علينا من زوجة والدي، وهربنا وطلبت مني أختي أن نقوم بالشحدة، لكنني :" وتنهي بالقول 

ختي وتركنا بعض، وفي اليوم التالي ألقت الشرطة القبض علي وتم عرضي على رفضت ونشأ خالف مع أ
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المحافظ الذي سألني فيما إذا كنت أرغب بالعودة الى منزل والدي أم الذهاب الى السجن، فقلت أريد الذهاب 

 ."الى السجن، وبقيت في السجن حتى تزوجت

التي وضعها ربنا هو المسؤول عن اخذها،  إن التفكير باإلنتحار خطأ والروح:" وتوجه رسالة فتقول 

ومهما واجهت من ضغوطات أصبر ألنها رح تفرج باآلخر، وخلي / ومصير اللي بينتحر النار وليس الجنة

 ."الناس داعمه الك وتحكي معهم لما تكون متضايق

 اإلنتحار واللجؤ دفعاها الى محاولةالتفكك األسري  7-5

أطفال تعرضت لضغوطات  6سورية في الثالثنيات من عمرها، متزوجة ولها  امرأة (سم مستعارإ)كنده 

 .الذين ال يوجد من يرعاهم أطفالها بسببوفكرت باإلنتحار أسرية نتيجة خالفات مع زوجها، 

عاماً كان لدي طفلين، وقام زوجي بخطف زوجة أخي، ولم أجد من  16وأنا بعمر :" وتقول كنده عن حالتها 

يقف الى جانبي كون حماتي كانت تقول لي بسببك هرب أبني وطردتني من المنزل، وذهبت عند أهلي 

ي ولكنه عاد أرسلت أبني عند أهل زوج. ولكنهم طلبوا مني إرجاع الطفلين ألهل زوجي وطلب الطالق

وال يمكنني السكن مضروب بطريقة عنيفة فإنهرت وحاولت قتل نفسي ألنني لم أجد حل لتربية أطفالي 

إسعافي  تملوحدي، فأحضرت سكينة وقطعت عروق يدي ونزفت لمدة نصف ساعة حتى وجدوني أهلي و

 كانت تالحقني زوجي عندها توقف أهلي عن مضايقتي وإستقبلوا أطفالي إال أن سمعة. وإعطائي وحدتي دم

 ."تحار بحرق مالبسي وكدت أن أموتخاصة من الجيران، فحاولت اإلن

تعودي أو الطالق، فقررت  رفض فأخذ األطفال وقال لي إما أن زوجي ليرجعني إال أن والديعاد :" وتتابع 

أطفال آخرين، وحدثت الحرب في سوريا وزادت علي الضغوطات بعد  4، وأنجبت العودة من أجل أطفالي

ي، إال أن زوجي هجرنس مرة أخرى، موت أخي وأعمامي وسجن والدها، وأنا هربت الى األردنمع زوج

ولم يكن معي اجرة المسكن فطردني صاحب المنزل، وقام أحد أهل الخير بمساعدتي وتأمين غرفة لي 

 ."وألطفالي

إن هذه الحياة بال فائدة، وفكرت باإلنتحار مرة أخرى إال أنني تراجعت :"ومحاولة إنتحار مرة أخرى تقول 

ولم أقم بإخبار .بأطفالي الذين ال يوجد معيل لهم أو من يتكفل بهم غيريفي اللحظات األخيرة ألنني فكرت 

 ".أحد عن أفكاري اإلنتحارية التي كانت تراودني فجأة وبسبب الضغوطات

ي بأن أخرج حوأخذت عالج كامل، وتم نص من إدارة حماية األسرة لقد تلقيت عالج نفسي:" وتضيف 

   ."للمجتمع المحلي وملئ الفراغ

القصص الواقعية لنساء حاولن اإلنتحار بأن العنف األسري بكافة أشكاله كان السبب الرئيسي في  نستنتج من

 .معاناتهن من المشاكل النفسية، بعضهن تلقين العالج إال أن البعض اآلخر لم تتلق أي عالج أو متابعة
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ضطراب نفسي فحسب، فال يجوز مطلقاً القول بأن اإلنتحار أو محاولة اإلنتحار نتيجة لمرض نفسي أو إ

وإنما ال بد من التعمق في األسباب الحقيقية التي تؤدي لإلضطرابات والمشاكل النفسية ومعالجتها، وحماية 

 .النساء والفتيات من التعرض لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 الثامنالفصل 

 عوامل الخطورة إلنتحار اإلناث

في األردن،  اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار بين اإلناث من أو الحد/ إن تحديد التدخالت المطلوبة إلنهاء و
، والذي تشترك فيه مجموعة من عوامل الخطورة تحديد عوامل الخطورة التي تزيد من إحتمالية ذلكيتطلب 

لإلنتحار ( ذكوراً وإناثاً )المتقاطعة والمتشابكة، والتي من شأنها زيادة فرص وإحتمالية تعرض األشخاص 
محاولة ، علماً بأن اإلناث هن األكثر اإلنتحار سنحد من أعداد المنتحرين أو الذين يحاولونوعند معالجتها 

 .، والتي في نهاية المطاف تنعكس على المجتمع بأسرهمن الذكور

وعلى مختلف المستويات، على هذه الدراسة مدخالً هاماً لتحديد عوامل الخطورة الموجودة حالياً  وتعتبر
، مستوى الفرد، واألسرة، والمؤسسات التعليمية، وأماكن العمل، والمجتمعات المحلية، والحكومة ومؤسساتها

 .ومؤسسات المجتمع المدني

عدم وتبرز العديد من التحديات وفقاً لعوامل الخطورة المذكوره أعاله، لكن أهم هذه التحديات تتمثل في 
وعلى مستوى  من اإلنتحار بشكل عام واإلنتحار بين اإلناث بشكل خاص، وجود خطة عمل وطنية للحد

، وإستمرار تتسم بالوصماإلستراتيجيات والسياسات والبرامج، وإستمرار وجود معايير مجتمعية وثقافية 
أوجه التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، وضعف التنسيق والتعاون والمتابعة والتوثيق والتقييم بين مختلف 

الذين الجهات ذات العالقة، وضعف أو قلة أو إنعدام الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية المقدمة لألفراد 
 كثير منبسبب بقاء  اإلنتحارتعكس مدى إنتشار اءات ، وعدم وجود أرقام وإحصلديهم أفكاراً إنتحارية

الحاالت دون تبليغ، وضعف األدلة على نجاعة التشريعات والتدابير واآلليات واإلجراءات الحالية في 
 .اإلنتحارمواجهة 

، فال بد من وضع تصورات إستراتيجية للحد من اإلنتحار خاصة بين اإلناثومن أجل خطة وطنية فعالة 
 .لى هذه الظاهرةللقضاء ع

 التشريعات والسياسات واإلجراءات  8-1

على مستوى الحكومة ومؤسساتها، ال بد من تطوير التشريعات المختلفة وعلى وجه الخصوص الجزائية 
التعامل مع حاالت اإلنتحار وتقديم العالج النفسي ، من اجل والصحية واالجتماعية والتعليمية والعمالية

 .بشكل واضح ومفصل وشامل، وتحديد تعريف كامل له المناسب لمحاولي اإلنتحار من الذكور واإلناث

 .بوزارة الصحة خاصة المتعلقة بالصحة النفسيةتلك المتعلقة  الصحيةوتشمل التشريعات 

إن إعتماد النهج الشمولي والسياسات الوطنية المتعددة القطاعات أفقياً وعامودياً، ووضع البرامج وخطط 
 الحد من اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحارتعد جميعها من متطلبات  ،يات الحماية والوقاية واإلستجابةالعمل لغا

 .بشكل مؤسسي ووطني

، وبين السياسات والتدابير والوقاية من اإلنتحاركما أن على الحكومة تقوية الروابط ما بين الحماية 
 .واإلجراءات والنظم التي تتخذها لتحقيق هذه الغاية
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 اإلنتحار أو محاولة اإلنتحار لدى اإلناثعوامل الخطورة التي تزيد من فرص وإحتمالية 

المجتمع  األسرة الفرد
 المحلي

/ أماكن العمل 
 الدراسة

مؤسسات 
 المجتمع المدني

الحكومة 
 ومؤسساتها

  الخصائص
األساسية 

الجنس )للفرد 
/ العمر / 
 (عاقةاإل

  الحالة
االجتماعية 

للفرد 
/ العزوبية )

/ الزواج 
 (الطالق

  المستويات
التعليمية 

األمية )
 (والتعليم

  المستويات
الوظيفية 

البطالة )
 (والعمل

  التمييز وعدم
المساواة بين 

 الجنسين

  ضعف
التوعية 
والتثقيف 

الحقوق )
األساسية 
والقانونية 
 (ونبذ العنف

  محاوالت
 إنتحار سابقة
أو تاريخ 
عائلي 

 لإلنتحار

  اإلضطرابات

  الصورة
 النمطية للمرأة
 داخل األسرة

  عالقات
القوة بين 
 الجنسين

  التاريخ
األسري 

 العنف)
 والتمييز
والتفكك 
 (األسري

  إنعدام
أو ضعف 
التربية 
األسرية 

المراعية للنوع 
 االجتماعي

  ضعف
التوعية 
في والتثقيف 
مجال نبذ 

العنف ونشر 
 ثقافة السالم

 

  ضعف
الخدمات 
الصحية 
والنفسية 

واالجتماعية 
ألفراد ل

المعرضين 
 تحارلإلن

 إستمرا
ر األسباب 
الجذرية 
والهيكلية 
للتمييز 

والعنف ضد 
دونية )المرأة 
/ المرأة 
السلطة 
 (األبوية

 الوصم
ة االجتماعية 
 وثقافة العار

 األعرا
االجتماعية  ف

 المسيئة للنساء

 

  ضعف
التوعية 
والتثقيف 

حول العنف 
ضد المرأة 
 بشكل عام 

  إنعدام أو
ضعف 

السياسات 
 بنبذالمتعلقة 
في  العنف

المؤسسات 
التعليمية 
وأماكن 
 العمل

  ضعف البيئة
اآلمنة 

والصديقة 
للمرأة في 
المؤسسات 
التعليمية 
وأماكن 
 العمل

  ضعف
المناهج 
ة التعليمي
حول 

المساواة بين 
الجنسين 

وعدم التمييز 
والعنف ضد 

ة بشكل أالمر
 عام 

  ضعف
التعاون 

والتنسيق بين 
مؤسسات 
المجتمع 
حول المدني 

قضايا العنف 
ضد المرأة 
بشكل عام 
واإلنتحار 
ومحاوالته 
 بين اإلناث

  ضعف أو
إنعدام برامج 

التوعية 
والتثقيف 
وخدمات 
اإلرشاد 
 المختلفة
خاصة 
اإلرشاد 
النفسي 

 .والصحي

  ضعف أو
إنعدام 
 التوثيق
 والتتبع

لحاالت 
اإلنتحار 
 ومحاوالته

  ضعف أو
إنعدام 
األرقام 

واإلحصاءا
ت والتوثيق 

  عدم وجود
إستراتيجيات 
أو سياسات 

عامة أو 
للحد برامج 

من اإلنتحار 
 ومحاوالته

  ضعف
التنسيق 

والتعاون بين 
مختلف 

الجهات ذات 
 العالقة

  ضعف
برامج 
يب التدر

والتوعية 
والتثقيف 

للقائمين على 
إنفاذ القانون 
 بشكل خاص

  إستمرار
أوجه التمييز 

وعدم 
المساواة في 
التشريعات 

والممارسات 
 واإلجراءات

  صعوبة
إجراءات 

وآليات التبليغ 
 والمتابعة
 األمنية و
القضائية 
لحاالت 
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والمشاكل 
 النفسية

  األمراض
 المزمنة

والرصد 
والمتابعة 
لحاالت 
اإلنتحار 

ومحاوالته 
 بين اإلناث

  

اإلنتحار 
 ومحاوالته

 البيئة المحيطة الداعمة  8-2

لألفكار محيطة باألفراد المعرضين البيئة ال وتعد وفي مختلف الثقافات،يحدث اإلنتحار في كل مكان 
 .الدعم لهم وال تقدم ونبذ العنف والتمييز وعدم المساواة في أغلبها ال تعمل على ضمان األمناإلنتحارية 

لدرجة األولى، وتقديم فال بد من العمل على جعل البيئة المحيطة آمنة وداعمة من أجل الحماية والوقاية با
غير ولتحقيق ذلك فإن التأكيد على أن العنف ضد المرأة بشكل عام . الدعم والمساندة والخدمة بالدرجة الثانية

 .مقبول في مختلف األماكن والبيئات المحيطة

المساواة بين الجنسين ومنع التمييز، وتطوير ، وتعزيز األسباب الجذرية للعنف ضد المرأةإن القضاء على 
مدونات سلوك للمؤسسات التعليمية واالجتماعية ومؤسسات العمل من أهم الخطوات التي يجب العمل على 

 .قها للوصول الى بيئة داعمة وآمنة، تحمي النساء والفتيات من مخاطر األفكار اإلنتحاريةتحقي

 الوقاية والحماية والتأهيل  8-3

تدخل إجراءات الوقاية والحماية والتأهيل في أنظمة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني 
قاية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل، وتشمل ضمان أن تكون جميع هذه األنظمة ذات كفاءة عالية للو

تحار لمن تراودهم األفكار اإلنتحارية أو يحاولون اإلن، وتقديم الخدمات والتأهيل اإلنتحاروالحماية من 
 .منهم اإلناثخاصة 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تدريب العاملين والعامالت في هذه المؤسسات على تعزيز المساواة بين 
للتعامل مع  ، وتزويدهم بالمهارات واألدوات الالزمةلى رفض العنف ضد المرأة بشكل عامالجنسين، وع

 .اإلنتحارحاالت 

 آليات التبليغ وخدمات اإلستجابة  8-4

الواقع الفعلي كون العديد منها ال تقدم لها الخدمات  اإلنتحار ومحاوالتهال تعكس األرقام المتعلقة بحاالت 
 .اإلرشادية أو الصحية والنفسية أو االجتماعية، وال يتم التبليغ عن تلك الحاالت بشكل رسمي

وال بد لإلجراءات واآلليات أن تكون آمنة وواضحة وسهلة الوصول اليها، ومن بينها إجراءات التبليغ 
بما فيها خدمات اإلرشاد والخدمات الصحية والنفسية ، وخدمات الدعم والمساندة والتصنيف والتكييف

 .مستقبالً واالجتماعية، وأن تكون خدمات اإلحالة للجهات المختصة واضحة وبما تضمن عدم التكرار 

 التعاون والشراكات  8-5
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بناء الشراكات بين جميع األطراف، تستدعي التعاون و كاإلنتحارإن معالجة قضية معقدة ومتشابكة وحساسة 
 .لغايات إحداث تغييرات جذرية وشاملة ومستدامة من كافة الجهات ذات العالقة

فال بد من التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات المعنية، والمؤسسات الوطنية، 
 .هم المحليةومؤسسات المجتمع المدني، واألسر واألفراد من خالل مجتمعات

 المتابعة والتقييم  8-6

إن توفر األرقام واإلحصائيات والبحوث والدراسات التحليلية الدقيقة والعلمية والموثقة من األهمية بمكان 
 .باإلنتحار ومحاوالتهلغايات تطوير اإلستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة 

ة أنظمة جمع المعلومات واإلحصائيات بما فيها األدوات وللوصول الى هذه الغاية، فال بد من تطوير كاف
وربطها بعضها ببعض بين مختلف الجهات ذات العالقة، ووضع مؤشرات محددة والبرامج االلكترونية 

على المستوى  ه، والعمل على تقييم األثر لمختلف اإلجراءات المتخذة للحد مناإلنتحاروواضحة حول 
 . الوطني
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 التاسع الفصل

 التوصيات

خاصة مع  قصوى أولوية ذات األردن في موضوع اإلنتحار ومحاوالت اإلنتحار بين اإلناث معالجة إن

 وفعالة سريعة وتدابير إجراءات إتخاذ ويجب ،عدد محاوالت اإلنتحار بين اإلناث في الفترة األخيرة ارتفاع

 بحياة دالتحدي وجه على اإلناث جميع تتمتع أن ضمان اجل من ، فرضتها التي التحديات مع للتعامل وحاسمة

 .، وحمايتهن من األفكار اإلنتحاريةضدهن الممارس العنف أشكال كافة من خالية

 الخاص والقطاع الرسمية، وغير منها الرسمية العالقة، ذات الجهات كافة التوصيات هذه وتستهدف

 .وإناثاً  ذكوراً  واألفراد واألسر المحلية والمجتمعات واإلعالم،

 االلتزام على قائمة سياسية دةإرا لوجود ملحة أصبحت الحاجة فإن ومؤسساتها الحكومة مستوى فعلى

 تغيير مستوى وعلى. الحد من اإلنتحار ومحاوالته خاصة بين اإلناث على بالعمل والفعال الواضح

 صريح تغيير الى بحاجة واألفراد األسر فيها بما العالقة ذات الجهات جميع فإن والمواقف، السلوكيات

 والمواقف السلوكيات وتغيير التخلي عن الوصم االجتماعي حيث من خصوصاً  اإلنتحار تجاه وواضح

خاصة اإلناث  الذين يحملون أفكاراً إنتحارية ووقاية حماية شأنها من تدابير وإتخاذ معايير ووضع ،المسبقة

 .منهم

 فعالة سياساتو إجراءات تطبيق القانون وإنفاذ ،الخدمات تقديم عن المسؤولة الجهات عاتق على ويقع

الحد من  في المحرز التقدم ومعرفة األثر قياس ولغايات. والتوثيق واإلبالغ والعالج والتأهيل لإلستجابة

 واإلستجابة والوقاية للحماية المتخذه الخطوات كافة تكون أن ضمان بمكان الضرورة من فإن ،اإلنتحار

 لعمليات اإلجراءات كامل تخضع وأن والتشبيك، والتعاون والتوثيق الرصد خالل من علمية أسس على مبنية

 .بإستمرار والتحسين التطوير

 ،خصوصاً  لإلناث المسيئة المجتمعية الثقافة أن على تؤكد الدراسة هذه بها خرجت التي اإلستنتاجات إن

 .عليهن التفكير باإلنتحار ومحاولة التنفيذ وتنفيذه بالفعل السهل من تجعل

 المجتمع ليشمل ذلك يمتد وإنما فحسب، عليهن بالفائدة يعود لن ،الحد من اإلنتحار خاصة بين اإلناث إن

 اإلعتداءات القضاء على تشمل أوسع مجتمعية تغييرات أمام المجال فتحست المجتمع سلوكيات فتغيير بأكمله،

 من وتجعل واإلخالق، القيم لمجموعة اإلعتبار يعيد إجتماعياً  أماناً  توفر كما اإلغتصاب، فيها بما الجنسية

 العامة باألماكن ومروراً  المنزل من إبتداء لإلناث، وصديقة وآمنة مناسبة بيئات المحيطة البيئات مختلف

 .العمل بأماكن وإنتهاءاً  التعليمية ساتوالمؤس
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 التشريعات  1-1

 على بالعمل والفعال الواضح اإللتزام على القائمة السياسية اإلرادة عن التعبير النواب ومجلس الحكومة على

 ةفوري وإجراءات تدابير بإتخاذ وذلك ،محاوالت اإلنتحار خاصة بين اإلناثاإلنتحار و من الحد أو/و القضاء

 :خالل من

سن قانون خاص للصحة النفسية، وتخصيص مديرية خاصة بالصحة النفسية في األردن وعدم  •

 ".اإلعاقة"اإلكتفاء بدمجها مع 

التمييزية ضد المرأة وعلى وجه الخصوص قانون األحوال  يةالنصوص التشريعتعديل  •

 .، وقانون العقوبات األردني، وقانون العمل2111لعام  36رقم  الشخصية المؤقت

، والذي يطبق 2116إلغاء العقوبة على محاولة اإلنتحار في قانون العقوبات العسكري لعام  •

 .على أفراد القوات المسلحة، وعلى أفراد األمن العام

 السياسات 1-2

 لمكافحة اإلنتحار املةش وطنية إستراتيجية أو/  و وطنية عامة سياسة تبني الحكومة على •

 المدني المجتمع ومؤسسات والوطنية الحكومية والمؤسسات الجهات كافة صياغتها في تشترك

 وتأخذ لها، التنفيذية والبرامج الخطط ووضع اإلعالم، جانب الى وعامودياً، أفقياً  العالقة ذات

 .والرصد والتقييم واإلستجابة والحماية الوقاية اإلعتبار بعين

 لمكافحة بها خاصة سياسات تبني  الخاص القطاع ومؤسسات وميةالحك المؤسسات على •

 تلك الخصوص وجه وعلى القانون، نصوص الى ومستندةاإلنتحار خاصة بين اإلناث 

 بإجراءات والثقة والمساءلة، ،راإلنتحا بمكافحة عليها القائمين إلتزام على القائمة السياسات

 . والتدريب والتوعية وسهولتها، والتوثيق والتصنيف التبليغ

من األفكار اإلنتحارية والميول  الحماية بين ما القائمة الروابط سالمة من التأكد مةالحكو على •

 والشمولية التكاملية لضمان بها، تقوم التي التنفيذية والخطط والبرامج والسياسات اإلنتحارية،

 .والفعالية

 

 الداعمة المحيطة البيئة 1-3

القضاء على الوصمة االجتماعية التي تحد من فرص طلب المساعدة خاصة لدى  على التأكيد •

 .اإلناث

 للمراة، النمطية الصورة وتغيير والفتيات، النساء ضد للعنف الجذرية األسباب على القضاء •

 األسرة خالل من الجنس، نوع ىعل القائم التمييز ومنع الجنسين، بين المساواة وتعزيز

 .والتشريعات التعليمية والمؤسسات
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 ضد للعنف الرافضة تلك األخص وعلى المجتمع، في السائدة واألخالق القيم منظومة حماية •

 .المجتمع شرائح كافة لدى المنظومة هذه أواصر تقوية وضمان والفتيات، النساء

األكثر تعرضاً لألفكار اإلنتحارية ومحاوالت  بإعتبارهن والفتيات للنساء لداعمةا البيئة تعزيز •

 واإلستجابة والمساندة الدعم خالل ومن إبتداءاً  المجتمعية والحماية الوقاية خالل من اإلنتحار

 .الحقاً 

 إلمكانية الخطورة زيادة شأنها من والتي( أنثى أو ذكر) للفرد األساسية الخصائص مراعاة •

 التعليمي، المستوى االجتماعية، الحالة الجنس، العمر،) التحديد وجه وعلى ،محاولة اإلنتحار

ائلة، اإلضطرابات والمشاكل ، المحاوالت السابقة، التاريخ اإلنتحاري للعالوظيفي المستوى

 .خاص بشكل لإلناث الحماية وتوفير ،(النفسية

 وزيادة األسري، التفكك من حمايتها خالل من األفكار اإلنتحارية لمواجهة األسرة بنيان تقوية •

 إطار في لها الهام الدور على يدوالتأك االجتماعي، للنوع المراعية األسرية التربية فعالية

 .نبذ العنف ونشر ثقافة السالم فيها بما التوعية

 

 والتأهيل والحماية الوقاية 1-4

 العمل ومؤسسات التعليمية والمؤسسات المدني المجتمع ومؤسسات ميةالحكو المؤسسات على •

األفكار  من والحماية الوقاية لتأمين ومتماسكة فعالة إجراءات الداخلية أنظمتها تشمل أن ضمان

 .للذين يحاولون اإلنتحار خاصة من اإلناث التأهيلالعالج وو اإلنتحارية

التعامل مع  يفيةك على والتأهيل والحماية الوقاية خدمات تقديم مراكز على القائمين تدريب •

 وتزويدهم والنفسية، الصحية االجتماعية، اإلرشادية، الخدمات وتقديم محاوالت اإلنتحار

 .حاالتتلك ال مع للتعامل والضرورية الالزمة بالمهارات

 خالل من ،ومحاولي اإلنتحار خاصة من اإلناث المؤسسات هذه بين ما الثقة بناء إعادة •

 السرية ضمان مع المستنيرة، الحرة إلرادتهم وفقاً  إلحتياجاتهم والسريعة الفعالة اإلستجابة

 والخصوصية

 هذه بها تقوم والتي ،الحد من اإلنتحار مجال في والتثقيف التوعية برامج على التركيز •

 .المدني المجتمع مؤسسات الخصوص وجه وعلى المؤسسات

 مؤسسات الخصوص وجه وعلى المؤسسات هذه عجمي بين شاملة برامج وتنفيذ سياسات إتباع •

 وإناثاً، ذكوراً  واألفراد واألسرة للمجتمع الموجهة الرسائل توحيد الى تهدف المدني، المجتمع

 . والتأهيل والحماية الوقاية ضمان اجل من

 

 اإلستجابة وخدمات التبليغ آليات 1-5
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والطب  األسرة حماية إدارة وصالخص وجه وعلى الحكومية المؤسسات قبل من االهتمام إيالء •

في  األمنية والمراكز وإدارة المعلومات الجنائية والمختبرات الجنائية الشرعي والبحث الجنائي

رصد وتصنيف وتكييف محاوالت اإلنتحار، بما فيها نظم اإلحالة والتتبع حتى إنتهاء اإلجراءات 

 .القضائية

 لألشخاص الخصوص وجه على المدني المجتمع والمؤسسات المراكز قبل من االهتمام إيالء •

 وتقديم وتسجيلها وتوثيقها منها، التقليل وعدم ،تحارية خاصة من اإلناثالذين يحملون أفكاراً إن

 ذات المختصة الجهات الى اإلرادة الحرة المستنيرة على بناءاً  وإحالتها الضرورية الخدمات

 .العالقة

 خاصة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية للتبليغ الرسمية اإلجراءات تكون أن ضمان •

 العالقة ذات المؤسسات كافة تكون وأن المملكة، محافظات مختلف في ودقيقة وآمنة واضحة

 المراكز ذلك ويشمل اإلختصاص، صاحبة الجهة الى األشخاص لتوجيه كافيين ودراية علم على

 .األسرة حماية وإدارة األمنية

 من العديد ولتحرج الموضوع لحساسية نظراً  ،المراكز ةكاف في النساء من عدلية ضابطة توفير •

، وتدريبها على كيفية التعامل مع حاالت اإلنتحار الذكور أمام الوقائع تفاصيل في التحدث النساء

 .ومحاوالته

 مع التعامل وطرق مهارات على والمحامين القانون إنفاذ على والقائمين العدلية الضابطة تدريب •

 وجه، ملأك على بمهامهم للقيام الالزمة باألدوات وتزويدهم ،اإلنتحار ومحاوالته حاالت

 وايالئها القضايا هذه مثل مع التعامل كيفية على الحكم وقضاة العامة النيابة اعضاء وتدريب

 .الالزمة الحساسية

 والشراكات والتشبيك التعاون 1-6

 

 المهنية والنقابات الخاص والقطاع المدني المجتمع ومؤسسات يةالحكوم المؤسسات جميع على •

 المعلومات وتبادل والتعاون بينها، فيما والتشبيك الشراكات، بناء على العمل العمالية والنقابات

للحد من اإلنتحار ومحاوالته  والمستدامة والشاملة الجذرية التغييرات إحداث شأنها من التي

 .خاصة لدى اإلناث

 فيها بما عليها، للقائمين والتوعوية التدريبية اللقاءات وعقد سسات،المؤ هذه بين الخبرات تبادل •

 كافة على والتحديث التطوير ووسائل وطرق الموجودة واإلخفاقات النجاح، قصص دراسة

 .المتخذه والتدابير واإلجراءات السياسات

حاالت  لتتبع موحد االكتروني بنظام وربطها المؤسسات مختلف في المتبعة اإلجراءات توحيد •

 .نهائي بشكل الحالة ملف إغالق حين الى المتخذه واإلجراءات ،اإلنتحار ومحاوالته
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 والتقييم المتابعة 1-7

 من المجمعة واإلحصائيات األرقام توفير على يقوم اإلنتحار لحاالت وطني مرصد إنشاء •

 بتطوير علقتت توصيات عليها بناءاً  ويقدم بتحليلها، ويقوم العالقة، ذات المؤسسات مختلف

 .التنفيذية والخطط والبرامج السياسات وتحديث

 .وتوحيدها اإلنتحار بحاالت المتعلقة المعلومات جمع أنظمة كافة تطوير •

 وتقييم اإلنتحار ومحاوالته رصد على تساعد القياس مؤشرات من متكاملة مجموعة تطوير •

 .منه الحد أو/  و القضاء في المحرز التقدم ومدى األثر،

 واإلجراءاتوالسياسات  التشريعات نجاعة مدى لبيان المؤشرات على قائمة ادلة تطوير •

 .اإلنتحار ومحاوالته من الحد أو/  و للقضاء المتخذه والتدابير

 

 اإلعالم 1-8

 التوعية أجل من وااللكتروني والمقروء والمسموع المرئي أشكاله، بمختلف اإلعالم مع التعاون •

 .األفكار اإلنتحارية خاصة لدى اإلناث وكيفية الحد منها بمخاطر

الحد من اإلنتحار ونبذ العنف ونشر ثقافة  حول عامة ونقاشات وحوارية توعوية برامج تنظيم •

 .ومستمر ممنهج بشكل ،سالمال

 والعمل المجتمعي، التغيير ادوات أهم كأحد االجتماعي التواصل أدوات فعالية في اإلستثمار •

 الحد من األفكار اإلنتحارية خاصة وأنهم الفئة األكثر إرتكاباً له، في الشباب دور إبراز على

 .الوسائل هذه بإستخدام


