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الإنتحـــــار يف املجتمــــع الأردنـــــي*

واقــــع وتو�شيـــــات

اإن النتحار واحد من اأكرث امل�شكالت ماأ�شاوية، ومن اأ�شدها مراوغًة يف املعاجلة الوقائية الناجعة 

وامل�شمونــة النتائج، وبــدون  هذه املعاجلة الوقائيــة �شيكون اأمر اخلال�س منها م�شتحيــاًل اأو متعّذرًا، 

واملنتحــر يف العــادة ل يظهر قراره باإنهاء حياتــه اأمام اجلميع مبن فيهم اأقرب النا�ــس اإليه، كما  اأنه 

يجمــع يف �شخ�شيتــه بــن القاتل وال�شحيــة، اإذ يف الأ�شل  يقــف كل من القاتــل وال�شحية على طريف 

هما �شخ�شــن م�شتقّلن يف اجلرائم التي قد يت�شارك يف ارتكابهــا والتخطيط لها اأكرث من  نقي�ــس بعدِّ

جاٍن واحد، وقد يقع �شحيتها اأكرث من  �شخ�س.

وُيعــدُّ النتحــار �شلوكاً بالــغ الفردية، م�شدره قراٌر ذاتــي لإنهاء حياة 

املنتحــر وحده، بهــدف التخل�س من اأعباء و�شغــوط نف�شية ثقيلة يحاول 

بهــا �شاحبهــا الهروب منهــا، ونادرا مــا يت�شــارك اآخرون يف الإعــداد لهذا 

الفعــل، �شواء عن طريــق التحري�س على النتحار، اأو ت�شويغه يف عينّي من 

يعتــزم و�شــع حّد مل�شكالتــه عن طريــق التخل�س من حياتــه، وهي حالت 

نــادرة. فالنتحار هو الفعل الــذي يت�شمن اإنهاء احليــاة طواعية وعمدًا، 

ويرتكــز علــى توجيــه النية املق�شــودة لإنهاء حيــاة �شاحبهــا، وهذا ركن 

اأ�شا�شي لت�شنيف الوفاة على اأنها انتحار.

اأمــا فيما يت�شل مبحاولت النتحار التي يتــم فيها اإنقاذ املنتحرين من املوت، فاإن املعاجلة امل�شبقة 

ملــن يهــددون بالنتحار، واملعاجلة الالحقة ملن اأقدموا على حماولــة النتحار هما معاجلتان ممكنتان 

وواجبتان.

اإلنــتــحـــــار ســلــوكــًا بالـغ 
الفردية، مصدره قراٌر ذاتي 
إلنهاء حياة المنتحر وحده، 
بهدف التخلص من أعباء 
وضــغــوط نفسية ثقيلة

يف  للم�شاهمة  النتحار  ظاهرة  يف  وتوجيهات  احلقائق  يف  جهد  هي  بل  حتليلية  ورقــة  لي�شت  الورقة  هذه   *

مت  التوجيهات  اإن  الظاهرة،  لهذه  تعر�شت  التي  لالأ�شر  املجتمعي  العون  وتقدمي  الظاهرة  هــذه  من  التقليل 

املجال. هــذا  يف  املخت�شن  ــراء  اخل وبع�س  املوؤ�ش�شات  كافة  مع  املكثفة  واحلـــوادث  اللقاءات  من  ا�شتخال�شها 
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ولعــل يف جمتمعنــا الأردين من يت�شاءل اإذا ما كان النتحار  وحماولته  ي�شّكالن ظاهرًة بالفعل اأو 

ل ي�شكالنهــا، فبالنظــر اإىل تعريف الظاهرة امل�شتقة لغويــاً من الظاهر على اأنها  تطلق على اأي حدٍث 

ميكــن مراقبته ور�شــده وحتليله من جهة، وعلى اأنها يف ال�شتخدام العام للكلمة ت�شري اإىل حدث غري 

عــادي مــن جهة ثانية، ومع اإ�شافــة عن�شر اآخر للتعريف وهو  تكرار احلــدث ..فبالنظر اإىل ما �شبق 

فــاإن جوانب هذا التعريــف جُتيز عدَّ النتحار ظاهرة فعلية يف الأردن، ومبا اأنها تت�شل باإزهاق اأرواح 

ب�شرية اأو اإحلاق اأذى ج�شدي ب�شاحبها، فمن الطبيعي اأن تكون هذه الظاهرة مقلقة.

يف واحدة من احلوادث الأخرية  الداّلة  على ظاهرة النتحار توجهت 

طالبة يف الثانوية العامة اإىل وزير الرتبية والتعليم، عمر الرزاز، لين�شحها 

بطريقــة لـ«املوت« بعد ر�شوبها يف مادتن بامتحــان الثانوية العامة الذي 

اأُعلنــت نتائجه يف العا�شــر من اآب 2017، وقالت الطالبــة يف تغريدة على 

موقع تويرت: “واهلل يا عمو عمر طلع علّي مادتن، بتن�شحني باأي طريقة 

ِ يف غالبية  اأموت؟ يا رب اأموت”. وقد  رّد الوزير على الطالبة: اأنت جنحت

املواد ول �شك اأنك  قادرة على جتاوز هذه العقبة، وال�شنة القادمة �شيبداأ 

التغيري”. وهذا تعبري جيد عن اإمكانية درء ال�شخ�س عن القيام بالنتحار 

با�شتخدام اأ�شاليب حديثة لإبقاء التوا�شل الإيجابي معه.

  اإن التعبــري  اللفظــي عــن الرغبــة يف املــوت  ميثــل حماولــة  متخّيلــة  

لالنتحــار، واأحيانــا مقدمــة ملحاولة  الإقــدام عليه، ول ميكن اجلــزم �شابقًا اإذا مــا كان  الأمر جمرد 

مبالغــة وتهويــل  اأو اأنه  ُينبىء بعقد النية علــى اإتيان هذا الفعل ..ومن املثري لالنتباه كما ُتبن هذه 

الورقة اأن عدد الإناث يفوق عدد الذكور  يف حماولت النتحار. بينما يزيد عدد املنتحرين الذكور 

عن عدد الإناث املنتحرات.

وُي�شرتعــى النتبــاه علــى اأن وقوع هــذه الظاهرة املقلقــة ل ينح�شــر يف بلدان معينــة اأو ثقافات 

فعلية ظــاهــرة  االنــتــحــار 
فـــــــــــي األردن، تتصــــــل 
بشريـــة،  أرواح  بإزهــــــاق 
تكـون  أن  الطبيعي  فمــن 
هــذه الظاهــــــرة مقلقــة
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بعينها، اأو يف �شرائح اجتماعية دون �شواها. اإذ اإن الطابع الفردي لهذه اجلرائم يجعلها تنفلت من اأي 

اإطــار اجتماعــي اأو ثقايف حمدد، ويف �شنوات قليلة خلت كانت البلدان ال�شكندنافية يف �شمال اأوروبا 

ت�شنــف يف مقدمــة البلدان التي ترتفــع فيها ن�شب النتحار، مــع اأن �شعوب تلك البلــدان ل تنزع اإىل 

العنف، ومع ذلك وحن يت�شل الأمر باأفراٍد بعينهم فاإنهم ل يرتددون بو�شع حدٍّ حلياتهم، وهو �شلوك 

بالــغ العنــف جتاه الذات، حتــى لو كانت و�شيلة النتحار ل تت�شمن عنفــا اأو اإيذاًء ج�شديا بليغًا مثل 

اللجوء اإىل تناول العقاقري والأدوية ممزوجة مبواد خمدرة اأو م�شكرة. 

 غــري اأن اإح�شاءات اأحدث ت�شــع دوًل اأخرى على قائمة الدول الأعلى 

يف ن�شبــة النتحار، ومتنح للدول الأقل منــوًا والأكرث فقرًا الن�شبة الأعلى 

املكر�ــس   ،»wonderslist» فقــد عر�ــس موقــع مدونــة  يف النتحــار.  

لتقدمي اأعلى القوائم الإح�شائية يف املجالت القت�شادية والجتماعية 

ومــن جميــع اأنحاء العــامل، قائمة لأول ع�شــرة بلدان يف العــامل من حيث 

معدلت النتحار يف الأعــوام القليلة املا�شية، وقد �شّمت القائمة دولتن 

�شناعيتــن متقدمتــن همــا اليابان يف املركــز الثاين وكوريــا اجلنوبية يف 

املركز الثالث، بينما ت�شّدرت جمهورية غانا على ال�شاحل ال�شمايل لأمريكا 

اجلنوبيــة القائمة، واحتلت �شريلنكا املوقع الرابــع، وتلتها بالرتتيب كل 

من: ليتوانيا، �شورينام، موزامبيق، تانزانيا، نيبال وكازاخ�شتان.  وتباينت 

العوامــل والأ�شبــاب الدافعة لالنتحار بــن اخلوف من جتدد الزلزل، اأو تاأثــريات ال�شعوذة، اأو الفقر 

والعــوز، اأو �شغــوط احليــاة اليوميــة، اأو هو�س حتقيــق النجاح والتفــوق على الآخرين، وهــي اأ�شباب 

وعوامل تقود اإىل الكتئاب ال�شديد الذي يدفع بع�س الأفراد اإىل حماولة النتحار. 

ول ت�شري خمتلف الإح�شاءات اإىل مواقع متقدمة لدول عربية من بينها الأردن يف ن�شبة النتحار 

مقارنــة ببقيــة دول العامل.   غري اأن ذلــك ل ينفي اأبدا وجود هذه الظاهــرة اأو يقلل من ح�شا�شيتها، 

ـــــردي ـــــف ـــــع ال ـــــطـــــاب ال
لــــــهــــــذه الـــــجـــــرائـــــم
تــنــفــلــت من يــجــعــلــهــا 
اجــتــمــاعــي  إطـــــــار  أي 
مـــحـــدد ـــي  ــــ ـــاف ـــق ث أو 
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وذلك مع الرتفاع يف عدد املنتحرين ومن يحاولون النتحار.

ومبــا اأن النتحــار ظاهــرة عاملية ت�شود خمتلف اأنحــاء العامل، اإذ اإن 78 % مــن حالت النتحار يف 

العــامل حتــدث يف الدول القليلة واملتو�شطة الدخل، فتطّلب الأمر اإجــراء درا�شة اإح�شائية حتليلية 

ملعرفــة حــالت النتحار وحماولتــه يف الأردن، وهل اأ�شبح بالفعل ظاهــرة مقلقة يف جمتمعنا؟ وهل 

زاد عــدد احلــالت يف ال�شنن الأخــرية؟ واإن تزايدت احلالت فما هي اأ�شبــاب تزايدها؟  اإ�شافة اإىل 

العديد من الأ�شئلة التي ترد اإىل الأذهان حول هذه الظاهرة.

ويف الآونــة الأخــرية اأخذت اأخبــار حالت النتحار تــرتدد يف و�شائل 

الإعــالم املحلية ترّددًا لفتًا، مما اأثــار النطباع بتزايد اأعداد املنتحرين 

وهــو ما توؤكده الإح�شائيــات، وقد و�شل الأمر ملرحلــة اعتياد �شماع خر 

كل اأ�شبوع تقريبا لق�شة جديدة عن منتحر جديد، مع  مالحظة اأن بع�س 

ها م�شيئة  حمــاولت النتحار ل يتــم التبليغ عنهــا للجهات املخت�شــة بعدِّ

اإىل �شمعة من حاول النتحار، وكذلك ل�شمعة عائلته اأو لأن من اأقدم على 

النتحار ُكِتبت له النجاة من املوت مع اأ�شرار طفيفة حلقت به.

 ويف املتابعــة الإعالميــة لهــذه الظاهــرة فــاإن ع�شوائيــة تنــاول هذه 

الأخبــار يف بع�ــس و�شائل الإعــالم ويف مواقع التوا�شــل الجتماعي، دون 

حتــري الدقــة الكافيــة مع امليل لالإثــارة الإعالمية، مــن �شاأن ذلك كلــه ت�شخيم الظاهــرة من جهة، 

وتكويــن التاأثــري ال�شلبــي علــى اأفراد املجتمــع وبالذات الفئــات التي يكــون لديها قابليــة اأكرث مليول 

انتحارية من جهة ثانية.

وح�شــب درا�شــات واإح�شائيــات �شادرة عن منظمــة ال�شحة العامليــة فثّمــة 800000 حالة انتحار 

�شنويــا م�شجلــة يف العامل، مبعدل اإقدام �شخ�س واحد علــى النتحار كل  40ثانية، اإ�شافة اإىل مالين 

االنتحـــــار  محاوالت  بعض 
عنها  الــتــبــلــيــغ  يــتــم  ال 
المختصـــــة  للجهـــــــــات 
إلى  مسيئــــــــة  هــــا  بعدِّ
االنتحار حــاول  من  سمعة 
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الأ�شخا�س الذين خا�شوا جتربة حماولة النتحار، اإذ تعدُّ ثاين م�شبب للوفيات يف العامل للفئة العمرية بن 29-15 

عاما.

وفيما يلي جدولن يبينان حالت النتحار وحماولت النتحار �شادران عن اإدارة املعلومات اجلنائية.

حالت النتحار يف الأردن ح�شب الفئة العمرية واجلن�س

«اجلدول رقم 1«

الفئة العمرية

ح�شب اجلن�س

حتى 201220132014201520162017/7/31

املجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثى 

58137132046103588816268اأقل من 18 �شنة

1810233314253913203313314473340111223-27�ـــشـــنـــة

2851217101929921301213258212972128-37�ـــشـــنـــة

38281037104101471118517233710-47�ـــشـــنـــة

4821113281001313315181121331013�شنة فاأكرث

ــــــايل  ــــــم الإج

الــــــــكــــــــلــــــــي
2462863672108307010038751132991120275683

امل�شدر: )اإدارة التحقيقات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(
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حالت حماولت النتحار يف الأردن ح�شب الفئة العمرية واجلن�س

«اجلدول رقم 2«

الفئة العمرية 

ح�شب اجلن�س

حتى 201220132014201520162017/7/31

املجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثىاملجموعذكراأنثى

67249156763612687471259481967371047اأقل من 18 �شنة

181581082661327520710263165109781871478022710044144-27�ـــشـــنـــة

285536914944935631875532877558133392968-37�ـــشـــنـــة

3817213818193719113015102527264361723-47�ـــشـــنـــة

487132098177613131023881671118�شنة فاأكرث

ــــــايل  ــــــم الإج

الــــــــكــــــــلــــــــي
304202506264153417245137382239142381305181486189111300

امل�شدر: )اإدارة التحقيقات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(

وكما يت�شح اإح�شائيا يف اجلدولن ال�شابقن:

 فاإن عدد حالت حماولة النتحار يرتاوح من ثالثة اإىل اأربعة اأ�شعاف حالت املنتحرين �شنويا. 

اإن اأكــر عــدد للمنتحريــن وحماويل النتحــار يرتكز يف الفئــة العمرية بــن 18-27 �شنة وهو �شــن ال�شباب، �شن 

اكت�شاب العلم وبدء العمل واكت�شاب اخلرة، و�شن اتخاذ القرارات امل�شتقبلية وامل�شريية �شواء من الناحية التعليمية، 

الجتماعيــة، الوظيفيــة، و�شن قــرار ال�شفر والهجرة خــارج الأردن لأهداف متعددة. اإن هــذه املرحلة العمرية هي 

مرحلــة انتقاليــة من نــواٍح حياتية كثرية، فالغالبيــة العظمى من اأفــراد املجتمع عند ا�شطدامهــم ب�شعوبات احلياة 

وحتدياتها فاإنهم يوا�شلون حياتهم ُقُدما، بينما تقرر اأقلية �شئيلة التخل�س من امل�شاكل املحيطة، وتنزع اإىل ال�شت�شالم 

ل�شغوطات احلياة باتخاذ قرار اإنهاء حياة اأفرادها، وخا�شة عند فقدان الأمل يف التو�شل اإىل حل للم�شكالت، وعدم 
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وجود و�شيلة ملد يد العون من الأ�شخا�س اأو اجلهات امل�شاندة.

ومــن اجلديــر بالذكــر اأنه قد تبن مــن درا�شة اأجرتهــا منظمة ال�شحــة العاملية ل�شنــة2012 اأن 

60دولــة وح�ْشــب من اأ�شل 172 دولــة تتمتع مب�شتوى جيــد يف ت�شجيل البيانــات احليوية مبا يخ�س 

حــالت النتحــار، والتــي ميكــن ال�شتناد اإليهــا لتقدير معــدلت النتحــار، وا�شتك�شــاف الإجراءات 

الوقائية لها.

كمــا جتدر ال�شارة هنا اىل ان هناك اح�شائيــات لدى املركز الوطني للطب ال�شرعي ت�شري اىل ان 

جمموع حالت النتحار كانت 96 حالة و133 حالة لالأعوام 2015و2016 

على التوايل و71 حالة لغاية منت�شف �شهر 8 لعام 2017. 

وبتاأّمــل اجلدولــن ال�شابقن فاإنــه يتعن األ يغيب عــن البال التغريات 

التــي طراأت على الإقليم يف بداية القرن احلــادي والع�شرين، وخا�شة يف  

ال�شنــوات الع�شــر الأخرية وما نتج عنها من تغــري اقت�شادي، وبروز ظاهرة 

التطرف الديني، ومن تغريات �شيا�شية مثل التي عرت عنها موجة الربيع 

العربــي ومــا تالها، ون�شوب احلــروب الداخليــة واحلــروب بالوكالة، وما 

جنــم عنها مــن حالت اللجوء اإىل اخلارج والنــزوح يف الداخل، مع ازدياد  

وتــرية العنــف متعــددة امل�شادر كّمــاً ونوعًا، مما نتــج عنه ال�شعــور بالقلق، 

وا�شت�شعــار خلــل يف ميــزان العدالة املجتمعية، وغيــاب منظومة ر�شيدة تكفل تكافــوؤ الفر�س، وعدم 

تقبــل الــراأي الآخر، اإ�شافــة اإىل تاأثريات التكنولوجيــا الرقمية وا�شعة النت�شــار و�شيوعها، وفي�س 

املــواد ال�شمعيــة والب�شريــة التي حتملهــا، وغريها من اأ�شباب تــوؤدي اإىل حالة مــن ال�شياع والاليقن 

لدى بع�س ال�شرائح والأفراد، مع تراكم م�شاعر الإحباط لدرجة ي�شل معها بع�س اأفراد املجتمع اإىل 

مرحلة فقدان الأمل، وبدء منو ميلهم للتفكري يف اإنهاء حياتهم، اأو متني ذلك بهدف الو�شول للراحة 

الأبديــة،  وهــذا كلــه مع اأن جمتمعنا يغلــب عليه طابع التن�شئــة الدينية والتحــرمي القاطع لفكرة 

تــــــــراكــــــــم مــــشــــاعــــر
اإلحبـــاط يصــــل معهـــــا
بعــــض أفــــراد المجتمـــع
ـــــــــــــــى مـــــرحـــــلـــــة إل
فـــــــــقـــــــــدان األمـــــــــل
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النتحــار اأو حماولتــه، اإل اأن ذلك مل ي�شكل مانعــاً رادعاً لندفاع البع�س نحو اعتناق فكرة النتحار 

وو�شعها مو�شع التنفيذ.

 لقــد تبــن لنــا اأن اأهــم موؤ�شر لقيا�س مــدى تو�شع ظاهرة النتحــار يف الأردن، هــو معرفة الأرقام 

والح�شائيات الدقيقة املتعلقة  بحالت النتحار وحماولت النتحار، وخا�شة يف ال�شنوات اخلم�س 

الأخرية، كي نتمكن من حتليل الأرقام وحتويلها من اأرقام �شماء اإىل  لغة ناطقة دون اإغفال ما يظهر 

مــن جــدل حول اأهمية مو�شــوع ازدياد عدد �شــكان الأردن، وحول عدد حــالت النتحار وحماولته  

ها ن�شبة وتنا�شب، كما يجب -على الأقل يف هذه  التي يجب اأن توؤخذ بعدِّ

ها  املرحلة- اأخــذ الأرقام ب�شورة جمردة، والتعامل معها بَحّد ذاتها وبعدِّ

موؤ�شــرا علــى تنامــي الظاهــرة واإن كانــت لي�شــت كبــرية، حيــث اأن اأهمية 

حيــاة �شخ�س واحــد يف الأردن تكفي لأن تكون حمــرك للعمل على ايجاد 

اأف�شــل احللول والطرق الوقائية ملثل هــذه احلالت. اإذ اأن احرتام احلياة 

الب�شريــة وحمايتها من التدمري الذاتي، هو هدف ي�شتحق من اأجله العمل 

على تذليل ال�شعاب التي تقف اأمامه، من اأجل اخلروج باأف�شل التو�شيات، 

للحد من هذه الظاهرة وتقلي�شها. 

وجتــدر الإ�شــارة اإىل اأنــه لي�شت مــن عالقــة تنا�شب طــردي اأو عك�شي 

بــن عدد حالت النتحار، وعــدد حماولت النتحار كما تبينها اجلداول 

ال�شادرة عن اإدارة املعلومات اجلنائية منذ عام 2012حتى 2017/7/31.

كمــا يجــدر التنويــه اإىل وجود رقم خفــي ومظلم مبا يخ�س حــالت النتحــار وحماولته وذلك 

لأ�شبــاب اجتماعية عديدة، من اأهمها احلر�س على ال�شمعة، وعدم حتميل بقية اأفراد العائلة تبعة 

انتحار اأحد اأفرادها، ثم اإّن ازدياد عدد احلالت هو موؤ�شر مهم ويتم ال�شتناد اإليه للخروج بتو�شيات 

مــن اأهمهــا الوقاية من النتحــار وحماولت النتحــار، وعالج حالت حماويل النتحــار كي ل ت�شبح 

شخـص  ــاة  ـــ حــي ــمــيــة  أه
تكفـي  األردن  فـي  واحــد 
للعمل  محـــرك  تكون  ألن 
ـــى ايــــجــــاد أفــضــل  ـــل ع
الحلــول والطـرق الوقائية
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م�شتقبــال اأحــد اأرقام حالت النتحار، اإ�شافة اإىل اإيجاد اآلية للعمــل مع ذوي املنتحرين، اأو من مر بتجربة املحاولة.  

وهو ما يتطلب الوقوف على اأ�شباب النتحار كما يبينها اجلدولن التاليان: 

دوافع النتحار منذ عام 2012 حتى 2017/7/31

«اجلدول رقم 3«

حتى 201220132014201520162017/7/31الدوافــــــــــــــع

ــــــــــاب عـــــاطـــــفـــــيـــــة ــــــــــب ــــــــــش 235114اأ�

ــــــــــــاب مــــــالــــــيــــــة ــــــــــــب ــــــــــــش 2106845اأ�

27385535الــــــفــــــ�ــــــشــــــل والإحـــــــــــبـــــــــــاط

ـــــــــاب اأخـــــــالقـــــــيـــــــة ـــــــــب ـــــــــش 113030اأ�

131432282210خـــــــــــــالفـــــــــــــات عــــــائــــــلــــــيــــــة

ـــل نــفــ�ــشــيــة ـــاك ـــش ـــ� 302524392927اأمــــــرا�ــــــس وم

ــــيــــة ــــخــــ�ــــش 004100خـــــــــــالفـــــــــــات �ــــش

ـــــة ـــــي ـــــان ـــــش ـــــ� 021022اأ�ــــــــشــــــــبــــــــاب اإن

ــــــــــــاب اأخــــــــــــــــــرى ــــــــــــب ــــــــــــش 8142893اأ�

3118233726جمـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــول

8610810011312082الإجــــــــــــــــمــــــــــــــــايل الــــــكــــــلــــــي 

امل�شدر: )اإدارة املعلومات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(
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دوافع حماولت النتحار منذ عام 2012 حتى 2017/7/31

«اجلدول رقم 4«

حتى 201520162017/7/31 2014 2013 2012 الدوافــــــــــــــع

ــــــــــاب عـــــاطـــــفـــــيـــــة ــــــــــب ــــــــــش 331168124اأ�

ــــــــــــاب مــــــالــــــيــــــة ــــــــــــب ــــــــــــش 181517141812اأ�

665534275018الــــــفــــــ�ــــــشــــــل والإحـــــــــــبـــــــــــاط

ـــــــــاب اأخـــــــالقـــــــيـــــــة ـــــــــب ـــــــــش 4146160اأ�

250214229142183119خـــــــــــــالفـــــــــــــات عــــــائــــــلــــــيــــــة

ـــل نــفــ�ــشــيــة ـــاك ـــش ـــ� 794453658841اأمــــــرا�ــــــس وم

ــــيــــة ــــخــــ�ــــش 21105735خـــــــــــالفـــــــــــات �ــــش

ـــــة ـــــي ـــــان ـــــش ـــــ� 1306258اأ�ــــــــشــــــــبــــــــاب اإن

ــــــــــــاب اأخــــــــــــــــــرى ــــــــــــب ــــــــــــش 315323604853اأ�

31111464340جمـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــول

506417382381486300الإجــــــــــــــــمــــــــــــــــايل الــــــكــــــلــــــي 

امل�شدر: )اإدارة املعلومات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(

حتليل اأ�شباب النتحار وحماولته:

النتحار  لــدى الطالع على اجلداول اخلا�شة باأ�شباب النتحــار وحماولته يتبن  وجود بندين يت�شالن باأ�شباب  •

غــري وا�شحــن �شمن الإح�شائية لدى قاعدة املعلومــات اجلنائية وهما : بند الأ�شباب املجهولــة وبند اأ�شباب اأخرى 

وهذه الأ�شباب الأخرى هي جمهولة ومكتومة اأي�شا، وبالتايل فاإنها غري قابلة للتحليل.

ونرى اأنه  مــن �شمــن الأ�شباب الواردة لالنتحار وحماولته بنــد الف�شل والإحباط وبند اأمرا�س وم�شــاكل نف�شية،  •

مــن الأف�شــل األ يكون م�شطلح الف�شل مرتبطــًا مب�شطلح الإحباط، اإذ اإن الإحباط هو اأهــم �شبب يف قائمة الأمرا�س 
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النف�شيــة التي توؤدي اإىل النتحــار اإذ ي�شكل ما ن�شبته60 % من حالت الأمرا�س النف�شية التي توؤدي 

اإىل النتحار. اأما الف�شل فهو م�شطلح عام ولي�س �شببا معزوًل وقائمًا بذاته ُيعتمد عليه يف التحليل،  

اإذ يجــب تو�شيحــه بنــوع الف�شل، مثل: الف�شــل العاطفي، الف�شــل التعليمي، الف�شــل الوظيفي، الف�شل 

العائلي وغريه. 

ال�شائد  مت اإيراد بند الأ�شباب الأخالقية وهو م�شطلح وا�شع ف�شفا�س، وي�شري �شمنيا ح�شب الفكر  •

اإىل املجتمــع الأردين اأنــه مرتبــط مبــا ي�شمى “ق�شايا ال�شــرف” التي تخ�س الإنــاث دون الذكور، اإل 

اأنــه قد يكــون مرتبطًا بق�شايا ف�شــاد مــايل/اإداري، اأو التهديد والبتزاز 

ممــا يــوؤدي اإىل تفاقــم امل�شكلة، ويوؤدي بالتــايل اإىل النتحــار اأو حماولة 

النتحار.

الإن�شانية،  كذلــك الأمر فاإننا بحاجة اإىل تو�شيــح معنى بند الأ�شباب  •

وهــل لها عالقة بحالت احلــروب واللجوء، اأم اأنها تت�شــل بق�شايا انتحار 

العمالــة الوافدة، اأم هي نتيجة التعر�ــس اإىل تعذيب مثاًل، اأو اإىل اأ�شباب 

اأب�شط مثل عدم حتمل اآلم املر�س والعالج؟

بن  اأمــا بخ�شو�ــس الأ�شباب املجهولة التــي متثل ن�شبة ل باأ�ــس بها من  •

اأ�شبــاب النتحار وحماولته، فيجب تو�شيحها تو�شيحًا اأدق، والذي �شوف 

يتم تناوله لحقًا يف هذه الورقة عند التطرق اإىل دور اجلهات الق�شائية واأهمية تعاونها مع اجلهات 

الأمنية واإدارة املعلومات اجلنائية.

ــل مــصــطــلــح عــام ــش ــف ال
ـــــــــيـــــــــس ســــبــــبــــا ول
ـــــــزوالً وقــــائــــمــــًا ـــــــع م
بــــــــذاتــــــــه ُيـــعـــتـــمـــد 
عــلــيــه فــــي الــتــحــلــيــل
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اجلهــات املعنيــة التــي لهــا دور يف التعامــل املبا�شــر مــع حــالت النتحــار وحمــاولت 

النتحار:-

مديرية الأمن العام: - 1

لها ثالثة اأدوار رئي�شية تنبثق من كل من:

- اإدارة املخترات اجلنائية   - املراكز الأمنية والبحث اجلنائي   - اإدارة املعلومات اجلنائية 

اإدارة املخترات اجلنائية: ويتمثل دور املخترات اجلنائية فيما يلي:

- يتم ا�شتدعاء فريق من املخترات اجلنائية اإىل م�شرح الوفاة لتوثيق 

احلالــة من خالل الت�شويــر وجمع العينات من امل�شــرح، ويتم تقدميه اإىل 

اجلهات الق�شائية لغايات اكتمال ملف التحقيق. 

- التعامــل مع العينات وامل�شحات التي يتم اأخذها من الطبيب ال�شرعي 

وُتر�شل اإىل املختر اجلنائي للقيام بتحليلها ح�شب طلب الطبيب ال�شرعي، 

وت�شــدر بعد ذلــك النتائج من املختر اجلنائي، ويتــم اإر�شالها اإىل اجلهات 

الق�شائية ل�شتكمال ملف التحقيق.

- يتــم ا�شتدعاء خــراء من املخترات اجلنائيــة باخت�شا�شات معينة 

مل�شــرح الوفاة ح�شــب احلاجة لكل حالــة على حدة وُي�شلــم تقرير للجهة 

املخت�شة بذلك.

املراكز الأمنية والبحث اجلنائي: ويتمحور دورها يف مرحلة التحقيق الأويل.

اإدارة املعلومــات اجلنائيــة: لقد تبن من خالل هذه الورقة اأن مديريــة الأمن العام، ومن �شمنها 

اإدارة املعلومــات اجلنائية هي اجلهة احلكومية الوحيدة التي متتلك اإح�شائيات عن حالت النتحار 

وحمــاولت النتحــار، اإل اأنه ثّمة حاجة اإىل اإعادة ترتيب اجلــداول الإح�شائية وتعديلها لتطوير 

إدارة المعلومات الجنائية 
ــة  ــي ــوم ــك ــح ـــة ال ـــه ـــج ال
تمتلك  الــتــي  ــوحــيــدة  ال
ــات عـــن حـــاالت  ــي ــائ ــص إح
االنتحار ومحاوالت  االنتحار 
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كل ما يرتبط بالأرقام ونوعية املعلومات، وقد تبن من خالل اإعداد هذه الورقة اأن حالت ال�شروع 

يف النتحار ل حتول كلها للجهات الأمنية التحقيقية، وخا�شة من م�شت�شفيات القطاع اخلا�س.

التو�شيات يف جمال املعلومات اجلنائية:

يف �شــوء مــا تقدم مــن اأ�شباب ودوافــع لالنتحار وحماولت النتحــار، وما يرتتب عليــه من حتليل 

نو�شي مبا يلي:- 

واإلغاء  اعــادة ت�شنيــف اأ�شبــاب ودوافع النتحــار  �شمن بنــود معدلة وو�شــع تفا�شيل اأكرث دقــة،  •

امل�شطلحــات العامــة وامل�شطلحــات التي حتمل اأكرث من معنــى، وذلك ب�شم 

م�شطلــح الإحبــاط لبنــد الأمرا�ــس النف�شيــة، وحــذف م�شطلــح الف�شل، 

وتو�شيــح اأكرث لالأ�شباب الإن�شانية والأ�شباب الأخالقية، واإيراد الأ�شباب 

الأخــرى بتف�شيالتهــا  مــع اعتمــاد ت�شنيــف خمتلــف لأ�شبــاب النتحــار 

وحماولته مبا يتالءم مع ت�شنيف دوافع النتحار املعتمد من قبل منظمة 

ال�شحة العاملية، فقد تبن وجود ت�شنيفات خمتلفة لالأ�شباب ، معتمدين يف 

ذلــك على اأن90 % من حالت النتحار ب�شبب الأمرا�س النف�شية واأن60 % 

منهــا ب�شبــب الكتئاب الذي ي�شاب بــه بع�س الأ�شخا�ــس نتيجة التعر�س 

لتجارب �شيئة اأو �شديدة ال�شعوبة خالل م�شرية حياتهم، ومنها:-

وفاة �شخ�س عزيز اأو اأكرث من �شخ�س قريب. •

طالق، انف�شال، ف�شل عالقة عاطفية. •

خ�شارة الو�شاية على الأطفال، اأو ال�شعور باأن قرار الو�شاية على الأطفال غري عادل. •

خ�شارة كبرية :مالية، اأو خ�شارة وظيفة اأو منزل اأو �شيارة. •

الإ�شابة مبر�س خطري، وعبور املراحل الأخرية ملر�س خطري. •

اأمل ج�شدي مزمن. •

االنتحــــــار  حــاالت  من   %90
بسبــــب أمـــراض نفسيــة 
اكتئــــــاب  بسبـــب   %60 و 
لتجــارب  تعــرض  نتيجــــة 
سيئة أو شديدة الصعوبة



16اإلنتحار في المجتمع األردني.. واقع وتوصيات

فقدان الأمل يف العثور على وظيفة، اأو على �شريك حياة، اأو على الر�شا العائلي. •

 التعر�س لعنف اأ�شري اأو اعتداء جن�شي. •

تعر�س �شخ�س عزيز اإىل القتل اأو اخلطف اأو اإىل اعتداء جن�شي. •

ال�شعور بالإهانة والذل. •

 التعر�س للتهديد والبتزاز. •

بربط  اإعــادة النظــر يف احلــالت جمهولــة الأ�شباب من اأجل تعريفهــا ما اأمكن، ولن يتــاح ذلك اإل  •

املعلومــات  مع بع�شها واملتابعة الفعليــة من اجلهات الأمنية املعنية لتحقيقات اجلهات الق�شائية التي 

مــن �شاأنهــا الو�شول قدر الإمكان اإىل اأ�شباب النتحــار اأو حماولة النتحار 

بعد اكتمال امللف التحقيقي لدى القا�شي.

: املركز الوطني للطب ال�شرعي- 2

يعد املركــز الوطني للطب ال�شرعي اجلهة الرئي�شية الثانية املعنية يف 

مو�شــوع النتحــار نظرًا لتعاملــه املبا�شر مع حالت النتحــار وحماولته، 

اإذ:

اأن  • ُتعــدُّ حالت النتحــار حالت ق�شائيــة ذات �شبهة جنائيــة اإىل 	

يثبت عك�س ذلك من اجلهات الق�شائية، اإذ يقوم الطبيب ال�شرعي بت�شريح 

حــالت الوفيات، واأخذ العينات الالزمة التي تر�شل  اإىل املختر اجلنائي 

ومــن ثم يتم اإ�شدار تقرير فني متكامــل يت�شمن نتيجة الت�شريح ونتائج املخترات اجلنائية وتقرير 

امل�شحات والعينات التي اأخذت من اجلثة، �شواء يف م�شرح الوفاة اأو يف غرفة الت�شريح. ويعدُّ التقرير 

الفني اأحد الأدلة القوية املقدمة اإىل اجلهة الق�شائية املخت�شة.

يف  • اأمــا بخ�شو�س حالت ال�شروع يف النتحار، فيتم ا�شتدعاء الطبيب ال�شرعي اإىل امل�شت�شفى 	

بع�س احلالت اإذا كان ثمة �شبهة اعتداء جن�شي اأو عنف اأ�شري وذلك لغايات الفح�س وجمع العينات 

ــار ــح ــت ـــدُّ حـــــاالت االن ـــع ُت
ذات قــضــائــيــــــــة  حــــاالت 
ــة إلـــى  ــي ــائ ــن ــة ج ــه ــب ش
ــك ذل ــس  ــك ع ــثــبــت  ي أن 
مـن الجهـــــات القضائيــة
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وتقدمي تقرير للجهات الق�شائية.

طلب  • يقــوم الطبيــب ال�شرعي با�شتقبال احلــالت لغايات الفح�س وتقدمي تقريــر بناًء على 	

مــن جهــات ر�شمية، مثل الأمــن العام واإداراته اأو اجلهــات الق�شائية، ومن �شمن هــذه احلالت العنف 

الأ�شري، التغيب عن املنزل، العتداء اجلن�شي، بع�س حالت املوقوفن اأو املحكوم عليهم، وقد يتبن 

مــن خــالل فح�س العديد منهم اأن لديهــم اإ�شابات اإما حديثة اأو ندباً قدميــة تنم عن اإيذاء الذات، 

مثــل حــرق ال�شجائر اأو جّر اأج�شام ذات طرف حاّد اأو مدبب، والهدف لي�س النتحار بل لفت النتباه، 

اإذ تبن اأن ت�شويه الذات  مبوؤ�شر  على وجود ا�شطراب �شلوكي، وقد يكون اأحد موؤ�شرات امليل لالنتحار 

اأو حماولته.

•الطبيــب ال�شرعي ويف حكم تخ�ش�شه قــادر على ت�شنيف الوفيات  	
وال�شابات ب�شكل عام، حيث اأن اأخ�شائي الطب ال�شرعي لديه من اخلرة 

والعلــم ما يوؤهلــه من ترجيح الــراأي لبيــان اإن كانت الإ�شابــات مفتعلة اأو 

عر�شيــة اأو جنائيــة. ويقــوم الطبيــب ال�شرعــي مبقابلــة اأهــل ال�شحيــة 

والتباحــث مع ال�شابطــة العدلية يف م�شرح اجلرمية. كمــا اأن دوره يتمثل 

يف بيان �شبب الوفاة ومعرفة حالة اجلثة وذلك ا�شتنادا لأحكام املادة 40 

من قانون ا�شول املحاكمات اجلزائية.

•يوجــد لدى املركز الوطني للطب ال�شرعــي اإح�شائيات خا�شة به  	
عــن حــالت النتحار يف الأردن، ال اأنها ل تعتر نهائيــة اإذ اأن التكييف الق�شائي النهائي هو الفي�شل 

ملثل هذه احلالت بعد ا�شتكمال التحقيق.

التو�شيات يف جمال الطب ال�شرعي:

 ً • رفــد املركــز الوطني للطب ال�شرعي بالكــوادر الفنية القادرة على القيــام بدورها وخ�شو�شا 

عنــد مراجعة حالت النتحار وحماولتــه. حيث اأن نق�س الكادر الطبي يوؤدي اىل تاأخري ت�شخي�س 

احلالت وتقدمي البينة الطبية للق�شاء يف بع�س الأحيان.

ـــب الـــشـــرعـــي ـــي ـــب ـــط ال
وفـــــي حـــكـــم تــخــصــصــه
قــــــادر عـــلـــى تــصــنــيــف
ــــات  ـــات واالصــــاب ـــي ـــوف ال
ـــــــل عـــــــــام ـــــــك ـــــــش ب
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اجلهات الق�شائية:- 3

تعــدُّ اجلهــات الق�شائية اجلهة الثالثــة املعنية بالتعامل املبا�شر مع حــالت النتحار وحماولته، 

وفيمــا يخ�ــس هذه اجلهــات الق�شائية ومن �شمنها املحاكــم النظامية يف اململكــة الأردنية الها�شمية، 

فثّمــة برنامــج يتبع لوزارة العدل باإ�شــم «ميزان« يخت�س ببيان احلــالت الق�شائية كما ونوعا .وبعد 

الطالع على برنامج «ميزان« تبن ما يلي: 

 • ل يوجــد تكييــف ق�شائي نهائي يو�شح اأن احلالة انتحــار، اإذ تو�شف هذه احلالة باأنها ق�شاء 

وقــدر. وقــد تبــن اأن حالت الوفيــات العر�شيــة مثل ال�شقــوط العر�شي 

واحلــرق العر�شــي ت�شنــف يف خانة حــوادث الق�شــاء والقدر، وبهــذا فاإن 

الوفيــات الناجتــة عــن حــوادث عر�شيــة وكذلــك الناجتة عــن النتحار 

ت�شنفــان معــا يف التكييف الق�شائــي النهائي على اأنها ق�شــاء وقدر، وبهذا 

يخلو برنامج ميزان من اإح�شائيات حلالت النتحار.

• مع وجود املادة 339 من قانون العقوبات الأردين والتي تن�س على اأن: 

 • من حمل اإن�شانا على النتحار اأو �شاعده بطريقة من الطرق املذكورة 

يف املادة 80 عوقب بالعتقال املوؤقت.

 • واإذا بقــي النتحــار يف حالة ال�شروع عوقب ذلــك ال�شخ�س باحلب�س 

مــن ثالثــة اأ�شهر اإىل �شنتــن، وتكون العقوبة حتى ثــالث �شنوات اإذا جنم 

عنه اإيذاء اأو عجز دائمان.

كما عّرف القانون من خالل املادة 80 من هو املحر�س على النتحار اأو املتدخل فيه.

ال اأنه مل يتبن وجود اأي ق�شية بتكييف ق�شائي حتمل عنوان «التحري�س على النتحار«.

 • ل ت�شل العديد من حالت حماولت النتحار اإىل اأروقة الق�شاء، ويتم اإغالقها يف معظم احلالت 

مــن امل�شت�شفــى الذي ا�شتقبل احلالــة، وخا�شة م�شت�شفيات القطاع ال�شحي اخلا�ــس، مما يوؤدي اإىل �شعف 

حماية تلك احلالت وخا�شة اأنه من املمكن اأن تكتنفها �شبهة جنائية اأو حتري�س على النتحار.

الناتجة عن حوادث  الوفيات 
الناتجـة عن  عرضية وكذلك 
في  معــا  تصنفـان  االنتحــار 
التكييف القضائي النهائي 
عــلــى أنــهــا قــضــاء وقـــدر
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 • اأن اأحــد دوافــع النتحار هــو التهديــد اأو البتزاز من �شخ�ــس لآخر، وقــد اأو�شحت اجلهات 

الق�شائيــة اأن ثّمة العديد من ق�شايا اجلرائــم الإلكرتونية الواقعة على الإناث وخا�شة ملن هن دون 

الثامنــة ع�شــرة �شنة من العمــر التي توؤدي اإىل التهديد والبتزاز، ومت تنــاول هذا الدافع من خالل 

املــادة  9 مــن قانون اجلرائــم الإلكرتونية رقم 27 ل�شنــة 2015، اإل اأن املــادة القانونية مل تعالج من 

هــم فــوق الثامنة ع�شرة �شنة من العمــر، ومن ثم يعاقب الفاعل �شمن جرم« فعــل مناٍف للحياء العام 

“ح�شــب املــادة 320 من قانون العقوبــات الأردين، وهي لي�شــت رادعة مثل الن�ــس القانوين الوارد يف 
قانون اجلرائم الإلكرتونية. 

 • ل يوجــد ربط ما بن اجلهات الأمنيــة كاإدارة املعلومات اجلنائية 

واجلهــات الق�شائيــة لغايات تعديــل اأرقام حالت النتحــار وال�شروع فيه 

بعد التكييف الق�شائي النهائي لكل حالة.

 • ل يوجد ن�س قانوين يف قانون العقوبات الأردين ي�شري اإىل عقوبة 

ملحــاويل النتحــار، اإل اأن ثمــة ن�شــاً حول هــذا الأمر يف قانــون العقوبات 

الع�شكــري رقــم 58 ل�شنــة 2006 من�شــورًا علــى ال�شفحــة 4274 من عدد 

اجلريــدة الر�شميــة رقــم 4790 يف تاريــخ 2006/11/1، اإذ تن�ــس املادة  

49 علــى اأن: «يعاقــب باحلب�س مدة ل تزيد علــى �شتة اأ�شهر كل من حاول 

النتحــار ب�شبــب اخلدمــة، اأو للتخل�س منهــا، اأو احتجاجا علــى ت�شرفات 

القــادة اأو الروؤ�شــاء، واإذا اأدى الفعــل اإىل جعله غري لئق للخدمة الع�شكريــة نهائيا، اأو اإىل و�شعه يف 

خدمــات ثابتــة يعاقــب باحلب�س من �شنة اإىل ثالث �شنــوات«، وبهذا  فاإن العقوبــة تت�شاعف يف حال 

اأدت حماولة النتحار اإىل اإحلاق عاهة اأو عجز. 

 • مــع عــدم وجود ن�ــس قانوين �شريــح يف قانــون العقوبات الع�شكريــة يحــرم ذوي املنتحر من 

حقوقهــم املاليــة ملن تــويف منتحرا، اإل اأن املادة 61 فــرع )ب( ت�شمن �شالحيات رئي�ــس هيئة الأركان 

ــد دوافـــع االنــتــحــار هو  أح
من  ــزاز  ــت االب أو  التهديد 
من  والعديد  آلخر  شخص 
قضايا الجرائم اإللكترونية 
ــى اإلنــــاث ــل الـــواقـــعـــة ع
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امل�شرتكــة مبــا فيهــا اإ�شدار قرار مبحاكمــة اأي �شابــط اأو فرد اأمامــه، واأن يحكم بعقوبــة اأو اأكرث من 

العقوبــات املن�شو�ــس عليهــا يف القانون، ومن هــذه العقوبات:تاأخري اأقدمية ملــّدة معينة، حرمان من 

راتــب ملــّدة معينــة، تنزيل من رتبة لرتبــة اأقل، الطرد من اخلدمــة الع�شكرية، احلجــز ملّدة معينة، 

التوبيخ. وعليه فقد تت�شرر اأ�شرة املنتحر من خالل التحليل التايل:

مبــا اأن القانــون يعاقب على حماولة النتحار، فاإنه من املمكن لرئي�س هيئة الأركان اأن يقرر اإنزال 

عقوبــة اأخــرى مثل الطرد مــن اخلدمة اأو تنزيــل الرتبة اأو احلرمــان من الراتب ملــّدة معينة جلرم 

حماولة النتحار، ومبا اأن ثّمة احتماًل لأن يعاود ال�شخ�س نف�شه حماولة 

النتحار -اإذ تزداد ن�شبة حماولة النتحار يف كل مرة ف�شلت فيها املحاولة 

بن�شبــة5 % لــكل مرة - فاإن العقوبة تبقى مطبقة ممــا يوؤدي اإىل الإ�شرار 

املايل باأفراد اأ�شرة ال�شخ�س املنتحر اأو الذي حاول النتحار.

 • اإ�شافــة اإىل كل مــا ذكر، ومــن منطلــق التعاطف والرحمــة وال�شعي 

للحــّد مــا اأمكن من الإ�شــرار بهذه الفئــة وباأ�شرهم، فاإن احلــالت ت�شنف 

مثــل اإ�شابات اأو وفيــات عر�شية، مما يوؤدي بالتــايل اإىل النق�س يف الرقم 

ال�شحيح حلالت النتحار وحماولته �شمن املحاكم الع�شكرية.

التو�شيات يف املجال الق�شائي:

 • تدريــب الق�شــاة علــى اآليــات التحقيــق املخت�س يف حــالت النتحــار، اأو حمــاولت النتحار 

وتدوينها مبثابة تكييف ق�شائي نهائي يف حالة الإثبات، بدل من م�شطلح )ق�شاء وقدر(.

• التعديل على برنامج «ميزان« لإ�شافة التكييف الق�شائي لالنتحار وحماولته. 

 • ورد يف ن�س املادة 207  املادة 3 من قانون العقوبات الأردين: كل من قام حال مزاولته اإحدى 

ـــــزداد نــســبــة مــحــاولــة  ت
ــل ـــــار فــــــي ك ـــــح ـــــت االن
ــــــرة فـــشـــلـــت فــيــهــا م
ــنــســبــة الــــمــــحــــاولــــة ب
مــــــــــــرة لكـــــــــــــــل   %5
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املهــن ال�شحيــة باإ�شعــاف �شخ�س يبدو اأنــه وقعت عليه جنايــة اأو جنحة ومل يخر بهــا ال�شلطة ذات 

ال�شالحيــة، عوقــب باحلب�ــس من اأ�شبــوع اإىل ثالثة �شهــور اأو بغرامة من خم�شة دنانــري اإىل ع�شرين 

ديناراً . لذا وجب التاأكيد والتعميم على امل�شت�شفيات وخا�شة القطاع اخلا�س باإلزامية تبليغ اجلهات 

املعنيــة عــن اأي حالــة ق�شائية و/اأو حالــة تكتنفها �شبهة جنائيــة التي من �شمنهــا حالت حماولة 

النتحار.

• اإن�شاء �شعب ق�شائية خمت�شة يف مديريات ال�شرطة للتحقيق املخت�س يف ق�شايا النتحار. 

 • ت�شكيــل هيئــات ق�شائيــة خمت�شــة ومدربــة للتحقيــق يف حالت 

النتحــار، والرتكيــز يف كل حالة انتحار اأو حماولــة النتحار على مو�شوع 

التحري�ــس عليه وخا�شة بعدما تبن اأن10 % من حالت النتحار مل تكن 

لــدى املنتحر فيها نيــة النتحار بل وقعت للفت النتبــاه، اإل اأنها اأدت اإىل 

حدوث الوفاة، كما اأن بع�س حوادث ال�شري قد متثل حالة انتحارية ولي�شت 

جميعها حوادث عر�شية، مما يقت�شي حتقيقا متخ�ش�شا يف هذا املو�شوع. 

 • اإيجــاد اآليــة ربــط لــكل ق�شيــة انتحــار اأو حماولة انتحــار ما بن 

اجلهات الق�شائية وبن جهات اأخرى قد يكون لديها ملف يخ�س ال�شحية، 

ويت�شمــن معلومــات مهمة، وذلــك لدرا�شة احلالة بتكامــل و�شمولية، ويتم 

اإ�شافته للتحقيق الق�شائي .واجلهات الأخرى املعنية بذلك هي:

  اإدارة حماية الأ�شرة: ويكمن دورها يف بيان وجود ملف عنف اأ�شرى �شابق اأو اعتداء جن�شي،	

اأو حالت تغيب وهروب من املنزل، وخا�شة اأن تقارير الطب ال�شرعي املت�شمنة يف ملف احلالة عادة 

مــا يتطــرق اإىل حماولت اإيذاء ذاتي، اأو ت�شويــه اجل�شد ملرة واحدة اأو اأن يكون مكررًا، ولكل ما �شبق 

دللت معينة.

التعميم على المستشفيات 
التبليغ عن أي حالة  بإلزامية 
تكتنفها  حالة  و/أو  قضائية 
ضمنها  ومن  جنائية  شبهة 
ــار ــح ــت حـــــاالت مــحــاولــة االن



22اإلنتحار في المجتمع األردني.. واقع وتوصيات

  مركــز ال�شحة النف�شية: ويكمن دوره يف التزويد مبلف العالج من الأمرا�س اأو ال�شطرابات	

النف�شية اإن وجد.

  مراكــز العالج مــن الإدمان �شواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س: ويكمن دورها يف بيان وجود	

ملف �شابق للعالج من الإدمان اأو عدمه.

 اإ�شافة ملا تقدم، ثمة �شرورة للتاأكد من وجود اأ�شبقيات ُجرمية )وخا�شة لفئة الأحداث(.	

 • تعديل الن�س القانوين للمادة )9( من قانون اجلرائم الإلكرتونية حتى ت�شبح �شاملة لالإناث 

والذكــور ممن هم فوق الثامنة ع�شرة �شنة من العمر، ويتعر�شون للتهديد 

والبتزاز.

 • حتويــل حالت حماولت النتحار من اجلهــات الق�شائية اإىل مركز 

ال�شحــة النف�شيــة اأو اأي طبيــب نف�شــي، لغايات تقدمي تقريــر عن الو�شع 

النف�شي لل�شخ�س، واأن يكون التحويل اإلزاميًا لغايات املتابعة والعالج، كما 

يجــب حتويل ذوي ال�شخ�ــس املنتحر والذي حــاول النتحار اإىل معاجلن 

نف�شيــن لعالجهــم من ال�شدمة النف�شية، والوقاية مــن اأي حماولة اأخرى 

لأي فــرد من اأفراد الأ�شرة وخا�شــة اإن وجد مر�س نف�شي يعاين منه اأحد 

اأفراد الأ�شرة.

 • الربــط الإلكــرتوين ما بــن اإدارة املعلومــات اجلنائيــة واجلهــات الق�شائية لبيــان التكييف 

الق�شائــي النهائــي، اإن كانــت حالة انتحار اأو عر�شيــة اأو جنائية لتغيري الرقــم الأ�شلي الذي قد مت 

ت�شجيلــه عنــد التحقيــق الأويل، مع اإيجــاد اآلية يف قاعدة املعلومــات اجلنائية لإي�شــاح اإن كان هذا 

التكييــف الق�شائــي هــو النهائي، واأنــه مت اإغالق احلالــة واإعطاء اإ�شــارة للحالت التي مــا زالت قيد 

التحقيق الق�شائي، اأو اأن احلالة مل تغلق بعد حتى تتم متابعتها.

تحويل حاالت محاوالت االنتحار 
ــات الــقــضــائــيــة  ــجــهـــ مـــن ال
النفسية  الصحة  مركز  إلــى 
لــغــايــات تــقــديــم تــقــريــر عن 
للشخـص النفســـي  الوضــع 
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 ، • تعديل قانون العقوبات الع�شكري لإلغاء املادة 49 والتي تت�شمن عقوبة من يحاول النتحار 

وتعديــل املادة 61واملتعلقة مبنح ال�شالحية لرئي�س هيئــة الأركان امل�شرتكة باإيقاع اأي من العقوبات 

املن�شو�ــس عليهــا يف املادة لأي ق�شية ت�شمــل النتحار اأو حماولة النتحار، وذلــك باأن ي�شبح التعامل 

معها كحالت من�شاأها مر�شي نف�شي، واأن حماولت النتحار بحاجة للمتابعة والعالج النف�شي، ولي�س 

العقوبة على الفعل.

 • عقــد اجتماعــات مــع ق�شــاة املحاكــم الع�شكريــة وحماكــم ال�شرطــة للتاأكيد علــى ا�شتعمال 

م�شطلحــي حماولة انتحار وم�شطلح انتحــار يف التكييف الق�شائي يف حال 

اإثبات ذلك.

 • تفعيل ن�س املادة القانونية 339 يف قانون العقوبات الأردين الذي 

يخ�س مو�شوع التحري�س على النتحار. 

الطب النف�شي:- 4

يعــدُّ الطــب النف�شــي اجلهــة الرابعــة املعنيــة بالتعامــل املبا�شــر مــع 

حــالت النتحار وحماولته، اإذ تعــاين 25% من جمتمعات دول العامل من 

ا�شطرابــات نف�شية، كما اأن 90% من حــالت النتحار ناجتة عن الإ�شابة 

باأمرا�س نف�شية. ولوحظ اأن:

 • الأمرا�س النف�شية التي توؤدي اإىل النتحار هي: الكتئاب، الف�شام العقلي، املوؤثرات العقلية 

كالكحــول واملخــدرات، الو�شوا�ــس القهــري، القلــق املزمــن، الذهان الــزوري، اكتئاب ما بعــد الولدة، 

ا�شطرابــات الطعام، مر�ــس الف�شام، الإدمان علــى املخدرات والكحول واملوؤثــرات العقلية، ا�شطراب 

ثنائي القطب، متالزمة ما بعد ال�شدمة وال�شطراب ال�شلوكي وغريها.

25 % مــن مجتمعـــات دول
ـــم تـــعـــانـــي مــن  ـــال ـــع ال
 % و90  نفسية  اضطرابات 
من حاالت االنتحار ناتجة عن 
نفسية بــأمــراض  اإلصــابــة 
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 • تزداد حالت النتحار يف املجتمعات التي تعاين من حروب نتيجة ازدياد حالت ال�شطرابات 

والأمرا�س النف�شية، لذلك قد يحتاج الأمر اإىل درا�شة خا�شة بو�شع الالجئن ال�شورين يف املجتمع 

الأردين، ومــدى انت�شار الأمرا�ــس وال�شطرابات النف�شية نتيجة احلرب وربطها مع حالت النتحار 

وال�شروع فيه.

• وجود فرق بن الوفاة العر�شية، وبن النتحار حتت تاأثري املخدرات والكحول: 

    اإذ عــادة مــا حتــدث الوفاة العر�شيــة ب�شبب �شوء تقديــر لالأمور، اأو �شــوء احلكم يف مواقف	

معينــة مثل :امل�شافــات وال�شرعة وغريها من املواقــف عمومًا، ولذلك فمن 

املمكــن اأن حتــدث الوفاة نتيجة ال�شقوط من علــو، اأو بحادث �شيارة خالل 

قيادتها وغريها.

 	اأمــا يف حــالت النتحار فثّمة النية املعقــودة لقتل النف�س، اإذ يكون 

ال�شخ�ــس قــد اتخــذ القــرار ونّفــذه وهو حتــت تاأثــري املذهبــات العقلية 

ومــا توّلده من جــراأة لتفعيل قــرار النتحار اأثناء ذلــك، فينتحر باإطالق 

املقذوف الناري على نف�شه، اأو بال�شقوط من مكان مرتفع وغريه.

ولهــذا فمن املمكــن التو�شــل اإن كانت الوفــاة عر�شية، اأو انتحــارًا من خالل 

التحقيقات الق�شائية املخت�شة وبالتعاون مع الطب النف�شي ملثل هذه احلالت.

 • عــدم توافر اأرقام لعدد حــالت املنتحرين اأو حماويل النتحار لــدى املركز الوطني لل�شحة 

النف�شيــة، اإذ اإنــه ل توجد اآليــة ترد خاللها للعاملن يف جمال الطب النف�شــي معلومة عن كل �شخ�س 

قام بالنتحار اأو حاول النتحار.

لعدد  أرقــام  توافر  عــدم 
ــن  ــري ــح ــت ــن ــم حـــــــاالت ال
ــار  ــح ــت االن مـــحـــاولـــي  أو 
ــز الــوطــنــي  ــرك ــم لـــدى ال
ــة ــي ــس ــف ــن لـــلـــصـــحـــة ال
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التو�شيات يف جمال الطب النف�شي:

 • وجــوب وجــود اآلية ربط بــن اجلهات العاملة يف الطــب النف�شي للقطاع العــام واخلا�س وبن 

دائرة الأمن العام واجلهات الق�شائية حلالت النتحار، اأو حماولته لالأ�شباب التالية:-

 • من اأجل اإغالق ملف احلالة لدى اجلهة املتابعة للحالة، اإذا كان للمنتحر ملف متابعة ب�شبب 

وجود مر�س اأو ا�شطراب نف�شي.

 • وليتم اإجراء متابعة حثيثة لأفراد اأ�شرة املنتحر ل�شببن: 

• الأول :لغايات العالج النف�شي لأفراد اأ�شرته لمت�شا�س اآثار ال�شدمة. 

 • ثانيــا: ثمــة احتمالية تكرار واقعــة النتحار يف الأ�شــرة نف�شها، 

وخا�شــة عند وجود �شخ�س اآخر يعاين مــن املر�س النف�شي للمنتحر، ومن 

هنــا تنطلق النظرية القائلة بــاأن امليل لالنتحار هو جن وراثي، لذلك هو 

بحاجة ملتابعة حثيثة لغايات الوقاية.

 • اإلزامية حتويل جميع حالت ت�شويه الذات للطب النف�شي لغايات 

التقييــم النف�شــي، واأن يو�شع تقريــر التقييم النف�شــي يف كل ملف ميثابة 

وثيقة ملثل هذه احلالت، وتدوين التو�شيات الالزمة للحالة.

 • يجــب حتويــل كل حالت حمــاولت النتحار للطب النف�شــي لغايات املتابعــة النف�شية لبيان 

الأ�شباب وراء املحاولة، حلل امل�شكلة من اجلهات املخت�شة.

• كما اأن كل حماولة انتحار باءت بالف�شل توؤدي اإىل احتمال اإعادة التجربة بن�شبة %5. 

 • زيــادة عدد الأطبــاء النف�شين والكــوادر الفنية يف الطــب النف�شــي يف اخت�شا�شات متعددة 

وجوب وجود آلية ربط بين 
الجهات العاملة في الطب 
النفسي وبين دائرة األمن 
العام والجهات القضائية 
لحاالت االنتحار أو محاوالته
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للقيــام مبهام خمتلفة مثل: اخلدمات الجتماعية لغايــات املتابعة والدرا�شة الجتماعية والتقييم 

العام ، علم النف�س ال�شريري لغايات التفريغ النف�شي والتوجيه، العالج الوظيفي لغايات اإعادة تاأهيل 

املر�شى النف�شين واإعادة دجمهم مع املجتمع واإعادة �شعورهم واإح�شا�شهم بقيمتهم الذاتية. 

 • زيــادة اأق�شــام الطب النف�شي يف جميع اأنحاء اململكة وعــدم جتاهل املناطق البعيدة، اإذ يجب 

اأن ت�شــود العدالــة يف توزيع مراكز عالج الأمرا�ــس النف�شية والإدمان لت�شهيل و�شــول املواطن اإليها، 

وخا�شــة بعد الطالع على اجلداول التاليــة اخلا�شة باأعداد حالت النتحار وحماولته يف اأقاليم 

الأردن.

 • تو�شيــع امل�شت�شفيــات العامــة وزيــادة مراكــز الطب النف�شــي داخل 

امل�شت�شفيــات للحّد من اأثر الو�شمة الجتماعيــة ال�شلبية ليتمكن الأفراد 

واأ�شرهــم من زيــارة مراكز الطب النف�شــي داخل امل�شت�شفيــات العامة دون 

ال�شعــور باحلــرج اأو عــدم الرتياح لغايــات ا�شتقطابهــم للمتابعة والعالج 

وذلك يف الأقاليم الثالثة يف الأردن.

 • اإيجــاد اآليــة حوافــز لإبقاء كوادر الطــب النف�شي والكــوادر الفنية 

امل�شانــدة للطب النف�شي �شمــن القطاع احلكومي لتقليــل خروجهم للقطاع 

اخلا�ــس، اأو اخلروج للبحث عن فر�شة اأف�شل خارج الأردن �شمن املعطيات 

القت�شادية احلالية للدولة والفرد.

 • يجــب التاأكيد علــى اأن الوفاة من خالل جرعة خمدرات زائدة ل تعــدُّ انتحارًا، بل هي وفاة 

عر�شية ناجمة عن �شوء تقدير للجرعة املطلوبة.

يجــب توسيع المستشفيات 
وزيادة مراكز الطب النفسي 
ــمــســتــشــفــيــات  ــــــل ال داخ
ــّد مـــن أثــــر الــوصــمــة  ــح ــل ل
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســلــبــيــة
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حالت النتحار يف اململكة موزعة ح�شب الأقاليم/ مديريات ال�شرطة

«اجلدول رقم 5«

ـــات الــ�ــشــرطــة ـــري ـــدي ـــم/ م ـــي ـــال حتى 201220132014201520162017/7/31 الأق

ــــــمــــــة 334033484527اإقـــــــــلـــــــــيـــــــــم الــــــعــــــا�ــــــش

ــــــــــــان 161713171512و�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــط عــــــــــــم

ـــــــــــــــــــوب عــــــــــــمــــــــــــان ـــــــــــــــــــن 11981097ج

ــــــــــــــال عـــــــــــمـــــــــــان ــــــــــــــم ــــــــــــــش �48616106

ــــــــــــان ــــــــــــم ــــــــــــــــــــرق ع ــــــــــــــــــــش �2665112

222325213023اإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم الـــــــــو�ـــــــــشـــــــــط 

7593149الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

597594الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاء

654420مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــة 232757الــــــــــــــر�ــــــــــــــش

ـــــــــاء ـــــــــق ـــــــــل ـــــــــب 213203غــــــــــــــــــــــــرب ال

ـــــــال ـــــــم ـــــــش ـــــــ� 152222211914اإقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  6126841اإرب

144455غـــــــــــــــــــــــــــــــــرب اإربـــــــــــــــــــــــــــــــــد

024445املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

614230جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

224112عــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــرم 010221ال

7111341612اإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم اجلـــــــــــنـــــــــــوب 

1971139الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

ــــــــــــــة ــــــــــــــل ــــــــــــــي ــــــــــــــف ــــــــــــــط 221113ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 405020م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 000200ال

ـــــم الــــعــــقــــبــــة/الــــعــــقــــبــــة ـــــي ـــــل 132233اإق

ـــة املــلــكــيــة ـــادي ـــب 8951773قــــيــــادة قــــــوات ال

ــــــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــج 8610810011312082امل

امل�شدر )اإدارة املعلومات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(
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حالت حماولت النتحار يف اململكة موزعة ح�شب الأقاليم/ مديريات ال�شرطة

«اجلدول رقم 6«

ـــات الــ�ــشــرطــة ـــري ـــدي ـــم/ م ـــي ـــال حتى 201220132014201520162017/7/31 الأق

ــــــمــــــة 201174138134173116اإقـــــــــلـــــــــيـــــــــم الــــــعــــــا�ــــــش

ــــــــــــان 665755635053و�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــط عــــــــــــم

ـــــــــــــــــــوب عــــــــــــمــــــــــــان ـــــــــــــــــــن 553318324415ج

ــــــــــــــال عـــــــــــمـــــــــــان ــــــــــــــم ــــــــــــــش �503534174319

ــــــــــــان ــــــــــــم ــــــــــــــــــــرق ع ــــــــــــــــــــش �304931223629

14013512913315776اإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم الـــــــــو�ـــــــــشـــــــــط 

546346608036الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

19616153010الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاء

129911105مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــة 363334282714الــــــــــــــر�ــــــــــــــش

ـــــــــاء ـــــــــق ـــــــــل ـــــــــب 192424191011غــــــــــــــــــــــــرب ال

ـــــــال ـــــــم ـــــــش ـــــــ� 9959717110366اإقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  413033324022اإرب

1398101713غـــــــــــــــــــــــــــــــــرب اإربـــــــــــــــــــــــــــــــــد

637112314املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

1768876جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

1225465عــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــرم 109106106ال

302715261817اإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم اجلـــــــــــنـــــــــــوب 

1314610109الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

ــــــــــــــة ــــــــــــــل ــــــــــــــي ــــــــــــــف ــــــــــــــط 571133ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 744632م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 524923ال

ـــــم الــــعــــقــــبــــة/الــــعــــقــــبــــة ـــــي ـــــل 21101191612اإق

ـــة املــلــكــيــة ـــادي ـــب 15121881913قــــيــــادة قــــــوات ال

ــــــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــج 506417382381486300امل

امل�شدر )اإدارة املعلومات اجلنائية/ مديرية الأمن العام(
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و�شائل النتحار واأدواته وحماولته يف الأردن:-

بعــد الطالع على اجلداول اخلا�شــة بالو�شائل والأدوات مــن اإدارة املعلومات اجلنائية فقد تبن 

ما يلي:-

توؤدي  • اأن ال�شنق هو اأكرث و�شيلة م�شتخدمة لالنتحار وذلك لوجود اأدوات �شنق خمتلفة و�شهلة  

لالنتحار وهي من اأقل الو�شائل دموية.

 • مل ت�شمــل و�شائل النتحار و�شيلة حادث ال�شــري اأو الغرق، مما ي�شتدعي اإعطاء هذه احلالت 

اهتماما وحتقيقًا اأعمق للو�شول اإىل اأن الوفاة عر�شية اأو انتحارية.

 • تبــن من اجلدول اأن تناول الأدوية هو اأكرث الو�شائل امل�شتخدمة 

ملحاولــة النتحــار، بينما يقــل ا�شتخدامها يف حالت النتحــار، وذلك لأن 

تنــاول الأدويــة و�شيلة لي�ــس الهدف منها قتــل النف�س بل للفــت النتباه، 

وخا�شــة عنــد الإناث، وهي و�شيلة لي�شت م�شمونــة للو�شول اإىل النتحار، 

ذلك اأن من يتناول الأدوية يدخل يف مرحلة اأعرا�س الت�شمم ويلفت انتباه 

املحيطــن بــه، ويتم نقله مبا�شــرة اإىل اأقرب مركز للطــوارئ، ويتم اتخاذ 

الإجــراءات الطارئة لإنقاذ حياة ال�شخ�ــس، وبالتايل تتحول احلالة اإىل 

حالة حماولة انتحار ولي�س واقعة انتحار فعلية.

ـــة هــو أكثر  تــنــاول األدوي
المستخدمة  ــل  الــوســائ
بينما  االنتحار،  لمحاولة 
يـــقـــل اســـتـــخـــدامـــهـــا 
ـــتـــحـــار ــــي حــــــاالت االن ف
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حالت النتحار يف الأردن ح�شب الو�شائل

«اجلدول رقم 7«

حتى 201220132014201520162017/7/31الأدوات

ـــوط( ـــق ـــش ـــع )� ـــف ـــرت 410317108جـــ�ـــشـــم م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6913842اأدوي

ــــــــاري، اأداة حــــادة 162221171712�ــــشــــالح ن

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــن ــــــــــــــــ�ــــــــــــــــش 394739485742ال

1516197107مــــــواد كـــيـــمـــاويـــة اأو نفطية

633152210حـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــفـــــــــــــــرقـــــــــــــــة 012101مـــــــــــــــت

ـــــي ـــــكـــــل 8610810011312082الإجــــــــــــــمــــــــــــــايل ال

امل�شدر )اإدارة املعلومات اجلنائية/مديرية الأمن العام(

حالت حماولت النتحار يف الأردن ح�شب الو�شائل

«اجلدول رقم 7«

حتى 201220132014201520162017/7/31الأدوات

ـــوط( ـــق ـــش ـــع )� ـــف ـــرت 172415213016جـــ�ـــشـــم م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 344272237235313171اأدوي

ــــــــاري، اأداة حــــادة 262730322929�ــــشــــالح ن

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــن ــــــــــــــــ�ــــــــــــــــش 192218162121ال

846280616943مــــــواد كـــيـــمـــاويـــة اأو نفطية

157061615حـــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــفـــــــــــــــرقـــــــــــــــة 1321085مـــــــــــــــت

ـــــي ـــــكـــــل 506417382381486300الإجــــــــــــــمــــــــــــــايل ال

امل�شدر )اإدارة املعلومات اجلنائية/مديرية الأمن العام(
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التو�شيات:

• يجب اأن يتم الف�شل ما بن ال�شالح الناري والأداة احلادة، اإذ اإن كل و�شيلة منف�شلة عن الأخرى. 

 • التدريــب علــى التحقيق املتخ�ش�س واملو�شع حلــالت الغرق وحوادث ال�شــري، وذلك لتفح�شها 

جميعها باأنها  عر�شية اأو اأن بع�شها حالت انتحارية.

 • فيمــا يخ�ّس و�شيلة النتحار بال�شقوط من مرتفع، فثّمة العديد من املواقع امل�شهورة يف بع�س 

الدول تقع بها انتحارات متكررة، وكذلك احلال يف الأردن، اإذ وقعت حالت انتحار متعددة من موقع 

ج�شــر عبدون يف غرب عّمان، ولذلك وجــب التاأكيد على اإيجاد اآلية متنع 

الأ�شخا�ــس من الو�شــول اإىل اجل�شر والنتحار منــه، وذلك من خالل اآلية 

تغيري هند�شي له، اأو تاأمن و�شيلة اأخرى ملنع ذلك.

تو�شيات عامة:

بتخ�شي�س  • توحيد الأرقام حلالت النتحار وحماولت النتحار،  

�شجل وطني، على اأن يتم اعتماد التكييف النهائي حلالة الوفاة من اجلهات 

الق�شائيــة، واإيجــاد اآليــة من خاللهــا يتم دمــج الإح�شائيات مــن الق�شاء 

النظامي املدين والع�شكري لعتمادها يف ال�شجل الوطني، مثل اإر�شال كتاب 

اإىل عطوفــة مديــر الق�شاء الع�شكري ب�شرورة الطلب من الق�شــاة الع�شكرين تزويد ال�شجل الوطني 

املنوي اإن�شاوؤه بحالت النتحار وحماولته اأ�شوًة ملا هو معمول به يف ق�شايا الغذاء والدواء، اإذ يقوم 

القا�شــي بالن�ــس �شراحًة على اإر�شال �شورة عــن القرار للموؤ�ش�شة العامة للغــذاء والدواء يف الفقرة 

احلكمية، اأي مع نتيجة القرار. وبهذا يكون ال�شجل �شاماًل لكافة حالت النتحار وحماولته.

انتحار  • توجيــه و�شائــل الإعالم �شمن اأطر قانونية بعدم ت�شخي�س حــالت الوفيات على اأنها  

يجب التدريب على التحقيق 
المتخصص والموسع لحاالت 
الغرق وحوادث السير وذلك 
أو  عرضية  بأنها  لتفحصها 
انتحارية حاالت  بعضها  أن 
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منذ اإعالن وفاة اأي �شخ�س على اأن يكون الإعالم ذا ر�شالة هادفة �شادقة يف مثل هذا املو�شوع، ولي�س 

الهدف الأ�شا�شي منه هو الإثارة والتجارة ب�شبق �شحفي.

•تكليف فريق عمل خمت�س لإعداد اإطار وطني للتعامل مع حالت النتحار وحماولته وذلك   
بر�شــم اأدوار وم�شوؤوليــات جميع اجلهــات ذات العالقة ليت�شنى لها ك�شف احلــالت ومتابعتها ومتابعة 

اأ�شرهــا �شمــن اإطار عملي يقوم علــى مبداأ اإدارة احلالــة وذلك اىل حن اإن�شاء مركــز خمت�س ملتابعة 

حــالت حماولت النتحار ي�شــرف عليه خمت�شون )املّدعي العام، اأخ�شائــي اجتماعي، معالج نف�شي، 

طبيــب نف�شي، �شابــط ارتباط مــن اإدارة حماية الأ�شــرة، طبيب �شرعي( 

وي�شــاف اإليهم اأي �شخ�ــس ذو تخ�ش�س اآخر ح�شب احلاجة، على اأن حتدد 

مهام املركز جلهة حتدد لحقًا من املجل�س القت�شادي والجتماعي.

للمركــز  • �شمــان وجــود خــط �شاخــن علــى مــدار 24 �شاعــة يتبــع  

املخت�س.

العامة اخلا�س  • و�شع ن�س قانوين يف الف�شل الرابع من قانون ال�شحة  

بال�شحــة النف�شيــة والإدمان و/ اأو يف قانون العقوبــات الأردين الع�شكري 

للحالت التالية:-

املدعي  • للتحويــل الإلزامــي ملن حاول النتحار اأو لأ�شــرة املنتحر من  

العــام اإىل اللجنــة الوطنية املخت�شــة، ول يتم اإغالق الق�شيــة اإل بعد تزويد املدعــي العام بتقرير 

مف�شل مرفق بالتو�شيات مع �شمان تفعيل التو�شيات.

النتحار  • لإدخال حالت اإىل املركز املخت�س اإن تطلب الأمر ذلك، اإل اأنه عند تكرار حماولة  

ف�شي�شبح الدخول اإلزاميًا بقرار من القا�شي.

مختص  فريــق  تكليــف  يجــب 
إلعـداد إطــار وطنــي للتعامل 
االنتحــار ومحاوالته  مع حــاالت 
وذلك برسم أدوار ومسؤوليات 
العالقـة الجهــات ذات  جميــع 
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و�شمة  • التوعيــة املجتمعيــة مبــا يخ�ــس ال�شحــة النف�شيــة والرتكيز علــى اإزالــة فكرة اأنهــا  

جمتمعية، والعمل على تقبل فكرة املر�س النف�شي مثل اأي مر�س ع�شوي.

مكافحة  • و�شــع اآليــات للتوا�شل بــن دائرة مكافحة املخــدرات، واجلهــات املعنية للعمل علــى  

ظاهرة انت�شار املواد املخدرة، وتعاطيها.

•التاأكيد على ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء باعتماد ال�شرتاتيجية الوطنية حلماية الأ�شرة،   
فيمــا يت�شل بزيادة عدد الأطباء النف�شين وال�شرعين خالل الأعوام 2016و2017 و2018، بواقع 

ع�شرة اأطباء �شنويا. 

التاأمن  • اإجــراء تعديــل يف نظــام التاأمــن ال�شحــي، اإذ اإن �شــركات  

الطبيــة ونظــام التاأمــن احلكومــي ل تقــوم بالتغطيــة العالجية حلالت 

حمــاولت النتحــار وتتعامل معهــا كما تتعامل مــع حالة ق�شائيــة، بينما 

يجب التعامل معها كما تتعامل مع حالت العنف الأ�شري، وذلك من خالل 

اإ�شــدار قرار ر�شمي من رئا�شة الوزراء بالإعفــاء، اأو اأن ُتعامل احلالة مثل 

متابعة الأمرا�س النف�شية وعالجها ،ويتم تغطيتها من التاأمن ال�شحي. 

�شحية  • الوقايــة الأوليــة من اأهــم مراحل الوقاية مــن اأي م�شكلة  

ذات طابــع اجتماعــي، وهــي املرحلــة التــي ت�شتهــدف كل اأفــراد املجتمــع 

بغ�ــس النظــر عن العمــر واجلن�ــس واأي اعتبار اآخــر.ول ميكن حتقيــق الوقاية الأوليــة اإل بت�شافر 

جهــود موؤ�ش�شــات الدولة ومنظمات املجتمع املدين، �شمن نهج ت�شاركي، ويتعن العمل على ما يلي �شمن 

خطوط متوازية:-

مفهومها  • املناهــج الدرا�شيــة: وتهدف اإىل تخ�شي�ــس مادة درا�شية عن اإدراك الــذات وتعزيز  

واإك�شــاب املهارات احلياتيــة، وتقبل الف�شل واإيجاد احللول البديلة لــه بالرتكيز على اأنه لي�س نهاية  

ــة مــن أهم  ــي الــوقــايــة األول
مراحل الوقاية من أي مشكلة 
اجتماعي،  طابع  ذات  صحية 
ــي  ــت وهـــــي الـــمـــرحـــلـــة ال
تستهدف كل أفراد المجتمع
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املطاف، بل هو بداية لنطالقة جديدة مت اكت�شابها من التجربة، اإ�شافة اإىل اأهمية الدعم الأ�شري 

لأفراد الأ�شرة الواحدة، واأهمية الدعم من الأ�شخا�س املقربن وكيفية التعامل مع الأزمات، على اأن 

ُيدرج هذا املنهج مثل مادة درا�شية تبداأ منذ املرحلة التمهيدية للطفل، مرورا ب�شنوات التعليم حتى 

املراحل اجلامعية.

اإك�شابهم  • تعميــم برامج التاأهيل للــزواج واملنفذة حاليًا من قبل دائرة قا�شي الق�شاة، لغايات  

مهارات ترتكز على مو�شوع نبذ العنف، واأن اأ�شا�س العالقة الزوجية هو الحرتام، وتزويدهم ببع�س 

القواعد الأ�شا�شية لرتبية الأطفال، واأهمية الرتابط الأ�شري.

•تعزيــز منظومــة حمايــة الأ�شرة بــدءًا بالوقاية من خــالل تعميم   
خدمــات الر�شــاد الأ�شــري ون�شــر اأ�ش�ــس العالقــات الأ�شريــة ال�شحيحة 

ومفاهيمها �شمن املناهج الدرا�شية وغريها من الو�شائل مع �شرورة التوعية 

امل�شتمرة باأ�شاليب التن�شئة احلديثة.

املوا�شيع  • و�شــع وم�شــات يف الو�شائــل الإعالميــة املتنوعــة تت�شمــن  

املذكــورة �شابقــا، و�شــرد ق�ش�س جنــاح لأ�شخا�ــس واجهوا جتــارب �شعبة 

وا�شتطاعوا التغلب عليها.

يف  • اأن تقــوم اأمانة عمان الكرى والبلديــات بو�شع يافطات اإعالمية  

الطرقات العامة تت�شمن الأفكار ال�شابقة.

النتحار، وذلك   • اإدخــال تغيري على اخلطاب الديني يف امل�شاجد والكنائ�س مبا يخ�س مو�شوع  

بالرتكيــز على مفهوم الدعــم النف�شي وحت�شن الذات، وكيفية اإيجاد احللــول البديلة مبفهوم ديني 

يتالءم مع متطلبات التغيري املجتمعية، وعدم الرتكيز على مفهوم العقاب للمنتحر.

على  تغيير  إدخــــال  يــجــب 
الخطاب الديني في المساجد 
والكنائس بما يخص موضوع 
االنتحـــــار وذلك  بالتركيـــــز 
على مفهوم تحصين الذات
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الذات  • اختيار برامج تلفزيونية لالأطفال تركز على تعزيز التطوير الفكري للطفل واحرتام  

واملحيــط مــن حوله، والتقليل ما اأمكــن من برامج الأطفــال التي حتتوي على م�شاهــد عنف وانتحار، 

والأن�شطة الب�شرية اخليالية التي ل تتما�شى مع قدرة اجل�شد الب�شري.




