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تقديم

ووفقاً لخطة العمل ملنظمة الصحة العاملية بشأن الصحة النفسية للفرتة 2013- 

2020، التزمت الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية بالعمل نحو الهدف العاملي 

لخفض معدل االنتحار يف البلدان بنسبة 10% بحلول عام 2020. وبرنامج منظمة 

الصحة العاملية للعمل عىل رأب الفجوة يف الصحة النفسية الذي أطلق يف عام 

2008، والذي يشمل االنتحار كأحد الحاالت ذات األولوية ويوفر اإلرشادات التقنية 

املسندة بالبيِّنات لتوسيع نطاق تقديم الخدمات يف البلدان.

واستناداً إىل هذه املعلومات، يرسين أن أقدم التقرير املاثل بني يديكم »الوقاية 

من االنتحار: رضورة عاملية«، الذي يبني عىل الجهود السابقة املبذولة يف هذا 

اإلطار، ويقدم عنرصين مهمني للميض قدماً: قاعدة املعارف العاملية حول االنتحار 

ومحاوالت االنتحار لتوجيه الحكومات وواضعي السياسات والجهات املعنية ذات 

العالقة، واتخاذ الخطوات العملية يف البلدان استناداً إىل مواردها وظروفها الحالية. 

وإضافة إىل ذلك، ميثل التقرير مورداً مهاًم لوضع اسرتاتيجية شاملة متعددة 

القطاعات من تحقيق الوقاية الفعالة من االنتحار.

إن فقدان حياة إنسان واحد جراء االنتحار لهو خطب جلل، وال ميكن تصور خطوات 

مستقبلية من دون أن نعمل معاً. وقد حان وقت العمل. وأدعو جميع األطراف 

املعنية ألن تسعى جاهدة ليك تجعل الوقاية من االنتحار رضورية حتمية.

الدكتورة مارغريت تشان 

املدير العام 

منظمة الصحة العاملية

كل حالة انتحار ُتعَترَب مأساة. وتشري التقديرات إىل أن ما يزيد عن 800000 نسمة 

ميوتون عن طريق االنتحار، وأن هناك محاوالت انتحار كثرية مقابل كل حالة وفاة. 

ويكون األثر الواقع عىل األرس واألصدقاء واملجتمعات أثراً مدمراً وبعيد املدى، حتى 

وإن مر وقت طويل عىل انتحار أشخاص أعزاء عليهم.

وما يدعوا لألسف، أن ظاهرة االنتحار ال تدخل، يف كثري من األحيان، ضمن املجاالت 

ذات األولوية بوصفها مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة. وعىل الرغم من 

زيادة البحوث واملعرفة حول االنتحار وسبل الوقاية منه، يتواصل الحظر املفروض 

عىل إثارة قضية االنتحار ويستمر الوصم املحيط بها. ونجد أن األشخاص يف أغلب 

األحيان إما ال يطلبون املساعدة أو يرتكون يواجهون مصريهم مبفردهم. وحتى إن 

طلبوا املساعدة، فكثري من النظم والخدمات الصحية تخفق يف تقديم املساعدة 

الة يف الوقت املناسب. الفعَّ

ورغم ذلك، فاالنتحار هو أمر ميكن الوقاية منه؛ إذ يشجع هذا التقرير البلدان 

عىل مواصلة العمل الجيد حيثام كان العمل قامئاً بالفعل، ووضع قضية الوقاية من 

االنتحار عىل رأس جدول األعامل، بغض النظر عن الوضع الحايل للبالد من حيث 

معدل االنتحار أو األنشطة الخاصة بالوقاية من االنتحار. ومع التدخالت الفعالة 

املسندة بالبيِّنات والدعم واملعالجة يف الوقت املناسب، فإنه ميكن الوقاية من 

االنتحار ومنع محاوالت االنتحار عىل حد سواء. وال يقع عبء االنتحار عىل القطاع 

الصحي وحده؛ بل إن له تأثريات متعددة عىل العديد من القطاعات، وعىل املجتمع 

ككل. لذا، فمن أجل الروع يف رحلة ناجحة نحو الوقاية من االنتحار، فإنه يتعني عىل 

البلدان اتباع نهج متعدد القطاعات يعالج ظاهرة االنتحار عىل نحو شامل يجمع بني 

مختلف القطاعات والجهات املعنية األكرث مالءمة لكل سياق. 
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متهيد

إن االنتحار هو أمر ميكن الوقاية منه. وبرغم ذلك، ميوت شخص كل 40 ثانية جراء 

االنتحار يف مكان ما حول العامل، وهناك كثريون آخرون يحاول االنتحار. فاالنتحار 

يحدث يف كل مناطق العامل ويف مختلف مراحل العمر. وبشكل خاص، نرى أن 

االنتحار يحتل املرتبة الثانية بني أهم أسباب الوفاة بني الشباب يف الفئة العمرية 

15-29 سنة عىل مستوى العامل.

ويؤثر االنتحار عىل الفئات األكرث قابلية للتأثر بني سكان العامل، وينترش بشكل كبري 

بني الفئات التي تعاين من التهميش والتمييز يف املجتمع. كام أنه ال يعد مشكلة 

خطرية من مشكالت الصحة العامة يف البلدان املتقدمة فحسب؛ بل إن معظم 

حاالت االنتحار، يف الواقع، تحدث يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل حيث 

تكون املوارد والخدمات نادرة، إن وجدت من األساس، عىل نحو ال تتوافر معه 

إمكانية االكتشاف املبكر واملعالجة وتقديم الدعم للمحتاجني. وهذه الحقائق 

الالفتة، يصحبها عدم التدخل يف الوقت املناسب، تضع االنتحار ضمن مشكالت 

الصحة العامة العاملية التي يتحتم علينا التصدي إليها. 

ويعد هذا التقرير األول من نوعه الذي تنرشه منظمة الصحة العاملية، إذ يجمع 

بني طياته الحقائق املعروفة ويضعها يف شكل مالئم حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات 

الفورية الالزمة. ويهدف التقرير إىل زيادة الوعي حول خطورة مسألة االنتحار 

ومحاوالت االنتحار عىل الصحة العامة، وإعطاء قضية الوقاية من االنتحار أولوية 

أكرب عىل جدول أعامل الصحة العامة عىل الصعيد العاملي. كام يهدف التقرير إىل 

تشجيع ودعم البلدان عىل إعداد أو تعزيز اسرتاتيجيات شاملة للوقاية من االنتحار 

يف إطار نهج متعدد القطاعات للصحة العامة. وفيام يتعلق بإعداد اسرتاتيجية 

وطنية للوقاية من االنتحار، فعىل الحكومات أن تضطلع دورها يف قيادة دفة عملية 

اإلعداد، إذ ميكنها أن تجمع بني أطراف معنية عديدة قد ال تتعاون مع بعضها 

البعض فيام عدا ذلك. كام أن الحكومات يف وضعية متميزة تتيح لها تطوير وتعزيز 

الرتصد، وتوفري ونرش البيانات الالزمة لالسرتشاد بها يف اإلجراءات املتخذة. ويقرتح 

هذا التقرير توجيهات عملية بشأن اإلجراءات االسرتاتيجية التي ميكن أن تتخذها 

الحكومات عىل أساس ما يتوافر لديها من موارد وما تقوم به من أنشطة ترمي إىل 

الوقاية من االنتحار. وهناك عىل وجه الخصوص، تدخالت منخفضة التكلفة ومسندة 

بالبيِّنات وفعالة حتى يف املواقع ذات املوارد الشحيحة.

وهذه املطبوعة مل يكن ليتحقق نرشها من دون اإلسهامات الكبرية التي قدمها 

الخرباء والرشكاء من شتى أنحاء العامل، فنتقدم لهم بالشكر والتقدير عىل بذلوه من 

عمل متميز وما قدموه من دعم مهم.

والقصد من التقرير هو أن يكون مصدراً من شأنه أن يتيح لواضعي السياسات 

وسائر األطراف املعنية جعل الوقاية من االنتحار أمراً رضورياً ملحاً. وعندئذ فقط، 

ميكن للبلدان تطوير استجابة وطنية فعالة يف الوقت املناسب، وبالتايل رفع عبء 

املعاناة الناجمة عن االنتحار ومحاوالت االنتحار عن األفراد والعائالت واملجتمعات 

املحلية واملجتمع ككل.

Dr Shekhar Saxena د. شيكار ساكسينا

رئيس قسم الصحة النفسية وسواء استخدام املواد

منظمة الصحة العاملية

Dr Etienne Krug د. إتيان كروغ

رئيس قسم اإلعاقة والوقاية من العنف واإلصابات

منظمة الصحة العاملية
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 Judit Balázs ،)بلجيكا( Karl Andriessen ،)أوروغواي( Paulo Alterwain

 Eric Caine ،)إيران( Jafar Bolhari ،)الربازيل( José M. Bertolote ،)هنغاريا(

 Karen Devries ،)أسرتاليا( Erminia Colucci ،)الواليات املتحدة األمريكية(

)اململكة املتحدة(، Michael Dudley )أسرتاليا(، Jacqueline Garrick )الواليات 

املتحدة األمريكية(، Onja Grad )سلوفينيا(، Ricardo Gusmão )الربتغال(، 

 Jack ،)اليابان( Hiroto Ito ،)الواليات املتحدة األمريكية( Christina Hoven

 Elisabeth ،)اململكة املتحدة( Nav Kapur ،)الواليات املتحدة األمريكية( Jordan

 Myf ،)الصني، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة؛( Frances Law ،)أملانيا( Kohls

Maple )أسرتاليا(، Sean McCarthy )أيرلندا(، Roberto Mezzina )إيطاليا(، 

 Rory ،)النمسا( Thomas Niederkrotenthaler ،)أوغندا( James Mugisha

 John Peters ،)أسرتاليا( George Patton ،)اململكة املتحدة( O`Connor

)اململكة املتحدة(، Steve Platt )اململكة املتحدة(، Jerry Reed )الواليات املتحدة 

 Karen Scavacini ،)الواليات املتحدة األمريكية( Dan Reidenberg ،)األمريكية

)الربازيل(، Jean-Pierre Soubrier )فرنسا(، Emmanuel Streel )بلجيكا(، 

 Peeter Värnik ،)كندا( Elizabeth Theriault ،)اليابان( Kanna Sugiura

)إستونيا(، Paul Yip )الصني، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة؛(.

املجيبون عن املسح
 Francisca Trinidad ،)أحمد عبد الباقي )العراق(، عامد عبد الغني )العراق

 Dora Ninette Alburez de ،)هندوراس(، أحمد األنصاري )البحرين( Acosta

von Ahn )غواتيامال(، Charity Sylvia Akotia )غانا(، Atalay Alem )إثيوبيا(، 

Layachi Anser )قطر(، Alan Apter )إرسائيل(، Ella Arensman )آيرلندا(، 

 Loraine ،)جزر القمر( Hissani Abdou Bacar ،)تشييل( Tomas Baader

 Siham Benchekron ،)نيوزيلندا( Annette Beautrais ،)جامايكا( Barnaby

 José M Bertolote ،)أسبانيا( Julio Bobes ،)بليز( Eleanor Bennett ،)املغرب(

 Kin ،)الجزائر( Mohamed Chakali ،)باراغواي( Dora Caballero ،)الربازيل(

Ana-Maria Chavez- ،)الصني، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة( Sun Chan

Hernandez )املكسيك(، Doina Cozman )رومانيا(، Diego De Leo )أسرتاليا(، 

 Kari ،)غينيا( Sounkary Doumbouya ،)هولندا( Remco De Winter

 Rabih El Chammay ،)الكونغو( Michel Dzalamou ،)الرنويج( Dyregrov

)لبنان(، Félix Evangelista )السلفادور(، Mohamed Chakali )الجزائر(، 

 Gonzalo Baldomero ،)أملانيا( Georg Fiedler ،)جزر كوك( Rangiau Fariu

 Onja Grad ،)سورينام( Tobi Graafsma ،)بنام( Gonzalez Henriquez

)سلوفينيا(، Alenka Tancic Grum )سلوفينيا(، Kyooseob Ha )جمهورية 

كوريا(، Mitra Hefazi )إيران(، Hilda Ho )بروناي دار السالم(، سيد محمد 

حسيني )إيران(، Gerard Hutchinson )ترينيداد(، Tekie Iosefa )توكيالو(، 
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 Mark ،)كمبوديا( Bhoomikumar Jegannathan ،)بنغالديش( Zahidul Islam

Jordans )نيبال(، Nusa Konec Juricic )سلوفينيا(، Nestor Kapusta )النمسا(، 

 Brigitte Khoury ،)باكستان( Murad M Khan ،)اليابان( Chiaki Kawanishi

 Paul Links ،)تونغا( Filifaiésea Lilo ،)ليسوتو( Michael Lebina ،)لبنان(

)كندا(، نارص لوزة )مرص(، Daniella Malulu )سيشيل(، T Maniam )ماليزيا(، 

Sabour A Mansouri )أفغانستان(، Cardoso Margarida )الرأس األخرض(، 

 Naomi Mnthali ،)الرنويج( Lars Mehlum ،)األرجنتني( Carlos Martinez

)بوتسوانا(، Alkhulaidi Mohamed )اليمن(، Driss Moussaoui )املغرب(، 

 Tharcisse Niyonzigiye ،)كينيا( David Ndetei ،)أوغندا( James Mugisha

)بوروندي(، Merete Nordentoft )الدمنارك(، Wilhelm Nordfjord )أيسلندا(، 

 Michael ،)أوروغواي( Silvia Peláez ،)اململكة املتحدة(  Rory O›Connor

 Maurizio Pompili ،)كولومبيا( Alexander Pinzon ،)الصني( Phillips

 Mbolatiana ،)التفيا( Toms Pulmanis ،)سلوفينيا( Vita Postuvan ،)إيطاليا(

Soanirina Raharinivo )مدغشقر(، Lakshmi Ratnayeke )رسي النكا(، 

 Daniel ،)بيالروس( Yury Razvodovsky ،)الهند( Sateesh Babu Ravulapati

 Vsevolod ،)سلوفينيا( Saška Roškar ،)الواليات املتحدة األمريكية( Reidenberg

 Luis Miguel Sanchez-Loyo ،)فنلندا( Outi Ruishalme ،)أوكرانيا( Rozanov

 Lourens Schlebusch ،)أفغانستان( Bashir Ahmad Sarwari ،)املكسيك(

 Chhit ،)سلوفاكيا( Jozef Sidlo ،)أملانيا( Armin Schmidtke ،)جنوب أفريقيا(

Sophal )كمبوديا(، Jean-Pierre Soubrier )فرنسا(، Aida Sylla )السنغال(، 

 Prakarn ،)الربتغال( Alexandre Teixeira ،)هنغاريا( Zonda Tamás

 Kees Van ،)الفلبني( Edgardo Juan Tolentino ،)تايالند( Thomyangkoon

Heeringen )بلجيكا(، Airi Värnik )إستونيا(، Margda Waern )السويد(، 

Abdirisak Mohamed Warsame )الصومال(، Barbara Weil )سويرسا(، 

 Antonio Eugenio ،)منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة( Paul Wong

Zacarias )موزمبيق(، Anka Zavasnik )سلوفينيا(, 

املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية
 Katerina Ainali, Richard Brown, Somnath Chatterji, Dan Chisholm,

 Nicolas Clark, Natalie Drew, Tarun Dua, Jane Ferguson, Michelle

 Funk, Claudia Garcia Moreno, Anna Gruending, Evelyn Kortum,

 Doris Ma Fat, Wahyu Retno Mahanani, Colin Mathers, Mwansa

 Nkowane, Margaret Peden, Vladimir Poznyak, Geoffrey Reed, Dag

 Rekve, Leanne Riley, Florence Rusciano, Chiara Servili, Joanna

 Tempowski, Rebekah Thomas Bosco, Mark van Ommeren, Erica

.Wheeler, Taghi M Yasamy

املكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية
Sebastiana Da Gama Nkomo من املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألفريقيا؛ 

Claudina Cayetano، وHugo Cohen، وDevora Kestel، وJorge Rodriguez من 

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكتني، وNazneen Anwar من املكتب 

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لجنوب رشق آسيا، وMatthijs Muijenمن املكتب 

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبا، و Khalid Saeed من املكتب اإلقليمي ملنظمة 

الصحة العاملية لرشق املتوسط، وYutaro Setoya وXiangdong Wang من املكتب 

اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لغرب املحيط الهادئ. 

املتدربون
 Rhett Corker, Justin Granstein, Henrik Heitmann, Eugenie Ng,

 Amrita Parekh, Charlotte Phillips, Veronica Pisinger, Tahilia Rebello,

.Nóra Sándor

الدعم اإلداري
Adeline Loo )منظمة الصحة العاملية(، Grazia Motturi )منظمة الصحة 

العاملية(، Paule Pillard )منظمة الصحة العاملية(.

فريق اإلنتاج
تحرير: David Bramley ، سويرسا 

التصميم العام وتصميم الرسوم البيانية: Yusuke Nakazawa ، اليابان

Design Frame إخراج النسخة العربية: رشكة

تود منظمة الصحة العاملية أن تشكر الرابطة الدولية ملنع االنتحار )IASP(؛ واملركز 

املتعاون مع منظمة الصحة العاملية للبحوث والتدريب يف مجال الوقاية من 

االنتحار، بريسبان، أسرتاليا؛ واملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية للبحوث 

والتدريب يف مجال الوقاية من االنتحار، بكني، الصني؛ واملركز املتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية للبحوث وتطوير األساليب والتدريب يف مجال الوقاية من االنتحار، 

ستوكهومل، السويد؛ واملركز املعني بالوقاية من االنتحار، اليابان؛ ومراكز مكافحة 

األمراض والوقاية منها )CDC(، الواليات املتحدة األمريكية؛ ومكتب الدفاع ملنع 

االنتحار، الواليات املتحدة األمريكية؛ وحكومة اليابان؛ وحكومة سويرسا؛ واملعهد 

الوطني للصحة النفسية )NIHM(، الواليات املتحدة األمريكية؛ ووكالة الصحة 

 ،)SAMHSA( العامة يف كندا؛ وقسم خدمات الصحة النفسية وسوء استخدام املواد

الواليات املتحدة األمريكية؛ واإلدارة الصحية للمحاربني القدماء، الواليات املتحدة 

األمريكية، عىل مساهامتهم التقنية.

وتود منظمة الصحة العاملية أن تشكر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

)CDC(، الواليات املتحدة األمريكية؛ وحكومة اليابان؛ وحكومة سويرسا؛ واملعهد 

الوطني للصحة النفسية )NIHM(، الواليات املتحدة األمريكية، ملساهامتهم املالية؛ 

وسينجنتا، سويرسا، إلسهامها يف الطباعة.



ملخص تنفيذي
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مقدمة 

اعتمدت جمعية الصحة العاملية السادسة والستون، يف أيار/مايو 2013،  أول 

خطة عمل عىل اإلطالق ملنظمة الصحة العاملية يف مجال الصحة النفسية. وتعد 

قضية الوقاية من االنتحار جزًءا ال يتجزأ من الخطة، بغية خفض معدل االنتحار يف 

البلدان بنسبة 10% بحلول عام 2020 )1(. وال يوجد تفسري واحد للسبب وراء وفاة 

الناس عن طريق االنتحار، غري أن العديد من حاالت االنتحار تحديث نتيجة سلوك 

اندفاعي، ويف مثل هذه الظروف، تكون سهولة الحصول عىل وسائل االنتحار، مثل 

املبيدات الحرشية أو األسلحة النارية، عاماًل مؤثراً فيام إذا كان الشخص املقدم عىل 

االنتحار سيموت أم سُتكتب له النجاة.

وميكن للعوامل االجتامعية والنفسية والثقافية وغريها من العوامل أن تتفاعل معاً 

عىل نحو يؤدي بالشخص إىل السلوك االنتحاري، إال أن الوصم املرتبط باالضطرابات 

النفسية واالنتحار تعني أن العديد من الناس يشعرون بعدم القدرة عىل طلب 

املساعدة. وعىل الرغم من األدلة املتاحة عىل إمكانية تجنب العديد من الوفيات، 

إال أن قضية االنتحار تقل أهميتها يف كثري من األحيان لدى الحكومات وواضعي 

السياسات. والهدف من هذا التقرير هو إعطاء األولوية  للوقاية من االنتحار عىل 

جداول أعامل الصحة العامة ولسياسة العامة عىل الصعيد العاملي، ورفع مستوى 

الوعي حول ظاهرة االنتحار كقضية من قضايا الصحة العامة. وقد ُوِضع التقرير من 

خالل عملية تشاورية عاملية، ويستند إىل مراجعات منهجية للبيانات واألدلة، إىل 

جانب مساهامت الرشكاء واألطراف املعنية. 

وبائيات االنتحار ومحاوالت االنتحار عىل الصعيد العاملي

تشري التقديرات إىل حدوث ما يقرب من 804000 حالة وفاة بسبب االنتحار حول 

العامل يف عام 2012، وهو ما ميثل معدل االنتحار العاملي السنوي امُلَقيَّس حسب 

العمر وهو 11,4 لكل 000 100 نسمة )15 للذكور و8 لإلناث(. ومع ذلك، نظراً ألن 

االنتحار قضية حساسة، وغري مرشوع قانوناً يف بعض البلدان، فإنه من املرجح جداً 

أن يقل اإلبالغ عن محاوالت االنتحار. ويف البلدان التي تتمتع بيانات تسجيل األحوال 

املدنية بالجودة، غالباً ما ُيصنَّف االنتحار خطئاً يف أغلب األحيان عىل أنه حادث 

أو ناجم عن سبب آخر للوفاة. ويعد تسجيل حوادث االنتحار عملية معقد تشمل 

العديد من السلطات مختلفة، وتنطوي عىل إنفاذ القانون يف كثري من األحيان. أما 

يف البلدان التي ال يوجد بها تسجيل موثوق للوفيات، فإن املنتحرين ببساطة ميوتون 

دون أن ُيحىص عددهم. 

ويف البلدان األغنى، يبلغ عدد الرجال الذين ميوتون منتحرين ثالثة أضعاف عدد 

النساء املنتحرات، لكن يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تكون نسبة الذكور 

إىل اإلناث أقل من ذلك بكثري، إذ تبلغ 1,5 رجل لكل امرأة واحدة. وعىل الصعيد 

العاملي، متثل حاالت االنتحار 50% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف بني الرجال 

و71% بني النساء. وفيام يتعلق بالعمر، يبلغ االنتحار أعىل معدالته لدى األشخاص 

البالغة أعامرهم 70 سنة أو أكرث لكل من الرجال والنساء عىل حٍد سواء، يف جميع 

مناطق العامل تقريباً. ويف بعض البلدان، يبلغ االنتحار أعىل معدالته بني الشباب، 

وعىل الصعيد العاملي، يعد االنتحار ثاين أهم أسباب الوفاة يف الفئة العمرية 15 - 29 

عاماً. ويأيت ابتالع املبيدات الحرشي والشنق واألسلحة النارية من بني الوسائل األكرث 

شيوعاً لالنتحار عىل مستوى العامل، إال أنه هناك طرق أخرى يلجأ إليها املقدمون عىل 

االنتحار وتتفاوت غالباً وفقاً للفئة السكانية التي ينتمي إليها هؤالء األشخاص. 

وأمام كل حالة وفاة جراء االنتحار يقابلها كثري من املحاوالت كل عام؛ فوجود 

ل عامل الخطر األهم بني عموم السكان.  محاولة انتحار سابقة يف سجل األفراد يشكِّ

وبالنسبة لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار عىل حد سواء، هناك حاجة إىل تحسني 

توافر وجودة البيانات يف سجالت األحوال املدنية، وأنظمة املستشفيات، واملسوحات 

من أجل الوقاية من االنتحار عىل نحو فعال.

ويتمثل أحد العنارص األساسية للوقاية من االنتحار يف وضع قيوٍد عىل إتاحة الوسائل 

املستخدمة يف االنتحار. ومع ذلك، فإن السياسات املعنية بوضع هذه القيود )مثل 

الحد من إمكانية الحصول عىل املبيدات الحرشية واألسلحة النارية أو وضع الحواجز 

عىل الجسور( تتطلب فهم تفضيل وسيلة عن أخرى بني الفئات املختلفة يف املجتمع، 

وتعتمد عىل التجاوب والتعاون بني قطاعات عديدة.
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عوامل الخطر والحامية، والتدخالت ذات الصلة 

تتفاعل عادًة عوامل الخطر التي تراكمت مبرور الوقت لزيادة قابلية تأثر الشخص 

بالسلوك االنتحاري.

وتشمل عوامل الخطر املرتبطة باملنظومة الصحية واملجتمع ككل الصعوبات سواًء يف 

إتاحة الرعاية الصحية أو تلقي الرعاية الالزمة، وسهولة الحصول عىل وسائل االنتحار، 

والتقارير اإلعالمية غري املالمئة التي تعمد إىل التهويل يف تغطية ظاهرة االنتحار، 

مام يزيد من خطر »تقليد« عمليات االنتحار، والوصم الذي يالحق الناس الذين 

يلتمسون املساعدة للتغلب عىل السلوكيات االنتحارية أو لحل املشاكل املتعلقة 

بالصحة النفسية وسوء استخدام املواد.

وتشمل املخاطر املرتبطة باملجتمع والعالقات الحرب والكوارث، وضغوط التبادل 

الثقايف )عىل سبيل املثال، بني الشعوب األصلية أو النازحني(، والتمييز، والشعور 

بالعزلة، واالنتهاكات، والعنف، والعالقات املنطوية عىل نزاعات. أما عوامل الخطر 

عىل مستوى األفراد فتشمل محاوالت االنتحار السابقة، واالضطرابات النفسية، 

تعاطي الكحول عىل نحو ضار، والتعرض للخسارة املالية، ومعاناة اآلالم املزمنة، 

ووجود تاريخ عائيل لالنتحار.

وتنقسم اسرتاتيجيات التصدي لعوامل الخطر إىل ثالثة أنواع؛ األول هو اسرتاتيجيات 

الوقاية »العامة«، املصممة للوصول إىل جميع الفئات السكانية. وقد يهدف هذا 

النوع إىل زيادة فرص الحصول عىل الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة النفسية، والحد 

من تعاطي الكحول عىل نحو ضار، والحد من فرص الحصول عىل وسائل االنتحار 

أو تعزيز التغطية اإلعالمية املسؤولة. والنوع الثاين اسرتاتيجيات الوقاية »االنتقائية« 

التي تستهدف الفئات األكرث قابلية للتأثر مثل األشخاص الذين سبق له أن عانوا 

من الصدمات النفسية أو االنتهاكات، وأولئك املترضرين من الرصاعات أو الكوارث، 

والالجئني واملهاجرين، واألشخاص املفجوعني بسبب االنتحار، من خالل تدريب 

»الحراس« الذين يساعدون أشخاصاً قابلني للتأثر، ويقدمون خدمات املساندة مثل 

خطوط املساعدة. والنوع الثالث هو االسرتاتيجيات »املحددة« التي تستهدف 

أفراد قابلني للتأثر بعينهم ممن يحصلون عىل دعم املجتمع املحيل، ومتابعة من 

غادر مرافق الرعاية الصحية، وتثقيف وتدريب العاملني الصحيني، وتحسني تحديد 

عملية االضطرابات النفسية واالضطرابات الناجمة عن سوء استخدام املواد. وميكن 

أيضاً تعزيز الوقاية من خالل تشجيع عوامل الحامية مثل قوة العالقات الشخصية، 

ومنظومة املعتقدات الشخصية واسرتاتيجيات التأقلم اإليجابية.

الوضع الحايل للوقاية من االنتحار

لقد زادت املعرفة بالسلوك االنتحاري يف العقود األخرية  إىل حد كبري. وأثبتت 

البحوث، عىل سبيل املثال، أهمية التفاعل بني العوامل البيولوجية والنفسية 

واالجتامعية والبيئية والثقافية يف تحديد السلوكيات االنتحارية. ويف الوقت 

نفسه، ساعدت الوبائيات يف تحديد عوامل الخطر والحامية التي تؤثر عىل ظاهرة 

االنتحار بني عموم السكان والفئات األضعف عىل حد سواء. وأصبح التباين الثقايف 

يف خطورة االنتحار واضحاً أيضاً، مع وجود دور للثقافة سواء يف زيادة خطورة 

السلوك االنتحاري أو يف الحامية منه.

وفيام يتعلق بالسياسات، فمن املعروف أن 28 بلداً اليوم لديها اسرتاتيجيات 

وطنية للوقاية من االنتحار، يف حني تحتفل جميع بلدان العامل باليوم العاملي ملنع 

االنتحار، والذي تنظمه الرابطة الدولية ملنع االنتحار، يف 10 سبتمرب/أيلول من كل 

عام. باإلضافة إىل ذلك، أقيم العديد من الوحدات البحثية املعنية بظاهرة االنتحار 

وهناك دورات أكادميية تركز عىل االنتحار وسبل الوقاية منه. ولتوفري املساعدة 

العملية، متت االستعانة باملهنيني الصحيني غري املتخصصني لتحسني تقييم ومعالجة 

السلوكيات االنتحارية، وأنشئت جامعات املساعدة الذاتية من املفجوعني يف 

بون عىل تقديم املشورة عرب  العديد من األماكن، ويساعد أفراد متطوعون ُمَدرَّ

اإلنرتنت والهاتف.

ويف منتصف القرن املايض، قام العديد من البلدان بإلغاء تجريم االنتحار، مام 

سهل كثرياً عىل ذوي السلوكيات االنتحارية أن يطلبوا املساعدة.

العمل نحو تحقيق استجابة شاملة للوقاية من االنتحار

تتمثل الطريقة املنهجية لتطوير االستجابة الوطنية نحو ظاهرة االنتحار يف صياغة 

اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار. وتشري االسرتاتيجية الوطنية إىل التزام 

الحكومة الواضح للتعامل مع قضية االنتحار. وتشمل االسرتاتيجيات الوطنية 

النموذجية مجموعة من االسرتاتيجيات الوقائية مثل الرتصد، وتقييد الحصول عىل 

وسائل االنتحار، واملبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم، والحد من الوصم، ورفع مستوى 

الوعي العام وكذلك تدريب العاملني الصحيني واملعلمني والرشطة وسائر العاملني 

بالخطوط األمامية. كام أنها عادًة ما تشمل خدمات التدخل يف األزمات والتدخل 

الذي يجرى عقب حادثة االنتحار لتقديم الدعم للمفجوعني أو املتأثرين باالنتحار.

والعنارص الرئيسية يف عملية وضع اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار هي 

جعل إعطاء األولوية يف قطاعات متعددة، ال تقترص فقط عىل القطاع الصحي، 

ولكن تشمل أيضاً التعليم والعمل والرعاية االجتامعية والقضاء وغري ذلك. ويجب 

أن تكون االسرتاتيجية متالمئة مع السياق الثقايف واالجتامعي يف كل بلد، وترسخ 

أفضل املامرسات والتدخالت املسندة بالبيِّنات يف نهج شامل. وينبغي تخصيص 

املوارد لتحقيق كل من األهداف القصرية إىل املتوسطة والطويلة األمد، ويجب أن 

يكون هناك تخطيط فّعال، كام يتعني تقييم االسرتاتيجية بانتظام، مع االستفادة 

من نتائج التقييم يف التخطيط املستقبيل.

ويف البلدان التي مل توضع فيها حتى اآلن اسرتاتيجية وطنية شاملة، يجب أال 

يكون ذلك عقبة أمام تنفيذ الربامج التي تستهدف الوقاية من االنتحار، ألن ذلك 

هة  من شأنه أن يسهم يف تحقيق االستجابة الوطنية. وتهدف هذه الربامج املوجَّ

إىل تحديد الفئات املعرضة لخطر االنتحار وتحسني فرص الحصول عىل الخدمات 

واملوارد لتلك الفئات.
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الخطوات املستقبلية للوقاية من االنتحار

يضطلع وزراء الصحة بدور هام يف توفري الريادة والجمع بني األطراف املعنية من 

القطاعات األخرى يف بالدهم. ويف البلدان التي مل تجر فيها حتى اآلن األنشطة 

املعنية بالوقاية من االنتحار، يكون الرتكيز عىل إرشاك األطراف املعنية واستحداث 

األنشطة حيثام يكون هناك حاجة ماسة إليها أو حيثام تكون املوارد موجودة 

بالفعل. ومن الرضوري أيضاً تحسني الرتصد يف هذه املرحلة. أما يف البلدان التي 

يوجد بها بعض األنشطة القامئة للوقاية من االنتحار، فإن تحليل الوضع ميكن أن 

يوضح ما هو قائم بالفعل ويشري إىل مكان وجود الثغرات التي يتعني معالجتها. 

وينبغي للبلدان التي لديها بالفعل استجابة وطنية شاملة نسبياً أن تركز عىل تقييم 

وتحسني وتحديث معارفهم بالبيانات الجديدة والتأكيد عىل الفعالية والكفاءة.

وينبغي يف الخطوات املستقبلية مراعاة أمرين؛ أوالً، ينبغي تنفيذ األنشطة املعنية 

بالوقاية من االنتحار يف نفس الوقت مع جمع البيانات. ثانياً، حتى لو كان هناك 

شعور بأن البالد ليست مستعدة بعد ألن يكون لديها اسرتاتيجية وطنية وقائية، 

فإن عملية التشاور مع األطراف املعنية حول االستجابة الوطنية تجلب الفائدة يف 

كثري من األحيان وتخلق بيئة من أجل التغيري. ومن خالل عملية خلق االستجابة 

الوطنية، تصبح األطراف املعنية ملتزمة، ويتم تشجيع الحوار العام حول الوصم 

وتحديد الفئات القابلة للتأثر ووضع األولويات البحثية ورفع مستوى الوعي العام 

اإلعالمي. والتوعية 

وميكن أن تشتمل مؤرشات قياس التقدم املحرز إثر تنفيذ االسرتاتيجية عىل اآليت:

انخفاض النسبة املئوية يف معدل االنتحار؛  •

عدد التدخالت التي تم تنفيذها بنجاح للوقاية من االنتحار؛   •

انخفاض عدد محاوالت االنتحار التي دخلت املستشفيات.  •

وميكن للبلدان التي تسرتشد بخطة عمل منظمة الصحة العاملية بشأن الصحة 

النفسية 2013 -2020 )1( أن تستهدف تخفيض معدل االنتحار بنسبة %10. 

وسوف ترغب بلدان كثرية يف خفض معدل االنتحار بنسبة أكرب. وعىل املدى 

الطويل، من املهم أن يصبح الحد من املخاطر جزءاً من الطريق نحو الحد من 

االنتحار. كام أن تعزيز عوامل الحامية سوف يساعد عىل البناء من أجل املستقبل 

– املستقبل الذي تقدم فيه املنظامت املجتمعية الدعم واإلحالة املناسبة ملن هم 

يف حاجة إىل املساعدة، وتعزز فيه األرس واألوساط االجتامعية القدرة عىل التعايف 

والتدخل بشكل فعال ملساعدة املقربني إليهم، ويوجد فيه مناخ اجتامعي ال يعد 

فيه التامس املساعدة من املحظورات ويتم فيه تشجيع الحوار العام.

رسائل مهمة

يخّلف االنتحار أرقام مرتفعة من الضحايا؛ إذ يلقى ما يزيد عىل 800 ألف شخص 

حتفه كل عام جراء االنتحار الذي يعد يحتل املرتبة الثانية بني أهم أسباب الوفاة 

بني الشباب يف الفئة العمرية 15-29 سنة عىل مستوى العامل. وهناك مؤرشات 

عىل أنه مقابل كل شخص بالغ مات منتحراً كانت هناك أكرث ما يزيد عىل 20 

شخصاً آخرين حاولوا االنتحار.

االنتحار هو أمر ميكن توقيه؛ وليك تفلح االستجابات الوطنية للتصدي له، متس 

الحاجة إىل وضع اسرتاتيجية شاملة متعددة القطاعات بشأن الوقاية من االنتحار.

تقييد إمكانية الحصول عىل وسائل االنتحار أمر ذو جدوى؛ إذ أن إحدى 

االسرتاتيجيات الفعالة للوقاية من االنتحار ومنع محاوالت االنتحار هي الحد 

من إمكانية الحصول عىل وسائل االنتحار األكرث شيوعاً، مثل املبيدات الحرشية، 

واألسلحة النارية، وبعض األدوية.

ناً  يجب إدماج الوقاية من االنتحار يف خدمات الرعاية الصحية بوصفها مكوِّ

أساسياً. فاالضطرابات النفسية وتعاطي الكحول عىل نحو ضار يسهم يف كثري من 

حاالت االنتحار حول العامل. لذا، فالتحديد املبكر لألعراض االنتحارية وإدارتها عىل 

نحول فعال عنرصان مهامن يف ضامن حصول األفراد عىل الرعاية التي يحتاجونها.

تلعب املجتمعات دوراً حيوياً يف الوقاية من االنتحار، إذ أن باستطاعتها تقديم 

الدعم االجتامعي لألفراد املعرضون ملخاطر االنتحار واملشاركة يف رعاية املتابعة 

والتصدي للوصم ودعم املفجوعني من انتحار املقربني إليهم.
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كل عملية انتحار هي مأساة شخصية تنهي حياة الفرد قبل األوان ولها تأثري مضاعف 

ومستمر، مام يؤثر بشكل كبري عىل حياة األرس واألصدقاء واملجتمعات. وكل عام، 

ميوت أكرث من 800 ألف شخص منتحراً - شخص واحد كل 40 ثانية. ومن هنا، 

فاالنتحار ميثل قضية من قضايا الصحة العامة التي تؤثر عىل مجتمعات ومقاطعات 

وبلدان بأكملها. 

ويأيت الشباب من بني الفئات األكرث ترضراً؛ ففي الوقت الحايل، يعد االنتحار ثاين أهم 

أسباب الوفاة يف الفئة العمرية 15-29 عاماً عىل الصعيد العاملي. وتتباين األرقام بني 

البلدان، إال أن البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل هي التي تتحمل معظم العبء 

الناجم عن عمليات االنتحار عىل الصعيد العاملي، ويقع ما يقدر بـ 75% من جميع 

حاالت االنتحار يف هذه البلدان.

ويف مايو/أيار 2013، اعتمدت جمعية الصحة العاملية السادسة والستون رسمياً أول 

خطة عمل عىل اإلطالق ملنظمة الصحة العاملية يف مجال الصحة النفسية. وتدعو 

خطة العمل جميع الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية إىل إثبات التزامها 

املتزايد بالصحة النفسية من خالل تحقيق أهداف محددة. فالوقاية من االنتحار 

جزء ال يتجزأ من خطة العمل الخاصة بالصحة النفسية، وذلك بهدف خفض معدل 

االنتحار يف البلدان بنسبة 10% بحلول عام 2020 )1(. 

ما هي أسباب االنتحار؟ ملاذا ينهي هذا العدد الكبري من الناس حياتهم كل عام؟ هل 

هو بسبب الفقر؟ البطالة؟ انهيار العالقات؟ أم هو بسبب االكتئاب أو االضطرابات 

النفسية الخطرية األخرى؟ هل االنتحار نتيجة لفعل متهور، أم أنه نتيجة التأثريات 

الخافضة للتثبيط الكحول أو العقاقري؟ هناك العديد من هذه األسئلة، إال أنه ال 

توجد إجابات بسيطة لها. وال يوجد عامل واحد يكفي لتفسري سبب وفاة شخص 

منتحراً: السلوك االنتحاري هو ظاهرة معقدة تتأثر بعدة عوامل تتفاعل مع بعضها 

البعض- عوامل شخصية واجتامعية ونفسية وثقافية وبيولوجية وبيئية.

يف حني أن العالقة بني االنتحار واالضطرابات النفسية مثبتة جيداً، توجد تعميامت 

واسعة لعوامل الخطر. وتوضح األدلة املتزايدة أن السياق رضوري لفهم خطر 

االنتحار. ويقع العديد من حاالت االنتحار بشكل متهور يف لحظات األزمة، ويف هذه 

الظروف، تحدد سهولة الحصول عىل وسائل االنتحار - مثل املبيدات الحرشية أو 

األسلحة النارية - ما إذا كان الشخص سيعيش أو سيموت. وتشمل عوامل الخطر 

األخرى التي قد تؤدي إىل االنتحار انهيار القدرة عىل التعامل مع ضغوط الحياة 

الحادة أو املزمنة، مثل املشاكل املالية. باإلضافة إىل ذلك، ترتبط حاالت العنف القائم 

عىل نوع الجنس وانتهاك األطفال ارتباطاً قوياً بالسلوك االنتحاري. تختلف معدالت 

االنتحار أيضاً داخل البلدان، وتكون أعىل املعدالت بني من ينتمون إىل األقليات أو 

الذين يعانون من التمييز.

والوصم، السيام املحيط باالضطرابات النفسية واالنتحار، يعني منع الكثري من األفراد 

من طلب املساعدة. كام أن رفع مستوى الوعي املجتمع وكرس املحظورات من األمور 

الرضورية بالنسبة للبلدان التي تبذل جهوداً للوقاية من االنتحار.

والواقع أن لدينا حلوالً كثرية لهذه القضايا، ترتافق مع قاعدة معرفية قوية مبا يكفي 

لتمكيننا من العمل.

حاالت االنتحار ميكن الوقاية منها

تحتاج الجهود املبذولة للوقاية من االنتحار إىل التنسيق والتعاون بني قطاعات 

متعددة يف املجتمع، القطاعني العام والخاص عىل حد سواء، مبا يف ذلك القطاعات 

الصحية وغري الصحية مثل التعليم، والعمل، والزراعة، واألعامل التجارية، والعدل، 

والقانون، والدفاع، والسياسة واإلعالم. ويجب أن تكون هذه الجهود شاملة 

ومتكاملة ومتآزرة، نظراً ألنه ال يوجد نهج واحد ميكن أن يؤثر وحده عىل مشكلة 

معقدة مثل االنتحار.

وتتمثل إحدى االسرتاتيجيات املعرتف بها للوقاية من االنتحار يف تقييم ومعالجة 

االضطرابات النفسية، كام هو موضح يف برنامج العمل عىل رأب الفجوة يف 

الصحة النفسية )mhGAP( ملنظمة الصحة العاملية، الذي يحدد االسرتاتيجيات 

املسندة بالبيِّنات عىل مستوى األفراد، مبا يف ذلك تقييم ومعالجة األشخاص الذين 

حاولوا االنتحار. وعىل مستوى السكان، يدعو برنامج العمل عىل رأب الفجوة 

يف الصحة النفسية )mhGAP( إىل تقييد الحصول عىل وسائل االنتحار، ووضع 

سياسات للحد من تعاطي الكحول عىل نحو ضار من خالل مجموعة من خيارات 

السياسات العامة، وتشجيع وسائل اإلعالم عىل اتباع مامرسات مسؤولة يف كتابة 

باالنتحار. املتصلة  التقارير 

عالوة عىل ذلك، ثبت أيضاً جدوى تحديد أولويات التدخالت الوقائية بني الفئات 

السكانية القابلة للتأثر، مبا يف ذلك أولئك الذين حاولوا االنتحار يف السابق. ونتيجة 

لذلك، اعترب »التدخل الذي يجرى عقب حادثة انتحار لتقديم الدعم للمفجوعني 

أو املتأثرين باالنتحار« مكوناً مهاًم يف جهود الوقاية من االنتحار؛ كام تحتاج األرس 

املكلومة وأصدقاء األفراد الذين ماتوا منتحرين إىل الرعاية والدعم. 

وتتطلب الوقاية من االنتحار وجود رؤية وخطة ومجموعة من االسرتاتيجيات. 

ويجب أن تسرتشد هذه الجهود ببيانات. ويجب إنشاء إطار توجيهي للمفاهيم 

بطريقة محددة ثقافياً، عىل الرغم من وجود مجموعة من االسرتاتيجيات العاملية 

املجدية يف جميع البلدان. وتعد القيادة املعززة املستدامة أمراً رضورياً ألن أهداف 

الوقاية من االنتحار ال ميكن أن تتحقق إال من خالل جهد مستدام.

ومن أجل إحراز تغري اجتامعي، هناك حاجة إىل ثالثة عوامل مهمة هي: املعرفة 

)سواء العلمية واملسرتشدة باملامرسة(، والرأي العام )اإلرادة السياسية(، واالسرتاتيجية 

االجتامعية مثل االستجابة الوطنية لتحقيق أهداف الوقاية من االنتحار.

أهداف التقرير

عىل الرغم من وجود أدلة عىل أنه ميكن تجنب العديد من الوفيات، بتدخالت 

منخفضة التكلفة يف كثري من األحيان، إال أن االنتحار يف الغالب له أولوية متدنية 

لدى الحكومات وواضعي السياسات يف جميع أنحاء العامل. ومن هنا، فالهدف 

من هذا التقرير هو إعطاء األولوية للوقاية من االنتحار يف جداول أعامل الصحة 

العامة والسياسات العامة عىل الصعيد العاملي وزيادة الوعي العام بقضية 

االنتحار باعتباره قضية صحية عامة. ومن خالل هذا التقرير، تعرض منظمة 

الصحة العاملية التوصيات املسندة بالبيِّنات للحد من حاالت االنتحار ودعوة 

الرشكاء لزيادة جهودهم للوقاية منه. 
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ويسلط التقرير الضوء عىل حجم املشكلة، واصفاً الوضع والعواقب املرتتبة عىل كل 

من االنتحار ومحاوالت االنتحار يف جميع أنحاء العامل من خالل االعتامد عىل جميع 

البيانات املتاحة. وتقدم أقسام محددة من التقرير نصائح عملية بشأن نهج الصحة 

العامة التي ميكن أن تعتمدها البلدان للوقاية من االنتحار طوال العمر.

و من املتوقع أن يكون هذا التقرير مصدراً رئيسياً ألولئك الذين يشاركون يف بذل 

الجهود للوقاية من االنتحار، مبا يف ذلك أوالً وعىل رأسهم وزارات الصحة، واملخططني 

وواضعي السياسات، وأيضاً املنظامت غري الحكومية، والباحثني، والعاملني يف مجال 

الصحة واملجتمع، ووسائل اإلعالم، وعامة الشعب.

املنهج

أُِعد هذا التقرير من خالل عملية تشاورية عىل الصعيد العاملي ويقوم عىل 

املراجعات املنهجية للبيانات واألدلة القامئة وكذلك املدخالت من العديد من 

مختلف الرشكاء واألطراف املعنية، من داخل وخارج منظمة الصحة العاملية عىل 

حد سواء. وتم وضع تصور لألقسام وصياغتها من قبل كبار الخرباء يف مجال الوقاية 

من االنتحار الذين اعتمدوا عىل الخربة الجامعية لرسم صورة عاملية لظاهرة االنتحار 

ووضع خارطة طريق للوقاية من االنتحار.

املصطلحات

من الرضوري أن نعرتف أنه أثناء عملية تجميع هذا التقرير، جرى كثري من النقاش 

فيام يتعلق بالتعريفات، مع االتفاق النهايئ عىل البنود املذكورة أدناه. وهذا ال يعني 

إنكار التطور املستمر يف املصطلحات يف هذا املجال واستخدام مصطلحات مختلفة 

ألسباب وجيهة جداً يف أماكن أخرى يف هذا القطاع. وحسم قضايا املصطلحات 

والتعريفات للسلوك االنتحاري بشكل قاطع هو أمر خارج نطاق هذا التقرير.

وألغراض هذا التقرير، االنتحار هو القتل العمد للنفس.

وألغرض هذا التقرير، يستخدم تعبري محاولة االنتحار ليعني أي سلوك انتحاري غري 

قاتل، ويشري إىل تناول الشخص للسم عمداً أو اإلصابة أو إيذاء النفس الذي قد 

يكون أو ال يكون له نية أو نتيجة قاتلة.

من الرضوري أن نعرتف باآلثار والتعقيدات املرتتبة عىل إدراج إيذاء النفس يف 

تعريف »محاولة االنتحار«. وهذا يعني أن إيذاء النفس غري املميت دون قصد 

االنتحار يندرج تحت هذا املصطلح، وهذه مسألة إشكالية بسبب التنوعات املمكنة 

يف التدخالت ذات العالقة. مع ذلك، يصعب تقييم نية االنتحار حيث أنها قد تكون 

محاطة بالتناقض أو حتى اإلخفاء. 

عالوة عىل ذلك، فإن الوفيات الناجمة عن إيذاء النفس دون قصد االنتحار، أو 

محاوالت االنتحار بقصد االنتحار يف بادئ األمر وحيث مل يعد الشخص راغباً يف 

املوت إال أنه أصبح عىل وشك النهاية، قد يتم تضمينها يف البيانات حول الوفيات 

الناجمة عن االنتحار. التمييز بني االثنني أمر صعب، لذلك فمن غري املمكن التأكد 

من نسب الحاالت التي ُتعَزى إىل إيذاء النفس بقصد أو دون قصد االنتحار.

يشري السلوك االنتحاري إىل مجموعة من السلوكيات التي تشمل التفكري يف 

االنتحار )أو التصور(، والتخطيط لالنتحار، ومحاولة االنتحار واالنتحار يف حد 

ذاته. إن إدراج التصور يف السلوك االنتحاري هو قضية معقدة يدور حولها الحوار 

األكادميي الجاد املستمر. تم اتخاذ القرار بإدراج التصور يف السلوك االنتحاري 

لغرض التبسيط حيث أن التنوع يف مصادر البحوث الواردة يف هذا التقرير ال 

تتفق يف مواقفها حول التصور.

محتويات هذا التقرير

ويعرض هذا التقرير، الذي يعد املطبوعة األوىل من نوعها ملنظمة الصحة 

العاملية، نبذة شاملة عن االنتحار، ومحاوالت االنتحار، والجهود املبذولة للوقاية 

من االنتحار يف جميع أنحاء العامل، ويحدد األساليب املسندة بالبيِّنات لوضع 

السياسات وتطوير الربامج املعنية بالوقاية من االنتحار التي ميكن تكييفها عىل 

مختلف املواقع. ويعرب التقرير عن منوذج الصحة العامة للوقاية من  االنتحار 

)الشكل 1(. وتبعاً لهذه الخطوات، تبدأ عملية الوقاية من االنتحار بالرتصد 

لتحديد املشكلة وفهمها، وييل ذلك تحديد عوامل الخطر والحامية )وكذلك 

التدخالت الفعالة(، ويتوج بالتنفيذ، الذي يشمل التقييم واالرتقاء مبستوى 

التدخالت ويؤدي إىل إعادة النظر يف الرتصد والخطوات التي أعقبت ذلك. ويجب 

إعداد إطار شامل للمفاهيم- من الناحية املثالية، إعداد اسرتاتيجية وطنية 

شاملة - بأسلوب مالئم ثقافياً ومستنري بالبيانات من أجل توجيه التنمية والتنفيذ 

والتقييم مع توافر الرؤية، واإلرادة السياسية، والقيادة، وقبول األطراف املعنية، 

وأخرياً وليس آخراً، التمويل من أجل الوقاية من االنتحار.

وظل االنتحار، برغم أنه أحد أهم أسباب الوفاة يف جميع أنحاء العامل، ذا أولوية 

متدنية يف مجال الصحة العامة. ومل تحوز قضية الوقاية من االنتحار والبحوث املعنية 

بها عىل االستثامرات املالية أو البرشية التي هي بأمس الحاجة إليها. ومن املأمول أن 

يكون هذا التقرير مبثابة اللبنة األساسية لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات شاملة للوقاية 

من االنتحار يف جميع أنحاء العامل.
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1. الرتصد 

3. إعداد وتقييم التدخالت

2. تحديد عوامل الخطر والحامية

4. التنفيذ

قم بإجراء البحوث الكتشاف سبب وقوع السلوك 

االنتحاري و وفيمن يؤثر

افع مستوى التدخالت الفعالة والواعدة وتقييم 

تأثريها وفعاليتها

حدد مشكلة السلوك االنتحاري من خالل جمع 

البيانات بشكل منهجي

صمم ونفذ وقيم التدخالت للتعرف 

عىل املجدي منها

 ما هي األسباب وما الذي ميكن أن

يخفف من تأثريها؟

االرتقاء مبستوى السياسات والربامج الفعالة

ما هي املشكلة؟

ما هي التدخالت املجدية وملن؟

الشكل 1. منوذج الصحة العامة



وبائيات االنتحار ومحاوالت االنتحار 
عىل الصعيد العاملي
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الخرافة:

الناس الذين يتحدثون عن االنتحار 

ال يقصدون القيام بذلك.

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

الناس الذين يتحدثون عن االنتحار 
قد يسعون للحصول عىل املساعدة 
أو الدعم.عدد كبري من الناس الذين 

يفكرون يف االنتحار يعانون من القلق 
واالكتئاب واليأس و ورمبا يشعرون أنه 

ال يوجد خيار آخر.
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البيانات غري متوفرة10.0- 14.9

5.0 <

معدل االنتحار )لكل 100000 نسمة(

ال ينطبق≤ 15.0

9.9 -5.0

17008500 3400 كيلو مرت

يختلف معدل انتشار وخصائص وأساليب السلوك االنتحاري عىل نطاق واسع 

بني املجتمعات املختلفة، يف مختلف املجموعات الدميوغرافية وعىل مر الزمن. 

وبالتايل، الرتصد الحديث لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار هو مكون رئييس 

للجهود الوطنية واملحلية املبذولة للوقاية من االنتحار. واالنتحار موصوم )أو غري 

قانوين( يف العديد من البلدان. ونتيجة لذلك، فمن الصعب الحصول عىل بيانات 

عملية ذات جودة عالية حول السلوك االنتحاري، السيام يف البلدان التي ليس 

لديها نظم جيدة يف تسجيل األحوال املدنية )التي تسجل الوفيات الناجمة عن 

االنتحار( أو نظم جيدة لجمع البيانات حول توفري خدمات املستشفيات )التي 

تسجل محاوالت االنتحار التي عولجت طبياً(. ويتطلب وضع وتنفيذ الربامج 

املعنية بالوقاية من االنتحار املناسبة للمجتمع أو البلد كل من اإلملام بأوجه 

القصور يف البيانات املتاحة وااللتزام بتحسني جودة البيانات عىل حد سواء لتعرب 

بدقة أكرب عن فعالية التدخالت النوعية.

الخريطة 1. معدالت االنتحار املقيسة حسب العمر )لكل 100000 نسمة(. كال الجنسني، 2012

الوفيات الناجمة عن االنتحار

يتمثل املصدر األويل للبيانات املستخدمة يف هذا الفصل يف التقديرات الصحية 

العاملية الخاصة باملنظمة. وتستند التقديرات إىل حد كبري إىل قاعدة بيانات الوفيات 

ملنظمة الصحة العاملية - التسجيل الحيوي العاملي وتسجيل سبب الوفاة - التي تم 

إنشاؤها من البيانات املقدمة ملنظمة الصحة العاملية من قبل الدول األعضاء )2(. 

وُيسَتخَدم عدد من تقنيات إعداد النامذج اإلحصائية للوصول إىل التقديرات. وجرى 

وصف أساليب توليد هذه التقديرات يف الوثائق التقنية الصادرة عن قسم نظم 

املعلومات واإلحصاءات الصحية يف منظمة الصحة العاملية )3(. ويعرض هذا الفصل 

النتائج العاملية واإلقليمية. ويف معظم الحاالت، ُتقاس املعدالت املبلغ عنها حسب 

العمر استناداً إىل التوزيع العمري للمعيار الدويل للسكان ملنظمة الصحة العاملية، 

ومن ثم ميكن املقارنة عىل نحو أسهل بني األقاليم وبني فرتات زمنية مختلفة. ويتم 

عرض التقديرات الخاصة بكل بلد فيام يتعلق مبعدالت االنتحار لعام 2012 يف 172 

دولة من الدول األعضاء التي يبلغ عدد سكانها 300000 أو أكرث يف الخريطة 1 

وامللحقني 1 و و2 )املعدالت غري مستقرة يف البلدان ذات الكثافة السكانية األقل(.

معدالت االنتحار العاملية واإلقليمية
كام هو موضح يف الجدول 1، هناك ما يقدر بـ 804000 حالة وفاة ناجمة عن 

االنتحار يف جميع أنحاء العامل يف عام 2012. وهذا يشري إىل أن معدل االنتحار 

امُلَقيَّس حسب العمر سنوياً عىل الصعيد العاملي هو 11.4 لكل 100000 نسمة 

)15.0 للذكور و8.0 لإلناث(.
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سة حسب املعيار الدويل للسكان ملنظمة الصحة العاملية، الذي يضبط االختالفات يف البنية العمرية مام يسهل املقارنات بني األقاليم مع مرور الزمن. * املعدالت ُمَقيَّ

** تشمل بيانات لثالثة أقاليم ليست من الدول أعضاء يف منظمة الصحة العاملية.

الجدول  1. األعداد واملعدالت املقدرة لالنتحار إقليمياً وعاملياً، 2012

اإلقليم

  السكان%

 عىل الصعيد

العاملي

 عدد حاالت

 االنتحار، 2012

)باآلالف(

  حاالت%

االنتحار

 عىل الصعيد

العاملي

 معدالت االنتحار امُلَقيَّسة* حسب

العمر )لكل 100000(، 2012

 نسبة

 الذكور:اإلناث يف

 معدالت االنتحار

 امُلَقيَّسة حسب

العمر، 2012

 كال

الجنسني
الذكوراإلناث

100.011.48.015.01.9%100.0804%عاملياً**

23.912.75.719.93.5%17.9192%جميع الدول األعضاء املرتفعة الدخل

75.511.28.713.71.6%81.7607% جميع الدول األعضاء املنخفضة واملتوسطة الدخل

7.610.05.814.42.5%12.661% البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أفريقيا

4.36.12.79.83.6%8.235%البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف األمريكتني

3.76.45.27.51.4%8.030%البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف رشق املتوسط

4.312.04.920.04.1%3.835%البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أوروبا

39.117.713.921.61.6%25.9314%البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف جنوب رشق آسيا

16.37.57.97.20.9%23.1131%البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف غرب املحيط الهادئ

**أقاليم البنك الدويل

24.512.75.719.93.5%18.3197%مرتفعة الدخل

23.87.56.58.71.3%34.3191% أعىل رشيحة متوسطة الدخل

41.414.110.418.01.7%35.4333% أقل رشيحة متوسطة الدخل

10.213.410.017.01.7%12.082%منخفضة الدخل
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من بني البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أقاليم منظمة الصحة العاملية الستة، 

هناك نطاق يقرب من ثالثة أضعاف يف معدل االنتحار امُلَقيَّس حسب العمر، من أدىن 

مستوى يبلغ 6.1 لكل 100000 يف إقليم األمريكتني إىل أعىل مستوى يبلغ 17.7 لكل 

100000 يف إقليم جنوب رشق آسيا. أحد نتائج معدالت االنتحار املختلفة يف أقاليم 

منظمة الصحة العاملية هي أنه يف عام 2012 كان إقليم جنوب رشق آسيا ميثل %26 

من سكان العامل إال أنه ميثل 39% من حاالت االنتحار عىل الصعيد العاملي )الشكل 3(.

يبدو هذا االختالف يف املعدالت أكرث وضوحاً عند مقارنة البيانات عىل املستوى 

القطري. ففي الـ 172 بلداً التي يبلغ عدد سكانها أكرث من 300000، ترتاوح 

معدالت االنتحار امُلَقيَّسة حسب العمر من 0.4 إىل 44.2 لكل 100000 - النطاق 

105 ضعفاً. وكان حجم هذه االختالفات مستقراً إىل حد ما مع مرور الوقت: يف 

عام 2000 تراوح النطاق يف معدالت االنتحار امُلَقيَّسة حسب العمر يف الـ 172 

بلداً من 0.5 إىل 52.7  لكل 100000 )الفرق 103 ضعفاً(. 

البلدان املرتفعة الدخل  العمر أكرب إىل حد ما يف  امُلَقيَّس حسب  معدل االنتحار 

 100000 11.2 لكل  الدخل )12.7 مقابل  املنخفضة واملتوسطة  بالبلدان  مقارنًة 

الذين  العامل  النسبة األكرب بكثري لسكان  نسمة(. مع ذلك، ومع األخذ يف االعتبار 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، إال أن 75.5% من حاالت  يقيمون يف 

.)2 البلدان )الشكل  العاملي تقع يف هذه  الصعيد  االنتحار عىل 
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الشكل 2. حاالت االنتحار عىل الصعيد العاملي بحسب السن ومستوى دخل البلد، 2012 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

)%75.5( 700 606

بلدان مرتفعة الدخل

)%24.5( 200 197

إجاميل

803900حاالت االنتحار

الشكل 3. التوزيع اإلقليمي لحاالت االنتحار يف العامل، 2012

45 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أفريقيا  %8

26 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف األمريكتني %4

16 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف رشق املتوسط %4

20 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أوروبا %4

11 بلداً من البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل يف جنوب رشق آسيا

%39 

55 بلداً من البلدان 

الدخل املرتفعة 

%25 

21 بلداً من البلدان املنخفضة 
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فإن نظم التسجيل الحيوي ذو النوعية الجيدة تكون عىل األرجح متاحة بشكل 

كبري يف البلدان ذات الدخل املرتفع. متثل 39 دولة مرتفعة الدخل التي فيها 

بيانات التسجيل الحيوي جيدة 95% من جميع حاالت االنتحار املقدرة يف البلدان 

املرتفعة الدخل، لكن الـ21 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل التي 

فيها بيانات التسجيل الحيوي جيدة متثل 8% فقط من جميع حاالت االنتحار 

املقدرة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

املختلفة لإلبالغ والتسجيل. ففي البلدان الستني ذات األنظمة الجيدة للتسجيل 

الحيوي ، يبلغ مجال التسجيل 32 ضعفاً يف معدالت االنتحار الوطنية ملعدلة 

حسب العمر لعام 2012 )من 0.89 إىل 28.85 لكل 100000(. وقد استمرت 

هذه االختالفات اإلقليمية عىل الرغم من مرور عقود من العمل عىل تحسني دقة 

بيانات الوفيات الخاصة يف كل بلد. ينبغي أيضاً مراعاة احتامل أن جزءاً كبرياً من 

هذه االختالفات امللحوظة هي، يف الواقع، اختالفات حقيقية. 

ويؤدي هذا إىل طرح األسئلة الرئيسية التالية: 1( كيف ميكن للبلدان تحسني 

مراقبة السلوك االنتحاري؟ 2( ما الذي يسبب هذه االختالفات الضخمة يف 

معدالت االنتحار عرب األقاليم وبني البلدان؟ 3( من بني العديد من العوامل التي 

تؤثر يف معدالت االنتحار، ما هي العوامل التي ميكن تعديلها من خالل السياسات 

أو الربامج؟ هذا الفصل والفصول الالحقة من هذا التقرير سوف تحاول اإلجابة 

عىل هذه األسئلة.

هناك العديد من التحذيرات الهامة التي تحتاج إىل أخذها يف االعتبار عند 

تقييم هذه البيانات الخاصة بالوفيات الناجمة عن االنتحار. فمن الـ 172 بلداً 

من الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية التي أجريت لها التقييامت، 60 

بلداً فقط )خريطة 2 وامللحقان 1 و2( لديها نوعية جيدة من بيانات التسجيل 

الحيوي التي ميكن استخدامها مبارشًة لتقدير معدالت االنتحار. ومعدالت االنتحار 

املقدرة يف الدول األعضاء األخرى وعددهم 112 )التي متثل حوايل 71% من 

حاالت االنتحار يف العامل( تستند بالرضورة إىل طرق النمذجة. كام كان متوقعاً، 

 املشكلة املتعلقة ببيانات الوفيات ذات الجودة رديئة ليست فريدة باالنتحار، 

ولكن نظراً لحساسية االنتحار - وعدم مرشوعية السلوك االنتحاري يف بعض 

البلدان - فمن املرجح أن يكون القصور يف اإلبالغ وسوء التصنيف من أكرب 

املشاكل فيام يخص االنتحار مقارنًة مبعظم األسباب األخرى للوفاة. ويعد 

تسجيل حاالت االنتحار إجراء معقد متعدد املستويات يشمل املخاوف الطبية 

والقانونية، ويشمل عىل العديد من السلطات املسؤولة التي ميكن أن تختلف 

من بلد إىل بلد. وقد وجد أن سوء تصنيف حاالت االنتحار أمر أكرث شيوعاً 

حسب رموز الطبعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض والحاالت الطبية ذات 

الصلة )ICD-10( مثل »الوفيات بقصد غري محدد« ورموزها يف هذا التصنيف ) 

Y34-Y10( وكذلك »الحوادث« ورموزها )X59-V01(، و«جرائم القتل« ورموزها 

)Y09-X85( و«السبب غري معروف« ورموزه )R99-R95( )4، 5،6(. ونظراً 

لضعف الكثري من بيانات الوفيات املتاحة، السيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل، فمن املمكن أن يكون االتساع الكبري يف نطاق معدالت االنتحار املقدرة 

املذكورة ملختلف البلدان واألقاليم هو نوع من الخطأ الخادع يف املامرسات 

الخريطة 2. جودة بيانات الوفيات الناجمة عن االنتحار، 2012 

البيانات غري متوفرة

التسجيل الحيوي الشامل لبيانات خمس سنوات عىل األقل

تسجيل عينة من السكان عىل املستوى الوطني

جودة البيانات

ال ينطبق

التسجيل الحيوي مع تغطية منخفضة، أو نسبة عالية من األسباب غري املحددة، أو عدم وجود نتائج حديثة

ال يوجد تسجيل حيوي
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كام هو مبني يف الشكل 5، هناك أيضاً اختالفات يف نسبة الجنس حسب العمر. مثة 

العديد من األسباب املحتملة ملعدالت االنتحار املختلفة لدى الرجال والنساء: قضايا 

املساواة بني الجنسني، واالختالفات يف األساليب املقبولة اجتامعياً للتعامل مع التوتر 

والرصاع بالنسبة للرجال والنساء، وتوافر وتفضيل وسائل مختلفة لالنتحار، وتوافر 

الكحول وأمناط تعاطيه، واالختالفات يف معدالت طلب الرعاية لالضطرابات النفسية 

بني الرجال والنساء. ويشري املدى الواسع جداً يف نسب الجنس يف قضية االنتحار إىل 

أن األهمية النسبية لهذه األسباب املختلفة تتباين كثرياً بحسب البلد واإلقليم.

الخريطة 3. نسبة الذكور: اإلناث يف معدالت االنتحار املقيسة حسب العمر، 2012 

معدالت االنتحار العاملية واإلقليمية
تختلف معدالت االنتحار باختالف الجنس )الخريطة 3 والشكل 4(. ولسنوات 

عديدة كان املفهوم التقليدي السائد أنه من مات منتحراً من الرجال عىل الصعيد 

العاملي ثالثة أضعاف من مات من النساء انتحاراً. مع ذلك، هذه النسبة العالية 

من الذكور إىل اإلناث هي يف املقام األول ظاهرة يف البلدان املرتفعة الدخل حيث 

نسبة عام 2012 من معدالت االنتحار املقيَّسة حسب العمر هي 3.5. يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل، نسبة الذكور إىل اإلناث أقل من ذلك بكثري وتبلغ 1.6، 

مام يشري إىل أن معدل االنتحار أعىل لدى الرجال بـ 57% )وليس %300(. 

مع ذلك، هناك اختالفات كبرية بني األقاليم وبني البلدان. وكام هو مبني يف الجدول 

1، نسب الجنس عىل املستوى اإلقليمي يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، 

ترتاوح بني 0.9 يف إقليم غرب املحيط الهادئ إىل 4.1 يف اإلقليم األورويب، أي بفارق 

4.5 ضعفاً. وبني الدول األعضاء الـ 172 التي يبلغ عدد سكانها أكرث من 300000، 

متوسط النسبة بني الذكور واإلناث هو 3.2، واملعدل الوسطي هو 2.8، وترتاوح 

النسبة بني 0.5 إىل 12.5 )أي بفارق 24 ضعفاً(.
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البيانات غري متوفرة
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نسبة الذكور: اإلناث
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عاملياً

البلدان املرتفعة الدخل

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أفريقيا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف األمريكتني

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف رشق املتوسط

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أوروبا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف جنوب رشق آسيا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف غرب املحيط الهادئ

ذكر و أنثى ذكر أنثى 

املحور األفقي: معدل االنتحار املقيس حسب العمر لكل 100000

الفئة العمرية  

ث 
إلنا

: ا
ور

ذك
 ال

بة
س

ن

0 1700 3400850 Kilometres

Suicide rates by sex
Suicide rates vary by sex (Map 3 and Figure 4). For many 
years the conventional wisdom was that globally three times 
as many men died by suicide as did women. This high 
male-to-female ratio is, however, primarily a phenomenon in 
high-income countries where the 2012 ratio of age-standard-
ized suicide rates is 3.5. In LMICs the male-to-female ratio is 
a much lower 1.5, indicating that the suicide rate is 57% (not 
300%) higher in men than in women.

Nevertheless, there are large differences between regions 
and between countries. As shown in Table 1, regional sex 
ratios in LMICs range from 0.9 in the Western Pacific Region 
to 4.1 in the European Region, a 4.5-fold difference. Among 
the 172 Member States with populations over 300 000, the 
mean male-to-female sex ratio is 3.2, the median ratio is 2.8, 
and the ratio ranges from 0.5 to 12.5 (i.e. a 24-fold 
difference).

As shown in Figure 5, there are also differences in the sex 
ratio by age. There are many potential reasons for different 
suicide rates in men and women: gender equality issues, 
differences in socially acceptable methods of dealing with 
stress and conflict for men and women, availability of and 
preference for different means of suicide, availability and 

patterns of alcohol consumption, and differences in 
care-seeking rates for mental disorders between men and 
women. The very wide range in the sex ratios for suicide 
suggests that the relative importance of these different 
reasons varies greatly by country and region.

Male:Female ratio

<1.0

1.0 –1.9

2.0–2.9

3.0–3.9

≥4.0

Data not available

Not applicable

Map 3. Male:Female ratio of age-standardized suicide rates, 2012

Figure 4. Age-standardized suicide rates in different regions of the world, 2012
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Figure 5. Male:Female ratio of suicide rates by age group and income-level of country, 2012
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الشكل 4. معدالت االنتحار املقيسة حسب العمر يف مختلف أقاليم العامل، 2012  

الشكل 5. نسبة الذكور: اإلناث يف معدالت االنتحار املقيسة حسب العمر وفق الفئة العمرية ومستوى الدخل يف البلد، 2012
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معدالت االنتحار حسب العمر 
فيام يتعلق بالعمر، تكون معدالت االنتحار يف أقل مستوياتها بني األشخاص الذين 

تقل أعامرهم عن 15 سنة وتكون أعالها بني من هم يف عمر 70 سنة أو أكرث بالنسبة 

للرجال والنساء عىل حد سواء يف جميع أقاليم العامل تقريباً، عىل الرغم من أن أمناط 

العمر حسب الجنس يف معدالت االنتحار بني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و70 

عاما تختلف حسب اإلقليم. ويف بعض األقاليم ترتفع معدالت االنتحار بشكل مطرد 

مع تقدم العمر بينام يف حاالت أخرى هناك ذروة يف معدالت االنتحار لدى البالغني 

من الشباب وتنحرس يف منتصف العمر. ويف بعض األقاليم يكون منط العمر يف 

الذكور واإلناث متامثاًل بينام يف مناطق أخرى يكون مختلفاً إىل حد ما. واالختالفات 

الرئيسية بني البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل هي 

وجود معدالت انتحار أعىل بكثري بني البالغني الشباب والنساء املسنات يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل مام لدى نظرائهم يف البلدان املرتفعة الدخل، يف حني أن 

الرجال يف منتصف العمر يف البلدان املرتفعة الدخل يكون لديهم معدالت االنتحار 

أعىل بكثري مقارنًة بالرجال يف منتصف العمر يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

وكام هو الحال يف معدالت االنتحار عموماً، فإن التباين يف معدالت االنتحار بحسب 

العمر يف البلدان املختلفة هو أكرب من التغري حسب اإلقليم.

األهمية النسبية لالنتحار باعتباره السبب الرئييس للوفاة 
يف عام 2012، تسبب االنتحار يف 1.4% من جميع الوفيات يف جميع أنحاء العامل، 

مام يجعله السبب الرئييس الخامس عرش للوفاة. وهذه الوفيات غري املتوقعة - 

التي تقع يف الغالب بني الشباب والبالغني يف منتصف العمر – ينجم عنها عبء 

اقتصادي واجتامعي ونفيس ضخم عىل األفراد واألرس واملجتمعات والبلدان. ومن 

هنا، فاالنتحار ميثل مشكلة صحية عامة رئيسية يف جميع البلدان واملجتمعات يف 

جميع أنحاء العامل.

ويف البلدان املرتفعة الدخل، تكون نسبة جميع الوفيات الناجمة عن االنتحار 

)1.7%( أعىل من النسبة املقابلة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )%1.4(. 

ويرجع ذلك يف املقام األول إىل ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن األمراض املعدية 

وغريها من األسباب يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل باملقارنة مع البلدان 

املرتفعة الدخل. ومع االستثناء امللحوظ يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

يف إقليم غرب املحيط الهادئ، تكون نسبة جميع الوفيات الناجمة عن االنتحار يف 

جميع املناطق األخرى من العامل أكرب يف الذكور من اإلناث وتكون مرتبة االنتحار 

كسبب للوفاة أعىل يف الذكور من اإلناث.

وتختلف نسبة جميع الوفيات الناجمة عن االنتحار ومرتبة االنتحار كسبب للوفاة 

اختالفاً كبرياً حسب العمر. فعىل الصعيد العاملي، بني الشباب البالغني يف عمر 

15- 29 عاماً، ميثل االنتحار 8.5% من جميع الوفيات ويأيت يف املرتبة الثانية كسبب 

رئييس للوفاة )بعد حوادث املرور(. وبني البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 30- 49 

عاماً، ميثل االنتحار 4.1% من جميع الوفيات ويأيت يف املرتبة الخامسة كسبب رئييس 

للوفاة. ومن املالحظ أنه يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل يف جنوب رشق آسيا ميثل االنتحار 17.6% و16.6% عىل التوايل من جميع 

الوفيات بني البالغني الشباب الذين ترتاوح أعامرهم 15 - 29 عاماً وميثل السبب 

الرئييس للوفاة لكال الجنسني.

وهناك طريقة أخرى لتقييم أهمية االنتحار باعتباره مشكلة صحية عامة وهي 

تقييم املساهمة النسبية لالنتحار يف جميع الوفيات املتعمدة، والتي تشمل الوفيات 

الناجمة عن العنف بني األشخاص والنزاعات املسلحة واالنتحار )أي الوفيات الناجمة 

عن العنف(. ويوضح الشكل 6 نسبة جميع الوفيات الناجمة عن العنف التي ترجع 

إىل االنتحار يف مناطق مختلفة من العامل. فعىل الصعيد العاملي، متثل حاالت االنتحار 

56% من جميع الوفيات الناجمة عن العنف )50% بني الرجال و71% بني النساء(. 

ويف البلدان املرتفعة الدخل، ميثل االنتحار 81% من الوفيات الناجمة عن العنف بني 

كل من الرجال والنساء عىل حد سواء، بينام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

يكون 44% من الوفيات الناجمة عن العنف بني الرجال و70% من الوفيات الناجمة 

عن العنف بني النساء بسبب االنتحار.
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عاملياً

البلدان املرتفعة الدخل

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أفريقيا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف األمريكتني

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف رشق املتوسط

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أوروبا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف جنوب رشق آسيا

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف غرب املحيط الهادئ

التغريات يف معدالت االنتحار يف الفرتة من 2000 إىل 2012

عىل الرغم من الزيادة يف عدد سكان العامل يف الفرتة بني عامي 2000 و2012، إال أن 

العدد املطلق لحاالت االنتحار قد انخفض بحوايل 9%، من 883000 إىل 804000. 

ومع ذلك، لوحظت أمناط مختلفة للغاية حسب اإلقليم، إذ ترتاوح النسبة املئوية 

للتغري يف العدد اإلجاميل لحاالت االنتحار بني زيادة قدرها 38% يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل يف اإلقليم األفريقي إىل انخفاض قدره 47% يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل يف إقليم غرب املحيط الهادئ. 

وقد انخفض املعدل العاملي لحاالت االنتحار امُلَقيَّس حسب العمر )الذي يضبط 

االختالفات يف حجم السكان والرتكيبة العمرية للسكان عىل مر الزمن( بنسبة %26 

)23% بني الرجال و32% بني النساء( خالل 12 سنة يف الفرتة بني 2000 إىل 2012. 

وقد انخفضت املعدالت املقيسة حسب العمر يف جميع مناطق العامل فيام عدا 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف اإلقليم األفريقي وبني الرجال يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل يف إقليم رشق املتوسط.

ويحجب هذا التحليل العاملي واإلقليمي التغريات الخاصة بكل بلد يف معدالت 

االنتحار. فبني الدول األعضاء الـ 172 الذي يبلغ عدد سكانها أكرث من 300 ألف 

نسمة )انظر امللحقني 1 و2(، تراوح التغري يف معدالت االنتحار امُلقيَّسة حسب 

العمر يف الفرتة بني 2000-2012 من تراجع قدره 69% إىل زيادة قدرها %270. 

ومن بني هذه البلدان الـ 172، شهد 85 بلداً )49.4%( انخفاضاً يف معدالت 

االنتحار امُلقيَّسة حسب العمر بأكرث من 10%، وشهد 29 بلداً )16.9%( زيادة 

أكرث من 10%، وشهد 58 بلداً )33.7%( تغريات صغرية نسبياً يف معدالت االنتحار 

املقيسة حسب العمر خالل فرتة 12 عاماً )من -10% إىل +%10(.

واألسباب الكامنة وراء مثل هذه التغريات الرسيعة يف معدالت االنتحار غري 

معروفة؛ وأحد التفسريات الجزئية املحتملة هو التحسن الكبري يف مجال الصحة 

عىل الصعيد العاملي عىل مدى العقد املايض. ويف الفرتة من 2000 إىل 2012، 

انخفض املعدل العاملي للوفيات امُلقيَّس حسب العمر لجميع األسباب بنسبة 

18%. ولقد كان االنخفاض يف معدالت االنتحار أرسع من االنخفاض يف معدل 

الوفيات اإلجاميل )26% مقابل 18%(، ولكن بنسبة 8% فقط. وإذا كان من املمكن 

الحفاظ عىل هذا املسار، فإنه ميكن تحقيق الهدف املحدد يف خطة عمل منظمة 

الصحة العاملية بشأن الصحة النفسية للفرتة 2013 - 2020 )1( للحد من معدالت 

االنتحار بنسبة 10% بحلول عام 2020.

الشكل 6. نسبة جميع الوفيات الناجمة عن العنف التي ترجع إىل االنتحار يف مختلف أقاليم العامل، 2012

النسبة املئوية لجميع الوفيات الناجمة عن العنف التي ترجع إىل االنتحار 

ذكر و أنثى ذكر أنثى 

ان
لد

الب
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طرق االنتحار

يحمل معظم األشخاص الذين ينخرطون يف السلوك االنتحاري مشاعراً متباينة 

حول رغبتهم يف املوت يف وقت قيامهم باالنتحار، وبعض األفعال االنتحارية هي 

ردود أفعال مترسعة لضغوطات نفسية واجتامعية حادة. ولذلك، فإن تقييد وسائل 

االنتحار )تقييد الحصول عىل وسائل االنتحار( هو عنرص أسايس يف الجهود املبذولة 

للوقاية من االنتحار، حيث مينح ذلك هؤالء األفراد فرصة للتفكري يف ما هم مقدمني 

عليه عىل أمل أن متر األزمة. ومع ذلك، فإن وضع السياسات املناسبة لتقييد الحصول 

عىل وسائل االنتحار )مثل تقييد الحصول عىل املبيدات الحرشية واألسلحة النارية؛ 

وضع الحواجز عىل مرتو األنفاق والجسور واملباين البارزة؛ وتغيري أنظمة تعبئة 

وتغليف الدواء( يتطلب إملاماً مفصاًل بوسائل االنتحار املستخدمة يف املجتمع املحيل 

وتفضيالت الوسائل عند الفئات السكانية املختلفة داخل املجتمع املحيل.

مع األسف، هناك قصور شديد يف البيانات عىل املستوى الوطني حول الطرق 

املستخدمة يف االنتحار. التصنيف الدويل العارش لألمراض ICD-10  يتضمن الرموز 

X التي تسجل األسباب الخارجية للوفاة، مبا يف ذلك طريقة االنتحار، إال أن العديد 

من البلدان ال تجمع هذه املعلومات. بني عامي 2005 و2011 أعلن 76 بلداً فقط 

من الدول األعضاء يف املنظمة ومجموعهم 194 بلداً عن بيانات حول طرق االنتحار 

يف قاعدة بيانات الوفيات يف منظمة الصحة العاملية. ومتثل هذه البلدان حوايل %28 

من جميع حاالت االنتحار حول العامل، وبالتايل فإن الطرق املستخدمة يف 72% من 

حاالت االنتحار عىل الصعيد العاملي ليست واضحة. كام هو متوقع، فإن التغطية 

أفضل بكثري بالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل مقارنًة بالبلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل. ويف البلدان املرتفعة الدخل، ميثل الشنق 50% من حاالت االنتحار، بينام 

تكون األسلحة النارية هي الوسيلة الثانية األكرث شيوعاً، حيث ميثل 18% من حاالت 

ل النسبة العالية نسبياً لحاالت االنتحار باألسلحة النارية يف البلدان  االنتحار. وُتسجَّ

املرتفعة الدخل، ويف مقدمتها البلدان املرتفعة الدخل يف األمريكتني حيث متثل 

األسلحة النارية 46% من جميع حاالت االنتحار، بينام ال تشكل سوى 4.5% فقط من 

جميع حاالت االنتحار يف بلدان أخرى مرتفعة الدخل.

ونظرًا لعدم وجود بيانات عىل املستوى الوطني حول طرق االنتحار يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل يف قاعدة بيانات الوفيات يف منظمة الصحة العاملية، 

يحتاج الباحثون إىل االعتامد عىل البيانات املنشورة يف املؤلفات العلمية لتقييم أمناط 

طرق االنتحار املستخدمة يف هذه املناطق )7(. وإحدى وسائل االنتحار الرئيسية 

يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، السيام يف البلدان التي بها نسبة عالية من 

سكان املناطق الريفية الذين يعملون يف الزراعة عىل نطاق صغري، هي التسميم 

الذايت باملبيدات الحرشية. وأشارت تقديرات مراجعة منهجية )8( لبيانات العامل 

للفرتة 1990 - 2007 أن حوايل 30% )املدى املعقول 27- 37%( من حاالت االنتحار 

العاملية هي نتيجة التسميم الذايت باملبيدات الحرشية، ومعظمها تقع يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل. استناداً إىل هذا التقدير، فإن ابتالع املبيد الحرشي من 

بني الطرق األكرث شيوعاً لالنتحار يف العامل. وإذا كان هذا صحيحاً، فسوف يرتتب عىل 

ذلك آثار كبرية بالنسبة للوقاية ألن تطبيق تقييد الحصول عىل املبيدات، وإن كان 

صعباً، يف كثري من األحيان فإن مجدياً عىل نحو كبري باملقارنة بتقييد الحصول عىل 

وسائل الشنق.

وتبني البحوث األخرى أن الطريقة األكرث انتشاراً لالنتحار يف املجتمع ميكن تحديدها 

من خالل البيئة، وميكن أن تتغري برسعة مع مرور الوقت، وميكن أن تنتقل من 

مجتمع إىل آخر. ففي املناطق األكرث تحرضاً مثل منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

الخاصة وسنغافورة، حيث يعيش أغلبية السكان يف مجمعات سكنية شاهقة، فإن 

اإلطار 1. 

النظام الوطني لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن العنف يف الواليات 

املتحدة األمريكية

متتلك مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة 

األمريكية نظاماً وطنياً لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن العنف 

)NVDRS(، وهو نظام الرتصد الذي يقوم بجمع معلومات تفصيلية 

عن الوفيات الناجمة عن العنف، مبا يف ذلك حاالت االنتحار )10، 11(. 

ويفيد النظام الوطني لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن العنف كمستودع 

للبيانات يربط املعلومات ذات الصلة بكل حادثة واملستقاة من مجموعة 

متنوعة من املصادر، مبا يف ذلك شهادة وفاة الضحية، وعلم السموم، 

وتقارير الترشيح، والتقارير املختلفة للتحقيقيات ممن يقوم بإنفاذ 

القانون، أو قايض التحقيقات، أو الطبيب الرشعي، أو من املحققني يف 

مشهد الوفاة. ويوفر النظام الوطني لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن 

العنف NVDRS التفاصيل حول الخصائص الدميوغرافية للشخص 

املتوىف، واآلليات/األسلحة املستخدمة يف الوفاة، والخصائص األخرى 

للحادثة )عىل سبيل املثال مكان ووقت الوفاة(، وصحة الفقيد والظروف 

املرتبطة  بضغوط الحياة التي يعتقد أنها ساهمت يف الوفاة استناداً 

إىل نتائج التحقيقات يف مرسح املوت، وشهادات الشهود، واإلفصاحات 

عن الفقيد وغري ذلك من األدلة املادية )مثل مذكرات املنتحر(. وحالياً 

 NVDRS يقوم النظام الوطني لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن العنف

بجمع البيانات من 18 والية من مجموع 50 والية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، حيث تدير الواليات جمع البيانات من خالل اإلدارات الصحية 

التابعة للدولة أو الهيئات ذات التعاقد الفرعي معها مثل مكاتب األطباء 

الرشعيني. ويتم تجميع البيانات وترميزها بواسطة القامئني باستخالص 

البيانات املدربني. وتخطط مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها للتوسع 

يف النظام الوطني لإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن العنف NVDRS يف 

جميع الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية حينام يتوافر التمويل.

القفز من املباين العالية هي الطريقة الشائعة لالنتحار. وبدأ استخدام فحم الشواء 

إلنتاج غاز أول أكسيد الكربون مرتفع السمية كوسيلة لالنتحار يف منطقة هونغ 

كونغ الصينية اإلدارية الخاصة يف عام 1998، وانترش برسعة إىل تايوان الصينية حيث 

أصبح األسلوب األكرث شيوعاً لالنتحار يف غضون مثاين سنوات )9(. والوسيلة األخرى 

التي أصبحت شائعة يف اآلونة األخرية يف بعض األماكن تشمل خلط املواد الكيميائية 

إلنتاج غاز كربيتيد الهيدروجني )عىل سبيل املثال يف اليابان( واستخدام غاز الهيليوم. 

وتسلط هذه النتائج الضوء عىل أهمية املراقبة املستمرة لألساليب املستخدمة يف 

كل من االنتحار ومحاوالت االنتحار لضامن أن الجهود املبذولة يف تقييد الحصول 

عىل وسائل االنتحار وما يصاحبها من جهود يف توعية املجتمع، تستجيب ألمناط 

االنتحار املتغرية باستمرار. ومع ذلك، فإن العديد من وسائل االنتحار الجديدة 

الناشئة ال ميكن تحديدها بشكل نوعي باستخدام رموز األسباب الخارجية الحالية يف 

التصنيف الدويل العارش لألمراضICD-10 ، ولذلك لن تكون واضحة يف نظم تسجيل 

الوفيات ما مل يعلن املسؤولون عىل املستوى املحيل استخدام مميز للرموز الفرعية 

يف التصنيف الدويل العارش لألمراض الخاصة بطريقة االنتحار )انظر اإلطار 1(. 
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وهناك تنبيه آخر هام يتعلق باستخدام البيانات الخاصة بالبلد أو اإلقليم 

حول االنتحار، وهو أن هذه البيانات يقترص استخدامها يف تصميم الربامج التي 

تستهدف الوقاية من االنتحار ألنها ال تعري اهتامماً للتنوع الكبري داخل البلد 

يف املعدالت واألمناط الدميوغرافية لالنتحار وأساليبه. وهناك أدلة كثرية عىل 

االختالفات الكبرية يف املعدالت والخصائص الدميوغرافية لالنتحار بني املواقع 

املختلفة داخل البلدان؛ عىل سبيل املثال، بني املناطق الحرضية والريفية يف الصني 

)12( وبني الواليات املختلفة يف الهند )13(. ويف هذه الحالة، ال تساعد البيانات 

الوطنية عىل تحديد األقاليم الجغرافية أو املجموعات الدميوغرافية التي ينبغي 

محاوالت االنتحار

ينجم عن محاوالت االنتحار عبء اجتامعي واقتصادي كبري عىل املجتمعات 

ويرجع ذلك إىل استخدام الخدمات الصحية لعالج اإلصابة، واألثر النفيس 

واالجتامعي للسلوك عىل الفرد ورفاقه، وأحياناً، العجز املستديم بسبب اإلصابة. 

واألهم من ذلك، ُتَعّد محاولة االنتحار السابقة هي أهم عامل مفرد للتنبؤ بالوفاة 

انتحاراً بني عموم السكان: فاألفراد الذين أقدموا محاوالت انتحار فيام سبق هم 

األكرث عرضة ملخاطر الوفاة عن طريق االنتحار ملقارنة بغريهم ممن مل يقوموا بأي 

محاوالت انتحار سابقة. ويجب أن يكون تحديد هؤالء األفراد املعرضني للخطر 

وتوفري رعاية املتابعة والدعم لهم عنرصاً رئيسياً يف جميع االسرتاتيجيات الشاملة 

للوقاية من االنتحار.

ويوفر رصد معدالت االنتشار واألمناط الدميوغرافية والوسائل املستخدمة يف 

محاوالت االنتحار يف املجتمع املعلومات الهامة التي ميكن أن تساعد عىل وضع 

وتقييم اسرتاتيجيات الوقاية من االنتحار. وعند دمج البيانات حول معدالت 

وطرق محاوالت االنتحار مع املعلومات عن الوفيات الناجمة عن االنتحار، فإنه 

ميكن استخدامها لتقدير معدل إماتة الحاالت الناجمة عن السلوك االنتحاري )أي 

نسبة كل األفعال االنتحارية التي تؤدي إىل الوفاة( حسب الجنس والعمر وطريقة 

االنتحار. وتساعد هذه املعلومات يف تحديد الفئات املعرضة لخطر كبري يف 

املجتمع والتي ينبغي أن تكون الهدف للتدخالت النفسية واالجتامعية االنتقائية، 

وتحديد طرق االنتحار عالية الخطورة التي ينبغي أن تكون هدفاً للتدخالت 

املعنية بتقييد الحصول عىل وسائل االنتحار.

وهناك نوعان من الطرق الرئيسية للحصول عىل املعلومات حول املعدالت 

الوطنية أو اإلقليمية ملحاوالت االنتحار: من التقارير الذاتية للسلوك االنتحاري يف 

املسوحات املجراة عىل عينات ممثلة للسكان يف املجتمع، ومن السجالت الطبية 

حول معالجة إيذاء النفس يف عينات ممثلة ملؤسسات الرعاية الصحية )عادًة 

املستشفيات( يف املجتمع. وال تقوم منظمة الصحة العاملية عىل نحو روتيني بجمع 

البيانات حول محاوالت االنتحار، لكنها دعمت أنشطة مسوحات املنظمة يف مجال 

إعطاؤها األولوية يف جهود التدخل. وتوفر التقديرات الوطنية لنسب جميع 

حاالت االنتحار مبختلف الوسائل الرتكيز عىل الجهود الوطنية لتقييد الحصول 

عىل وسائل االنتحار، ولكن غالباً ما تحتاج هذه الجهود إىل تكييفها مع مختلف 

املناطق يف كل بلد. فعىل سبيل املثال، تقع حاالت االنتحار عن طريق ابتالع 

املبيدات الحرشية أساساً يف املناطق الريفية، لذلك فإن التدابري املتخذة لتقييد 

الحصول عىل املبيدات رمبا ال تكون املحور األسايس يف برامج الوقاية من االنتحار 

يف املناطق الحرضية يف البلدان التي قد يكون فيها نسبة عالية  من حاالت 

االنتحار عن طريق ابتالع املبيدات الحرشية عىل الصعيد الوطني. 

الصحة النفسية عىل الصعيد العاملي )14( التي تجمع املعلومات حول محاوالت 

االنتحار. عالوة عىل ذلك، فإن النهج املتدرج STEPwise ملنظمة الصحة العاملية 

لرتصد عوامل الخطر املرتبطة باألمراض املزمنة )خطوات STEPS( يتضمن أسئلة 

تهدف إىل جمع البيانات حول محاوالت االنتحار )15(. باإلضافة إىل ذلك، أصدرت 

منظمة الصحة العاملية كتيباً للموارد، باإلضافة إىل كتيب واحد عن تسجيل حاالت 

االنتحار )16(، حول إنشاء سجالت باملستشفيات تحتوي عىل محاوالت االنتحار 

التي تم عالجها طبياً باملستشفيات )17(.

التقارير الذاتية املستقاة من املسوحات حول السلوك االنتحاري
يحتوي العديد من املسوحات املجتمعية حول القضايا النفسية واالجتامعية 

عىل أسئلة التقرير الذايت حول السلوك االنتحاري. عندما ُيطّبق نفس املسح عىل 

نفس الفئة السكانية طول الوقت، فإنه ميكن استخالص استنتاجات معقولة حول 

تغيري أمناط يف السلوك االنتحاري املبلغ عنه ذاتياً. أحد األمثلة عىل ذلك هو 

نظام ترصد سلوك املخاطرة بني الشباب مرتني يف السنة )YRBSS( يف الواليات 

املتحدة األمريكية )18(. ومع ذلك، فإنه يصعب كثرياً تفسري النتائج عند استخدام 

أدوات املسح املختلفة، أو عندما ُيطّبق نفس املسح عىل فئات سكانية مختلفة 

)السيام إذا كانت تستخدم لغات مختلفة(. وبعيداً عن املشاكل املنهجية القياسية 

املرتبطة باملسوحات املجتمعية )مثل ضامن أن متثل عينة املسح حقاً الفئة 

السكانية املستهدفة(، هناك العديد من العوامل املربكة املحتملة التي ميكن أن 

تؤثر يف معدالت اإلبالغ الذايت عن التفكري يف االنتحار ومحاوالت االنتحار. وهذه 

العوامل تشمل مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة بني السكان، والصياغة املحددة 

املستخدمة يف االستبيان، وطول االستبيان، والتفسري )أي املعنى الدقيق واملضامني( 

الكلامت باللغة املحلية، واإلطار الزمني املأخوذ يف االعتبار، واألهم من ذلك - 

مدى استعداد املجيبني للكشف عن هذه املعلومات.

قد تختلف الرغبة يف تقديم تقرير عن السلوك االنتحاري السابق حسب العمر 

والجنس والدين والعرق وعوامل أخرى، لذلك يجب عىل املرء أن يكون حذراً عند 

مقارنة معدالت السلوك االنتحاري املبلغ عنه ذاتياً يف الفئات الدميوغرافية أو 
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الثقافية املختلفة. ومقارنة معدالت التفكري يف االنتحار املبلغ عنه ذاتيُا بني الفئات 

هي إشكالية خاصة ألن التفكري يف االنتحار غالباً ما يكون تجربة عابرة ومتقلبة ال 

ميكن مالحظتها من قبل اآلخرين. عالوة عىل ذلك، فاملقارنة بني معدالت التفكري يف 

االنتحار ومحاوالت االنتحار مدى الحياة املبلغ عنه ذاتياً - التي قد تكون ذات قيمة 

محدودة يف تقييم مخاطر االنتحار الحالية - هي أيضاً مربكة بسبب اختالف أعامر 

املجيبني وبقاء التحيزات يف تذكر األحداث البعيدة. وبالتايل، فإن القياس األكرث فائدة 

أو األكرث موثوقية، املستمد من التقرير الذايت للمسوحات املجتمعية هو حدوث  

محاوالت انتحار )الذي أدى إىل مستوى معني من اإلصابة البدنية( يف العام املنرصم.

وتستخدم مسوحات منظمة الصحة العاملية بشأن الصحة النفسية عىل الصعيد 

العاملي )14( املقابلة التشخيصية الدولية املركبة الخاصة مبنظمة الصحة العاملية، 

والتي تتضمن سلسلة من األسئلة القياسية عن وقوع محاوالت االنتحار وتوقيتها 

والطريقة )أو الطرق( املستخدمة والعالج الطبي )إن وجد(. ويستند التقرير 

املتوفر حول معدل انتشار محاوالت االنتحار عىل مدى 12 شهراً بني األفراد يف 

عمر 18 سنة فأكرث )تم جمعها يف الدراسات التي أجريت يف الفرتة من 2001 حتى 

2007( إىل بيانات من 10 بلدان مرتفعة الدخل )تسعة بلدان استخدمت عينات 

ممثلة عىل الصعيد الوطني( مع عينة مجمعة من 52484 فرداً، وستة بلدان 

متوسطة الدخل )أربعة بلدان استخدمت عينات ممثلة عىل الصعيد الوطني( 

مع عينة مجمعة من 25666 فرداً، وخمسة بلدان منخفضة الدخل )استخدم بلد 

واحد عينة ممثلة عىل الصعيد الوطني( مع عينة مجمعة من 31227 فرداً )19(. 

وقد كان معدل انتشار القيام مبحاولة انتحار واحدة أو أكرث يف العام املنرصم 

املبلغ عنه 3 لكل 1000 شخص )أي 0.3%( يف كل من الذكور واإلناث يف البلدان 

املرتفعة الدخل، و3 لكل 1000 من الذكور و6 لكل 1000 من اإلناث يف البلدان 

املتوسطة الدخل، و4 لكل 1000 يف كل من الذكور واإلناث يف البلدان املنخفضة 

الدخل. بتطبيق معدل االنتشار يف البلدان املرتفعة الدخل، واملتوسطة الدخل، 

واملنخفضة الدخل عىل الفئات السكانية البالغة )أي 18 سنة فأكرث( يف جميع 

البلدان يف كل رشيحة من رشائح الدخل التابعة للبنك الدويل، فإن معدل االنتشار 

السنوي العاملي املقدر ملحاولة االنتحار املبلغ عنها ذاتياً يقارب من 4 لكل 1000 

من البالغني. ونظراً ألن معدل االنتحار العاملي املقدر لعام 2012 بلغ 15.4 لكل 

100000 من البالغني يف عمر 18 سنة فأكرث، فإنه يشري إىل أن كل شخص بالغ 

لقى حتفه منتحرُا كان من املرجح أن يقابله أكرث من 20 آخرين قاموا مبحاوالت 

االنتحار. ومع ذلك، وكام هو الحال بالنسبة ملعدالت االنتحار ومحاوالت االنتحار، 

هناك تباين كبري يف نسبة محاولة املوت ويف معدل إماتة الحاالت يف السلوك 

االنتحاري حسب اإلقليم والجنس والعمر وطريقة االنتحار.

بيانات املستشفى عن محاوالت االنتحار التي تم معالجتها طبياً
تتمثل املصادر األخرى للمعلومات حول معدالت محاوالت االنتحار يف سجالت 

العالج الطبي لإلصابة الذاتية من أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية يف 

املستشفيات ومن املرافق الصحية األخرى. وخالفاً لتسجيل الوفيات، ال توجد 

طرق مقبولة دولياً لتوحيد جمع املعلومات حول محاوالت االنتحار، لذلك ينبغي 

مراعاة عدد من املسائل املنهجية عند مقارنة املعدالت عرب الترشيعات املختلفة. 

وقد تكون تقديرات معدالت محاوالت االنتحار التي تم عالجها طبياً استناداً إىل 

تقارير املستشفى غري دقيقة إذا كانت املستشفيات املختارة ليست ممثلة لجميع 

املستشفيات يف املجتمع أو إذا كانت نسبة كبرية من محاوالت االنتحار يتم 

عالجها من خالل العيادات املحلية فقط وبالتايل ال تصل إىل املستشفى. عالوة 

عىل ذلك، تتأثر معدالت محاوالت االنتحار املبلغ عنها التي تم عالجها طبياً بشدة 

بعمليات التسجيل يف املستشفيات. قد ال يعول متاماً عىل هذه البيانات ألنها: 

• قد ال متيز األفراد يف الحلقات العالجية )لذا هناك ازدواجية أو تكرار لألفراد 	

الذين حاولوا االنتحار عدة مرات يف السنة الواحدة(؛ 

• قد ال تستثني أولئك الذين ميوتون يف املستشفى أثناء معالجة حادثة االنتحار 	

أو الذين يتم إخراجهم من املستشفى بحيث ميكن أن ميوتوا يف املنزل 

)وبالتايل ال يعتربوا ضمن محاوالت االنتحار(؛ 

• قد ال متيز أولئك املصابني بإصابات ذاتية غري انتحارية عن أولئك املصابني 	

بإصابة ذاتية انتحارية؛ 

• قد ال تشمل األفراد الذين تم عالجهم يف أقسام الطوارئ يف املستشفيات 	

وخرجوا بعد ذلك من املستشفى قبل دخولهم فيها كمرىض بشكل رسمي؛ 

• قد ال تشمل األفراد الذين يدخلون أجنحة املستشفيات مبارشًة دون املرور 	

من خالل قسم الطوارئ؛ 

• قد ال تسجل طريقة محاولة انتحار )مام يجعل من املستحيل تقييم معدالت 	

إماتة الحاالت الناجمة عن طريقة معينة(؛ 

• ل محاوالت االنتحار نظامياً عىل أنها »حوادث« 	 واألهم من ذلك، قد ُتَسجَّ

بسبب الخوف من الوصم وعدم تغطية التأمينات للسلوك االنتحاري أو القلق 

القانونية املحتملة. التعقيدات  من 
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ال يؤدي سوى بعض من محاوالت االنتحار إىل اإلصابات التي تتلقى العالج الطبي، 

وبالتايل فإن تقديرات إماتة الحاالت القامئة عىل محاوالت االنتحار التي تم عالجها 

طبياً سوف تكون بالرضورة أعىل من تلك القامئة عىل معدالت التبليغ الذايت 

ملحاوالت االنتحار املستقاة من املسوحات املجتمعية. وقد وضع عدد قليل جداً 

من البلدان نظم تسجيل وطنية أو ممثلة عىل الصعيد الوطني ملحاوالت االنتحار 

التي تم عالجها طبياً لذلك فمن املمكن إال فيام ندر دمج البيانات عىل مستوى 

املستشفى مع املعدالت الوطنية لالنتحار. وميكن حوسبة مقاييس إماتة الحاالت 

عند إتاحة البيانات املمثلة عىل الصعيد الوطني حول محاوالت االنتحار التي تم 

عالجها طبياً. مع األسف، ال توجد أمثلة متاحة من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل ولذلك تقترص األمثلة عىل أربعة بلدان مرتفعة الدخل: إقليم فالندرز يف 

بلجيكا )22(، وأيرلندا )20(، والسويد )23(، والواليات املتحدة األمريكية )24(. 

كان هناك مجال قدره أربعة أضعاف يف معدل إماتة الحاالت اإلجاميل يف«السلوك 

االنتحاري الخطري طبياً« )يعرف عملياً بالسلوك االنتحاري الذي يؤدي إىل املعالجة 

الطبية أو الوفاة( يف البلدان األربعة من 4.2% يف أيرلندا إىل 17.8% يف إقليم فالندرز. 

إن منط إماتة الحاالت حسب الجنس والعمر يكون متامثل يف جميع أنحاء البلدان 

األربعة: من املرجح أن يكون السلوك االنتحاري الخطري طبياً قاتاًل عىل نحو أكرب بني 

الرجال عنه يف النساء، وهناك زيادة تدريجية واضحة يف إماتة الحاالت يف السلوك 

االنتحاري الخطري طبياً حسب العمر. تتفق هذه النتيجة مع التقارير دون الوطنية 

السابقة بشأن إماتة الحاالت يف السلوك االنتحاري الخطري طبياً )25، 26(. 

وهناك مقياس آخر رمبا يكون مفيداً - والذي يتوفر أيضاً يف أماكن محددة يف 

العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل - هو إماتة الحاالت يف املستشفى 

بأساليب محددة )أي عدد الوفيات يف املستشفيات الناجمة عن استخدام طريقة 

ما مقسوماً عىل عدد األشخاص الذين تم عالجهم يف املستشفيات الذين استخدموا 

هذه الطريقة ملحاولة االنتحار(. وميكن أن يفيد تحديد طريق يف إماتة الحاالت 

باملستشفى يف تحديد الطرق املميتة للغاية التي ينبغي الرتكيز عليها يف كل من 

الجهود املجتمعية املبذولة لتقييد الحصول عىل وسائل االنتحار وجهود املستشفيات 

املبذولة لتحسني املعالجة الطبية لسلوكيات إيذاء النفس. عىل سبيل املثال، املعالجة 

الطبية ملحاوالت االنتحار عن طريق ابتالع املبيدات الحرشية غالباً ما تكون صعبة 

من الناحية التقنية، ورمبا تتطلب معدات متطورة غري متوفرة يف املستشفيات 

الريفية يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. يف هذه املواقع، يكون 

توفري التدريب واملعدات للعاملني يف الخدمات الطبية املحلية مكوناً أساسياً يف 

الجهود املبذولة للوقاية من االنتحار )27(. وتعد البيانات عن معدل إماتة الحاالت 

يف املستشفى باملبيدات الحرشية املختلفة - والتي ميكن أن ترتاوح بني 0% إىل %42 - 

أمراً أساسياً يف تحديد نوع التدريب واملعدات التي تشتد الحاجة إليها )28(.

اإلطار 2.

السجل الوطني إليذاء النفس املتعمد يف أيرلندا

السجل الوطني إليذاء النفس املتعمد)NRDSH(  يف أيرلندا هو نظام 

وطني ملراقبة وقوع إيذاء متعمد للنفس بني السكان. أنشئ السجل 

بناًء عىل طلب من املؤسسة الوطنية لبحوث االنتحار إىل قسم الصحة 

واألطفال ويتم متويله من قبل املكتب الوطني التنفيذي للخدمات 

الصحية للوقاية من االنتحار. والغرض من هذا السجل الوطني هو 

تحديد ورصد وقوع وتكرار حاالت إيذاء النفس الواردة يف أقسام 

الطوارئ باملستشفيات وذلك بهدف تحديد الفئات واملناطق التي يزيد 

فيها وقوع هذه الحاالت، وإطالع مسئويل الخدمات واملامرسني املعنيني 

بالوقاية من السلوك االنتحاري )20 ، 21(.

ويعد توحيد عمليات التسجيل داخل البلدان، وبالتايل فيام بينها، من املهام 

األساسية يف جهود البلدان الرامية إىل اإلملام بحاالت االنتحار والحد منها يف النهاية 

)انظر اإلطار 2(.



عوامل الخطر والحامية،
والتدخالت ذات الصلة
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الخرافة:

معظم حاالت االنتحار تحدث فجأة 

دون سابق إنذار.

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

إن معظم حاالت االنتحار قد سبقتها 
عالمات تحذيرية، سواء لفظية أو 

سلوكية، إال أن هناك بالطبع بعض حاالت 
االنتحار التي تحدث بدون سابق إنذار. 
لكن من الرضوري أن نعرف ما هي هذه 

العالمات التحذيرية واالنتباه إليها.
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األساس يف أي استجابة فعالة للوقاية من االنتحار هو تحديد عوامل الخطر التي 

رمبا تؤدي إىل االنتحار واملرتبطة بالسياق والتخفيف من حدتها من خالل تنفيذ 

التدخالت املناسبة. السلوكيات االنتحارية معقدة. هناك عدة عوامل مساعدة 

ومسارات مسببة لالنتحار ومجموعة من الخيارات للحيلولة دون وقوعه. وال يوجد 

عادًة سبب واحد أو عامل واحد من عوامل الضغط كاٍف لتفسري عملية االنتحار. 

واألكرث شيوعاً أن هناك العديد من عوامل الخطر تعمل مجتمعة لزيادة رسعة تأثر 

الفرد بالسلوك االنتحاري. ويف الوقت نفسه، ليس بالرضورة أن يؤدي وجود عوامل 

الخطر إىل السلوك االنتحاري؛ ليس كل من يعاين من اضطراب نفيس، عىل سبيل 

املثال، ميوت منتحراً. وتعد التدخالت الفعالة أمراً رضورياً ألنها ميكن أن تخفف 

من عوامل الخطر التي تم تحديدها. كام تحظى عوامل الحامية بنفس القدر من 

األهمية، وقد عرفت بأنها تعمل عىل تحسني القدرة عىل التعايف. لذا، فإن تعزيز 

عوامل الحامية هو أيضاً هدف مهم ألي استجابة شاملة للوقاية من االنتحار.

عوامل الخطر

لقد تم التعرف عىل مجموعة كبرية من عوامل الخطر املعروضة، وتم عرض العوامل 

الرئيسية منها يف الشكل 7، حيث يتضمن املخطط مجموعة كبرية من العوامل، 

ولتسهيل التنقل فيام بينها، فقد تم تجميعها يف مجاالت متتد عرب عوامل الخطر 

املنهجية، واالجتامعية، واملجتمعية، ويف العالقات )الرتابط االجتامعي مع األرسة 

واألصدقاء املقربني( وعوامل الخطر الفردية التي تعرب عن النموذج البيئي.

ومن املهم أن نالحظ أوالً أن عوامل الخطر املذكورة ليست هي جميع العوامل؛ 

فهناك عدة عوامل أخرى ميكن تصنيفها وتقسيمها بشكل مختلف. وتعتمد أهمية 

كل عامل من عوامل الخطر وطريقة تصنيفه عىل السياق الذي يوجد فيه. وميكن 

لهذه العوامل أن تساهم يف السلوكيات االنتحارية بشكل مبارش، إال أنها ميكن أن 

تسهم أيضاً بشكل غري مبارش من خالل التأثري عىل مدى تعرض الفرد لالضطرابات 

النفسية. وسيكون من الخطأ رسم خط فاصل بني املجاالت التي تم تحديدها. وكام 

أن كل عامل من عوامل الخطر يرتبط مع العوامل األخرى، فإن وجود أحد املجاالت 

ال ينفي وجود اآلخر. ولذا، فمن املفيد استعراض املجاالت التي تضم هذه العوامل 

وصوالً للعوامل الفردية. وميكن بالفعل وضع عوامل خطر محددة ضمن أكرث من 

مجال واحد يف نفس الوقت. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يؤثر فقدان الوظيفة أو 

الدعم املايل عىل الشخص بشكل فردي، وميكن أن يؤدي إىل تدهور العالقات مع 

املقربني، لكن ميكن أيضاً أن يكون يرتبط ذلك بركود اقتصادي عىل مستوى املجاالت. 

وتساعد املجموعات املختارة عىل تبسيط عوامل الخطر الشاملة القامئة وتحديد 

التدخالت ذات الصلة بسهولة أكرب.

التدخالت
يتم تنظيم التدخالت املسندة بالبيِّنات للوقاية من االنتحار يف اإلطار النظري الذي 

مييز بني التدخالت العاملية واالنتقائية واملحددة )29، 30(. ويربط الشكل 7 هذه 

التدخالت بعوامل الخطر ذات الصلة. وهذه الروابط ليست محدودة، وينبغي يف 

الواقع أن تكون مدفوعة بالسياق. وهناك ثالثة أنواع من التدخالت:

1.  اسرتاتيجيات الوقاية العاملية )التدخالت العاملية( مصممة للوصول إىل جموع 

السكان يف محاولة لتعزيز الصحة وتقليل خطر االنتحار عن طريق إزالة العقبات 

أمام الرعاية وزيادة فرص الحصول عىل املساعدة وتعزيز عمليات الحامية مثل 

الدعم االجتامعي وتغيري البيئة املادية. 

2.  اسرتاتيجيات الوقاية االنتقائية )التدخالت االنتقائية( تستهدف الفئات القابلة 

للتأثر بني السكان عىل أساس الخصائص مثل العمر أو الجنس أو الحالة املهنية أو 

التاريخ العائيل. بينام قد ال يعرب األفراد حالياً عن السلوكيات االنتحارية، إال أنهم قد 

يكونون عرضة ملستوى مرتفع من املخاطر البيولوجية أو النفسية أو االجتامعية أو 

االقتصادية.

 

3.  اسرتاتيجيات الوقاية املحددة )التدخالت املحددة( تستهدف عدد محدود من 

األفراد القابلني للتأثر داخل الفئات السكانية - مثل األفراد الذين تظهر عليهم 

العالمات املبكرة الحتامل إقدامهم عىل االنتحار أو الذين حاولوا االنتحار يف السابق.

ونظراً لتشارك العديد من العوامل والعديد من املسارات التي تؤدي إىل السلوك 

االنتحاري، تتطلب الجهود املبذولة للوقاية من االنتحار نهجاً واسعاً متعدد 

القطاعات يتناول مختلف الفئات السكانية واملعرضة للخطر والسياقات مدى الحياة.
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سياسات الصحة النفسية- عامة

عامة

سياسات للحد من االستهالك الضار 

للكحول

الحصول عىل الرعاية الصحية

تقييد الحصول عىل وسائل االنتحار

التقارير اإلعالمية املسؤولة

رفع مستوى الوعي حول الصحة 

النفسية واضطرابات سوء استخدام 

املواد واالنتحار

التدخالت للفئات القابلة للتأثر

انتقائية تدريب العاملني بالخطوط األمامية

الخطوط الهاتفية الساخنة لتقديم 

املساعدة وقت األزمات

املتابعة ودعم املجتمع

محددة

تقييم ومعالجة السلوكيات 

االنتحارية

تقييم ومعالجة االضطرابات النفسية 

وسوء استخدام املواد

النظم الصحية
العوائق التي تحول دون الحصول عىل 

الرعاية الصحية

املجتمع

الحصول عىل وسائل االنتحار

التقارير اإلعالمية غري املالمئة

 الوصم املصاحب لسلوك طلب املساعدة

املجتمع املحيل

الكوارث والحروب والرصاعات

ضغوط التبادل الثقايف والتفكك

التمييز

الصدمة أو االنتهاك

العالقات

الشعور بالعزلة وفقدان الدعم االجتامعي

 الرصاع أو الشقاق أو الخسارة يف العالقات

الفرد

محاولة سابقة لالنتحار

االضطرابات النفسية

استهالك الكحول عىل نحو ضار

فقدان الوظيفة أو الخسارة املالية

اليأس

األمل املزمن

تاريخ عائيل لالنتحار

العوامل الوراثية والبيولوجية

)الخطوط تعكس األهمية النسبية للتدخالت عىل مختلف مستويات املجاالت املختلفة لعوامل الخطر(.

الشكل 7. عوامل الخطر الرئيسية لالنتحار املتوافقة مع التدخالت ذات الصلة
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النظام الصحي وعوامل الخطر االجتامعية

إن اعتبار مسألة االنتحار من املحظورات والوصم املرتبط بها وتأنيب الضمري كلها 

أمور تحول دون ظهور السلوك االنتحاري. ومن خالل املبادرة إىل معالجتها، ميكن 

للنظم الصحية الداعمة واملجتمعات أن تساعد عىل الوقاية من االنتحار. وفيام ييل 

عرض لبعض عوامل الخطر الرئيسية املتعلقة مبجاالت النظم الصحية واملجتمع.

العقبات التي تحول دون الحصول عىل الرعاية الصحية
يزيد خطر االنتحار بشكل ملحوظ مع املراضة املشرتكة، لذا فإن الحصول عىل 

الرعاية الصحية يف الوقت املناسب وبفعالية أمر رضوري للحد من خطر االنتحار 

)37(. مع ذلك، فإن األنظمة الصحية يف كثري من البلدان معقدة أو محدودة املوارد؛ 

وميثل التنقل بني هذه األنظمة تحدياً للناس مع انخفاض املعرفة الصحية بشكل 

عام وانخفاض املعرفة بالصحة النفسية عىل وجه الخصوص )38(. ومع تفاقم الوصم 

املرتبط بطلب املساعدة من أجل التغلب عىل محاوالت االنتحار واالضطرابات 

النفسية، يتزايد األمر الصعوبة، مام يؤدى إىل عدم إتاحة الرعاية بالشكل املالئم 

وارتفاع خطر االنتحار بشكل أكرب.

 

الحصول عىل وسائل االنتحار
ُيعد الحصول عىل وسائل االنتحار عاماًل من عوامل الخطورة الرئيسية لالنتحار. 

وتتزايد مخاطر التعرض لالنتحار بفعل الحصول عىل وسائل االنتحار أو االقرتاب 

املبارش منها )مبا يف ذلك املبيدات الحرشية، واألسلحة النارية، واملرتفعات، وخطوط 

السكك الحديدية، والسموم، واألدوية، ومصادر أول أكسيد الكربون مثل عوادم 

السيارات أو الفحم، وغريها من الغازات السامة والغازات التي تؤدي إىل نقص 

األوكسجني(. كام يعتمد توافر وتفضيل وسائل محددة لالنتحار عىل البيئة الجغرافية 

والثقافية )39(.

 التقارير اإلعالمية غري املناسبة واستخدام وسائل اإلعالم االجتامعية

بشكل غري مالئم
ميكن للمامرسات غري املالمئة يف التقارير اإلعالمية أن تضفي إثارة ومتجيداً عىل 

االنتحار وتزيد من خطر »تقليد« املنتحرين )محاكاة حاالت االنتحار( بني األفراد 

القابلني للتأثر. وتعترب املامرسات اإلعالمية غري مالمئة عندما تقوم، عىل نحو غري 

مربر، بتغطية حاالت انتحار املشاهري، أو تعلن عن األساليب غري العادية يف االنتحار 

أو االنتحار الجامعي، أو تعرض صوراً أو معلومات عن وسيلة االنتحار أو تطبيع 

االنتحار باعتباره استجابة مقبولة لألزمات أو الشدائد.

وقد تبني أن التعرض لنامذج من االنتحار يزيد من خطر السلوك االنتحاري بني 

األفراد القابلني للتأثر )31، 32، 33(. وهناك قلق متزايد حول الدور اإلضايف الذي 

يقوم به اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي يف مجال اإلبالغ عن االنتحار. 

االنرتنت هو اآلن املصدر الرئييس للمعلومات عن االنتحار ويحتوي عىل مواقع 

ميكن الوصول إليها بسهولة والتي ميكن أن تكون غري مناسبة يف متثيلهام لالنتحار 

)34(. وقد تورطت مواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي يف  التحريض عىل 

السلوك االنتحاري وتسهيله. كام ميكن ألشخاص مبفردهم أن يبثوا بسهولة األفعال 

واملعلومات االنتحارية غري الخاضعة للرقابة التي ميكن الوصول إليها بسهولة من 

خالل كلتا الوسيلتني اإلعالميتني عىل حد سواء.

الوصم املرتبط بسلوك طلب املساعدة
إن وصم طلب املساعدة من أجل التغلب عىل السلوكيات االنتحارية أو مشاكل 

الصحة النفسية أو سوء استخدام املواد أو الضغوط النفسية األخرى ال يزال قامئاً 

ل عائقاً كبرياً أمام األشخاص الذين يحصلون عىل  يف العديد من املجتمعات، ويشكِّ

ما يحتاجونه من مساعدة. وميكن أن يتسبب الوصم أيضاً يف تثبيط عزمية أصدقاء 

األشخاص القابلني للتأثر وأرسهم يف توفري الدعم الذي قد يحتاجونه أو حتى تقييم 

وضعهم. ويلعب الوصم دوراً رئيسياَ يف مقاومة التغيري وتنفيذ االستجابات التي 

تستهدف الوقاية من االنتحار.
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التدخالت املعنية بالنظام الصحي وعوامل الخطر االجتامعية

1. سياسات الصحة النفسية
أطلقت منظمة الصحة العاملية عام 2013 خطة عمل شاملة للصحة النفسية 

للفرتة 2013 - 2020 )1(. وتشجع الخطة البلدان عىل العمل نحو تطبيق 

سياسات الصحة النفسية الخاصة بها مع الرتكيز عىل أربعة أهداف رئيسية هي:

تعزيز القيادة الفعالة والحوكمة يف الصحة النفسية.. 1

توفري خدمات الرعاية االجتامعية والصحية النفسية الشاملة واملتكاملة . 2

واملستجيبة يف األماكن املجتمعية. 

تنفيذ اسرتاتيجيات التعزيز والوقاية يف مجال الصحة النفسية. . 3

تعزيز نظم املعلومات واألدلة والبحوث يف مجال الصحة النفسية.. 4

يعترب معدل االنتحار مؤرشاً من املؤرشات وانخفاضه هدفاً من األهداف يف 

خطة العمل.

3.  إتاحة الرعاية الصحية
املعالجة الكافية والفورية والتي يسهل الحصول عليها لعالج االضطرابات 

النفسية وتلك الناجمة عن سوء استخدام املواد ميكن أن تحد من خطر السلوك 

االنتحاري )37( )انظر أيضاً اإلطار 6(. إن تنفيذ السياسات واملامرسات املعنية 

باملعرفة الصحية عىل جميع مستويات النظم واملؤسسات الصحية، السيام 

يف مراكز صحة املجتمع، وسيلة أساسية لتحسني فرص الحصول عىل خدمات 

الرعاية الصحية بوجه عام والرعاية الصحية النفسية عىل وجه الخصوص. 

هذه املامرسات تشمل الرسائل الواضحة للمستخدمني حول الخدمات املتاحة، 

واالستخدام املناسب للغة من قبل مقدمي الرعاية الصحية، والسبل الواضحة 

للمرىض داخل النظام. وعىل نحو خاص، ينبغي إدراج املعرفة بالصحة النفسية 

يف االسرتاتيجيات والسياسات املعنية باملعرفة الصحية )38(.

2. السياسات املعنية بالحد من استهالك الكحول عىل نحو ضار
وقد ُنرِشَت خيارات السياسات والتدخالت للحد من استهالك الكحول عىل نحو 

ضار يف االسرتاتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية للحد من استهالك الكحول 

عىل نحو ضار )35(. يف الوقت ذاته، يوفر ذلك التدابري للوقاية من االنتحار 

بفعالية وتتضمن ما ييل:

القيادة والوعي وااللتزام. . 1

استجابة الخدمات الصحية. . 2

العمل املجتمعي. . 3

السياسات والتدابري املناهضة للقيادة تحت تأثري الكحول. . 4

توافر الكحول. . 5

تسويق املرشوبات الكحولية. . 6

سياسات التسعري. . 7

الحد من اآلثار السلبية لرشب الكحول والُسْكر. . 8

 الحد من تأثري الكحول غري املرشوع أو املنتج بصورة غري رسمية عىل . 9

الصحة العامة

املراقبة والرتصد.. 10

ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات رفع مستوى الوعي بني الفئات السكانية التي يقل 

فيها انتشار اإلفراط يف رشب الخمر من خالل الحمالت اإلعالمية العامة، أو 

أنشطة تعزيز الصحة املدرسية أو املعلومات التي تستهدف األفراد القابلني 

للتأثر، وذلك بواسطة العاملني يف املجال الصحي )36(. وينبغي النظر بعناية 

يف ثقافة الكحول يف مناطق محددة قبل اختيار االسرتاتيجيات لضامن فعالية 

االسرتاتيجيات يف السياق. ويعد النظام القانوين الفعال رشط أسايس أيضاً إلنفاذ 

هذه االسرتاتيجيات عىل نحو فعال.

4. تقييد الحصول عىل وسائل االنتحار
الوسائل األكرث شيوعاً لالنتحار يف جميع أنحاء العامل هي التسميم الذايت 

باملبيدات الحرشية، والشنق، واألسلحة النارية والقفز )39، 40(. إن تقييد 

الحصول عىل وسائل االنتحار أمر فعال يف الوقاية من االنتحار - السيام االنتحار 

االندفاعي- ألنه مينح أولئك الذين يفكرون يف االنتحار مزيداً من الوقت إلعادة 

النظر فيه )41(. ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات تقييد الحصول عىل وسائل االنتحار 

سواء عىل املستوى الوطني، من خالل القوانني واللوائح، وعىل املستوى املحيل، 

عىل سبيل املثال من خالل تأمني البيئات الخطرة )42(.

تشمل التدخالت الرئيسية لتقييد الحصول عىل وسائل االنتحار ما ييل:

الحصول عىل املبيدات الحرشية• 

متثل املبيدات الحرشية نحو ثلث حاالت االنتحار يف العامل )8(. االنتحار عن 

طريق ابتالع املبيدات الحرشية عىل نحو متعمد يحدث يف املقام األول يف 

املناطق الريفية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف أفريقيا وأمريكا 

الوسطى وجنوب رشق آسيا وغرب املحيط الهادئ. التدابري املقرتحة للوقاية من 

االنتحار عن طريق املبيدات الحرشية تشمل: التصديق عىل االتفاقيات الدولية 

الخاصة باملواد الكياموية والنفايات الخطرة وتطبيقها وإنفاذها؛ والترشيع 

للوقاية من استخدام املبيدات الحرشية املسببة للمشاكل محلياً يف املامرسات 

الزراعية؛ وتطبيق اللوائح عىل بيع املبيدات الحرشية؛ والحد من فرص الوصول 

إىل املبيدات الحرشية من خالل تخزينها عىل نحو أكرث أمناً والتخلص منها 

بواسطة األفراد أو املجتمعات املحلية؛ والحد من سمية املبيدات الحرشية )43، 

44(. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي تحسني املعالجة الطبية عىل النحو األمثل ألولئك 

الذين يحاولون االنتحار عن طريق االبتالع الذايت للمبيدات الحرشية. وميكن 

االطالع عىل املعلومات النوعية يف ثالثة كتيبات ملنظمة الصحة العاملية تتعلق 

بالوقاية من االنتحار بتناول املبيدات الحرشية )27، 45، 46(.
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توفري املعالجة النفسية يف 

رعاية الطوارئ

إبعاد األشخاص االنتحاريني عن السيارات 

التي يصدر منها أول أكسيد الكربون

إبعاد  األشخاص االنتحاريني من 

الوصول إىل األسلحة النارية

الحصول عىل األسلحة النارية• 

االنتحار باألسلحة النارية وسيلة فتاكة للغاية، وهو ميثل غالبية حاالت االنتحار 

يف بعض البلدان، مثل الواليات املتحدة األمريكية )47(. توضح البيانات املتاحة 

وجود عالقة وثيقة بني نسب األرس التي متتلك األسلحة النارية ونسبة االنتحار 

بواسطة سالح ناري )48(.

ارتبطت الترشيعات املقيدة مللكية األسلحة النارية بانخفاض معدالت االنتحار 

باألسلحة النارية يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا 

والرنويج واململكة املتحدة. اإلجراءات الترشيعية والتنظيمية املمكنة للحد من 

االنتحار املرتبط باألسلحة النارية تشمل تشديد اللوائح بشأن توافر األسلحة النارية 

يف املنازل الخاصة وإجراءات الحصول عىل الرتاخيص والتسجيل؛ والحد من امتالك 

األسلحة اليدوية كأسلحة شخصية؛ ومتديد فرتة االنتظار للرشاء؛ وإنفاذ متطلبات 

التخزين اآلمن؛ وإصدار حكم بالحد األدىن للعمر املسموح له رشاء سالح ناري؛ 

وتنفيذ التحريات الجنائية والنفسية لرشاء سالح ناري. توعية املجتمع باللوائح أمر 

رضوري أيضاً يف البلدان التي تكون فيها البنادق عنرصاً مألوفاً يف املجتمع )49(.

الجسور واملباين وخطوط السكك الحديدية• 

يعد االنتحار عن طريق القفز - من الجسور أو املباين العالية أو أمام القطارات 

- طريقة شائعة لالنتحار لسهولة الوصول إليها. وتعترب التدخالت اإلنشائية 

لتقييد فرص الوصول إليها فعالة يف الوقاية من االنتحار )50(.

سهولة الحصول عىل الغازات السامة• 

من الناحية التاريخية، كان التسمم املتعمد بأول أكسيد الكربون واحداً من 

األساليب األكرث شيوعاً لالنتحار. التغيريات الترشيعية والعملية التي طرأت 

عىل الغاز املنزيل عىل املستويات الوطنية واإلقليمية أدت إىل انخفاض كبري يف 

االنتحار بهذه الطريقة )51(. وإجامالً، تشري األدلة إىل أن الحد من األثر املميت 

ألول أكسيد الكربون له تأثري مبارش عىل خفض معدالت االنتحار بشكل عام.

التسمم بحرق الفحم طريقة حديثة لالنتحار بواسطة الغازات السامة ورسعان 

ما أصبح طريقة شائعة يف بعض البلدان اآلسيوية )9(. أدى نقل حزم الفحم من 

الرفوف املفتوحة إىل مكان يخضع للسيطرة يف مخازن املتاجر الكربى يف منطقة 

هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة إىل انخفاض ملحوظ يف الوفيات الناجمة 

عن االنتحار املرتبط بالفحم )52(.

الحصول عىل العنارص الدوائية• 

يف معظم البلدان األوروبية، ُيعد التسميم الذايت بالدواء ثاين أو ثالث أكرث 

الطرق شيوعاً لالنتحار ومحاوالت االنتحار )53(. وقد تبني أن تقييد توافر 

وفرص الحصول عىل األدوية التي تستخدم يف العادة يف االنتحار تدبري وقايئ 

فعال )54(. ميكن ملقدمي الرعاية الصحية القيام بدور حاسم عن طريق تقييد 

كمية الدواء الذي يتم رصفه، وإطالع املرىض وأرسهم مبخاطر العالج باألدوية، 

والتشديد عىل أهمية االلتزام بالجرعات املوصوفة والتخلص من األقراص غري 

املستخدمة الزائدة.

الشكل 8. الوفيات الناجمة عن االنتحار التي تم تجنبها عن طريق التدخالت املقرتحة فيام يقرب من 20% انخفاضاً يف الوفيات الناجمة عن 
االنتحار عام 2010 يف الواليات املتحدة األمريكية )55(

يعرض الشكل 8 مزيجاً من ثالثة مناهج إذا نفذت بالكامل، ميكن أن تنقذ حياة عدة آالف من البرش يف سنة واحدة فقط يف الواليات املتحدة األمريكية. ومع 

ذلك، من الرضوري مالحظة أن الشكل مأخوذ من إعداد مناذج التنفيذ األمثل لعدد قليل من املقاربات )55(.
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5. إعداد التقارير اإلعالمية املسؤولة
تبني أن إعداد التقارير املسؤولة حول االنتحار يف وسائل اإلعالم قد أدى 

إىل انخفاض معدالت االنتحار )40(. هناك جوانب هامة إلعداد التقارير 

املسؤولة تشمل ما ييل: تجنب الوصف التفصييل لألعامل االنتحارية، وتجنب 

اإلثارة التمجيد، وذلك باستخدام لغة مسؤولة، والتقليل من إبراز التقارير 

حول االنتحار، وتجنب اإلفراط يف التبسيط، وتوعية الجمهور العام مبوضوع 

االنتحار والعالجات املتاحة له، وتوفري املعلومات عن مكان طلب املساعدة 

)56(. إن تعاون ومشاركة وسائل اإلعالم يف تطوير ونرش مامرسات إعداد 

التقارير املسؤولة والتدريب عليها رضورية أيضاً لتحسني إعداد التقارير حول 

االنتحار بنجاح والحد من محاكاة االنتحار )57(. وقد ظهرت هذه التحسينات 

يف أسرتاليا والنمسا بعد إرشاك وسائل اإلعالم النشط يف نرش املبادئ التوجيهية 

لوسائل اإلعالم )58(.

إن الستخدام اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي دور ممكن كاسرتاتيجية 

عاملية للوقاية من االنتحار. وبعض املواقع اإللكرتونية التي تعزز الصحة 

النفسية تظهر بالفعل نتائج واعدة يف تعزيز سلوكيات التامس املساعدة، 

لكن هناك القليل من األدلة عىل الفاعلية يف الوقاية من االنتحار )59(. 

أفضل األمثلة عىل اسرتاتيجيات الوقاية من االنتحار عرب اإلنرتنت هي إجراء 

املحادثات عرب اإلنرتنت من قبل االنتحاريني مع املهنيني، وبرامج املساعدة 

الذاتية، واملعالجة عرب اإلنرتنت )60(. فهناك أحد املواقع اإللكرتونية يف 

اململكة املتحدة الذي يحتوي عىل مقاطع مسجلة يتحدث فيها الشباب عن 

محاوالت االنتحار. ويتيح هذا للشباب الشعور بالتعاطف مع اآلخرين الذي 

هم يف حاالت مامثلة )61(. وعندما ال تتوفر أجهزة الكمبيوتر، فإن البدائل 

هي الرسائل النصية واالستخدام املتزايد للخدمات التي تقدمها شبكة التواصل 

االجتامعي عىل األجهزة املحمولة لتقديم الدعم والعالج لألفراد.

6. رفع مستوى الوعي حول اضطرابات الصحة النفسية وسوء 

استخدام املواد واالنتحار
يحيط الوصم واملواقف السلبية باالضطرابات النفسية والتامس املساعدة 

بني عامة الناس. تهدف حمالت التوعية )انظر أيضاً اإلطارين 3 و6( إىل 

الحد من الوصم املرتبط باالضطرابات النفسية والتامس املساعدة من 

قبل من يفكر باالنتحار، وزيادة فرص الحصول عىل الرعاية. هناك القليل 

من األدلة التي تربط حمالت التوعية بالحد من االنتحار، لكن كان لها 

تأثري إيجايب عىل مواقف املجتمع، مام يزيد من فرصة الحوار العام حول 

هذه القضايا. حمالت التوعية الفعالة حول الصحية النفسية تركز عىل 

اضطراب واحد أو اثنني فقط، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من العرض 

)مثل التلفزيون، ووسائل اإلعالم املطبوعة، واإلنرتنت، وشبكات التواصل 

االجتامعي، وامللصقات( من أجل تعزيز الرسائل، وتعديلها عىل نحو مالئم، 

والجمع بني عدة اسرتاتيجيات، وتنظيم الربامج عىل املستوى املحيل من 

خالل استهداف فئات سكانية معينة )62، 63(.

دراسة حول إنقاذ حياة الشباب ومتكينهم يف أوروبا 

تم وضع برنامج توعية متعدد املكونات للشباب خاص بالصحة النفسية 

 SEYLE(.( واختباره يف إنقاذ حياة الشباب ومتكينهم يف مرشوع أوروبا

SEYLE هو برنامج وقايئ تم اختباره يف 11 بلدا أوروبياً ويهدف إىل 

تعزيز الصحة النفسية بني املراهقني يف املدارس األوروبية )64(. يقوم 

كل بلد بإجراء تجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية تتكون من ثالثة 

تدخالت نشطة وتدخل ضئيل واحد الذي كان مبثابة شاهد. تألفت 

التدخالت الفعالة من تدريب عامل الخطوط األمامية )الحارس(، 

وبرنامج توعية بالصحة النفسية، والفحص املهني للمراهقني املعرضني 

للخطر )65(.

باملقارنة مع من خضعوا للتدخل الضئيل، كان لدى املراهقني الذين 

شاركوا يف برنامج التوعية بالصحة النفسية معدالت أقل بكثري من حيث 

كل من التفكري الشديد يف االنتحار/ الخطط ومحاوالت االنتحار يف 12 

شهراً من املتابعة. ومن أجل التنفيذ األمثل لربامج التوعية، من الرضوري 

األخذ بعني االعتبار املساندة والدعم من قبل السياسيني املحليني 

واملدارس واملعلمني وغريهم من األطراف املعنية )66(.

اإلطار 3.
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التمييز
قد يكون التمييز ضد الفئات الفرعية داخل الفئات السكانية قد يكون متواصاًل 

ومستقرا ومنجياً، وميكن أن يؤدي إىل معاناة مستمرة من أحداث الحياة الضاغطة 

مثل فقدان الحرية، والرفض، والوصم، والعنف مام يثري السلوك االنتحاري.

بعض األمثلة عىل الروابط بني التمييز واالنتحار تشمل ما ييل:

املساجني واملحتجزين )72(؛• 

األفراد الذين يعتربون أنفسهم مثليي ومثليات الجنس، ثنائيي الجنس ومتحولني • 

جنسيا وخنثويني )73(؛

الناس الذين يتعرضون للتنمر والتهويل عرب اإلنرتنت ومن يكونوا ضحية أقرانهم )74(؛ • 

الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين )75(.• 

الصدمة أو االنتهاك
تزيد الصدمة أو االنتهاك من الضغوط العاطفية وقد يؤدي ذلك إىل االكتئاب 

والسلوكيات االنتحارية بني الناس الذين هم بالفعل أكرث قابلية للتأثر. ميكن أن تنشأ 

الضغوط النفسية واالجتامعية املرتبطة باالنتحار بسبب أنواع مختلفة من الصدمات 

)مبا يف ذلك التعذيب، السيام بني طالبي اللجوء والالجئني(، واألزمات القانونية 

والناجمة، واملشاكل املالية، واملشاكل األكادميية أو املتعلقة بالعمل، والتنمر )76(. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن الشباب الذين عانوا من املحن يف مرحلة الطفولة والشدائد 

األرسية )العنف الجسدي، واالنتهاك الجنيس أو النفيس واإلهامل وسوء املعاملة، 

والعنف األرسي، وانفصال الوالدين أو الطالق، والرعاية املؤسسية أو االجتامعية( أكرث 

عرضة لخطر االنتحار من غريهم )77(. ومتيل آثار العوامل السلبية عىل الطفولة إىل 

أن تكون مرتابطة وذات تأثري متبادل، وتعمل مجتمعة عىل لزيادة مخاطر االضطراب 

النفيس واالنتحار )78(.

الشعور بالعزلة وفقدان الدعم االجتامعي
تحدث العزلة عندما يشعر الشخص بانفصاله عن أقرب دائرة اجتامعية له: الرشكاء، 

وأفراد األرسة، واألقران، واألصدقاء، وغريهم من األشخاص املهمني. وغالباً ما تقرتن العزلة 

باالكتئاب والشعور بالوحدة واليأس. يف كثري من األحيان يحدث الشعور بالعزلة عندما 

يكون لدى الشخص حدث سلبي يف الحياة أو ضغوط نفسية أخرى ويفشل يف مشاركة 

هذه املعلومات مع شخص مقرب. وبزيادة األمر تعقيداً مع عوامل أخرى، ميكن أن 

يؤدي ذلك إىل زيادة خطر السلوك االنتحاري - السيام لدى كبار السن الذين يعيشون 

وحدهم حيث أن العزلة االجتامعية والشعور بالوحدة عامالن رئيسيان يساهامن يف 

وقوع االنتحار )71(.

غالباً ما يحدث السلوك االنتحاري كرد فعل عىل الضغوط النفسية الشخصية يف سياق 

اجتامعي حيث يفتقد مصادر الدعم ورمبا يعكس فقدان أكرب للعافية والتامسك. ويعد 

التامسك االجتامعي هو النسيج الذي يربط الناس عىل مستويات متعددة يف املجتمع- 

األفراد واألرس واملدارس والجريان واملجتمعات املحلية والجامعات الثقافية واملجتمع 

ككل. والناس الذين يتشاركون القيم والعالقات الشخصية الوثيقة والدامئة يكون لديهم 

عادًة الشعور بالهدف واألمن والرتابط )134، 135(.

املجتمع وعوامل الخطر يف العالقات

هناك عالقة مهمة بني املجتمعات التي يعيش فيها الناس مع عوامل خطر االنتحار. 

يف جميع أنحاء العامل، أثرت العوامل الثقافية والدينية والقانونية والتاريخية املختلفة 

يف حالة ومفهوم االنتحار، مام يؤدي إىل التعرف عىل مجموعة واسعة من العوامل 

املجتمعية التي تؤثر عىل خطورة االنتحار. وتؤثر عالقات الشخص القريبة مع 

العائلة واألصدقاء املقربني وغريهم من األشخاص املهمني، عىل السلوكيات االنتحارية. 

وفيام ييل بعض العوامل الرئيسية املتعلقة بهذه املجاالت.

الكوارث والحروب والرصاعات
تزيد تجارب الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات األهلية من خطورة االنتحار 

بسبب تأثرياتها املدمرة عىل الرفاه االجتامعي والصحة واإلسكان والتوظيف واألمن 

املايل. وللمفارقة، قد تنخفض معدالت االنتحار أثناء كارثة أو نزاع ومبارشًة بعد 

وقوعها، لكن هذا يختلف بني الفئات املختلفة من الناس. وقد يكون الرتاجع الفوري 

بسبب االحتياجات الطارئة لتكثيف التامسك االجتامعي. وعموماً، يبدو أنه ال يوجد 

أي اتجاه واضح يف معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار يف أعقاب الكوارث الطبيعية 

حيث تكشف الدراسات املختلفة أمناطاً مختلفة )67(.

ضغوط التالقح  الثقايف والتفكك
متثل ضغوط التالقح الثقايف )accultration( والتفكك )dislocation( خطراً 

هاماً عىل ظاهرة االنتحار ولها تأثري عىل عدد من الفئات القابلة للتأثر، مبا يف 

ذلك الشعوب األصلية، وطالبي اللجوء، والالجئني، واألشخاص يف مراكز االحتجاز، 

والنازحني داخلياً، واملهاجرين الذين وصلوا حديثاً.

ينترش االنتحار بني السكان األصليني: الهنود الحمر يف الواليات املتحدة األمريكية، 

 Maori يف كندا، وسكان أسرتاليا األصليني، واملاوري Inuits واألمم األوىل واإلنويت

األصليني يف نيوزيلندا جميعاً معدالت انتحار أعىل بكثري من املعدالت بني بقية 

السكان )68، 69(. هذا ينطبق بشكل خاص عىل الشباب، والذكور منهم عىل وجه 

الخصوص، الذين يشكلون بعض الفئات السكانية األكرث قابلية للتأثر يف العامل )70(. 

يزيد السلوك االنتحاري أيضاً بني املجتمعات املحلية والسكان األصليني الذين ميرون 

مبرحلة انتقالية )71(. غالباً ما نجد انتهاكا لالستقالل الذايت والسيايس واالقتصادي 

وسالمة األرايض، فضال عن إنكار الثقافة واللغة األم عىل السكان األصليني. وميكن 

لهذه الظروف أن تولد مشاعر االكتئاب والعزلة والتمييز، مصحوبة باالستياء وانعدام 

الثقة يف خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية التابعة للدولة، خاصًة إذا مل يتم 

تقديم هذه الخدمات بطرق مالمئة ثقافياً.  
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السجناء: أظهرت مراجعة لعوامل الخطر بني السجناء يف أسرتاليا وأوروبا • 

ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية أن تدخالت الوقاية ينبغي 

أن تهدف إىل تحسني الصحة النفسية، وخفض سوء استخدام املواد، 

واستهالك الكحول، وتجنب وضع األشخاص القابلني للتأثر يف أماكن 

معزولة. وينبغي أيضاً إجراء مسح عىل جميع األفراد الكتشاف السلوكيات 

االنتحارية الحالية أو السابقة )86(.

املثليات واملثليون واملخنثون واملتحولون جنسياً وثنائيو الجنس • 

)LGBTI(: ينبغي أن تركز الجهود املبذولة للحد من خطر االنتحار 

بني املثليات واملثليني واملخنثني واملتحولني جنسياً وثنائيي الجنس عىل 

معالجة عوامل الخطر مثل االضطرابات النفسية، وسوء استخدام املواد، 

والوصم، والتعصب، والتمييز الفردي واملؤسيس )87(.

 التدخل الذي يجرى عقب حادثة انتحار لألشخاص املفجوعني أو • 

املتأثرين بحادثة االنتحار: يتم تنفيذ جهود التدخل لألفراد املفجوعني 

أو املتأثرين باالنتحار من أجل دعم عملية الحزن والحد من إمكانية 

تقليد السلوك االنتحاري. هذه التدخالت قد تشمل التدخالت املدرسية 

أو العائلية أو املجتمعية التي تجرى عقب حادثة انتحار. وقد أدى 

التواصل مع العائلة واألصدقاء بعد حادثة االنتحار إىل زيادة يف استخدام 

مجموعات الدعم ومجموعات دعم املفجوعني، والحد من االضطراب 

النفيس الفوري مثل االكتئاب والقلق واليأس )88(.

الخطر. العنف، مبا يف ذلك العنف الجنيس، ضد النساء أمر شائع وغالباً 

ما يرتكب من جانب رشيك حميم. ويرتبط عنف الرشيك الحميم بزيادة 

محاوالت االنتحار وخطر االنتحار. عىل الصعيد العاملي 35% من النساء 

تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنيس من جانب رشيك حميم أو العنف 

الجنيس من قبل شخص غري رشيك )80، 81(.

1. التدخالت للفئات القابلة للتأثر
هناك عدد من الفئات القابلة للتأثر )انظر أيضا اإلطارين 4 و6( تم تحديدها 

بوصفها أكرث عرضة لخطر االنتحار. وبينام يغيب التقييم الصارم، فإننا ندرج 

أدناه بعض األمثلة عىل التدخالت املستهدفة:

األشخاص الذين يعانون من االنتهاكات، أو الصدمات، أو الرصاعات، أو • 

الكوارث: استناداً إىل أدلة من الدراسات التي أجريت عىل هذه العالقات، 

ينبغي أن تستهدف التدخالت الفئات األكرث قابلية للتأثر عقب رصاع أو 

كارثة طبيعية شديدة. وينبغي عىل واضعي السياسات تشجيع الحفاظ 

عىل الروابط االجتامعية القامئة يف املجتمعات املحلية املترضرة )82، 83(.

الالجئون واملهاجرون: تتنوع عوامل الخطر بني الجامعات، لذلك قد يكون • 

إعداد التدخالت املصممة خصيصاً لجامعات ثقافية محددة أكرث فعالية 

بداُل من معاملة جميع املهاجرين كام لو أنهم جميعاً متشابهون )84(.

الشعوب األصلية: تبني من استعراض اسرتاتيجيات التدخل يف أسرتاليا • 

وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية أن مبادرات الوقاية 

املجتمعية، وتدريب عامل الخط األمامي )انظر أدناه(، وتدخالت 

التوعية املصممة ثقافياً كانت فعالة يف الحد من مشاعر اليأس ورسعة 

التأثر بفكرة االنتحار. كانت التدخالت األكرث فعالية هي التدخالت ذات 

املستويات العالية من السيطرة املحلية عىل املجتمعات األصلية والتي 

ترشكهم للتأكد من أن التدخالت كانت وثيقة الصلة ثقافياً )85(.

الرصاع أو الخالفات أو الخسارة يف العالقات
ميكن للنزاعات التي تشوب العالقات )مثل االنفصال(، أو الخالفات )مثل 

التنافس يف حضانة األطفال( أو الخسارة )عىل سبيل املثال وفاة رشيك(،  

أن تتسبب الحزن والضغط النفيس العارض، وترتبط جميعها بزيادة خطر 

االنتحار )79(. وميكن أيضُا أن تكون العالقات غري الصحية إحدى عوامل 

التدخالت ذات الصلة بعوامل الخطر يف املجتمع والعالقات
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2. تدريب العاملني بالخطوط األمامية

األفراد املعرضون لخطر االنتحار نادراً ما يلتمسون املساعدة. مع ذلك، قد 

تظهر عليهم عوامل الخطر والسلوكيات التي تحدد أنهم رسيعو التأثر. 

»العاملني بالخطوط األمامية« كل من هو يف وضع ميكنه من تحديد ما 

إذا كان شخص ما يفكر يف االنتحار. ويتضمن العاملون بالخطوط األمامية 

األساسيون املحتملون )93( ما ييل:

مقدمو الرعاية األولية والنفسية والطارئة؛ • 

املعلمون وغريهم من املوظفني باملدرسة؛• 

قادة املجتمع؛• 

ضباط الرشطة ورجال اإلطفاء وغريهم من أوائل الجهات املستجيبة؛• 

ضباط الجيش؛• 

االجتامعية؛•  بالرعاية  العاملون 

الزعامء الروحيون ورجال الدين أو املعالجون التقليديون؛• 

املدراء واملوظفون يف مجال املوارد البرشية• 

وتهدف برامج تدريب العاملني بالخطوط األمامية إىل تطوير معارف ومواقف 

ومهارات املشاركني لتحديد األفراد املعرضني للخطر، وتحديد مستوى املخاطر، 

ومن ثم إحالة األفراد املعرضني للخطر للعالج )انظر أيضاً اإلطار 6(. ينبغي 

تعديل كل محتوى التدريب ثقافياً وينبغي أن يضم املعلومات املحلية حول 

إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية. وقد أظهرت الربامج املعدلة النتائج 

الواعدة عند تصميمها خصيصاً لفئات سكانية معينة، مثل مجموعات السكان 

األصليني )85(. تشري الدراسات إىل أن 25 - 50% من النساء اللوايت ظهر عليهن 

السلوك االنتحاري قد راجعن أحد مقدمي الرعاية الصحية خالل األسابيع 

األربعة السابقة؛ وبالتايل يوفر تدريب العاملني بالخطوط األمامية الفرصة لبدء 

التدخالت مع هؤالء األفراد )94(.

تدريب العاملني بالخطوط األمامية هو أفضل املامرسات التي مل يتحقق فيها أي 

ارتباط قاطع حتى اآلن مع انخفاض معدالت االنتحار أو محاوالت االنتحار )95( 

انظر أيضاً اإلطار 5 للتعرف عىل برنامج يستهدف العاملني بالخطوط األمامية 

وصحتهم الشخصية. 

السكانية رسيعة التأثر. وقد حددت هذه الجهود عدة عوامل مرتبطة 

بزيادة خطر االنتحار وكذلك اسرتاتيجيات لتحديد وإرشاك أولئك املعرضني 

للخطر. األمثلة عىل هذه األنشطة تشمل اسرتاتيجيات لتعزيز معالجة 

الحالة، وتعزيز رسعة التعايف، ودعم األقران، والتخطيط القائم عىل املريض 

املصمم لزيادة إجراءات السالمة خارج املرافق الصحية.

وتشمل األنشطة الحالية الجهود املبذولة لتحديد الخصائص الفردية 

والسكانية املرتبطة بزيادة خطر االنتحار الذي قد يكون أكرث انتشاراً بني 

األشخاص الذين يتطوعون للخدمة العسكرية يف الواليات املتحدة، وسبل 

إرشاك األشخاص املعرضني للخطر يف املعالجة املسندة بالبيِّنات لالضطرابات 

الكامنة، وإدارة الفرتات التي تزيد فيها املخاطر - السيام عند ارتباطها 

بالفرتات االنتقالية )92(.

التدخالت بني الفئات العسكرية واملحاربني القدماء

هناك أدلة متزايدة عىل أن خطر االنتحار يكون مرتفعاً بني بعض 

العسكريني واملحاربني القدماء )89(. وقد حددت الدراسات الوبائية، التي 

أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية، مثل الدراسة العسكرية لتقييم 

 Army( املخاطر واملرونة بني األفراد الذين يقومون بالخدمة يف الجيش

STARRS(، عدة عوامل، تشمل التشخيص مبرض نفيس، والرتبة، ونوع 

الجنس )90، 91(، كعوامل تزيد من خطر االنتحار بني األشخاص الذين 

يخدمون حالياً يف الجيش والذين لديهم تاريخ سابق يف الخدمة العسكرية.

و يف عام 2007، طبقت إدارة الواليات املتحدة األمريكية لشؤون املحاربني 

القدماء الخط الساخن الوطني املجاين، وهو خط األزمات للمحاربني القدماء، 

لقدامى املحاربني العسكريني يف الواليات املتحدة وأرسهم. ويف عام 2009، تم 

متديد خدمة خط األزمة ليشمل املزيد من املجتمع العسكري. 

و يف السنوات األخرية، ساهمت إدارة شؤون املحاربني القدماء ووزارة 

الدفاع يف الواليات املتحدة مبوارد كبرية لتحديد الخصائص املرتبطة بزيادة 

خطر االنتحار مع تنفيذ التدخالت الرامية إىل الحد من املخاطر بني الفئات 

اإلطار 4.
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3. خطوط املساندة يف األزمات

خطوط املساندة يف األزمات هي مراكز اتصال عامة التي ميكن للناس أن 

يلجؤوا إليها عندما ال يتوفر أو ال يفضل غري ذلك من الدعم االجتامعي أو 

الرعاية املهنية. تعمل خطوط املساعدة من أجل فئات سكانية أكرب أو قد 

تستهدف بعض الفئات القابلة للتأثر. وهذه األخرية ميكن أن تكون مفيدة إذا 

كان من املرجح أن يكون دعم األقران مفيداً.

وقد ظهر أن خطوط املساندة يف الواليات املتحدة األمريكية فعالة يف إرشاك 

األفراد الذين يفكرون يف االنتحار عىل محمل الجد والحد من خطر االنتحار 

بني املتصلني خالل دورة االتصاالت واألسابيع الالحقة )97(. تشري دراسة 

حول خدمات خط املساندة عن طريق املحادثة عرب الهاتف يف بلجيكا إىل أن 

وكانت هناك حملة دعائية عن املوارد الالزمة لتقديم املساعدة وعىل 

أهمية العمل الجامعي يف الوقاية من االنتحار )96(.

الربامج الشاملة للوقاية من االنتحار املصممة خصيصاً لثقافة بيئة العمل 

قد تكون فعالة يف تحسني املواقف واملعارف والسلوكيات وميكن أن تؤثر 

بشكل كبري يف معدالت االنتحار.

أدى برنامج الرشطة الشامل متعدد األوجه للوقاية من االنتحار يف 

مونرتيال، كندا، إىل انخفاض كبري يف معدالت االنتحار قدره 79% بني 

الرشطة يف مونرتيال. تألف الربنامج من التدريب ملدة نصف يوم عىل 

قضية االنتحار لجميع الضباط يف قوات الرشطة، مع الرتكيز عىل تحديد 

املخاطر وكيفية تقديم املساعدة. وتلقى املرشفون وممثلو النقابات يوماً 

كاماًل من التدريب عىل تقييم املخاطر وتقديم املساعدة. وأنشئ خط 

املساعدة الهاتفية الطوعي للرشطة يديره ضباط مدربون تدريباً خاصاً، 

برنامج الوقاية من االنتحار يف مكان العمل الذي أدى إىل انخفاض ظاهرة االنتحار

اإلطار 5.

هذه االسرتاتيجيات قد تكون أيضاً فعالة من حيث التكلفة للوقاية من 

االنتحار )98(. وقد أثبتت خطوط املساندة أنها أفضل املامرسات املفيدة 

وتم تنفيذها عىل نطاق واسع. مع ذلك، عىل الرغم من الحد من خطر 

االنتحار، فإن االفتقار إىل التقييم يعني أنه ال يوجد ارتباط حاسم بخفض 

معدالت االنتحار.
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الناجمة عن االنتحار، يرجع 22% منها إىل استهالك الكحول، وهو ما يعني أن كل 

خامس حالة انتحار ما كانت لتقع لو مل يستهلك الكحول بني السكان )109(. إدمان 

املواد األخرى، مبا يف ذلك الحشيش والهريوين أو النيكوتني، هو أيضاً أحد عوامل 

الخطورة لالنتحار )110(.

فقدان العمل واملال
يؤدي فقدان الوظيفة ورهن املنزل وعدم االستقرار املايل إىل زيادة خطر االنتحار 

من خالل املراضة املشرتكة مع عوامل الخطر األخرى مثل االكتئاب والقلق والعنف 

واستخدام الكحول عىل نحو ضار )111(. وبالتايل يرتافق الركود االقتصادي، من حيث 

إنه يرتبط بحاالت الشدائد التي تصيب الفرد من خالل فقدان الوظيفة أو الخسارة 

املالية، مع خطر االنتحار الذي يتعرض له الفرد )112(.

اليأس
كثرياً ما يستخدم اليأس، باعتباره الجانب املعريف من األداء النفيس، كمؤرش عىل 

خطر االنتحار عندما يقرتن باضطرابات نفسية أو محاوالت انتحار سابقة )113(. 

ترتبط الجوانب الثالثة الرئيسية لليأس مبشاعر الشخص نحو املستقبل وفقدانه 

للدافع واآلمال. يف كثري من األحيان ُيفهم اليأس مع وجود أفكار مثل » لن تتحسن 

األمور أبداً« و«أنا ال أرى األمور تتحسن«، ويف معظم الحاالت يكون مصحوباً 

باالكتئاب )114(.

األمل املزمن واألمراض املزمنة
ميثل األمل املزمن واألمراض املزمنة عوامل خطر مهمة للسلوك االنتحاري. وقد ثبت 

أن السلوك االنتحاري أكرب مرتني - 3 مرات لدى من يعانون من األمل املزمن باملقارنة 

بعامة السكان )115(. جميع األمراض املرتبطة باألمل، والعجز البدين، واختالل النمو 

العصبي والضيق تزيد من خطر االنتحار )116(. وهذا يشمل الرسطان والسكري 

واإليدز والعدوى بفريوسه.

تاريخ عائيل لالنتحار
إن إقدام أحد أفراد األرسة أو املجتمع عىل االنتحار له تأثري مدمر عىل نحو خاص 

عىل حياة الشخص، كام أن فقدان شخص مقرب إليك لهو أمر مدمر بالنسبة ملعظم 

الناس. فباإلضافة إىل الحزن، فإن طبيعة املوت تسبب الكرب والشعور بالذنب 

والخجل والغضب والقلق والضيق ألفراد األرسة واألحباء. وقد تتغري تحركات األرسة، 

وقد تتعطل املصادر املعتادة للدعم، وقد يعيق الوصم طلب املساعدة ومتنع 

اآلخرين من تقديم الدعم )117(. وقد يخفض انتحار أحد أفراد األرسة أو أحد 

األحباء عتبة االنتحار لدى الشخص الحزين )118(. لهذه األسباب جميعها، فإن 

أولئك املتأثرين أو املفجوعني بسبب االنتحار هم أنفسهم أكرث عرضة لخطر االنتحار 

أو االضطراب النفيس )119(.

عوامل الخطر الفردية

ميكن أن يتأثر خطر االنتحار برسعة التأثر أو املرونة الفردية. ترتبط عوامل الخطر 

الفردية باحتامل وجود سلوكيات انتحارية لدى الشخص..

محاولة انتحار سابقة

إىل حد بعيد، أقوى مؤرش عىل التعرض لخطر االنتحار يف املستقبل هو محاولة 

انتحار سابقة واحدة أو أكرث )99(. حتى بعد مرور سنة واحدة من محاولة االنتحار، 

يبقى خطر االنتحار والوفاة املبكرة ألسباب أخرى مرتفعاً )100(.

االضطرابات النفسية

يف البلدان مرتفعة الدخل، متثل االضطرابات النفسية نحو90% من الناس الذين 

ميوتون عن طريق االنتحار )101(، وبني 10% الذين مل يتم تشخيصهم تشخيصاً 

واضحاً، تتشابه األعراض النفسية لديهم مع تلك األعراض التي يعاين منها الناس 

الذين ميوتون انتحاراً. مع ذلك، تبدو االضطرابات النفسية أقل انتشاراً )حوايل %60( 

بني الذين ميوتون عن طريق االنتحار يف بعض البلدان اآلسيوية، كام هو مبني يف 

الدراسات من الصني والهند )12، 102(.

ينبغي تناول عامل الخطر هذا بيشء من الحذر. االكتئاب واالضطرابات املرتبطة 

بسوء استخدام املواد والسلوكيات املعادية للمجتمع شائعة نسبياً ومعظم األشخاص 

الذين يعانون منها ال يظهر عليهم السلوك االنتحاري. مع ذلك، فإن الناس الذين 

ميوتون عن طريق االنتحار أو محاوالت االنتحار قد يكون لديهم مراضة نفسية 

مشرتكة ملحوظة. يختلف خطر االنتحار مع منط االضطراب، واالضطرابات األكرث 

شيوعاً املرتبطة بالسلوك االنتحاري هي االكتئاب واضطرابات استهالك الكحول. 

ويقدر خطر االنتحار مدى الحياة بنسبة 4% لدى املرىض الذين يعانون من 

اضطرابات املزاج )103(، و7% لدى األشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول 

)104(، و8% لدى األشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنايئ القطب )105، 106(، 

و5% لدى األشخاص الذين يعانون من الفصام )107(. األهم من ذلك، يزيد خطر 

السلوك االنتحاري مع املراضة املشرتكة؛ فاألفراد الذين يعانون من أكرث من اضطراب 

نفيس واحد معرضون ملخاطر أعىل عىل نحو ملحوظ )101(.

استهالك الكحول وغري ذلك من مواد اإلدمان عىل نحو ضار

جميع اضطرابات سوء استخدام املواد تزيد من خطر االنتحار )108(. وثبت وجود 

اضطرابات الكحول وغري ذلك من اضطرابات سوء استخدام املواد يف 25 - 50% من 

جميع حاالت االنتحار )104(، ويزداد خطر االنتحار كثرياً إذا كان الكحول أو سوء 

استخدام املواد متشاركني يف املراضة مع اضطرابات نفسية أخرى. من جميع الوفيات 
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الفردية، فإن تقييم ومعالجة السلوكيات االنتحارية يتناول أيضُا عوامل الخطر يف 

العالقات.

3. تقييم ومعالجة االضطرابات النفسية واضطرابات سوء استخدام املواد
إن تدريب العاملني الصحيني عىل تقييم ومعالجة االضطرابات النفسية وسوء 

استخدام املواد وسيلة أساسية للميض قدماً للوقاية من االنتحار. فقد كان عدد كبري 

من أولئك الذين ميوتون عن طريق االنتحار عىل اتصال مبقدمي الرعاية الصحية 

األولية خالل الشهر السابق لالنتحار )126(. إن تثقيف العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية األولية للتعرف عىل االكتئاب واالضطرابات األخرى النفسية وتلك الناجمة 

عن سوء استخدام املواد وأداء التقييامت التفصيلية لخطورة االنتحار من األمور 

الرضورية للوقاية من االنتحار. ويتعني إجراء التدريب بشكل مستمر أو متكرر 

عىل مدى سنوات وينبغي إرشاك غالبية العاملني الصحيني يف اإلقليم أو البلد )42(. 

ومن الرضوري أخذ عوامل الخطر املحلية بعني االعتبار وتصميم برنامج تدريبي لها 

حتى يكون الربنامج ناجحاً داخل البلدان والثقافات.

دليل التدخل لرأب الفجوة يف الصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية، املوجه 

أساساً إىل تدريب العاملني الصحيني غري املتخصصني، يوفر التوجيهات بشأن 

تقييم ومعالجة الحاالت ذات األولوية التالية: االكتئاب، والذهان والرصع/النوبات 

التشنجية واالضطرابات النامئية، واالضطرابات السلوكية، والخرف، واالضطرابات 

الناجمة عن استهالك الكحول، واضطرابات سوء استخدام املواد، وإلحاق األذى 

بالنفس واالنتحار )122(.

مع ذلك، من الرضوري األخذ يف االعتبار حقيقة أن هناك عوامل متعددة تتعلق 

بضعف تقييم وإدارة مهارات العاملني يف مجال الصحة – ضعف الخربة واملعرفة 

بالصحة النفسية، والوصم، وعدم التعاون مع األطباء النفسيني، وضعف املهارات 

يف إجراء املقابالت.و بالتايل، قد تكون معالجة هذه املسائل، من خالل املناهج 

التعليمية والتدريب، رضورية لتحسني التقييم واملعالجة.

1. املتابعة والدعم املجتمعي
غالباً ما يفتقر املرىض الذين خرجوا مؤخراً إىل الدعم املجتمعي، ويشعرون 

بالعزلة عندما يرتكون الرعاية. وقد كان للمتابعة والدعم املجتمعي التأثري الفعال 

يف الحد من الوفيات الناجمة عن االنتحار ومحاوالت االنتحار بني املرىض الذين 

خرجوا مؤخراً )121(. ويعد تكرار املتابعة تدخالً مطلوباً منخفض التكلفة وسهل 

التنفيذ ميكن للموظفني القامئني باملعالجة حالياً، مبا يف ذلك العاملني الصحيني 

غري املتخصصني املدربني، تنفيذ التدخل ويحتاجون إىل القليل من املوارد للقيام 

بذلك )122(. وهذا أمر مجٍد السيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

وميكن أن ينطوي التدخل عىل استخدام البطاقات الربيدية أو املكاملات الهاتفية 

أو الزيارات الشخصية القصرية )رسمية أو غري رسمية( لتحقيق التواصل والتشجيع 

عىل استمراره )123، 124(. إن مشاركة الدعم املجتمعي املتاح - مثل األرسة 

أو األصدقاء أو الزمالء أو مراكز إدارة األزمات أو مراكز الصحة النفسية املحلية 

- يف الرعاية الالحقة من األمور الرضورية حيث أنه ميكن مراقبة الناس بانتظام 

وتشجيعهم عىل االلتزام بالعالج )122(.

2. تقييم ومعالجة السلوكيات االنتحارية
من الرضوري وضع اسرتاتيجيات فعالة لتقييم ومعالجة السلوكيات االنتحارية. 

ويويص دليل التدخل لرأب الفجوة يف الصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية 

بإجراء تقييم شامل لكل شخص يقدم األفكار أو الخطط أو األفعال املعنية بإلحاق 

األذى بالنفس/االنتحار. ويويص الدليل أيضاً بسؤال أي شخص عمره أكرث من 10 

أعوام يعاين أي من الحاالت األخرى ذات األولوية أو ألمل املزمن أو االضطراب 

النفيس الحاد، عن أفكاره أو خططه أو أفعاله املتعلقة بإلحاق األذى بالنفس/

االنتحار )122(. ينبغي إجراء تقييم دقيق من خالل املقابالت اإلكلينيكية، وينبغي 

أن تؤكده املعلومات الجانبية )125(.

هناك حاجة إىل تثقيف وتدريب العاملني الصحيني، مع الرتكيز عىل موظفي رعاية 

الطوارئ، لضامن توفري الدعم النفيس واالجتامعي للمحتاجني وأن يكون هناك 

متابعة منتظمة ودعم مجتمعي. باإلضافة إىل املساهمة يف إدارة عوامل الخطر 

العوامل الوراثية والبيولوجية
ترتبط التغريات الوراثية أو النامئية يف عدد من األجهزة العصبية الحيوية بالسلوك 

االنتحاري. عىل سبيل املثال، ترتبط املستويات املنخفضة من مادة السريوتونني 

مبحاوالت االنتحار الخطرية لدى املرىض الذين يعانون من اضطرابات املزاج، والفصام 

واضطرابات الشخصية. ويشكل التاريخ العائيل لالنتحار عامل خطر قوي لالنتحار 

ومحاولة االنتحار )120(.

 

التدخالت ذات الصلة بعوامل الخطر الفردية
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ويبدو أن التدخالت املتعددة املكونات لألفراد املعرضني لخطر كبري تدخالت 

فعالة، فقد قامت دراسة باململكة املتحدة بفحص تأثري تسعة من مكونات 

إصالح جهاز الخدمة الصحية عىل نتائج االنتحار )130(، وتبني أن الهيئات 

الصحية التي نفذت املزيد من اإلصالحات الخدمية، أظهرت انخفاضاً أكرب يف 

عمليات االنتحار. وارتبطت ثالثة برامج عىل نحو خاص بانخفاضات يف معدالت 

االنتحار: االستجابة لألزمة عىل مدار 24 ساعة، وسياسات التشخيص املزدوج، 

ومراجعة متعددة التخصصات بعد وقوع وفاة ناجمة عن االنتحار. وتبني هذه 

الدراسات مجتمعة أنه قد يؤدي دمج التدخالت املتعددة لتأثريات يضيف 

بعضها إىل بعض ويكمل أحدها اآلخر. 

اإلطار 6. 

التدخالت متعددة املكونات

هناك أسباب ومسارات متعددة لالنتحار. لذا، فالتدخالت التي تتضمن أكرث من 

اسرتاتيجية وقائية واحدة مفيدة السيام للوقاية من االنتحار. يف الواقع، تشري 

البحوث إىل أن اسرتاتيجيات الربامج متعددة املكونات ترتبط باالنخفاض الناجح 

يف معدالت االنتحار.

وهناك مثاًل برنامج القوات الجوية األمريكية، الذي يتكون من 11 مكوناً من 

مكونات املجتمع والرعاية الصحية مع املساءلة والربوتوكوالت، وقد الربنامج 

أثبت فعاليته الكبرية يف الوقاية من االنتحار يف القوات الجوية )127(.

أدى الربنامج متعدد املكونات الذي يستهدف اضطرابات االكتئاب يف نورمربغ، 

أملانيا، إىل انخفاض كبري يف معدالت االنتحار ومحاوالت االنتحار )128(. تألف 

الربنامج من أربعة تدخالت مختلفة: حملة عالقات عامة تستهدف الجمهور 

العام؛ وتدريب امليرسين املجتمعيني مثل املدرسني والصحفيني والرشطة؛ 

وتدريب املامرسني العامني؛ ودعم املرىض وأرسهم. وقد تم حالياً تطبيق هذا 

التدخل املتعدد األوجه من قبل التحالف األورويب املناهض لالكتئاب، والذي 

يضم رشكاء من 17 بلداً )129(.
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الخرافة:

الشخص الذي لديه ميول انتحارية 

عازم عىل املوت

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

عىل العكس من ذلك، غالباً ما يكون األفراد 
الذين لديهم ميل لالنتحار مرتددين ما بني 

الحياة أو املوت. فقد يترصف شخص باندفاع 
عن طريق رشب املبيدات الحرشية، عىل سبيل 
املثال، وميوت بعد بضعة أيام، عىل الرغم من 
أنه كان يود أن يعيش. لذلك، فالحصول عىل 
الدعم النفيس يف الوقت املناسب يكون سببا 

يف الوقاية من االنتحار.
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املامرسة الحياتية السرتاتيجيات املواكبة اإليجابية والعافية
تحمي العافية الشخصية لإلنسان واسرتاتيجيات املواكبة اإليجابية الفعالة من 

االنتحار )134(. تتشكل الرفاهية جزئياً من السامت الشخصية التي تحدد قابلية 

التأثر أو القدرة عىل التعايف من الكرب والصدمات. يساعد االستقرار النفيس والنظرة 

املتفائلة والهوية الذاتية املتطورة عىل مواجهة صعوبات الحياة. إن االحرتام الجيد 

للذات والكفاءة الذاتية ومهارات حل املشاكل بفعالية، مبا يف ذلك القدرة عىل طلب 

املساعدة عند الرضورة، ميكنها جميعها أن تخفف من تأثري الضغوطات واملحن 

)135(. الرغبة يف طلب املساعدة ملعالجة املشاكل الصحية النفسية قد يتم تحديدها 

عىل وجه الخصوص باملواقف الشخصية. وحيث أنه يتم وصم االضطرابات النفسية 

عىل نطاق واسع، فقد يرتدد الناس )والسيام الذكور( يف طلب املساعدة. تتفاقم 

املشاكل الصحية النفسية بني الناس الذين من غري املرجح أن يطلبوا املساعدة، مام 

ال من خالل التدخل  يزيد من خطر االنتحار الذي كان من املمكن تجنبه بشكل فعَّ

املبكر. وتشتمل خيارات منط الحياة الصحية التي تعزز العافية النفسية والجسدية 

عىل مامرسة الرياضة والتمرينات الرياضية بانتظام، والنوم الكايف والنظام الغذايئ 

املالئم، واألخذ يف االعتبار تأثري الكحول واملخدرات عىل الصحة، والعالقات السليمة 

والتواصل االجتامعي، واملعالجة الفعالة للضغوط النفسية.  )136، 137(.

إن استخدام »األساليب التمهيدية« مثل االهتامم بعوامل الخطر والحامية يف مرحلة 

مبكرة من الحياة له القدرة عىل »تحويل االحتامالت لصالح املزيد من النتائج 

التكيفية« مع مرور الوقت. عالوة عىل ذلك، قد تؤثر األساليب التمهيدية يف نفس 

الوقت عىل مجموعة كبرية من النتائج الصحية واالجتامعية مثل االنتحار وسوء 

استخدام املواد والعنف والجرمية )138( )انظر اإلطار 7(.

ما الذي يحمي الناس من مخاطر االنتحار؟

عىل النقيض من عوامل الخطر، فإن عوامل الحامية تحمي الناس من خطر االنتحار. 

ه العديد من التدخالت نحو الحد من عوامل الخطر للوقاية من االنتحار،  وبينام ُيوجَّ

إال أنه من الرضوري أيضاً مراعاة وتعزيز العوامل التي ثبت أنها تزيد القدرة عىل 

التعايف والرتابط وتحمي من السلوك االنتحاري. فالقدرة عىل العايف لها تأثري دارئ 

لخطر االنتحار؛ بالنسبة لألشخاص الذين لديهم قدرة عالية التعايف تقل عندهم 

عالقة الربط بني خطر االنتحار والسلوك االنتحاري )131(. بعض عوامل الحامية 

تتصدى لعوامل خطر معينة يف حني عوامل حامية أخرى تحمي األفراد من عدد من 

عوامل الخطر املختلفة لالنتحار.

العالقات الشخصية القوية
يزيد خطر السلوك االنتحاري عندما يعاين الناس من الشقاق أو الخسارة أو النزاع 

يف العالقات. وعىل النقيض، فإن غرس العالقات الصحية الوثيقة والحفاظ عليها يزيد 

من القدرة عىل التعايف لدى الفرد ومقاومته وتلعب دوراً واقياً ضد خطر االنتحار. 

إن أقرب دائرة اجتامعية للفرد - الرشكاء وأفراد األرسة واألقران واألصدقاء وغربهم 

من املؤثرين - لها األثر األكرب، وتستطيع أن تكون داعمة يف أوقات األزمات. ويعترب 

األهل واألصدقاء املصدر الكبري للدعم االجتامعي والعاطفي واملايل، وبإمكانهم أن 

يخففوا من تأثري الضغوطات الخارجية. وعىل نحو خاص، يخفف القدرة املكتسبة 

عىل التعايف من هذا الدعم من خطر االنتحار املرتبط بالتعرض للصدمات يف مرحلة 

الطفولة )51(. وتحمي العالقات بشكل خاص املراهقني وكبار السن الذين لديهم 

أعىل مستويات االعتامد عىل الغري.

املعتقدات الدينية والروحية 
عند اعتبار أن املعتقدات الدينية أو الروحية متنح الحامية ضد االنتحار، فمن 

الرضوري توخي الحذر. فقد يكون الدين نفسه عاماًل من عوامل الحامية ألنه يوفر 

عادًة نظام االعتقاد املنظم وميكنه الدفاع عن السلوك الذي ميكن اعتباره مفيداً 

جسدياً ونفسيا )132(. ومع ذلك، فقد ساهم أيضاً الكثري من األديان واملعتقدات 

الثقافية يف الوصم املرتبط باالنتحار بسبب املواقف األخالقية تجاهه والتي ميكن 

أن تثبط سلوكيات طلب املساعدة. قد تنشأ القيمة الوقائية للدين والروحانية من 

توفري سبل الوصول إىل مجتمع متامسك وداعم يتمتع مبجموعة مشرتكة من القيم. 

كام أن العديد من الجامعات الدينية تحظر أيضاً عوامل الخطر التي قد تؤدي إىل 

االنتحار مثل استهالك الكحول. ومع ذلك، فإن املامرسات االجتامعية لبعض األديان 

قد شجعت أيضاً عىل حرق النفس بالنار بني جامعات معينة مثل النساء يف جنوب 

آسيا الاليت فقدن أزواجهن )133(. لذلك، يف حني أن املعتقدات الدينية والروحية 

قد تقدم بعض الحامية ضد االنتحار، إال أن هذا يعتمد عىل املامرسات والتفسريات 

الثقافية والسياقية الخاصة.
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األمثلة عىل االسرتاتيجيات التمهيدية تشمل ما ييل:

• الزيارات املنزلية يف مرحلة الطفولة املبكرة من قبل املوظفني املدرين )مثل 

املمرضات( لألمهات الجدد/الحوامل الاليت ينتظرن مولوداً )140، 141(.

• برامج اإلرشاد لتعزيز الرتابط بني الشباب رسيعي التأثر والبالغني القادرين 

عىل تقديم الدعم واالستقرار والرعاية )142(.

• أنظمة الوقاية عىل نطاق املجتمع لتمكني مجتمعات بأكملها من معالجة 

املشاكل الصحية والسلوكية لدى املراهقني من خالل عملية تعاونية من 

املشاركة )143(.

• الربامج املدرسية املعنية بالوقاية من العنف وبناء املهارات إلرشاك 

املعلمني/ املوظفني والطلبة وأولياء األمور يف تعزيز املسؤولية االجتامعية 

وبناء املهارات االجتامعية النفسية )مثل املواكبة، ومهارات حل املشكالت، 

وطلب املساعدة( )144(.

اإلطار 7. 

أساليب الوقاية التمهيدية الصالحة نظرياً

لقد جرى ربط التعرض للمحن يف مرحلة الطفولة )مثل سوء معاملة األطفال، 

والتعرض للعنف املنزيل، واالضطراب النفيس لدى أحد الوالدين(، وعوامل 

الخطر األخرى التي تظهر يف وقت مبكر من الحياة )مثل التنمر، واالنحراف( 

باملراضة والوفيات، مبا يف ذلك حاالت االنتحار )139(. وباملثل، فإن عوامل 

الحامية )مثل الرتابط( املكتسبة يف مرحلة الطفولة قد تقلل من خطر االنتحار 

يف وقت الحق. يف حني أن االسرتاتيجيات التمهيدية الفعالة قامئة، إال أنها ال 

تحظى بالتقدير إىل حد كبري فيام يتعلق بتأثريها عىل االنتحار ومحاوالت 

االنتحار؛ مع ذلك، فهي صالحة نظرياً وتقدم توجيهات واعدة للوقاية من 

االنتحار يف املستقبل وتقييمه.



الوضع الحايل للوقاية 
من االنتحار
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الخرافة:

الشخص الذي يفكر مرة واحدة يف االنتحار 

سيظل دامئاً يفكر يف االنتحار

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

تصاعد خطر االنتحار غالباً ما يكون 
قصري األجل ويرتبط بوضع محدد. ويف 
حني أن األفكار االنتحارية قد تعود مرة 

أخرى، إال أنها ليست دامئة وبإمكان 
الفرد الذي كان يعاين من األفكار 

واملحاوالت االنتحارية يف السابق امليض 
قدماً ليعيش حياة طويلة.
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االنتحار مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة يف جميع أنحاء العامل إال أنه ميكن 

الوقاية من هذه املشكلة. من الرضوري أن يقوم املزيد من الحكومات - من خالل 

قطاعاتها الصحية واالجتامعية والقطاعات األخرى ذات الصلة - باستثامر املوارد 

البرشية واملالية يف الوقاية من االنتحار )145(. تؤدي وزارات الصحة دوراً محورياً يف 

الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من االنتحار. مع ذلك، فإن الجهد املبذول للحد 

من االنتحار عىل املستوى الوطني يجب أن يكون متعدد القطاعات حتى يكون 

فعاالً. وبالتايل، يقع عىل عاتق وزارات الصحة مسؤولية قيادة مشاركة الوزارات 

األخرى، فضاًل عن األطراف املعنية خارج القطاع الحكومي، وذلك كجزء من الجهد 

الوطني الشامل.

ما هو معروف وما تم تحقيقه
لقد منت املعرفة حول السلوك االنتحاري بشكل كبري يف العقود القليلة املاضية. 

ويجدر دراسة بعض اإلنجازات يف مجال البحوث والسياسات واملامرسات املتعلقة 

باالنتحار.

اإلنجازات يف مجال البحوث
1. االعرتاف بتعدد األسباب: إن التفاعل بني العوامل البيولوجية والنفسية 

واالجتامعية والبيئية والثقافية يف حتمية السلوكيات االنتحارية معرتف بها اآلن 

بشكل جيد. أصبحت مساهمة املراضة املشرتكة )عىل سبيل املثال اضطرابات املزاج 

واالضطرابات الناجمة عن استهالك الكحول( يف زيادة خطر االنتحار واضحة للباحثني 

واألطباء عىل حد سواء.

2. تحديد عوامل الخطر والحامية: تم التعرف عىل العديد من عوامل الخطر 

والحامية للسلوكيات االنتحارية من خالل إجراء البحوث الوبائية بني عموم السكان 

والفئات القابلة للتأثر عىل حد سواء )146(. وقد كان هناك زيادة يف املعرفة عن 

العوامل النفسية والعديد من اآلليات املعرفية املتعلقة بالسلوك االنتحاري، مثل 

مشاعر اليأس، والصالبة املعرفية، ومشاعر االنحصار، والخلل يف اتخاذ القرارات، 

واالندفاع، والدور الوقايئ للدعم االجتامعي ومهارات املواكبة الجيدة.

3. االعرتاف باالختالفات الثقافية: أصبح واضحاً التباين الثقايف يف عوامل الخطر 

املساهمة يف االنتحار. هذا يتضح السيام يف الدور األقل يف األهمية الذي تلعبه 

االضطرابات النفسية يف بلدان مثل الصني )12( والهند )13(. هناك اعرتاف متزايد 

بأن العوامل النفسية واالجتامعية والثقافية/ التقليدية ميكن أن تلعب دوراً هاماً 

للغاية يف ظاهرة االنتحار. مع ذلك، ميكن أن تكون الثقافة أيضاً عاماًل من عوامل 

الحامية؛ عىل سبيل املثال، أثبتت االستمرارية الثقافية )أي الحفاظ عىل الهويات 

التقليدية( كعامل وقايئ مهم بني األمم األوىل ومجتمعات الشعوب األصلية يف أمريكا 

الشاملية )147(. 

اإلنجازات يف مجال وضع السياسات

1. االسرتاتيجيات الوطنية للوقاية من االنتحار: يف العقود األخرية، وعىل وجه 

التحديد منذ عام 2000، تم وضع عدد من االسرتاتيجيات الوطنية للوقاية من 

االنتحار. وهناك 28 بلداً معروف أن لديها اسرتاتيجيات وطنية ُتظهر التزامها 

بالوقاية من االنتحار. 

َج االعرتاف الدويل باالنتحار كمشكلة رئيسية من  2.  اليوم العاملي ملنع االنتحار: ُتوِّ

مشاكل الصحة العامة بإقامة اليوم العاملي ملنع االنتحار يف 10 سبتمرب/أيلول 2003. 

ويتم تنظيم هذا االحتفال- الذي يعقد يف نفس التاريخ من كل عام - من قبل 

الرابطة الدولية ملنع االنتحار )IASP( برعاية مشرتكة من منظمة الصحة العاملية. 

وقد أطلق هذا اليوم الحمالت عىل الصعيدين الوطني واملحيل وساهم يف رفع 

مستوى الوعي والحد من الوصمة يف جميع أنحاء العامل. 

3. التوعية حول االنتحار وسبل الوقاية منه: عىل املستوى األكادميي، فقد تم 

إنشاء العديد من الوحدات البحثية املعنية باالنتحار، فضاًل عن الدورات الدراسية 

والدراسات العليا. خالل السنوات الـ 15 املاضية اتسع أيضاً نطاق تقديم حزم 

الربامج التدريبية حول الوقاية من االنتحار، مع وحدات محددة ملختلف املواقع، 

مثل املدارس والبيئات العسكرية والسجون.

اإلنجازات يف مجال املامرسات
1. االستفادة من العاملني الصحيني غري املتخصصني: وضعت الدالئل اإلرشادية 

التي تعمل عىل توسيع قدرة قطاع الرعاية الصحية األولية عىل تحسني معالجة 

السلوكيات االنتحارية وتقييمها من خالل إرشاك العاملني الصحيني غري املتخصصني. 

وقد كان هذا عاماًل مهاًم يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ذات املوارد 

املحدودة )122، 148(. 

2. جامعات املساعدة الذاتية: منذ عام 2000، زاد بشكل كبري إنشاء جامعات 

املساعدة الذاتية للناجني، ملحاوالت االنتحار وللمفجوعني بسبب االنتحار عىل حد 

سواء )149(. 

3. املتطوعون املدربون: ُيَعد املتطوعون املدربون الذين يقدمون االستشارة عرب 

االنرتنت والهاتف مصدراً قياًم للمساندة النفسية لألفراد وقت األزمات )150(. 

واكتسبت الخطوط الساخنة لتقديم املساعدة وقت األزمات، عىل وجه الخصوص، 

اعرتافاً دولياً ملساهمتها الهامة يف دعم الناس أثناء أزمات االنتحار )151(.
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ما اإلجراءات التي تأخذها البلدان حالياً للوقاية من االنتحار؟

يف عام 2013، أطلقت الرابطة الدولية ملنع االنتحار )IASP( وقسم الصحة النفسية 

وسوء استخدام املواد يف منظمة الصحة العاملية بإجراء املسح العاملي املشرتك 

ملنظمة الصحة العاملية والرابطة الدولية ملنع االنتحار IASP حول منع االنتحار 

للتأكد من ماهية املعلومات املوجودة عن االسرتاتيجيات واألنشطة الوطنية يف هذا 

 IASP املجال. وأرسلت االستبيانات يف الغالب ألعضاء الرابطة الدولية ملنع االنتحار

يف 157 بلداً، مع استجابة 90 بلداً )معدل االستجابة العاملي 57%(. وفقاً ألقاليم 

منظمة الصحة العاملية، وردت استجابات من 18 بلداً يف اإلقليم األفريقي، ومن 

17 بلداً يف إقليم األمريكتني، ومن 11 بلداً يف إقليم رشق املتوسط، ومن 26 بلداً يف 

اإلقليم األورويب، ومن 7 بلدان يف إقليم جنوب رشق آسيا، ومن 11 بلداً يف إقليم 

غرب املحيط الهادئ. ينبغي توخي الحذر عند تفسري النتائج ألنه ال ميكن تعميمها 

عىل جميع البلدان.

االستجابات الوطنية تجاه االنتحار

يف 55  بلداً )61%( من البلدان املستجيبة، كان ينظر إىل االنتحار عىل أنه مصدر قلق 

كبري عىل الصحة العامة. يف مختلف أقاليم منظمة الصحة العاملية، تنوعت هذه 

النسبة من 20 )77%( يف اإلقليم األورويب إىل 2 )29%( يف إقليم جنوب رشق آسيا. 

يف 28 بلداً )31%( من البلدان املستجيبة، اعُتِمَدت اسرتاتيجية وطنية شاملة أو خطة 

عمل من قبل الحكومة )الجدول 2(. وقد وضعت هذه االسرتاتيجية منذ عام 2000 

يف الغالبية العظمى من البلدان.

أو خطة  اسرتاتيجية  لديها  التي  البلدان  عدد 

وطنية عمل 

عدد البلدان التي بها اسرتاتيجية أو خطة عمل 

وطنية قيد اإلعداد

03اإلقليم األفريقي

82إقليم األمريكتني

01إقليم رشق املتوسط

135اإلقليم األورويب

20إقليم جنوب رشق آسيا

52إقليم غرب املحيط الهادئ 

2813إجاميل عدد البلدان

الجدول 2. عدد البلدان املستجيبة التي اعتمدت اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار أو لديها اسرتاتيجية قيد اإلعداد
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يف 48 بلداً )53%( لوحظ وجود منظمة غري حكومية مكرسة للوقاية من االنتحار 

عىل وجه التحديد. تراوح هذا العدد داخل األقاليم من 22 بلداً يف اإلقليم األورويب 

إىل بلد واحد يف إقليم رشق املتوسط. يف 20 بلداً )22%( من البلدان املستجيبة كان 

هناك مركز وطني أو معهد مخصص للبحوث املعنية باالنتحار و/ أو الوقايه منه. 

وكانت املراكز الوطنية أكرث انتشاراً يف اإلقليم األورويب )10 مراكز( وأقل انتشاراً يف 

اإلقليمني األفريقي ورشق املتوسط )مركز واحد يف كل منهام(.

تنفيذ عدد من  التي مل يكن لديها اسرتاتيجية وطنية، تم  البلدان  من بني 

التي استجابت لهذه  الـ47 )%52(  البلدان  االنتحار يف  للوقاية من  األنشطة 

.)3 )الجدول  املسألة املحددة 

الربنامج البلدانالخصائصنوع  عدد 

الربنامج الوطني
الربنامج أو املبادرة التي تتناول واحداً أو أكرث من املجاالت الرئيسية للوقاية من االنتحار عىل 

املستوى الوطني بقيادة منظمة غري حكومية أو مؤسسة أكادميية
7

الربنامج الخاص باملوقع
مبادرة شاملة واحدة أو أكرث متعددة األوجه للوقاية من االنتحار تديرها مؤسسة ما أو 

القطاع الصحي أو غري ذلك.
9

الربامج املتناثرة
برامج أو أنشطة معزولة/ متناثرة تتناول واحداً أو أكرث من املجاالت الرئيسية للوقاية من 

االنتحار عىل املستوى دون الوطني بقيادة سلطات الدولة أو السلطات اإلقليمية أو املحلية.
26

الربامج املتكاملة

مل يتم دمج أي اسرتاتيجية محددة قامئة بذاتها أو برنامج، فيام عدا الوقاية من االنتحار يف 

السياسات الصحية كبند فرعي يف مجال آخر )مثل الصحة النفسية، والكحول، واألمراض غري 

السارية(.

8

الجدول 3. أنشطة البلدان املستجيبة التي ليس لديها اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار
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التدريب عىل التدخل وتقييم خطر االنتحار
يف 34 بلداً )38%( من البلدان املستجيبة، كان التدريب عىل تقييم االنتحار والتدخل 

الالزم متاحاً عىل نطاق واسع للعاملني يف مجال الصحة النفسية. تراوحت اإلتاحة 

من 14 بلداً يف اإلقليم األورويب إىل 3 بلدان يف اإلقليم األفريقي.

وكان تدريب املامرسني العامني متاحاً يف 23 بلداً )26%( من البلدان املستجيبة. 

تراوحت هذه النسبة داخل األقاليم من 9 بلدان يف اإلقليم األورويب إىل بلد واحد يف 

كل من اإلقليم األفريقي وإقليم غرب املحيط الهادئ.

كان تدريب املهنيني يف غري املجال الصحي- مثل املجيبني األوائل أو املعلمني أو 

الصحفيني- عىل الوقاية من االنتحار متاحاً يف 33 بلداً )37%( من البلدان املستجيبة. 

تراوحت هذه النسبة داخل األقاليم من 15 بلداً يف اإلقليم األورويب مقابل ال يشء يف 

اإلقليم األفريقي.

الجامعات الداعمة للمفجوعني بسبب االنتحار 

يف 38 بلداً )42%( من 90 بلداً مستجيبة، كانت جامعات املساعدة الذاتية متاحة 

لألشخاص املفجوعني  بسبب االنتحار. تراوحت اإلتاحة من 20 بلًدا يف اإلقليم 

األورويب مقابل ال يشء يف إقليم رشق املتوسط. يف 25 بلداً )66%( من 38 بلداً، كان 

بعض، وليس كل، الجامعات الداعمة تدار من قبل املهنيني املعتمدين، ويف 9 بلدان 

)24%( من 38 بلداً كانت كل الجامعات الداعمة تدار من قبل املهنيني املعتمدين.

الوضع القانوين الحايل لالنتحار يف جميع أنحاء العامل ووجهات النظر من 

أجل التغيري

يف بداية القرن التاسع عرش، كانت لدى معظم البلدان يف جميع أنحاء العامل القوانني 

التي تنص عىل عقوبات، مبا يف ذلك عقوبة السجن، لألشخاص الذين حاولوا االنتحار. 

مع ذلك، يف السنوات الـ 50 املاضية تغري الوضع بشكل ملحوظ. معظم، وليس كل، 

البلدان ال تجرم االنتحار.

ومن بني 192 بلداً ووالية مستقلة تم دراستها )152(، كان هناك 25 بلداً لديها حالياً 

قوانني وعقوبات محددة ملحاولة االنتحار. وهناك 10 بلدان إضافية تتبع أحكام 

الرشيعة ويف هذه البلدان قد يتم معاقبة الناس الذين حاولوا االنتحار. وترتاوح 

العقوبات املنصوص عليها يف القوانني بني غرامة صغرية أو فرتة قصرية من السجن إىل 

السجن مدى الحياة. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان التي لديها قوانني تنص عىل 

عقوبات، ال تالحق يف الواقع األشخاص الذين يحاولون االنتحار. وتتضح تعقيدات 

الوضع من خالل األمثلة التالية التي توجد يف بلدان مختلفة:

يتم دامئاً القبض عىل األشخاص الذين حاولوا االنتحار، لكن عموماً ال تتم • 

محاكمتهم يف املحاولة األوىل ويغادرون مركز الرشطة مع تحذير شديد من 

عواقب تكرار املحاولة. بعد املحاولة الثانية، عادًة يتم الحكم عليهم بالسجن. 

يتم دامئاً سجن األشخاص الذين يحاولون االنتحار؛ هناك مجموعة من • 

املحامني املتطوعني تتقدم للدفاع عنهم، ومساعدتهم يف الحصول عىل اإلفراج، 

وإحالتهم لتلقي العالج. 

يف بعض األحيان تلقي الرشطة القبض عىل الناس الذين حاولوا االنتحار، إال أن • 

القضاة يفرجون عنهم بعد ذلك.

ما هي اآلثار املرتتبة عىل عدم التجريم؟
ال توجد بيانات أو تقارير عن الحالة تشري إىل أن عدم التجريم يزيد من معدالت 

االنتحار؛ يف الحقيقة، معدالت االنتحار متيل إىل االنخفاض يف البلدان بعد عدم 

تجرميه. من املمكن أن عدم تجريم سيزيد من اإلبالغ عن حاالت االنتحار مبجرد 

التخلص من الخوف من االتهامات القانونية. وهذا يسمح بتقديرات أكرث دقة عن 

املدى الحقيقي لهذه القضية. عندما يعترب االنتحار عماًل إجرامياً، غالباً ما تكون 

محاوالت االنتحار مخفية وال يتم اإلبالغ عن الوفيات الناجمة عن االنتحار، مام 

يعطي انطباعاً خاطئاً بأن السلوكيات االنتحارية أقل انتشاراً. ويتعني عىل جميع 

الدول مراجعة األحكام القانونية فيام يتعلق باالنتحار لضامن عدم ردع الناس من 

طلب املساعدة.



العمل من أجل تحقيق 
استجابة وطنية شاملة للوقاية 

من االنتحار
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الخرافة:

 فقط ممن لديهم اضطرابات نفسية 

يقدمون عىل االنتحار

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

يشري السلوك االنتحاري إىل التعاسة 
العميقة لكن ليس بالرضورة إىل االضطراب 

النفيس. فكثري من الناس املتعايشني مع 
االضطرابات النفسية ال يتأثرون بالسلوك 

االنتحاري، وليس كل الناس الذين ينتحرون 
لديهم اضطراب نفيس.
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ميثل إنشاء استجابة وطنية للوقاية من االنتحار يف بلٍد ما فرصة للتعامل مع مهمة 

الوقاية من االنتحار يف جميع أنحاء العامل بطريقة ذات معنى لسياق البلد. بغض 

النظر عن املكان التي تقف فيه البالد حالياً من حيث االلتزام واملوارد الالزمة 

من أجل الوقاية من االنتحار، فإن عملية التأسيس الستجابة وطنية يف حد ذاتها 

تعمل عىل تحسني الوقاية. إن خلق استجابة وطنية يوفر نقطة التقاء تجمع بني 

مجموعة متنوعة من األطراف املعنية تسعى إىل الوقاية من االنتحار والبناء عىل 

خرباتهم من خالل نهج تشاريك. والنتيجة هي تقارب األطراف املعنية من الحكومة 

واملنظامت غري الحكومية، والقطاعات الصحية وغري الصحية التي ميكن أن تسهم 

يف االسرتاتيجيات الوطنية طويلة األمد الخاصة بكل بلد والتي تلتزم بنموذج الصحة 

العامة. إن العديد من األطراف املعنية، من مجموعات دعم الناجني حتى جامعات 

الدعوة ملنارصة الفئات السكانية القابلة للتأثر، هم بالفعل من النشطاء املشاركني 

يف أنشطة الوقاية من االنتحار داخل البلدان. وتلعب وزارات الصحة وواضعي 

السياسات عىل الصعيد الوطني دوراً أساسياً يف تنسيق هذه العملية آلن القيادة 

القوية تضمن األهداف والغايات القابلة للقياس واملحددة عىل نحو جيد.

ليك تكون األهداف الوطنية للوقاية من االنتحار أهدافاً فعالة، فإنه ميكن 

بحيث: تصميمها 

تعزز الرتصد وإجراء البحوث؛ • 

تحدد وتستهدف الفئات القابلة للتأثر؛ • 

تحسن تقييم ومعالجة السلوك االنتحاري؛ • 

تعزز عوامل الحامية البيئية والفردية؛ • 

تزيد الوعي من خالل التثقيف العام؛ • 

تحسن املواقف واملعتقدات االجتامعية وتتخلص من الوصم تجاه األشخاص • 

الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو الذين تبدو عليهم السلوكيات االنتحارية؛ 

تحد من إتاحة  الحصول عىل وسائل االنتحار؛ • 

تشجع وسائل اإلعالم عىل اعتامد سياسات ومامرسات أفضل عند تناول • 

التقارير حول االنتحار؛ 

تدعم األفراد املفجوعني بسبب االنتحار.• 

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي عىل جميع البلدان النظر يف األحكام القانونية املتعلقة 

باالنتحار للتأكد من أنها ال تعمل كعائق أمام طلب املساعدة.

إن عدم وجود اسرتاتيجية وطنية شاملة كاملة اإلعداد ال ينبغي أن يكون عائقاً أمام 

تنفيذ برامج الوقاية التي تستهدف الوقاية من االنتحار ألن هذه الربامج ميكنها أن 

تسهم يف تحقيق استجابة وطنية. وتهدف هذه الربامج يف املقام األول إىل تحديد 

الفئات القابلة للتأثر مبخاطر االنتحار، وثانياً تحسني فرص الحصول عىل الخدمات 

واملوارد للمجموعات التي تم تحديدها. الربامج مصممة لتعزيز العافية النفسية 

والحد من خطر االنتحار. عند تصميم الربامج التي تستهدف الوقاية من االنتحار، من 

الرضوري مراعاة التنوع الثقايف، واالستفادة من التقدم التكنولوجي وإدماج التدريب 

الوقايئ والتوعية بالنسبة للمجموعات )153(.

ومن املهم تقييم االستجابة الوطنية الشاملة ويجب تطبيقه يف جميع الربامج 

والتدخالت الوقائية املوجهة، إال أن هذا األمر ال يزال يشكل تحدياً )154(. وتعد املوارد 

واملهارات الالزمة لتقييم الربامج محدودة يف جميع أنظمة الخدمة املعنية بالوقاية من 

االنتحار. وتعطى األولوية إلنشاء البنية األساسية للتدريب والتثقيف ملعالجة ذلك األمر، 

وكذلك خلق ودعم الفرص لتبادل املعلومات حول أساليب التقييم.
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مثال الحالة: اليابان - الوقاية من االنتحار يف مواجهة التغيري االجتامعي واالقتصادي

السياق
يف عام 1998، ارتفع عدد حاالت االنتحار يف اليابان بشكل ملحوظ إىل 32863 

من 24391 يف العام السابق. يف الفرتة 1978- 1997 كان معدل االنتحار السنوي 

يف املتوسط ما يقرب من 25000. اعترب معظم الناس أن هذه الزيادة الرسيعة 

نشأت بسبب املشاكل االجتامعية واالقتصادية يف البالد. وثبت أن الزيادة يف 

النتائج
يف أعقاب االنخفاض التدريجي الذي بدأ منذ عام 2009، هبط عدد حاالت 

االنتحار يف اليابان إىل أقل من 30000 يف عام 2012 للمرة األوىل منذ عام 

1998. وقع معظم هذا االنخفاض يف املناطق الحرضية. استمر معدل 

االنتحار بني الشباب يف االرتفاع، مشرياً إىل الحاجة إىل تدخالت موجهة 

جديدة. ومع ذلك، انخفضت معدالت االنتحار بني األشخاص يف منتصف 

التغيري دوافع 
يف عام 2000، بدأ الوضع يتغري عندما بدأ األطفال الذين فقدوا والديهم 

عن طريق االنتحار إىل كرس املحظورات من خالل التحدث يف وسائل اإلعالم 

عن تجاربهم. يف عام 2002، عقد وزراء الصحة والعمل والرعاية االجتامعية 

اجتامع »املائدة املستديرة للخرباء بشأن اتخاذ التدابري ملنع االنتحار«. وأوضح 

التقرير الذي تال ذلك أن سياسة الوقاية من االنتحار يجب أال تقترص عىل 

املعالجة الصحيحة ملشاكل الصحة النفسية فقط، بل يجب أن تشمل دراسة 

متعددة األوجه للعوامل النفسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية. ومع 

ذلك، فقد تم التعامل مع هذا التقرير عىل أنه مجرد توصيات من الخرباء، 

ومل ينعكس بشكل كامل يف أي سياسات فعلية.

الترشيع
2006 لدعم صياغة  تشكلت بعد ذلك مجموعة برملانية من حزبني يف عام 

للوقاية من  لليابان  األسايس  القانون  وُأِقر  االنتحار.  للوقاية من  سياسة 

 100000 ع عليه من  2006، مدعوماً بطلب موقَّ االنتحار يف يونيو/حزيران 

الدافعة للوقاية من االنتحار من  القوة  فرد. ويف أعقاب ذلك، تحولت 

الوزراء،  الصحة والعمل والرعاية االجتامعية إىل مكتب مجلس  وزارات 

تقترص عىل  للحكومة وال  االنتحار سياسة شاملة  الوقاية من  وأصبحت 

وزارة واحدة. يف عام 2007، صدرت سياسة »املبادئ العامة للوقاية 

الدعم  الوقاية من االنتحار وتقديم  التي كانت تهدف إىل  من االنتحار« 

الوقاية من االنتحار من شأنها  للناجني. كان وراء ذلك فلسفة أن سياسة 

املواطنون حياة هادفة،  الذي يعيش فيه  بناء املجتمع  أن تساعد عىل 

فكرة  األسايس  القانون  مبادئ  تعكس  للدولة.  املختلفة  املسؤوليات  ونسبت 

العوامل  تعقيد  االعتبار  االنتحار يف  الوقاية من  أنشطة  تأخذ  أن  ينبغي  أنه 

النفسية.  أن تركز فقط عىل االضطرابات  ينبغي  باالنتحار وال  الصلة  ذات 

والتدخالت  الوقاية  االنتحار  من  الوقاية  أنشطة  تتضمن  أن  ينبغي  وبالتايل، 

أو  للمفجوعني  الدعم  لتقديم  انتحار  يجرى عقب حادثة  الذي  والتدخل 

معدالت االنتحار  كانت يف جميع الفئات العمرية، السيام بني الرجال يف منتصف 

العمر. عىل الرغم من عوامل الخطر املعروفة عموماً، ظل االنتحار من املحظورات 

االجتامعية يف اليابان. واعترب أن االنتحار مشكلة شخصية ومل تناقش هذه املشكلة 

عىل نطاق واسع أو علناً.

العمر وكبار السن، مام أدى إىل االنخفاض العام. وقد أظهرت البيانات 

الصادرة من جهاز الرشطة الوطني انخفاضاً ملحوظاً يف حاالت االنتحار 

االقتصادية واملعيشية. بالقضايا  املتعلقة 

اليابان حوايل عام  النظر إىل االنتحار عىل أنه »مشكلة اجتامعية« يف  بدأ 

2005 - 2006، وهذا تسبب يف اتخاذ إجراءات ملموسة. يف مايو/أيار 

الربملان  2005، تعاونت املنظمة غري الحكومية LIFELINK مع أحد أعضاء 

الحكومية  املنظمة غري  املنتدى، قدمت  االنتحار. يف  أول منتدى حول  لعقد 

للوقاية  عاجلة  األخرى مقرتحات  الحكومية  واملنظامت غري   LIFELINK

االجتامعية،  والرعاية  والعمل  الصحة  نحو شامل. وتعهد وزراء  االنتحار عىل 

وتم  االنتحار.  الحكومة، مبعالجة مشكلة  نيابة عن  املنتدى  الذين حرضوا 

التقارير اإلعالمية. التعهد عىل نطاق واسع يف جميع  تناول هذا 

املعنية. األطراف  بني  الوثيق  التعاون  مع  باالنتحار،  املتأثرين 

يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية يف عام 2008، أمنت الحكومة اليابانية 

التمويل يف عام 2009 من خالل »صندوق الطوارئ اإلقليمي لتعزيز الوقاية 

من االنتحار عىل نحو شامل«، أو الصندوق اإلقليمي. كان الصندوق اإلقليمي 

موجهاً أساساً إىل تعزيز األنشطة املحلية الوقاية من االنتحار، مبا يف ذلك 

حمالت التوعية العامة املكثفة خالل شهر مارس/آذار الحاسم – الوقت الذي 

كان معروفاً بزيادة معدل االنتحار. يف عام 2010، خصصت الحكومة شهر 

مارس ليكون »الشهر الوطني للوقاية من االنتحار«. كام أدخلت إصالحات 

عىل جمع البيانات، وتكليف جهاز الرشطة الوطني بإصدار إحصاءات شهرية 

مفصلة حول االنتحار عىل مستوى البلدية. هذا سهل تعزيز اتخاذ تدابري 

الوقاية من االنتحار التي تتامىش مع االحتياجات املحلية.

يف عام 2012، تم مراجعة سياسة »املبادئ العامة للوقاية من االنتحار« 

للتأكيد عىل دعم الشباب وأولئك الذين حاولوا االنتحار يف وقت سابق.

املصدر: بالغ من مركز الوقاية من االنتحار، اليابان.
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كيف ميكن للبلدان إعداد اسرتاتيجية وطنية شاملة وملاذا يكون ذلك 

مفيداً؟

 أحد الطرق املنهجية لتطوير االستجابة الوطنية يكون من خالل إنشاء اسرتاتيجية 

وطنية للوقاية من االنتحار. تشري االسرتاتيجية الوطنية إىل التزام الحكومة الواضح 

بإعطاء األولوية لقضية االنتحار والتعامل معها. كام أنها توفر القيادة والتوجيه بشأن 

أنشطة الوقاية من االنتحار املستندة إىل األدلة الرئيسية وما الذي يجب إعطاؤه 

األولوية. وتسمح االسرتاتيجية بالتحديد الشفاف لألطراف املعنية املسؤولة عن مهام 

محددة، وتحدد سبل التنسيق بينها بشكل فعال )145(.

إن إدراج الوقاية من االنتحار وتعميمه بوضوح ضمن سائر الربامج الصحية 

والرشاكات األخرى ذات األولوية )مثل اإليدز والعدوى بفريوسه، وصحة املرأة 

والطفل، واألمراض غري السارية، والتحالف العاملي للقوى العاملة الصحية(، وكذلك 

ضمن سياسات وقوانني القطاعات األخرى ذات الصلة )مثل تلك التي تتناول التعليم، 

والعمل، والعجز، والنظام القضايئ، وحامية حقوق اإلنسان، والحامية االجتامعية، 

والحد من الفقر، والتنمية(، هي الوسائل الهامة لتلبية االحتياجات املتعددة األبعاد 

السرتاتيجية الوقاية من االنتحار وضامن االستدامة.

وال يستدعي األمر أن تكون االسرتاتيجية الوطنية نقطة البداية للوقاية من االنتحار، 

إذ أن للعديد من البلدان أنشطة واستجابات قامئة بالفعل. ومع ذلك، ميكن 

لالسرتاتيجية الوطنية أن تساعد يف توفري خطة واسعة. ومن ثم ميكن لألقاليم داخل 

البلد تنفيذ الخطة عىل املستوى املناسب.

املبادئ التوجيهية لوضع وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية 
بعد إجراء املشاورات مع مجموعة متنوعة من الخرباء وبدعم تقني من منظمة الصحة 

العاملية، نرشت األمم املتحدة وثيقة الوقاية من االنتحار: الدالئل اإلرشادية لصياغة 

سة الحاجة إىل  وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية )155(، حيث أكدت هذه الوثيقة املؤسِّ

التعاون بني القطاعات، ونهج متعدد التخصصات، واستمرار التقييم واملراجعة.

أبرزت وثيقة األمم املتحدة بعض األنشطة واملقاربات لتحقيق أهداف االسرتاتيجيات 

الوطنية. منذ ذلك الحني، تطور عدد من املكونات النموذجية لالسرتاتيجيات الوطنية 

للوقاية من االنتحار )الجدول 4(.

عندما بدأ إعداد املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة، كان لدى فنلندا فقط مبادرة 

منهجية ترعاها الحكومة لوضع إطار وبرنامج وطنيني يستهدفان الوقاية من 

االنتحار. وبعد مرور 15 سنة، اعتمد أكرث من 25 بلداً - يف الفئات املرتفعة 

واملتوسطة واملنخفضة الدخل – اسرتاتيجيات وطنية )أو إقليمية يف بعض الحاالت( 

للوقاية من السلوكيات االنتحارية. وتعرتف معظم هذه البلدان بأهمية الدالئل 

اإلرشادية لألمم املتحدة يف تطوير اسرتاتيجياتها الوطنية. 
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األهداف والغاياتاملكون

زيادة جودة وتوقيت البيانات الوطنية عن االنتحار ومحاوالت االنتحار. دعم إنشاء نظام متكامل لجمع البيانات يعمل عىل الرتصد

تحديد الفئات واألفراد والحاالت القابلة للتأثر..

الحد من توافر، وسهولة الوصول إىل وسائل االنتحار وجاذبيتها )مثل املبيدات الحرشية واألسلحة النارية واألماكن املرتفعة(. تقييد وسائل االنتحار

والحد من درجة الُسمية/الفتك يف الوسائل املتاحة.

تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم لدعم التقارير املسؤولة حول االنتحار يف املطبوعات واإلذاعة وعىل شبكة اإلعالم

التواصل االجتامعي.

تعزيز زيادة فرص الحصول عىل خدمات شاملة ألولئك املعرضني للسلوكيات االنتحارية. إزالة العقبات التي تعوق الرعاية.الحصول عىل الخدمات

الحفاظ عىل برامج تدريبية شاملة للعاملني بالخطوط األمامية املحددين )مثل العاملني الصحيني واملعلمني والرشطة(. تحسني التدريب والتثقيف

كفاءات مقدمي الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية النفسية يف التعرف عىل األشخاص القابلني للتأثر ومعالجتهم.

تحسني جودة الرعاية الرسيرية والتدخالت الرسيرية املسندة بالبيِّنات، السيام بالنسبة لألفراد الذين يحرضون إىل املستشفى املعالجة

بعد محاولة انتحار. وتحسني البحوث وتقييم التدخالت الفعالة.

ضامن أن يكون لدى املجتمعات القدرة عىل االستجابة وقت األزمات بالتدخالت املناسبة، وأن يكون مبقدور األفراد الحصول التدخل وقت األزمة

عىل الرعاية الصحية الطارئة وقت األزمة، مبا يف ذلك من خالل الخطوط الساخنة لتقديم املساعدة عن طريق الهاتف أو 

اإلنرتنت.

تحسني االستجابة وتوفري الرعاية ألولئك املترضرين من االنتحار ومحاوالت االنتحار. وتوفري الخدمات املساندة والتأهيلية التدخل عقب حادثة انتحار 

لألشخاص املترضرين من محاوالت االنتحار.

إقامة حمالت إعالمية عامة لدعم اإلدراك بأنه ميكن الوقاية من االنتحار. وزيادة وصول الجمهور واملهنيني إىل املعلومات حول الوعي

كافة جوانب الوقاية من السلوك االنتحاري.

تعزيز استخدام خدمات الصحة النفسية، وخدمات الوقاية من سوء استخدام املواد، والوقاية من االنتحار. والحد من التمييز الحد من الوصم

ضد األشخاص الذين يستخدمون هذه الخدمات.

إنشاء مؤسسات أو وكاالت لتعزيز وتنسيق البحوث والتدريب وتقديم الخدمات فيام يتعلق بالسلوكيات االنتحارية. وتعزيز اإلرشاف والتنسيق

استجابة النظم الصحية واالجتامعية للسلوكيات االنتحارية.

الجدول 4. املكونات النموذجية لالسرتاتيجيات الوطنية
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العنارص الرئيسية التي يجب أن تؤخذ يف الحسبان عند وضع اسرتاتيجية وطنية 

هي كام ييل:

أ( جعل الوقاية من االنتحار أولوية متعددة القطاعات، بغض النظر عن املوارد

الهدف الشامل لالسرتاتيجية الوطنية للوقاية من االنتحار هو تعزيز وتنسيق 

ودعم الربامج وخطط العمل املشرتك بني القطاعات املناسبة للوقاية من 

السلوكيات االنتحارية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية. هناك حاجة 

إىل الرشاكات مع القطاعات العامة املتعددة )مثل الصحة والتعليم والعمل 

والقضاء واإلسكان والرعاية االجتامعية( وغريها من القطاعات، مبا يف ذلك القطاع 

الخاص، مبا يتناسب مع البالد.

ب( أن تكون مصممة بحيث تراعى التنوع

عىل الرغم من أن االسرتاتيجيات الوطنية القامئة متتلك مكونات مشابهة، فإنه 

ال يوجد اسرتاتيجيتان اثنتان وطنيتان متطابقتان، ويرجع ذلك جزئياً الختالف 

مشكلة االنتحار يف كل بلد. ويعتمد االنتحار عىل عدد من العوامل، ويتأثر التعبري 

عنه من خالل السياقات االجتامعية والثقافية. ومع التعرف عىل عوامل الخطر 

الشائعة عاملياً، إال أن األهداف والغايات والتدخالت يجب أن تكون متالمئة مع 

السياق املحدد.

ج( إرساء أفضل املامرسات

إمعان النظر يف مكونات االسرتاتيجيات الوطنية القامئة يشري إىل أنها مجموعات 

من التدخالت وأفضل املامرسات املسندة بالبيِّنات الفردية التي متثل مجتمعة 

نهجاً شاماًل ملعالجة مجموعة واسعة من املخاطر وعوامل الحامية الشائعة يف بلد 

معني. إن وضع وتنفيذ وتقييم مشاريع تجريبية وبرامج هادفة وخطوات العمل 

هو األساس الجوهري لوضع اسرتاتيجية الوقاية من االنتحار.

د( تخصيص املوارد )األموال والوقت واملوظفني( 

من أجل أن تكون اسرتاتيجية الوقاية من  االنتحار منسقة وشاملة، فإنه ينبغي أن 

يكون لديها موارد مالية وبرشية محددة، وإطار زمني للتنفيذ، وأهداف قصرية إىل 

متوسطة وطويلة األمد. يحتاج وضع اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار إىل 

وجود منوذج مستدام مالياً من أجل تحقيق األهداف املرجوة. واإلطار املنطقي 

هو واحد من العديد من أدوات تخطيط وتقييم الربامج التي ميكن استخدامها 

للمساعدة يف عرض الرتابطات بني املشكلة التي ينبغي معالجتها، واألنشطة التي 

املتوقعة. سيتم تنفيذها والنتائج 

هـ( التخطيط الفّعال والتعاون 

بغض النظر عن األدوات التي تختارها البلدان لالستخدام، فإنه ينبغي أن يتم 

التخطيط لها وتقييمها بشكل تعاوين. إن إعداد فريق التخطيط الوطني يتيح 

لألطراف املعنية معالجة االفرتاضات التي تستند إليها، وتحديد املوارد واملدخالت 

الالزمة، والتخطيط لألنشطة التي من شأنها أن تؤدي إىل النتائج املرجوة

و( استخدام نتائج التقييم وتبادل الدروس املستفادة 

ينبغي تقييم اسرتاتيجية الوقاية من االنتحار ومكوناتها، وينبغي تبادل النتائج 

والدروس املستفادة مع األطراف املعنية املناسبة. ومن املرجح استخدام نتائج 

التقييم عىل نحو أفضل إذا كانت مصممة خصيصاً لجمهور معني مع التوصيات 

املناسبة. يجب أن يتلقى جميع املشاركني يف التقييم اآلراء واملالحظات وينبغي 

دعمهم يف تنفيذ التغيري بعد الحصول عىل نتائج التقييم. ينطوي النرش عىل 

تبادل النتائج والدروس املستفادة من التقييم مع الجامهري ذات الصلة يف 

الوقت املناسب، وبطريقة غري متحيزة ومتسقة. ينبغي أن تراعي اسرتاتيجية 

إعداد التقارير املستخدمني املستهدفني وسائر األطراف املعنية، وينبغي أن تكون 

املعلومات املقدمة )مثل األسلوب، واللهجة، والشكل( مناسبة للجمهور.
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تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من  االنتحار 
عند تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من االنتحار، من الرضوري توضيح 

املدخالت واملخرجات والنتائج ذات الصلة من أجل تحديد كيفية امليض قدماً. 

وبحسب بؤرة اهتامم االسرتاتيجية، فقد تخضع للقيادة عىل املستوى الوطني، 

ولكن مع تنفيذها عىل املستوى املحيل. وفيام ييل أمثلة عىل هذه العنارص الثالثة 

األوىل )أي املدخالت واملخرجات والنتائج( إلطار العمل املنطقي. يتم تناول تقييم 

املخرجات والنتائج واآلثار مبزيد من التفصيل يف القسم التايل.

املدخالت

املوارد واملساهامت واالستثامرات املطلوبة لتنفيذ األنشطة، مثل:

مصدر للتمويل والتمويل املستدام؛ • 

أعداد كافية من العاملني املدربني، أو بناء القدرات؛ • 

القيادة والتعاون عىل نحو متواصل؛ • 

برامج الوقاية املسندة بالبيِّنات املناسبة ثقافياً؛ • 

الحصول عىل البيانات؛ • 

تحديد الرشكاء يف عملية التنفيذ؛• 

اإلرادة السياسية.• 

املخرجات

األنشطة واملنتجات والخدمات التي تصل إىل الجمهور املقصود، مثل:

برامج التدريب للعاملني بالخطوط األمامية• 

حمالت التوعية العامة؛ • 

الحصول عىل الرعاية؛ • 

الربامج املجتمعية وخطوط املساعدة؛ • 

برامح املعالجة واالستمرار يف الرعاية؛ • 

التدخل الذي ييل حادثة االنتحار؛ • 

التدخالت لتقييد الوصول إىل وسائل االنتحار؛ • 

الدالئل اإلرشادية لوسائل اإلعالم؛ • 

السياسات.•  تنفيذ 

مثال الحالة: تشييل – بداية نظام جديد

السياق
تزايدت معدالت االنتحار برسعة كبرية يف تشييل يف السنوات الـ 20 

املاضية، منذ عام 2000 عىل وجه التحديد. وكانت املعدالت أعالها بني 

الذكور األكرب سناً، وزادت أكرث بني الشباب. واستجابًة لهذه االتجاهات، تم 

اتخاذ العديد من الخطوات كام ييل:

1. لقد تحسن الحصول عىل الرعاية الصحية النفسية بشكل كبري مع 

الترشيع الجديد »الضامنات العاملية يف مجال الرعاية الصحية« الذي صدر 

يف عام 2005. الترشيع يحسن فرص الحصول عىل الرعاية الصحية ويشمل 

أربع اضطرابات نفسية – كل منها عامل خطر كبري لالنتحار.

2. الخطة الوطنية للوقاية من االنتحار، املصممة ألول مرة يف عام 2007 

ومتت املوافقة عليها مؤخراً بشكل رسمي، تتضمن اسرتاتيجيات الوقاية 

املسندة بالبيِّنات التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية، وهي كام ييل:

الرتصد اإلقليمي والوطني لجميع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار • 

من أجل تحديد مالمح املخاطر اإلقليمية ومراقبة توفري الرعاية 

الصحية؛ 

التنسيق بني 15 خطة للوقاية عىل املستوى اإلقليمي بني القطاعات • 

من قبل السلطة الصحية اإلقليمية؛ 

تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية، ال سيام موظفي الرعاية • 

الصحية األولية وغرفة الطوارئ؛ 

برامج وقائية يف املدارس، تركز عىل الحامية االجتامعية والبيئية، • 

والتدريب عىل احرتام الذات، واملهارات الحياتية، والتعامل مع 

األزمات والكفاءة يف اتخاذ القرار؛ 

نظام تقديم املساعدة وقت األزمة، مبا يف ذلك الخط الساخن وصفحة • 

اإلنرتنت وبرنامج التدخل يف جميع الخدمات الصحية العامة يف البلد 

ومجموعها 29 خدمة؛ 

برنامج التوعية اإلعالمية املصمم للحد من التقارير غري املالمئة، • 

وتعزيز الوعي بالدور الوقايئ الذي ميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم.

األهداف املستقبلية
هدف االسرتاتيجية الوطنية املعنية بالصحة يف تشييل 2011 - 2020 هو 

تحقيق انخفاض قدره 10% يف معدل االنتحار بني الشباب.

املصدر: بالغ من وزارة الصحة، تشييل.
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النتائج

تعود التغريات والنتائج والفوائد التي تحققت لألفراد والجامعات والوكاالت 

واملجتمعات و/أو األنظمة إىل األنشطة واملخرجات األخرى. ويجب أن تصنف 

نتائج محددة عىل أنها قصرية األجل أو متوسطة أو طويلة األجل، وينبغي أن 

تكون قابلة للقياس، مثل:

عدد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار؛ • 

بني أو غريهم ممن انعكست عليهم األنشطة الفردية؛ •  أعداد املدرَّ

الساعات التي ميكن فيها الوصول إىل الخدمات؛ • 

األعداد التي تم عالجها؛ • 

التدابري التي تعكس انخفاضاً يف الوصم امللموس الذي يحيط بطلب املساعدة؛ • 

التحسن يف تقديم الخدمات الصحية النفسية؛ • 

الصحة النفسية أو الرعاية أو الرتابط؛ • 

التدابري التي تعكس فعالية التكلفة؛ • 

خفض معدالت الدخول يف املستشفيات بسبب محاوالت االنتحار، أو الوفيات • 

الناجمة عن االنتحار.

البيانات أهمية 

عند تنفيذ استجابة وطنية، يجب أوالً فهم املشكلة التي يتعني حلها أو الحد منها 

أو تغيريها أو منعها. ويشري الرتصد إىل الجمع املنهجي للبيانات املحددة النتائج 

)واألهم حول االنتحار ومحاوالت االنتحار( »... الستخدامها يف تخطيط وتنفيذ 

وتقييم املامرسات الصحية العامة« )156(. وكثري من البلدان ال يوجد لديها أنظمة 

ترصد، أو لديها يف أفضل الظروف أنظمة أساسية للغاية؛ وهي األنظمة التي من 

شأنها توفري البيانات املنتظمة عن االنتحار التي يتم جمعها بشكل منهجي والتي 

ميكن أن ترثي كل من األهداف الربنامجية للتدخالت وتطوير املبادرات املتعلقة 

بالسياسات. واألمر الهام، هو أن العديد من البلدان ال تعرف وسائل االنتحار 

الرئيسية أو نسبة جميع املنتحرين الذين حاولوا االنتحار يف وقت سابق. وقياس 

نجاح الجهود املبذولة، أو عدم بذل الجهود، للحد من حاالت االنتحار ومحاوالت 

االنتحار أو تأثري االنتحار عىل املجتمع ككل، يتطلب الوصول إىل بيانات موثوقة 

وصحيحة )انظر أيضاً اإلطار 9(. ويعتمد تحسني الجودة عىل وجود البيانات التي 

تشري للمجاالت التي تحتاج للتحسني. 

تكييف الربامج من أجل التنفيذ

يف كثري من األحيان هناك برامج قامئة ميكن توسيعها أو تكييفها للتعامل مع الفئات 

السكانية املستهدفة والنتائج املحددة يف االسرتاتيجية الوطنية. ويف أحوال أخرى، 

هناك برامج جديدة تحتاج إىل التطوير والتنفيذ. وينبغي مراعاة سياق كل بلد 

ونهجه للوقاية من االنتحار. فعىل سبيل املثال، إذا كانت البيانات تعكس ارتفاع 

معدالت االنتحار بني الشباب يف مجموعات ثقافية معينة داخل البلد، سوف يكون 

هناك حاجة إىل تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للحد من االنتحار مع األخذ يف الحسبان 

الرتكيز عىل الشباب. وال يوجد نهج واحد يناسب الجميع؛ وال ميكن توقع أن تطبق 

التدخالت املجدية يف أحد البلدان أو األقاليم بفعالية يف مكان آخر دون النظر يف 

سياقه الخاص وتعديل التدخل للتأكد من أنه يناسب الغرض املرجو منه.

تحديد األولويات

نظراً للواقع املايل يف معظم البلدان، فإن االسرتاتيجيات متعددة املكونات 

للوقاية من االنتحار رمبا تحتاج إىل تنفيذها عىل مراحل، واحدة تلو األخرى. 

ومن الرضوري تحديد أولويات البلد من أجل تحقيق االستفادة القصوى من 

املوارد املحدودة، مبا يف ذلك املوظفني والتمويل. كام أن تحليل وضع احتياجات 

القطاعات من حيث العاملني والقيادة و/ أو التعاون أمر رضوري لتنفيذ 

االسرتاتيجية. بالنسبة للبلدان ذات املوارد امُلجهدة عىل وجه الخصوص، يكون 

تحديد أفضل الفرص التخاذ إجراءات فورية عىل أساس الربامج القامئة أو عىل 

تلك التي ميكن تعديلها بسهولة أمر حيوي. وقد متتلك البلدان التي حققت 

األهداف قصرية األجل يف مجال الوقاية من االنتحار املوارد الالزمة لبدء الرتكيز 

عىل تغيري منهجي طويل املدى.

التحديات التي تواجه عملية التنفيذ
يف أغلب األحيان، يتطلب تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من االنتحار تغيرياً 

يف الطريقة التي يعمل بها األفراد ومنظامتهم. تعتمد التحديات أمام تحقيق هذه 

التغريات عىل السياق لكنها قد تشمل ما ييل )157(:

املعرفة املحدودة لدى األطراف املعنية حول كيفية تغيري الطريقة التي • 

يعملون بها لتتامىش مع البينة؛ 

املعتقدات الشخصية واملواقف والتصورات بشأن التغيري، واملخاطر والفوائد • 

املحسوسة؛ 

املهارات والقدرات الفردية لتنفيذ التغيري يف املامرسة؛ • 

ضعف القيادة والتعاون؛ • 

العقبات العملية، مبا يف ذلك نقص املوارد واملعدات واملوظفني؛ • 

البيئة السياسية أو االجتامعية.• 

هناك حاجة إىل تحديد العقبات املحتملة والتصدي لها. النهج التشاريك 

االستشاري مع األخذ والرد من األطراف املعنية يحد من العوائق عىل املستوى 

الفردي. يجب أن يكون التدريب عىل املهارات والكفاءات الجديدة جزءاً أساسياً 

من أي اسرتاتيجية وطنية.
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كيف ميكن تتبع التقدم املحرز عند تقييم االسرتاتيجية الوطنية للوقاية 

من االنتحار؟

يعد التقييم مكوناً أساسياً يف أي اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار ويضيف 

قيمة من خالل الطرق التالية:

إنتاج املعرفة: يوفر التقييم ملجموعات األطراف املعنية املعلومات الهامة عن 

التقدم املحرز يف االسرتاتيجية وعىل نقاط القوة والضعف فيها. وميكن استخدام 

هذه املعلومات لرصد نجاح االسرتاتيجية يف تحقيق النتائج قصرية ومتوسطة 

وطويلة األمد، وهي األساس إلجراء التعديالت عند الرضورة ولتوجيه التخطيط 

املستقبيل وتخصيص املوارد )158(.

التخطيط واإلدارة: يوفر التقييم السبل لتحسني كيفية تخطيط وإدارة أنشطة 

ن من وضع خطط واضحة نحو تحقيق  االسرتاتيجية الوطنية ومكوناتها. كام ميكِّ

نتائج فعلية ورشاكات شاملة، فضاًل عن نظم تجميع املعلومات واآلراء والتعليقات 

التي تشجع عىل التعلم والتحسني املستمر )154(.

املساءلة: التقييم أداة إلثبات املساءلة أمام املمولني واملرشعني والجمهور. وهو 

يساعد عىل ضامن الحفاظ عىل النهج األكرث فعالية وعدم إهدار املوارد عىل برامج 

غري فعالة )158(.

يشتمل العديد من االسرتاتيجيات الوطنية عىل إطار زمني محدد من 5 إىل 10 

سنوات وتشمل أهداف وإجراءات وغايات متعددة. يف غضون تلك السنوات، قد 

ال يتم تنفيذ بعض التدخالت املخططة أو املقصودة أو املستمرة. فإن مل يتحقق 

االنخفاض يف السلوكيات االنتحارية والتخفيف من عوامل الخطر وتعزيز عوامل 

الحامية عن طريق اسرتاتيجية وطنية، فمن الرضوري معرفة ما إذا كان هذا يرجع 

إىل غياب التنفيذ.

وبينام تقوم أعداد متزايدة من البلدان بوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للوقاية 

من االنتحار، فإن عمليات التقييم املنهجية والشاملة محدودة )159، 160، 161(. 

إن عمليات تقييم فعالية االسرتاتيجيات الوطنية للوقاية من االنتحار تكشف 

نتائج غري متناسقة، حيث تظهر يف بعض البلدان انخفاضات كبرية يف معدالت 

االنتحار بالنسبة إلجاميل السكان )مثل فنلندا واسكتلندا(، لكن مع تأثريات 

محدودة يف بلدان أخرى )مثل أسرتاليا والرنويج والسويد( )159، 162(. مع ذلك، 

ينصح بتوخي الحذر يف تفسري نتائج التقييم نظراً ألن جودة املعلومات املتعلقة 

بتنفيذ اإلجراءات محدودة. وتتنوع أيضاً تحليالت التغريات يف معدالت االنتحار أو 

عوامل الخطر والحامية بني البلدان، مام يجعل إجراء املقارنات أمراً صعباً.

مثال الحالة: سويرسا- االستجابة للتنوع

املعلومات األساسية 
إن معدالت االنتحار يف سويرسا يف الحدود املتوسطة باملقارنة بالبلدان 

األوروبية األخرى: تويف 1034 شخصاً عن طريق االنتحار يف سويرسا يف 

عام 2011.

سويرسا لديها بنية اتحادية، مع املكتب االتحادي السويرسي للصحة 

العامة الذي يرعى القضايا الشاملة مثل التأمني الصحي واملعلومات 

الصحية. وتعد املقاطعات ومجموعها 26 هي املسؤولة يف املقام األول 

عن الوقاية من، مام يجعل تنسيق االستجابة الوطنية الشاملة تحدياً. عىل 

الرغم من ذلك، فإن أنشطة الوقاية من االنتحار، مثل اسرتاتيجية الوقاية 

من االنتحار 2010 - 2015 يف مقاطعة زوغ Zug، قد نجحت عىل مستوى 

املقاطعات. أمثلة عىل التقدم يف مجال الوقاية من االنتحار يف املقاطعات 

السويرسية تشمل ما ييل: 

مشاريع الحد من وسائل االنتحار؛ • 

مراقبة وسائل اإلعالم؛ • 

الرتصد؛ • 

التدخالت قصرية األجل ومتابعة األشخاص الذين حاولوا االنتحار؛ • 

تدريب العاملني بالخطوط األمامية؛ • 

أنشطة رفع مستوى الوعي الوعي باليوم العاملي للوقاية من االنتحار؛ • 

جامعات املساعدة الذاتية للمفجوعني؛ • 

الخطوط الساخنة لتقديم املساعدة وقت األزمة.• 

التحديات التي تواجه بلداً اتحادياً
عىل الرغم من نجاح األنشطة واالستجابات الخاصة بالوقاية من االنتحار 

عىل املستوى املحيل، إال أن انعدام التنسيق عىل املستوى الوطني ال يزال 

يشكل تحدياً بالنسبة )املقاطعات(. هذا ميكن أن يؤدي إىل:

عدم وجود فرص أمام املقاطعات لتبادل أفضل املامرسات والتعلم من • 

بعضها البعض؛ 

عدم وجود التنسيق عىل املستوى الوطني يف تخصيص املوارد والرتصد؛ • 

عدم التوازن بني املقاطعات ألنها قد ال متلك نفس املوارد واألنشطة نظراً • 

ألن تدخالت الوقاية من االنتحار  تحركها الدوافع يف كل مقاطعة.

امليض قدماً
منذ عام 2011 زاد الضغط السيايس لتصبح سويرسا نشطة يف مجال الوقاية 

من االنتحار عىل املستوى الوطني. تم قبول مقرتح من قبل الربملان يطالب 

فيه االتحاد )املكتب االتحادي السويرسي للصحة العامة عىل التوايل( بوضع 

خطة عمل للوقاية من االنتحار. هناك حاجة إىل مشاركة جميع األطراف 

املعنية املقاطعات واملنظامت غري الحكومية، وغريها( يف هذه العملية ويلزم 

أيضاً ترسيخ األساس القانوين.

املصدر: بالغ من املكتب االتحادي للصحة العامة، سويرسا.
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التحديات يف مجال التقييم
ال يحدث تقييم االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من االنتحار يف الفراغ بل يتأثر بالقيود 

الواقعية )158(. تحتاج عمليات التقييم إىل أن تكون عملية ومجدية، ويجب 

إجراؤها يف حدود املوارد والوقت والسياق السيايس واالجتامعي واالقتصادي للبلد. 

ال يوجد يشء يضاهي التقييم الصحيح، إال أنه يف سياق االسرتاتيجية، قد يكون أي 

عدد من عمليات التقييم مناسباً. يقدم إجراء املقارنات بني االختالفات اإلقليمية يف 

الجهود املبذولة للوقاية من االنتحار يف جميع أنحاء الواليات/األقاليم واملجتمعات 

املحلية دروساً قيِّمة عن أنواع الهياكل األكرث كفاءة وفعالية يف تقديم الخدمة 

)163(. ويف البلدان التي ال تزال تعترب السلوك االنتحاري غري قانوين، وغري مقبول 

اجتامعياً ودينياً، سيكون كل من تنفيذ وتقييم اسرتاتيجيات الوقاية من  االنتحار 

أمراً معقداً بسبب املستويات العالية من الوصم التي يحيط باالنتحار وعدم وجود 

بيانات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن االنتحار )164، 165(.

مصدر القلق الرئييس لتصميم أي خطة تقييم هو الصعوبة يف عزو النتائج أو 

التأثريات املرصودة إىل االسرتاتيجية الوقائية نظراً ألن العديد من العوامل األخرى 

ميكن أن تحدث تأثرياً عىل معدالت االنتحار واملؤرشات األخرى )166(. عىل سبيل 

املثال، قد يؤدي رفع مستوى الوعي وتحسني البيانات إىل مزيد من اإلفصاح 

واملعلومات األكرث دقة حول حاالت االنتحار والتي رمبا كانت غائبة من قبل. هذا 

ميكن أن يؤدي عىل ما يبدو إىل ارتفاع املعدالت عىل نحو أكرب )159، 167(. ميكن 

أيضاً للتغيريات الكربى مثل األزمات االقتصادية أن تؤثر سلباً عىل صحة السكان 

واالنتحار، عىل سبيل املثال، من خالل انخفاض القدرة املالية عىل االستجابة لهذه 

القضايا. وبالتايل، فإن اإلملام بسياق االسرتاتيجية )التاريخ، والتنظيم، واإلعداد 

السيايس واالجتامعي األوسع نطاقاً( أمٌر جوهري، وسوف يسهم يف تحسني كيفية 

تصور وإجراء عمليات التقييم )154(.

هناك فجوة يف التقييم الدقيق لالسرتاتيجيات الواعدة للوقاية من االنتحار. فبينام 

لوحظ العديد من التدخالت الجديدة واملبتكرة وتم تنفيذها عىل الصعيد الدويل، إال 

أنه مل يتم تقييمها حتى اآلن. هذه مشكلة السيام بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل 

التي رمبا تعلمت دروساً قيمة يف تنفيذ اسرتاتيجية الوقاية من االنتحار وضاعت 

بسبب غياب البيانات. والنتيجة هي وجود تحيز تجاه التدخالت والتوصيات من 

البلدان التي متلك قطاعا أكادمييا فعاال. إن زيادة عمليات التقييم، السيام يف البلدان 

املنخفضة الدخل، ميكن أن يعالج هذه الفجوة الخطرية.

مثال حالة: اسكتلندا- اسرتاتيجية شاملة متعددة القطاعات

مبادرة
يف عام 2002، تم إطالق اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل للوقاية من االنتحار، 

أطلق عليها اخرت الحياة، وذلك بهدف خفض معدل االنتحار يف اسكتلندا 

بنسبة 20% بحلول عام 2013. وقد شهدت اسكتلندا تزايداً يف معدل 

االنتحار، السيام بني الرجال، وكان املعدل 27 لكل 100000 يف عام 2001 

)املعدل بالنسبة للنساء 9 لكل 100000(. وضعت اسرتاتيجية اخرت الحياة 

وتم تنفيذها ضمن الربنامج الوطني للصحة النفسية العامة، وهو جزء من 

االلتزامات السياسية االسكتلندية الكربى لتحسني صحة السكان وتعزيز 

العدالة االجتامعية والتصدي لعدم املساواة. وهذا يتيح تويل العمل عىل 

الوقاية من االنتحار يف إطار أوسع من األهداف السياسية واملبادرات التي 

تشرتك يف الهدف العام املتمثل يف تحسني الصحة النفسية للسكان.

تم تشكيل شبكة وطنية من ممثيل املجالس املحلية والرشطة واإلسعاف 

وخدمات الطوارئ والحوادث وخدمات السجون واملنظامت غري الحكومية 

الرئيسية، وأنشئ الربنامج الوطني للتدريب وبناء القدرات. وقد وضعت 

خطة للتنفيذ، تركز عىل 32 منطقة من مناطق املجالس املحلية، مع تركيز 

كل خطة محلية عىل ثالثة أهداف رئيسية هي كام ييل:

تحقيق إجراءات منسقة للوقاية من االنتحار عرب خدمات الرعاية • 

الصحية وخدمات الرعاية االجتامعية، والتعليم، واإلسكان، والرشطة، 

والرعاية االجتامعية وخدمات التوظيف. 

وضع برامج تدريبية متعددة االختصاصات لبناء القدرات املهنية لدعم • 

الوقاية من االنتحار. 

توفري الدعم املايل إلجراء التدخالت يف املجتمع املحيل واألحياء املجاورة.• 

بني عامي 2002 و2006، استثمرت الحكومة االسكتلندية 20.4 مليون £  يف 

تنفيذ اسرتاتيجية اخرت الحياة.

النتائج
يف عام 2006، أجريت عملية مستقلة لتقييم وتقدير النتائج الوسيطة يف 

 .)2006 ،.Platt et al املرحلة األوىل من تنفيذ االسرتاتيجية )بالت وآخرون

وأشار التقييم إىل أنه تم إحراز تقدم كبري يف تحقيق العديد من اإلنجازات 

إال أن هناك حاجة لوضع مزيد من الرتكيز عىل االستدامة من خالل 

االستمرار يف دمج أهداف اخرت الحياة يف تيارات السياسة الوطنية األخرى. 

أكد التقييم أيضاً عىل رضورة اتخاذ إجراءات محددة األهداف مثل تحسني 

تكامل الخدمات الرسيرية، مبا يف ذلك خدمات معالجة سوء استخدام املواد، 

عىل املستوى الوطني.

وخالل الفرتة من 2000 – 2002 حتى 2010 - 2012 انخفض معدل االنتحار 

يف اسكتلندا بنسبة 18%. تم االنتهاء من تقييم اسرتاتيجية اخرت الحياة يف 

عام 2012؛ مع ذلك، من الصعب تحديد ما إذا كان هذا االنخفاض يعود إىل 

الربنامج ككل أو إىل عنارص محددة من عنارص الربنامج.

املصدر: اسرتاتيجية الوقاية من االنتحار 2013- 2016، الحكومة االسكتلندية، 2013. 
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تكلفة جهود الوقاية من االنتحار وفعالية التكلفة

من املهم أن تشتمل عملية التقييم عىل تقديٍر للتكاليف واملوارد الالزمة لتنفيذ 

التدخالت يف مختلفة املواقع والثقافات والسياقات، وإدراج املعلومات النوعية عن 

نجاح التنفيذ والعقبات التي تواجهه )168(. وميكن للتقييامت االقتصادية التي تأخذ 

السياق والتنفيذ يف الحسبان أن تساعد عىل تحديد ما إذا كانت التدخالت التي 

تراعي الفعالية والكلفة يف آن معا، يف بلد ما ، ممكنة التطبيق يف بلدان أخرى.. يف 

البلدان ذات املوارد املحدودة، يساعد تقييم الفعالية من حيث التكلفة يف تحديد 

أفضل مكان لتخصيص املوارد. 

ويحتاج املخططون يف املجال الصحي ومتخذو القرار، فضاًل عن تأثريات اسرتاتيجيات 

الوقاية من االنتحار وأثرها، إىل معلومات عن التكاليف املتوقعة للتنفيذ وأيضاً عن 

فعالية التكلفة من أجل ضامن أن متثل مثل هذه االسرتاتيجيات قيمة جيدة مقابل 

املال املنفق. فعىل سبيل املثال، متكنت دراسة اقتصادية عن التسميم الذايت يف رسي 

النكا من تقييم االحتياجات من املوارد للعالج يف البالد والتي بلغت 866000 دوالر 

أمرييك يف عام 2004 )تكلفة معالجة كل حالة 32 دوالراً أمريكياً( )169(.

هناك نقص، عىل مستوى العامل، يف الدراسات االقتصادية القوية إلطالع املخططني 

وواضعي السياسات عىل متطلبات امليزانية والعائد عىل االستثامر املرتبط بجهود 

الوقاية من االنتحار )168(. وقد أظهرت مراجعة حديثة ملنظمة الصحة العاملية 

السرتاتيجيات الوقاية من االنتحار، وقد اشتملت عىل التكلفة كمعيار للفائدة 

أن ثلثي االسرتاتيجيات التي تم تقييمها عىل أنها فعالة أو واعدة ُصِنفت ضمن 

االسرتاتيجيات منخفضة التكلفة. وأشارت أيضاً إىل أن انخفاض التكلفة مرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بأساليب الوقاية العامة أو االنتقائية )وليس املحددة( )40(.

وقد أدى إدراج املكون االقتصادي يف التجارب الرسيرية املمولة يف بعض البلدان إىل 

ظهور بعض األدلة عىل الفعالية لقاء التكلفة السرتاتيجيات معينة، مثل املساعدة 

الذاتية عىل االنرتنت للحد من التفكري يف االنتحار يف هولندا )170( أو املعالجة 

السلوكية املعرفية لألشخاص الذين لديهم تاريخ سابق بإيذاء النفس يف اململكة 

املتحدة )171(. استخدمت الدراسات االقتصادية األخرى نهج إعداد النامذج لتقييم 

التكاليف والفوائد املتوقعة مع مرور الوقت، مثل تقييم فعالية التكلفة يف أسرتاليا  

يف مرشوع الوقاية الذي قيم مقارنة فعالية التكلفة لعدد من التدخالت، مبا يف ذلك 

:)172(

الحد من فرص الحصول عىل وسائل االنتحار من خالل تعديالت ترشيعية بشأن • 

ملكية البندقية )بتكلفة قدرها أكرث من 50000 دوالر أسرتايل مكتسب لكل سنة 

إضافية  لحياة صحية(؛ 

الدالئل اإلرشادية إلعداد تقارير إعالمية مسؤولة )27000 دوالر أسرتايل يف العام • 

لكل سنة إضافية  لحياة صحية مكتسبة طاملا جنب انتحار  فرد واحد عىل األقل( 1. 

تقدم مثل هذه الدراسات أمثلة جيدة حول كيفية إجراء تحاليل اقتصادية وكيفية 

اإلعالم عن اسرتاتيجيات وطنية للوقاية من االنتحار.

 1 ميكن اعتبار سنة الحياة الصحية عىل أنها قضاء سنة واحدة عىل قيد الحياة يف 

صحة كاملة، وخالية من اإلعاقة أو املرض.



الخطوات املستقبلية 
للوقاية من االنتحار
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الخرافة:

الحديث عن االنتحار فكرة سيئة وميكن تفسريها 

عىل أنها تشجيع عىل االنتحار

خرافات حول االنتحار
ال

الحقيقة: 

نظراً النتشار وصم االنتحار عىل نطاق واسع، 
فإن معظم الناس الذين يفكرون يف االنتحار 
ال يعلمون مع من يتحدثون. بداًل من تشجيع 

السلوك االنتحاري، فإن الحديث بانفتاح 
ميكن أن مينح الفرد خيارات أخرى أو الوقت 

إلعادة التفكري يف القرار املتخذ، وبالتايل 
الوقاية من االنتحار.
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من أجل التوصل إىل استجابة وطنية شاملة من خالل تحديد ورسم خرائط لجميع 

األطراف املعنية وذلك بتوزيع األدوار واملسؤوليات يف نطاق االستجابة الوطنية. 

ميكن إيالء اهتامم خاص للسياق والفئات القابلة للتأثر، مع تحديد أولويات 

عوامل الخطر وفقاً لذلك. 

البلدان التي لديها استجابة وطنية
بالنسبة للبلدان التي لديها بالفعل استجابة وطنية شاملة إىل حد ما ميكن الرتكيز 

عىل التقييم والتحسني. ويف حني أن التقييم ال يقل أهمية عن استمرار التحسني 

يف املراحل املبكرة، فقد تكون املوارد يف هذه املرحلة أكرث توافراً إلجراء التقييامت 

املتعمقة. بالنسبة لهذه البلدان يكون الرتكيز عىل إدراج بيانات جديدة يف الوقت 

املناسب وضامن تحسني االستجابة الوطنية بفعالية وكفاءة.

وتتطلب فاعلية الوقاية من االنتحار دورة مستمرة من التعلم والعمل. وبإمكان 

وزراء الصحة وغريهم من الرواد يف مجال الوقاية من االنتحار االستفادة من 

الجهود املنتظمة للتفكري يف التقدم والنظر يف الخطوات التالية؛ إذ ميكن استخدام 

تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات )SWOT( أو أداة تحليل 

ظرفية أخرى لقياس التقدم املحرز )انظر اإلطار 8(. وميكن استخدام التحليالت 

الظرفية التي أجريت عىل نحو جيد لتحديد نقاط القوة التي يجب تعزيزها، 

ونقاط الضعف التي ينبغي تصحيحها، والفرص التي يجب اتباعها، والتهديدات 

ينبغي معالجتها. التي 

ما الذي ميكن القيام به ومن تجب مشاركته؟

ال بد من العمل لجعل الوقاية أمراً ممكناً، فقد تطورت مقاربات الوقاية من 

االنتحار مع تغيري املجتمعات والبلدان ملواقفها ومعتقداتها بشأن االنتحار. وتم 

تخفيض الوصم املرتبط بطلب املساعدة بشأن االنتحار يف العديد من السياقات. 

والتحدي الذي يواجه اآلن واضعي السياسات واألطراف املعنية األخرى، هو تبني 

اإلكثار من الحوار العام حول االنتحار واالستفادة من البيئة لتنفيذ االستجابة. 

بالنسبة للعديد من البلدان ال يزال هناك طريق طويل يجب أن تسلكه، وال يزال 

هناك عقبات كبرية أمام تنفيذ اسرتاتيجيات الوقاية من االنتحار. هذا الجزء من 

التقرير يقدم مسارات للبلدان للميض قدماً، بغض النظر عن مكان تواجدهم يف 

طريقهم للميض قدماً نحو الوقاية من االنتحار.

الخطوات املستقبلية

لوزراء الصحة دور حاسم يف قيادة وجمع األطراف املعنية من سائر القطاعات 

يف بالدهم. وبإمكانهم املساعدة يف التنسيق بني مختلف القطاعات - مبا يف ذلك 

التعليم، ووسائل اإلعالم العامة، والعدل، والعمل، والرعاية االجتامعية، والدين، 

والنقل والزراعة - إلرشاكهم بشكل فعال يف األنشطة املعنية بالوقاية من االنتحار 

التي تستخدم القاعدة املعرفية الحالية حول الوقاية. ومن ثم ميكن البناء عىل 

هذه املشاركة.

تعتمد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها البلد بعد ذلك عىل مكان تواجدها عىل 

طريق التقدم نحو الوقاية من االنتحار. يقدم الجدول 5 أمثلة عىل اإلجراءات 

االسرتاتيجية التي ميكن للبلدان اتخاذها لتعزيز الوقاية من االنتحار استناداً إىل 

أفضل األدلة املتاحة الواردة يف سياق هذا التقرير. ويبني الجدول مجموعة من 

األنشطة والخيارات الحالية التخاذ اإلجراءات الوقائية التي ميكن أخذها بعني 

االعتبار يف عدد من املجاالت االسرتاتيجية.

البلدان التي ال يوجد لديها نشاط يف الوقت الراهن
يف البلدان التي مل تجر فيها بعد أنشطة وقاية من االنتحار، يكون الرتكيز عىل 

العمل. بإمكان هذه البلدان أن تسعى إىل األطراف املعنية وتنمية األنشطة عىل 

نحو نفعي حيث يكون هناك حاجة ماسة إليها أو حيث توجد املوارد بالفعل. 

قد يجدون يف سياق القيام بذلك وعند تحليل الوضع أن بعض الجامعات املحلية 

تقوم بالفعل بأنشطة صغرية النطاق للوقاية من االنتحار. وتحتاج جامعات كهذه 

يف الغالب إىل املزيد من الدعم من أجل زيادة الحجم أو النطاق، وهذا ميكن 

تحقيقه من خالل مزيد من التعاون. باإلضافة إىل ذلك، من الرضوري تحسني 

املراقبة يف هذه املرحلة، عىل الرغم من أن الدول تقوم بذلك بالتزامن مع بدء 

التدخالت ذات الصلة بالوقاية من االنتحار وليس عىل حسابها.

البلدان التي لديها بعض األنشطة
يف البلدان التي لديها بعض األنشطة القامئة للوقاية من االنتحار، رمبا من املثمر 

أن يتم الرتكيز بداية عىل تقوية ما هو موجود وترسيخه عن طريق إجراء تحليل 

للوضع الراهن. وميكن لهذه البلدان تحديد الثغرات يف الخدمات وميكن أن تعمل 
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استخدامها لوضع األهداف وتحديد الخطوات الالزمة للوصول إىل تلك األهداف. 

ينطوي تحليل SWOT عىل اإلجابة عن األسئلة لتحديد نقاط القوة والضعف 

والفرص والتهديدات املتعلقة بالوقاية من االنتحار. عند إجراء التحليالت 

الظرفية )الوضعية( باستخدام SWOT أو مناذج أخرى، من الرضوري النظر يف 

املوارد املتاحة، واإلرادة السياسية، والسياسات والفرص الترشيعية، والرشاكات 

بني القطاعات املختلفة.

اإلطار 8. 

إجراء تحليل للوضع: مثال لتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص 

 SWOT والتهديدات

التقدم املستمر يف اسرتاتيجية منع االنتحار يتطلب االلتزام والنظر املستمر يف 

اإلنجازات السابقة والخطوات التالية املحتملة. بإمكان وزراء الصحة والرواد يف 

مجال منع االنتحار من القطاعات األخرى االستفادة من استكامل التحليالت 

الوضعية )الظرفية( الدورية لوضع الجهود املبذولة للوقاية من االنتحار يف 

البالد. هناك العديد من النامذج إلجراء التحليالت الوضعية وسيكون من 

الرضوري اختيار أحد النامذج املألوفة ويعترب مناسباً لالحتياجات املحلية. أحد 

األساليب الواضحة نسبياً هو تحليل SWOT، وهو أداة التخطيط التي ميكن 

التهديداتالفرصنقاط الضعفنقاط القوة

لديها حالياً بيانات وطنية حول 

الوفيات الناجمة عن االنتحار.

عدم وجود بيانات عىل 

محاوالت االنتحار.

يقرتح وزير التعليم إضافة 

أسئلة حول السلوك االنتحاري 

يف املسح الوطني القادم 

ملعاقرة املخدرات بني طالب 

املدارس الثانوية. 

املوارد الالزمة لتحليل ونرش 

النتائج. الرشاكات مع الباحثني 

ووسائل اإلعالم محدودة.

مثال عىل تحليل SWOT للرتصد:

يعرض الجدول 5 مجاالت العمل االسرتاتيجية. هذه املجاالت تشمل إرشاك 

األطراف املعنية املالمئة الذين ميكنهم العمل داخل القطاع الخاص بهم أو عرب 

القطاعات للحد من االنتحار؛ والجهود املبذولة للحد من الوصول إىل وسائل 

االنتحار؛ وتحسني الجمع املنهجي لبيانات الرتصد لفهم االتجاهات يف االنتحار؛ 

ورصد آثار الجهود املبذولة يف الوقاية عىل مر الزمن؛ والجهود املبذولة لتصحيح 

الخرافات لرفع مستوى الوعي بأن االنتحار مشكلة صحية عامة ميكن الوقاية 

منها؛ وحشد النظام الصحي.

تحتوي األعمدة يف الجدول عىل اقرتاحات لخطوات نحو كل إجراء اسرتاتيجي 

بغض النظر عن مكانة البالد يف تقدمها نحو تنفيذ اسرتاتيجية ناجحة للوقاية 

من االنتحار. والقصد من ذلك هو أن الرشكاء سوف يستخدمون هذه املعلومات 

للنظر يف اإلجراءات االسرتاتيجية التي يحتاجون إىل تنفيذها. ويشار إىل األطراف 

املعنية كقادة محتملني لكل عمل اسرتاتيجي وميكن استخدام القامئة للمساعدة 

يف تحديد اإلجراءات اإلضافية التي من شأنها أن تكمل األنشطة الحالية وملء 

الفجوات يف النهج الوطني للوقاية من االنتحار. 

العمل التأسييس إلرشاك األطراف املعنية الرئيسية أمر بالغ األهمية لضامن 

مشاركة مختلف القطاعات. وميكن استخدام هذا الجدول للنظر يف كيفية 

مساهمة كل قطاع فالوقاية من  االنتحار حالياً وتحديد الفرص املتاحة لتوسيع 

إسهامات هذه القطاعات أو االستفادة منها إلرشاك رشكاء آخرين وتسهيل التقدم 

يف إجراءات أخرى للوقاية من االنتحار.
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مجاالت العمل 
االسرتاتيجي

ال يوجد نشاط )ال يوجد األطراف املعنية الرائدة
حالياً استجابة للوقاية من 

االنتحار عىل املستوى الوطني 
أو املحيل(

بعض النشاط )لقد بدأ بعض العمل 
يف الوقاية من االنتحار يف املناطق ذات 

األولوية عىل املستويني سواء الوطني 
أو املحيل(

توجد اسرتاتيجية قامئة للوقاية 
من االنتحار عىل املستوى الوطني

وزارة الصحة باعتبارها القائد، أو إرشاك األطراف املعنية

أي هيئة صحية منسقة أخرى

الرشوع يف تحديد وإرشاك 

األطراف املعنية الرئيسية يف 

تنفيذ أولويات البلد، أو حيث 

توجد األنشطة بالفعل

تحديد جميع األطراف املعنية عرب 

القطاعات وإرشاكهم عىل نحو شامل يف 

األنشطة املعنية بالوقاية من االنتحار. 

تخصيص املسؤوليات.

تقييم أدوار ومسؤوليات وأنشطة 

جميع األطراف املعنية الرئيسية 

عىل نحو منتظم. استخدام النتائج 

لتوسيع مشاركة القطاع وزيادة 

مشاركة الطرف املعني.

الحد من الحصول عىل 
وسائل االنتحار 

النظام القانوين والقضايئ، وواضعو 

السياسات، والزراعة، والنقل

بدء الجهود الرامية إىل الحد من 

الحصول إىل وسائل االنتحار من 

خالل التدخالت املجتمعية.

تنسيق وتوسيع الجهود القامئة للحد من 

الحصول عىل وسائل االنتحار )مبا يف ذلك 

القوانني والسياسات واملامرسات عىل 

املستوى الوطني(.

تقييم الجهود املبذولة للحد من 

الحصول عىل وسائل االنتحار. 

استخدام نتائج التقييم إلجراء 

التحسينات.

إجراء الرتصد وتحسني 
جودة البيانات

وزارة الصحة، ومكتب اإلحصاءات، 

وجميع األطراف املعنية اآلخرين، 

وعىل وجه الخصوص النظم 

الصحية الرسمية وغري الرسمية 

لجمع البيانات

بدء الرتصد، وإعطاء األولوية 

لبيانات الوفيات، مع املعلومات 

األساسية عن العمر والجنس 

وطرق االنتحار. بدء تحديد 

املواقع املمثلة إلعداد النامذج.

إقامة نظام ترصد يقوم مبراقبة االنتحار 

ومحاوالت االنتحار عىل املستوى الوطني 

)مبا يف ذلك التقسيم اإلضايف( ويضمن 

الحصول عىل بيانات موثوقة وصحيحة 

ومتاحة للجمهور. إنشاء مناذج بيانات 

عملية تكون فعالة وميكن تعزيزها.

مراقبة الدالالت الرئيسية مثل 

الجودة والتمثيل والجدول الزمني 

والجدوى وتكاليف نظام الرتصد يف 

الوقت املناسب. استخدام النتائج 

لتحسني النظام. رفع مستوى 

النامذج الفعالة لتحقيق الجودة 

والتغطية الشاملة للبيانات.

جميع القطاعات، بقيادة وزارة رفع مستوى الوعي

الصحة ووسائل اإلعالم

تنظيم األنشطة لرفع مستوى 

الوعي حول إمكانية الوقاية من  

االنتحار. ضامن وصول الرسائل 

إىل بعض األقاليم أو الفئات 

السكانية املستهدفة وتقدميها 

من خالل قناة واحدة عىل 

األقل يكون الوصول إليها عىل 

نطاق واسع.

إعداد حمالت اسرتاتيجية للتوعية العامة 

وتنفيذها باستخدام املعلومات املسندة 

بالبيِّنات عىل الصعيد الوطني. استخدام 

األساليب والرسائل املصممة خصيصاً 

الستهداف الفئات السكانية املستهدفة.

تقييم فعالية حملة )حمالت( 

التوعية العامة. استخدام النتائج 

لتحسني الحمالت يف املستقبل.

وسائل اإلعالم بالرشاكة مع وزارة إرشاك وسائل اإلعالم

الصحة

بدء الحوار مع وسائل اإلعالم 

حول إعداد التقارير املسؤولة 

حول االنتحار.

لفت انتباه املؤسسات اإلعالمية الكربى 

داخل البالد لدعم وضع املعايري واملامرسات 

الخاصة بها لضامن إعداد التقارير املسؤولة 

حول االنتحار. العمل مع األطراف املعنية يف 

قطاع اإلعالم من أجل تعزيز موارد الوقاية 

واإلحالة املناسبة.

تقييم التقارير اإلعالمية حول 

أحداث االنتحار. إرشاك وتدريب 

جميع وسائل اإلعالم عىل تقديم 

التقارير املسؤولة. إقامة التدريب 

يف الوقت املناسب للعاملني الجدد 

يف وسائل اإلعالم.

حشد النظام الصحي 
وتدريب العاملني الصحيني

قطاع الخدمات الصحية الرسمية 

وغري الرسمية وقطاع التعليم

بدء تخطيط وتنفيذ الرعاية 

لألشخاص الذين يحاولون 

االنتحار، وتدريب العاملني 

الصحيني.

توفري الحصول عىل الرعاية املسندة 

بالبيِّنات وقت األزمات، والرعاية 

الرسيرية، وخدمات التدخل الذي يجرى 

عقب حادثة انتحار لتقديم الدعم 

للمفجوعني أو املتأثرين باالنتحار عىل 

املستوى الوطني. توفري التدريب لتجديد 

املعلومات لدى العاملني الصحيني. مواءمة 

الدراسية للعاملني الصحيني.  املناهج 

تنفيذ املتابعة والتقييم عىل نحو 

منتظم للخدمات القامئة. استخدام 

النتائج لتحسني الرعاية املستمرة.

الجدول 5. اإلجراءات االسرتاتيجية املقرتحة للوقاية من االنتحار )مصنفة حسب مستويات التنفيذ الحايل(فيذ الحايل(
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مجاالت العمل 
االسرتاتيجي

ال يوجد نشاط )ال يوجد األطراف املعنية الرائدة
حالياً استجابة للوقاية من 

االنتحار عىل املستوى الوطني 
أو املحيل(

بعض النشاط )لقد بدأ بعض العمل 
يف الوقاية من االنتحار يف املناطق ذات 

األولوية عىل املستويني سواء الوطني 
أو املحيل(

توجد اسرتاتيجية قامئة للوقاية 
من االنتحار عىل املستوى الوطني

وسائل اإلعالم، وقطاع الخدمات تغيري املواقف واملعتقدات

الصحية، وقطاع التعليم، ومنظامت 

املجتمع املدين

بدء تنفيذ األنشطة للحد 

من الوصمة املرتبطة بطلب 

املساعدة لتجنب االنتحار. زيادة 

سلوك التامس املساعدة.

تغيري املواقف تجاه استخدام خدمات 

الصحة النفسية، والحد من التمييز ضد 

مستخدمي هذه الخدمات.

إجراء عمليات التقييم عىل نحو 

منتظم لرصد التغريات يف املواقف 

واملعتقدات العامة حول االنتحار، 

النفسية وتلك   واالضطرابات 

الناجمة عن استهالك املخدرات، 

والتامس املساعدة.

الخدمات الصحية املجتمعية ذات إجراء التقييم والبحث

الصلة، وقطاع التعليم، ووزارة 

الصحة

وتحديد  التخطيط  بدء 

الرامية  البحوث  األولويات يف 

االنتحار،  الوقاية من  إىل 

املوجودة  البيانات  وجمع 

الوفيات  املثال  )عىل سبيل 

االنتحار(. عن  الناجمة 

توسيع نطاق البحوث القامئة، وتخصيص 

املوارد إلثراء وتقييم الجهود املبذولة 

للوقاية من االنتحار عىل املستوى اإلقليمي 

و/ أو الوطني.

إجراء تقييم دوري ملجموعة من 

البحوث لرصد التقدم العلمي 

وتحديد الثغرات املعرفية. إعادة 

توجيه املوارد عىل أساس التقييم.

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية 
وطنية شاملة لوقاية من 

االنتحار

البدء يف وضع اسرتاتيجية وطنية وزارة الصحة

للوقاية من االنتحار لتكون 

مبثابة نقطة التقاء، حتى إذا 

كانت البيانات واملوارد ليست 

متاحة بعد.

االستمرار يف وضع اسرتاتيجية وطنية 

لضامن أن تكون شاملة ومتعددة 

القطاعات وتعالج جميع الثغرات يف 

الخدمات والتنفيذ.

االسرتاتيجية  تنفيذ  ومتابعة  تقييم 

تحديد  أجل  من  ونتائجها 

استخدام  فعالية.  األكرث  املكونات 

االسرتاتيجية  لتحديث  النتائج 

مستمر. بشكل 

ال يعد الجدول 5 جدوال شامال، بل يهدف إىل تشجيع التحسني املستمر وتقديم 

أفكار لإلجراءات التي ميكن اتباعها. وتشتمل خاليا الجدول عىل أمثلة من اإلجراءات 

االسرتاتيجية أو طرق التفكري يف التقدم املحرز. وليس املقصود من الجدول توفري 

صيغة أو وصفة طبية للوقاية من االنتحار.

أثناء امليض قدماً، توجد نقطتان رئيسيتان يجب أخذهام بعني االعتبار. أوالً، ينبغي 

تنفيذ األنشطة املعنية بالوقاية من االنتحار يف نفس الوقت مع جمع البيانات )انظر 

اإلطار 9(. ويعد جمع وترتيب البيانات الدقيقة عن االنتحار ومحاوالت االنتحار 

من األمور الرضورية التي كانت متثل تحدياً كبرياً يف معظم البلدان؛ ومع ذلك، ليس 

الحل هو انتظار نظام مثايل للرتصد. يجب إجراء تحسينات عىل الرتصد بينام متيض 

البالد قدماً نحو تنفيذ تدخالت الوقاية من االنتحار، مع إجراء التغيريات كاستجابة 

للبيانات حسب الرضورة.

ثانياً، قد تشعر بعض البلدان أنها ألسباب مختلفة ليست مستعدة ألن تصبح لديها 

استجابة وطنية للوقاية من االنتحار. ومع ذلك، فإن عملية التشاور مع األطراف 

املعنية حول االستجابة الوطنية تخلق يف كثري من األحيان بيئة صالحة إلحداث 

التغيري. ومن خالل عملية خلق االستجابة الوطنية تجاه االنتحار، تصبح األطراف 

ع الحوار العام حول قضايا الوصم، ويتم تحديد الفئات  املعنية مشاركة فيها، وُيَشجَّ

القابلة للتأثر املستهدفة، وتحديد األولويات البحثية، وزيادة الوعي لدى العامة 

ووسائل اإلعالم عىل حد سواء. وبالتايل، بدالً من اعتبار إيجاد استجابة وطنية كنتيجة 

نهائية، فإن األصوب أن تنظر إىل إعداد االستجابة الوطنية باعتبارها عنرصاً هاماً عىل 

طريق الوقاية الفعالة من االنتحار.
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إعطاء األفضلية للحصول عىل بيانات عالية الجودة من عدة مواقع ممثلة • 

عوضاً عن البيانات ذات النوعية الرديئة التي تشمل األمة كلها.

يف معظم البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وبعض البلدان املرتفعة الدخل، 

تكون القيود املالية أو الشخصية أو التقنية غري عملية إلقامة نظم متابعة 

وطنية لحاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار أو إلجراء املسوحات الوطنية 

بانتظام. يف هذه الحالة من األفضل تحديد عدة مواقع ممثلة مستهدفة ومن ثم 

توسيع النطاق إىل املستوى الوطني.

دمج جهود متابعة عمليات االنتحار مع األنشطة األخرى كلام أمكن ذلك بداًل • 

من إنشاء أنشطة قامئة بذاتها. 

يف العادة يتم جمع الوفيات الناجمة عن االنتحار كجزء من نظام تسجيل 

الوفيات بشكل عام وليس يف نظام رصد مستقل. ويتم تنظيم رصد محاوالت 

االنتحار املعالجة يف أقسام الطوارئ عىل نحو أفضل كجزء من نظام الرصد 

الشامل لإلصابات. ميكن بسهولة دمج املسوحات املجتمعية حول السلوك 

االنتحاري يف املسوحات املجتمعية األخرى حول الصحة البدنية أو النفسية.

إدراج الجهود املبذولة للحد من الوصمة يف الخطة الشاملة لتحسني جودة • 

البيانات. 

لعل أكرب عائق أمام الحصول عىل بيانات عالية الجودة حول االنتحار هو الوصم 

املرتبط بالسلوك االنتحاري. العمل مع وسائل اإلعالم لتغيري املفاهيم العامة 

ومع كليات الطب والتمريض لتغيري مواقف املهنيني يف مجال الطب )مثاًل عن 

طريق صياغة االنتحار باعتباره مشكلة رئيسية للصحة العامة ميكن عالجها( 

وهي خطوات هامة نحو تحقيق الهدف طويل األجل املتمثل يف الحد من 

الوصم املرتبط باالنتحار.

البحث عن توازن بني الحاجة إىل البيانات الوطنية والحاجة إىل البيانات • 

الخاصة باملجتمع. 

ميكن للبيانات الوطنية أن تكون ذات فائدة محدودة يف وضع ورصد 

اسرتاتيجيات محلية للوقاية من االنتحار ألنه قد تكون هناك اختالفات 

دميوغرافية واقتصادية وثقافية كبرية بني مختلف املناطق يف البالد. فمن 

الرضوري تحديد إىل أي مدى ينحرف املرتسم املحيل عن املرتسم الوطني.

ضامن استخدام نظام املراقبة للمساعدة يف إعداد وتقييم األنشطة الرامية إىل • 

الوقاية من االنتحار.

 تحتاج جميع الدراسات الكبرية حول الوقاية من  االنتحار التي ترعاها الحكومة 

إىل استخدام عمليات االنتحار أو محاوالت االنتحار كمقاييس رئيسية للنتائج 

وينبغي تخصيص جزء كاف من امليزانية لرصد هذه النتائج.

اإلطار 9. 

اإلجراءات األساسية يف الرتصد

هناك حاجة إىل تحسني الرتصد واملراقبة لظاهرة االنتحار ومحاوالت االنتحار 

للوقاية الفعالة منه. ونظراً ملحدودية املوارد املتاحة للوقاية من  االنتحار، 

يجب عىل اإلداريني وهيئات الصحة العامة وسائر األطراف املعنية تقرير نسبة 

االعتامدات املالية واملوارد املتاحة للوقاية من  االنتحار التي ينبغي تخصيصها 

للمراقبة وكيفية توزيعها بني مختلف أنواع أنشطة املراقبة. يختلف الوضع 

اختالفاً كبرياً بني البلدان، لذلك ال يوجد دليل واحد يناسب الجميع التخاذ هذه 

القرارات. ومع ذلك، هناك بعض املبادئ العامة لإلجراءات األساسية التي قد 

تكون مفيدة يف معظم الترشيعات:

تأسيس فريق عمل دائم يكون مسؤوالً تحديداً عن مراقبة وتحسني جودة • 

البيانات املتعلقة باالنتحار عىل اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من الجهود الشاملة 

للوقاية من االنتحار. 

تحسني جودة املعلومات املتعلقة باالنتحار مكون أسايس يف الجهود املبذولة 

للوقاية من  االنتحار ويف كل اسرتاتيجية وطنيةللوقاية من االنتحار مام 

يستوجب تعيني فريق متخصص )فريق عمل( للرتكيز عىل هذا النشاط. 

بعد إجراء تحليل الوضع الحايل للبيانات املتعلقة باالنتحار، يتم وضع خطة 

لتحسني توافر البيانات وشموليتها وجودتها ومراقبة تنفيذها، وتحديث 

الخطة بشكل دوري.

إجراء تقديرات دورية حول توافر وشمولية وجودة البيانات عن حاالت • 

االنتحار ومحاوالت االنتحار. 

التقييم الدوري وتحسني جودة البيانات من األمور الرضورية لكل مصدر من 

مصادر البيانات الرئيسية الثالثة:

−  تحسني جودة بيانات التسجيل الحيوي حول االنتحار. تتنوع األنشطة الالزمة 

إلنشاء أو تحسني تسجيل الوفيات الناجمة عن االنتحار حسب الوضع الحايل 

لنظام التسجيل الحيوي يف البالد. 

−  تحسني جودة البيانات حول املعالجة الطبية ملحاوالت االنتحار. إن إعداد 

نظام مراقبة املستشفيات عملية معقدة إال أن البداية تكون من خالل وضع 

طريقة عملية لجمع البيانات يف عدد قليل من املواقع املمثلة وبعد ذلك توسيع 

النطاق ليشمل البلد بكاملها.

−  تحسني جودة املسوحات املجتمعية حول السلوك االنتحاري. وهذا يجب 

أن يراعي حقيقة أن حجم العينة ينبغي أن يكون كبرياً مبا يكفي لتكون العينة 

ممثلة للمجتمع أو البلد. وينبغي استخدام أسئلة موحدة، أهمها وأكرثها فائدة 

هي التي تكون حول محاوالت االنتحار يف العام السابق.
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كيف يبدو النجاح؟

عالوة عىل مساعدة البلدان يف تخطيط مدخالتها وإجراءاتها، ميكن االستفادة 

من اإلطار املنطقي مثل ذلك املبني يف الشكل 9 مع أدوات املراقبة والتقييم 

األخرى لتتبع التقدم املحرز وقياس النجاح. بعد استكشاف املدخالت واملخرجات 

واألنشطة املتاحة لتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية للوقاية من االنتحار، من 

الرضوري إعادة النظر يف النتائج والنظر أكرث يف اآلثار التي تم تحقيقها من أجل 

امليض قدماً يف التقييم.

النتائج
املؤرشات الكمية التي تقيس النتائج الرئيسية لالسرتاتيجية الوطنية هي مؤرشات 

مفيدة لقياس التقدم املحرز. هذه املؤرشات تشمل ما ييل:

انخفاض النسبة املئوية ملعدل االنتحار؛ • 

عدد التدخالت للوقاية من االنتحار التي تم تنفيذها بنجاح؛ • 

انخفاض عدد محاوالت االنتحار التي دخلت املستشفيات.• 

وميكن أن تهدف البلدان التي تسرتشد بخطة عمل الصحة النفسية 2013 - 2020 

)1( إىل انخفاض قدره 10% يف معدل االنتحار. بعض البلدان قد تذهب أبعد من 

ذلك؛ عىل سبيل املثال، وضعت االسرتاتيجية الصحية الوطنية السابقة يف إنجلرتا 

بعنوان »إنقاذ األرواح: أمتنا أكرث صحة 2002« )173( هدفاً يف مجال الصحة 

النفسية لخفض معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار واإلصابات غري املحددة 

بنسبة 20% عىل األقل بحلول عام 2010. وقد تم تحقيق هذا الهدف بنجاح 

بحلول عام 2008 )174(. املؤرشات الكمية املرتبطة باألنشطة الرئيسية توفر 

معامل هامة لالستجابة الوطنية املنسقة بني جميع القطاعات.

التأثريات
يف حني أن النتائج املستهدفة الرئيسية هي املهمة وقد تظهر تقدماً، إال أنه 

قد يغيب عنها املعلومات النوعية الهامة األخرى. يف بعض األحيان ال تنخفض 

معدالت االنتحار وذلك بسبب زيادة اإلبالغ عن االنتحار، أو بسبب العوامل 

السياقية األخرى. ينبغي أن تنظر البلدان فيام وراء املخرجات والنتائج الرئيسية 

نحو تأثريات أوسع نطاقاً من أجل الحصول عىل فهم كامل للتقدم والنجاح. وقد 

تشمل التدابري ذات التأثري األوسع املؤرشات الكمية والنوعية مثل:

املجتمعات التي تقوم فيها املنظامت )املدارس، واملنظامت الدينية، وأماكن العمل، • 

وغري ذلك( بتقديم الدعم للفئات السكانية والتواصل مبا يكفي لتوفري اإلحاالت 

املناسبة ألولئك الذين يحتاجون إىل املساعدة؛ 

األرس واألوساط االجتامعية التي توفر الدعم االجتامعي، وتعزز القدرة عىل التعايف، • 

وتعرتف بعوامل الخطر التي تؤدي إىل االنتحار، وتتدخل بفعالية ملساعدة األفراد 

املقربني إليها؛ 

املناخ االجتامعي الذي مل يعد فيه طلب املساعدة ملواجهة السلوك االنتحاري من • 

ع فيه الحوار العام حول هذه القضية. املحظورات وُيَشجَّ

يف أغلب األحيان يكون قياس هذه املؤرشات أكرث صعوبة لكنه أمر رضوري ألنه 

ميكن أن يشري إىل التقدم امللحوظ يف الوقاية من  االنتحار وينبغي النظر إليه 

بنفس القدر من األهمية عندما تقوم الدولة بتقييم التقدم املحرز وكيف سيبدو 

النجاح. عليه 

التأثري: مجتمع مرتابط 

اجتامعياً وداعم للناس 

الذين لديهم سلوكيات 

انتحارية ويزيد من 

القدرة عىل التعايف من 

هذه السلوكيات

النتائج: خفض النسبة 

املئوية ملعدل االنتحار

املخرجات:  مثل 

عدد التدخالت التي 

تم تنفيذها، وعدد 

بالخطوط  العاملني 

األمامية املدربني

األنشطة: مثل الحد من 

الحصول عىل وسائل 

االنتحار، وتوعية 

املجتمع، وغري ذلك

املدخالت: املوارد 

املالية والبرشية

الشكل 9. اإلطار املنطقي املطبق للوقاية من االنتحار
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ناً أساسياً.  يجب إدماج الوقاية من االنتحار يف خدمات الرعاية الصحية بوصفها مكوِّ

فاالضطرابات النفسية وتعاطي الكحول عىل نحو ضار يسهم يف كثري من حاالت 

االنتحار حول العامل. لذا، فالتحديد املبكر لألعراض االنتحارية وإدارتها عىل نحول 

فعال عنرصان مهامن يف ضامن حصول األفراد عىل الرعاية التي يحتاجونها.

 إن تحسني جودة الرعاية املقدمة لألشخاص الذين يلتمسون املساعدة يضمن 

فعالية التدخالت املبكرة. وتحسني جودة الرعاية هو املدخل إىل الحد من حاالت 

االنتحار التي تنشأ نتيجة لالضطرابات النفسية وتلك الناجمة عن تعاطي الكحول 

وغري ذلك من عوامل الخطر األخرى. وينبغي أن تعطي السياسات املعنية بالصحة 

النفسية وتعاطي الكحول األولوية للرعاية وتعزز دمجها بنجاح يف خدمات 

الرعاية الصحية الشاملة، وتدعم التمويل الكايف لتحسني هذه الخدمات.

تلعب املجتمعات دوراً حيوياً يف الوقاية من االنتحار، إذ أن باستطاعتها تقديم 

الدعم االجتامعي لألفراد املعرضون ملخاطر االنتحار واملشاركة يف رعاية املتابعة 

والتصدي للوصم ودعم املفجوعني من انتحار املقربني إليهم.

ال ميكن، يف جميع البلدان والسيام ذات املوارد املحدودة، أن نكون مبالغني يف أهمية 

املجتمعات املحلية وبرامجها الداعمة للوقاية من االنتحار. فالدعم االجتامعي 

الفّعال داخل املجتمعات وودعم قدرة األفراد عىل التعايف ميكن أن تساعد األشخاص 

شديدي التأثر من اإلقدام عىل االنتحار، وذلك من خالل بناء وتحسني املهارات 

والروابط االجتامعية ملواكبة ما يطرأ من صعوبات. وعىل وجه التحديد، ميكن 

للمجتمع تقديم املساعدة يف وقت األزمات، والحفاظ عىل التواصل املنتظم مع 

الناس الذين حاولوا االنتحار، ودعم األشخاص املفجوعني جراء االنتحار.

يخّلف االنتحار أرقاماً مرتفعة من الضحايا؛ إذ يلقى ما يزيد عىل 800 ألف شخص 

حتفه كل عام جراء االنتحار الذي يعد يحتل املرتبة الثانية بني أهم أسباب الوفاة 

بني الشباب يف الفئة العمرية 15-29 سنة عىل مستوى العامل. وهناك مؤرشات عىل 

أنه مقابل كل شخص بالغ مات منتحراً كانت هناك أكرث ما يزيد عىل 20 شخصاً 

آخرين حاولوا االنتحار.

االنتحار ظاهرة عاملية ويتأثر به جميع البلدان. وعىل الرغم من التصورات املسبقة  

بأن االنتحار أكرث انتشاراً يف البلدان مرتفعة الدخل، ففي الواقع تقع 75% من حاالت 

االنتحار يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، كام إن ميثل أحد األسباب الرئيسية 

للوفاة يف جميع مراحل العمر. وإضافة إىل تأثري ذلك عىل األفراد الذين يحاولون 

االنتحار والذين يلقون حتفهم بسبب االنتحار، فإن األثر املضاعف القوي لالنتحار 

عىل األرس واألصدقاء واملجتمعات والبلدان يكون بعيد املدى.

االنتحار هو أمر ميكن توقيه؛ وليك تفلح االستجابات الوطنية للتصدي له، 

متس الحاجة إىل وضع اسرتاتيجية شاملة متعددة القطاعات بشأن الوقاية من 

االنتحار.

ضامن فاعلية االسرتاتيجية الوطنية، فإنه يجب أن تتضمن التعاون بني القطاعات 

الصحية وغري الصحية عىل املستويات الحكومية وغري الحكومية. وينبغي أن 

ترشك االسرتاتيجية املجتمعات ووسائل اإلعالم لتشجيع إعداد تقارير مسؤولة 

حول االنتحار. كام ينبغي أن تعمل االسرتاتيجية عىل تحسني املراقبة، وكذلك 

السياسات املتعلقة بالصحة النفسية وتعاطي الكحول عىل وجه الخصوص. ويجب 

أن تكون الوقاية املبكرة مكوناً أساسياً يف أي اسرتاتيجية يتم وضعها.

تقييد إمكانية الحصول عىل وسائل االنتحار أمر ذو جدوى؛ إذ أن إحدى 

االسرتاتيجيات الفعالة للوقاية من االنتحار ومنع محاوالت االنتحار هي الحد 

من إمكانية الحصول عىل وسائل االنتحار األكرث شيوعاً، مثل املبيدات الحرشية، 

واألسلحة النارية، وبعض األدوية.

يؤدي تقييد الوصول إىل وسائل االنتحار دوراً هاماً يف الوقاية من االنتحار، السيام يف 

حاالت االنتحار االندفاعي. وقد كان لتنفيذ السياسات الفعالة، إىل جانب التدخالت 

املجتمعية، دور أسايس يف الحد من االنتحار من خالل تقييد الوصول لوسائل االنتحار.
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امللحقات

امللحق 1. األرقام واملعدالت املقدرة لحاالت االنتحار حسب الجنس والعمر للسنتني 2000 و2012

البلد

)جودة بيانات الوفيات**(

عدد حاالت االنتحارالجنس

)جميع األعامر(،

2012 

معدالت االنتحار معدالت االنتحار الخام يف جميع األعامر والخاصة بعمر معني )لكل 100000(، 2012

امُلَقيَّسة حسب 

العمر***

)لكل 100000(، 2012

معدالت االنتحار 

امُلَقيَّسة حسب 

العمر***

)لكل 100000(، 2000

% التغري يف معدالت 

االنتحار امُلَقيَّسة 

حسب العمر،

2012 -2000

جميع 

األعامر
50-69 سنة30-49 سنة15-29 سنة5-14 سنة

أكرث من

 70 سنة

-5.9%12054.00.87.56.18.312.65.76.1كال الجنسنيأفغانستان )4(

14.4%6434.40.99.85.45.48.55.34.7اإلناث

-17.6%5623.70.75.16.711.417.96.27.6الذكور

-15.3%2056.50.85.37.09.119.35.97.0كال الجنسنيألبانيا )2(

-7.0%935.91.04.95.88.317.45.25.6اإلناث

-22.0%1127.10.65.78.39.921.46.68.5الذكور

-12.8%6771.80.32.22.12.56.11.92.2كال الجنسنيالجزائر )4(

-16.8%2771.50.32.01.61.85.11.51.9اإلناث

-10.6%4002.10.42.32.63.27.32.32.6الذكور

50.3%220610.62.321.417.413.718.813.89.2كال الجنسنيأنغوال )4(

64.8%6125.81.911.78.27.910.77.34.4اإلناث

45.1%159415.52.731.326.820.229.320.714.3الذكور

-17.1%441810.81.113.810.915.821.610.312.4كال الجنسنياألرجنتني )2(

-20.4%9014.30.95.34.75.97.04.15.1اإلناث

-16.5%351717.51.221.917.326.945.617.220.6الذكور

-8.1%983.30.32.83.64.68.82.93.2كال الجنسنيأرمينيا )2(

-5.2%171.20.20.90.71.25.20.91.0اإلناث

-14.8%815.30.44.36.48.314.05.05.9الذكور

-10.6%267911.60.612.217.213.212.910.611.9كال الجنسنيأسرتاليا )1(

4.6%6495.60.86.57.96.25.45.25.0اإلناث

-15.1%203017.70.417.526.520.422.216.118.9الذكور

-29.7%131915.61.09.514.321.532.911.516.3كال الجنسنيالنمسا )1(

-27.2%3307.60.73.36.512.214.05.47.4اإلناث

-32.1%98923.91.315.522.131.361.218.226.7الذكور

-4.6%1541.70.21.61.82.65.21.71.7كال الجنسنيأذربيجان )2(

17.6%481.00.21.20.81.34.31.00.9اإلناث

-12.8%1062.30.32.12.94.16.62.42.7الذكور

-23.6%92.30.21.01.84.514.82.33.0كال الجنسنيجزر البهاما )2(

-39.7%31.40.20.60.92.29.21.32.1اإلناث

-13.2%63.30.31.42.77.123.63.64.2الذكور

0.1%957.31.18.78.28.936.48.18.0كال الجنسنيالبحرين )2(

-3.4%112.20.32.92.23.216.62.93.0اإلناث

-1.8%8510.31.712.111.012.257.111.611.8الذكور

-0.1%1676.61.08.16.413.628.97.87.8 10كال الجنسنيبنغالديش )4(

5.8%57737.61.310.86.613.931.68.78.2اإلناث

-6.8%43945.60.75.56.113.426.46.87.3الذكور

-33.6%72.60.22.22.24.08.12.33.4كال الجنسنيبربادوس )2(

-44.7%10.70.10.50.60.82.50.61.0اإلناث

-31.3%64.60.33.73.77.416.74.16.0الذكور

-48.4%205121.80.920.127.226.031.718.335.5كال الجنسنيبيالروس )1(

-27.9%4007.90.56.28.99.513.46.48.8اإلناث

-50.6%165137.81.233.446.647.076.632.766.2الذكور

-21.1%195517.70.79.524.124.625.114.218.0كال الجنسنيبلجيكا )1(

-16.4%5489.70.54.911.116.412.47.79.2اإلناث

-23.1%140725.90.814.036.833.043.821.027.4الذكور

-32.6%62.00.31.62.72.521.92.63.9كال الجنسنيبليز )1(

-12.1%10.60.01.20.80.00.00.50.6اإلناث

-32.2%63.50.51.94.75.048.64.97.3الذكور

-5.5%3683.70.75.54.58.026.55.76.0كال الجنسنيبنن )4(

-2.2%1052.10.53.12.25.014.13.13.2اإلناث

-7.7%2625.21.07.96.711.344.78.89.6الذكور

-25.1%11916.01.915.724.628.837.917.823.8كال الجنسنيبوتان )4(

-30.5%3510.21.413.114.216.719.111.216.1اإلناث

-24.5%8320.92.418.032.438.253.023.130.6الذكور

-2.2%122411.74.820.613.312.013.912.212.5كال الجنسنيبوليفيا )2(

-9.4%4508.64.917.27.75.58.68.59.3اإلناث

2.0%77414.84.823.919.119.220.916.215.9الذكور

-10.6%53213.90.46.813.223.829.010.812.0كال الجنسنيالبوسنة والهرسك )2(

-16.5%1145.80.31.44.410.315.14.14.9اإلناث

-10.7%41822.30.512.022.138.848.218.020.2الذكور
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-7.8%643.20.64.53.85.212.63.84.1كال الجنسنيبوتسوانا )4(
-11.8%171.70.32.21.43.48.72.02.3اإلناث
-7.0%484.70.86.95.97.419.45.76.2الذكور

10.4%8216.00.46.78.48.09.85.85.3 11كال الجنسنيالربازيل )1(
17.8%26232.60.32.63.73.83.32.52.1اإلناث
8.2%91989.40.410.713.312.718.59.48.7الذكور

16.9%256.20.26.08.011.215.16.45.5كال الجنسنيبروين دار السالم )2(
24.2%104.90.24.56.19.313.75.24.2اإلناث
12.6%157.40.27.510.013.016.77.76.8الذكور

-30.5%105414.50.88.014.421.224.110.815.5كال الجنسنيبلغاريا  )2(
-34.3%2887.70.53.26.910.614.95.38.0اإلناث
-29.3%76621.61.112.521.533.138.616.623.5الذكور

0.0%4853.00.64.83.96.421.54.84.8كال الجنسنيبوركينا فاسو )4(
8.1%1511.80.42.91.94.512.72.82.6اإلناث
-3.8%3344.10.86.75.99.036.07.37.6الذكور

17.8%161716.45.227.321.029.282.423.119.6كال الجنسنيبوروندي )4(
21.7%4018.04.211.47.016.770.812.510.3اإلناث
15.4%121625.06.344.235.141.796.534.129.6الذكور

-18.0%13399.02.113.012.89.415.89.411.5كال الجنسنيكامبوديا )4(
-24.2%4746.21.88.76.99.211.56.58.5اإلناث
-15.2%86511.92.417.219.29.721.912.614.9الذكور

3.1%10704.91.27.96.08.630.57.06.8كال الجنسنيكامريون )4(
0.9%2572.40.73.22.75.615.13.43.4اإلناث
3.6%8147.51.712.59.211.849.610.910.5الذكور

-11.1%398311.40.610.015.215.611.39.811.0كال الجنسنيكندا )1(
-2.8%9585.50.55.27.18.03.34.84.9اإلناث
-13.5%302617.50.614.623.223.522.014.917.2الذكور

-12.3%193.90.32.52.77.238.74.85.4كال الجنسنيالرأس األخرض )4(
-18.2%41.50.10.60.82.814.21.62.0اإلناث
-8.7%166.40.64.34.512.877.79.110.0الذكور

جمهورية أفريقيا الوسطى 

)4(

22.7%3567.91.413.111.611.317.89.57.8كال الجنسني
18.4%1004.41.36.75.67.511.85.34.5اإلناث
24.6%25611.51.619.617.715.926.114.111.3الذكور

4.2%3362.70.54.14.07.421.44.74.5كال الجنسنيتشاد )4(
8.5%811.30.41.71.54.810.62.32.1اإلناث
2.4%2554.10.76.46.510.334.57.47.2الذكور

14.3%226213.01.016.516.016.216.812.210.7كال الجنسنيتشييل )1(
98.6%5336.01.18.07.96.95.05.82.9اإلناث
-0.7%172920.00.924.824.226.133.919.019.1الذكور

-59.6%7308.70.54.25.115.751.57.819.4 120كال الجنسنيالصني 3(
-59.7%54210.10.55.97.117.047.78.721.7 67اإلناث
-59.3%1887.40.42.73.214.455.87.117.4 53الذكور

-22.8%25175.31.18.06.46.67.15.47.0كال الجنسنيكولومبيا  )1(
-35.6%4711.91.23.61.62.20.41.93.0اإلناث
-19.3%20468.70.912.411.411.516.39.111.3الذكور

8.6%7510.51.912.913.028.682.116.915.6كال الجنسنيجزر القمر )4(
7.4%216.01.56.55.516.367.010.39.6اإلناث
9.7%5414.92.219.220.541.4101.624.021.9الذكور

-8.7%3387.81.414.411.710.116.89.610.5كال الجنسني  الكونغو )4(
-17.6%823.81.06.75.35.39.14.65.6اإلناث
-5.6%25611.81.722.118.115.126.214.715.6الذكور

-3.7%3316.90.67.910.48.57.26.77.0كال الجنسنيكوستاريكا )1(
24.6%532.20.23.23.22.50.62.21.8اإلناث
-7.8%27811.41.012.317.414.515.111.212.1الذكور

15.0%10635.41.58.56.89.126.77.46.5كال الجنسنيساحل العاج )4(
16.3%2792.91.04.13.76.213.74.13.5اإلناث
15.5%7857.82.012.89.711.437.710.69.2الذكور

-29.1%70916.50.48.014.623.237.211.616.4كال الجنسنيكرواتيا )1(
-35.5%1557.00.12.75.19.716.04.56.9اإلناث
-27.8%55426.70.613.023.937.873.019.827.4الذكور

-21.9%164814.60.86.014.824.436.111.414.6كال الجنسنيكوبا )1(
-48.1%3346.01.51.54.213.412.04.58.7اإلناث
-11.3%131523.20.110.225.035.765.118.520.8الذكور

269.8%585.20.05.97.85.04.74.71.3كال الجنسنيقربص )1(
41.5%91.60.02.42.01.51.51.51.1اإلناث
416.9%498.60.09.013.18.68.77.71.5الذكور
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-8.4%166315.60.210.617.823.819.412.513.7كال الجنسنيالجمهورية التشيكية )1(
-24.8%2695.00.03.65.56.87.33.95.2اإلناث
-6.5%139426.60.317.129.542.039.021.523.0الذكور

حمهورية كوريا 

الدميقراطية الشعبية )4(

––––––––––كال الجنسني
––––––––––اإلناث
––––––––––الذكور

جمهورية الكونغو 

الدميقراطية )4(

26.3%52488.01.914.912.511.015.210.18.0كال الجنسني
32.7%12873.91.67.24.95.78.44.83.6اإلناث
23.6%396112.12.322.620.316.824.315.812.8الذكور

-27.0%62511.20.25.712.918.316.98.812.0كال الجنسنيالدمنارك )1(
-31.6%1545.50.12.95.19.88.44.16.0اإلناث
-26.2%47117.00.28.420.726.928.213.618.4الذكور

2.9%9210.71.812.59.822.785.315.114.7كال الجنسنيجيبويت )4(
2.1%276.31.46.44.413.469.99.59.3اإلناث
3.4%6515.02.218.515.132.4103.920.920.2الذكور

 الجمهورية الدومينيكية 

 )2(

-31.1%3753.70.43.34.77.113.84.15.9كال الجنسني
-34.2%951.90.41.42.14.07.92.13.1اإلناث
-29.4%2805.40.35.27.310.320.36.18.6الذكور

3.4%13778.92.015.78.610.715.99.28.9كال الجنسنيإكوادور )2(
-8.0%4105.31.810.94.04.49.45.35.7اإلناث
9.0%96712.52.220.413.417.423.413.212.1الذكور

-33.6%12641.60.31.92.02.45.31.72.6كال الجنسنيمرص  )2(
-45.3%4331.10.21.31.21.64.21.22.1اإلناث

Males8312.10.42.42.83.37.12.43.1%24.1-
-1.3%80612.81.617.618.117.520.613.613.7كال الجنسنيالسلفادور )2(

-24.5%1915.81.89.65.96.56.95.77.5اإلناث
10.1%61520.61.525.834.032.139.323.521.3الذكور

20.4%10213.92.724.818.319.530.116.613.8كال الجنسني غينيا االستوائية )4(
35.6%267.42.114.37.510.416.48.66.3اإلناث
15.9%7620.13.235.228.127.244.824.120.8الذكور

-0.4%5108.31.08.311.635.079.016.316.4كال الجنسني إريرتيا )4(
-5.5%1244.00.63.04.118.057.88.79.2اإلناث
2.0%38612.61.313.619.455.1116.625.825.3الذكور

-45.9%22617.51.613.315.625.133.613.625.0كال الجنسنيإستونيا )1(
-59.7%466.60.03.73.17.319.53.89.5اإلناث
-42.8%18130.23.022.628.347.865.524.943.6الذكور

-12.7%68527.51.710.78.115.961.311.513.1كال الجنسنيإثيوبيا )4(
-11.1%17813.91.24.12.79.552.26.77.5اإلناث
-13.0%507111.12.117.213.622.971.416.518.9الذكور

-13.7%525.90.33.86.114.536.57.38.5كال الجنسنيفيجي )2(
-25.4%143.20.21.72.67.827.04.15.5اإلناث
-8.4%388.50.35.89.421.348.410.611.5الذكور

-28.9%90116.70.318.821.021.216.514.820.8كال الجنسنيفنلندا )1(
-25.3%2248.10.110.710.010.95.67.510.0اإلناث
-30.2%67725.50.526.631.531.833.322.231.8الذكور

-17.2%09315.80.67.619.323.128.912.314.9 10كال الجنسنيفرنسا )1(
-19.5%26187.90.53.28.813.012.76.07.4اإلناث
-17.4%747524.20.611.829.934.154.019.323.3الذكور

3.8%1147.00.912.08.89.620.48.27.9كال الجنسنيالجابون )4(
3.0%313.80.86.24.55.712.14.54.3اإلناث
3.2%8310.11.117.613.113.731.512.111.7الذكور

-3.1%583.20.85.44.36.320.95.05.2كال الجنسنيغامبيا )4(
-4.8%151.60.52.32.24.39.92.62.7اإلناث
-1.9%434.91.28.76.68.331.77.67.7الذكور

-26.1%1653.80.42.94.44.78.13.24.3كال الجنسنيجورجيا )2(
-25.2%321.40.11.40.81.34.41.01.4اإلناث
-25.3%1326.40.64.58.48.814.35.77.6الذكور

-17.0%74513.00.37.712.716.923.79.211.1 10كال الجنسنيأملانيا )1(
-20.2%26216.20.23.15.68.011.64.15.2اإلناث
-17.4%812420.00.312.019.426.040.714.517.5الذكور

18.0%5772.30.53.42.44.113.73.12.6كال الجنسنيغانا )4(
19.4%2051.60.42.01.63.59.62.21.8اإلناث
23.4%3723.00.64.73.34.819.74.23.4الذكور

10.5%5484.90.13.05.96.47.63.83.4كال الجنسنياليونان )2(
8.5%991.80.00.91.92.42.81.31.2اإلناث
10.3%4498.20.15.09.710.614.16.35.7الذكور
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20.6%11017.31.512.810.39.915.08.77.2كال الجنسنيغواتيامال )2(
27.2%3174.11.58.44.53.34.94.33.4اإلناث
20.1%78410.71.617.217.517.426.713.711.4الذكور

-1.3%3773.30.95.34.05.917.74.74.7كال الجنسنيغينيا )4(
-3.7%951.70.62.31.83.99.12.42.5اإلناث
-0.7%2824.91.28.26.18.128.27.17.1الذكور

7.9%513.10.64.83.06.723.14.74.3كال الجنسنيغينيا بيساو )4(
1.3%141.60.42.51.24.111.82.42.4اإلناث
9.5%384.50.87.24.89.436.97.26.6الذكور

-8.5%27734.82.929.764.081.495.144.248.3كال الجنسنيغيانا )2(
-10.0%7218.32.817.629.338.551.122.124.6اإلناث
-1.9%20550.82.941.698.3126.6206.970.872.2الذكور

-9.7%2352.31.12.52.94.68.02.83.1كال الجنسنيهايتي )2(
-5.6%1072.11.32.42.33.86.32.42.5اإلناث
-13.0%1282.50.92.63.75.410.13.33.8الذكور

-2.1%3864.91.47.36.57.19.65.55.6كال الجنسنيهندوراس )4(
-4.5%1102.81.25.32.82.03.02.82.9اإلناث
-0.8%2777.01.59.310.312.317.48.38.4الذكور

-25.8%251925.30.610.926.241.142.319.125.7كال الجنسنيهنغاري )1(
-29.7%56710.80.53.49.217.620.47.410.6اإلناث
-24.7%195241.20.618.142.869.684.432.443.1الذكور

-14.5%4915.10.08.228.422.97.014.016.4كال الجنسنيآيسلندا )1(
11.8%127.50.04.59.817.12.56.76.0اإلناث
-20.7%3722.50.011.946.428.612.521.026.5الذكور

-9.2%07520.92.035.528.020.020.921.123.3 258كال الجنسنيالهند )3(
-19.1%97716.72.436.117.211.111.216.420.3 99اإلناث
-1.6%09824.71.634.938.028.932.725.826.2 158الذكور

-19.6%91053.70.33.63.97.418.44.35.4كال الجنسنيإندونيسيا )4(
-18.4%52064.20.43.64.29.022.14.95.9اإلناث
-21.0%39003.10.23.63.65.813.53.74.7الذكور

جمهورية إيران اإلسالمية 

)2(

-28.0%40695.30.77.85.65.016.15.27.2كال الجنسني
-43.7%13693.60.65.53.03.713.43.66.4اإلناث
-15.5%27007.00.810.08.16.518.66.77.9الذكور

16.0%3761.20.31.41.72.57.11.71.4كال الجنسنيالعراق )2(
11.8%2461.50.32.02.02.79.12.11.9اإلناث
22.2%1300.80.20.71.42.14.31.21.0الذكور

-9.0%52411.50.814.515.715.47.111.012.1كال الجنسني آيرلندا )1(
23.0%1265.50.56.27.48.33.45.24.2اإلناث
-15.3%39817.51.023.124.222.612.016.919.9الذكور

-8.2%4706.20.24.77.811.514.75.96.5كال الجنسنيإرسائبل )1(
-10.7%942.40.11.83.35.03.42.32.6اإلناث
-6.9%37710.00.27.412.518.530.39.810.6الذكور

-7.4%39086.40.23.46.78.910.84.75.0كال الجنسنيإيطاليا )1(
-22.4%8172.60.11.32.73.74.01.92.4اإلناث
-4.3%309110.50.35.410.714.420.67.68.0الذكور

4.4%331.20.21.21.41.54.61.21.1كال الجنسني جامايكا )2(
7.8%100.70.20.80.70.82.70.70.6اإلناث
4.2%231.70.31.52.22.37.01.81.7الذكور

-1.9%44223.10.518.426.831.825.518.518.8 29كال الجنسنياليابان )1(
2.1%855413.10.310.814.316.217.110.19.9اإلناث
-4.0%88833.70.725.738.948.037.626.928.1 20الذكور

-15.0%1141.60.32.22.12.76.82.02.4كال الجنسنياألردن )2(
-10.8%541.60.32.42.02.16.11.92.1اإلناث
-18.0%601.70.32.02.23.37.52.22.7الذكور

-36.7%391224.03.230.834.428.828.823.837.6كال الجنسنيكازاخستان )1(
-26.1%7889.42.415.010.59.511.99.312.6اإلناث
-39.3%312339.84.046.659.853.663.440.666.9الذكور

-1.6%464710.82.416.213.221.478.716.216.5كال الجنسنيكينيا )4(
-8.8%10504.91.65.74.310.962.48.49.2اإلناث
1.7%359716.73.226.822.033.298.824.424.0الذكور

-35.0%331.00.31.41.31.20.00.91.4كال الجنسنيالكويت )1(
-39.4%120.90.41.41.30.30.00.81.3اإلناث
-33.6%211.10.21.31.31.70.01.01.4الذكور

-40.2%4768.70.811.613.311.314.49.215.4كال الجنسنيقريغيزستان )1(
-22.2%1234.40.47.35.53.112.24.55.8اإلناث
-45.1%35313.11.215.921.321.017.914.226.0الذكور
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الشعبية )4(

-38.9%4226.40.46.98.415.636.48.814.4كال الجنسني
-44.2%1614.80.34.75.613.329.26.611.8اإلناث
-34.6%2617.90.59.111.518.145.911.217.2الذكور

-44.2%41920.40.313.823.930.426.216.229.0كال الجنسنيالتفيا )1(
-54.1%686.10.32.84.99.410.74.39.3اإلناث
-42.0%35137.30.324.543.558.262.430.752.8الذكور

-46.4%430.90.10.60.61.55.60.91.7كال الجنسنيلبنان )4(
-52.5%140.60.10.70.40.63.40.61.2اإلناث
-45.5%291.20.10.60.82.37.91.22.2الذكور

53.7%1105.41.48.36.37.216.86.14.0كال الجنسنيليسوتو )4(
49.8%323.11.14.63.04.510.13.42.3اإلناث
53.8%787.71.712.09.611.527.69.26.0الذكور

-14.1%1092.60.53.72.96.721.34.35.0كال الجنسنيليربيا )4(
-9.0%261.20.31.51.14.010.12.02.2اإلناث
-14.8%844.00.65.84.69.634.66.87.9الذكور

-33.7%901.50.21.41.73.08.41.82.7كال الجنسنيليبيا )4(
-31.8%381.20.21.51.41.75.81.42.0اإلناث
-32.9%531.70.21.21.94.211.72.23.3الذكور

-37.2%100733.30.626.846.643.635.328.244.9كال الجنسني ليتوانيا )1(
-44.4%17710.90.46.514.011.320.28.415.0اإلناث
-35.6%83059.50.746.580.886.072.551.079.3الذكور

-34.7%5610.80.36.112.918.913.48.713.3كال الجنسنيلكسمربغ )1(
-38.5%145.50.04.45.78.09.64.47.1اإلناث
-35.0%4216.10.67.719.929.619.013.020.0الذكور

1.0%16257.32.210.68.016.052.411.010.8كال الجنسنيمدغشقر )4(
-3.6%4744.21.55.63.210.344.36.97.2اإلناث
3.8%115110.42.915.612.922.261.815.214.6الذكور

22.5%13768.71.610.59.724.796.716.013.1كال الجنسنيمالوي )4(
26.0%3704.71.45.02.812.470.08.97.1اإلناث
22.1%100612.61.815.916.439.4129.023.919.6الذكور

-23.9%7722.60.12.32.85.513.33.04.0كال الجنسنيماليزيا )2(
-35.4%1831.20.11.01.12.97.71.52.3اإلناث
-18.1%5884.20.23.84.78.118.64.75.7الذكور

-69.4%175.00.54.14.111.940.26.420.9كال الجنسنيملديف )2(
-73.0%63.60.42.22.49.936.94.918.3اإلناث
-66.4%116.40.55.96.013.843.07.823.3الذكور

-7.7%4102.80.64.33.56.325.84.85.2كال الجنسنيمايل )4(
-4.2%1291.70.52.91.84.012.62.72.8اإلناث
-8.8%2823.80.65.55.39.242.17.27.8الذكور

-0.3%296.80.04.011.28.65.66.06.0كال الجنسنيمالطة )1(
-68.8%20.70.02.10.01.20.00.72.2اإلناث
13.0%2712.80.05.821.816.113.011.19.8الذكور

-5.6%681.80.32.41.84.017.62.93.1كال الجنسنيموريتانيا )4(
-5.6%181.00.21.20.82.59.21.51.6اإلناث
-5.0%492.60.43.52.75.629.14.54.8الذكور

-18.5%1058.50.810.712.18.87.48.09.8كال الجنسنيموريشيوس )1(
-42.7%193.01.44.53.03.42.82.95.0اإلناث
-10.6%8614.10.216.821.114.514.413.214.8الذكور

املكسيك )1(

16.6%49514.10.96.05.35.15.84.23.6كال الجنسني
55.1%10551.70.83.12.01.30.51.71.1اإلناث
10.0%38966.71.08.99.19.612.77.16.5الذكور

-6.3%2619.40.78.915.713.619.09.810.4كال الجنسنيمنغوليا )4(
-34.9%473.40.33.44.65.411.63.75.6اإلناث
5.9%21415.51.014.327.123.129.816.315.4الذكور

35.0%11718.90.811.217.431.048.715.311.3كال الجنسني الجبل األسود )2(
28.8%289.00.33.25.815.030.16.45.0اإلناث
36.2%8929.01.218.829.348.174.924.718.2الذكور

97.8%16285.00.95.96.47.214.45.32.7كال الجنسنياملغرب )2(
-6.1%1981.20.21.71.31.33.71.21.3اإلناث
135.0%14318.91.510.112.013.530.19.94.2الذكور

11.5%436017.35.025.219.236.7144.727.424.6كال الجنسنيموزمبيق  )4(
11.0%163912.74.514.210.529.4147.921.119.1اإلناث
10.5%272122.15.436.329.345.4140.134.230.9الذكور

8.2%655812.41.315.712.719.441.713.112.1كال الجنسنيميامنار )4(
-0.2%270410.01.111.810.315.731.610.310.3اإلناث
15.5%385415.01.519.815.223.855.816.514.3الذكور
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-7.5%462.00.42.62.54.311.22.73.0كال الجنسنيناميبيا )4(

-13.9%131.10.21.31.22.56.01.41.7اإلناث

-2.0%333.00.63.93.96.818.94.44.5الذكور

-25.7%557220.32.025.822.345.282.224.933.5كال الجنسنينيبال )4(

-26.2%246817.52.125.419.829.057.520.027.1اإلناث

-25.5%310423.31.926.225.261.3110.330.140.5الذكور

3.3%166610.00.36.713.014.811.98.27.9كال الجنسنيهولندا )1(

-7.0%4965.90.13.67.98.47.44.85.1اإلناث

6.9%117114.10.59.718.021.118.211.710.9الذكور

-21.4%45910.31.313.013.212.610.79.612.2كال الجنسنينيوزيلندا )1(

15.8%1225.40.97.37.15.55.55.04.3اإلناث

-29.8%33715.41.718.519.820.117.114.420.6الذكور

-13.1%5479.11.413.413.911.513.210.011.5كال الجنسني نيكاراغوا )2(

-21.5%1464.81.88.15.54.85.54.96.2اإلناث

-9.3%40113.51.018.722.918.822.415.417.0الذكور

2.3%3151.80.42.62.35.719.33.53.5كال الجنسنيالنيجر )4(

0.5%871.00.31.41.03.89.91.91.9اإلناث

1.1%2272.60.44.03.67.330.85.35.2الذكور

2.0%72384.31.37.05.18.925.66.56.4كال الجنسنينيجرييا )4(

8.7%15841.90.82.81.85.011.32.92.6اإلناث

-0.7%56536.61.811.08.212.941.610.310.3الذكور

-20.4%50810.20.310.212.914.610.89.111.5كال الجنسنيالرنويج )1(

-5.6%1455.80.35.57.68.65.25.25.5اإلناث

-25.4%36414.60.314.718.020.418.513.017.5الذكور

-50.3%321.00.11.31.01.33.51.02.0كال الجنسنيعامن )2(

-52.0%60.50.10.70.51.02.50.61.2اإلناث

-51.4%261.30.11.61.31.64.31.22.5الذكور

2.6%3777.51.19.18.516.333.79.39.1 13كال الجنسنيباكستان )4(

0.3%70858.11.612.07.515.432.59.69.6اإلناث

5.0%62916.80.76.39.417.234.89.18.7الذكور

-23.7%1704.50.75.85.28.07.64.76.2كال الجنسنيبنام )1(

-15.8%251.30.63.00.42.00.91.31.6اإلناث

-25.1%1467.60.88.49.814.115.28.110.8الذكور

-15.9%5507.70.66.59.927.855.112.414.8كال الجنسني بابوا غينيا الجديدة )4(

-16.8%1935.50.54.55.220.252.09.110.9اإلناث

-15.4%3569.70.78.414.436.159.815.918.8الذكور

-1.9%3575.30.56.37.99.912.26.16.2كال الجنسني باراغواي )2(

-9.5%942.80.63.83.45.16.33.23.5اإلناث

0.9%2627.80.58.712.314.619.09.19.0الذكور

-27.1%9423.10.64.93.73.85.23.24.4كال الجنسنيبريو )2(

-29.6%3112.10.64.01.92.03.12.12.9اإلناث

-26.2%6314.20.65.85.65.87.74.46.0الذكور

13.5%25582.70.34.33.83.34.62.92.6كال الجنسنيالفلبني )1(

-13.0%5501.10.32.21.31.01.91.21.4اإلناث

24.4%20094.20.36.46.35.88.64.83.9الذكور

-10.5%784820.50.512.724.631.229.016.618.5كال الجنسنيبولندا )2(

-20.1%10285.20.32.64.77.810.83.84.8اإلناث

-9.8%682037.00.822.544.257.761.230.533.8الذكور

-7.0%132412.50.33.810.416.334.88.28.8كال الجنسنيالربتغال )1(

4.8%3005.50.11.74.77.013.63.53.4اإلناث

-9.6%102419.90.65.916.226.666.313.615.1الذكور

12.6%954.70.24.65.66.216.14.64.1كال الجنسنيقطر )2(

-34.9%30.70.10.80.62.08.11.21.9اإلناث

10.7%925.90.35.66.77.720.25.75.2الذكور

109.4%90836.61.218.235.750.4116.228.913.8 17كال الجنسنيجمهورية كوريا  )1(

123.5%575523.41.014.923.525.369.118.08.1اإلناث

104.6%15349.91.321.347.676.7192.141.720.4 12الذكور

-11.1%56616.12.110.119.428.916.613.715.4كال الجنسنيجمهورية مولدوفا )1(

20.6%1025.52.83.54.89.78.04.84.0اإلناث

-16.8%46327.81.416.835.051.933.424.128.9الذكور

-7.3%278112.81.07.815.420.615.310.511.3كال الجنسنيرومانيا )1(
-19.5%4183.70.72.23.75.76.32.93.6اإلناث
-5.2%236422.31.313.026.737.629.318.419.4الذكور

-44.4%99722.41.727.326.522.632.119.535.0 31كال الجنسنياالتحاد الرويس )1(
-34.9%57817.51.38.07.56.915.46.29.6اإلناث
-45.3%21639.72.246.146.843.772.335.164.3 26الذكور
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-35.7%8657.61.911.19.215.668.011.918.5كال الجنسنيرواندا )4(
-40.3%2364.01.44.73.39.759.07.212.1اإلناث
-32.7%62911.32.418.015.422.779.117.125.5الذكور

-27.6%980.30.10.60.30.51.80.40.6كال الجنسنيالسعودية )2(
-29.6%190.20.10.20.20.20.90.20.3اإلناث
-29.4%780.50.10.80.40.72.60.60.9الذكور

0.8%4383.20.54.33.87.830.65.45.3كال الجنسنيالسنغال )4(
-6.4%1191.70.32.21.64.816.22.83.0اإلناث
5.3%3184.70.76.46.311.749.48.68.1الذكور

-32.8%160016.80.15.715.226.847.312.418.5كال الجنسنيرصبيا )1(
-41.7%4118.40.12.85.912.925.65.89.9اإلناث
-29.3%118925.50.18.524.641.979.819.928.2الذكور

-20.1%3375.61.410.76.08.725.97.79.6كال الجنسنيسرياليون )4(
-13.8%983.31.05.83.26.415.04.55.2اإلناث
-22.6%2398.11.815.78.911.137.211.014.2الذكور

-32.9%4698.90.76.28.214.422.27.411.1كال الجنسنيسنغافورة )1(
-30.5%1686.30.56.04.910.711.55.37.7اإلناث
-33.3%30111.50.86.411.718.036.59.814.7الذكور

-20.0%68712.60.37.613.721.617.510.112.6كال الجنسنيسلوفاكيا )1(
-42.1%903.20.11.73.05.55.42.54.3اإلناث
-15.2%59722.50.413.324.139.740.018.521.8الذكور

-51.0%35417.10.28.415.626.832.212.425.2كال الجنسنيسلوفينيا )1(
-64.6%716.80.01.54.414.011.14.412.3اإلناث
-47.8%28327.50.514.826.039.667.520.839.8الذكور

-24.0%346.30.66.07.519.761.610.613.9كال الجنسنيجزر سليامن )4(
-26.0%114.00.53.73.912.451.67.29.7اإلناث
-22.9%248.40.68.311.126.771.113.918.0الذكور

0.6%8158.02.712.710.416.751.012.412.3كال الجنسنيالصومال )4(
1.5%2084.12.34.83.210.243.96.86.7اإلناث
0.6%60712.03.220.617.823.759.818.118.0الذكور

-8.8%13982.70.42.82.85.610.53.03.3كال الجنسنيجنوب أفريقيا )2(
7.7%2801.00.21.00.92.24.31.11.0اإلناث
-10.5%11174.40.64.54.710.322.45.56.1الذكور

-4.8%147013.64.119.615.727.385.219.820.8كال الجنسنيجنوب السودان )4(
-1.3%4438.23.59.57.118.476.812.812.9اإلناث
-6.3%102718.94.629.624.436.895.427.128.9الذكور

-20.3%32967.10.13.07.89.613.95.16.4كال الجنسنيأسبانيا )1(
-24.1%7303.10.01.13.54.55.22.22.9اإلناث
-20.7%256611.10.14.911.915.026.68.210.4الذكور

-45.4%617029.21.223.731.948.3111.128.852.7كال الجنسنيرسي النكا )2(
-42.5%144613.40.910.710.123.263.612.822.3اإلناث
-44.8%472445.81.536.855.076.3172.146.484.1الذكور

12.9%428611.53.015.014.325.380.817.215.2كال الجنسنيالسودان )4(
8.4%13407.22.68.16.218.272.811.510.6اإلناث
15.8%294615.83.521.822.432.990.123.019.9الذكور

40.4%14527.22.928.237.946.647.927.819.8كال الجنسنيسورينام )1(
22.3%3211.92.820.77.219.822.611.99.7اإلناث
50.0%11442.43.135.567.475.284.444.529.7الذكور

10.6%655.31.48.76.46.417.36.25.6كال الجنسنيسوازيالند )4(
11.5%223.51.05.63.95.110.64.13.6اإلناث
8.8%437.21.811.89.18.027.08.67.9الذكور

-3.6%125513.20.511.914.121.015.211.111.5كال الجنسنيالسويد )1(
-12.9%3417.10.85.38.212.16.86.17.0اإلناث
-0.6%91419.30.218.219.829.826.216.216.3الذكور

-40.9%97212.20.27.611.519.620.19.215.6كال الجنسنيسويرسا )1(
-39.3%2696.60.14.45.911.78.85.18.4اإلناث
-42.1%70317.80.410.817.127.536.213.623.5الذكور

الجمهورية العربية 

السورية )4(

-13.7%770.40.10.40.40.61.70.40.5كال الجنسني
-28.1%220.20.10.30.20.20.80.20.3اإلناث
-7.1%550.50.10.50.71.02.80.70.7الذكور

-15.2%2583.20.43.64.68.211.94.25.0كال الجنسنيطاجيكستان )2(
-17.6%852.10.22.62.65.49.42.83.4اإلناث
-13.4%1734.30.54.76.611.214.95.76.6الذكور

-24.6%874013.10.68.710.820.253.111.415.1كال الجنسنيتايالند )2(
-32.0%18165.30.43.63.48.523.04.56.6اإلناث
-22.4%692421.20.913.918.533.292.219.124.6الذكور
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* يف الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية الـ 172 التي يبلغ عدد سكانها 300000 أو أكرث. ومتثل هذه التقديرات أفضل التقديرات ملنظمة الصحة العاملية، املحسوبة باستخدام الفئات والتعريفات 

واألساليب القياسية لضامن إمكانية املقارنة بني البلدان، ورمبا ال تكون هي نفس التقديرات الوطنية الرسمية. يتم تقريب التقديرات إىل الرقم املناسب لألعداد الكبرية. 

** 1. التسجيل الحيوي الشامل للبيانات عىل مدار خمس سنوات عىل األقل؛ 2. التسجيل الحيوي مع تغطية منخفضة، أو نسبة عالية من األسباب غري املحددة أو ال توجد نتائج حديثة.؛ 3 تسجيل عينة 

من الفئات السكانية الوطنية؛ 4. ال يوجد تسجيل حيوي )تسجيل األحوال املدنية(. 

ة( حسب املعيار الدويل للسكان ملنظمة الصحة العاملية. *** ُمَقيَّسة )ُمَعريَّ

البلد

)جودة بيانات الوفيات**(

عدد حاالت االنتحارالجنس

)جميع األعامر(،

2012 

معدالت االنتحار معدالت االنتحار الخام يف جميع األعامر والخاصة بعمر معني )لكل 100000(، 2012

امُلَقيَّسة حسب 

العمر***

)لكل 100000(، 2012

معدالت االنتحار 

امُلَقيَّسة حسب 

العمر***

)لكل 100000(، 2000

% التغري يف معدالت 

االنتحار امُلَقيَّسة 

حسب العمر،

2012 -2000

جميع 

األعامر
50-69 سنة30-49 سنة15-29 سنة5-14 سنة

أكرث من

 70 سنة

جمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً )1(

-22.0%1406.70.22.16.013.915.15.26.7كال الجنسني
-20.0%454.20.01.14.47.111.83.24.0اإلناث
-22.5%969.10.33.07.620.919.67.39.4الذكور

-34.0%605.40.79.07.411.927.88.012.1كال الجنسنيتيمور الرشقية )4(
-29.8%234.20.67.34.010.322.05.88.3اإلناث
-35.6%376.60.810.710.613.634.510.215.8الذكور

12.8%2473.71.06.14.17.222.55.54.9كال الجنسنيتوغو )4(
8.0%641.90.62.81.94.711.32.82.6اإلناث
13.2%1835.61.39.56.310.136.68.57.5الذكور

3.8%19314.40.67.622.225.117.413.012.6كال الجنسنيترينيداد وتوباغو )1(
36.4%466.90.24.213.37.56.86.24.5اإلناث
-2.0%14622.11.010.931.143.432.720.420.8الذكور

-5.6%2622.40.32.72.83.07.32.42.5كال الجنسنيتونس )4(
-17.2%761.40.21.51.41.75.61.41.6اإلناث
0.9%1863.50.43.94.44.39.33.43.4الذكور

-37.8%58988.02.712.410.34.216.47.912.6كال الجنسنيتركيا )2(
-47.0%16134.31.87.64.22.29.84.27.9اإلناث
-33.4%428511.83.617.016.66.625.511.817.8الذكور

28.9%100319.42.125.730.322.818.419.615.2كال الجنسنيتركامنستان )2(
8.0%1977.51.212.08.09.412.07.57.0اإلناث
35.1%80631.72.939.353.538.528.632.524.0الذكور

5.1%432311.93.819.315.826.091.819.518.6كال الجنسنيأوغندا )4(
10.0%12787.13.010.06.916.480.712.311.2اإلناث
2.5%304516.74.528.524.635.9105.226.926.2الذكور

-43.6%916520.11.419.524.422.928.816.829.8كال الجنسنيأوكرانيا )1(
-41.2%16906.90.95.56.37.813.75.39.1اإلناث
-44.4%747435.61.832.843.443.361.730.354.5الذكور

اإلمارات العربية املتحدة 

)4(

-12.9%2743.00.43.83.13.413.73.23.7كال الجنسني
-32.7%311.10.21.81.01.910.91.72.5اإلناث
-9.0%2433.80.54.73.74.115.33.94.3الذكور

-21.1%43606.90.15.910.59.26.36.27.8كال الجنسنياململكة املتحدة )1(
-23.6%9603.00.12.54.34.03.12.63.4اإلناث
-20.9%340011.00.19.116.714.710.59.812.3الذكور

جمهورية تنزانيا املتحدة 

)4(

4.6%722815.13.520.717.736.8133.224.923.8كال الجنسني
-1.5%244510.23.110.78.327.5133.618.318.6اإلناث
8.8%478320.03.930.726.947.2132.731.629.1الذكور

الواليات املتحدة األمريكية 

)1(

24.2%36113.70.812.717.420.116.512.19.8 43كال الجنسني
36.6%93065.80.54.78.09.24.05.23.8اإلناث
19.9%05521.81.020.426.931.733.819.416.2 34الذكور

-17.9%46913.80.312.114.619.534.412.114.7كال الجنسنيأوروجواي )1(
4.5%1086.20.13.87.47.416.05.24.9اإلناث
-23.9%36122.00.520.221.933.365.920.026.2الذكور

-18.5%21847.71.08.610.014.419.18.510.4كال الجنسنيأوزباكستان )1(
-16.7%5383.80.54.94.06.111.84.14.9اإلناث
-19.0%164611.61.412.216.323.529.513.216.3الذكور

جمهورية فنزويال 

البوليفارية )1(

-61.3%7482.50.43.23.53.15.72.66.8كال الجنسني
-48.7%1411.00.61.21.01.41.41.01.9اإلناث
-63.3%6074.00.35.26.04.810.94.311.8الذكور

-12.2%46005.10.45.05.17.720.55.05.7كال الجنسنيفيتنام )4(
-20.7%11692.50.31.81.44.215.12.43.0اإلناث
-9.2%34317.70.58.18.711.730.58.08.8الذكور

0.3%7333.10.85.24.63.86.73.73.6كال الجنسنياليمن )4(
1.0%3202.70.75.13.32.75.33.03.0اإلناث
-0.2%4133.40.95.25.85.18.34.34.4الذكور

-35.4%13469.63.015.410.421.582.715.724.4كال الجنسنيزامبيا )4(
-42.8%4336.13.08.24.314.079.210.818.8اإلناث
-30.3%91313.02.922.716.429.387.020.829.9الذكور

-5.7%228116.64.130.918.516.441.618.119.2كال الجنسنيزميبابوي )4(
-4.0%6198.93.815.37.79.828.99.710.1اإلناث
-5.6%166324.64.446.729.025.158.527.228.8الذكور
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أندورا، أنتيغوا وبربودا، أسرتاليا، النمسا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بروين دار السالم، كندا، البلدان مرتفعة الدخل

تشييل، كرواتيا، قربص، الجمهورية التشيكية، الدمنارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، 

إرسائيل، إيطاليا، اليابان، الكويت، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، الرنويج، 

عامن، بولندا، الربتغال، قطر، جمهورية كوريا، االتحاد الرويس، سانت كيتس ونيفيس، سان مارينو، اململكة 

العربية السعودية، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويرسا، ترينيداد وتوباغو، اإلمارات 

العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، أوروغواي

البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل

اإلقليم األفريقي 

ملنظمة الصحة 

العاملية 

الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخرض، الكامريون، جمهورية أفريقيا 

الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الدميقراطية، إريرتيا، إثيوبيا، غينيا 

االستوائية، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبرييا، مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، 

موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجرييا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سرياليون، 

جنوب أفريقيا، سوازيالند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا املتحدة، زامبيا، زميبابوي

إقليم األمريكتني 

ملنظمة الصحة 

العاملية

األرجنتني، بليز، دولة بوليفيا متعددة القوميات، الربازيل، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، الجمهورية 

الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيامال، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، املكسيك، نيكاراغوا، 

بنام، باراغواي، بريو، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، جمهورية فنزويال البوليفارية

إقليم جنوب رشق 

آسيا ملنظمة الصحة 

العاملية

بنغالديش، بوتان، جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الهند، إندونيسيا، جزر املالديف، ميامنار، نيبال، رسي 

النكا، تايالند، تيمور الرشقية

اإلقليم األورويب 

ملنظمة الصحة 

العاملية

ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروس، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جورجيا، هنغاريا، كازاخستان، قريغيزستان، 

الجبل األسود، جمهورية مولدوفا، رومانيا، رصبيا، طاجيكستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، تركيا، 

تركامنستان، أوكرانيا، أوزبكستان

إقليم رشق املتوسط 

ملنظمة الصحة 

العاملية

أفغانستان، جيبويت، مرص، جمهورية إيران اإلسالمية، العراق، األردن، لبنان، ليبيا، املغرب، باكستان، الصومال، 

جنوب السودان **، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، اليمن

إقليم غرب املحيط 

الهادئ ملنظمة 

الصحة العاملية

كمبوديا، الصني، وجزر كوك، فيجي، كرييبايت، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، ماليزيا، جزر مارشال، 

واليات ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، ناورو، نيوي، باالو، بابوا غينيا الجديدة، الفلبني، ساموا، جزر سليامن، 

تونغا، توفالو، فانواتو، فيتنام

امللحقات

امللحق 2. الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية الذين تم تجميعهم حسب أقاليم املنظمة ومتوسط دخل الفرد*
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* هذا التجمع اإلقليمي يصنف الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية حسب التجمعات اإلقليمية للمنظمة اعتباراً من عام 2012، وتحليل االقتصادات عىل أساس الدخل للبنك الدويل للسنة املالية 

2014، استناداً إىل تقديرات أطلس 2012 إلجاميل الدخل القومي للفرد )قامئة البنك الدويل لالقتصاديات، يوليو/متوز 2013(.

** انتقل جنوب السودان إىل اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العاملية يف مايو/أيار 2013. ونظراً ألن هذا التنقيح للتقديرات الصحية العاملية يتعلق بفرتات زمنية قبل هذا التاريخ، فإن تقديرات جنوب 

السودان مدرجة ضمن األرقام الخاصة بإقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية.





يخّلف االنتحار أرقاماً مرتفعة من الضحايا؛ إذ يلقى ما يزيد عىل 800 ألف شخص حتفه 

كل عام جراء االنتحار الذي يعد يحتل املرتبة الثانية بني أهم أسباب الوفاة بني الشباب يف 

الفئة العمرية 15-29 سنة عىل مستوى العامل. وهناك مؤرشات عىل أنه مقابل كل شخص 

بالغ مات منتحراً كانت هناك أكرث ما يزيد عىل 20 شخصاً آخرين حاولوا االنتحار.

االنتحار هو أمر ميكن توقيه؛ وليك تفلح االستجابات الوطنية للتصدي له، متس الحاجة إىل 

وضع اسرتاتيجية شاملة متعددة القطاعات بشأن الوقاية من االنتحار.

تقييد إمكانية الحصول عىل وسائل االنتحار أمر ذو جدوى؛ إذ أن إحدى االسرتاتيجيات 

الفعالة للوقاية من االنتحار ومنع محاوالت االنتحار هي الحد من إمكانية الحصول عىل 

وسائل االنتحار األكرث شيوعاً، مثل املبيدات الحرشية، واألسلحة النارية، وبعض األدوية.

ناً أساسياً.  يجب إدماج الوقاية من االنتحار يف خدمات الرعاية الصحية بوصفها مكوِّ

فاالضطرابات النفسية وتعاطي الكحول عىل نحو ضار يسهم يف كثري من حاالت االنتحار 

حول العامل. لذا، فالتحديد املبكر لألعراض االنتحارية وإدارتها عىل نحول فعال عنرصان 

مهامن يف ضامن حصول األفراد عىل الرعاية التي يحتاجونها.

تلعب املجتمعات دوراً حيوياً يف الوقاية من االنتحار، إذ أن باستطاعتها تقديم الدعم 

االجتامعي لألفراد املعرضون ملخاطر االنتحار واملشاركة يف رعاية املتابعة والتصدي للوصم 

ودعم املفجوعني من انتحار املقربني إليهم.


