
ية تتطلّب  االنتحار هو مسألة جدّ
اهتماماً وعمالً فوريين. 

اإلحصاءات الرئيسية في لبنان:

وقد يكون االنتحار نتيجة:

اضطراب نفسي (مثل االكتئاب أو الذهان أو اضطراب ثنائي القطب).

ضيق نفسي شديد ناتج عن  أزمة (اقتصادية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها) من دون وجود اضطراب نفسي 
مصاحب بالضرورة.

على مستوى العالم، نفقد شخص كل ٤٠ ثانية لالنتحار.
في لبنان، نفقد شخص كل ٢٫١ يوماً لالنتحار (تقدير).

ال يعكس هذا الرقم معدل الوفيات الحقيقية الناجمة عن االنتحار بسبب النقص في اإلبالغ الناجم عن الخوف من الوصمة ومحدودية نظام الرصد. 

[من المسح العالمي للصحة المدرسية،٢٠١٧}

في صفوف الطالب
(الذين تتراوح أعمارهم بين 
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[بيانات من قوى األمن الداخلي،٢٠٢٠]

[بيانات من الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من االنتحار، خط الحياة ١٥٦٤ (شباط ٢٠١٨ - آب ٢٠٢٠)]

أفاد ٦٥٪
من المّتصلين أنهم يمّرون 

بضغط نفسي شديد. 

ارتفعت االتصاالت
بنسبة ١٩٤٪

بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠.

أبلغ ٣٢٪
من المّتصلين عن أّن أفكار االنتحار تراودهم 

أو أنهم يحاولون االنتحار أثناء المكالمة. 

الوقاية من االنتحار في لبنان
باإلمكان إنجاز الكثير من خالل مقاربة تشمل المجتمع بأسره 



ما الذي يجب القيام به؟ 

يمكن الوقاية
من االنتحار

من خالل تدخالت فّعالة

إّن الحد من االنتحار هو من أحد أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وخطة العمل 
العالمية للصحة النفسية. إذا لم يتم معالجة االنتحار، سيكون له تأثير كبير على األفراد واألسر 

والمجتمعات واإلنسانية جمعاء.

المراجع: ١. منظمة الصحة العالمية (٢٠١٣). إطار الوقاية من االنتحار. ٢. منظمة الصحة العالمية (٢٠١٤). الوقاية من االنتحار: حتمية عالمية. ٣. منظمة الصحة العالمية (٢٠١٨). 

االستراتيجيات الوطنية للوقاية من االنتحار. ٤. وزارة الصحة العامة (٢٠١٥). إستراتیجّیة وقایة وتعزیز وعالج الصّحة النفسّیة واستخدام المواد المسببة لإلدمان في لبنان ٢٠١٥-٢٠٢٠. 

mentalhealth@moph.gov.lb 

محاربة الوصمة 

تقييد الوصول إلى وسائل االنتحار

ضمان التمويل المستدام لزيادة الوصول (من ناحية التوافر والكلفة) الى خدمات 
الصحة النفسية العالية الجودة   

تعزيز التغطية اإلعالمية المسؤولة وذلك للوقاية من تحفيز األشخاص من 
دون قصد على االنتحار،ولرفع الوعي

مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم للتعامل مع ضغوطات الحياة 
(عبر تدخالت مدرسية)

اعتماد سياسات للحّد من االستخدام الضار للكحول

تعزيز نظام رصد ومراقبة االنتحار

معالجة المسببات االجتماعية مثل الفقر والبطالة والعنف واإليذاء، إلخ. 

ما الذي أُنجز في لبنان؟

كجزء من تنفيذ
االستراتيجية الوطنية األولى 

للصحة النفسية في لبنان 
(٢٠١٥-٢٠٢٠)

 تّم تحقيق األمور التالية:
تنظيم حمالت توعية حول الصحة النفسية واالنتحار

عمل مستمر على تعزيز فرص الوصول الى خدمات الصحة النفسية العالية الجودة  

بناء قدرات الطاقم الصحي في مجال الكشف المبكر على االضطرابات النفسية 
ومخاطر االنتحار وإدارتها

تطوير ونشر دليل للعاملين في مجال االعالم

تنظيم برامج تدريب على المهارات الحياتية

وضع الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من االنتحار "خط الحياة " ١٥٦٤

ال بّد من مقاربة شاملة متعددة القطاعات 
المجتمع 

المدني

الحكومة 

وسائل 
اإلعالم 

اليوم العالمي للوقاية من االنتحار ٢٠٢٠

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Mental%20Health%20and%20Substance%20Use%20Strategy%20for%20Lebanon%202015-2020-V1_1-Arabic.pdf
%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%91%D8%A8%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
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