
االنتحـار عـن  الحقائـق  بعـض 
ليس لالنتحار حدود. فهو قد يحدث لجميع الناس عىل اختالف أعمارهم 
ودخولهم املادية، ومن مختلف األعراق واألديان من جميع أنحاء العالم. 

وقد تكون العواقب العاطفية لالنتحار طويلة األمد و قد تتسبب يف خسائر 
فادحة أُلَسر وذوي ومعارف املنتِحر.

يعترب اإلنتحار موتاً يمكن الوقاية منه إىل حد كبري. بل يمكن لألفراد واملدارس 
واملجتمعات إنقاذ األرواح إذا ما بذلوا الجهود الالزمة للتصدي لالنتحار.

املنظمة الدولية للهجرة – العراق

 افكار خاطئة شائعة
حول االنتحار

تم تنفيذ األعمال الفنية املستخدمة يف تنفيذ هذا املنشور بواسطة املشاركني 
يف األنشطة الفنية بمراكز املنظمة الدولية للهجرة

شكرا للجهات املانحة التي ساعدت عيل تنفيذ هذا الربنامج مع املنظمة 
الدولية للهجرة يف العراق:

2020 للهجرة  الدولية  املنظمة  لدى  محفوظة  الطبع  حقوق 



 اعتقاد خاطئ:7 

يحدث االنتحار يف كثري من األحيان بني األثرياء، أو 
عىل العكس ، يحدث يف كثري من األحيان بني الفقراء

 يف الحقيقة: االنتحار ال يعرف الحدود. بل يحدث بالتناسب

بني جميع مستويات املجتمع.

 اعتقاد خاطئ:8 

أو ورايث   االنتحار 
جينيا محدد 

يف الحقيقة: اإلرتباط بني الوراثة أو الجينات و اإلنتحار أمر معقد. طبقا لعدة 

أبحاث فإن الشخص من املمكن أن يكون أكرث عرضة بسبب الجينات ولكن ال 
توجد عالقة مباشرة أو مسببة و ال يمكن التنبؤ به عن طريق الوراثة.  اعتقاد خاطئ:1 

ظاهرة  اإلنتحار 
الحدوث نادرة 

يف الحقيقة: يموت حوايل 800000 شخص باالنتحار كل عام ، مما يعني 

وفاة شخص كل 40 ثانية باالنتحار. االنتحار هو السبب الرئييس الثاين للوفاة 
بني االشخاص 29-15 عاما.

 اعتقاد خاطئ:2 

االنتحار منع  يمكن   ال 
الحاالت كل  يف 

يف الحقيقة: يف الحقيقة: كثري من حاالت اإلنتحار يمكن منعها أو تجنبها، 

ويمكن اتخاذ إجراءات فردية واجتماعية للوقاية من حدوثها.

 اعتقاد خاطئ:3 

ال  االنتحار  عن  يتحدثون  الذين  األشخاص 
اإلنتباه لجذب  يسعون  فقط  هم  و  ينتحرون 

يف الحقيقة: يجب أن تؤخذ أفكار أو محاوالت االنتحار والتهديدات بتنفيذه 

عىل محمل الجد. أثبتت الخربة الواقعية يف العمل مع األشخاص الذين 
يحاولون اإلنتحار أن الغالبية منهم قاموا بإعطاء رسائل مباشرة وغري مباشرة 

حول رغبتهم ايل األشخاص املختلفني يف دائرتهم اإلجتماعية.

 اعتقاد خاطئ:4 

اذا تحدثنا مع شخص ما عن اإلنتحار فإن ذلك ئش 
لينتحر الفكرة  الشخص  يعطي  أن  يمكن  و  خاطئ 

يف الحقيقة: االنتحار ال يمكن زرعه كفكرة بمجرد الحديث عنه مع الشخص, 

بل بالعكس فمن املمكن أن يشعر الشخص بشرعية مشاعره و إحباطه إذا ما 
وجد مساحة من الحرية يف الحديث عنها مع األخرين مما يمكن أن يشكل 

خط دفاع ضد تنفيذ محاولة اإلنتحار.

 اعتقاد خاطئ:5 

ما  دائما  فإنه  االنتحار،  يريد  الشخص  أن  بما 
الرغبة هذه  عنده  ستبقي 

يف الحقيقة: إن االشخاص الذين يرغبون يف قتل أنفسهم تكون عندهم هذه 

الرغبة لفرتة زمنية محدودة فقط. ويمكن لهم تخطي هذه املرحلة. 

 اعتقاد خاطئ:6 

عندما ال تؤدي محاولة اإلنتحار للوفاة, فإن ذلك 
 يعني أن الشخص لم يكن جادا يف رغبته يف املوت و

أنه لن يحاول ذلك مجددا   

يف الحقيقة: عندما ال تؤدي محاولة اإلنتحار للوفاة يبقي هناك خطر تكرار 

املحاولة, بل و يعترب هؤالء األشخاص أكرث عرضة ملحاوالت مستقبلية. 


