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 محاولة انتحار21محافظة و 01حالة انتحار في  221

 حالة 12بـ  يسجل رقم قياسي وشهر مارس
 حالة انتحار على التوالي 21و  21والجيزة والدقهلية تحتالن الترتيب األول بـ 

 حالة والطالب والعمال اعلى الفئات انتحارا 12الشنق اعلى الوسائل انتحارا بـ 
 خالفات الزوجية والضائقة المالية اكثر األسباب وراء االنتحاروال النفسيةاالزمة 

  ةفارقاأجانب اغلبهم  1حاالت امام مترو االنفاق و 3حاالت انتحار بسبب الكورونا و 1
 

 22/4/5258تحريرا في 
ذات  لفة،مختألسباب وتيرتها  وتزايدت الماضية،خالل السنوات دت حاالت االنتحار في مصر بشكل واضح تزاي

  وسياسي.طابع اقتصادي واجتماعي 

، من خالل مارس فبراير، يناير، في شهور 5258الربع األول من عام  حار فيتويرصد هذا التقرير حاالت االن
االنتحار،  وكيفية للمنتحرين،والتصنيف النوعي والمهني والعمري  االنتحار،المحافظات التي شهدت حاالت رصد 

 الصعب.هم إلى اتخاذ هذه القرار ية األسباب التي تؤدي بماه وكذلك
وهذا الرصد قد ال يمثل بالضرورة عدد حاالت االنتحار الحقيقية والتي يمكن رصدها من محاضر الشرطة شهريا 

 ة. ي، بل أنه يأتي من خالل رصد التناول الصحفي للظاهرة ونشر اخبار عنها بعدد من المواقع الصحفية المصر
 

 :  والنوعي  التصنيف الجغرافيأوال : 
ة من في ثالثة شهور من الفتر حاالت االنتحاريغطي  التنفيذي للمؤسسة أن هذا التقريرقال شريف هاللي المدير 

هذه معدل من  مارس بأعلىحيث جاء  محافظة، 52 انتحار في حالة 882 حيث يرصد ،5258مارس ـ يناير 
، وفي الترتيب األخير جاء % 30.7بنسبة حالة  72 بـفبراير يليه شهر  % 44.73بنسبة " حالة  28"  الحاالت

  .% 24.56بنسبة  حالة 51بـ يناير شهر 
الدقهلية في المركز يليها محافظة  ،% 16.66بنسبة  حالة 85 في المركز األول بمعدل الجيزةوجاءت محافظة 

الترتيب الثالث  وفي حاالت. 3األعلى في محاوالت االنتحاربـوالتي جاءت ،% 14.03بنسبة  حالة 81 بـ الثاني 

ـ  فيالقليوبية ثم محافظة  ،% 9.56بنسبة  حاالت 82 بـالقاهرة جاءت محافظة  حاالت انتحار  82المركز الرابع ب
محافظة الغربية  ثم، % 7.89بنسبة حاالت  5 المنوفية بـجاءت محافظة  الخامس وفي المركز ،% 8.77بنسبة 

  . % 5.26بنسبة  حاالت 1، ثم محافظة اإلسماعيلية في الترتيب السابع بـ  %6.14بنسبة   حاالت 3بـ 
 .%3.5بنسبة  المنيا( الفيوم، الشرقية،حاالت هي ) 2بمعدل فيها يليها ثالثة محافظات بلغت حاالت االنتحار 

، %2.63بنسبة مرسى مطروح(  سوهاج، أسيوط،منها هي )حاالت في كل  7ت حاالت االنتحار غلب ثم محافظات
 ثم محافظات وصلت حاالت االنتحار فيها لحالتي انتحار وهي )البحيرة ، دمياط ، السويس ، بني سويف ، قنا( . 

 .حاالت انتحار 7بـمعدل وفي المركز الرابع جاءت محافظتي القناة )السويس واالسماعيلية( 
ان، األقصر ، أسو الشيخ،كفر  اإلسكندرية،ت االنتحار حالة واحدة في كل منها وهي )ثم محافظات بلغ فيها حاال 

 البحر األحمر ، الوادي الجديد( .
ـ المنيا وجاءت محافظة  ـ  تي سوهاج واسيوط يليها محافظ انتحار،حاالت  2كأعلى محافظة من الوجه القبلي ب  7ب

 حالة انتحار على التوالي . 8،  5حاالت ،ثم محافظة قنا واسوان في المركزين الثالث والرابع بـ 
 حالة انتحار .  81بينما جاءت محافظة الدقهلية كأعلى محافظات الوجه البحري بـ 

بة بنس حالة 25 بـ األولجاءت في المركز  محافظات الوجه البحري شاملة محافظة اإلسكندرية ويالحظ ان
ـ في الترتيب الثاني محافظات القاهرة الكبرى الثالث ، يليها % 36.84 حالة انتحار بنسبة    22خالل فترة التقرير ب
35.08 %  . 
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حالة  55 ـب والفيوم والوادي الجديد  شاملة محافظة البحر األحمرمحافظات الوجه القبلي لترتيب الثالث بايليها 

، يليها محافظة  مرسى % 7.00بنسبة  حاالت انتحار   1؛ يليها محافظات القناة بمعدل  % 19.29بنسبة  انتحار
 .  %2.63بنسبة  حاالت 7مطروح بـ

 التقرير:  فترةبعدد حاالت االنتحار خالل  2جدول 

 عدد حاالت االنتحار  الشهر  م  

 28 يناير  

 31 فبراير  

 12 مارس  

 114 اإلجمالي  

 

 التقرير فترةبالمحافظات مكان االنتحار خالل  0جدول

مارس  فبراير  يناير  المحافظة  م 

5258 

اجمالي 

كل 
 محافظة

 10 2 2 2 القاهرة  8

 85 1 1 2 الجيزة  5

 82 7 1 8 القليوبية  7

 8  8  األسكندرية  2

 2  7 8 الشرقية  2

 81 1 2 7 الدقهلية  1

 3 2 8 5 الغربية  3

 5   5 البحيرة 1

 5 5   دمياط  5

 5 1 5 8 المنوفية 82

 8   8 كفر الشيخ  88

 5 5   السويس  85

 1 5 7 8 اإلسماعيلية   87

 2 7  8 الفيوم 82

 5 8  8 بني سويف  82

 2 8 8 5 المنيا  81

 7 8  5 أسيوط  83

 7  8 5 سوهاج  81

 8   8 األقصر 85

 5 5   قنا  52

 8 8   اسوان  58

مرسى  55
 مطروح 

  7 7 

البحر  57

 األحمر

  8 8 
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الوادي  52
  الجديد 

  8 8 

  28 72 28 114 

 
 التصنيف النوعي : 

حاالت انتحار بينما بلغت ،  %32تقارب  بنسبةحالة  79بـ كان معدل االنتحار للذكور اعلى بكثير من االناث 
  حالة انتحار 22 بـيناير  معدل النتحار الذكور في شهرعلى ، وكان ا%72بنسبة تزيد على حالة انتحار  72االناث 

بنسبة  حالة انتحار 57بـ فبراير ، ثم  % 66.6حالة بنسبة  72 بمعدلمارس   واقلها في شهر %78.57بنسبة 
65.7 %      . 
ـ في شهر  االناث اعلى معدل النتحار جاءفيما  ـ  مارسيليه شهر  ،% 72.51بنسبة  حالة انتحار 85فبراير ب  83ب

 .% 26.08بنسبة  حاالت 1، يليها شهر يناير بمعدل % 33.3بنسبة  حالة
  : التصنيف النوعي 3دول ج 

التصنيف  م 
 النوعي 

مارس  فبراير  يناير 
5258 

 االجمالي 

 12 72 23 22 ذكور  8

 72 83 12 1 اناث  5

 882 28 35 28 االجمالي  

 
 وسيلة االنتحار : ثانيا : 

تكرارا   12وسائل لالنتحار خالل فترة التقرير، وجاءت اعلى الوسائل انتحارا وسيلة الشنق بـ  82استخدمت 

ـ   مارس، كان اعالها في شهر   %52.63بنسبة   يليها استخدام وسيلة تناول قرص سام او كيماوي  ، تكرار  51ب
ـ  ، وفي المركز الثالث جاء االنتحار بإلقاء المنتحر لنفسه من مكان   % 26.31بنسبة  تكرارا  72او قرص غلة ب

  15ـ بوشرفات المستشفيات عالي وهو ما يشمل الطوابق العليا في المنازل او مباني العمل او كباري المشاة 
ـ % 13.15بنسبة  تكرارا  النسبة  بنفس ، %5.17حاالت  بنسبة  7 ، يليها بفارق كبير االنتحار على فروع النيل ب

إطالق تأتي وسيلة االنتحار بالسادس وفي المركز  حاالت ،  7حار امام عربات مترو االنفاق بمعدل تتأتي االن
، واشعال النار في النفس ، واالختناق داخل برميل مياه بمعدل حالة انتحار واحدة لكل  النار للمنتحر على نفسه

  . % 0.87بنسبة  منها 
 

قا االنتحار شن هي المفضلة للذكور ةلكانت الوسي ر لدى الرجال واالناثاالنتحار األكثومن واقع رصد وسيلة 
تناول قرص غلة او يليها  الوسيلة.اجمالي حاالت االنتحار بهذه  من % 83.33بنسبة  حالة انتحار 22 بمعدل

حاالت  3بمعدل  عاليالقفز من مكان ، يليها في المركز الثالث  %22بنسبة حاالت انتحار  85بمعدل  قرص سام
 .  %  33.3بنسبة 
بنسبة حالة انتحار  83بتناول قرص غلة او قرص سام بـ االنتحار  هي لإلناثالوسيلة المفضلة  كانتبينما 

النتحار شنقا في المركز ، يليها ا%58.33بنسبة  حاالت 3، يليها االنتحار بالقفز من مكان عالي بـ% 56.66
 . % 1.66بنسبة حاالت   82الثالث بـ 

 
 : وسيلة االنتحار. 1 جدول رقم

 االجمالي  مارس  فبراير يناير  الوسيلة  م 

 12 51 81 81 الشنق  8
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تناول قرص سام او  5
كيماوي او مبيد 

 حشري 

2 1 83 72 

االنتحار بالقاء النفس  7
 من مكان عالي 

1 2 2 11 

اطالق النار على  2

 النفس 

  8 8 

االلفاء اسفل  1
عجالت مترو 

 االنفاق 

 5 8 7 

القفز من شرقة  3
 مستشفى 

2   2 

االنتحار من على  1
 الكوبري للنيل

8 8 8 7 

اشعال النار في  5

 النفس 

8   8 

االختناق داخل  82
 برميل مياه 

 - 8  8 

 114 28 72 28 االجمالي  

 

 المهني :  النصيفثالثا : 
كالعادة يأتي انتحار الطالب سواء في المرحلة االبتدائية واالعدادية والثانوية .. من منظور التصنيف المهني 

حالة في  87و الجامعي،حاالت في التعليم  2 بينهم، % 14.9 بنسبةتكرارا  83في المركز األول بـ لجامعية او
يكون  ، حيث المنتحرينمستمرة منذ فترة طويلة في نوعية وهي ظاهرة  والثانوي،ي دالتعليم االبتدائي واالعدا

 . حاالت  82بـ مارس كان اعالها في شهر  سنة 81عمرهم اقل من 
ها بلغكان ا % 13.15بنسبة انتحار ةحال 82بـ  حرحكومية أو غير حكومية أو  مؤسساتيليها العمال سواء لدى 

 % 12.28 بنسبة انتحار  ةحال 82، وفي المركز الثالث تأتي ربات المنازل بـ حاالت  3في شهر يناير بمعدل 
 الزوجية بينهم وبين ازواجهن.  الخالفاتزيادة  نتيجةوهو ما يوضح العبء النفسي لدى فئات ربات المنازل 

كل لبمعدل حالتي انتحار  ، النقاش( السائق المدرس، ،)الموظففي المركز الرابع تأتي تصنيفات أخرى مثل 
تاجر ، فران ، سباك ، حالق ، نجار ،كهربائي طبيب ، يليها تصنيفات )رجل اعمال ، ،  % 1.75بنسبة  تصنيف

 .  %   0.87بنسبة  بمعدل حالة انتحار واحدةسيارات ، مزارع ، مندوب مبيعات ، بائعة خضروات ( 
تصنيفهم حالة غير معروف  72 و الدراسة،حالة ال تعمل واغلبها لطالب في مرحلة  85التقرير وجود  أيضا يرصد

 . المهني ضمن فترة التقرير
 : التصنيف المهني :  1جدول 

مارس   فبراير يناير  المهنة  م 

5258 

 االجمالي 

ق خاص عامل  8
ـ عام او يعمل 

 لدى نفسه

3 2 7 82 

 82 3 4 7 ربة منزل  5
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 طالب 7
بالمرحلة 

االعدادية 
 والثانوية

8 8 88 87 

طالب أو طالبة  2

بالمرحلة 
  الجامعية

8  7 2 

رجل اعمال "  2
مستريح 
 المنوفية"

 8  8 

 1  8  طبيب   1

توك سائق  3
 توك 

8  8 5 

 8 8   فران  1

 8   8 سباك  5

 5 8 1   نقاش 82

 5 8 1  مدرس   88

 8 8   بائعة خضروات   85

 8 8   تاجر  87

 8  1  نجار  82

 8  8  حالق  82

 8 8   مندوب مبيعات  81

 8  8  كهربائي سيارات   83

 5 8 1  موظف  81

 8   8 مزارع   85

 85 8 12 1 ال يعمل  52

 72 81 5 3 غير معروف 58

 114 28 72 28 االجمالي  

 

 التصنيف العمري : رابعا : 
  % 37.7بنسبة  حالة انتحار 27بمعدل  (عاما 72ـ  58)ر لدى المرحلة العمرية من االنتحااعلى معدالت ت جاء

حالة   55عاما بـ  81، يليه المرحلة العمرية حتى  الظاهرة في الثالثة شهور السابقةوهو نفس استمرار لذات 
ـ  عاما ( 52ـ  85)، يليها في الترتيب الثالث المرحلة العمرية من% 19.29بنسبة انتحار  بنسبة حالة انتحار  88ب

االت ح معالجتها وهي المتوسط السني الصغير لدى ظاهرة خطيرة ينبغي السعي إلى، ويؤشر ذلك أيضا % 9.64
بنسبة  حالة انتحار  31عاما حيث بلغت حاالت االنتحار لدى هذه الشريحة  72المرحلة العمرية حتى  االنتحار في 

 ، ما يزيد على ثلثي حاالت االنتحار في فترة التقرير .  % 11
وهو معدل يزيد عن  % 13.15بنسبة  انتحار ةحال82ـ ب عاما( 22ـ  78)المركز الرابع المرحلة العمرية في يليها 

 .حاالت .  5الفترة السابقة التي رصدها التقرير بالنسبة لهذه الشريحة حيث وصلت إلى 

وهو معدل   %  7.89بنسبة انتحار حاالت 9ـ ب عاما( 22ـ 28)الترتيب الخامس جاءت المرحلة العمرية من  يوف
، وفي الترتيب حاالت  2حيث بلغ في هذه الفترة (  5252يزيد عن التقرير األخير )أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر 
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، ، يليه المرحلة العمرية  % 3.5بنسبة  حاالت 2بمعدل  عاما( 12ـ  28)قبل األخير تأتي المرحلتين العمريتين 

 . . % 2.13 بنسبة  انتحار حالةبـ عاما (  38ـ  18)
 

  المرحلة العمرية :  1جدول 

مارس  فبراير  يناير  المرحلة العمرية  م 
5258 

 االجمالي 

 55 88 4 3 سنة  81أقل من   8

 88 2 4 5  52ـ  85 5

 27 52 14 5 72 ـ  58 7

 82 2 5 2 22 ـ  78 2

 5 1 2 8 22 ـ 28  2

 2 8 1 5 12ـ  28 1

3 18-32 8   8 

 5 7 5 8 غير معروف  5

 882 28 35 51 االجمالي  

 

 أسباب االنتحار : خامسا : 
خالل  حالة 73وراء ظاهرة االنتحار بمعدل التي تقف المنتحر اعلى األسباب  بها التي يمر االزمة النفسيةكانت 

ـ  مارس ، كان اعالها في شهر% 32.45بنسبة التقرير  فترة  فبرايرشهر يليها  % 43.24بنسبة  انتحار حالة 81ب
  .% 27بنسبة  حاالت 82يناير بـ وشهر  ،% 29.7بنسبة  حالة 88بـ 

بنسبة حالة  81بمعدل كسبب لالنتحار بين المنتحر وبين االسرة  الزوجيةالخالفات  تالثاني جاء في المركز
  التقرير.في فترة  % 87.58

 الرابعفي الترتيب يليه ، % 8.7بنسبة  حاالت 82بمعدل لالنتحار الضائقة المالية( ) سبب جاء الثالثفي المركز 
منتحر بين الما تكون وغالبا  (بين أفراد األسرة الخالفات العائلية ،المرض النفسي سببان لالنتحار هما ) جاء

ـ  رتبط برفض األسرة لزواج المنتحر او المنتحرة او فسخ ي اخر ، يليه سبب،  % 7.89حاالت بنسبة   5واسرته ب
حاالت  1يليه أسباب خاصة باالنتحار حزنا على وفاة احد األقرباء بـ ،  % 7بنسبة  حاالت 1الخطوبة بمعدل 

  % 3.5حاالت وكلها في شهر واحد بنسبة 2بـ  ابالكورونجاءت اإلصابة  التالي وفي الترتيب ،  % 2.51بنسبة 
ـ في الترتيب التالي جاء سبب زيادة وزن المنتحرة والضيق من شكلها وال ،  % 5.17بنسبة حاالت  7تنمر عليها ب

بة لكل منهما بنس انتحار والخالف في العمل بمعدل حالتيمنها أالفصل ب يليها سببا لهما عالقة بالعمل سواء

1.75 % . 
 :     فترة التقريرخالل : سبب االنتحار  7جدول 

 االجمالي  مارس  فبراير  يناير  /الشهر السبب  م 

 73 81 88 82 أزمة نفسية  8

 9 5 1 1  مرض نفسي   5

 81 5 5 2 خالفات زوجية  7

 82 7 2 7  ضائقة مالية  2

 5 2 2  خالفات عائلية  

جزن على وفاة قريب  2

 بالعائلة 

8 8 2 1 

 2   2 االصابة بالكورونا  1
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رفض االرتباط من  3
عائالت المنتحر او 

 المنتحرة أو فسخ الخطوبة 

5 7 7 1 

الفشل في الحصول على  1
 عمل 

8  8 5 

زيادة وزن المنتحرة  5
والتنمر عليها او استياء 

 المنتحرة من شكلها 

8 5  7 

 5 8 8  خالفات في العمل  

اتهام المنتحر بالتحرش  
 الجنسي بابنته 

 8  8 

 8 8   التعثر الدراسي  

 8 8   البابجي  لعبة 

افتحام الجيران منزل  
اثناء استقبالها   لمنتحرا

 الحدى زمالئها  

  8 8 

 2 2   غير معروف ا

 114 28 72 28 اإلجمالي  

 
 الحالة االجتماعية:  سادسا:

 % 50بنسبة  حالة انتحار 23فيما يتعلق بالحالة االجتماعية كانت اعلى معدالت االنتحار لدى غير المتزوجين بـ 
 عد،بمما يشير إلى غلبة األسباب االجتماعية واالقتصادية على غير العائلين ألبناء او لم يبداؤا حياتهم األسرية 

 حالة انتحار 72وهو مؤشر خطير أيضا في تصاعد معدالت االنتحار لدى هذه الفئة ، يلها المتزوجين / ات بـ 
حالة انتحار غير  24ويرصد التقرير .  % 2.63نسبة بحاالت  7دل عيليها حاالت لمخطوبين بم، %  26.3بنسبة 

 االجتماعية.حالتها وف معر
 

 : الحالة االجتماعية  8جدول  
 

 
 

 
 
 

 
 أبرز حاالت االنتحار

 منتحرو الكورونا 
كلها في شهر يناير  حاالت 2خالل هذه الفترة، حيث بلغت  الكورونايرصد التقرير تزايد حاالت انتحار مرضى 

، وكلها للذكور ، وتعتبر هذا العدد زيادة ملحوظة عن الثالثة شهور السابقة التي شهدت حالة انتحار واحدة في 
 .  5252شهر نوفمبر 

 اإلجمالي  5258مارس فبراير  يناير  الحالة االجتماعية  م 

 72 82 6 82 / متزوجة متزوج  8

 23 51 22 5 / عزباءأعزب  5

 7 5 1  مخطوب /ة 

 24 5 6 9 غير معروف  2

 114 28 35 28  لياالجما 
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كان أولها في مستشفي حميات ستشفيات العزل التي اودعت بها حاالت المرضى، مفي  بينما تمت هذه الحاالت 

أن  في الحالة األولى وتبينلوان بالقاهرة وكفر الدوار بالبحيرة وميت غمر بالدقهلية . اشمون بالمنوفية ، وح
عاًما، وأقدم على االنتحار بعدما ساءت حالته النفسية خالل فترة  23المصاب بالفيروس المستجد يبلغ عمره 

 شفى حلوان القى المريض، في مستفيروس اليناير الجاري، بعد إصابته ب 2عالجه، حيث إنه دخل المستشفى منذ 
حيث ألقى بنفسه من شرفة الطابق الخامس للمستشفى، وذلك بعد عاما . 21الثاني أسامة محمود ويبلغ من العمر 

 «.85كوفيد »أن أكدت الفحوصات والتحاليل الالزمة إصابته بفيروس 
 ة داخل المكان المخصصوأثبتت مناظرة الشرطة أن المريض استغل وجود نافذة الشباك مفتوحة، لغرض التهوي

شهد مستشفى ميت غمر المركزي بالدقهلية، والمخصص . كما لعزل مرضى كورونا، وألقى بنفسه على الفور
 5بالفيروس المستجد، مساء السبت  سنة( بعد اصابته 25المواطن عبد العظيم ويبلغ من العمر )عزل ، انتحار لل

ستشفى ، ما أدى إلى إصابته بكسر في عظام الجمجمة، ووفاته على مالوألقى بنفسه من شرفة الطابق الرابع ب يناير

، وذلك بعد طلبه أكثر من مرة بالخروج من العزل، على الرغم من إصابته بالفيروس، حيث أكد البعض أنه الفور.
 «.85 كوقيد»كان يعاني من أزمة نفسية، نتيجة إصابته بعدوى 

على االنتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث في مستشفى يناير  52 عاما في 11وبلغ من العمر أقدم ُمسن في كما 
 كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة البحيرة .

من الغربية بعد هروب األول  5252وسبق ان رصد تقرير المؤسسة انتحار حالتي انتحار من الذكور في أغسطس 
 انتحر بمستشفى عزل االسكندرية من مستشفى حميات المحلة، واألخر

وكانت األولى شنقا بمنزله من ذكر في محافظة الجيزة ، واألخرى  كانت  5252وحالتي انتحار في يونيو ومايو 
 أولى حاالت االنتحار الحد الذكور في شهر مايو من داخل مستشفى الصدر بالعباسية .

 
 منتحرون أجانب 

في شهر مارس    مقيمين كلها كانتأجانب  2األجانب المقيمين في مصر أيضا في سياق اخر بلغت حاالت انتحار
أكتوبر بمحافظة  1بائي بمدينة ويعمل كهر مع زوجها المصري ربة منزل تايوانية بسبب خالفات زوجيةل األولى

لدور التاسع اأقدمت على االنتحار بإلقاء نفسها من اريتربة كانت لشابة  القت بنفسها من العقار ، والثانية الجيزة 
  ، بسبب مرورها بحالة من االكتئاب حزنا على شقيقتها، التي انتحرت بذات الطريقة في شهر يوليو الماضي

ة عامل نظاف ويعمل، بالقاهرة  من الطابق التاسع بمنطقة البساتين( سنة 58من زيمبابوي )شاب والثالثة بانتحار 
 .دم قدرته على اإلنفاق عليهاسودانية فى االنفصال لع وهيلرغبة زوجته  بسنتر

 اإلنشاء ببنها بمحافظة  القليوبية .بإحدى حجرات عمارة تحت  شنقا، (سنة  22)تاجر سوري الجنسيةل الرابعةو  
 بسبب مروره بحالة نفسية سيئة إثر ضائقة مالية.

 
 مارس  21سيدة السالم في 

أيضا اثارت قضية انتحار سيدة بمنطقة دار السالم بالقاهرة جدل اعالمي كبير في منتصف شهر مارس ، وكانت 
بعد اقتحام جيران المنتحرة لشقتها وكانت مع احدى اصدقائها وقاموا ، السيدة  انتحارالصحف قد أشارت إلى 

من بطشهما  خوفامن شرفة الشقة الخاصة بها  باالعتداء على هذا الشخص بينما قامت السيدة باالنتحار عبر القفز
المشاجرة حدثت على ساللم العقار بين صديق السيدة والمتهمين، وأنهما اعتديا عليه  وهناك من يشير إلى أن

بالضرب ما أحدث إصابته في الرأس والصدر واليدين، وأن السيدة انتحرت عندما شاهدت الجيران يضربون 
 .صديقها

أن النيابة قررت تشريح جثمان المجني عليها؛ لبيان أسباب وفاتها، وأنه من خالل التشريح وأضافت المصادر، 
سوف تظهر تفاصيل كثيرة تساعد النيابة على إظهار الحقيقة، وحسم أنها انتحرت بكامل ارادتها أم أن المتهمين 

 .ساهما في موتها من خالل الترويع
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 : منتحرو مترو األنفاق 

التي انتحار بشهر حاالت انتحار لشباب تحت عجالت قطارات مترو األنفاق بالقاهر منها ح 7شهدت هذه الفترة 
بينما م شاٌب على االنتحار، اأقد،  فبراير 55 ة في محطة حدائق القب شهدت بشهر مارس، حيث ، وحالةفبراير

، كما سقط شخص فبراير  51 في أسفل عجالت مترو األنفاق، بمحطة حدائق المعادي تم رصد حالة أخرى لشاب
ولم يعرف ما هي أسباب مارس ، 82في « العتبة»و« الشهداء»تحت عجالت مترو األنفاق بين محطتي  ثالثيني 

 االنتحار بشكل محدد . 
 

 طفلة البابجي : 
 هاها في منزلبسبب لعبة ببجي في المقطم، بانتحار طفلة داخل غرفة نوممارس  83في أنهت طفلة حياتها شنقا 

ا ، وأنها أثناء لعبه«بابجي» ةالطفلة اعتادت على لعبوكشفت المعلومات أن   .عاما 88، وعمرها «قمر»تدعى  ،
 .داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة

 
  :االنتحارمحاوالت  سابعا:

على التوالي كان  فبراير ـ مارسيناير ـ ( في شهور 2،  1، 7) بمعدل انتحار،محاولة  82رير فترة التقشهدت 
بني المنوفية ، محاوالت، يليها محافظات  7محاوالت انتحار ، يليها محافظة القاهرة بـ  3اعالها في الدقهلية بـ 

 بـ  محاولة انتحار لكل منها .  سويف ، قنا ، شمال سيناء 
 . محاوالت لإلناث  2و محاوالت، 5 كانت هذه المحاوالت اعلى لدى الذكور بمعدل

ـ عاما(  22 – 78) ( ،عاما 72 – 58عاما ( ، ) 81ـ  8) المرحلة منوجاء المتوسط العمري لهذه المحاوالت    2ب
 لكل مرحلة عمرية منها  . محاوالت انتحار

محاوالت منهم " مبيض محارة ، كهربائي سيارات ،  2على مستوى التصنيف المهني جاء تصنيف العامل بـ 
يليه فتاة تيك توك بحالة  انتحار، محاولتي بمعدل  الطالب محاوالت ، يليه  7ربة منزل بـ  تصنيفاد ( ، يليه حد

 . تصنيفهم المهني محاوالت لم يتبين  7، وهناك انتحار واحدة ، 
 محاوالت 1او حبوب قرص غلة او دواء بـ  سموم  بتناول كانت اعلى المحاوالت االنتحار،فيما يتعلق بوسيلة 

من مكان حكومي بمحاولة ، يليها القفز محاوالت انتحار  7الترع المختلفة بـ  غرقا في مياه النيل او،يليها االنتحار 
 وقطع الشرايين بمحاولة واحدة ، وشنقا بمحاولة واحدة .،  انتحارواحدة 

ـ  سيةجاءت االزمة النف االنتحار:اما فيما يخص سبب  ـ محاولتي انتحار  محاوالت ، يليها   2ب  الخالفات األسرية ب

بالخالف مع خطيب المنتحرة  والفشل في  الزواج بمعدل محاولتي انتحار ، وخالفات زوجية أسباب خاصة ، 
ـ حالة واحدة" و هناك ثالث محاوالت   نتحار.انتحار لم يتبين فيهم سبب االبمحاولة اانتحار واحدة  ، مخالفة بناء ب
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