مبناسبة اليوم العاملى لإلقالع عن التدخني
 %6161من إمجالي السُكان مُدخنون عام 2162/2162
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم السبت  2162 / 5 / 26بياناً صحفياً مبناسبة اليوم العاملي
لإلقالع عن التدخني والذى أقرته (منظمة الصحة العاملية) فى احلادى والثالثني من شهر مايو من كل عام بهدف املساهمة
يف محاية أجيال احلاضر واملستقبل ليس فقط من العواقب الصحية املدمرة النامجة عن التبغ ،بل أيضاً من اآلفات
االجتماعية والبيئية واالقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ.
وتهدف محلة هذا العام إىل حث احلكومات على زيادة قيمة الضرائب املفروضة على التبغ لتصل إىل مستويات حتد من
استهالكه ،مع مشاركة منظمات اجملتمع املدني فى حتفيز اجملتمع جتاه ذلك.
وفيما يلى بعض مؤشرات التدخني فى اجملتمع املصرى من واقع بيانات مسح الدخل واإلنفـاق واالستهالك لعـام :2162/2162

 6266 مليون مدخـن ميثلون  %6161من إمجالي عدد السُكان ( 65سـنة فـككثر) عـام ( ،2162مـنه  1مليـون
مدخن يف احلضر 166 ،مليون مدخن يف الريف).
 % 2262 نسبة التدخني بني الذكور ،وبلغت النسبة بني اإلناث  %162فقط أى أن ظاهرة التدخني فى مصر تعترب
ظاهرة ذكورية باألساس.
 أكثر من  21مليون فرد غري مدخنني ولكنه عرضة للتدخني السلبى داخل األسرة (فقط) بسـبب وجـود فـرد
مدخن أو أكثر باألسرة.

نسبة المدخنين وفقا ً للفئات العمرية
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 ٪2162 من إمجـاىل املـدخنني يف الفئـة العمريـة مـن
) 22-25سنة( %62 ،فى فئة الشباب من ) 22-61سنة(.

25-44

18-24

 ٪5.61 من إمجالي املدخنني حاصلني على شهادة أقل من

نسبة المدخنين وفقا ً للحالة التعليمية %
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 ٪5.62 من املدخنني يعملون بكجر نقدي ٪6.62 ،من اصحاب األعمال.
 %266 من االنفاق الكلى لألسرة املصرية ينفق على التدخني.
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جامعى فأعلى

أقل من متوسط

 6112 جنيه ًا متوسط نصيب األسرة املصرية من اإلنفاق السنوى على التدخني.
 2115 جنيهاً متوسط اإلنفاق السنوى على التدخني لألسرة التى بهـا فـرد أو أكثـر مـدخن (وفقـاً لعينـة مسـح
الدخل واإلنفاق عام .)2162/2162
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