مبناسبة اليوم العاملى لإلقالع عن التدخني
 %2.02من املصريني مدخنون فى 2.02
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاا الياوم الثالثاا املوافا  2017 / 5 / 30بياناا صايايا مبناسابة
االحتاال باليوم العاملي لإلقالع عن التدخني والذى تُنظمه منظمة الصاية العاملياة ( )WHOفاى اااا ى والاثالثني مان
شهر مايو مان كاع عاام إلباراز امل ااصر الصايية املرتبااة بتعااصي التبا والادعوي سا وفاا سياساا فعالاة للياد مان
سستهالكه.
يتم االحتاال هذا العام حتت شعار " التب  -خار يهد التنمية " حيا تادعو املنظماة مجياا البلادان سا سعااا
األولوية للجهو الرامية سا مكافية التب وتاعيع هذه اجلهو كجز مان االساتجابة خلااة التنمياة املداتدامة
لعام .2030
وفى فو بيانا التدخني واملدخنني التى مت رصدها سقرتانا ب بي القوى العاملة عن الربا الرابا من عام ، 2016
لعينة ممثلة للدكان املصريني ( 15سنة فأكثر) كانت النتائج كاآلتى :
 ٪20.2 من سمجاالي الدُاكان ( 15سانة

نسبة المدخنين  15سنة فأكثر

فأكثر) مدخانون وهاو ماثثاع  12.6ملياون

38.5

٪

ندمة وفقا لتقاديرا الداكان لعاام ، 2016
20.2

وتبل ا نداابة املاادخنني بااني الااذكور، ٪38.5
مقابع  ٪1.5بني اإلناث .
 18.8 مااان الداااكان يااادخنون ب اااكع
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 ٪23.8من ال باب فى فئة العمر ( 44-25سنة) مدخنون .

 %31.5 ندبة املدخنني بني من ثكنهم القرا ي والكتابة أو اااصلني على شها ي حمو األمية ،وتبل هذه الندبة
%14.5بني اجلامعيني.

ووفقا لبيانا حب الدخع واالنااق واالستهالك لعام  ،2015أظهر بيانا التدخني املؤشرا التالية:
 يتعرض حنو  23مليون فر للتدخني الدلبى بدبب وجو فر مدخن أو أكثر اخع األسري ونصف هذا العد
تقريبا من اإلناث ،أى أن اإلناث لدن مبنأى عن خار التدخني على الرغم من أن ندبة املدخنا من اضة.
 ٪ 41.2 من أصياب األعمال مدخنون  ،وتبل هذه الندبة  ٪34.1بني من يعملون بأجر نقدى ،أقع ندبة
مدخنني بني األفرا خارج قوي العمع حي تبل  ٪3.5وهذا مؤشر اجيابي حي أن معظم هذه الائة من الالبة
فى مراحع التعليم امل تلاة ومن ربا املنازل.



 1722جنية متوسط اإلنااق الدنوى لألسري املصرية (مدخنون وغري مدخنون) على التدخني ،ويبل هذا املتوسط

 3968جنية لألسر املدخنة فقط (فى عينة املدح) أى حواا  331جنية شهريا.
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