
  

ان صحفي   ب

اب حول    الیوم العالمي للش

  ماجد عثمان

ة العامة لألمم المتحدة في  سمبر  17أقرت الجمع اً  12 أن یوم 1999د علن یوما دول  أغسطس س
اب عمالً  اب (لشبونة،  للش ة التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولین عن الش  - 8التوص

عمل دراسة ، )1998أغسطس  12 صیرة"   حوث الرأ العام " ز المصر ل ة قام المر هذه المناس و
ة عن أهم األرقام واإل ع .تجم اب المصر الش ات الخاصة    حصائ

اب  فى الفئة العمرة ( وقد ة الش للراضة  سنة ) الممارسین 29- 15أظهرت الدرسة انخفاض نس
وج2014لعام  %55 إلى 2009فى عام  %67من  ور واإلناث حیث ، و د اختالف واضح بین الذ

ور  ة بین الذ بینما انخفضت  2014في عام   %68إلى  2009عام في  %83من انخفضت النس
اب فى الفئة العمرة  %35ما أن  .%41إلى  %51بین اإلناث من  قبلون  35- 13من الش سنة 

ات السرعة من مرة إلى  ًا. 3على تناول الوج   مرات إسبوع

وجد ور الذین تتراوح أعمارهم من ا %28 حوالي و ًا،  اماً ع 35-13بین  لذ یدخنون السجائر حال
شة بإنتظام مقابل  %3 حوالىو  شة على اإلطالق.أفادوا أن %90یدخنون الش   هم ال یدخنون الش

المخدرات   ما یتعل  اب فى الفئة العمرة  %2حوالى  فإنأما ف جروا تعاطي  35- 13من الش
ش بوأظهرت األرقام أن  ،المخدرات ة المخدرات األكثر إستخدامًا هو مخدر الحش ممن  %78نس

انجو بنسیتعاطون المخدرات،  ه ال ة  %40 ةیل ، وذلك حسب ما جاء في %21ثم األقراص بنس
اب لعامي    .2014،2009مسح النشء والش

  



اب المصر حولنتائج أظهرت و  صیرة في الذ أ وسائل اإلعالم استطالع رأ الش ز  جراه مر
اب %42أن حوالي  ،2014فبرایر  ستخدمون  عاماً  35-18 بینالذین تتراوح أعمارهم  من الش

ل یومي في  ش تر، الواتس اب،.....)  س بوك، تو أدوات التواصل االجتماعي على االنترنت (الف
ستخدمونها على اإلطالق، في حین أن  %22مقابل  ة دائمًا و  %7ال   %28قرأون الجرائد الورق

انًا، و قرأونها على اإلطالق. %65قرأونها أح   ال 

طالة وآمال ال ما یتعل  اب، أظهرت األرقام وف اب في  الهجرة لد الش لعامي مسح النشء والش
اب في الفئة العمرة أن  2014،2009  في عام % 16 قد تراجعت من)  29- 15( طالة الش

ة ترتقع من 2014فى عام  %13إلى  2009 ة ا %23لألمیین إلى  %2، وأن هذه النس لنس
ة أو    أعلى.للحاصلین على شهادة جامع

اب فى الفئة العمرة ( %16وأجاب  یتطلعون للهجرة إلى الخارج على المد أنهم ) 35-13من الش
عید،  ة أو أعلى حیث حیث بلغت ال ة للحاصلین على شهادة جامع النس اتها  ة أعلى مستو هذه النس

اب ف %23أن  ه تطلع فى الهجرة.من الش    ى هذه الفئة لد

اني و  ات في عمر ( %15إلى أن  2014الصحي تشیر نتائج المسح الس ) سنة قد 19-15من الفت
ة بین من   .%87) سنة إلى 29- 25هن في عمر ( سب لهن الزواج، وترتفع هذه النس

اب للخطاب الدیني في مصر، فقد أظهرت نتائج ما یتعل بنظرة الش االستطالع الذ أجرته  وف
اب على  2014صیرة  في فبرایر  یرون أن منهم  %50أن ) سنة 35-18مرة (الفئة الع فيالش

ام  اب للق ًا في تعبئة الش ن أن یلعبوا دورًا إیجاب م رجال الدین على المستو المحلي (القرة/الحي) 
ة المجتمع المحلي في مقابل   %37ال یوافقون على ذلك، في حین أن  %21بدور إیجابي في تنم

اب  ةمن الش ان أن یلعبوا  رجال الدین على المستو المحلي (القرة/الحي) یوافقون على أنه في إم
اسي  ًا في الحد من التوتر الس   ال یوافقون على ذلك. %30في مقابل دورًا إیجاب

  


