مبنـــــاسبـــــــة
اليـــوم العاملــــــي للعــمل الالئــق
 %70.8من العاملني بأجر يعملون يف عمل دائم
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم الثالثاء املوافق  2019/10 /8بياناً صحفي ًا
مبناسبة اليوم العاملي للعمل الالئق والذي حيتفل به يف السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار
الكنفيدرالية النقابية العاملية عام  2008لتعزيز فكرة العمل الالئق للحصول على احلقوق األساسية
للعاملني وخاصة حقهم فى العمل الالئق والكرامة.
كما يشري مفهوم العمل الالئق إىل تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة يف ظروف
من احلرية واملساواة واألمن والكرامة.وطبقًا ملنظمة العمل الدولية ،يتضمن العمل الالئق فرص عمل
مناسبة ،توافر أجور عادلة ،ضمان اجتماعي لألسر ،إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وحتقيق اإلدماج
االجتماعي ،وإتاحة مساحة من احلرية لألفراد للتعبري عما يشغلهم ،واملساهمة واملشاركة يف اختاذ القرارات
اليت تؤثر على حياتهم وحتقيق التكافؤ يف الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء  ،ويأتي االحتفال
باليوم العاملى للعمل الالئق  2019حتت شعار ((االستثمار يف رعاية االقتصاد)) .
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى مجهورية مصر العربية من واقع حبث القوى
العاملـــــة لعام  2018الذي يشري الي:

 % 43.3معدل املساهمة فى النشاط اإلقتصادى ( 15سنه فأكثر) لعام 2018
• بلغ معدل املساهمة فى النشـاط االقتصــــــادي
(قوة العمل منسوبة إىل عدد السكان 15سنه
فأكثر)  %43.3على مستوى إمجاىل
اجلمهورية عام .2018

معدل المساهمة فى النشاط األقتصادى
67.6

• التفاوت امللموس بني كل من الذكور اإلناث فى
معدالت املساهمة يف النشاط االقتصادي حيث
ارتفعت معدالت املساهمة بني الذكور الي أكثر
من ثالثة أضعاف مثيالتها بني اإلناث
فبلغت %67.6مقابل %18.3لإلناث عام
 .2018وتشري البيانات أن هذا التفاوت هو
النمط السائد يف سوق العمل املصري.
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 % 39.0معدل التشغيل لعام 2018
سجــــل معدل التشغيل (عدد املشتغلني منسوباً اىل عدد السكان  15سنه فأكثر) للذكــور % 63.0
مقابل  %14.4لإلناث.

عناصر العمـــــل الالئــــق:
تتضمن فكرة العمل الالئق عددا من العناصر أهمها:

•

دميومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم):
 %70.8من العاملني بأجر يعملون يف عمل دائم

سجلــــت نسبة العاملني فـــى عمــــل دائـم  %70.8مـــن إمجالي العاملني بأجر وترتفــــــع هذه
النسبـــة إىل  %89.3بني اإلناث مقابل  %67.1للذكور.
سجلت نسبة العاملني فى عمل دائم بالقطاع احلكومي أعلى نسبة حيث بلغت  %98.5يليها العاملني فى
القطاع العام واألعمال العام بنسبة  ،%97.3وسجلت أقل نسبة للعاملني يف عمل دائـــم يف القطاع اخلاص
(خارج املنشـــــآت) بنسبة .%25.9

•

احلماية االجتماعية والصحية:
مما ال شك فيه أن توافر احلماية االجتماعية والصحية للعاملني هلا أثر كبري يف إحساس العمال باالستقرار
واألمان وتشري نتائج البحث إىل:
 % 48.1من العاملني بأجر مشرتكني يف التأمينات االجتماعية

بلغت نسبة العاملني املـشرتكني يف التأمينات االجتماعية
 %48.1من مجلة العاملني بأجر ،وترتفع هذه النسبة اىل
 %72.0بني اإلناث مقابل  %43.2للذكور.
بلغت نسبة العاملني املشرتكني يف التأمينات االجتماعية
يف القـطاع احلكومي لتـصل إىل  %97.1من مجـلة
العاملني بأجر يف القطاع احلكومي ،ثم العاملني بالقطاع
العام واألعمال العام بنسبة  ،% 93.1بينما كان العاملني
بالقطاع اخلاص (خارج املنشآت) هم األقل نـسبة حيث
بلغت  %9.6من مجلة املشرتكني يف هذا القطاع.
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نسبة العاملني بأجر واملشرتكني يف التأمينات اإلجتماعية لعام 2018
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 % 42.1من العاملني بأجر مشرتكني يف التأمني الصحي
• بلغت نسبة العاملني املشرتكني فى التأمني الصحى

نسبة العاملني بأجر واملشرتكني يف التامني الصحي لعام 2018

 %42.1من مجلة العاملني بأجر وترتفع هذه النسبة
بني اإلناث إىل  %69.4مقابل  %36.6بني الذكور.

92.3

• بلغت نسبة العاملني املشرتكني يف التأمني الصحـــى

73.3

فــى القطـــاع احلكـومى لتصل إىل  %96.9من
مجلة العاملني بأجر يليها العاملني بالقطاع العام
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العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:
تت ضممن العنا صمر األ سما سمية للعمل الالئق توافر عقد عمل قانونى مكتو بني العامل و صماح
العمل ،وتشري مؤشرات حبث القوى العاملة لعام  2018إىل:

 %44.8من العاملني بأجر يعملون بعقد قانوني
• بلغت نسبة العاملني بعقد قانونى  %44.8من مجلة العاملني بأجر وترتفع هذه النسبة بني اإلنـاث
لتصــــــل إىل  %72.6مقابل  %39.1بني الذكور.
• بلغت نسبة العاملني بعقد قانونى فى القطاع احلكومى  %96.1ويليها العاملني بالقطاع العام
واألعمال العام بنسبة  ،%92.9ثم العاملني بالقطاع االستثماري بنسبة  %80.6ثم العاملني بالقطاع
اخلاص (داخل املنشآت) بنسبة  .%31.1وتصل هذه النسبة إىل أقل مستوياتها بني العاملني فى
القطاع اخلاص (خارج املنشآت) حيث تبلغ  %2.7من مجلة العاملني بأجر يف هذا القطاع.
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فى التأمني الصحى حيث بلغت النسبة  %1.5من مجلة
العاملني بأجر يف هذا القطاع.
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واألعمال العام بنسبة  %92.3ثم االستثماري بنسبة
 ،%73.3وتبلغ هذه النسبة  %23.9بني العاملني فى
القطاع اخلاص (داخل املنشآت) ،بينما سجل القطاع
اخلاص (خـارج املنشـآت) أقل نسبة للعاملني املشرتكني
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عدد ساعات العمل يف األسبوع:

من العناصر األساسية للعمل الالئق متوسط عدد ساعات العمل يف األسبوع ،وتشري البيانات إىل:

 45.7ساعة متوسط عدد ساعات العمل يف االسبوع
• بلغ متوسط عدد ساعـات العمل األسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقاً للنشاط االقتصادي  45.7ساعة.
• ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل األسبوعية بني الذكـور لتصل اىل  46.4ساعة مقارنة باإلناث فيبلغ
املتوسط  42.1ساعة.
• بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية بني العاملني يف أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة 52.8
ساعة ثم نشاط جتارة اجلملة والتجزئة  52.0ساعة وأقل متوسط لساعات العمل األسبوعية بني العاملني
يف نشاط التعليم  39.9ساعة.
• متوسط عدد ساعات العمل االسبوعية يصل أعلى مستوياته بني العاملني يف القطاع اخلاص ( داخل املنشأة)
حيث يبلغ  50.4ساعة ثم يليه القطاع االستثماري  49.9ساعة  ،ويليه القطاع العام واألعمال العام
 45.0ساعة بينما ينخفض هذا املتوسط إىل  41.6ساعة بالقطاع احلكومي.

*مصدر البيانات النشرة السنوية لبحث القوي العاملة 2018
ص 2086 . .صالح سامل – مدينة نصر  /القاهرة

P.O. Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt

ت  /العالقات العامة ، )02(24020231 :المركز القومى للمعلومات  )02(24020574فاكس رئاسة الجهاز )02(24024099
موقع الجهاز  http//: www.capmas.gov.eg :البريد األلكتلرونىEmail: pres_capmas@capmas.gov.eg :
*لالستعالم  :أ /عبدالفتاح محمد خالف 01008037200
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