 ٪13,1من اإلصابات يف القطاع احلكومي عام 2018
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة القـوي العاملــة الــيوم األربعـاء املوافـــق
 " 2019 / 8 / 28النشرة السنوية إلحصاءات إصـابـات الـعمـل يف منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي
والــقطـاع الــعــام /األعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (  50عامل فأكثر ) والقطاع االستثماري عام
" 2018
ومن أهم املؤشرات اإلحصائية ما يلي :
حاالت االصابة طبقا للنوع
2018
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• بلــا الــا عــدح حــاالت اصــابات
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 ٪ 42من اإلصابات يف القطاع العام  /األعمال العام عام 2018
التوزيع النسبي إلصابات العمل طبقا للقطاع
2018

• بلا عدح حاالت إصابات العمل بالقطاع احلكومي
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 1878حالـــة بنســـبة  ، ٪13,1القطـــاع العـــام
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/األعمال العام  6033حالة بنسبة  ٪ 42والقطاع
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اخلاص ( 50عامل فأكثر)  5978حالة بنسبة
 ٪ 41,6والقطاع االسـتثماري  479حالـة بنسـبة
 ٪ 3,3من إلالي عدح احلاالت .
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القطاع الخاص القطاع العام  /القطاع الحكومى
االعمال العام

 ٪91,9مــــن اإلصــــــــــابـــــــــات للــــــــذكــــــــــور عام 2018
• بــلــا عــــدح حـــاالت إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر  13199حالة بنسبة ٪91,9
واإلناث  1169حـــالــــــة بـنســـبـــة  ٪ 8,1من إلالي عدح احلاالت .

 ٪26,7مــن اإلصــــابـــــات فـــي حمــــافــظـــة القــــاهـــرة عام 2018
•

سجلت حمافظة القاهرة أكرب عدح من حاالت إصابات العمل حيث بلغت  3834حالة بنسبة
 ، ٪26,7يليها حمافظة اجليزة بعدح 2504حالة بنسبة  ، ٪ 17,4بينما سجلت حمافظة الواحي
اجلديد أهل عدح من حاالت إصابات العمل حيث بلغت  6حاالت بنسبة  ٪0,04من إلالي عدح
احلاالت .

 %40.7من اإلصابات يف مهنة الفنيون ومساعدوا االخصائيني عام 2018
• سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو اإلخـصـائـيني  5852حالة بنسبة  ، ٪ 40,7يليها مهنة
احلرفيون ومن اليهم بعدح  2379حالة بنسبة  ، ٪ 16,6بـينما بلا أهل عدح بني الـمزارعـون

وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد املــتـخـصـصــني  86حالة بنــسبــة  ٪ 0,6من
إجــمــالـي عـــدح احلــــاالت .

 ٪60,1مـن اإلصـابات يف نشـاط الصناعات التحـويـلـيــة عام 2018
• سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـرب عدح من حـاالت إصـابـات العمل حيث بلغت
 8631حالة بنسبة  ،٪60,1يليه نشاط النقل والتخزين واالتصاالت بعدح 1358حالة بنسبة
 ، ٪9,5بينما بـلـا أهــل عدح لـحاالت إصابات العمل يف نشاط الوساطة املالية عدح  5حالة
بنسبة . ٪0,03

 ٪ 28,3مـن اإلصـــابــات يف كيفية اإلصابة (اخلطأ أو التصاحم بأشياء) عام 2018
• بلا اكرب عدح حلاالت اإلصابة يف( اخلطأ أو التصاحم بأشياء )  4059حالة بنسبة ، ٪28,3
يليها ( سقوط األشخاص )  4003حالة بنسبة  ، ٪ 27,9بينما كان أهل عدح حلاالت اإلصابة
يف ( حواحث االنفجار )  31حالة بنسبة  ٪0,2من إلالي عدح احلاالت.
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