 ٪ 0 ,9إخنفاض يف عــدد حــاالت إصـــابــات العمل عام 1024
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أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم املوافق  " 1025 / /النشرة السنوية إلحصاءات
إصـابـات الـعمـل يف منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام /األعــمــال الـعـام والــقطـــاع
الـخــاص (  50عامل فأكثر ) عام  " 1024ومن أهم املؤشرات اإلحصائية ما يلي :
بـلـغ إجـمالي عدد حاالت إصابات العمل  29601حالة عام  1024مقابل  29669حالة عام  1023بإخنفاض
قدره  64حالة بنسبة  ٪0 ,9موزعة كاآلتي :

 ٪ 99,7من اإلصابات يف القطاع العام  /األعمال العام
التوزيع النسبي إلصابات العمل طبقا للقطاع
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بلغ عدد حاالت إصابات العمل بالقطاع احلكومي 1123حالة
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بنسبة  ، ٪23,5القطاع العام /األعمال العام  22120حالة
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بنسبة  ٪ 99 ,7والقطاع اخلاص (50عامل فأكثر)  3336حالة
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بنسبة  ٪26 ,2من إمجالي عدد احلاالت .
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 ٪ 26,5مــــن اإلصــــــــــابـــــــــات للــــــــذكــــــــــور
بــلــغ عــــدد حـــاالت إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر  25231حالة بنسبة  ٪ 26,5واإلناث
 2770حـــالــــــة بـنســـبـــة  ٪ 20,5من إمجالي عدد احلاالت .

 ٪30,7مــن اإلصــــابـــــات فـــي حمــــافــظـــة الـقــــاهـــرة
سجلت حمافظة القاهرة أكرب عدد من حاالت إصابات العمل حيث بلغت  5222حالة بنسبة  ، ٪ 30,7يليها
حمافظة األسكندرية 3922حالة بنسبة  ، ٪ 12,2بينما سجلت حمافظة مطروح أقل عدد من حاالت
إصابات العمل حيث بلغت  9حاالت بنسبة  ٪0, 04من إمجالي عدد احلاالت.

 ٪34,6مـن اإلصــابـــات يف عــمــال تـشغيـل املــصــانـــع
ومــشـغــلوا املــاكــينــات وعــمــال اإلنــتــاج
سجلت مهنة عمال تـشغيل املصـانع ومـشغلوا املـاكينات وعمال اإلنتاج اكرب عدد من حاالت اإلصابة
حيث بلغت  5602حالة بنسبة  ، ٪ 34,6يـليهـا مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو اإلخـصـائـيني بعدد 4922
حالة بنسبة  ، ٪ 17,7بـينما بلغ أقل عدد بني الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد
املــتـخـصـصــني  11حالة بنــسبــة  ٪0,2من إجــمــالـي عـــدد احلــــاالت .

 ٪ 91,6مـن اإلصـابات يف نشـاط الصنـاعات التحـويـلـيــة
سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـرب عدد من حـاالت إصـابـات العمل حيث بلغت 20939حالة
بنسبة  ،٪91,6يليه نشاط النقل والتخزين بعدد 1134حالة بنسبة ، ٪23,1بينما بـلـغ أقــل عدد
لـحاالت إصابات العمل يف نشاط الفنون واإلبداع والتسلية  6حاالت بنسبة  ٪0,2من إمجالي عدد
احلاالت .

 ٪ 24,2مـن اإلصـــابــات وقــعـت فـي مـكـان العـمــل
بلغ عدد حاالت اإلصابة اليت وقعت يف مكان العمل  24111حالة بنسبة  ٪ 24,2من إمجــالـي عــدد
حـاالت إصـابات الـعمل  ،اما باقي احلاالت فقد حدثت إما بالطريق من أو إلي مكـان العمـل بـعدد
 1920حــالـة وبنسبة  ٪ 25,6من إمجالي عدد احلاالت 0
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