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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals� evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal 16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in

Abdelfattah Farag. 2020. “«
«
The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Corniche.” Aawsat.com. https:��aawsat.com�home�article�2062166�%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89 %D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
10 “
The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https:��www.arabcont.com�project608.
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«
«
The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Corniche.” Aawsat.com. https:��aawsat.com�home�article �2062166�%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«
..«
«
»
‘It Will Change the Face of
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
https:��almalnews.com�%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5�.
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«
«
The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Corniche.” Aawsat.com. https:��aawsat.com�home�article�2062166�%C2%AB%D9%85% D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “
26
Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http:��www.sohag.gov.eg�%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “
The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https:��www.mwri.gov.eg�index.php�ministry -4�news�item�1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “
The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https:��www.mwri.gov.eg�index.php�ministry -4�news�item�1156-2020-04-05-08-17-30.
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مقدمة
قررت األمم المتحدة في ديسممممم ر  ،2019أن يكون  18سمممم تم ر يومول داللول لومسمممملااة في
األجر ،يحتفل به سمممممماويلو ابتداعو م

ل .20201اجلع قرار األمم المتحدة بعد ا تملد مجوس

حقوق اإلنسلن قراروا في يوللو ،20192
أاصممممممي بل من الجمعلم العل مم لممم المت حدة يو ملو دالللو لومسممممممملااة في األجر ،و لم
لمطوب سمممممعه ألله أصمممممحلق م

ممممموحم حقل األجر المتسممممملاي لقلع العمل المتسممممملاي

القلمم .احث القرار وه ا خلذ مزيد م اإلجراعات لتحقل ذلك الهدف.
أثاي القراران وه جهود كلفم مكونلت المجتمع المدني السممملبقم ،لوحد م التمللز في األجر.
كمل شكرا التحللف الدالي لومسلااة في األجور() ،EPICالذي أسس في س تم ر  ،2017ضم
ديد م الماظملت الداللم (ماهل ماظمم العمل الداللم ،اهلئم األمم المتحدة لومرأة،
اماظمم التعلان االتاملم في الملدان االقت
الحكوملت االشركلت .اانضمت م

ممممممملدي ،ااال حلد الدالي لواقلبلت ا ديد م

ر أله التحللف بدايم ل  ،2020اأص حت تمتع بعضويم

لجام سمممللر األ ملل الخلصمممم بللتحللف.ااسمممتق ل المعالون انضممممل م
أنعكلسومممممل لحرك الحكومم الم

مممر لوتحللف بل ت لر

مممممريم وه االلتزا بأهداف األمم المتحدة لوتاملم المسمممممتدامم

.20303

لذا كلن م الضممممراري بعد مرار سمممماتل م انضمممممل م

ممممر لوتحللف ،ابمالسمممم م اللو

العللمي لومسلااة في األجور ،التعرف وه مدى انجلزنل في طري

حقل هدف التحللف؟

سمممممموف ن حث في فجوات األجور بل الجاسممممممل  ،افجوات األجور بل العلمول بللقطلع
الخلك االقطلع العل اقطلع األ ملل العل .
الحظال م خمل اإلح
العلمم ااإلح

ممممممململلت المتلحم االماشممممممورة وه موقع الجهلز المركزي لوتع ئم

ممممممملع ،4زيلدة فجوات األجور بل الاسممممممملع االرجلل في اإلجمللي العل  ،سممممممواع

 -1قرار األمم المتحدة -142/74 :اللو الدالي لومسلااة في األجر ،ديسم ر https://documents-dds-،2019
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/426/81/PDF/N1942681.pdf?OpenElement
- 2قرار مجوس حقوق اإلنسلن في  11موز /يولله  -14/41" 2019المسلااة في األجر"https://documents-dds- ،
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/221/30/PDF/G1922130.pdf?OpenElement
- 3فلتو ،م ر شلرك في االحتفلل بلللو العللمي األال لومسلااة في األجور 18 ،س تم ر https://www.vetogate.com/4172416 ،2020
 - 4دد العلمول الوارد في (الاشرة الساويم المجمعم ل حث القوى العلموم ،2021أبريل  ،2022الجهلز المركزي لوتع ئم العلمم ااإلح لع
() )capmas.gov.egيسلاي  27.2مولون مشتغل ،بلامل في أح لعات التوظف ااألجور اسل لت العمل  ،2021يونلو  ،2022الجهلز المركزي
لوتع ئم العلمم ااإلح لع () ،capmas.gov.egم اال تملد ط قلو الاشرة الساويم إلح لعات التوظلف ااألجور اسل لت العمل لعل ،2021
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حسمممممم ت ط قلو لواشممممممملو االقت

ممممممملدي ،أا الموقع الجغرافي .الك  ،قو

مممممممت الفجوة في

اإلجمللي العل بل القطلع العل االخلك ،اأن باس م ضئلوم.
ايخفي هذا التحس

وه المستوى العل

فلا لت ضخمم مل بل القطلع العل االخلك

في محلفظلت كثلرة ،فمثوول اصوت فجوة األجور بل القطلع الخلك االعل في باي سويف
( 0.113ايعاي هذا أن متوسط مل يح
يح

ل وله العلموون بللقطلع الخلك ُشر متوسط مل

ممممل وله العلموون قري لو في نفس المحلفظم) .كمل اصممممل التفلات بل القطلع العل

االخلك ط قلو لمنشطم االقت

لديم أق

ل في أنشطم الفاون اأنشطم االبداع االتسولم

( 0.0597ايعاي هذا أن العلمول في أنشممممممطم الفاون بللقطلع العل يح
ضممممممعف مل يح

مممممموون وه 16

مممممممل وله العلموون بللقطلع الخلك) .اأذا ذكرنل أمثوم أخرى ،وه ا ت لر أن

ال علمول في الفاون بللق طلع ال عل أ دادوا قول وم ،ن جد أن فجوة األجور بل الق طلع ال عل
االخلك بللاسممم م لوخدملت اإلداريم اأنشمممطم الد م  ،0.258االفجوة في الوسممملطم الملللم
كلنت .0.295
لديال الكثلر م األنشمممممطم االمحلفظلت التي يتسممممملاى فلهل متوسمممممط أجر الاسممممملع مع
الرجلل ،أا يزيد أجر الاسممملع

أجر الرجلل .لك ا ضمممل أن الوزن الاسممم ي لواسممملع 5في أغوب

وك األنشمممممطم االمحلفظلت ضمممممعلف ،بلامل يكون الوزن الاسممممم ي لواسممممملع ك لر في أغوب
األنشطم االمحلفظلت التي يتضل فلهل التمللز ضد الاسلع.
انمحظ أن نس م الاسلع ك لرة في األنشطم التي يح

ل فلهل العلموون وه أقل األجور،

االعكس بللعكس .ايعاي هذا ضعف األجور في األنشطم كثلفم العمللم الاسلملم.

ال لدرة في يونلو  - 2022االتي كلنت في السلب يأ ي بهل متوسطلت األجور لوعلمول بللقطلع العل ااأل ملل العل االخلك ألكثر م
شرة ملل  -ابللتللي كلنت مثل نس م ضئلوم م العلمول بأجر.
أال أنه في الاشرة األخلرة  2021جلع بهل أنهل مثل  19.8مولون قري لو ( ممل يعاي  %73م أجمللي العلمول ) ،كلن م الممك أن يكون ذلك
قدملو في وسلع فئلت العلمول الذي نستطلع معرفم متوسطلت أجورهم .الك أذا أخذنل في ا ت لرنل مل جلع حت اوان " رابعلَ :أطلر
الاشرة" ،ك  ،11م أن " كلنت استجلبم ماشآت القطلع العل اقطلع األ ملل العل باس م  %70م حجم اإلطلر الكوي ،ا ماشآت القطلع
الخلك التي بهل  100لمل فأكثر  ،%50االماشآت ( )99-25كلنت نس م استجلبتهل  ،%10االماشآت (  )24-10كلنت نس م استجلبتهل  ،%5بلامل
شرة ملل  %0.12فقط" .لم يأت ذكر في الاشرة لمل قد يكون قد ا عه معدا
كلنت نس م استجلبم الماشآت التي يعمل بهل أقل م
الاشرة لوتغوب وه وك المشكوم ،اكلف قلموا بحسلق متوسطلت األجور في ظل أن غلل لم ال للنلت لوماشآت الك لرة االتي كون األجور
بهل أكثر كثلراو ماهل في الماشآت ال غلرة امتالهلم ال غر .كمل يثلر التخوف م أن يكون ذلك قد أثر وه متوسط األجور ابذلك قللم بأكثر
م حقلقته.
وه أ داد
ا وه الرغم م ذلك فاح مضطران لوتعلمل مع وك ال للنلت ،مع ذكر ذلك التخوف ا وك المشكوم ،ااضع وصللت لوقلممل
الاشرة اال للنلت لتوضلل ذلك االعمل وه حوه في الاشرات التلللم.
- 5الوزن الاس ي لواسلع في الاشلو /المحلفظم= دد الاسلع العلممت في الاشلو /المحلفظم مقسوملو وه أجمللي العلمول في الاشلو/
المحلفظم
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مثل الاسمملع في محلفظم أسمموان ازنول نسم لول ك لروا ( .)%42.2الكاه يح
أجور ضممممممعلفم جداو،
ال

ممممممل ألي  202جاله أسمممممم و للو (شمممممملموم مل يخ

ممو أيضملو وه

ممممممم لوتأمل االتأمل

ممممحي) .اي ود معدل أجر السممممل م  4جالهلت ،بمل يعاي أجروا شممممهريَأوا أقل م  800جاله

( 51داالر شهريلو) .امل يهمال هال ،انخفلض القلمم الرقملم ألجور الاسلع في القطلع الخلك
بمحلفظم أسوان

العل السلب (حلث كلن متوسط األجر األس و ي  365جاله).6

 - 6أح لعات التوظف ااألجور اسل لت العمل ، 2020
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23462ال لدرة في أغسطس  ،2021ك  87كلن متوسط
 45سل م مل ،بلامل في نفس الاشرة ل  2021ال لدرة في يونلو  ،2022ك  100كلن متوسط أجر
أجر الاسلع األس و ي  365جاله
 54سل م مل.
الاسلع في القطلع الخلك في أسوان  202جاله

7

فجوات األجور
ط قلو ألحدث اإلح

7

ممممممململلت الماشممممممورة ،بوغت فجوة األجور بل الرجلل االاسممممممملع 0.789

بللاسممممم م إلجمللي الجمهوريم ل  ،20218حلث كلن األجر األسممممم و ي لورجلل بللاسممممم م لعدد
سمممممل لت العمل  ،981/56أي  18جالهول قري ول ( 1.5داالر /سمممممل م العمل) 9في سمممممل م العمل
الواحدة .بلامل كلن أجر الاسممممممملع  54/764أي  14جالهول قري ول ( 0.89داالر /سمممممممل م) كأجر لكل
سل م مل.
بلامل كلنت فجوة األجور في القطلع العل اقطلع األ ملل العل  ،0.883حلث كلن أجر
الرجلل  ،51/1911اأجر الاسمملع  ،51/1687ممل يعاي أجر السممل م بللاسمم م لورجلل ،الواسمملع ،37
 33جاله وه التوالي ( 2.1 ،2.4داالر /سل م).
زداد الفجوة في القطلع الخلك ا سمممممممل لو فت ود  ،0.788حلث بود أجر الرجلل االاسممممممملع
 54/721 ،56/949وه التوالي ،أي أن أجر السل م  17جالهول قري ول ،ا 13جالهول قري ول وه التوالي
( 0.8 ،1.1داالر /سل م).
اكلنت فجوة األجور بل الجاسممممل في أجمللي الجمهوريم لعل  2020قدرهل  ،0.89اكلنت
10

وك الفجوة في القطلع الخلك قدرهل  ،0.871بلامل كلنت في القطلع العل .1.094

اكلنت الفجوة بل متوسممط أجور العلمول بللقطلع الخلك االقطلع العل أاسممع بكثلر،
حلث بوغت  0.441في  2021وه مسممممممتوى أجمللي الجمهوريم ،اكلن أجر العلمول بللقطلع
العل حلاهل  ،51/1881أي أن أجر السمممممممل م  37جال هول قري ول ( 2.4داالر /سمممممممل م) ،بلامل في
القطلع الخلك كلن األجر  56/911سمممل م مل ،أي  16جالهول في السمممل م قري لول ( 1.02داالر/
سل م).
افي  ،2020كلنت الفجوة بل متوسممممط أجور العلمول بللقطلع العل االعلمول بللقطلع
الخلك .0.43911

 - 7فجوة األجور بل الجاسل هو مقدار مل كس ه المرأة مقلبل كل جاله م ري ممل يكس ه الرجل ،ايتم حسلبه في هذ الورقم بقسمم
متوسط أجر السل م بللاس م لومرأة وه متوسط أجر السل م بللاس م لورجل .بللمثل يتم احتسلق فجوة األجور بل متوسط أجور العلمول
بللقطلع الخلك ا العلمول بللقطلع العل اقطلع األ ملل العل .
 - 8أح لعات التوظف ااألجور اسل لت العمل  ،2021يونلو  ،2022الجهلز المركزي لوتع ئم العلمم ااإلح لع ()capmas.gov.eg
 - 9أمل  ،فلطمم ،سعر الداالر اللو الخملس  2021-9-30في ال اوك الم ريم  -جريدة الملل () -almalnews.comافقلو لو اك المركزي كلن
سعر شراع الداالر  ،15.66اسعر ال لع 15.76
 - 10ما م العدالم االجتمل لم 18 ،س تم ر  ،2021قرير | فجوات األجور صالعم الرأسملللم  -ما م العدالم االجتمل لم () ،sjplatform.orgك
20
 - 11المرجع السلب
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ايعاي هذا زيلدة ا سممملع الفجوات في كل الحلالت ،اللس قو
القطلع العل االخلك االتي نق

مممهل ،فلمل دا الفجوة بل

ت بقلمم ضئلوم.

ال نتمك م حسمملق فجوات األجور بل الجاسممل ط قلو لومه  ،لوجود الق

 ،ال نجد

له فسمممممملروا ،في قلم األجور اسممممممل لت العمل بل جداال أجور العلمول ط قلو لومه  ،اكل
م جداال أجور العلمول ط قلو لومحلفظلت أا األنشطم االقت

لديم.12

افلمل يوي نركز وه فجوات األجور بل الجاسمممممل سمممممواع ط قلو لواشممممملو االقت
بممللاسمممممم ممم لواطمملق الجغرافي ،اكممذلممك فجوات األجور بل
لواشلو االقت

ممممملدي أا

القطمملع العممل االخمملك ط ق ملو

لدي.

فجوات األجور بين الجنسين
⮚ فجوة األجور بل الجاسل ط قلو لواشلو االقت
كلنت فجوة األجور إلجمللي الجمهوريم ل

لدي

مممممممللل المرأة في كل م األنشممممممطم :أمدادات

الكهربمملع االغمملز اال خمملر اأمممدادات كللف الهواع ،االاقممل االتخزي  ،ااألنشممممممطممم العوملممم
االتقالم المتخ

مممم

ممممم ،التعدي ااسممممتغمل المحلجر ،االمعووملت ااال

مممملالت فقد كلنت

قلمم الفجوة بللتر لب .1.056 ،1.111 ،1.159 ،1.598 ،1.191 :ابللاسمممممم م لاشممممممملو خدمم الغذاع
ااإلقلمم ،سمممملاي أجر السممممل م لكل م الرجلل االاسمممملع ،اكلن  12جاله لوسممممل م (أي 0.77
داالر) ،اكذلك بللاس م ألنشطم الخدملت األخرى ،اكلن  6جاله لوسل م ( 0.38داالر).
كلنت أكثر فجوات األجور بل الجا سل أ سل لو بللا س م إلجمللي الجمهوريم ،في ن شلو
الزرا م اال

لد ااستغمل الغلبلت باس م ( 0.373أي أن الاسلع في الزرا م يتقلضل

ثوث مل يتقلضممل الرجلل) ،ايوله التشممللد اال الع  ،0.678ثم اإلمداد الملمي اشمم كلت ال

قري لو
ممرف

 - 12في القسم الثللث لاشرة التوظف ااألجور لعل  2021المعاون بم "الجداال الم وبم ط قلو لوت الف المهاي ك  ،102اجدنل أن دد سل لت
العمل لواسلع في كل المه قري لو ن ف سل لت العمل لورجلل م نفس المهام ،في الوقت الذي يعت ر اقت مل الاسلع في بقلم
الجداال الخلصم بللمحلفظلت ااالنشطم االقت لديم ط لعي ( فوقت مل الرجلل االاسلع متقلرق ،أحللنلو يكون اقت مل الرجلل أطول م
اقت مل الاسلع ااحللنلو العكس ،اأحللنلو أخري يكونل متسلايل في اقت العمل) .كذلك لم يتم أيراد دد العلمول ط قلو لومه لوعل التللي
وه التوالي في وك الاشرة ،فقد كلن م المعتلد أن حتوي الجداال ط قلو لوت الف المهاي وه أ داد العلمول بكل مهام ك قلم الجداال،
الف أجور العلمول ط قلو
الك بدايم م نشرة التوظف ااألجور لعل  ،2020التي صدرت في أغسطس  2021لم عتد حتوي جداال
مل بل ال للنلت االجملللم الواردة في الت ويب وه حسب المهام مع مل ارد في جداال الت الف
وه أ داد العلمول  .هالك الق
لومه
حسب الموقع الجغرافي أا الاشلو االقت لدي .وه س لل المثلل :متوسط األجر األس و ي إلجمللي الجمهوريم (جموم العلمول ) في جداال
المحلفظلت ااألنشطم االقت لديم  911جاله امتوسط سل لت العمل  56سل م ،بلامل  811جاله ،اسل لت العمل  44سل م مل .يستمر
بللاس م إلجمللي القطلع العل االخلك ،كذلك بللاس م لواسلع االرجلل.
هذا التالق

9

ال

ممممممحي اأدارة امعللجم الافليلت  ،0.682ثم ال

ممممممحم اأنشممممممطم العمل االجتمل ي ،0.775

اأخلروا العقلرات االتأجلر .0.760
ااآلن ،أذا نظرنل لمنشطم التي زيد فلهل أجور الاسلع

الرجلل ،أا األنشطم األ وي أجراو

بللاسمممممم م إلجمللي الجمهوريم ،نمحظ أمروا مه مول بللاسمممممم م لحجم اجود الاسممممممملع في وك
األنشممممممطم .نمحظ زيلدة أجور الاسممممممملع وه أجور الرجلل في كل م األنشممممممطم العوملم ،ا
التعدي ااسممممممتغمل المحلجر ،االمعووملت ااال

مممممملالت ،ا عت ر وك األنشممممممطم ضممممممم

األنشطم األكثر أجراو.
اكلن الوزن الاسمممممم ي لعمل الاسمممممملع في أجمللي العمللم في وك األنشممممممطم الثمث وه
مستوى أجمللي الجمهوريم  %31.6 ،%5.6 ،%15.7وه التوالي.
أمل بللاسمممم م لمنشممممطم األقل أجراو وه المسممممتوى اإلجمللي العل  ،أي أنشممممطم الخدملت
األخرى ،اخممدممملت الغممذاع ااإلقمملمممم ،االتعولم ،ا جمملرة الجموممم ،اأنشممممممطممم الفاون ااالبممداع
االتسولم ،االزرا م اال

لد ااستغمل الغلبلت ،ااألنشطم اإلداريم اخدملت الد م ،اال

حم

اأنشممطم الخدملت االجتمل لم ،فقد كلن الوزن الاس م ي لواسمملع فلهل بللتر لب؛ ،%18.9 ،%27
 .%62.5 ،%9.1 ،%18.4 ،%27.9،%16.5 ،%67.9ايترااح أجر السمممل م في وك األنشمممطم مل بل 6
جاله /سمممل م (أنشمممطم الخدملت األخرى) ،ا  16جاله /لوسمممل م ( ال

مممحم اأنشمممطم خدملت

المجتمع).
ابلامل كلن مثلل الاسمملع بللاس م م إلجمللي العلمول في الجمهوريم  ،%15.5يعاي هذا أن
نشممملطول ااحدوا (األنشمممطم اإلداريم) م بل األنشمممطم األقل أجراو ،ياخف
لواسممملع به

التمثلل الاسممم ي

التمثلل الاسممم ي لواسممملع في اإلجمللي .بلامل ير فع مثلل الاسممملع في ثمثم

أنشطم وه مثلوه في اإلجمللي ،ايقترق مثلل الاسلع في نشلطل م ضعف التمثلل
العل  ،بلامل ي ود أربعم أضعلف مثلوه العل في نشلطل آخري .
ايتضمممل ممل سممم
فلهل

أن األ ملل كثلفم العمللم الاسممململم ت

مممف بللملل أله انخفلض األجور

األنشطم التي يعمل بهل الرجلل بكثلفم.

يقف خوف انحللز فجوات األجور ل

للل الاسلع في العديد م األنشطم بللاس م إلجمللي

الجمهوريم ،زيلدة متوسط أجور الاسلع وه الرجلل في القطلع العل اقطلع األ ملل العل .
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ففي أنشممممممطم التعدي ااسممممممتغمل المحلجر ،االمعووملت ااال
االتشممممللد اال الع ،ااالنشممممطم العوملم االتقالم المتخ

مممم

ممممممملالت ،ااإلمداد الملمي

ممممم ،اأنشممممطم الفاون ااالبداع

االتسمممممولم ،كلنت فجوات األجور بللتر لب هي .1.004 ،1.036 ،1.038 ،1.102 ،1.352 ،1.687 :افي
حم اأنشطم العمل االجتمل ي كلن أجر الرجلل االاسلع متسلاي (  45جاله/سل م).

ال

كلنت أكثر االنشممممطم ا سممممل لو في الفجوة بل الجاسممممل في القطلع العل في االنشممممطم
اإلداريم ،الوسلطم الملللم ،العقلرات االتأجلر ،فكلنت قلمهل بللتر لب.0.683 ،0.651 ،0.461 :
ا بللاظر أله فجوة األجور بل الرجلل االاسلع في القطلع الخلك ،نمحظ زيلدة ك لر فلهل،
اصممموت أله  ( 0.216ممل يعاه قلضمممي الاسممملع خمس مل يتقلضمممل الرجلل قري لو) بللاسممم م
لإلمداد الملمي ،ثم  0.371لوعلمول بللزرا م اال

مممممملد ،ا  0.677في التشممممممللد اال الع .اكلنت

الفجوة في قطلع التعولم ( 0.887يمحظ أنهل نفس الاسممم م في اإلجمللي العل لعد اجود
عولم في القطلع العل ) بأجر  /12سل م لواسلع مقلبل /13سل م لورجلل.
اقد كلنت فجوة األجور في القطلع الخلك ل

للل الا سلع في كل م  :أمدادات الكهربلع،

االاقممل االتخزي  ،ااألنشممممممطممم العوملممم ،ا التعممدي
ااال

ااسممممممتغمل المحمملجر ،االمعووممملت

ممممممملالت ،حلث كلنت فجوات األجور .1.051 ،1.074 ،1.143 ،1.696 ،2.00 :فلمل كلنت األجور

متسمملايم بللاسم م لورجلل االاسمملع في خدملت الغذاع ا أنشممطم الخدملت األخرى بقلمم 12
جاله /سل م 6 ،جاله /سل م.

فجوة االجور بين الجنسين طبقاً للموقع الجغرافي
سممممموف ن دأ بمقلرنم فجوات األجور ط قلو لوموقع الجغرافي مع أجمللي الجمهوريم .اكمل
يت ضل بللشكل رقم ( ،)1نمحظ اجود ذيل طويل ،يكشف الفرق الشلسع بل متوسط أجر
الاسمملع امتوسممط أجر الرجلل ل

ممللل الاسمملع في محلفظم األق

ممر ،حلث بوغت قلمم فجوة

األجور بهل  ،2.393حلث كلن متوسممط أجر السممل م لورجلل  18جالهول لوسممل م ،بلامل متوسممط
أجر الاسلع  43جالهول لوسل م .اكلنت فجوة األجور ل

للل الاسلع كذلك في كل م مطراح

اأسمممملوو اجاوق سمممملالع االفلو االقولوبلم ،حلث بوغت 1.016 ،1.208 ،1.253 ،1.418 ،1.725
وه التوالي .ابوغت الفجوة في القلهرة  ،1بمل يعاي سمملاي أجر الرجلل اأجر الاسمملع اد 21
جالهو في السل م.
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لك

في ومممك

يجمممب ممحظمممم الوزن الاسمممممم ي أل مممداد الاسممممممممملع أله أجممممللي العممملمول

المحلفظلت ،اكلن وه التوالي؛  ،%12 ،%2.3 ،%1.6 ،%9 ،%2.2 ،%13.8افي القلهرة .%13.1
ابلامل كلن ازن الاس ي لوعلممت أجمللول في كل المحلفظلت  ،%16.5ايعاي هذا أن الوزن
الاسممممم ي لوعلممت في المحلفظلت التي كون فلهل أجور الاسممممملع أك ر م أجور الرجلل ،أقل
م الوزن الاسممممم ي اإلجمللي بشمممممكل ل  ،اأن الوزن الاسممممم ي اإلجمللي يترااح م

 7أله 10

أضعلف الوزن الاس ي في ثمثم محلفظلت ماهل.
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أجر الساعة للرجال إجمالي الجمهورية

أجر الساعة للنساء إجمالي الجمهورية

كلنت أ وه فجوات األجور في أسمممممموان بقلمم  ،0.324حلث كلن أجر الرجلل  14جال هول في
سمممممممل م ،بلامل أجر الاسممممممملع  4جاله في السمممممممل م ،يولهل ال حلرة ،الماوفلم ،المالل ،الدقهولم،
بفجوات أجور 0.521 ،0.500 ،0.480 ،0.441 :وه التوالي.
اكلن الوزن الاسمممممم ي لوعلممت ماسمممممموبلو أله أجمللي العلمول في وك المحلفظلت وه
التوالي .%21.4 ،%27.5 ،%29.3،%21.2 ،%42.2 :اكوهل كمل نرى أ وه م الوزن الاسم ي لواسملع
في أجمللي المحلفظلت.
ممل يعاي أن كثلفم واجد الاسلع في المحلفظلت التي تملز الاسلع فلهل بأجور أ وه م
الرجلل أقل م المتوسط العل لتواجد الاسلع ،االعكس بللعكس.
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ااآلن ،ناظر أله فجوة األجور بل
بللعلمول

الجاسمممممممل

ط قممملو لوتوزيع الجغرافي .افلممممل يتعو

بللقطلع العل  ،كلنت فجوة األجور إلجمللي المحلفظلت ( 0.881أجور الرجلل 37

جالهول /سممممممل م ،أجور الاسمممممملع  33جالهول /سممممممل م) ،بلامل كلنت نسمممممم م العمللم م الاسمممممملع
إلجمللي العلمول بللمحلفظلت هي .%13.4
اهالك شر محلفظلت كلنت فجوة األجور ل

للل الا سلع ،اأ مهل الفلو بفجوة ،2.961

حلث أجور الرجلل  16جالهول/سمممممل م ،اأجور الاسممممملع  46جالهول /سمممممل م ،اأقوهل في الشمممممرقلم
بفجوة أجور  ،1.038مع متوسممممط أجر لورجلل  40جالهول /سممممل م ،امتوسممممط أجر لواسمممملع 42
جال هول /سمممممممل م .اكلنت مل بل األ وه ااألقل محلفظلت سمممممموهلم ،االماوفلم ،امطراح،
ا أسمممممموان ،ادمللو ،اال حلرة ،االدقهولم ،ااألق

ممممممر .الديال ثمثم محلفظلت يسمممممملاي فلهل

متوسط أجر الاسلع يسلاي متوسط أجر الرجلل بم ود  25جاله /سل م في الثمثم محلفظم
اهم :باي سويف ،كفر الشلخ ،ال حر االحمر.
بود الوزن الاسمممممم ي لوعمللم م الاسممممممملع في وك المحلفظلت بللقطلع العل ؛ بدايم م
الفلو انتهلع بللشرقلم؛38.2% ، 6.9% ،13.7%، 6.6%، 2.8%، 5.5%، 7.5%، 13.6%، 2.5%، 8.8%
وه التوالي.
اكلن الوزن الاسمممم ي لوعمللم م الاسمممملع بللقطلع العل في باي سممممويف ،اكفر الشمممملخ،
اال حر األحمر؛  %8.5 ،%6.6 ،%9.1وه التوالي.
المل كلن الوزن الاسمممممم ي لواسمممممملع أله أجمللي المحلفظلت في القطلع العل  ،%13.4ممل
يعاي أن هالك  3محلفظلت فقط  -ضمممم  13محلفظم يزيد فلهل متوسمممط أجر الاسممملع
الرجلل أا يتسلاى معه -واجد الاسلع بهل أ وه م المتوسط العل لتواجدهل.
بلامل كلنت أاسع فجوات األجور في القطلع العل في الغربلم ،ابورسعلد ااإلسمل لولم،
وه التوالي ( 0.426أجر الرجلل  26جالهول /سمل م اأجر الاسملع  11جاله /سمل م) ،ا  ( 0.572أجر
الرجلل  46جالهول /سمممممل م ،اأجر الاسممممملع  26جالهول /سمممممل م) ،ا ( 0.589أجر الرجلل  63جالهول/
سل م ،أجر الاسلع  37جالهول /سل م).
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اكلن الوزن الاسمممممم ي لعدد الاسممممممملع العلممت في المحلفظلت الثمث وه التوالي هي:
 .%10.1 ،%7.8،%16محلفظم ماهل كلن الوزن الاسمممممم ي لتواجد الاسممممممملع بهل أ وه م الوزن
الاس ي العل  ،ااثاتلن أقل.
ايعاي هذا أن الظلهرة التي سممم

ا رصمممدنلهل في اإلجمللي العل  ،أي ار لو المحلفظلت

كثلفم العمللم الاسمململم بزيلدة فجوة األجور ،ال ظهر بذلك الوضمموح في القطلع العل  .ربمل
لوجود قوا د قلنونلم ط

 -ألي حد مل وه األقل في األجر األسمملسممي -في كل المحلفظلت

دان فرقم.
بلامل كلنت الفجوة بل الجاسمممل
ل

في األجور ط قلو لوموقع الجغرافي في القطلع الخلك

مممللل الاسممملع في ثمثم محلفظلت فقط اهي األق

مممر ،أسممملوو ،اجاوق سممملالع ،بفجوات

أجور؛  1.253 ،1.369 ،2.402وه التوالي .ا سمملات أجور الاسمملع مع أجور الرجلل في القولوبلم
اسوهلم ( 13جالهول /سل م ا  8جالهول /سل م وه التوالي).
ابود الوزن الاسمممم ي لعدد الاسمممملع في أجمللي العلمول بتوك المحلفظلت؛ ،%8.8 ،%13.8
 %16.6وه التوالي .اكلن في القولوبلم اسممممموهلم  .%22 ،%12بلامل كلن الوزن الاسممممم ي لعدد
الاسلع في القطلع الخلك اإلجمللي العل .%16.6
ايعاي هذا أن كل المحلفظلت التي يزيد فلهل أجر الاسمممممملع

الرجلل أا يتسمممممملاى  -فلمل

دا سوهلم – كلن الوزن الاس ي لواسلع بهل أقل م الوزن الاس ي اإلجمللي.
اكلنت أاسممع فجوات األجور في ال حلرة ،االدقهولم ،اأسمموان ،االماوفلم ،ااإلسمممل لولم
اد؛  0.536 ،0.500 ،0.500 ،0.494 ،0.445وه التوالي.
ابود الوزن الاس م ي لواسمملع في وك المحلفظلت؛  %11.8 ،%30 ،%46.1 ،%21.6 ،%21.5وه
التوالي.
ممل يعاي ار فلع الوزن الاسمممممم ي لواسممممممملع في المحلفظلت ذات فجوة األجور األاسممممممع
بللقطلع الخلك.
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كلنل أقل متوسط ألجور الاسلع في القطلع الخلك في محلفظتي أسوان االمالل ( 4جاله
( 0.26داالر) /سممممل م) ،يولهمل محلفظلت باي سممممويف االماوفلم االدقهولم (  5جاله (0.32
داالر) /سل م) .اكلن أ وه متوسط أجر لواسلع في محلفظم أسوان بللقطلع العل  ،اد 67
جالهول/سل م ،يوله الرجلل بلإلسمل لولم بللقطلع العل بقلمم  63جالهول /سل م.
اأذا حس م ال فجوة أجور الاسمملع بل محلفظتي أسمموان االمالل بللقطلع الخلك م جهم،
اأسوان بللقطلع العل م جهم أخرى ،ستظهر بمقدار ( 0.0579أي أن متوسط أجر الاسلع
في القطلع العل في أسمممموان  13.4ضممممعف متوسممممط أجر الاسمممملع في كل م باي سممممويف
االماوفلم االدقهولم).

فجوة األجور بين القطاع العام والقطاع الخاص
فجوة األجور بل القطلع العل االخلك ط قلو لوموقع الجغرافي
يتضممممممل م الشممممممكممل رقم ( )3أن األجور في القطمملع العممل أ وه م األجور في القطمملع
الخلك في كل المحلفظلت.13
ل ذا قررنل بحث فجوة األجور بل متوسممممممط مل يح
ماسمممممموبلو أله متوسممممممط مل يح

مممممممل وله العلموون بللقطلع الخلك

مممممممل وله العلموون بللقطلع العل اقطلع األ ملل العل

بللاس م لكل المحلفظلت.
كلنت أقل فجوات األجور بل القطلع الخلك االعل ا سمممل لو في ال حر األحمر ثم األق

مممر،

اكلنت  0.918 ،0.939وه التوالي ،حلث أجر السل م في القطلع العل فلهمل وه التوالي 25
جالهول/سمممل م ا  23جالهول /سمممل م ،بلامل كلن األجر في القطلع الخلك  24جالهول /سمممل م21 ،
جالهول /سل م.

 - 13محلفظلت :الوادي الجديد ،اشملل سلالع ،اجاوق سلالع للس بهل قطلع ل  ،لذا ظهر في الشكل ثمثم نقط حمراع اد ال
أجور القطلع الخلك أ وي ماهل.
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متوسط أجر الساعة للعاملين بالقطاع العام
متوسط أجر الساعة إجمالي الجمهورية

كلنت أاسممممممع الفجوات في أسمممممموان ثم الدقهولم ،ثم باي سممممممويف اد ( 0.200 ،0.113أي أن
العلمول في القطلع الخلك يتقلضممممممون خُمس مل يتقلضمممممممل العلموون بللقطلع العل ) ،ا
 0.214وه التوالي .حلث كلنت أجور العلمول بللقطلع العل بهذ المحلفظلت  53جال هول/
سممممممل م 44 ،جالهول /سممممممل م 25 ،جالهول /سممممممل م ،بلامل كلنت متوسممممممطلت األجور في القطلع
الخلك؛  6جاله /سل م 9 ،جاله /سل م 5 ،جاله /سل م وه التوالي.
ابود أقل متوسمممط أجر لوسمممل م في القطلع الخلك ب اي سمممويف قلمم  5جالهلت ،بلامل
كلن أ مهل في القطلع العل بلإلسمممل لولم بقلمم  60جالهول /سممل م .يمل يعاي أن متوسممط
مل يتقلضممممل العلموون بللقطلع العل في اإلسمممممل لولم  12ضممممعف متوسممممط مل يتقلضممممل
العلموون بللقطلع الخلك ب اي سويف.

فجوة األجور بين القطاع العام والخاص طبقاً للنشاط االقتصادي
هالك ثمثم أنشمممطم احلز فلهل فجوة األجور ل مممللل القطلع الخلك؛ اهي اإلمداد الملمي
اشممم كلت ال مممرف ال مممحي اأدارة امعللجم الافليلت ،االمعووملت ااال ممملالت ،االتشمممللد
اال امملع .حلممث كمملنممت فجوة األجور وه التوال؛  .1.040 ،1.070 ،1.072بلامممل كمملنممت األجور في
القطلع العل االخلك متسممملايم في الزرا م اال ممملد ااسمممتغمل الغلبلت بقلمم  15جالهول/
سل م.
اكلنت أكثر الفجوات ا سمممممل لو في أنشمممممطم الفاون ااالبداع االتسمممممولم بقلمم ( 0.066أجر
السمممممممل م لوقطلع العل  187جال هول ،ا 12جال هول لوقطلع الخلك) ،ولهل األنشممممممطم اإلداريم
اخدملت الد م ،االوسمممملطم الملللم ،االعقلرات االتأجلر بقلم فجوات؛ 0.304 ،0.295 ،0.285
وه التوالي.
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