 ٪9.3ىضبة اخنفاض فى عدد اصابات حوادخ الطزق عاو 2021
أصدر اجلَـــاس املزكـشي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوو الجالثاء
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اليشزة الضيوية ليتائج حوادخ الضيارات والقطارات عاو  2021وكـاٌ مـً أٍـه مؤشزاتَا ما يلي :
أوالً :ىتائج حوادخ الضيارات :
 بلغ عدد إصابات حوادخ الطزق  51511اصابة عاو  2021مقابل  56789اصابة عاو  2020بيضبة اخنفاض
.%9.3
 على مضتوى احملافظات تأتي حمافظة الدقَلية أعلى عدد اصابات فى حيح بلغ  11630إصابة وأقل عدد
إصابات فى حمافظة االقصز حيح بلغ  102إصابة عاو .2021
 يعد شَز يوليو أعلى شَور الضية مً حيح إصابات حوادخ الطزق حيح بلغ  4918اصابة بيينا شَز ديضنرب ٍو
اقل الشَور حيح بلغ  3710إصابة عاو .2021
 بلغ عدد املتوفني  7101متوفى عاو  2021مقابل  6164متوفى عاو  2020بيضبة ارتفاع .%1552
 بلغ عدد اصابات الذكور  41670مصاب عاو  2021مقابل  46324مصاب عاو  2020بيضبة اخنفاض ،%10
بيينا بلغ عدد إصابات اإلىاخ  9331مصاب عاو  2021مقابل  10222مصاب عاو  2020بيضبة اخنفاض
.%857
 باليضبة لفئات الضً داء أعلي عدد مصابني يف الفئة العنزية ( 15 -صية) بعدد  14703مصاب ويلية فئة ( -
 25صية) بعدد  10134مصاب ويليَه فئة ( 35 -صية) بعدد  7156مصاب  ،بيينا اقل عدد كاٌ فئة (65 +
صية) بعدد  1178مصاب عاو . 2021
 داءت إصابات حوادخ الطزق طبقا ملضتددو الطزيق فى املزتبة االوىل (الزكاب) بعدد  17805مصاب يليَا
(املشا)) بعدد  12948مصاب عاو . 2021
 بلغ معـدل القضــوة (عدد الوفيات للل  100مصاب)  13.8عاو  2021مقابـل  1059عــاو  2020بيضبة
ارتفاع .%2656

 بلغ معدل متويف  100 /الف ىضنة  750عاو  2021مقابل  6.2عاو  2020بيضبة ارتفاع . %1259
 بلغ معدل متوفى  100/الف مزكبة  6551عاو  2021مقابل  57.1عاو  2020بيضبة ارتفاع .% 14
 بلغ معدل مصاب  100/الف ىضنة  50.5عاو  2021مقابل  5654عاو  2020بيضبة اخنفاض .%1055
 بلغ معدل مصاب  100/الف مزكبة  472.6عاو  2021مقابل  52558عاو  2020بيضبة اخنفاض . %10.1
ثاىياً :ىتائج حوادخ القطارات :
 بلغ عدد حوادخ القطارات  978حادثة عاو  2021مقابل  898حادخ عاو  2020بيضبة ارتفاع % 859
 بلغ اعلى عدد حوادخ قطارات علي مضتوى املياطق فى ميطقة (وصط الدلتا و الوصطى) بعدد
 243حادثة بيضبة  ،%24.8و أقل عدد يف ميطقة (اجليوبية) بلـغ  82حادثة بيضبة . %854
 بـلغ عدد املتوفني فى حوادخ القطــارات  405متوفى عاو 2021مقـابل  296متويف عاو  2020بيضـبة
ارتفــاع . %3658


بلغ عدد املصابني 769مصاب عاو  2021مقابل 525مصاب عاو  2020بيضبة ارتفاع %46.5

 تعترب حوادخ القطارات تبعاً للنضؤلية ( مضؤلية الغري ) ٍي أ علي صبباً حلدوخ حوادخ القطارات حيح بلغت 693
حادثة بيضبة  %7059عاو .2021
 بلغ معـدل حـوادخ القطـارات عاو  2021باليضبة للعـدد التقديزى للضلـ اٌ فى ميتصف العــاو ( 0510حادثة
 10000 /ىضنة) بيينـا بلـغ معــدل احلــوادخ باليضبـة لعــدد ركــاب القطــارات ( 359حادثة  /مليوٌ
راكب) .
 بلغ معــدل قضوة حوادخ القطــارات (  5257متويف  100 /مصاب ) عاو  2021بيينا كـاٌ  56.4متوفى عاو
. 2020
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