 ٪9.82نسبة اخنفاض فى عدد اصابات حوادث الطرق عام 9292
أصدر اجلهـــاز املركـزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  9291 / /النشرة

السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام  9292وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي :
أو ًال :نتائج حوادث السيارات :
 .1بلغ عدد اصابات حوادث الطرق  987.2اصابة عام  9292مقابل  72227عام  9212بنسبة
اخنفاض .%9.82
 .9بلغ اعلى عدد اصابات على مستوى احملافظات فى حمافظة الدقهلية  19787اصابة واقل عدد
اصابات فى حمافظة القاهرة  912اصابة عام .9292
 .3يعد ش هر يناير اعلي شهور السنة من حيث اصابات حوادث الطرق حيث بلغ  8729اصابة بينما شهر
يونيو هو اقل الشهور حيث بلغ  39.9اصابة عام .9292
 .7بلغ عدد املتوفني  8187متوفى عام  9292مقابل  8799متوفى عام  9212بنسبة اخنفاض .%.83
 .9بلغ عدد اصابات الذكور  78397مصاب عام  9292مقابل  83931عام  9212بنسبة اخنفاض ،%97
بينما بلغ عدد اصابات اإلناث  12999عام  9292مقابل  18373عام  9212بنسبة اخنفاض .%3788
 .8بلغ اعلي عدد مصابني يف الفئة العمرية ( 19 -سنة)  18392مصاب يلية الفئة العمرية ( 99 -سنة)
 1198.مصاب ويليه الفئة العمرية ( 39 -سنة)  .1..مصاب  ،بينما اقل عدد كان يف الفئة
العمرية ( 89+سنة)  1978مصاب عام . 9292
 .7جاءت اصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى املرتبة االوىل بعدد  1.217يليها
(مشاه) بعدد  17728مصاب عام . 9292

 ..بلغ معدل القسوة (عدد الوفيات لكل  122مصاب)  1282متويف عام  9292مقابل  .87متويف
عام  9212بنسبة ارتفاع .%928.
 .2بلغ معدل( متويف  122 /الف نسمة)  889عام  9292مقابل  882عام  9212بنسبة اخنفاض . %1281
 .12بلغ معدل( متوفى  122/الف مركبة)  9781عام  9292مقابل  9.89عام  9212بنسبة اخنفاض .% 987
 .11بلغ معدل( مصاب  122/الف نسمة)  9887عام  9292مقابل  .189عام  9212بنسبة اخنفاض .%3287
 .19بلغ معدل( مصاب  122/الف مركبة)  9998.عام  9292مقابل  82981عام  9212بنسبة
اخنفاض %9787
ثاني ًا :نتائج حوادث القطارات :
 .1بلغ عدد حوادث القطارات  .2.حادثة عام  9292مقابل  1779حادثة عام  9212بنسبة
اخنفاض . % 3787
 .9بلغ اعلى عدد حوادث قطارات علي مستوى املناطق فى منطقة (وسط الدلتا)  991حادثة بنسبة
 ،%9788و اقل عدد يف منطقة (غرب الدلتا)  22حادثة بنسبة . %12
 .3بلغ عدد املتوفني  928متوفى عام  9292مقابل  999متويف عام  9212بنسبة اخنفاض . %7388
 .7بلغ عدد املصابني  999مصاب عام  9292مقابل  ..2مصاب عام  9212بنسبة اخنفاض .%7282
 .9بلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان ( 2822حادثة  12222 /نسمة) بينما بلغ املعدل
بالنسبة لعدد الركاب ( 982حادثة  /مليون راكب) عام . 9292
 .8بلغ معدل قسوة حوادث القطارات (متويف  122 /مصاب )  9887متويف عام  9292بينما كان
 9281متوفى عام . 9212
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