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 ضس املصس١ٜعًٞ األدزاض١ يكٝاع أثس فريٚع نٛزْٚا 

 

 دزاضـ١ إصداز بٝاًْا صحفًٝا مبٓاضب١   2222 َازع    28املٛافل           دحالا  أصدز ادتٗـاش املسنصٟ  يًتعب١٦ ايعا١َ ٚاإلحصا٤ ايّٝٛ

َـٔ  ، ٚذيـو  2222رب ُطرت٠ َٔ أنتٛبس ٚحت٢ ْٗاٜ٘ غٗس دٜخالٍ ايف ٚذيو أثس فريٚع نٛزْٚا ع٢ً حٝا٠ االضس٠ املصس١ٜ يًتعسف عًٞ

خالٍ ايتػريات اييت طسأت عًٞ َدٟ ٚعٞ االضس٠ بأعساض ٚخطـٛز٠ فـريٚع نٛزْٚـا ، ٚنـريو عًـ٢ تـال إضـتٗالى األضـسٙ املصـس١ٜ          

ايػرا٥ٝ٘(،  ٚاذتاي١ ايع١ًُٝ يًُػتػًني باإلضاف٘ اىل زصد أِٖ األضايٝب ايت٢ تتبعٗا األضس ملٛادٗـ١ تًـو    غري –يهاف١ ايطًع )ايػرا١ٝ٥

 .ايفرت٠ ٖرٙخالٍ  ايت٢ طسأت ايتػرياتإظٗاز بٗدف ايطابك١  كاز١ْ َع ايدزاض١ٚذيو َ. ادتا٥ح١ ٚتأثريٖا عًٞ دخٌ االضس٠

 

 :املؤغساتٖرٙ ايتحطٔ ف٢ ٚد٘ أ يبٝإؤغسات امل ِٖ فُٝا ٢ًٜ إضتعساض أل  

 :إْتػاز ايفريٚع َٚعًَٛات االضس حٍٛ أعساض اإلصاب١ ٚنٝف١ٝ َٛاد١ٗ إْتػاز ايفريٚع .1
 

ٕ أفادت بأ%( َٔ االضس 51إٔ ) ٚفسادٖا بايفريٚع، أأحد  بإصاب١ تػههت%( َٔ األضس قد 2.31)  إٔأٚضحت ْتا٥ج ايدزاض١  -

 %( َٔ اإلصاب88.١تأندت َٓٗا )، ٚباالصاب١اذتساز٠  أِٖ  أعساض االغتبا٠ ١ زتفاع دزدإ

َٔ  ١ضاض٢ ف٢ ايٛقاٜأضًٛب أعتُد ع٢ً غطٌٝ االٜد٣ بايصابٕٛ نت بأْٗاأفادت ١ %( َٔ االضس املصسٜ 02أنجس َٔ ) -

ملٛاد١ٗ إْتػاز  ١ضافٝإايٛضع اإلقتصاد٣ ال ٜتحٌُ قٝاّ ايدٚي١ بأ٣ أدسا٤ات  بإٔ%( َٔ االضس.8.3) أفاد ، نُا ايفريٚع

 .ايفريٚع
 

 :أثس فريع نٛزْٚا ع٢ً تػري تال إضتٗالى األضس .2
 

َٔ  ايًحّٛ   األفساد يبعض ايطًع حٝح شادت ْطب١ االضتٗالىضتٗالى أٚضحت ايدزاض١ إٔ ٖٓاى حتطٔ نبري يف أتاط إ -

%( ، 2838%( ، ).283%( ع٢ً ايتٛاىل َكابٌ ).223%( ، )2530%(، )2832%( ، )232.) ١ٚايطٝٛز ٚاالمساى ٚايفان١ٗ بٓطب

خنفطت إإ إْفام االضس عًٞ َصازٜف ايٓكٌ ٚاملٛصالت  الحغتنُا %( ع٢ً ايتٛاىل خالٍ ايدزاض١ ايطابك١. %1( ، )2238)

 %( خالٍ ايدزاض١ ايطابك2838.١َكابٌ ) (%532بٓطب١ )

%( خالٍ 0232%( َكابٌ )..نُاَات( بٓطب١  تصٌ ايٞ حٛايٞ ) -َٔ األدٚات ايطب١ٝ )قفاشات  ضسزتفع اضتٗالى األإ نُا -

%( خالٍ ايدزاض١ 0231%( َكابٌ )2.0.%( ، املٓعفات ٚاملطٗسات بٓطب١ )2238ايدزاض١ ايطابك١ أٟ بصٜاد٠ قدزٖا )

 .طبكا يًدزاض١ %(.) زتفعت فٛاتري اإلْرتْت بٓطب١إايطابك١،نُا 
 

 :تػري اذتاي١ ايع١ًُٝ يًُػتػًنيأثس فريٚع نٛزْٚا ع٢ً  .3
 

 

 (%.183) َكابٌ %(.253)أصبحت ْطب١ َٔ تأثست حايتِٗ ايع١ًُٝ حٝح ذتاي١ املػتػًني  تبني إٔ ٖٓاى حتطٔ نبرينُا  -

اذتاصًني  االفساد، ٚناْت أقًٗا ف١٦ %(230.) بٓطب١ِٖ األنجس تأثسًا  ٜٚهتب أٜكس ف١٦ َٔناْت  ٚخالٍ ايدزاض١ ايطابك١،

 .%(.223) حٝح بًػت  ع٢ً غٗاد٠ أع٢ً َٔ ادتاَع٢

ختفٝض االدس ٖٞ بايٓطب١ يألضباب ايت٢ أدت إىل حدٚخ إخنفاض ف٢ دخٌ األفساد ف٢ ظٌ أش١َ نٛزْٚا، فهاْت أع٢ً ْطب١  -

  .%(2231%( ثِ  االدسا٤ات االحرتاش١ٜ حٝح  بًػت )2.%( ًٜٝٗا غًل ايٓػاط ْٗا٥ٝا بٓطب١ تصٌ اىل )838.بٓطب١ )
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