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 كلية القانون/ كلية النور اجلامعة
ٜعد اجمل٢ٓ عًٝ٘ ذلٛزا ٖاَا َٔ ذلاٚز ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، بٛصؿ٘ َٔ ٚقع عًٝ٘ 
ايؿعٌ، َٚٔ ٖٓا نإ تسنٝص ايهجري َٔ ايدزاضات اخلاص١ بايعًّٛ اجلٓا١ٝ٥ ع٢ً ايدٚز ايرٟ 
ٜؤدٜ٘ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف ادٚاز ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، ضٛا٤ انإ ذيو اثٓا٤ حتسٜو ايدع٣ٛ اٚ يف 

 دٚز ايتخكٝل اٚ احملان١ُ؛ البٌ حت٢ اثٓا٤ ايطعٔ باحلهِ اجلصا٥ٞ.

داز اجلاَع١  يف نتاب١ ايصادز عٔ ُد ايٓعُٝٞ. اضا١َ امحد ذلد ـٚزصد املؤي
يف َصس دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥ دٕٚ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اييت ٜٓعسٖا  اجلدٜد٠

ايكطا٤ اجلٓا٥ٞ تبعا يًدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، اال بايكدز ايرٟ ميهٔ َٔ خالي٘ بٝإ ايدٚز ايرٟ 
 ميازض٘ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف َباشست٘ يًدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥. 

سض املؤيـ ملٛضٛع٘ َٔ خالٍ بابني االٍٚ جا٤ بعٓٛإ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف تع
َباشس٠ ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، ٚاآلخس حتت عٓٛإ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف اْٗا٤ ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، 

 ٚضبل ذيو ؾصٌ متٗٝدٟ جا٤ حتت عٓٛإ تأصٌٝ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥.

ازئ ْبر٠ تازخي١ٝ عٔ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف قسا٠٤ ايؿصٌ ايتُٗٝدٟ تعطٞ يًك
َساحٌ ش١َٝٓ قدمي١، ٚقبٌ االشاز٠ اىل تًو املساحٌ ايص١َٝٓ البد َٔ اعطا٤ تعسٜـ يًُج٢ٓ 
عًٝ٘، إذ تبآٜت ايتعسٜؿات ٚذيو الختالف ايصا١ٜٚ اييت ٜٓعس َٓٗا اىل اجمل٢ٓ عًٝ٘، َٚهُٔ 

، ؾٗٓاى تعسٜؿا طبكا يًُديٍٛ ايًػٟٛ االختالف ميهٔ  إ ٜجٛز طبكا ملٔ ٜٓطب ايٝ٘ ايتعسٜـ
 ٚايؿك٘ ٚآخس طبكا تٓاٚيت٘ ايكٛاْني ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ٚنٌ ذيو تٓاٚي٘ املؤيـ مبطًبني.

                                                      

 .الموضوع مقال مراجعة)*( 
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ٚإ نٓا ضٛف ال ْتطسم اىل ايتعسٜـ ايًػٟٛ، ؾإ املكصٛد باجمل٢ٓ عًٝ٘ يف 
ٞ قبً٘ املٓعٛز ايؿكٗٞ "بأْ٘ نٌ َٔ أضست ب٘ اجلسمي١، اٚ ٖٛ نٌ شدص ًٜصّ اجلاْ

بتعٜٛض ايطسز ايٓاشئ عٔ ؾعً٘"، ثِ تصد٣ املؤيـ اىل دلُٛع١ اخس٣ َٔ ايتعازٜـ 
االخس ؾكد  ٙاييت تٓعس اىل املكصٛد باجمل٢ٓ عًٝ٘ َٔ خالٍ ايكصد اجلٓا٥ٞ. أَا االجتا

تصد٣ يبٝإ املكصٛد باجمل٢ٓ عًٝ٘ بايرتنٝص ع٢ً املصًخ١ احمل١ُٝ، ٖٚرا ٖٛ ايسأٟ 
 ايػايب يف ايؿك٘. 

ملؤيـ قد تطسم يف عدد َٔ جص٥ٝات ايؿصٌ ايتُٗٝدٟ يدٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف ٚا
ايكٛاْني ايكدمي١ يف ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥ نايكٛاْني ايعساق١ٝ ايكدمي١ ٚايكٛاْني املصس١ٜ ايكدمي١، 

 ؾطال عٔ ايكإْٛ ايسَٚاْٞ ٚايكإْٛ االْهًٝصٟ. 

دع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، ٚمت ايباب االٍٚ جا٤ حتت عٓٛإ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف َباشس٠ اي
تكطُٝ٘ اىل ؾصًني تٓاٍٚ ؾٝ٘ املؤيـ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف حتسٜو اجلصا١ٝ٥ يف ايؿصٌ االٍٚ، 
ؾايكٛاْني االجسا١ٝ٥ اعطت يًُج٢ٓ عًٝ٘ دٚزا يف حتسٜو ايدع٣ٛ ؾٗٛ َٔ ميًو ضًط١ 

سمي١ اضتعُاٍ ايٛض١ًٝ ايكا١ْْٝٛ َٔ اجٌ بح ايسٚح بايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، باعتباز إ ٚقٛع اجل
قد اصاب حك٘ دٕٚ غريٙ، ع٢ً إ ايبعض ٜسجع اىل اضظ اخس٣ حلل اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف 

 ايشه٣ٛ اجلصا١ٝ٥، َٚٓٗا ايٓص ع٢ً ٖرا احلل يف ايتشسٜعات اجلصا١ٝ٥.

ٖٚٓاى اجتاٙ آخس قٝد دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف حتسٜو ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥ ٚجعً٘ دٚزا 
ا١ٝ٥ ايًبٓاْٞ  قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصاضتجٓا٥ٝا، ٚخصٛصا يف اجلٓح ٚاجلٓاٜات نُا يف

، ايرٟ مسح بتخسٜو اجلٓح عٔ طسٜل احاي١ املتِٗ َباشس٠ اَاّ 2002يط١ٓ  823زقِ 
احملانِ املدتص١، ؾؿٞ اجلٓاٜات اجاش يًُج٢ٓ عًٝ٘ تكدِٜ شه٣ٛ َصخٛب١ بادعا٤ َدْٞ 

دٚز يف حتسٜو ايدع٣ٛ يكاضٞ ايتخكٝل، اَا االجتاٙ االخري ؾٗٛ ايتٛضع يف َٓح اجمل٢ٓ عًٝ٘ 
، ؾايدع٣ٛ تبدأ بإبالؽ اٚ 2992اجلصا١ٝ٥ ، َجٌ قإْٛ االجسا٤ات اجلٓا١ٝ٥ ايطٛداْٞ يط١ٓ 

شه٣ٛ َٔ ايشدص ايرٟ ازتهبت اجلسمي١ حبك٘، ٚيف ذات االجتاٙ ذٖب املشسع ايعساقٞ يف 
 يف َادت٘ االٚىل.  2992يط١ٓ  28قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصا١ٝ٥ زقِ 

ِ ايشه٣ٛ ٖٛ حل خايص يًُج٢ٓ عًٝ٘ ال ٜجبت اال ي٘ ٚحدٙ، ع٢ً إ إ حل تكدٜ
اجمل٢ٓ عًٝ٘ ممهٔ إ ٜهٕٛ شدصًا طبٝعًٝا اٚ شدصًا َعًٜٓٛا ٖٚٛ َٔ تعسض يالعتدا٤ 
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ٚحلك٘ ايطسز جسا٤ ازتهاب اجلسمي١ َٔ قبٌ اجلاْٞ، ٚقد خيتًـ ايٛضع احٝاْا ؾُٝا اذا 
 تعدد اجمل٢ٓ عًِٝٗ.

ؤيـ ؾٝ٘ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ اثٓا٤ ضري ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥، ايؿصٌ ايجاْٞ تٓاٍٚ امل
نخطٛزٙ اجسا٤ات ايدع٣ٛ، اذ َٔ حك٘ حطٛز جًط١ احملان١ُ ْٚص قإْٛ اصٍٛ 

اىل ضسٚز٠ إ تتٛىل احمله١ُ تبًٝؼ اجمل٢ٓ عًٝ٘ مبٛعد  248احملانُات اجلصا١ٝ٥ يف املاد٠ 
، ع٢ً إ َٔ املِٗ االشاز٠ اىل احملان١ُ، يٝتُهٔ َٔ حطٛز مجٝع اجسا٤ات ايتخكٝل ايٓٗا٥ٞ

 إ حطٛز اجمل٢ٓ عًٝ٘ جًطات احملان١ُ يٝظ شسطا يصخ١ اجلًطات اٚ الْعكاد احمله١ُ.

ٚيًُج٢ٓ عًٝ٘ دٚز اجيابٞ يف جًطات احملان١ُ اثٓا٤ حطٛزٙ َٓٗا احلل يف تكدِٜ 
ايدؾٛع ٚايطًبات ذات ايعالق١ مبٛضٛع ايشه٣ٛ ٚيف اثباتٗا ٚطًب مساع ايشٗٛد 

شتِٗ، ٚميتد حل اجمل٢ٓ عًٝ٘ حت٢ بعد صدٚز احلهِ، إذ َٔ حك٘ ايطعٔ باحلهِ َٚٓاق
اَاّ احمله١ُ االع٢ً دزج١، ٚيف ايعسام ي٘ احلل يف ايطعٔ باحلهِ ايصادز ضٛا٤ َٔ ذله١ُ 
اجلٓح اٚ َٔ ذله١ُ اجلٓاٜات، ٜٚعد ايطعٔ باألحهاّ احد٣ ايٛضا٥ٌ املباشس٠ يًٛصٍٛ اىل 

َٔ قإْٛ اصٍٛ  249عًٝ٘، ٚبني املشسع ايعساقٞ يف املاد٠ احلل ايرٟ ٜدعٝ٘ اجمل٢ٓ 
 احملانُات اجلصا١ٝ٥ اجسا٤ات ايطعٔ ٚاثازٙ. 

ايباب ايجاْٞ َٔ ايهتاب قد جا٤ حتت عٓٛإ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف اْٗا٤ ايدع٣ٛ 
اجلصا١ٝ٥، قطُ٘ ايباحح اىل ؾصًني، االٍٚ جا٤ حتت عٓٛإ دٚز اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف اْٗا٤ 

صا١ٝ٥ بإزادت٘ املٓؿسد٠ َٚٓٗا ايتٓاشٍ عٔ ايشه٣ٛ ايرٟ ٜعد تصسؾا قاْْٛٝا ايدع٣ٛ اجل
صادزًا بإزاد٠ َٓؿسد٠ يًُج٢ٓ عًٝ٘ اخلاي١ٝ َٔ اٟ عٝب َٔ عٝٛب االزاد٠، ٚمبكتطاٙ ٜصسح 
اَاّ ج١ٗ قطا١ٝ٥ يف َد٠ َع١ٓٝ بٛقـ ايطري يف ايشه٣ٛ ٚايتٓاشٍ عٔ َطُٕٛ احلل ايرٟ 

 ضبل ٚإ صسح ب٘. 

بال شو خيتًـ عٔ حل اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف تكدِٜ ايشه٣ٛ، ؾايتٓاشٍ ميجٌ ٚايتٓاشٍ 
عدٍٚ اجملين عًٝ٘ عٔ زأٜ٘ ٚاْصساف ازادت٘ اىل ايتٓاشٍ ايرٟ خيتًـ عٔ ايعؿٛ، ؾصاحب 
احلل يف ايتٓاشٍ ٖٛ اجمل٢ٓ عًٝ٘، يف حني إ صاحب حل ايعؿٛ ٜتجطد باجملتُع ممجال 

يف اٟ َسح١ً ناْت عًٝٗا ايدع٣ٛ؛ البٌ حت٢ ٚإ  بايطًط١ ايتشسٜع١ٝ، ٚاذا نإ ايعؿٛ ٜصدز
نإ قد صدز حهِ بٗا، ؾإ ايتٓاشٍ جيب إ ٜصدز اثٓا٤ ايطري يف ايشه٣ٛ َٚٔ اجمل٢ٓ 
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عًٝ٘ بايرات بٛصؿ٘ صاحب احلل، ٚيهٔ قبٌ صدٚز احلهِ ايؿاصٌ بايدع٣ٛ، ؾإذا َا صدز 
يًُج٢ٓ عًٝ٘ إ ٜتٓاشٍ  ٔاحلهِ تهٕٛ ايدع٣ٛ ٚاحلهِ ؾٝٗا قد اصبح حكا يًُجتُع ال ميه

 عٓ٘.   

ايتأٌٜٚ صادز٠  ٌٚايتٓاشٍ جيب إ ٜهٕٛ صسحيا، بعبازات ٚايؿاظ ٚاضخ١ ال حتتُ
ٜشرتط إ ٜسد بًػ١ َع١ٓٝ، ٚزمبا  عٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ ٚنًٝ٘، ٜٚصدز نتاب١ اٚ شؿًٜٛا، ٚال

َعًكا ع٢ً  ٕٜسد ضُٓٝا ٜطتٓج َٔ بعض تصسؾات اجمل٢ٓ عًٝ٘، ٚايتٓاشٍ جيب إ ال ٜهٛ
شسط؛ بٌ باتا. ٚإ ٜصدز اثٓا٤ االجسا٤ات اٚ ايتخكٝل ٚال ذلٌ ي٘ بعد صدٚز احلهِ، اال إ 
املشسع قد اشاز يف ْصٛص قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصا١ٝ٥ اىل ْعاّ ايصؿح عٔ اجلاْٞ 

، ٜٚكبٌ َٓ٘ ضٛا٤ أنإ احلهِ قد انتطب ايدزج١ 842-883بعد صدٚز احلهِ، يف املٛاد
 اّ مل ٜهتطب بعد. ايكطع١ٝ

 جٚاجلسا٥ِ اييت ٜطسٟ عًٝٗا تٓاشٍ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يٝطت َٔ طبٝع١ ٚاحد٠، إذ ال ٜٓت
ايتٓاشٍ اثسٙ َباشس٠ بعد تكدِٜ اجمل٢ٓ عًٝ٘ طًب٘ يًكطا٤، ؾاجلسا٥ِ تتؿاٚت عكٛبتٗا َٚٔ 

اثسٙ يف بعض اجلسا٥ِ، ٚاشاز املشسع ايعساقٞ يف قإْٛ اصٍٛ  جثِ ؾإٕ ايتٓاشٍ ال ٜٓت
حملانُات اجلصا١ٝ٥ اىل إ ايتٓاشٍ ٜطسٟ اثسٙ ع٢ً اجلسا٥ِ اييت اشرتط يتخسٜهٗا َٔ قبٌ ا

اجمل٢ٓ عًٝ٘، اييت عكٛبتٗا احلبظ اقٌ َٔ ض١ٓ، ٚاجلسا٥ِ اييت ٜتِ قبٍٛ ايصًح ؾٝٗا دٕٚ 
اشرتاط َٛاؾك١ ايكاضٞ عًٝ٘. اَا اجلسا٥ِ اييت تتجاٚش عكٛبتٗا احلبظ ايط١ٓ، ؾايتٓاشٍ ال 

ٙ َا مل ٜكرتٕ طًب ايتٓاشٍ مبٛاؾك١ ايكاضٞ، نُا يف جسا٥ِ ايتٗدٜد ٚاالٜرا٤ ٚاتالف اثس جٜٓت
 االَٛاٍ ع٢ً ايسغِ َٔ إ عكٛب١ ٖرٙ اجلسا٥ِ ٖٞ احلبظ اقٌ َٔ ض١ٓ.

تطسم املؤيـ بعد ذيو اىل ايعؿٛ عٔ اجلسمي١ يف ايٓعاّ االجسا٥ٞ اجلٓا٥ٞ االضالَٞ 
عؿٛ يػ١ ٚاصطالحا ثِ بني احله١ُ َٔ ايعؿٛ يف املبخح ايجاْٞ، َطتعسضا املكصٛد باي

َٚصادزٙ اييت ٖٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايشسٜؿ١ َٚٔ االمجاع، ٚصٛال اىل ايسأٟ 
 ايرٟ طسح٘ املؤيـ مبشسٚع١ٝ ايعؿٛ يف ايٓعاّ االجسا٥ٞ اجلٓا٥ٞ االضالَٞ.  

ٝ٘ يف اْٗا٤ ايدع٣ٛ ايؿصٌ ايجاْٞ َٔ ايباب ايجاْٞ تٓاٍٚ ؾٝ٘ املؤيـ دٚز اجمل٢ٓ عً    
اجلصا١ٝ٥ باالتؿام َع املتِٗ يف َبخجني، االٍٚ بعٓٛإ ايصًح يف اجلسا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً االؾساد، 



 -ةدراسة مقارن–دور المجني عليه في الدعوى الجزائية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

404 

ؾُٝا خصص ايجاْٞ يًصًح بني اجمل٢ٓ عًٝ٘ ٚاجلاْٞ يف ايٓعاّ االجسا٥ٞ اجلٓا٥ٞ 
 االضالَٞ.

ٕ اذ اختًـ ايؿك٘ يف اعطا٤ تعسٜـ دقٝل يًُكصٛد بايصًح يف اطاز ايكاْٛ
اجلٓا٥ٞ، ؾايبعض قاٍ بإٔ ايصًح ٖٛ عكد ٜتِ بني اجمل٢ٓ عًٝ٘ ٚاجلاْٞ ٜعرب نٌ َُٓٗا 
بإزادت٘ عٔ زغبت٘ يف اْٗا٤ ايٓصاع، ؾٗٛ اذٕ تصسف قاْْٛٞ بني ازادتٞ اجمل٢ٓ عًٝ٘ 

إ ٜٓتج اثسٙ َا مل ٜهٔ يف املدد ايكا١ْْٝٛ اييت اشرتطٗا املشسع. ٜٚبدٚ  ٔٚاجلاْٞ، ٚال ميه
اجلٓا١ٝ٥ قد اتؿكت ع٢ً اجلسا٥ِ اييت جيٛش ؾٝٗا ايصًح،  َٚٓٗا تًو اجلسا٥ِ اييت  إ ايكٛاْني

ٜتٛقـ حتسٜهٗا ع٢ً شه٣ٛ َٔ قبٌ اجمل٢ٓ عًٝ٘، َٚٓٗا قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصا١ٝ٥ 
 ايعساقٞ يف َادت٘ ايجايج١، بٛصـ إ ايطسز ميظ اجمل٢ٓ عًٝ٘ يف جطدٙ اٚ يف َاي٘. 

َؤداٙ باْ٘ ٌٖ حيل يًٛزث١ ايصًح َع اجلاْٞ، بعض ٜٚتبادز اىل ايرٖٔ ضؤاٍ 
ايكٛاْني اجابت بإ حل ايصًح حل خاص باجمل٢ٓ عًٝ٘ دٕٚ غريٙ ال ٜٓتكٌ اىل غريٙ، 
ضٛا٤ اناْٛا ٚزث١ اّ َٔ شدص آخس، ٖٚرا َا ذٖبت ايٝ٘ اغًب ايكٛاْني اجلصا١ٝ٥ نايكإْٛ 

الف ذيو بإ اجاش ايصًح يف ايعساقٞ ٚايكإْٛ ايهٜٛيت، اال إ املشسع املصسٟ ذٖب خ
 حاي١ ٚؾا٠ اجمل٢ٓ عًٝ٘. 

ْٚتؿل َع املؤيـ يف ايسأٟ ايرٟ تبٓاٙ َٔ إ ايصًح املكدّ َٔ قبٌ اجمل٢ٓ عًٝ٘ 
جيب إ ٜكرتٕ مبٛاؾك١ املتِٗ، ؾسمبا تهٕٛ ايدع٣ٛ نٝد١ٜ ٚاْ٘ ال ميهٔ اثباتٗا، عًٝ٘ البد 

حي١ اّ ض١ُٝٓ، ٚضهٛت املتِٗ عٓد َٔ اخر َٛاؾك١ املتِٗ ضٛا٤ اناْت ٖرٙ املٛاؾك١ صس
عسض ايصًح دٕٚ إ ٜعًل عًٝ٘ ٜطتؿاد َٔ اْ٘ زض٢ ضُين ٜؿطس ع٢ً اْ٘ َٛاؾك١ ع٢ً 
ايصًح. ٚايصًح ال ٜشرتط شهال خاصا ب٘، ؾُٝهٔ إ ٜكدّ نتاب١ اٚ شؿاٖ٘، ٚاذا قدّ 

ٕ ايطًب شؿاٖ٘ ؾإ قاضٞ ايتخكٝل اٚ احملكل إ ٜجبت ذيو يف ذلاضس ايدع٣ٛ، ٚإ ٜهٛ
إ ال ٜهٕٛ َعًكا  بٚاضخا ال يبظ ؾٝ٘ اٚ إ ٜؤٍٚ عهظ املساد َٓ٘، ٚقبٍٛ ايصًح جي

ع٢ً شسط، ٚايكإْٛ ايعساقٞ مل ٜسد ؾٝ٘ ْص جيٝص ايصًح بني طسيف ايدع٣ٛ يف اجلسا٥ِ 
 زايٛاقع١ ع٢ً االؾساد بعد صدٚز احلهِ، ٜٚؿطس ايبعض إ ٖرا االجتاٙ ايسغب١ يف اضتكسا

ايت١ُٗ املطٓد٠ اىل اجلاْٞ قد مت اثباتٗا، ٚقبٍٛ ايصًح يف ٖرٙ املسح١ً االحهاّ، ضُٝا ٚإ 
ٜؿطس ع٢ً اْ٘ اعطا٤ ايؿسص١ يألؾساد يف تعطٌٝ حهِ ايكإْٛ، ٖٚرا ٜعين تعًٝل االحهاّ 

 ع٢ً زغب١ املتداصُني.
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َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصا١ٝ٥ قصس قبٍٛ  293املشسع ايعساقٞ يف املاد٠ 
ِ اييت عكٛبتٗا احلبظ َد٠ ض١ٓ اٚ اقٌ، يف حني إ ايصًح يف اجلسا٥ِ اييت ايصًح ع٢ً اجلسا٥

تصٜد عكٛبتٗا ع٢ً ايط١ٓ ال ٜٓتج اثسٙ َا مل ٜهٕٛ َكرتْا بكبٍٛ َٔ ايكاضٞ املدتص. ٚإ 
نإ املؤيـ ٜعرتض ع٢ً َٛقـ املشسع ايعساقٞ َٔ اشرتاط٘ َٛاؾك١ ايكاضٞ ع٢ً قبٍٛ 

ا ال تصٜد عٔ ض١ٓ، بٛصـ ذيو ٜؿٛت ايؿسص١ َٔ ايصًح ايصًح يف جسا٥ِ ذلدد٠ عكٛبتٗا مب
ٜٚؿسغ٘ َٔ ذلتٛاٙ نْٛ٘ ٜصٌٜ ايبػطا٤ ٚايطػ١ٓٝ، ٚإ ٖرٙ اجلسا٥ِ ال تشهٌ تٗدٜدا 
يًُجتُع ٚق١ًًٝ اخلطٛز٠، ٚعدّ قبٍٛ ايصًح تهٕٛ ي٘ ايتأثريات ايطًب١ٝ ع٢ً طسيف ايدع٣ٛ 

 اٚ ع٢ً اجملتُع.

رٟ ٜرتن٘ ايصًح املكبٍٛ َٔ طسيف ايدع٣ٛ ٜٚطسح املؤيـ ضؤال عٔ َد٣ االثس اي
اجلصا١ٝ٥ ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ املصسح بٗا اثٓا٤ قٝاّ ايدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥. ؾايكإْٛ ايعساقٞ 
خال َٔ ْص يبٝإ اثس ايصًح ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ؾبكٞ ايساٟ يًؿك٘، ايرٟ اشاز بعط٘ اىل 

ا نإ ايصًح مبكابٌ اٟ بتعٜٛض إ ايدع٣ٛ املد١ْٝ تطكط تبعا يًدع٣ٛ اجلصا١ٝ٥ ؾُٝا اذ
قد اتؿل عًٝ٘ ايطسؾإ، اَا اذا نإ ايصًح َٔ دٕٚ اٟ اتؿام ضابل ؾإ االثس املرتتب امنا 

 ٖٛ اثس ايربا٠٤ . 

ختاَا إ املؤيـ اجاد يف عسض املٛضٛع ٚتٓاٚي٘ بصٛز٠ جٝد٠، ؾطال عٔ 
زئ َطتُسا يف االضًٛب املُتع ؾايباحح اضؿ٢ ع٢ً َؤيؿ١ صٛز٠ مج١ًٝ جتعٌ َٔ ايكا

قسا٤ت٘، ٚخسج بايعدٜد َٔ ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝات اييت ْت٢ُٓ ع٢ً املشسع ايعساقٞ االخر بٗا، 
َصدزا بني  200ؾاملؤيـ زجع يف نتاب٘ اىل ايعدٜد َٔ املساجع ٚاملصادز اييت جتاٚش عددٖا

نتاب ٚحبح قاْْٛٞ ٚاحهاّ قطا١ٝ٥، ؾطال عٔ ايدضاتري ٚايكٛاْني ايعساق١ٝ ٚايعسب١ٝ، 
باإلضاؾ١ يًُصادز االجٓب١ٝ. ٚايهتاب مبجًُ٘ ٜعد اضاؾ١ ١َُٗ يًُهتب١ ايكا١ْْٝٛ، اذ 
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