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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

مى رسكلو األمػيف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنصمي كنسمـ ع
سػػػيدنا ممحمػػػدم الرحمػػػة الميػػػدام كالنعمػػػة المسػػػدام لمبلػػػرية جمعػػػا ، كعمػػػى  لػػػو الطيبػػػيف 

 كصحبو أجمعيف. كبعد فاف مقدمة بحثنا يمكف أف تكضح مف خالؿ الفقرات اآلتية:
 اوال: أهمية الموضوع.

ف بكجو عاـ، تتحقؽ بالقياـ بعمؿ أك االمتنػاع عػف عمػؿ يجرمػو القػانك  الجريمة إف
ف الملػػرع فػػػي قػػانكف المػػركر يجػػـر أفعػػاؿ معينػػة كمحػػددم بػػذاتيا كىػػذه  كيعاقػػع عميػػو، كال
االفعاؿ قػد تتعمػؽ بقيػادم المركبػات فػػي الطػرؽ، كيفػرض عمييػا جػزا ا مقػررا بمكجػع ىػذا 
ذا كانت بعض االفعاؿ الجنائية في قانكف العقكبات تتمثػؿ فػي االعتػدا  عمػى  القانكف، كال

لؾ االعتػػػدا  عمػػػى المػػػاؿ كػػػاالتالؼ، فػػػاف حػػػكادث المػػػركر تعػػػرض الػػػنفس كااليػػػذا ، ككػػػذ
اركاح كممتمكػػػػػات االخػػػػػريف لمضػػػػػرر اك الخطػػػػػر، كلكػػػػػف باسػػػػػتخداـ كسػػػػػيمة اخػػػػػرل  يػػػػػر 
السالح، كانما باستخداـ المركبات، كالسيارات بكافة انكاعيا المذككرم بالقانكف أك الدراجة 
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ىػػي االعتػػدا  عمػػى األلػػخاص، أك الناريػػة، فالكسػػيمة قػػد تختمػػؼ كلكػػف النتػػائ  كاحػػدم، ك 
 .مٔمعمى االمكاؿ، أك تعريض أم منيا لمخطر

كتظيػػػر اىميػػػة البحػػػػث فػػػي المكضػػػكع مػػػػف حيػػػث اف الكثيػػػر مػػػػف بمػػػداف العػػػػالـ،  
كالسيما الدكؿ النامية تعاني مف ازدياد الجرائـ المركرية كما ينجـ عنيا مف نتػائ  مللمػة 

"بحػػرع الطريػػؽ" فػػي إلػػارم ليسػػت  درجػػة أف الػػبعض قػػد كصػػفياإلػػى  مػػف قتمػػى كجرحػػى
تلػابو نتػائ  اسػتعماؿ العربػات بنتػائ  الحػركع مػف حيػث الخسػائر البلػرية إلى  بالخافية

ف الناظر اإلحصػائيات التػي تنلػر سػنكيا يخاليػا حربػا جنكدىػا السػائقيف إلػى  كالمادية. كال
ي العػالـ مػف كالمترجميف كسالحيا العربات، كتعاني الدكؿ النامية كباقي الدكؿ األخرل فػ

ياتيا نتائجيػا الماديػة اقتصػادظاىرم زيػادم حػدم الحػكادث المركريػة يكمػا بعػد يػـك كتتحمػؿ 
كالمعنكيػػػة التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي اإلصػػػابات كالكفيػػػات كاتػػػالؼ المركبػػػات كاألمػػػراض النفسػػػية 
االجتماعية، كقد حذرت منظمة الصحة العالميػة مػف اسػتمرار الكضػح الحػالي فػي الػدكؿ 

 م البحث عف كسائؿ تحد مف الجرائـ المركرية.النامية كضركر 

حكادث المػركر مػف أبػرز الملػكالت المعاصػرم التػي تعيػؽ التطػكر كالتنميػة  كتعد 
ية، كىػػذه اآلفػػة المعاصػػرم اقتصػػادفػػي المجتمعػػات لمػػا يترتػػع عمييػػا مػػف خسػػائر بلػػرية ك 

مة عمكمػػا، مرتبطػػة ارتباطػػا كثيقػػا بسػػك  اسػػتعماؿ المركبػػات، كعػػدـ التقيػػد بقكاعػػد السػػال
كااللتػػزاـ بقػػكانيف السػػير خاصػػة، كمػػف جممػػة سػػبؿ التصػػدم ليػػذه الظػػاىرم الخطيػػرم تنظػػيـ 

كضػػح قكاعػػد لتػػلميف السػػير، كتييئػػة المحػػيط بكيفيػػة إلػػى  المػػركر تنظيمػػا محكمػػا ييػػدؼ
مالئمػػػػة لمتقميػػػػؿ مػػػػف النقػػػػائص التػػػػي تتسػػػػبع فػػػػي ارتكػػػػاع مسػػػػتعممي الطريػػػػؽ ألخطػػػػا  

ا حػكادث مللمػة، فكػؿ مػف منظمػة الصػحة العالميػة كالبنػؾ كمخالفات  البا مػا ينػت  عنيػ
الدكلي تلكد أف حػكادث المػركر ىػي ثػاني األسػباع الرئيسػية لمكفيػات بػيف سػكاف العػالـ، 
كمح ذلؾ فػنف معظػـ الػدكؿ لػيس لػدييا اىتمػاـ بمسػببات كنتػائ  حػكادث السػيارات، بينمػا 

ا بالغا بملكمة حػكادث الطرقػات تبدم الدكؿ المتقدمة في مجاؿ السالمة المركرية اىتمام

                                                           

(1) DELO H.KELLY، criminal Behavior، readings in criminologe، st. 

martins press، New York، 1980 ،p.11. 
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كنتائجيػػػػا كالبحػػػػث عػػػػف اسػػػػبابيا كالعكامػػػػؿ المػػػػلثرم فييػػػػا ضػػػػمف إسػػػػتراتيجياتيا لمسػػػػالمة 
المركريػػة، لػػذا تحػػرص الػػدكؿ المتقدمػػة عمػػى بػػذؿ جيػػكد متنكعػػة كلػػاممة لتػػلميف انسػػيابية 
حركة المركر في الطػرؽ العامػة، داخػؿ المػدف كخارجيػا، ككقايػة األلػخاص مػف حػكادث 

مػػركر كالحػػد مػػف اسػػبابيا بكصػػفيا مػػف أبػػرز الملػػاكؿ الناجمػػة عػػف التكسػػح باسػػتخداـ ال
المركبات، كمف ضمف تمؾ الجيكد إصدار قكانيف كأنظمة كتعميمات مركرية تحدد قكاعػد 
كأصػػػكؿ قيػػػادم المركبػػػات كاللػػػركط القانكنيػػػة الكاجػػػع تكافرىػػػا فػػػي طالػػػع إجػػػازم السػػػكؽ 

كضػكابط تسػجيؿ كاسػتعماؿ مختمػؼ كسػائط النقػؿ كلركط المتانة كاألمػاف فػي المركبػات 
 البرم، فضال عف تحديد الجرائـ كالعقكبات المركرية.

 ثانيا: مشكمة البحث. 

لمتسالالت التي تثار في مكضكع  البحث في إيجاد األجكبة المناسبةتكمف ملكمة 
 بحثنا، كاىميا:

 ما ىك مفيـك الجريمة المركرية؟ كما ىي اركانيا كعناصرىا؟ -ٔ

 الجت التلريعات الجنائية الجريمة المركرية كىؿ كانت معالجتيا كافية؟ىؿ ع -ٕ

 ىؿ اف معالجة الملرع العراقي لمجريمة المركرية كافية لمحد مف الجرائـ المركرية؟ -ٖ

 ما ىي االسباع كالعكامؿ الملثرم في الجرائـ المركرية؟ -ٗ

 ىؿ تطرقت القكانيف المركرية ألحكاـ اثبات الجرائـ المركرية؟ -٘
 ثا: منهجية البحث.ثال

 يقـك البحث عمى األطر اآلتية:

لقػد أممػػت عمينػػا طبيعػػة مكضػكع ىػػذا البحػػث كأىميتػػو االعتمػاد عمػػى مػػني  تحميمػػي  -ٔ
يقكـ عمى تحميؿ النصكص القانكنية كاآلرا  الفقييػة كمناقلػاتيا كاسػتخراج األحكػاـ 

نصكصػػػو المناسػػػبة، كبيػػػاف مػػػدل تطابقيػػػا مػػػح أحكػػػاـ قػػػانكف إدارم المػػػركر كتحميػػػؿ 
 كالمصطمحات الكاردم فيو كتفسيرىا.
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اعتمػػػدنا عمػػػى مػػػني  مقػػػارف لبيػػػاف مكقػػػؼ بعػػػض القػػػكانيف التػػػي قارنػػػا بيػػػا بعػػػض  -ٕ
المجػػػاالت التػػػي تعمػػػؽ بيػػػا مكضػػػكع البحػػػث، كمػػػح ذلػػػؾ فقػػػد أثرنػػػا مقارنػػػة القػػػانكف 
العراقػي بقػػكانيف أخػػرل كالقػانكف األردنػػي كالمصػػرم كالجزائػرم ك يرىػػا مػػف القػػكانيف 

 افر المراجح الخاصة بذلؾ القانكف.بحسع تك 

  رابعا:هيكمية البحث.

في الجرائـ المركرية، كلذلؾ قسمنا  البحث عف العكامؿ الملثرمكيتضمف ىذا 
 مبحثيف كما يلتي:إلى  بحثنا

 المبحث االول: تعريف الجرائم المرورية. 

 المبحث الثاني: اسباب الجرائم المروية.
 املبحث االول
 روريتتعريف اجلرائم امل

عػدـ إيػػراد تعريػؼ محػدد لمجريمػػة طالمػا كػاف مفيػػـك إلػى  تتجػو أ مػع التلػػريعات 
الجريمػػة متغيػػرا بتغيػػر الزمػػاف كالمكػػاف االمػػر الػػذم معػػو يكػػكف التعريػػؼ مناسػػبان فػػي فتػػرم 

، كالجريمػػػة المركريػػػة مثميػػػا مثػػػػػػؿ جميػػػح المسػػػتقبؿزمنيػػػة كقػػػد يكػػػكف  يػػػر مناسػػػع فػػػي 
 ػػػػػػػػػػػؼ يحددىا، كيحدد عناصرىا، حتػى يػتـ التكصػؿ مػف خاللػوالجرائـ، البد ليا مف تعري

 . مٔمعناصرىا كخصائصيا التي تميزىا عف  يرىا مف الجرائـ االخرلإلى 

كلقد حدد الملرع في قانكف العقكبات أركاف كعناصر الجريمة كعقكبتيا، أما فػي  
أقر بابا لمعقكبات، كبما قانكف المركر فاف الملرع، عقع بياف احكاـ قانكف المركر، فقد 

اف حمايػػة النظػػاـ العػػاـ كالمصػػمحة العامػػة لممجتمػػح كالمصػػمحة الخاصػػة ل فػػراد تقتضػػي 
تجريـ افعاؿ قد ال يجرميا قانكف العقكبػات، فقػد جػـر الملػرع فػي قػانكف المػركر االفعػاؿ 
 كالسػػمككيات التػػي تحػػدث حػػاؿ اسػػتخداـ المركبػػة، كفييػػا تعػػريض لحيػػام كممتمكػػات االفػػراد

                                                           

د. ىْبً ثٜص١ذٟ، اؽيبُ اٍغ٢بمخ ف٠ مٜء مٜاػدذ اٍقند٘ االعد،٠ّ، ّدإرْش ّغَدظ اٍقند٘ االعد،٠ّ  (1)

اٍددذ٠ٍٛ، اٍددذٛسح اٍؾبد١ددخ ٛاٍؼؾددشٛٓ، ثغبّؼددخ االّددبُ ّؾْددذ ثددٔ عددؼٜد االعدد،٢ّخ، اٍغددغٌ اٍؼَْدد٠ 

 .1215، ؿ2113رؾش١ٔ اٍضب٠ٕ 22ئٍٞ  11اٍضبٍش، 
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، فالجريمػػػػػة المركريػػػػة اعتػػػػػدا  عمػػػػى مصػػػػػمحة مػػػػػف مٔمفػػػػي المجتمػػػػػح لمضػػػػرر أك الخطػػػػػر
المصػػالح الجكىريػػة التػػي يجػػع حمايتيػػا جنائيػػا، كجريمػػة القيػػادم تحػػت تػػلثير مخػػػدر أك 
مسػػػكر، أك جريمػػػة تجػػػاكز السػػػرعة المقػػػررم قانكنػػػا، أك جريمػػػة السػػػير عكػػػس االتجػػػاه فػػػي 

الح اخػرل ثانكيػة يمكػف حمايتيػا بػالجزا ات الطريؽ السريعة، كمػا انيػا اعتػدا  عمػى مصػ
كمػػػف اجػػػؿ بيػػػاف تعريػػػؼ الجريمػػػة اإلداريػػة، كجريمػػػة عػػػدـ تلػػػغيؿ عػػػداد السػػػيارم االجػػرم. 

 ثالثة مطالع ككما ياتي:إلى  المركرية، فقد قسمنا ىذا المبحث

 املطلة االول
 تعريف اجلرميت املروريت لغت

ؾ البػػد مػػف تعريػػؼ كػػؿ منيمػػا كممػػة مركبػػة مػػف مفػػردتيف، لػػذل المركريػػةالجريمػػة  
 معرفة معنى المصطمح مف الناحية المغكية.إلى  عمى حدم لمتكصؿ

فالجريمػػػة لغػػػة تتكػػػكف مػػػف الجػػػيـ كالمػػػيـ كالػػػرا  أصػػػؿ كاحػػػد يرجػػػح اليػػػو الفػػػركع،  
، يقاؿ ف ف أجـر كاجتـر فيك مجػـر كجػريـ. كجمعو جرائـ ، مٕمكىي ملتقة مف جـر يجـر

مغػة داال عمػى عػدم معػاف منيػا: القطػح فيقػاؿ، لػجرم جريمػة كلقد كرد لفػظ الجريمػة فػي ال
أم: مقطكعػػػة، كمنيػػػا الػػػذنع كاالثػػػـ، كمنيػػػا الجنايػػػة يقػػػاؿ: جػػػـر الػػػييـ كعمػػػييـ إذا جنػػػى 
جناية، كالجاـر كالجاني، كمنيا التعدم يقاؿ: أجـر ف ف إذا تعدل، كمنيا الكسع، يقاؿ: 

، كاصػػػؿ كممػػة جريمػػػة مػػػف مٖمسػػعفػػ ف جريمػػػة أىمػػو أم، كاسػػػبو، كيجػػـر فػػػ ف أم: يكت
مجـر أم قطح ككسع، أف الكسػع المسػتيجف كالمسػتحع كالمكػركه، كفػي رام  خػر يػراد 
فييا الحمؿ عمى فعؿ  ثما، كيمكف إطالؽ كممة جريمة عمى كػؿ فعػؿ أك سػمكؾ مخػالؼ 

ِإفَّ لمحػػؽ كالعػػػدؿ المسػػتقيـ، كمػػػا ألػػتؽ مػػػف ذلػػؾ المعنػػػى إجػػرأـ كأجرمػػػكا، قػػاؿ تعػػػالى: 

                                                           

، ّطجؼدخ عبّؼدخ اٍندبٙشح، اٍيزدبة اٍغدبّؼ٠، ١1خ، طمزقبدد. ّؾْٜد ّؾْٜد ّقطقٞ، اٍغشائِ اال (1)

 .115، ؿ 1191

، ث٢شٛد، داس اٍقيش، 2اؽْذ ثٔ فبسط ثٔ صىش١بء اٍنض٠ٖ١ٛ اٍشاصٟ، ّؼغِ ّنب٢١ظ اٍَغخ، ط (2)

 . 36ُ، ؿ1191ٗ ػبُ 1311

ٗ 1414، 3ث٢شٛد، داس فبدس، ه، 2ٓ اٍؼشة، ط، ٍغب( عْبً اٍذ١ٔ ّؾْذ ثٔ ّيشُ اثٔ ّٖظٜس3)

  .11ُ، ؿ1114
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َف َأْجَرُمكا َكاُنكا ِمَف الَِّذيَف أمُنكا َيْضَحُككفَ الَِّذي
ُكُمكا َكَتَمتَُّعكا َقِميالن ِإنَُّكـ ، كقكلو تعالى: مٔم

مُّْجِرُمػػكفَ 
َكَمػػا َأَضػػمََّنا اال اْلُمْجِرُمػػكفَ :كقكلػػو تعػػالى، مٕم

ُيِحػػؽُّ المَّػػُو :كقكلػػو تعػػالى ،مٖم ََ
ُمْجِرُمػػكفَ اْلَحػؽَّ ِبَكِمَماتِػػِو َكلَػػْك َكػػِرَه الْ 

اف كممػػة الجريمػة فػػي معنػػاه المغػػكم تعنػػي إتيػػاف ، ك مٗم
 الفعػؿ، الذم ال يستحسػف كيستيجف كاالمتناع عف الفعؿ الذم يستحسف كال يستيجف.

مػػػف مػػر المػػػيـ كالػػرا  أصػػالف صػػػحيحاف يػػدؿ عمػػػى امػػا كممػػة المػػػركر لغػػة: فيػػي 
كمػر يمػر مػرا ، م٘ممضي اللػي ، يقػاؿ مػر اللػي  يمػر، إذا مػر، كمػر السػحاع كمضػيو

، مٙمكمػػركرا بضػػـ الػػرا ، بمعنػػى جػػا  كذىػػع، كيقػػاؿ: كمػػر عمػػي كبػػو يمػػر مػػرا ام اجتػػاز
كا  :كقكلػػو تعػػالى، مٚمكىػػك المضػػي كاالجتيػػاز باللػػي  ذا َمػػرُّ كَر َكال َكالَّػػِذيَف اَل َيْلػػَيُدكَف الػػزُّ

كا ِكَراما  ِبالمَّْغِك َمرُّ
ـْ يَ  :، كقكلو تعالىمٛم كا ِبِي ذا َمرُّ َتَغلمُزكفَ َكال

كيقاؿ لممكػاف الػذم ، مٜم
 .مٓٔمالذم تمر بو الممر

 املطلة الثاني
 تعريف اجلرميت املروريت اصطالحا

يكتسػػػػع تعريػػػػؼ الجريمػػػػة المركريػػػػة الكثيػػػػر مػػػػف االىميػػػػة، فيػػػػك أكؿ مػػػػػا يتحػػػػتـ  
الكصػػكؿ إليػػو ألجػػؿ معرفػػة أركػػاف كخصػػائص ىػػػذه الجريمػػػة، كقػػد عػػرؼ الفقػػو الجريمػػة 

ديدم، إذ عرفيا البعض بانيا:م كػؿ ما يتعرض لو مستخدمك الطريؽ المركرية بتعاريؼ ع
 مف اصطداـ كدعس كانقالع، كنحك ذلؾ سكا  كانكا ملام أك ركػػاع، سائريف أك كاقفيف

                                                           

 .21عٜسح اٍْطقق٢ٔ، ا١٣خ( 1)

 .46عٜسح اٍْشاع،د، ا١٣خ (2)

 .11عٜسح اٍؾؼشاء، ا١٣خ( 3)

 .12عٜسح ١ٜٕظ، ا١٣خ( 4)

، ث٢شٛد، داس اٍؼَِ 4( اعْبػ٢ٌ ثٔ ؽْبد اٍغٜٙشٟ، اٍقؾبػ ربط اٍَغخ ٛفؾبػ اٍؼشث٢خ، ط5)

 . 291ُ، ؿ1114ٗ ػبُ 1419، ١4ٔ، هٍَْ،

 .291، ؿ5اؽْذ ثٔ فبسط ثٔ صىش١بء اٍنض٠ٖ١ٛ اٍشاصٟ، اٍْقذس اٍغبثل، ط(6)

اثٜ اٍنبعِ اٍؾغ٢ٔ ثٔ ّؾْذ اٍشاغت االفقٚب٠ٕ، اٍْقشداد ف٠ غش١ت اٍنشآ، دّؾل، داس ( 9)

 .222ُ ؿ 1112ٗ ػبُ  1412اٍؾب٢ّخ، 

 .92عٜسح اٍقشمبٓ، اال١خ( 1)

 .31ْطقق٢ٔ، اال١خعٜسح اٍ( 1)

 . 115، ؿ2، اٍْقذس اٍغبثل، طاعْبػ٢ٌ ثٔ ؽْبد اٍغٜٙشٟ (11)
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، كيالحظ اف مٔمأك جالسيف، كسػكا  كانػت كسائؿ نقميـ سيارات أك قطارات أك حيكانػػاتم
تخدمي الطريػؽ مػف اصػطداـ أك دعػس اف ىذا التعريؼ يعدد العكارض التػي تحػدث لمسػ

أك سقكط، التي تػدخؿ تحػت مسػمى حػكادث المػركر، دكف أف يػذكر أف الجػرائـ المركريػة 
تتضػػػمف المخالفػػػات المركريػػػة ايضػػػان، كأف العػػػكارض التػػػي تحػػػدث لمسػػػتخدمي أك ركػػػاع 
القطػػارات تػػدخؿ تحػػت مسػػمى حػػكادث المػػركر، كىػػك تعريػػؼ يكسػػح مػػف نطػػاؽ الجريمػػة 

فيا البعض بلنيا: مأم حادثة دىس أك اصطداـ كيستثنى مف ذلؾ احتراؽ المركرية، كعر 
 أك انفجػار المركبػة، كيكػكف احػد عناصػرىا مركبػة مػف المركبػات المنصػكص عمييػا فػي

، كىػػذا التعريػػؼ مٕم قػػانكف المػػركر كتقػػح عمػػى الطريػػؽ سػػكا  كػػاف طريقػػان عامػػان أك خاصػػانم
ر متعمػد كال يلػمؿ الحػكادث التػي تكػكف يلكد عمى بياف ككف الحادث المركرم حادثان  ي

القطػػارات عنصػػرا فييػػا، كعرفػػت أيضػػان بلنيا:متمػػؾ الجريمػػة التػػي ترتكػػع بكاسػػطة إحػػدل 
المركبػات أك القطػػارات التػي ينػػت  عنيػػا ضػرر يمحػػؽ بػالغير سػػكا  كػػاف ىػذا الضػػرر فػػي 

، كيلخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ انػػو يػػدخؿ مٖم صػػكرم مػػكت المجنػػي عميػػو أك إصػػابتو خطػػلم
القطػػػارات ضػػػمف كسػػػائط النقػػػؿ التػػػي ترتكػػػع بيػػػا الجريمػػػة المركريػػػة كىػػػك مػػػا يكسػػػح مػػػف 
مفيكـ الجريمة المركرية كلـ ينص عميو قانكف إدارم المػركر، ألف سػائقو ال يممػؾ الحريػة 
 في الحركة كالمناكرم في حالة احتماؿ مكاجيتو لحادث ما، كما ىك متاح لسائؽ السػيارم.

ية إلكربػػا التابعػػػػة قتصػػادجريمػػة المركريػػة مػػا أكردتػػو المجنػػة االكمػػف التعريفػػات االخػػرل لم
مالحػػادث الػػذم تتػػكافر فيػػو العناصػػر التاليػػة: أف  :لييئػػة ألمػػـ المتحػػدم التػػي عرفتيػػا بلنيػػا

يحػػدث فػػي طريػػؽ مفتػػكح لممػػركر العػػاـ، أف ينػػت  عنػػو كفػػام أك إصػػابة فػػرد أك أكثػػر، كأف 
كأنتقػد ىػذا التعريػؼ أيضػان ألنػو يغفػؿ مسػللة  ،مٗمتلترؾ فيو إحػدل المركبػات المتحركػةم 

                                                           
( ػْبس ؽ١ْٜذ، اؽيبُ ؽٜادس اٍْشٛس١خ ٛاالصبس اٍْزشرجخ ػ٢َٚب ف٠ اٍؾش١ؼخ االع،٢ّخ، سعبٍخ 1)

، ؿ 2111، ثبرٖ٘، اٍغْٜٚس١خ اٍغضائش١خ اٍذ١ْنشاه٢خ اٍؾؼج٢خ -ّبعغز٢ش، عبّؼخ اٍؾبط ٍخنش 

15. 

 .19، ؿ1191ٕبٓ ػجذ اٍْغ٢ذ، ّجبدب اٍزؾن٢ل ف٠ ؽٜادس اٍطش١ل، اٍْيزجخ اٍٜه٢ٖخ، ثغذاد، ( ػذ2)

 .19ؿ

( د. ع٢ذ ػ١ٜظ، ّؾيَخ ؽٜادس اٍْشٛس، ّغَخ اٍْشىض اٍن٠ّٜ ٍَجؾٜس االعزْبػ٢خ ٛاٍغٖبئ٢خ 3)

 . 23، ؿ1191اٍْقش١خ، اٍؼذد االًٛ، 

 .2119ٍْيٌْ ٍ،رقبم٢خ، االِّ اٍْزؾذح، ٛاالرقبك االٛسث٠ ا 1161( ارقبم٢خ اٍغ٢ش ػَٞ اٍطشك ٍؼبُ 4)

2119. 
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ميمة تتمثؿ بلف الحادث المركرم قد ال ينت  عنو كفام أك إصابة فقط كانما قد ينت  عنو 
، كعرفيػػػا مٔمتمػػػؼ مػػػادم فػػػي السػػػيارم أك بعػػػض الممتمكػػػات القائمػػػة عمػػػى جػػػانبي الطريػػػؽ

أك تمؼ بسبع حركػة كاقعة  ير متعمدم ينجـ عنيا كفام أك إصابة البعض االخر بلنيا م
كيرد عمى ىذا التعريػؼ أيضػا أنػو يقيػد كقػكع ، مٕممالمركبة أك حمكلتيا عمى الطريؽ العاـ

الحػػادث المػػركرم عمػػى الطريػػؽ العػػاـ فقػػط، كعػػرؼ الػػبعض الحػػادث المػػركرم بلنػػو:مىك 
حدث اعتراضي يحدث بدكف تخطيط مسبؽ مف قبؿ سيارم ممركبةم، كاحػدم أك أكثػر مػح 

، مٖمأخرل أك ملام أك حيكانػات أك أجسػاـ عمػى طريػؽ عػاـ أك خػاصم سياراتممركباتم
اذ يميػػػػز الػػػػبعض بػػػػيف الحػػػػادث المػػػػركرم كالجريمػػػػة المركريػػػػة، اذ اف الحػػػػادث المػػػػركرم 
بصفة عامة أم كاقعػة أك حػدث  يػر مخطػط لػو مسػبقان يقػح نتيجػة لظػركؼ  يػر سػميمة 

ة فيػػي فعػػؿ أك أمتنػػاع كيتسػػبع فػػي كقػػكع عطػػؿ أك حػػدكث خسػػارم، أمػػا الجريمػػة المركريػػ
، كنحػف نتفػؽ مػح ىػذا التمييػز بػيف مٗميخالؼ قاعدم جنائية يقرر ليا القانكف جزا ن جنػائي

الحادث المركرم الػذم يقتصػر عمػى الجػرائـ  يػر العمديػة، فػي حػيف اف مفيػـك الجريمػة 
اـ المركرية يتسح ليلمؿ الجرائـ المركرية العمديػة ك يػر العمديػة، اال اننػا نػرل اف اسػتخد

مصػػطمح الجػػرائـ المركريػػة اكثػػر دقػػة الف قػػكانيف المػػركر ال تقتصػػر عمػػى تجػػريـ االفعػػاؿ 
 يػػر العمديػػة فقػػط كانمػػا نصػػت عمػػى تجػػريـ بعػػض االفعػػاؿ العمديػػة مثاليػػا جريمػػة تعمػػد 
تعطيػػػؿ حركػػػة المػػػركر بػػػالطرؽ أك إعاقتيػػػا أك تعمػػػد عػػػدـ احتػػػراـ االلػػػارات المركريػػػة أك 

نػػػا  تلديػػػة كاجبػػػو، لػػػذلؾ فػػػاف اسػػػتخداـ مصػػػطمح الحػػػادث االعتػػػدا  عمػػػى رجػػػؿ المػػػركر أث
 عدـ لمكؿ االفعاؿ العمدية بتعريؼ الحادث المركرم.إلى  المركرم سكؼ يلدم

                                                           

ع٢ْؾخ ٕقش، ّؾيَخ اٍؾٜادس اٍْشٛس١خ، اٍْغَخ اٍغٖبئ٢خ اٍن٢ّٜخ، اٍؼذدآ االًٛ ٛاٍضبٍش، اٍْغَذ ( 1)

 .15، ؿ1195اٍضبّٔ ػؾش، اٍنبٙشح، 

 . 19د. ع٢ذ ػ١ٜظ، اٍْقذس اٍغبثل ؿ (2)

ٜادس اٍْشٛس، ّإرْش ّغَظ اٍقن٘ د. صن٢ٌ ١بعش اٍؾْشٟ، االعجبة اٍْٜعجخ ٍَْغإ٢ٍٛخ ف٠ ؽ (3)

االع،٠ّ اٍذ٠ٍٛ، اٍذٛسح اٍؾبد١خ ٛاٍؼؾشٛٓ، ثغبّؼخ االّبُ ّؾْذ ثٔ عؼٜد االع،٢ّخ، اٍغغٌ 

 . 1241، ؿ2113رؾش١ٔ اٍضب٠ٕ 22ئٍٞ  11اٍؼ٠َْ اٍضبٍش، 

د. عؼذ ثٔ رشى٠ اٍخض،ٓ، اٍْغإ٢ٍٛخ اٍغٖبئ٢خ ػَٞ مبئذٟ اٍْشىجبد، ّإرْش ّغَظ اٍقن٘  (4)

٠ّ اٍذ٠ٍٛ، اٍذٛسح اٍؾبد١خ ٛاٍؼؾشٛٓ، ثغبّؼخ االّبُ ّؾْذ ثٔ عؼٜد االع،٢ّخ، اٍغغٌ االع،

 .1551، ؿ2113رؾش١ٔ اٍضب٠ٕ 22ئٍٞ  11اٍؼ٠َْ اٍضبٍش، 



 (دراسة مقارنة) العوامل المؤثرة في الجرائم المرورية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

89 

كعػػػادم مػػػػا ينػػػت  عػػػػف الجريمػػػة المركريػػػػة أضػػػرار كاصػػػػابات تتفػػػاكت مػػػػف طفيفػػػػة  
أنػكاع الكفام أك االعاقػة المسػتديمة، كىنػاؾ إلى  جسيمة تلدمإلى  بالممتمكات كالمركبات

عديػػدم مػػف الحػػكادث المركريػػة منيػػا التصػػادـ بػػيف سػػيارات متقابمػػة، كالتصػػادـ عمػػى لػػكؿ 
زاكية متصادـ عند التقاطعاتم، كالتصادـ جانبي...الخ، كقد يككف دىس ملػام أك صػدـ 

الحػػػادث المػػػركرم ايضػػػا بلنػػػو: مكػػػؿ مػػػا يحػػػدث لممركبػػػة أك رؼ ، كعػػػمٔمدراجػػػة أك حيػػػكاف
ا ينػػت  عنػػو إزىػػاؽ لػػ ركاح، أك إصػػابات فػػي االجسػػاـ، أك يحػػدث منيػػا أثنػػا  سػػيرىا، ممػػ

خسػائر فػػي الممتمكػات، كيسػػتثنى مػف ذلػػؾ الحػػكادث المتعمػدم، حيػػث تعتبػر مػػف الجػػرائـ، 
، كىػذا مٕمككذلؾ ما يحدث لمسيارات أك منيا أثنا  كقكفيا في االماكف المخصصػة لػذلؾم

ف كاف يتفؽ مح التعاريؼ السابقة في إبعاد ما مف إطار حػكادث  ايحدث عمد التعريؼ كال
المػػػركر، فننػػػو يبػػػيف أف حػػػادث المػػػركر قػػػد يحػػػدث لممركبػػػة أك يحػػػدث منيػػػا أثنػػػا  سػػػيرىا 
كتكقفيا، فالمركبة قد تتسبع في الحادث كقد تككف متضررم منو فقط، مثمما يتضرر فيػو 
البلػر، أك الممتمكػػات، كعػػرؼ الػػبعض الجريمػػة المركريػػة بانيػػا مكػػؿ سػػمكؾ انسػػاني  يػػر 

ع منصػػكص عميػػو فػػي قػػانكف المػػركر، يصػػدر مػػف قائػػد المركبػػة، يعػػرض المصػػالح ملػػرك 
 –سكا  اكػاف إيجابيػا أـ سػمبيا  –الجكىرية أك الثانكية ألفراد المجتمح لمخطر أك الضرر 

، كنحػف نتفػؽ مػح ىػذا التعريػؼ ألنػو اكثػر التعػاريؼ دقػة مٖمحدد لو الملرع جػزا ن جنائيػانم
ؽ الجريمػة المركريػة، كذلػؾ لػذكره أف الجريمػة المركريػة لتضمنو العناصػر المطمكبػة لتحقػ

تحدث نتيجة سمكؾ انساني  ير ملػركع، ككػذلؾ الجػزا  الجنػائي لجريمػة المػركر بصػفة 
خاصػػة عػػػف  يرىػػا مػػػف االعمػػاؿ  يػػػر الملػػركعة، كمػػػف ىػػذا التعريػػػؼ تتضػػح عناصػػػر 

 الجريمة المركرية كىي:

                                                           

إظش. د. عؼذ ثٔ رشى٠ اٍخض،ٓ، اٍْغإ٢ٍٛخ اٍغٖبئ٢خ ػَٞ مبئذٟ اٍْشىجبد، ّإرْش ّغَظ اٍقن٘  (1)

ؼؾشٛٓ، ثغبّؼخ االّبُ ّؾْذ ثٔ عؼٜد االع،٢ّخ، اٍغغٌ االع،٠ّ اٍذ٠ٍٛ، اٍذٛسح اٍؾبد١خ ٛاٍ

 . 1551، ؿ2113رؾش١ٔ اٍضب٠ٕ 22ئٍٞ  11اٍؼ٠َْ اٍضبٍش، 

( ػ٠َ ّؾجت اٍنؾطب٠ٕ، أؽيبُ اٍؾٜادس اٍْشٛس١خ ف٠ اٍؾش١ؼخ االع،٢ّخ، سعبٍخ ّبعغز٢ش، عبّؼخ 2)

 . 11، ؿ1111ُ -ٙـ1411أُ اٍنشٝ، اٍَْْيخ اٍؼشث٢خ اٍغؼٜد١خ، 

 . 14، ؿ 2111ؼ٢ذ اؽْذ ػ٠َ مبعِ، اٍغشائِ اٍْشٛس١خ، داس اٍغبّؼخ اٍغذ١ذح، د. ع (3)
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ريمة المركرية اإل بارتكاع السػمكؾ جريمة المركر سمكؾ انساني: ال تقكـ الج أوال:
المادم أك النلاط المادم الذم يككف ماديات ىذه الجريمة أم الركف المػادم فػال جريمػة 
بغير سمكؾ، فجريمة المركر ما ىي اال السمكؾ الػذم يتحقػؽ فػي العػالـ الخػارجي بسػبع 

يمػة المػركر استخداـ المركبة، كلو مظاىره المادية المممكسػة، فػال يصػح القػكؿ بكجػكد جر 
كىذا السمكؾ قػد يكػكف سػمككا إيجابيػا، بمعنػى ، مٔمبدكف سمكؾ انساني يدؿ عمى كقكعيا 

، كمػف يقػـك مٕمانو يمـز القياـ باألعماؿ الحركية كالعضػكية كبالكيفيػة التػي حػددىا القػانكف
بقيػػادم السػػيارم بسػػرعة تزيػػد عمػػى السػػرعة المقػػررم، كقػػد يكػػكف سػػمككا سػػمبيان، كىػػذا يعنػػي 

تناع أك االحجاـ عػف القيػاـ بػلم عمػؿ كػاف مػف المفػركض أف يقػكـ بػو الجػاني، كاف االم
امتناعػو كاحجامػو عػف القيػاـ بيػذا العمػؿ يعػػد سػمككان إجراميػا يعاقػع عميػو القػانكف، كعمػػة 
التجػػريـ أف الملػػرع حظػػر االمتنػػاع أك االحجػػاـ عػػف فعػػؿ معػػيف، كأمػػر بنتيانػػو، لحمايػػة 

، مثؿ عدـ استخداـ قائد السيارم حزاـ األمػاف اثنػا  مٖمخطرافراد المجتمح مف التعريض لم
. كالجػػػرائـ م٘م، فالسػػػمكؾ يكتسػػػع الصػػػفة اإلجراميػػػة مػػػف نػػػص التجػػػريـ مٗمقيادتػػػو لمسػػػيارم 

المركريػػة قػػد يكػػكف بعضػػيا مػػف الجػػرائـ الماديػػة مذات النتيجػػة الماديػػةم، كقػػد تكػػكف مػػف 
 .مٙمجة الماديةمالجرائـ اللكمية الذم ال يتصكر فييا محدكث النتي

ثانيا: عدـ ملركعية السػمكؾ: الصػفة  يػر الملػركعة لمسػمكؾ فػي جريمػة المػركر 
ىػػػي األسػػػاس األكؿ مػػػف أسػػػس ىػػػذه الجريمػػػة، فعػػػدـ ملػػػركعية السػػػمكؾ نػػػابح مػػػف نػػػص 
التجػػػػريـ الػػػػذم حػػػػدده الملػػػػرع، فالجريمػػػػة المركريػػػػة مػػػػا ىػػػػي اإل اعتػػػػدا  عمػػػػى المصػػػػالح 

                                                           

، 1191د. ّأّٜٓ ّؾْذ ع،ّخ، مبٕٜٓ اٍؼنٜثبد اٍنغِ اٍؼبُ، داس اٍقيش اٍؼشث٠، اٍنبٙشح، ( 1)

 . 113ؿ

د. ع٢َْبٓ ػجذاٍْٖؼِ، افًٜ ػَِ االعشاُ ٛاٍغضاًء، اٍْإعغخ اٍغبّؼ٢خ ٍَذساعبد ٛاٍٖؾش، ( 2)

 .496، ؿ1116 ث٢شٛد،

د. ػجذاٍقزبػ ّقطقٞ اٍق٢ق٠، األؽيبُ اٍؼبّخ ٍَٖظبُ اٍغضائ٠، ػْبدح ؽإٛٓ اٍْيزجبد، عبّؼخ ( 3)

 . 161، ؿ1115اٍَْو عؼٜد، 

 .2114( ٍغٖخ 16س( ّٔ مبٕٜٓ اداسح اٍْشٛس اٍؼشام٠ سمِ )  21اٍَْؾل) أ اٍقنشح  11( اٍنغِ 4)

، 2111اٍؼبُ، داس اٍغبّؼخ اٍغذ١ذح، االعيٖذس١خ، د. ػٜك ّؾْذ ػٜك، مبٕٜٓ اٍؼنٜثبد اٍنغِ ( 5)

 .55ؿ

د. ّؾْٜد ٕغ٢ت ؽغ٠ٖ، ؽشػ مبٕٜٓ اٍؼنٜثبد اٍٖظش١خ اٍؼبّخ ٍَغش١ْخ، داس اٍٖٚنخ اٍؼشث٢خ، ( 6)

 .921، ؿ1199، 4ه
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يض الركاح كأمػػػكاؿ افػػػراد لمخطػػػر، كعػػػدـ ملػػػركعية الجكىريػػػة ألفػػػراد المجتمػػػح، مػػػف تعػػػر 
 السمكؾ عبارم عف تكييؼ قانكني ليذا السمكؾ، كىذا التكييؼ يسػتند فػي المجػاؿ الجنػائي

 لجزا  الجنائي، فيك عبارم عف كصؼنص التجريـ الذم جـر الفعؿ كقرر لو اإلى 

 .مٔممكضكعي لمسمكؾ يستخمص مف تطبيؽ نص التجريـ عمى سمكؾ معيف

ا: الجزا ن الجنائي لجريمة المركر: يخضح الجزا  في قػانكف المػركر لمعيػاريف، ثالث
األكؿ، ىك المعيار العضكم أك اللػكمي، الػذم يحػدد عػف طريػؽ مصػدره، إف كػاف جػزا  
اداريان أـ عقكبة جنائية، كالثػاني ىػػػك المعيػار الزمنػي، الػذم يحػدد عػف طريػؽ زمنػو، فػنف 

كاف مف إجرا ات الضبط اإلدارم، كاف كاف عقع كقكع  كاف قبؿ كقكع الجريمة المركرية
الجريمػػػة المركريػػػة، كػػػاف جػػػزا  سػػػكا  عقكبػػػةن جنائيػػػة أك جػػػزا  إدارم، يعاقػػػع بػػػو مرتكػػػع 
الجريمة المركريػة، فنجػد أف الملػرع عنػدما يػنص عمػى جػزا  لجريمػةن مركريػة، يقػرر مػف 

لجيػة اإلداريػة كػاف الجػزا  ىي الجية المختصة أصالن بتكقيح الجػزا  فػنف كػاف قػػػػد حػدد ا
، أم أف مػػا يصػػدر مػػف إجػػرا ات مٕماداريػػان، كاف حػػدد جيػػة قضػػائية، كػػاف الجػػزا  جنائيػػان 

بسػػػػػحع أك إيقػػػػػاؼ إلجػػػػػازات السػػػػػكؽ، أك حجػػػػػز لممركبػػػػػات، مػػػػػف قبػػػػػؿ ضػػػػػباط المػػػػػركر 
المختصيف، ىي ليس قرارات إدارية بالر ػػػػػػػػػـ مػػػػػف صدكرىا مف جيات إداريػة، كانمػا تعػد 

ف اجرا ات الضبط القضائي التي تسبؽ إجرا ات التحقيؽ كالمحاكمة، مثميا مثؿ حالػة م
القػػبض كالضػػبط فػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػػة التمػػبس بػػالجـر الملػػيكد كىػػػػػػػػػػػػػذا يعنػػي إف سػػحع الرخصػػة 
أك إيقافيػػا أك إلغا ىػػا أك اعتبارىػػػػػا ممغػػػػػػػام أك حجػػز المركبػػات، كػػالقبض كالتكقيػػؼ لحػػيف 

 .مٖمض االمر عمى المحكمة المختصةعر 

 املطلة الثالث
                                                           

( د. فزٜػ اٍؾبر٠ٍ، ؽشػ مبٕٜٓ اٍؼنٜثبد اٍنغِ اٍؼبُ، داس اٍْطجٜػبد اٍغبّؼ٢خ، االعيٖذس١خ، 1)

 . 91، ؿ1111

أ١ٚبة ػجذاٍْطَت، اٍْٜعٜػخ اٍغٖبئ٢خ اٍؾذ١ضخ ف٠ ؽشػ مبٕٜٓ االعشاءاد اٍغٖبئ٢خ، اٍْشىض ( 2)

؛ د. ّؾْذ صى٠ أثٜ ػبّش، 519، ؿ2114، ّقش، 1اٍن٠ّٜ ٍإلفذاساد اٍنب٢ٕٜٕخ، ه

 .115، ؿ2111اإلعشاءاد اٍغٖبئ٢خ، داس اٍغبّؼخ اٍغذ١ذح، اٍنبٙشح، 

ٛعبئٌ اٍٖنٌ ٍَخطش، اٍْيزت اٍغبّؼ٠ اٍؾذ١ش، د. ػ،ء صى٠، عشائِ اٍْشٛس ٛرؼش١ل ( 3)

 .19، ؿ2115االعيٖذس١خ، 



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

88 

 تعريف اجلرائم املروريت قانونا
ف النصػػػػكص التلػػػػريعية  البػػػػا مػػػػا ال تتضػػػػمف تعػػػػاريؼ أك أمثمػػػػة، إذ أف ميمػػػػة إ

الملػػرع أف يضػػح قكاعػػد عامػػة عمميػػة، ألف ميمػػة الملػػرع  يػػر ميمػػة الفقػػو الػػذم يقػػـك 
القكاعػد القانكنيػة التػي تػلمر االفػراد كالتػي  بتعميـ القانكف، بينما ميمػة الملػرع ىػي كضػح

يجػػع أف يطػػابؽ االفػػراد سػػمككيـ طبقػػان ليػػا، إذ أف الملػػرع قػػد يتكجػػو نحػػك الػػنص عمػػػى 
قاعدم عامة يضػمنيا المعيػار المميػز مػف دكف ايػراد أمثمػة، ألف ىػذا التعػداد مػا داـ لػيس 

لخطػل إذا مػا أخطػل الكقػكع فػي اإلػى  عمى سبيؿ الحصػر فننػو ال  نػا  فيػو، بػؿ قػد يػلدم
أف إلػػى  إلػػزاـ القضػػا  باألخػػذ بيػػذا الخطػػل، إضػػافةإلػػى  الملػػرع فػػي التعبيػػر، ممػػا يػػلدم

ية كاالجتماعيػػة كالسياسػػية التػػي قتصػػادعػػدـ مكاكبػػة التطػػكرات االإلػػى  إيػراد االمثمػػة يػػلدم
تدخؿ الملرع لتغيير ىذه النصكص بما يتال ـ مػح إلى  تحصؿ في المجتمح، مما يلدم

طػكرات. كيغنػي عػف ذلػؾ إيػراد قاعػدم عامػة، كيعطػي لمقاضػي سػمطة تقديريػة فػي ىذه الت
كػػؿ حالػػة تعػػرض عميػػػو لتحديػػد مػػا يػػػدخؿ ضػػمف المفيػػـك فػػي ظػػػؿ المعيػػار العػػاـ الػػػذم 

 تتضمنو القاعدم العامة.

كبػػالر ـ مػػف أىميػػة التعريفػػات التلػػريعية، كخصكصػػان فػػي التقنينػػات الحديثػػة، اإل  
يجػػع أف يبتعػػد الملػػرع بقػػدر االمكػػاف عػػف كضػػح تعريفػػات فػػي إنػػو مػػف الناحيػػة اللػػكمية 

التقنػػيف، إذ أف التعريفػػات التلػػريعية، مػػح مػػركر الكقػػت تجمػػد جمػػكدان ال يتفػػؽ مػػح تطػػكر 
الػػنظـ القانكنيػػػة كيعػػػاني الفقػػػو عنػػػا  كبيػػػران مػػف جمكدىػػػا كيتحايػػػؿ فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف ىػػػذا 

بمكػػػػاف، أف يضػػػػح الملػػػػرع الجمػػػػكد، كلكػػػػف بػػػػالر ـ ممػػػػا سػػػػبؽ قكلػػػػو، فننػػػػو مػػػػف األىميػػػػة 
تعريفػػات لممصػػطمحات التػػي أسػػتقر العمػػؿ بيػػا اصػػطالحان، فضػػالن عػػف ضػػركرم تعريػػؼ 
المصمحات الجديدم التي ظيػرت مػح تطػكر حركػة التقنػيف، كالتطػكر الحضػارم الحػديث، 
كاالتجػػػاه نحػػػك كضػػػح تقنيػػػات لتنظػػػيـ مسػػػائؿ دقيقػػػة كفنيػػػة، كلعػػػؿ الطريقػػػة المعتمػػػدم فػػػي 

الحديثػػة مػػف إقػػرار بػػاع خػػاص لتعريػػؼ المصػػطمحات تعتبػػر خيػػر النصػػكص التلػػريعية 
مثاؿ لتجاكز إلكاليات التعقيػد كصػعكبة إدراؾ مػا يعتػرم بعػض المفػاىيـ كالمصػطمحات 
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مف  مكض يستمـز تبيانيا بكامؿ الكضكح في مقدمػة القػانكف قبػؿ الخػكض فػي المبػاد  
 كاالحكاـ التي يقتضييا تنظيـ المادم.

المركريػػػة لػػػـ تعػػػرؼ الجريمػػػة المركريػػػة أك الحػػػادث المػػػركرم كاف ا مػػػع القػػػكانيف  
تاركػػػة االمػػػر لمفقػػػو لتعريفيػػػا، فػػػي حػػػيف اتجيػػػت بعػػػض القػػػكانيف لكضػػػح تعريػػػؼ لمحػػػادث 

فػػي  ٕٛٓٓم لسػػنةٜٗالمػػركرم يكضػػح عناصػػره، فقػػد عػػرؼ قػػانكف السػػير االردنػػي رقػػـ م
ألقػؿ مركبػة كاحػدم م منو الحادث المركرم بانو: مكػؿ كاقعػة تسػببت فييػا عمػى إالمادم م

، كعػرؼ قػانكف السػير المغربػي ) متحركػة فػي إلحػاؽ أضػرار بلػرية أك ماديػة أك كمييمػا
كػػؿ  :(م قسػػـ التعػػاريؼ حػػادث السػػير بلنػػوٗٗفػػي المػػادم م ٕٙٔٓم لسػػنة ٕ٘ٓ٘رقػػـ م 

حادثػة تقػػح عمػػى طريػػؽ مفتكحػة لمسػػير العمػػكمي تتػػكرط فييػا عمػػى االقػػؿ مركبػػة كتتسػػبع 
كعرؼ نظاـ المركر الصادر بالمرسػـك الممكػي السػعكدم دمم، في ضرر جسماني أك ما

م الحادث المركرم بانػو:م ٕىجرية في الباع االكؿ المادم مٕٛٗٔم لسنة ٘ٛالمرقـ مـ/ 
كػؿ حػػادث ينػػت  عنػو أضػػرار جسػػيمة أك ماديػة دكف قصػػد، جػػرا  اسػتخداـ المركبػػة كىػػي 

ينت  عنو اضرار أك م  حادث مركرم بسيط: ما -ٔ قسميف:إلى  في حالة حركة كينقسـ
 -ٕ تمفياتم بالممتمكات الخاصة أك عامة، كال ينجـ عنو اصابة تتطمع عالجا اسعافيا.

حادث مركرم جسيـ: ما ينت  عنو ازىاؽ االركاح، أك اصابات في االجساـ، أك خسػائر 
 في االمكاؿ، أك جميح ذلؾ، كالمركبة في حالة حركة.م.

تعريفػا أك قسػـ منفصػؿ فػي قػانكف  يػةمة المركر جريمأما الملرع العراقي فمـ يضح ل
م ٛقػانكف المػركر الجديػد رقػػـ م الممغي،امػا ٕٗٓٓم لسػنة ٙٛادارم المػركر العراقػي رقػـ م

م عمػػػػى ٕٗ-ٕ٘فقػػػػد نػػػػص فػػػػي الفصػػػػؿ العالػػػػر مالعقكبػػػػاتم فػػػػي المػػػػكاد م ٜٕٔٓلسػػػػنة 
خاصػػة حػػكادث المػػركر ضػػمف الجػػرائـ الا مػػع ، كتعامػػؿ مػػح الجػػرائـ المركريػػة كعقكباتيػػا

اال  بالخطل كذلػؾ العتبارىػا حكادثػا ناتجػة عػف الخطػل كاعتبرىػا مػف الجػرائـ  يػر العمديػة
، كنقترح عمى الملرع العراقي اف ينص عمى تعريػؼ انو لـ يكرد تعريفا لمجريمة المركرية

مكػػؿ كاقعػػة تحػػدث مػػف مركبػػة متحركػػة  :الجريمػػة المركريػػة، كنقتػػرح لػػذلؾ التعريػػؼ التػػالي
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لممػػركر العػػاـ، ينػػت  عنيػػا كفػػام أك إصػػابة، اك اضػػرار ماديػػة تخضػػح فػػي طريػػؽ مفتػػكح 
 :مف خالؿ التعريؼ يتضح تكافر العناصر االتيةك ، ) الحكاـ قانكف المركر

الخطل: ىك الفعؿ الصادر مف اللخص كيتحقؽ ىذا الفعؿ  البا بغير قصد ام  .ٔ
مػع صػكر فا  .بسبع اإلىماؿ كعدـ مراعام القكانيف كالتعميمػات كعػدـ االحتيػاط

 الجرائـ المركرية ىي جرائـ  ير عمدية.
المركبػػػػػة: كىػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا أعػػػػػد لمسػػػػػير عمػػػػػى الطريػػػػػؽ مثػػػػػؿ السػػػػػيارم كالجػػػػػرارات  .ٕ

 .كالمقطكرات ينجـ بسببيا ضررا نتيجة لكجكد خطل
الطريػػؽ العػػاـ: بسػػبع اسػػتخداـ المركبػػة لمطريػػؽ كظػػركؼ الطريػػؽ المحيطػػة بيػػا  .ٖ

 .أف ينجـ عف ذلؾ ضرراإلى  ككجكد خطل أدل
الخسػػائر البلػػرية كالماديػػة: كىػػي الخسػػائر بالكفيػػات كاإلصػػابات كاالضػػرار فػػي  .ٗ

  .الممتمكات العامة كالخاصة
ف اختمفػت  مما تقػدـ يتضػح اف التعػاريؼ الفقييػة كالقانكنيػة متلػابية فػي معناىػا كال

، مػػف اف الجػػامح بينيمػػا ىػػك كقػػكع الحػػكادث مٔمالفاظيػػا، كنتفػػؽ مػػح مػػا ذىػػع اليػػو الػػبعض
لخطل، كعدـ التعمد في كقكعيػا، كاف الحػكادث المركريػة حادثػة  يػر متكقعػة عف طريؽ ا

 كفجائية تحدث عف طريؽ الخطل مف  ير حسباف.

 املبحث الثاني
 اسباب اجلرائم املروريت

كقػكع الجريمػة المركريػة، ذلػؾ إلى  مف الضركرم دراسة االسباع كالعكامؿ الملدية
نما بمػدل أف مسلكلية السائؽ في ىذه الجريمة ال تت حدد بمجرد تكفر الخطل مف جانبو كال

النتيجػػػة الجرميػػػة المركريػػػة كمػػػدل مسػػػاىمة  إحػػػداثتػػػلثير ىػػػذا الخطػػػل الػػػذم ارتكبػػػو فػػػي 
العكامؿ االخرل في ىذا الحادث، ألف ىذه الجريمة  البا ما تككف نتيجة أكثر مف سبع 

                                                           

ئبٛاد ّؾْذ اغب، اٍؾٜادس اٍْشٛس١خ ٛاٍْغإ٢ٍٛخ اٍْزشرجخ ػ٢َٚب ف٠ اٍنبٕٜٓ اٍؼشام٠، دساعخ  (1)

فن٢ٚخ رؾ٢َ٢َخ، ثؾش ّنذُ ٢ٌٍٖ دسعخ اٍذىزٜساٗ، اىبد٢ْ١خ اٍذساعبد االع،٢ّخ، عبّؼخ ّ،١ب، 

 .31، ؿ2115ىٜاالٍْجٜس، 



 (دراسة مقارنة) العوامل المؤثرة في الجرائم المرورية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

999 

ك أخطػػػا  كاحػػػد يلػػػترؾ فػػػي إحػػػداثيا سػػػكا  كانػػػت أخطػػػا  بلػػػرية تسػػػبع فييػػػا السػػػائؽ، أ
ىندسػػية كػػاف السػػبع فييػػا الطريػػؽ، أك أخطػػا  ميكانيكيػػة كػػاف السػػبع فييػػا السػػيارم، كقػػد 
تكػػكف ظػػركؼ الحادثػػة أك المركبػػة نفسػػيا كمتانػػة كسػػالمة أجيزتيػػا، كقػػد يكػػكف المجنػػي 

، كقػػد تسػػاىـ ىػػذه العكامػػؿ فػػي تفػػاقـ النتيجػػة أك تقمػػؿ مػػف أمكانيػػة المػػتيـ مٔمعميػػو نفسػػو
ادم أك تخفيػػؼ كطػػلم الحادثػػة، االمػػر الػػذم يجعػػؿ المحكمػػة تلخػػذ سػػائؽ المركبػػة فػػي تفػػ

بنظػػر االعتبػػار ىػػذه االسػػباع عنػػد تقػػدير مسػػلكلية المػػتيـ عػػف الحػػادث أك عنػػد تحديػػد 
العقكبػػة، فػػنف جميػػح ىػػذه المسػػببات يمكػػف اف تػػلدم لحػػدكث الجػػرائـ المركريػػة، كىػػذا مػػا 

 مطمبيف:إلى  ا المبحث، كلذلؾ قسمنا ىذمٕماالحاطة بتمؾ االسباعإلى  يدفعنا

                                                           

(1)Mahmed mokhtar:Traffic Safety Management for Accident Casualties in sudan 

(Characteristics ،evaluation and Prediction) ،Master ،Sudan University Of 

Science and Technology ،Sudan ،2013.p;23. 

شٛس اٍؼشام٠ سمِ 2) َؾل )أ( اٍقنشح )11، اٍنغِ )2114ٍغٖخ  16( ٛمذ اؽبس مبٕٜٓ اداسح اٍْ ( 4(، اٍْ

ٍْغْٜػخ ّٔ اٍنٜاػذ اٍز٠ ١غت ػَٞ عٜاك اٍْشىجبد ثْشاػبرٚب ٠ٙٛ )ثْشاػبح اٍنٜاػذ االر٢خ ػٖذ 

  ):اٍغ٢بمخ

نٌ ٛاالؽزقبظ ثْذٝ اٍشؤ١خ  ( أ) آ ١يٜٓ اٍغبئل ف٠ ؽبٍخ رْيٖ٘ ّٔ اٍغ٢بمخ ٛاٍغ٢طشح اٍزبّخ ػَٞ ٛاعطخ اٍٖ

  .اٍيبٌّ ٍَطش١ل ٛؽشىخ اٍْشٛس

  ١غت ّغو ػغَخ اٍن٢بدح ثيَزب ا٢ٍذ١ٔ.  ( ة)

  االٍزضاُ ثبٍؾذٛد اٍنب٢ٕٜٕخ ٍَغشػخ.  ( د)

شٛس ا٢ٍذ١ٛخ ٛرٖق٢زٙب.  ( س) شٛس ٛىزٍو اؽبساد سعٌ اٍْ   االٍزضاُ ثاؽبساد ٛػ،ّبد اٍْ

  اٍزأىذ ّٔ ف،ؽ٢خ األم١ٜخ االّب٢ّخ ٛاٍخَق٢خ ػٖذ اٍغ٢بمخ ٢ٍ،.  ( ط)

ثٌ ّغ ع٢بسح اخشٝ أٛ ػٖذ االمزشاة ّٔ ع٢بسح ّزنذّخ االٍزضاُ ال ١غٜص اعزؼْبً اٍن٢بء اٍؼب٠ٍ ػٖذ اٍزنب  ( ػ)

شٛس ا٢ٍذ١ٛخ ٛرٖق٢زٙب. شٛس ٛىزٍو اؽبساد سعٌ اٍْ   ثاؽبساد ٛػ،ّبد اٍْ

٘ ٛأ رقبدٟ خطشا ئٍٞ  ػذُ اعزخذاُ عٚبص اٍزٖج٢٘ ٜٙسٓ اال ف٠ ؽبالد اٍنشٛسح اٍز٠ رذػ٠ ( ؿ) اعزخذّا

 ّؾزْ،.

 ٍخبسع٢خ ٛاٍغش١ؼخ. اعزخذاُ ؽضاُ االّبٓ خقٜفب ف٠ اٍطشك ا ( د)

رشه ّغبفخ أّبٓ ىبف٢خ ١ج٢ٔ اٍغ٢بسح ٛاٍغ٢بسح اٍْزنذّخ ٛرضداد ا٢ْٙخ ٙزٗ اٍْغبفخ ئرا ىبٓ اٍطش١ل ّجٌَ أٛ  ( ر)

شٛس اٍغش١غ.   ئرا ىبٕذ اٍغ٢بمخ ثغشػخ ف٠ هش١ل اٍْ

شٛس ٛأ ( س) ؾبح اٍز١ٔ ١ؼجشٛٓ ّٖبهل اٍؼجٜس غ٢ش اٍْشامجخ ثٜاعطخ سعٌ اٍْ شٛس ٍَْ  ١غت اػطبء اعجن٢خ اٍْ

شٛس.  أم١ٜخ اٍْ

غبً ٍغ٢بساد اٍطٜاسب ػٖذ م٢بّٚب ثٜاعت هبسب رشه اٍْْش اال١غش.  ( ص)  افغؼ اٍْ

اٍغ٢بمخ ٍْغبفبد ه١َٜخ مذ رغجت اٍؾؼٜس ثبٍٖؼبط أٛ اٍزؼت ٍٛز،ف٠ رٍو ١غت أٓ ريٜٓ ٖٙبٍو ٍيٌ  ( ط)

 دمبئل اعزشاؽخ. 5عبػخ ع٢بمخ 

غبس ( ػ) ع اٍنذ٠ّ ػٖذ اٍغ٢بمخ ثْؾبراد اٍغ٢ش ثجوء ٛػذُ اعزؼْبً عٚبص اٍزٖج٢٘ أٛ اٍنغو ػَٞ اٍْ

بد.  اٍؾ٢ٜٕا
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 املطلة االول
 العوامل البشريت

 مف تقارير الحكادث كالمخالفات فيكجد نتيجة الدراسات كاالبحاث لعدد كبير 

فتػػػػرات مختمفػػػػة كمجتمعػػػػات متعػػػػددم أف ىنػػػػاؾ عكامػػػػؿ تسػػػػيـ إسػػػػياما فعميػػػػان فػػػػي كقػػػػكع 
فيػة لديػو عػف لممكقؼ المركرم، كعدـ كجكد خمفية كا السائؽالحكادث، اىميا عدـ تقدير 

الطريػػػؽ، كعػػػف المركبػػػة التػػػي يسػػػكقيا، كنقػػػص فػػػي المعمكمػػػات المركريػػػة، كقمػػػة الميػػػارم 
كالخبػػػػرم التػػػػي يحتاجيػػػػا، ككػػػػذلؾ سػػػػك  الحالػػػػة الصػػػػحية لمسػػػػائؽ، كسػػػػك  الحالػػػػة العامػػػػة 

 ، كأىـ ىذه العكامؿ:مٔملممركبة
 أوال/ السائق:

انكف المػػػركر العراقػػػي ألػػػارت معظػػػـ القػػػكانيف المركريػػػة لتعريػػػؼ السػػػائؽ، منيػػػا قػػػ 
، كقػػػانكف مػػػركر دكلػػػة مٕممالسادسػػػة علػػػر الفقػػػرم – ٔم  مػػػادمال ٜٕٔٓم لسػػػنة ٛالمػػػرقـم

، كاتفاقيػػػة السػػػير عمػػػى الطػػػرؽ لعػػػاـ مٖممٕفػػػي المػػػادم م ٜٙٚٔم لسػػػنة ٙٚالككيػػػت رقػػػـ م
، كقػانكف السػير األردنػي رقػـ مٗممٔكاالتفاؽ األكربي المكمؿ لالتفاقية في المادم م ٜٛٙٔ

إذ اف ، ، فالسػػائؽ ىػػك كػػؿ لػػخص يتػػكلى سػػياقة إحػػدل المركبػػاتم٘م ٕٛٓٓسػػنة م لٜٗم
سػػائؽ يتػػكلى قيادتيػػا كينبغػػي عميػػو االلتػػزاـ بقكاعػػد السػػياقة األمنػػة إلػػى  كػػؿ مركبػػة تحتػػاج

لتجنػػع أخطػػار الحػػكادث المركريػػة حمايػػة نفسػػو كلمركبتػػو كسػػالمة االخػػريف كممتمكػػاتيـ، 
                                                                                                                                                      

بدح ) ظش اٍْ ( ّٔ مبٕٜٓ اٍغ٢ش 34اّب ف٢ْب ١زؼَل ثبٍنٜا٢ٕٔ اٍؼشث٢خ فنذ ٕقذ ػَٞ ٙزٗ اٍنٜاػذ ثقٜسح ّزقشمخ، ٕا

شٛس ٍذٍٛخ االّبساد اٍؼشث٢خ اٍْزؾذح سمِ) ب مبٕٜٓ ّشٛس عَطٖخ ػْبٓ ٕـ 1115ٍغٖخ  21ٛاٍْ (، ١نبثَٚ

شمِ )( ا11ٛ 19ٛ  16اٍْٜاد ) ب مبٕٜٓ ّشٛس دٍٛخ 1113( ٍغٖخ 13/  21ٍْ ُ ّشعُٜ عَطب٠ٕ، ١نبثَٚ

شمِ )51ٛ  51ٛ  41ٛ  41ٛ  49اٍي١ٜذ ٕـ اٍْٜاد )   ٛرؼذ١،ر٘. 1191( ٍغٖخ 96( اٍْ

(1)Levy0D.(2002)، “Youth and traffic safety: The effects of driving age 

experience and education “ Accident Analysis and Prevention0 Elsevier 

B.V.p:35. 

 ( ار ٕقذ ثإٔ٘:)اٍغبئل: ىٌ ؽخـ هج٢ؼ٠ ١نٜد ّشىجخ ثاعبصح رخزـ ثٖٜع اٍْشىجخ(2)

( ار ٕقذ ثإٔ٘: )ىٌ ؽخـ ١زٍٜٞ ع٢بمخ اؽذٝ اٍْشىجبد، أٛ اٍْبؽ٢خ، أٛ االغٖبُ، أٛ اٍؾ٢ٜإبد 3)

 اٍغش، أٛ اٍؾٌْ، أٛ اٍشىٜة(.

 ٜد اٍغ٢بسح، أٛ ّشىجخ اخشٝ ثْب ف٠ رٍو اٍذساعخ(.)اٟ ؽخـ ١ن ( ار ٕقذ ثإٔ٘:4)

 ) اٍؾخـ اٍزٟ ١زٍٜٞ م٢بدح اٍْشىجخ(.  ( ار ٕقذ اٍْبدح اٍضب٢ٕخ ثإٔ٘:5)
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القػة كبيػرم بػيف التكػكيف النفسػي للخصػية أم فػرد كتلكد جميح الدراسػات الحديثػة قيػاـ ع
كنظرتو لمحيام كعدد الحػكادث التػي يمكػف أف يسػببيا ىػذا االنسػاف سػكا  لنفسػو أك لغيػره، 

إلػػػى  ٝ مػػػف حػػػكادث السػػػيارات يرجػػػح السػػػبع فييػػػا٘ٛكمػػػا تفيػػػد ىػػػذه الدراسػػػات أف قرابػػػة 
ميػػػة إنيػػػـ يمثمػػػكف األلػػػخاص الػػػذيف ثبػػػت مػػػف دراسػػػة حيػػػاتيـ البيئيػػػة كالمدرسػػػية أك العم

، كقػػػد أمكػػػف إجػػػرا  تصػػػنيؼ نفسػػػي لجميػػػح مٔممجمكعػػػة  يػػػر المسػػػتقريف نفسػػػيا كعاطفيػػػا
  -ثالث مجمكعات:إلى  قائدم السيارات عمى أساس التككيف النفسي

ــ : المتحػػرركف أك الخػػالكف مػػف الحػػكادث كىػػذه المجمكعػػة تمثػػؿ  المجموعــة االول
ٝ مػػػػف جميػػػػح قائػػػػدم ٘ٚ – ٓٚمػػػػف الغالبيػػػػة العظمػػػػى مػػػػف قائػػػػدم السػػػػيارات كنسػػػػبتيا 

السػػيارات فػػي العػػالـ. كمػػف أىػػـ مػػا تتميػػز بػػو ىػػذه المجمكعػػة مػػف صػػفات ىػػي، احتراميػػا 
التنلئة الكاعية في إلى  لمقانكف كتقديرىا لممسلكلية االجتماعية كيككف ذلؾ راجعان بالطبح

ذه الفئػػة بيئػة دينيػػة محافظػة عمػػى التقاليػد كالتػػراث فضػالن عػػف أف الغالبيػة العظمػػى مػف ىػػ
يعيلػػكف حيػػاتيـ بصػػفة عامػػة بصػػكرم طبيعيػػة كليػػـ أقػػؿ ملػػاكؿ عائميػػة ككظيفيػػة أك ال 

 .مٕميعانكف منيا بلكؿ حاد

السػػكاؽ الػػذيف يعتبػػركف أف القيػػادم ىػػي إحػػدل اليكايػػات التػػي  المجموعــة الثانيــة:
يمكػػف عػػف طريقيػػا إثبػػات كجػػكدىـ، كىػػذه المجمكعػػة تلػػكؿ نسػػبة قميمػػة بػػيف كػػؿ الجيػػات 

السػػػفر إلػػػى  مػػػف أبرزىػػػا بعػػػض رجػػػاؿ االعمػػػاؿ الػػػذيف تضػػػطرىـ ظػػػركؼ أعمػػػاليـ التػػػي
السػرعة فػي أعمػاليـ كقػراراتيـ إلػى  لمسافات طكيمة كفي اعتقادىـ أف سػر نجػاحيـ يعػكد

كالحفػػػاظ عمػػػى مكاعيػػػدىـ كىػػػذه المجمكعػػػة  البػػػا مػػػا تتصػػػؼ بجنػػػكف السػػػرعة كالتجػػػاكز 
ي الذم أحيانا ما يكػكف سػببا مػف أسػباع بسياراتيـ في االماكف الممنكعة كباللركد الذىن

 . مٖمالحكادث
                                                           

، اٍْإرْش اٍٜه٠ٖ ، ػ،مخ اٍْخبٍقبد اٍْشٛس١خ ثافبثبد اٍؾٜادس( ٕبفش ثٔ ػجذاٍشؽْٔ اٍؾْذا1ٓ)

 .24ٗ، ؿ 1425ٛاٍزن٢ٖخ، اٍش١بك،  اٍضب٠ٕ ٍَغ،ّخ اٍْشٛس١خ، ّذ١ٖخ اٍَْو ػجذاٍؼض١ض ٍَؼَُٜ

( د. ػ٠َ ثٔ عؼ٢ذ اٍغبّذٟ، رن٢ٖخ اٍْغزنجٌ ف٠ ّٜاعٚخ ّؾيَخ اٍْشٛس، اٍٖذٛح اٍؼ٢َْخ االسثؼٜٓ، 2)

 . 63ُ، ؿ 1119ّب١ٜ  21 – 29اٍش١بك، ف٠ فزشح 

اٍغبئل، ّنبً ّٖؾٜس ػَٞ ؽجيخ  ( د. ػجذ اٍغ٢ٌَ اٍغ٢ف، اٍؼٜاٌّ اٍٖقغ٢خ ٛأصشٙب ػَٞ ىقبءح3)

 .www.dralsaif.comػَٞ ّٜمغ ٕزشٕذ اإل

http://www.dralsaif.com/
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ـــــة: السػػػػػكاؽ العػػػػػدكانيكف: ىػػػػػذه المجمكعػػػػػة تلػػػػػكؿ فػػػػػي معظػػػػػـ  المجموعـــــة الثالث
إلػى ٙٔ% مف مجمكعة السائقيف كتتراكح أعمارىـ ما بيف ٕٓإلى  ٓٔالمجتمعات نسبة 

فيػات عاـ كتتصؼ بعدـ االستقرار النفسي كالجسمي كىي تسبع قرابة الثمػث مػف الك  ٕٗ
الناجمػػػة عػػػػف حػػػكادث السػػػػيارات، فيػػػػـ يتصػػػرفكف تصػػػػرفات عنيفػػػة أك الحضػػػػارية أثنػػػػا  
السػػياقة لغيػػاع كعػػي التصػػرؼ المسػػلكؿ لمسػػائؽ أك الضػػعؼ الكبيػػر فػػي مسػػتكل الضػػبط 

 .مٔمالمركرم أك ازدياد مستكل االزدحاـ في طرؽ المدينة 

 كتتجمى ابرز مظاىر السياقة العدكانية في: 
 بالنسبة لمستخدمي الطريؽ. عدـ إفساح الطريؽ .ٔ
 تغيير مسارات السير بدكف مبرر كبطريقة متكررم.  .ٕ
 التجاكز عمى كتؼ الطريؽ.  .ٖ
 تجاكز السرعة القانكنية بحدكد كبيرم.  .ٗ
 السائقيف االخريف بعدـ الرضا. إلى  النظر .٘
 استخداـ  لة التنبيو لفترات طكيمة أك بلكؿ  ير مبرر.  .ٙ
 الصراخ عمى السائقيف االخريف.  .ٚ
 االلارات اليدكية االحتجاجية. .ٛ

كىناؾ عدم عكامؿ تتحكـ في سمكؾ كتصرفات السائقيف، كتككف نتائجيا الكقكع 
في الجرائـ المركرية، أىميا عكامؿ جسمية كعكامؿ نفسية كعكامؿ سمككية كلخصية، 

 :كسنكضح كؿ منيا في ما يمي

العالقة بجرائـ  تتمثؿ العكامؿ الجسمية االكثر ليكعا ذات :أ: العوامل الجسمية
 السيارات في التالي:

االعاقػػػػات الجسػػػػمية المختمفػػػػة مثػػػػؿ ضػػػػعؼ البصػػػػر كالسػػػػمح كمػػػػا لػػػػابييا مػػػػف   .ٔ
إعاقػات القيػادم، كقػػد حػدث لمسػائؽ بعػػد فحصػو طبيػا عنػػد حصػكلو عمػى رخصػػة 

                                                           

ؽٜادس اٍْشٛس ٛاٍؼٖبفش اٍؾبىْخ ٍٚب، ى٢َخ اٍٖٚذعخ، عبّؼخ ( د. عْبً ػجذاٍْؾغٔ ػجذاٍؼبً، 1)

 .23، ؿ1119اٍَْو ػجذاٍؼض١ض، عذح، 
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القيادم، كقد يكػكف السػائؽ تخطػى الفحػص الطبػي كىػك يسػتخدـ نظػارم أك عدسػة 
 .مٔم يستعمميا كقت الحادث.الصقة أك سماعة إذف كلـ يكف 

االرىػػػاؽ اللػػػديد كعػػػدـ النػػػـك لفتػػػرات طكيمػػػة كالضػػػعؼ الجسػػػمي العػػػاـ كمػػػا قػػػد  .ٕ
يتعرض لو السػائؽ مػف عمػؿ لػاؽ أك القيػادات لمسػافات طكيمػة دكف راحػة ممػا 
يترتػػػػع عميػػػػو مػػػػف نعػػػػاس ىػػػػلال  السػػػػائقيف أثنػػػػا  القيػػػػادم أك بطػػػػ  ردكد أفعػػػػاليـ 

 .مٕم كبالتالي كقكع الحكادث
مراض التي يعاني منيا بعض السائقيف كالتي ال تككف معيا القيادم أمنػة أبػدا اال .ٖ

خاصػػة تمػػؾ االمػػراض التػػي ترافقيػػا نكبػػات مفاجئػػة يفقػػد فييػػا المػػريض السػػيطرم 
عمػػػى نفسػػػو كالنكبػػػات القمبيػػػة كالصػػػرعية، كتكػػػكف النتيجػػػة خطػػػرا عمػػػى السػػػائؽ 

 .مٖم كمستعممي الطريؽ كالملام كالركاع
 كالمسػكرم، كىػػي ليػا تػػلثير سػمبي فػػي قيػادم السػػيارات حيػث تػػلدم المػكاد المخػػدرم .ٗ

حػػػكادث مركعػػػة كأضػػػرار كتمفيػػػات تقػػػح باأللػػػخاص كالممتمكػػػات الخاصػػػػة إلػػػى 
كلمعامة، حيث يفقػد السػائؽ السػيطرم عمػى نفسػو كعمػى مرتكبيػو كىػك كاقػح تحػت 

 .مٗمتلثيرىا

يعتمػد ىػذا عمػى كىػي تتعمػؽ بمقػدار اليقظػة لػدل السػائؽ، ك  ب: العوامل النفسية:
الظػػػركؼ البيئيػػػة لمسػػػائؽ، كنػػػزداد أىميػػػة ىػػػذا العامػػػؿ عنػػػدما يفكػػػر السػػػائؽ فػػػي ملػػػاكمو 

                                                           

اٍْشٛس١خ ٍذٝ اٍغبئن٢ٔ  عؼذاٍذ١ٔ ثٜ هجبً، دٛس اٍزقبؤً غ٢ش اٍٜامؼ٠ ف٠ اسريبة اٍؾٜادس( 1)

د١غْجش  1، ػذد ّخجش رط١ٜش اٍْْبسعبد اٍٖقغ٢خ ٛاٍزشث١ٜخ، اٍذساعبد ٕقغ٢خ ٛرشث١ٜخاٍؾجبة، 

 .113-112، ، ؿ2121

ؽبسر٠ ؽغ٢ٔ ٛثَؼ٢َبء ث،ً، اٍغَٜى٢بد االٕؾشاف٢خ ٍذٝ اٍغبئن٢ٔ اٍؾجبة ٛػ،مزٚب ثبسريبة ( 2)

٠ٍ ثٜٕؼبّخ ثخ٢ْظ ٢َّبٕخ، ى٢َخ اٍؼَُٜ االٕغب٢ٕخ ، عبّؼخ اٍغ٢،سعبٍخ ّبع٢غز٢شؽٜادس اٍْشٛس، 

 .41، ؿ2111ٛاالعزْبػ٢خ، ى٢َخ اٍؼَُٜ، 

(3)Ail، G.A.، Bakheit CS and.Sivakugan، N، 1994. Traffic accidents in 

Oman: Characteristics and comparative analysis of fatality rates ،p;27. 

دساعخ ؽبٍخ  ٢ٕٜٕخ ّٛذٝ رأص٢شٙب ف٠ رؾغ٢ٔ اٍغ،ّخ اٍْشٛسٟاٍٖقٜؿ اٍنب، ( ٙبعش عبة هللا4)

١خ مزقبدثبرٖ٘، ى٢َخ اٍؼَُٜ اال -، عبّؼخ اٍؾبط ٍخنشسعبٍخ ّبعغز٢ش،(، 13- 11)االّش 

 .2111ٛاٍزغبس١خ ٛػَُٜ اٍزغ٢٢ش، 
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كىمكمػػػو، كيقػػػكد السػػػيارم دكف كعػػػي كػػػاؼ لمػػػا يجػػػرم حكلػػػو، أمػػػا الغضػػػع فربمػػػا يػػػلدم 
 .مٔميزيد خطر كقكع الحكادث المركرية القيادم بسرعة جنكنية مماإلى  ما تقدـإلى  إضافة

سػػمكؾ إلػػى  إف حالػػة السػػائؽ كثيػػرا مػػا تدفعػػو وكية والشخصــية:ج: العوامــل الســم
 يػػر سػػكم لػػو تػػلثيره الكبيػػر فػػي عػػدـ احتػػراـ قكاعػػد كأنظمػػة المػػركر، كبالتػػالي الكقػػكع فػػي 
الحكادث المركرية كمثالو السائؽ االناني الذم يعتقد أف الطريؽ خاص بو كحده، ككػذلؾ 

يعرض نفسو كمستعممي الطريؽ لمخطر السائؽ السريح التلثر كالتعصع كالمتباىي الذم 
في ضك  الغرض السابؽ لمسائؽ كعنصر مػف عناصػر الجػرائـ ، مٕمليجذع االنظار إليو 

المركريػػة، يالحػػظ أف كثيػػرا مػػف أخطػػا  السػػائقيف أثنػػا  القيػػادم تمثػػؿ أخطػػا  لػػائعة ممػػا 
ز ا مف جعؿ نمطا لائعا لعادات اجتماعية يتعمميا الفرد كيقمد فييا االخريف كأصبحت ج

سمككو الفردم الذم يقكـ بو كتكافػؽ مػح العػادات السػمككية اللػائعة حتػى كاف كانػت ىػذه 
 .مٖمالعادات قد تختمؼ مح مفاىيـ الفرد كاعتبارىا عادات خاطئة في نظره 

 ثانيا/ المشاة:

كقد تعرضت العديد مف القكانيف المركرية العربية في ىذا المجاؿ لتعريؼ الملػام، 
، كعرفػو قػانكف مٗممٖٛ – ٕم فػي المػادم م٘ٛالمركر السعكدم المرقـ مـ/ إذ عرفو نظاـ 

، كعرفػػو قػػانكف مػػركر م٘م مٕفػػي المػػادم م ٜٜٚٔم لسػػنة ٙٚمػػركر دكلػػة الككيػػت المػػرقـ م
 .مٙمم ٔفي المادم م ٖٜٜٔم لسنة ٖٜ/  ٕٛسمطنة عماف المرقـ م

                                                           

د.ؽْٜد ٙضاع اٍؾش١ف، ّإرْش اٍزؼ٢َِ ٛاٍغ،ّخ اٍْشٛس١خ، االصبس اٍٖقغ٢خ ٍَؾٜادس اٍْشٛس١خ، ( 1)

، مغِ اٍٖذٛاد ٛاٍَنبءاد اٍؼ٢َْخ، عبّؼخ ٕبئف اٍؼشث٢خ ٍَؼَُٜ اال٢ّٖخ، ّشىض اٍذساعبد ٛاٍجؾٜد

 .31ُ ؿ 11-13/12/2116

 .113-112عؼذاٍذ١ٔ ثٜ هجبً، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ( 2)

د. اؽْذ ّقطقٞ اٍؼز٢ل، اٍقذّخ اٍٖقغ٢خ اٍْشرجطخ ثزؼشك االهقبً ٛافبثزِٚ ف٠ ؽٜادس ( 3)

 .61، ؿ2111/ 1ٍٜخ ٛاٍز٢ْٖخ، ّظ اٍْشٛس، ّغَخ اٍطق

( ار ٕقذ ثإٔ٘: )اٍْؾبح: األؽخبؿ اٍز١ٔ ١غ٢شٛٓ ػَٞ امذاِّٚ ّٛٔ ف٠ ؽيِْٚ، ّضٌ األؽخبؿ 4)

 اٍز١ٔ ١ذفؼٜٓ أٛ ١غشٛٓ ػشثخ اهقبً، أٛ ػشثخ ّش١ل، أٛ رٟٛ االؽز٢بعبد اٍخبفخ(

ِ اٍْؾبح األؽخبؿ اٍز١ٔ ( ار ٕقذ ثإٔ٘: )ِٙ الؽخبؿ اٍز١ٔ ١غ٢شٛٓ ػَٞ امذاِّٚ، ١ٛؼزجش ف٠ ؽي5)

 ١ذفؼٜٓ، أٛ ١غشٛٓ دساعخ، أٛ ػشثخ ّش١ل، أٛ رٟٛ ػبٙخ، أٛ ػشثخ ١ذ راد ػغَخ ٛاؽذح(.

( ار ٕقذ ثإٔ٘: )األؽخبؿ اٍز١ٔ ١غ٢شٛٓ ػَٞ اٍطش١ل ّؾ٢بً ػَٞ أمذأِّٚ، ّٛٔ ف٠ ؽيِْٚ ٛفل 6)

 ّب رؾذدٗ اٍ،ئؾخ اٍزٖق٢ز١خ ٍَنبٕٜٓ(. 
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 فقػػد الػػار ٜٕٔٓ م لسػػنةٛأمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بقػػانكف المػػركر العراقػػي النافػػذ المػػرقـ م
ثالثػة إلى  مصطمح الملام دكف تعريفو، كذلؾ مف خالؿ تقسيمو لمستخدمي الطريؽإلى 

أقساـ: الملام، الراكع، السائؽ، كيستخدـ الطريؽ مػف قبػؿ الملػام فػي حالػة السػير عمػى 
طػػكؿ الطريػػؽ، كىػػذا يبػػيف اف الملػػام ىػػـ الػػذيف يسػػتخدمكف الطريػػؽ كاقفػػيف، أك مالػػيف 

ك اسػػػػتخداـ العربػػػػات المخصصػػػػة ليػػػػـ اف كػػػػانكا مػػػػف ذكم االحتياجػػػػات عمػػػػى أقػػػػداميـ، أ
الخاصػػػة كمسػػػتخدمي عربػػػة االطفػػػاؿ. كتتمثػػػؿ مخالفػػػة الملػػػام لالسػػػمكع الصػػػحيح، فػػػي 
اسػػتخداـ الطريػػؽ عائقػػا رئيسػػيا لسػػيكلة حركػػة المػػركر، كعبػػل ضػػخما عمػػى عمميػػة تنظػػيـ 

ف اخطػا  رئيسػية فػي التسػبيع ، كمف امثمة ما يرتكبكنو مػمٔمحركة المركر، كتنفيذ قكانينو
 في كقكع الحكادث المركرية، كباالخص حكادث الدىس ما يمي: 

، أك القفػػز بصػػكرم مٕم االسػػتعماؿ الخػػاط  لممػػركر، كػػالعبكر المفػػاج  دكف انتبػػاه .ٔ
 مفاجئة أماـ سيارم قادمة ال تسمح لمسائؽ اف يتفادم المصادمة بالملام.

لعالمػػػات المركريػػػة التػػػي تحػػػدد اتجػػػاه عػػػدـ تقيػػػد الملػػػام بمػػػدلكؿ االلػػػارات، كا  .ٕ
 .مٖمالسير، كنكباتو خصكصا في تقاطعات الطريؽ

 عدـ التزاـ الملام بالسير في االماكف المخصصة ليـ. .ٖ
عػػدـ االلتػػػزاـ بالسػػير عمػػػى ارصػػفة الطريػػػؽ، كىػػذه الظػػػاىرم فػػي بعػػػض االحيػػػاف  .ٗ

، مػػف قبػػؿ اصػػحاع المحػػالت، كاللػػؾ اف ىػػذا مٗماسػػتغالؿ الرصػػيؼإلػػى  ترجػػح
 استخداـ اللارع، كبالتالي يربؾ المركر كيبط  الحركة.إلى   ـ المارمير 

                                                           
سعبٍخ ّبعغز٢ش، دساعخ ، ادس دٙظ اٍْؾبح ف٠ ّذ١ٖخ اٍش١بك( ؽغٔ ثٔ ػجذ هللا اٍقشاط، ؽ1ٜ)

رؾ٢ََخ، أىبد٢ْ١خ ٕب١ف اٍؼشث٢خ ٍَؼَُٜ اال٢ّٖخ، ّؼٚذ اٍذساعبد اٍؼ٢َب، مغِ اٍؼَُٜ اٍؾشه٢خ، 

 . 12-11ُ، ؿ1111

ى٢َخ اٍنبٕٜٓ ئٍٞ  ؽبرِ ّؾْذ فبٍؼ، عش١ْخ اٍذػظ ف٠ اٍزؾش١غ اٍؼشام٠، سعبٍخ ّبعغز٢ش ّنذّخ( 2)

  .22، ؿ1111د، عبّؼخ ثغذا

( ٕبعؼ ّؾْذ ؽغٔ ؽق٢ذح، ؽٜادس اٍغ٢بساد ف٠ اٍزؾش١غ اٍغٖبئ٠ االع،٠ّ، دساعخ فن٢ٚخ 3)

 . 62، ؿ2111عبّؼخ اٍٖغبػ اٍٜه٢ٖخ ف٠ ٕبثَظ، فَغط٢ٔ، ئٍٞ  ّنبسٕخ، سعبٍخ ّبعغز٢ش، ّنذّخ

( ٍغٖخ 21ِ )( ّٔ مبٕٜٓ اٍغ٢ش ٛاٍْشٛس ٍذٍٛخ االّبساد اٍؼشث٢خ اٍْزؾذح سم1( إظش اٍْبدح )4)

1115. 
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عدـ معرفػة الملػام بمػدلكؿ االلػارات الضػكئية كالخطػكط االرضػية، كالعالمػات   .٘
  .مٔمكاالرلادات المركرية 

عدـ تقديرىـ ألخطار مخالفة قكاعد المركر كانظمة السػير، كعػدـ االنتبػاه اثنػا    .ٙ
 العبكر االمف خصكصا عند االطفاؿ كالمسنيف.  العبكر أك الجيؿ بكيفية

 
 ثالثا/ الراكب:

إف الراكػػػع قػػػػد يسػػػػاىـ فػػػػي الحػػػػكادث المركريػػػػة عمػػػػى مختمػػػػؼ أنكاعياماالصػػػػطداـ 
، كانقػػػالع المركبػػػةم إذا أبػػػدل تصػػػرفا يتسػػـ بالخطػػػل، كقػػػد يكػػػكف مسػػػاىما فػػػي مٕمكالػػدعس
، كعػػرؼ قػػانكف مٖمجانػػع خطػػل السػػائؽ، كقػػد يتحمػػؿ مسػػلكلية الجريمػػة كحػػدهإلػػى  الخطػػل

م ٔ، القسػػػػػـ االكؿ، المػػػػػادم مٖٜٜٔم لسػػػػػنة ٖٜ/  ٕٛالمػػػػػركر لسػػػػػمطنة عمػػػػػاف المػػػػػرقـ م
• الراكػع بانػو: مالراكػع: كػؿ لػخص يكجػػد بالسػيارم أك يكػكف نػازال منيػا أك صػاعدان الييػػا

فػػي  ٕٗٔٓم لسػػنة ٖٕبخػػالؼ السػػائؽم، كعػػرؼ قػػانكف مػػركر مممكػػة البحػػريف المػػرقـ م 
انػػػو:مكؿ لػػػخص يكجػػػد بالمركبػػػة أك عمييػػػا أك يكػػػكف نػػػازال منيػػػا أك م الراكػػػع بٔالمػػػادم م

 ٕٛٓٓم لسػػنة ٔٔصػػاعدا الييػػا بخػػالؼ القائػػدم، كعػػرؼ قػػانكف المػػركر السػػكرم المػػرقـ م
 م الراكع بانو: م كؿ لخص يكجد في المركبة عدا السائؽم.ٔالمادم م

كنقتػرح  ع،لتعريؼ الراك ٜٕٔٓم لسنة ٛكلـ يلر قانكف المركر العراقي المرقـ م 
نتفػؽ مػح تعريػؼ الراكػع عمى الملػرع المػركرم العراقػي اف يػنص عمػى تعريػؼ الراكػع ك 

بلنػػػو: مكػػػؿ لػػػخص مكجػػػكد ٕٛٓٓم لسػػػنة ٜٗالػػكارد فػػػي قػػػانكف السػػػير االردنػػػي المػػرقـ م
 داخؿ المركبة اك اثنا  نزكلو اك صعكده الييا باستثنا  السائؽم.

                                                           

  .29د. عْبً ػجذاٍْؾغٔ ػجذاٍؼبً، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ (1)

( اٍذػظ ٜٙ ؽذح اٍٜهٞء، ٛدػغذ اإلثٌ اٍطش١ل رذػغ٘ دػغب: ٛهئز٘ ٛهئب ؽذ١ذا، ٛاٍذػظ: 2)

األصش ٛهش١ل دػظ: دػغز٘ اٍنٜائِ ٛٛهئز٘ ٛىضشد ػ٢َ٘ ا٣صبس، ١ٖظش: عْبً اٍذ١ٔ ّؾْذ ثٔ 

 .141اٍؼشة، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ ، ٍغبٓ ّيشُ اثٔ ّٖظٜس

 ( أؽْذ ّقطقٞ ٕبفش، عش١ْخ اٍزغجت ثبٍْٜد ٛاالفبثخ اٍٖبؽئخ ػٔ ؽٜادس اٍْشٛس، ثؾش ّنذ3ُ)

 .29، ؿ1115اٍْؼٚذ اٍننبئ٠ ٍغشك اٍزخقـ ف٠ اٍنبٕٜٓ اٍغٖبئ٠، ئٍٞ 
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تتسبع في كقكع الحكادث ي كاىـ صكر السمكؾ التي يمارسيا الراكع كالت 
 المركرية:
 محاكلة نزكؿ الراكع مف السيارم أك اقترابو منيا أثنا  سيرىا.  .ٔ
 خركج الراكع بجسده مف نافذم السيارم.  .ٕ
عػػدـ جمػػكس الراكػػع عمػػى مقعػػد داخػػؿ الحافمػػة ككقكفػػو بػػداخميا كتعرضػػو لػػ ذل  .ٖ

 كالسقكط.
مقبضػػػيا أثنػػػا  سػػػير قيػػػاـ الراكػػػع بنسػػػناد جسػػػمو عمػػػى أبػػػكاع السػػػيارم كعبثػػػو ب  .ٗ

 الحافمة.
 عدـ إبدا  المساعدم الالزمة لممعكقيف ككبار السف كاالطفاؿ داخؿ الحافمة.  .٘
نزكؿ الراكع مف الباع االمامي كقطح الطريؽ مف أمػاـ الحافمػة كعػدـ االنتظػار  .ٙ

 لحيف تحركيا.
 رابعا/ رجل المرور:

يجابيا في لرطيا كاف أـ مفكضا، أـ ضابطا دكرا إيمعع رجؿ المركر سكا  
محاكلة منح كقكع الجريمة المركرية ألف الفرد إذا لعر بخمك اللارع مف رقابة رجؿ 

المركر، فننو ال يتردد في اقتراؼ أم مخالفة مركرية، كىذا متكقؼ عمى مقدار االلتزاـ 
ف نجاح رجؿ المركر في ادا  ميامو ٔاالخالقي، كتلثير الرقابة الذاتية لدل الفردم م، كال

دراكو لممككنات النفسية  عمى الكجو االكمؿ يعتمد في الدرجة االكلى عمى فيمو كال
كالسمككية لقائدم السيارات، لذلؾ يتكجع عمى رجؿ المركر أف يتعامؿ مح كؿ قائد 

قائد إلى  سيارم ككؿ مخالفة بمعزؿ عف األلخاص كالمخالفات السابقة، كأف ينظر
كجية نظره عندئذ يتـ إلى  حؽ االستماعالسيارم عمى أنو يقابمو لممرم االكلى كربما يست

مف الدكر االيجابي الذم يضطمح بو رجؿ المركر  م، كعمى الر ـٕالتقييـ كيتخذ القرارم
 -فنف الدكر قد يككف سمبيا في بعض الحاالت نذكر منيا:

                                                           

  .16ؽبرِ ّؾْذ فبٍؼ، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ( 1)

اٍْخبٍقبد اٍْشٛس١خ ث٢ٔ اٍٜامغ اٍْأًّٜ، ّنبً ّٖؾٜس  ( د. ػجذ اٍغ٢ٌَ اٍغ٢ف، الئؾخ عذًٛ ٕنبه2)

  .www.dralsaif.comػَٞ ؽجيخ االٕزشٕذ ػَٞ ّٜمغ 
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كقػػػكع حػػػكادث إلػػػى  إف االلػػػارم الخاطئػػػة التػػػي يسػػػتخدميا رجػػػؿ المػػػركر قػػػد تفضػػػي -ٔ
 مركرية.

ا ات الالزمػة التػي تقتضػييا طبيعػة المحافظػة عمػى سػالمة المػركر عدـ اتخاذ االجر  -ٕ
أثنػػػا  كقػػػكع الحػػػكادث المركريػػػة، السػػػيما فػػػي الطػػػرؽ الخاليػػػة مػػػف االنػػػارم عنػػػد كقػػػكع 

 الحكادث ليال، أك في االحكاؿ الجكية السيئة.

التياكف الذم يبديو بعض أعضا  لجاف اختبار السياقة، كاكتفائيـ باختبارات لكمية  -ٖ
إلػى  الحصكؿ عمى إجازم السكؽ ال تصمح أساسا لمتثبت مف كصكؿ السائؽ لطالبي

 . مٔمالمرحمة التي تلىمو لمقيادم بلكؿ يلمف سالمتو كسالمة االخريف 

 ض النظر عػف بعػض المخالفػات اليامػة التػي تقػح مػف قبػؿ السػكاؽ كتكقػؼ سػيارم  -ٗ
ات عمػػػػى االجػػػػرم كسػػػػط اللػػػػارع لغػػػػرض تحميػػػػؿ أك إنػػػػزاؿ الركػػػػاع أك تكقػػػػؼ السػػػػيار 

لػػغاليا مػػف قبػػؿ ىػػذه السػػيارات أك مخالفػػة السػػائؽ  االرصػػفة المعػػدم لسػػير الملػػام كال
 لمسرعة المقررم بمكجع بيانات المركر.

التسػاىؿ نحػػك ظػاىرم نقػػؿ األلػخاص كالسػػيما االطفػاؿ فػػي المركبػات المكلػػكفة ممػػا  -٘
 .مٕممخاطر كبيرم لمجرد تعرض المركبة لحادث تصادـ بسيطإلى  يعرضيـ

 الثاني املطلة
 العوامل املاديت والطبيعيت

اف العكامػػػؿ الماديػػػة كالطبيعيػػػة تسػػػيـ اسػػػياما فعميػػػا فػػػي كقػػػكع الجػػػرائـ المركريػػػة، 
كسػػميت ىػػذه العكامػػؿ باألسػػباع المبالػػرم كعػػدـ تقػػدير السػػائؽ لممكقػػؼ المػػركرم، كعػػدـ 
ت كجكد خمفية كافية لديو عف الطريػؽ، كعػف المركبػة التػي يقكدىػا، كنقػص فػي المعمكمػا

المركرية، كقمة الميارم كالخبرم التي يحتاجيا، ككذلؾ سك  الحالة الصحية لمسائؽ، كسك  

                                                           

 -د. ع٢ذ ػجبط ػ٠َ، اٍْزغ٢شاد اٍْإصشح ف٠ ؽٜادس اٍْشٛس ثْقش، ى٢َخ اٍٖٚذعخ، عبّؼخ اع٢ٜه( 1)

  .11ّقش، ؿ

اك، ثؾش ّٖؾٜس ف٠ ّغَخ ( د. ّؾْذ أؽْذ اٍْؾٚذا٠ٕ، ظبٙشح اصد١بد ؽٜادس اٍغ٢ش ف٠ اٍؼش2)

  .13، ؿ2112ٍغٖخ 12اٍشافذ١ٔ ٍَؾنٜك، اٍؼذد 
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، كبنا ن عمى ذلؾ فنف ىذه مٔمالحالة الجكية، كسك  الحالة العامة لممركبة، كزيادم السرعة 
 المسببات المادية كالطبيعية، أىميا:

، بحيػث ال مٕمتعػد المركبػة عنصػرا اساسػيا فػي جػرائـ المػركر أوال: عامل المركبـة:
تقػػػح الجريمػػػة المركريػػػة بػػػدكف مركبػػػة، فالجريمػػػة المركريػػػة تقػػػح نتيجػػػة قيػػػاـ لػػػخص يقػػػكد 
مركبة كيقـك باإلتياف بفعؿ يجرمو قانكف المركر، كمف يقكد السيارم بدكف رخصة القيادم، 

، مٖمال تقػػـك الجريمػػة بػػدكف قيػػادم المركبػػة أك اسػػتخداـ التميفػػكف يػػدكيا اثنػػا  القيػػادم، فينػػا
لقياـ الجريمة المركرية مف كجػكد المركبػة، فيػي االدام أك الكسػيمة التػي ترتكػع بيػا فالبد 

مأم مركبػػػة تسػػػير بالطاقػػػة م، ٗمتعنػػػي "السػػػيارم"، كقػػػد عرفػػػت المركبػػػة " الجريمػػػة المركريػػػة
لسػحع المركبػات التػي كتستخدـ عادم لنقػؿ األلػخاص أك البضػائح عػف طريػؽ البػر، أك 

تسػػتخدـ لنقػػؿ األلػػخاص أك البضػػائح عمػػى الطػػرؽم، كيتضػػمف ىػػذا المصػػطمح سػػيارات 
الركاع الكيربائيػة مالتركّلمػيم، كىػي المركبػات المكصػمة بناقػؿ كيربػائي كليسػت محمكلػة 
عمػػى قضػػباف. كال يلػػمؿ ىػػذا المصػػطمح المركبػػات مػػف قبيػػؿ الجػػرارات الزراعيػػة التػػي ال 

رم عارضػػػػة لنقػػػػؿ األلػػػػخاص أك البضػػػػائح عمػػػػى الطػػػػرؽ، أك لسػػػػحع تسػػػػتخدـ اال بصػػػػك 
 ف، كقػػد عػػرؼ قػػانك م٘مالمركبػػات التػػي تسػػتخدـ لنقػػؿ األلػػخاص أك البضػػائح عمػػى الطػػرؽ

م لػة ميكانيكيػة اك :بانيػافي المػادم االكلػى المركبة  ٜٕٔٓم لسنة ٛالمركر العراقي رقـ م
عمػى الطريػؽ بقػكم ميكانيكيػة اك دراجة عادية اك نارية اك عربة اك أم جيػاز اخػر يسػير 

المركبػػػة الخفيفػػػة: كػػػؿ مركبػػػة معػػػدم لنقػػػؿ  -ٔبليػػػة كسػػػيمة أخػػػرل كيلػػػمؿ ذلػػػؾ الجػػػرار. 
طفم طنيف كنصؼ كتلػػػمؿ العجمػة  ٘.ٕاأللخاص أك البضائح ، كال يزيد كزنيا عمى م

                                                           
( ػ٠َ ثٔ عؼ٢ذ اٍغبّذٟ ٛ اثشا٢ِٙ ثٔ عؼ٢ذ اثٜ اٍشاط ٛاخشٛٓ، ّؾشٛع دساعخ رأص٢ش اٍنجبة 1)

ػَٞ اٍغ،ّخ اٍْشٛس١خ ف٠ ّٖطنخ اٍجبؽخ ٛاٍؾًَٜ اٍْنزشؽخ، ّذ١ٖخ اٍَْو ػجذاٍؼض١ض ٍَؼَُٜ 

 .21، ؿ1423ٗٛاٍزن٢ٖخ، اٍش١بك، 

(2)Pataki Governor. Vehicles &Traffic Law Edition، state of New York، 

George E 2004 ،p66. 

 . 116د. عؼ٢ذ اؽْذ ػ٠َ مبعِ، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ ( 3)

 .1116( ارقبم٢خ اٍغ٢ش ػَٞ اٍطش١ل ٍؼبُ 4)

، مزقبد٢َخ االداسح ٛاالىئٍٞ  ( د. عؼذ صٕبد دس١ٛؼ، رؾ٢ٌَ اخطبس اٍغ٢بساد ف٠ اٍؼشاك، ثؾش ّنذ5ُ)

 .51، ؿ1111عبّؼخ ثغذاد، 
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إلى  الصالػػكف، كالدراجة التي صممت أك ىيئت لنقؿ البضائح ميما كاف كزنيا، كتصنؼ
المركبػػة الثقيمػػػة: كػػؿ مركبػػػػة معػػػػدم لنقػػػػؿ البضائػػػػػح،  -ٕيف: خصكصػػية كعمكميػػة. نػػكع

نػكعيف: خصكصػية إلػى  طػفم طنػيف كنصػؼ، كتصػنؼ ٘.ٕكيزيػػد كزنيػا الفػػػارغ عمػى م
 كعمكمية. الحافمة: كؿ مركبػػة مصممػػة لنقػػؿ مػػػا يزيػد عمػػػى أربعػة علػػػر راكبػا كتصػنؼ

ػػة: كىػػي التي ال تزيد سػػعتيا عمى سػػت كعلػػريف راكبا عدا نكعيف: أ. حافالت خفيفإلى 
السػػػائؽ. ع. حػػػافالت ثقيمػػػة: كىػػػي التػػػي تزيػػػد سػػػػػعتيا عمػػػى سػػػت كعلػػػريف راكبػػػا عػػػػدا 

كاسطة  لية معدم لمنقؿ ذات محػرؾ  لػي م:بانياعجمة ال، كعرؼ في الفقرم ثانيانػػػػػ )السائؽ.
المركبة بانيا: مكػؿ  ٜٜٔٔم لسنة ٚ/ٚمرقـ م، كعرؼ قانكف المركر اليمني ال.ملالندفاع

م، كعرفيػػػا قػػػانكف المػػػركر المبنػػػاني كسػػيمة تسػػػيير عمػػػى الطريقػػػة بكاسػػػطة محػػرؾ  ؿ دافػػػح
كؿ كسيمة لمنقؿ ذات عجالت تسير بكاسطة قكم  ليػة  بلنيا:م ٕٕٔٓم لسنة ٖٕٗالمرقـم

  .أك جسديةم
ركريػػة، حيػػث انػػو ال ىػػك احػػد العناصػػر االساسػػية فػػي الجريمػػة الم ثانيــا: اليريــق:

، كقػد عرفػت قػكانيف المػركر مٔمتقح اية جريمة مركرية اال اثنػا  سػير المركبػة فػي الطريػؽ
الطريػؽ  ٕٗٔٓم لسػنة ٙٛالمرقـ م الممغي الطريؽ، إذ عرؼ قانكف ادارم المركر العراقي

بانػو: مىػػك كػؿ حيػػز معبػد أك  يػػر معبػد مصػػمـ أك تسػتخدـ بلػػكؿ طبيعػي لممركبػػات أك 
خطػػكط مػػركر إلػػى  م مػػف ىػػذا القػػانكف. ربمػػا يقسػػـٗٔمػػا ىػػك مبػػيف فػػي القسػػـ مالملػػام ك

، كلػػػـ يػػػكرد قػػػانكف المػػػركر الجديػػػد لسػػػنة )متعػػػددم لمسػػػير فػػػي نفػػػس االتجػػػاه أك متعػػػاكس
 .تعريفا لمطريؽ في نصكصو ٜٕٔٓ

، كاللكارع، كالممرات، كالتقاطعات الطرقية، كنقاط العبكر، كممرات مٕمكاف الطرؽ 
، فػال لػؾ اف الطػرؽ الكاسػعة كالمميػدم تكػكف اكثػر مٔممسرحا لجرائـ المركر الراجميف تعد

                                                           

 .119د. عؼ٢ذ اؽْذ ػ٠َ مبعِ، اٍْقذس اٍغبثل، ؿ ( 1)

رؼش١ف اٍطش١ل ثبٕ٘: )اٍغج٢ٌ  2111( ٍغٖخ ١14نبثَٚب ف٠ مبٕٜٓ اٍغ٢ش االسد٠ٕ اٍْشمِ ) (2)

اٍغبؽبد اٍْخقـ ٍَْشٛس اٍؼبُ ثْب ف٠ رٍو ّشٛس اٍْشىجبد ٛاٍْؾبح ١ٛؾٌْ اٍغغٜس ٛاالٕقبك ٛ

رؼش١ق٘ ثبٕ٘:)  2119( ٍغٖخ11اٍْؼذح ٍَٜمٜف(، ١ٛنبثَٚب ف٠ مبٕٜٓ اٍْشٛس ٍذٍٛخ مطش اٍْشمِ )

عج٢ٌ ّقزٜػ ٍْشٛس ٛعبئٌ اٍٖنٌ اٍجشٟ أٛ اٍغش أٛ اٍْؾبح أٛ اٍؾ٢ٜإبد عٜاء اىبٓ اٍغج٢ٌ ّٔ 

٢ش رٍو ّٔ اٍطشك اٍؼبّخ أُ اٍغغٜس أُ اٍغبؽبد أُ اٍذسٛة أُ اسفقخ اٍْٜإغ أُ االف٢ٖخ أُ غ
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سػالمة مػػف الطػػرؽ الضػػيقة ك يػػر المميػػدم، لػذا فعػػدـ صػػالحية الطػػرؽ كاللػػكارع يعػػد مػػف 
 اىـ عناصر الجرائـ المركرية كمف اىـ صكرىا:

ازدحػػاـ الطػػرؽ كاللػػكارع بالسػػيارات داخػػؿ المدينػػة، كعػػدـ القػػدرم عمػػى اسػػتيعابيا  .ٔ
سػػػػيارات، كقمػػػػة كسػػػػائط النقػػػػؿ بسػػػػبع الضػػػػيؽ، كعػػػػدـ تػػػػكافر منػػػػاطؽ انتظػػػػار ال

 .مٕماالخرل
عػػػدـ التخطػػػيط السػػػميـ لمطػػػرؽ يكػػػكف سػػػببا اساسػػػيا فػػػي بعػػػض الحػػػاالت لكقػػػكع  .ٕ

الجػػػرائـ المركريػػػة، كػػػبعض التقاطعػػػات، إذ يكػػػكف نظػػػاـ الفصػػػؿ بػػػيف السػػػيارات 
  .مٖمكالملام  ير كافي

سػػػػػافريف، كازديػػػػػاد معػػػػػدؿ رحػػػػػالت العمػػػػػؿ زيػػػػػادم عػػػػػدد السػػػػػكاف كزيػػػػػادم عػػػػػدد الم .ٖ
تنػػػػاقص المسػػػػاحة المخصصػػػػة لمفػػػػرد فػػػػي إلػػػػى  كاال ػػػػراض االخػػػػرل، ممػػػػا ادل

 .مٗمالطرؽ
كجكد الحفر كالعكائؽ التي تعد مصدرا لممضايقات، كىذه العكائؽ تسػبع الجػرائـ  .ٗ

تغييػػر مسػػاره بطريقػػة فجائيػػة تفاديػػا لحفػػرم، إلػػى  المركريػػة عنػػدما يضػػطر السػػائؽ
 الملسسػػػػاتعػػػػدـ اىتمػػػػاـ الدكلػػػػة أك إلػػػػى  الطريػػػػؽ، كيعػػػػكد ذلػػػػؾ أك عػػػػائؽ فػػػػي

بنصػػػالحيا أك صػػػيانتيا، أك اىمػػػاؿ تمػػػؾ اللػػػركات التػػػي تتعيػػػد بننلػػػا  الطػػػرؽ 

                                                                                                                                                      
االّبىٔ اٍْجبػ ٍَغْٜٚس اٍْشٛس ف٢ٚب ٛ ثزقش١ؼ أٛ ثذٛٓ رقش١ؼ، ٍٜٛ ىبٕذ ّغٜسح (، ١ٛنبثَٚب 

ف٠ اٍجبة االًٛ رؼش١ف اٍطش١ل  1193( ٍغٖخ 66ف٠ مبٕٜٓ اٍْشٛس اٍْقشٟ اٍْشمِ )

٠ ثبٕ٘:)اٍغطؼ اٍي٠َ اٍْؼذ ٍَْشٛس اٍؼبُ ٍَيبفخ ّٔ ّؾبح ٛؽ٢ٜآ ّٛشىجبد، ١ٛؼزجش ىزٍو هش١نب ف

رطج٢ل أؽيبُ مبٕٜٓ اٍْشٛس ع٢ْغ اٍطشك اٍذاخَخ ف٠ رنغ٢ْبد أٛ رغْؼبد عي٢ٖخ أٛ فٖبػ٢خ أٛ 

 ع٢بؽ٢خ أٛ أٟ رغْؼبد أخشٟ مبئْخ أٛ رنبُ ّغزنج،ً(.

( د. اؽغٔ ّجبسه هبٍت، عجٌ اٍٜمب١خ ّٔ ؽٜادس اٍْشٛس، اٍٖذٛح اٍؼ٢َْخ ثؼٖٜآ اٍزغبسة اٍؼ٢َْخ 1)

،  6/2111/ 3-1زؼبٛٓ ّغ ٛصاسح اٍٖنٌ اٍغضائش١خ خ،ً فزشح ٛاٍذ٢ٍٛخ ف٠ رٖظ٢ِ اٍْشٛس، ثبٍ

 .11ؿ

( االخنش ػْش د٠ْ٢ٙ، ّؾي،د اٍْشٛس عجٌ ّؼبٍغزٚب، اٍٖذٛح اٍؼ٢َْخ ثؼٖٜآ اٍزغبسة اٍؼ٢َْخ 2)

 3-1اٍؼشث٢خ ٛاٍذ٢ٍٛخ ف٠ رٖظ٢ِ اٍْشٛس، ثبٍزؼأٛٓ ّغ ٛصاسح اٍٖنٌ اٍغضائش١خ خ،ً فزشح 

 .6، ؿ6/2111/

 .29ؿ جذاٍْؾغٔ ػجذاٍؼبً، اٍْقذس اٍغبثل.د. عْبً ػ( 3)

١خ ٍؾٜادس اٍْشٛس، ّشىض اٍذساعبد ٛاٍجؾٜد، مزقبد( د. سام٠ ػجذاٍْؼط٠ اٍغجذ، االصبس اال4)

 . 31، ؿ 2111عبّؼخ ٕبئف ٍَؼَُٜ اال٢ّٖخ، اٍش١بك، 
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الجديػػدم، أك اسػػتخداـ المػػكاد  يػػر الصػػالحة فػػي انلػػا  الطػػرؽ، سػػكا  مػػف قبػػؿ 
  .مٔمالحككمة أك اللركة

 ة المركر. كاعاقة حرك كثرم التقاطعات في الطرؽ، تسبع انسداد .٘
 عدـ كجكد الخط السريح بيف المدف. .ٙ
كثػػرم المطبػػات االصػػطناعية عمػػى الطريػػؽ، ككضػػح تمػػؾ المطبػػات عمػػى اللػػكارع  .ٚ

الرئيسػػية، كالفرعيػػة، بيػػػدؼ منػػح الحػػكادث، كلكػػػف قػػد تسػػبع تمػػػؾ المطبػػات فػػػي 
عنػػد اقترابػػو منيػػا يتكقػػؼ فجػػلم كقػػكع الحػػكادث عنػػدما اليراىػػا السػػائؽ مػػف بعيػػد ك 

 حادث مركرم.إلى  كبة التي خمفو كبالتالي يلدمدمو المر فتص
ــة: ــا: الوــروف الجوي تعػػد الظػػركؼ الجكيػػة مػػف العكامػػؿ الثانكيػػة المػػلثرم فػػي  ثالث

كقكع الحػكادث المركريػة مكيطػكؿ االمطػار كتسػاقط الثمػكج، الضػباعم، لػذلؾ يجػع عمػى 
سػػبة لتجنػػع السػػائؽ أف يتعامػػؿ مػػح ىػػذه الظػػركؼ الجكيػػة  يػػر االعتياديػػة بكسػػائميا المنا

مككضػح سالسػؿ الحديػد عمػى إطػارات المركبػات مخػاطر، الكقػكع فػي الحػكادث المركريػة 
كينصح سكاؽ المركبات في االحكاؿ الجكية . مٕم عند اجتياز الطرؽ التي تغطييا الثمكجم

 المطار كالضباع م بما يمي:السيئة ما

  كـ ساعة في حالة المطر كالضباع.٘ٔعدـ السياقة بسرعة أكثر مف  -ٔ

 ـ باجتياز المركبات التي أمامو في حالة الظركؼ الجكية السيئة. اعدـ القي -ٕ

 الحذر كالتقميؿ مف استعماؿ المكقؼ القدمي مألبريؾم عندما يككف الطريؽ مبمؿ.  -ٖ

ميػة كالخمفيػة ك عػدـ اسػتخداـ الضػك  العػالي المبيػر مػح ااستعماؿ االضػكية االم -ٗ
 .مٖم مراعام حالة الطريؽ كاستخداـ  لة التنبيو

                                                           

( فج٢ؾخ ٕؼْخ مٚذ، دساعخ اعزط،ػ٢خ ؽًٜ ظبٙشح اٍؾٜادس اٍْشٛس١خ ف٠ ّؾبفظخ رٟ مبس، 1)

. 21عجبة ٛاٍؾًَٜ، ّغَخ ى٢َخ اٍزشث٢خ االعبع٢خ ٍَؼَُٜ اٍزشث١ٜخ ٛاالٕغب٢ٕخ، عبّؼخ ثبثٌ، اٍؼذد اال

 .649ُ. ؿ ٢ٕ2115غبٓ 

د. ّؾْذ ثٔ ع٢َْبٓ ا٢ٍٜٙذ، اٍن٢ِ االعزْبػ٢خ ٛاصشٙب ف٠ ّؾيَخ اٍْشٛس، ى٢َخ األداة، عبّؼخ ( 2)

 . 46، ؿ1116اٍَْو عؼٜد، اٍش١بك، 

عبّؼخ ّشىض اٍذساعبد ٛاٍجؾٜس، ْ،د اٍزٜػ٢خ اٍْشٛس١خ اٍؼشث٢خ، د.اد١ت ّؾْذ خنٜس، ؽ( 3)

 .11-19، ؿ2119ٕبئف اٍؼشث٢خ ٍَؼَُٜ اال٢ّٖخ، اٍش١بك، 
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 الخاتمة
بعػػػد االنتيػػػا  مػػػف البحػػػث فػػػي مكضػػػكع العكامػػػؿ المػػػلثرم فػػػي الجػػػرائـ المركريػػػة،  

 تكصمنا لجممة مف النتائ  كالتكصيات، كعمى النحك اآلتي:
 اوال: النتائج.

ف ا مػػع صػػكر الجػػرائـ المركريػػة تعػػّد مػػف الجػػرائـ  يػػر العمديػػة التػػي تنلػػل عػػف إ .ٔ
جػابي أك سػمبي كالتػي يتسػبع عنيػا إصػػابة قيػادم المركبػة كالتػي ترتكػع بسػمكؾ إي
 أك كفام لخص أك عدم ألخاص.

ف كؿ نظريات العالقة السببية تعترؼ بحقيقة اف الفعؿ الػذم يرتكبػو الجػاني ال إ .ٕ
احداث النتيجة بؿ تساىـ معو في ذلؾ عكامػؿ عديػدم، فالسػبع إلى  يلدم كحده

تػػي تضػػامنت فيمػػا فػػي حػػدكث النتيجػػة ىػػك جميػػح العكامػػؿ االيجابيػػة كالسػػمبية ال
بينيا كساىمت في احداث النتيجة، كليس مف اليسير عمى الجاني اف يعمـ بكػؿ 
العكامؿ التي تعاصر الفعؿ اذ اف بعضيا يككف خفيػا اك دقيقػا ال يتػاح العمػـ بػو 
لغير اىؿ الخبرم، كمف ذلؾ يتبيف اف الجاني يعمـ دائما ببعض العكامػؿ كيجيػؿ 

اني بكافػػة العكامػػؿ التػػي تسػػاىـ مػػح فعمػػو فػػي الػػبعض االخػػر، اذ ينػػدر عمػػـ الجػػ
 احداث النتيجة.

أحػد األسػػباع إلػى  اف أسػباع حػدكث الجريمػة المركريػػة متعػددم كيمكػف ارجاعيػػا .ٖ
ىمػػاؿ السػػائؽ، أك عيػػع فػػي الطػػرؽ، أك خمػػؿ فػػي لػػركط المتانػػة  اآلتيػػة: خطػػل كال

يئػػة الظػػركؼ الجكيػػة الردإلػػى  كاألمػػاف فػػي المركبػػة، أك قػػد يكػػكف السػػبع راجعػػان 
كػػػالمطر كالضػػػباع كالظػػػالـ. اال أف مػػػف المتفػػػؽ عميػػػو أف السػػػائؽ ىػػػك السػػػبع 

 الرئيس في جرائـ المركر.
مػػػف صػػػكر خطػػػل السػػػائؽ التػػػي تتسػػػبع فػػػي ارتكػػػاع الجريمػػػة المركريػػػة اإلىمػػػاؿ  .ٗ

 كالرعكنة كعدـ االنتباه كعدـ االحتياط كعدـ إطاعة األنظمة كالقكانيف.
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 ثانيا: التوصيات.
لػػرع العراقػػي اف يػػنص عمػػى تعريػػؼ الجريمػػة المركريػػة، كنقتػػرح نقتػػرح عمػػى الم .ٔ

لػػذلؾ التعريػػؼ التػػالي: مكػػؿ كاقعػػة تحػػدث مػػف مركبػػة متحركػػة فػػي طريػػؽ مفتػػكح 
لممركر العاـ، ينت  عنيا كفام أك إصابة، اك اضرار مادية تخضح الحكاـ قانكف 

 المركرم.
ع كنتفػػؽ مػػح نقتػػرح عمػػى الملػػرع المػػركرم العراقػػي اف يػػنص عمػػى تعريػػؼ الراكػػ .ٕ

تعريػػػؼ الراكػػػع بلنػػػو: مكػػػؿ لػػػخص مكجػػػكد داخػػػؿ المركبػػػة اك اثنػػػا  نزكلػػػو اك 
 صعكده الييا باستثنا  السائؽم.

ندعك إلنلا  الطرؽ السريعة كبنا  الجسكر كالطرؽ لتخفيض االزدحػاـ كبالتػالي  .ٖ
تقميؿ الحكادث. ككذلؾ إنلا  منػاطؽ لمعبػكر عمػى الطػرؽ السػريعة كخاصػة فػي 

تتكرر فييا حكادث الدعس ال سيما في األقضية كالنكاحي الكاقعة المناطؽ التي 
 .عمى الخط السريح

ندعك إلنلػا  األمػاكف الخاصػة لمكقػكؼ كالنػزكؿ فػي الطػرؽ الخارجيػة السػريعة،  .ٗ
كتخطػػػػيط ممػػػػرات الملػػػػام ككضػػػػح اإللػػػػارات الضػػػػكئية عمػػػػى تقاطعػػػػات الطػػػػرؽ 

يػػػػة المكجػػػػكدم عمػػػػى كصػػػػيانة الطػػػػرؽ كانارتيػػػػا كازالػػػػة العكائػػػػؽ التػػػػي تحجػػػػع الرل 
 أرصفة الطريؽ كللجار الزينة كاإلعالنات.

االىتمػػاـ بالتكعيػػة المركريػػة كذلػػؾ بكضػػح منػػاى  تعميميػػة فػػي المراحػػؿ الدراسػػية،  .٘
كتعمػػيـ اإللػػارات الضػػكئية كاإللػػارات المركريػػة عمػػى الطػػالع بغيػػة تعمػػـ كيفيػػة 

 .التعامؿ معيا
خداـ الكسػػائؿ كالتقنيػػات يجػػع مكاكبػػة مػػا كصػػمت إليػػو الػػدكؿ المتقدمػػة مػػف اسػػت .ٙ

 لمتقميؿ مف الجرائـ المركرية. الحديثة كالمتطكرم لممراقبة كالسيطرم اللارع
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 المصادر
 المصادر والمراجع العربية:

 اواًل : معاجم المغة والكتب الفقهية:
، بيػركت، دار العمػـ ٗاسماعيؿ بف حماد الجػكىرم، الصػحاح تػاج المغػة كصػحاح العربيػة، ج .ٔ

 ـ. ٜٜٗٔق عاـ ٚٓٗٔ ،ٗلمماليف، ط
، بيػركت، دار الفكػر، ٕاحمد بف فارس بػف زكريػا  القزكينػي الػرازم، معجػـ مقػاييس المغػة، ج .ٕ

 ـ. ٜٜٚٔق عاـ ٜٜٖٔ
ابك القاسـ الحسػيف بػف محمػد الرا ػع االصػفياني، المفػردات فػي  ريػع القػراف، دملػؽ، دار  .ٖ

 ـ.ٕٜٜٔق عاـ  ٕٔٗٔاللامية، 
، ٖ، بيػػركت، دار صػػػادر، طٕر، لسػػاف العػػػرع، ججمػػاؿ الػػديف محمػػػد بػػف مكػػػـر ابػػف منظػػػك  .ٗ

 ـ. ٜٜٗٔق عاـ ٗٔٗٔ
 ثانيًا: الكتب القانونية:

أيياع عبدالمطمع، المكسكعة الجنائية الحديثة فػي لػرح قػانكف االجػرا ات الجنائيػة، المركػز  .ٔ
 .ٕٗٓٓ، مصر، ٔالقكمي لإلصدارات القانكنية، ط

الحاكمػة ليػا، كميػة اليندسػة، جامعػة جماؿ عبدالمحسف عبدالعاؿ، حكادث المركر كالعناصر  .ٕ
 .ٜٜٚٔالممؾ عبدالعزيز، جدم، 

 .ٜٜٚٔعدناف عبد المجيد، مباد  التحقيؽ في حكادث الطريؽ، المكتبة الكطنية، بغداد،  .ٖ
، دار المطبكعػػػػات الجامعيػػػػة، لػػػػرح قػػػػانكف العقكبػػػػات القسػػػػـ العػػػػاـ فتػػػػكح عبػػػػداهلل اللػػػػاذلي، .ٗ

 .ٜٜٛٔاالسكندرية، 
كر كتعػػػػريض كسػػػػائؿ النقػػػػؿ لمخطػػػػر، المكتػػػػع الجػػػػامعي الحػػػػديث، عػػػػال  زكػػػػي، جػػػػرائـ المػػػػر  .٘

 .ٕ٘ٔٓاالسكندرية، 
عبػػػدالفتاح مصػػػطفى الصػػػيفي، األحكػػػاـ العامػػػة لمنظػػػاـ الجزائػػػي، عمػػػادم لػػػلكف المكتبػػػات،  .ٙ

 .ٜٜ٘ٔجامعة الممؾ سعكد، 
عمي بف سعيد الغامدم ك ابراىيـ بف سعيد ابك الراس كاخركف، ملركع دراسة تلثير الضباع  .ٚ

لسػالمة المركريػة فػي منطقػة الباحػة كالحمػكؿ المقترحػة، مدينػة الممػؾ عبػدالعزيز لمعمػـك عمى ا
 ق.ٖٕٗٔكالتقنية، الرياض، 
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عػػػكض محمػػػد عػػػكض، قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاـ، دار الجامعػػػة الجديػػػدم، االسػػػكندرية،  .ٛ
ٕٓٓٓ. 

كالنلػػػر، سػػػميماف عبػػػدالمنعـ، اصػػػكؿ عمػػػـ االجػػػراـ كالجػػػزا ن، الملسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات  .ٜ
 .ٜٜٙٔبيركت، 

 .ٕٓٔٓسعيد احمد عمي قاسـ، الجرائـ المركرية، دار الجامعة الجديدم،  .ٓٔ
 .ٜٜٚٔملمكف محمد سالمة، قانكف العقكبات القسـ العاـ، دار الفكر العربي، القاىرم،  .ٔٔ
 .ٕٛٓٓمحمد زكي أبك عامر، اإلجرا ات الجنائية، دار الجامعة الجديدم، القاىرم،  .ٕٔ
لػػػػرح قػػػػانكف العقكبػػػػات النظريػػػػة العامػػػػة لمجريمػػػػة، دار النيضػػػػة  محمػػػػكد نجيػػػػع حسػػػػني، .ٖٔ

 .ٜٚٚٔ، ٗالعربية، ط
، مطبعػػػػة جامعػػػػة القػػػػاىرم، الكتػػػػاع ٔية، جقتصػػػػادمحمػػػػكد محمػػػػكد مصػػػػطفى، الجػػػػرائـ اال .ٗٔ

 .ٜٜٚٔالجامعي، 
 ثالثًا: الرسائل واالياريح الجامعية:

ي القػػانكف العراقػػي، دراسػػة ئػػاكات محمػػد ا ػػا، الحػػكادث المركريػػة كالمسػػلكلية المترتبػػة عمييػػا فػػ .ٔ
فقييػػة تحميميػػة، اطركحػػة دكتػػكراه، اكاديميػػة الدراسػػات االسػػالمية، جامعػػة ماليػػا، ككااللمبػػكر، 

ٕٓٔ٘. 
حارتي حسيف كبمعميػا  بػالؿ، السػمككيات االنحرافيػة لػدل السػائقيف اللػباع كعالقتيػا بارتكػاع  .ٕ

يس مميانػػػة، كميػػػة العمػػػـك حػػػكادث المػػػركر، رسػػػالة ماجيسػػػتير، جامعػػػة الجياللػػػي بكنعامػػػة بخمػػػ
 ،  .ٕٛٔٓاالنسانية كاالجتماعية، كمية العمـك

حسف بف عبد اهلل الفػراج، حػكادث دىػس الملػام فػي مدينػة الريػاض، رسػالة ماجسػتير، دراسػة  .ٖ
تحميمػة، أكاديميػػة نػػايؼ العربيػة لمعمػػـك االمنيػػة، معيػد الدراسػػات العميػػا، قسػـ العمػػـك اللػػرطية، 

ٜٜٜٔ.  
كميػػة إلػػى  ريمػػة الػػدعس فػػي التلػػريح العراقػػي، رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػةحػػاتـ محمػػد صػػالح، ج .ٗ

  .ٜٛٛٔالقانكف جامعة بغداد، 
 ماجسػػتير، رسػػالة االسػػالمية، اللػػريعة فػػي المركريػػة الحػػكادث أحكػػاـ القحطػػاني، ملػػبع عمػػي .٘

 ـ.1988 -ىػ1408 السعكدية، العربية المممكة القرل، أـ جامعة
كاالثار المترتبة عمييػا فػي اللػريعة االسػالمية، رسػالة  عمار لكيمت، احكاـ حكادث المركرية .ٙ

 .ٕٔٔٓباتنو، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية اللعبية،  -ماجستير، جامعة الحاج لخضر 
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 . ٜٜٙٔماجستير، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، 

 فقييػػة دراسػػة االسػػالمي، الجنػائي التلػػريح فػػي السػػيارات حػكادث حصػػيدم، حسػػف محمػػد نػاجح .ٛ
 . 2010 فمسطيف، نابمس، في الكطنية النجاح جامعةإلى  مقدمة ماجستير، رسالة مقارنة،

ىاجر جاع اهلل، النصكص القانكنية كمدل تلثيرىا في تحسيف السػالمة المػركرم دراسػة حالػة  .ٜ
ية قتصػادباتنػو، كميػة العمػـك اال -رسالة ماجسػتير، جامعػة الحػاج لخضػرم، ٖٓ- ٜٓماالمر 

 .ٕٔٔٓكالتجارية كعمـك التسيير، 
 رابعًا: البحوث:

احمػػد مصػػطفى العتيػػؽ، الصػػدمة النفسػػية المرتبطػػة بتعػػرض االطفػػاؿ كاصػػابتيـ فػػي حػػكادث -ٔ
 .ٕٔٓٓ/ ٔالمركر، مجمة الطفكلة كالتنمية، م  

ع بػالمكت كاالصػابة النالػئة عػف حػكادث المػركر، بحػث أحمد مصطفى ناصر، جريمة التسب-ٕ
 .ٜ٘ٛٔالمعيد القضائي لغرض التخصص في القانكف الجنائي، إلى  مقدـ
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 .ٜٕٓٓ/ٙ/ ٖ-ٔؿ فترم كالدكلية في تنظيـ المركر، بالتعاكف مح كزارم النقؿ الجزائرية خال

االخضػػػر عمػػػر دىيمػػػي، ملػػػكالت المػػػركر سػػػبؿ معالجتيػػػا، النػػػدكم العمميػػػة بعنػػػكاف التجػػػارع -ٗ
-ٔالعممية العربية كالدكلية في تنظيـ المركر، بالتعلكف مح كزارم النقؿ الجزائريػة خػالؿ فتػرم 

ٖ /ٙ/ٕٜٓٓ. 
كالبحػػكث، جامعػػة  اديػػع محمػػد خضػػكر، حمػػالت التكعيػػة المركريػػة العربيػػة، مركػػز الدراسػػات-٘

 .ٕٚٓٓنائؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، 
كماؿ بكزيدم، احكاـ السياقة في ضك  قكاعد الفقو االسالمي، ملتمر مجمس الفقو االسػالمي -ٙ
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 .ٜٜٔٔ، جامعة بغداد، قتصادكاال
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  مصر. -اسيكط



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

998 

سػػعد بػػف تركػػي الخػػثالف، المسػػلكلية الجنائيػػة عمػػى قائػػدم المركبػػات، مػػلتمر مجمػػس الفقػػو  -ٓٔ
االسػػالمي الػػدكلي، الػػدكرم الحاديػػة كالعلػػركف، بجامعػػة االمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد االسػػالمية، 

 .ٖٕٔٓتلريف الثاني ٕٕإلى  ٛٔالسجؿ العممي الثالث، 
نصر، ملكمة الحكادث المركرية، المجمة الجنائية القكمية، العدداف االكؿ كالثالث،  سميحة -ٔٔ

 . ٜ٘ٚٔالمجمد الثامف علر، القاىرم، 
سػػػػعدالديف بػػػػك طبػػػػاؿ، دكر التفػػػػالؿ  يػػػػر الػػػػكاقعي فػػػػي ارتكػػػػاع الحػػػػكادث المركريػػػػة لػػػػدل  -ٕٔ

كالتربكيػة، عػدد السائقيف اللباع، الدراسات نفسية كتربكية، مخبر تطكير الممارسات النفسية 
 .ٕٕٔٓديسمبر  ٜ
حمكد ىزاع اللريؼ، ملتمر التعميـ كالسالمة المركرية، االثار النفسية لمحكادث المركريػة،  -ٖٔ

مركػػػز الدراسػػػات كالبحػػػكت، قسػػػـ النػػػدكات كالمقػػػا ات العمميػػػة، جامعػػػة نػػػائؼ العربيػػػة لمعمػػػـك 
 .ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٖٔ-ٔٔاالمنية، 

الفػػات المركريػػة بػػيف الكاقػػح المػػلمكؿ، مقػػاؿ عبػػد الجميػػؿ السػػيؼ، الئحػػة جػػدكؿ نقػػاط المخ -ٗٔ
 .www.dralsaif.comمنلكر عمى لبكة االنترنت عمى مكقح 

ثقيؿ ياسر اللمرم، االسباع المكجبة لممسلكلية في حكادث المػركر، مػلتمر مجمػس الفقػو  -٘ٔ
االسػػالمي الػػدكلي، الػػدكرم الحاديػػة كالعلػػركف، بجامعػػة االمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد االسػػالمية، 
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المخالفػات المركريػة بنصػابات الحػكادث، المػلتمر ناصر بف عبػدالرحمف الحمػداف، عالقػة  -ٕٔ
 ٕ٘ٗٔالكطني الثػاني لمسػالمة المركريػة، مدينػة الممػؾ عبػدالعزيز لمعمػـك كالتقنيػة، الريػاض، 

 ق.
 خامسًا: القوانين:

  .2004 لسنة 86 رقـالممغي  العراقي المركر ادارم قانكف .ٔ
 .ٜٕٔٓم لسنة ٛالجديد رقـ مالعراقي قانكف المركر  .ٕ
 .1993 لسنةم 93/  28م المرقـ عماف سمطنة ركرم قانكف .ٖ
 .1979 لسنةم 76م المرقـ الككيت دكلة مركر قانكف .ٗ
 .1995 لسنة 21)م رقـ المتحدم العربية االمارات لدكلة السير كالمركر قانكف .٘
 .ٕٛٓٓم لسنة ٜٗقانكف السير االردني المرقـ م .ٙ
 ىجرية.ٕٛٗٔم لسنة ٘ٛ نظاـ المركر الصادر بالمرسـك الممكي السعكدم المرقـ مـ/ .ٚ
 .ٕٛٓٓم لسنة ٗٔقانكف عقكبات قكل األمف الداخمي العراقي المعدؿ رقـ م .ٛ
 .ٕٛٔٓم لسنة ٚقانكف الجزا  العماني رقـ م .ٜ
 .ٕٚٓٓم لسنةٜٔقانكف المركر القطرم المرقـ م .ٓٔ
 .ٖٜٚٔم لسنة ٙٙقانكف المركر المصرم المرقـ م .ٔٔ
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 :المــــمخــــص
جعػػؿ السػػالمة العامػػة لممػػركر عمػػى إلػػى  ييػػدؼ قػػانكف المػػركر فػػي مختمػػؼ الػػدكؿ

سػػػػتخداـ الطػػػرؽ العامػػػػة فػػػي مػػػػلمف مػػػػف اف يعتػػػدم عمييػػػػا بالضػػػػرر اك الخطػػػر، نتيجػػػػة ا
المركبػػػات االليػػػة ك يػػػر االليػػػة، ألف اسػػػتخداـ المركبػػػات االليػػػة بػػػاألخص تكجػػػو خطػػػكرم 
االضرار بحيػام كسػالمة االفػراد كاالمػكاؿ عمػى حػد سػكا ، اك مجػرد التيديػد بخطػر المػس 

تنظػيـ حركػة المػركر، كتضػمف انسػيابيا بلػكؿ إلػى  بيا، كما ييػدؼ قػانكف المػركر أيضػا
قيػػػػػؿ، كازالػػػػػة التعػػػػػارض الصػػػػػارخ بػػػػػيف المصػػػػػالح المختمفػػػػػة طبيعػػػػػي دكف عكائػػػػػؽ اك عرا
 لمستعممي الطرؽ العامة.

الحقيقػة فػي لػلف كاقعػة إلػى  كلما كاف اليػدؼ مػف اإلثبػات الجنػائي ىػك الكصػكؿ 
اسػػتخداـ كسػػائؿ معينػػة يػػتال ـ اسػػتخداميا إلػػى  ذلػػؾ ىػػك المجػػك إلػػى  حػػدثت فػػنف السػػبيؿ

تخدـ فػي إثبػات الحقيقػة، كقػد أدل اسػتخداـ كنكع الكاقعة، ككسيمة اإلثبات ىي كؿ مػا يسػ
 ثػػكرم عمميػػة فػػي مجػػاؿ اإلثبػػات الجنػػائي، كلػػذلؾ ال بػػد المجػػك إلػػى  كسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة

االساليع العممية الحديثة في مكاجيتيا، كاف كلؼ الستار عف ىذا النكع مف الجرائـ إلى 
سػػمى بػػػمالدليؿ العممػػي طػػرؽ تقنيػػة حديثػػة التػػي تناسػػع طبيعتيػػا، فظيػػر مػػا يإلػػى  يحتػػاج
يم ككاحػػد مػػف انػػكاع االدلػػة الجنائيػػة الحديثػػة عمػػى نظػػاـ العدالػػة، كبيػػذا يتضػػح لكتركنػػاإل

ي فػػي تحجػػيـ الجريمػػة ك خطكرتيػػا، خاصػػة الجػػرائـ المركريػػة، ىػػذا لكتركنػػاثػػر الػػدليؿ اإل
 االثر الذم ال يستطيح االدلة التقميدية اف تقكـ بو.

 -وسـائل -غيـر عمديـة -قـانون المـرور -ريـةالكممات المفتاحيـة: جريمـة مرو 
 اثبات جنائي
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ABSTRACT : 

The aim of traffic law in various countries is to make the 

public safety of traffic on public roads safe from harm or danger, 

as a result of the use of motorized and non-motorized vehicles, 

because the use of motor vehicles in particular pose a risk of harm 

to the life and safety of individuals and money alike, or just a 

threat. The traffic law also aims to regulate traffic, ensure its 

normal flow without hindrance, and remove the blatant conflict 

between the different interests of public road users. 

 Since the aim of the criminal proof is to reach the truth about 

the fact that occurred, the way to do this is to resort to the use of 

certain means appropriate to the use and type of incident, and the 

means of proof are all used to prove the truth, and the use of 

modern technology has led to a scientific revolution in the field of 

Criminal proof, therefore, must be resorted to modern scientific 

methods in the face of them, and to unveil this type of crime needs 

modern methods that suit the nature of nature, so the so-called 

(electronic scientific evidence) as one of the types of modern 

forensic evidence on the justice system, This is evident the impact 

of the father The electronic night in reducing the crime and its 

seriousness, especially traffic crimes, this impact that cannot be 

the traditional evidence to play 

Key words: traffic crime - traffic law - non-intentional - 

means - criminal proof . 

 


