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یــة فقــط لــى علمــي اإلجــرام والعقــاب إلــى انهمــا ذا طبیعــة فلــسفیة ونظرإُقــد ینظــر 
 العملـي، غیـر أن ذلـك فـي الواقـعًوأبعد ما یكونان عن بقیة العلوم الجنائیـة صـلة واسـهاما 

ٍأمر عـار عـن الـصحة حیـث أن علمـي اإلجـرام والعقـاب یمكـن توظیفهمـا بطریقـة إبداعیـة 
ــــة المتعلقــــة  ٍالبتكــــار طــــرق عدیــــدة لرســــم سیاســــات جنائیــــة فیمــــا یخــــص القــــوانین الجنائی

سـیما وان لهـذین العلمیـین وجهتـین األولـى یمكـن القـول بأنهـا نظریـة ال .بمكافحـة الجریمـة
واألخرى عملیة، وإلثبات هذا فإن الباحث سیسلط الـضوء علـى الـضبط المـروري كنمـوذج 
مـــستعرضا أهـــم النظریـــات والبحـــوث فـــي مجـــال علمـــي اإلجـــرام والعقـــاب، والتـــي تتمحـــور 

باإلضــــافة لــــذلك فــــإن للعوامــــل حــــول أســــرة وســــاللة الجــــاني ومــــدى تأثیرهــــا علــــى الجنــــاة 
االقتصادیة والسیاسیة المحیطة تأثیر على الجناة في مجال الضبط المـروري ممـا یجعلهـا 

أمــا فــي الــشق اآلخــر  .مــن الظــروف المــؤثرة التــي یجــب مناقــشتها وتــسلیط الــضوء علیهــا
فــــإن الباحــــث سیــــستعرض أهــــم المــــدارس العقابیــــة وكیفیــــة وضــــعها للعقوبــــة فــــي ضــــوء 

 .لتي یرمي إلى تحقیقها المشرعاألهداف ا
ومـن ثـم ینتقــل الباحـث إلـى كیفیــة إیجـاد اآللیـات المناســبة لخلـق سیاسـات جنائیــة 
توعویـــة واقتـــصادیة مـــستقبلیة تــــصب جمیعهـــا فـــي مكافحــــة الظـــواهر اإلجرامیـــة ال عبــــر 
تغلــــیظ العقوبــــة فقــــط بــــل عبــــر دراســــة األســــباب التــــي أدت للجریمــــة عبــــر التركیــــز علــــى 

ــــسلوك المخالفــــات ا ــــة أنمــــاط ال ــــة ببقی ــــة كــــنمط مــــن أنمــــاط الــــسلوك الجرمــــي مقارن لمروری
  .االجرامي لتكون محور الدراسة

 

  جرائم مروریة-جرائم - تشریع- السیاسة الجنائیة- علم العقاب-علم اإلجرام
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(( ADOPTING CRIMINOLOGY AND PENOLOGY IN 
CONFRONTING CRIMINAL BEHAVIOR)) 

Traffic Control As A Model 

Abstract 

Criminology and penology are usually considered with a 
philosophical and theoretical nature. Thus, are far from the rest of the 
criminal sciences in relevance and contribution to practical reality. 
However, this is inaccurate since criminology and penology can be 
used creatively to devise many ways to design criminal policies that 
result in passing successful criminal laws to combat crimes.  

Criminology and penology have two sides, the first is a 
theoretical one and the other is a practical one; To prove this, the study 
will shed light on traffic control as a model by reviewing the most 
important theories and researches in the field of criminology and 
penology.  
These theories and researches revolve around the offender's family, and 
lineage, and the extent of their impact. Besides, this research will study 
the economic and political factors that will affect the offender of traffic 
control laws.   
Also, this study will review the most important criminology and 
penology schools, and how these schools adopt suitable punishment in 
light of the objectives that the legislature tries to achieve.  

Ultimately the study will examine the appropriate mechanisms 
to create awareness, economic, and criminal policies; All of which are 
aimed at fighting criminal phenomena not by merely increasing the 
sentencing, but by studying the causes that led to the crime by focusing 
on traffic offenses as a pattern of criminal behavior compared to the 
other criminal behaviors. 
 Keywords: 
Criminology - Penology - Criminal Policy - Legislation- Offences- 
Traffic Crimes 
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أن أكثریة الدارسین والعاملین بالمجال القانوني قلمـا یولـون دراسـة علمـي االجـرام 
والعقــاب أهمیــة عنــد ســن التــشریعات مــن منطلــق أن نظریــات هــذین العلمــین إنمــا مجــرد 

همیة في وقتنا الحالي؛ كـون تلـك النظریـات قامـت علیها الزمن، ولیس لها أ نظریات عفى
بالبحــــث فــــي أســــباب الجریمــــة محاولــــة الوصــــول لتفــــسیر واحــــد لجمیــــع أنمــــاط الــــسلوك 
االجرامـي مــن خـالل تبنــي نظریـة وحیــدة لتفـسیر وقــوع جمیـع الجــرائم، وكـون أن المــدارس 

 منطلقهـا یمكـن العقابیة بالمقابل تبحث بالعقوبة من خالل إیجاد مدرسة عقابیة واحدة مـن
غیر إن ذلك غیـر صـحیح، فكثیـر مـن النظریـات . معالجة جمیع أنماط السلوك االجرامي

علــم االجــرام یمكــن االســتعانة بهــا لتفــسیر عــدد مــن الجــرائم عــن طریــق تطبیــق كــل منهــا 
على حدا بصدد كل جریمة وبالتالي یمكن من هذا المنطلق تطبیـق نظریـات علـم اإلجـرام 

میــة للوقــوف علــى أســبابها، وبالتــالي تبنــي أكثــر مــن مدرســة عقابیــة علــى كــل ظــاهرة إجرا
مـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة . للتعامـــل مـــع هـــذه الظـــاهرة بـــالنظر الـــى أســـباب ارتكـــاب الـــسلوك

  .علمي االجرام والعقاب لمواجهة الظواهر االجرامیة المختلفة
مـــن جانـــب آخـــر فهنالـــك مـــن ال یلتفـــت ایـــضا الـــى هـــذین العلمـــین مـــن منطلـــق 

همــا مــن دائــرة الدراســات القانونیــة وادخالهمــا ضــمن دراســة منظومــة العلــوم النفــسیة إخراج
غیــر إن هــذا خــالف الواقــع ویــشوبه شــيء مــن إنعــدام الدقــة لعــدة أســباب، . واالجتماعیــة

 انـه مـن المـسلم بـه فـي وقتنـا الحاضـر ولـم یعـد محـل خـالف اسـتقاللیة علـم االجــرام أولهـا
دایـة نـشأت علـم االجـرام، كـون أنـه یـدخل فـي تكـوین علـم عن بقیة العلوم كمـا أثیـر عنـد ب

ـــم االجتمـــاع، و ال یعنـــي انـــصهار  ُاالجـــرام مـــا توصـــل إلیـــه علـــم الطبـــائع االجرامیـــة وعل ِ
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 فبالنهایــــة یخــــضع )١(.هـــذیین العلمــــین فـــي علــــم اإلجــــرام تـــصنیفه ضــــمن العلــــوم النفـــسیة
إلجـرام یـستعین ببقیـة العلـوم تصنیف هذا العلـم إلـى العلـوم الجنائیـة ولـیس النفـسیة، فعلـم ا

النــــشاء نظریاتــــه والخــــروج بنتائجــــه بالتــــالي فــــال یعنــــي ذلــــك اخراجــــه مــــن طائفــــة العلــــوم 
ُالجنائیـــة، خاصـــة أن محـــور األخیـــر األساســـي معـــد لبحـــث الظـــاهرة الجرمیـــة، وهـــذا مـــا 

  .ینطبق بالمقابل على علم العقاب
ّثانیــا لــم یعــد علمــي الطبــائع اإلجرامیــة و اإلجتمــاع ا لمــصدرین الوحیــدین لتكــوین ً

ًوتحدید ماهیة علمي اإلجرام والعقاب عبر إستنادهما على العلمـین المـذكورین أوال، حیـث  ّ
أنه وكنتیجة حتمیة لتطـور كافـة العلـوم فقـد ُأدخلـت العلـوم اإلقتـصادیة والـسیاسیة والدینیـة 

بـــرز دور  وهنـــا ی)٢(.ّوغیرهـــا كمـــصادر صـــاحبة تـــأثیر قـــوي علـــى علمـــي اإلجـــرام والعقـــاب
علمي االجرام و العقاب فـي عـالج الظـواهر االجرامیـة، حیـث أن هـذین العلمیـین بـشمول 
تكــوینهم عــدد مــن العلــوم مكنهمــا ذلــك مــن االحاطــة بــشكل تــام بكــل ظــاهرة إجرامیــة وبــال 

  .شك إن لهذا أثره اإلیجابي في التصدي للجریمة
ررات القانونیـة التـي إضافة لذلك قد یتهیأ للـبعض عـدم صـلة هـذان العلمـان بـالمق

یلتزم بها دارس القانون عندما تتم المقارنة والمطابقة بـین المقـررات التـي یـتم تدریـسها فـي 
مــدارس القــانون فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أو بكلیــات القــانون البریطانیــة ونظیراتهــا 

                                                
الطبعة -دار النضة العربیة-١٧ص- مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب-وزیة عبدالستارف )١(

 ١٩٨٥-الخامسة

 : لمزید من المعلومات )٢(
Johann Schiller “Crime and Criminality” (University of California, Davis, 
California) Chapter 16. 

 
http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He16-95.pdf 

  ٢٠٢١ فبرایر٢٣آخر تاریخ تم الولوج فیه للموقع 
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. اختیاریــةًفــي الــوطن العربــي، حیــث یــتم أحیانــا إدارج علمــي االجــرام والعقــاب كمقــررات 
ــــب  غیــــر ان هــــذا غیــــر صــــحیح إلخــــتالف األنظمــــة القانونیــــة والتعلیمیــــة، ذلــــك أن الطال
بالمرحلـــة االولیـــة لدراســـة القـــانون فـــي الوالیـــات المتحـــدة االمریكیـــة هـــو طالـــب ســـبق لـــه 
ِالحــصول علــى الدرجــة الجامعیــة االولیــة بتخــصص مغــایر فعنــد التحاقــه بدراســة القــانون 

 الكـافي تمكنـه مـن التبحـر فـي النـصوص و البحـث عـن العلـة فهو على درجة مـن الـوعي
  - مـا قبـل دراسـة القـانون –التشریعیة ال سـیما إذا سـبق لـه فـي المرحلـة الجامعیـة األولـى 

مــن دراســة العلـــوم المرتبطــة بعلمــي اإلجـــرام، عــالوة علــى ذلـــك، فــإن اخــتالف األســـالیب 
الـب علـى التبحـر والبحـث فـي القـوانین التعلیمیة واألنظمـة القانونیـة دورهـا الـذي یجبـر الط

ولهــذا یمكــن ایعــاز كــون مقــرر علمــي االجــرام والعقــاب یــتم تدریــسه للطــالب فــي الكلیــات 
  . البریطانیة كمقرر اختیاري

ٕمـن هنـا تتبـین أهمیـة واشـكالیة البحـث وهـي الخـروج بهـذین العلمیـین مـن النطــاق 
ل بیــان كیفیـة إمكــان تــسخیرهم مــن الناحیـة النظریــة البحتــة الـى التطبیــق الــواقعي مـن خــال

حیث شمولهم للنواحي المحیطة بالواقعـة الجرمیـة لمحاربتهـا مـن خـالل وضـع الـسیاسات، 
  . أو سواء من حیث أهمیة تسخیر هذیین العلمیین لتكوین حقوقي المستقبل

 

التعــرف علــى أهمیــة دراســة علمــي االجــرام والعقــاب فــي رســم الــسیاسات الجنائیــة  .１
 .وصدور التشریعات

كیفیـــة تطویـــع وتـــسخیر هـــذین العلمیـــین فـــي إیجـــاد حلـــول تـــشریعیة تحـــاكي واقـــع  .２
  .وحاجات المجتمع
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ُسیـــستند هـــذا البحـــث علـــى واقـــع عـــدد مـــن الـــدول مـــن خـــالل التركیـــز علـــى أحـــد 
ّأحـــدث القـــوانین بمملكـــة البحـــرین كمثـــال حـــي لبیـــان كیفیـــة االســـتفادة مـــن علمـــي اإلجـــرام  ٍ

والعقاب لمكافحة السلوك اإلجرامي بطریقة ناجحة في المملكة عبر دراسة أنمـاط الـسلوك 
ـــه، ممـــا یحـــتم علـــى الباحـــث إتبـــاع األســـلوب  اإلجرامـــي لفهـــم ودراســـة األســـباب المؤدیـــة ل

  .الوصفي التحلیلي بهذا البحث

 
 والعقــاب فــي بنــاء علــى مــا ســبق ســنناقش فــي هــذه الدراســة كیفیــة تطویــع علمــي اإلجــرام

المبــــادئ األساســــیة فــــي معالجــــة الظــــاهرة الجرمیــــة مــــن خــــالل مطلبــــین، المطلــــب األول 
البحث أسباب الجریمة واختیار العقوبة والذي سیتضمن فـرعین، األول المبـادئ األساسـیة 
في البحث المتعلقة بأسباب الجریمـة؛ وذلـك عبـر بیـان أهـم نظریـات علـم اإلجـرام وأسـباب 

ــــاةالجــــرائم والعوامــــ ــــاني أهــــم التوجهــــات . ُل المــــساعدة، والظــــروف المهیئــــة للجن الفــــرع الث
  .الفلسفیة التي انتهجتها المدارس العقابیة، وأهداف تلك العقوبة

دراسـة وتحلیـل عـدة قـوانین مـن مختلـف الـدول  بینما سـیكون المطلـب الثـاني ینـصب علـى
سلوك اإلجرامــي وذلــك ٕألجــل الخــروج بعــدة وســائل حدیثــة، وابداعیــة، ومبتكــرة لمعالجــة الــ

عبــر التركیــز علــى المخالفــات المروریــة للقیــام بالتجــارب والدراســات التــي علــى إثرهــا یــتم 
 مـن خـالل فـرعین، .تحدید مقیاس معین للجرائم والجناة وكیفیة معالجة الـسلوك اإلجرامـي

األول یعنــى بدراســة الجــرائم المروریــة ومواجهتهــا، والفــرع الثــاني خــصص لبحــث الوســائل 
  .لحدیثة، واإلبداعیة، والمبتكرة لمعالجة السلوك اإلجراميا
 

 
 



        
 

                                          
 

- ١٣٤  -

 
  

بناء على ما تم بیانه في المقدمـة یتبـین لنـا أهمیـة دراسـة علمـي االجـرام والعقـاب 
نائیــة أخــرى منهــا الــسیاسة بعلــوم ج لدارســي القــانون، فــضال عــن ارتبــاط هــذین العلمیــین

الجنائیة وما یترتب على ذلـك مـن اصـدار التـشریعات لـیس فقـط بـصورتها النهائیـة، ولكـن 
. حتــى تــصبح هــذه التـــشریعات ناجحــة فــي الوصـــول الــى هــدفها الـــذي شــرعت مــن أجلـــه

فعلمــي االجــرام والعقــاب همــا نقطتــي البدایــة للبحــث فــي الجــرائم وعالجهــا، ومــن ثــم یــأتي 
سة الجنائیة في تكوین التشریع والتي یجب أن تكون في ذات الوقـت تقـوم علـى دور السیا

 وعلـى الـرغم مـن )١(.احترام القـیم اإلنـسانیة والمبـادئ األساسـیة التـي تقـوم علیهـا كـل دولـة
االخـــتالف حـــول تحدیـــد نطـــاق مفهـــوم الـــسیاسة الجنائیـــة بـــین المفهـــوم التقلیـــدي المـــضیق 

 یمكــن القــول بأنهــا هــي الطریقــة واألســلوب الجنــائي فــي والحــدیث الموســع إال أنــه بإیجــاز
، ولهــذا  للوصــول لهــذه الــسیاسة البــد لنــا أن نقــف فــي هــذا المطلــب )٢(معالجــة مــسألة مــا

  . على أهم المبادئ األساسیة في  كیفیة البحث في أسباب وعوامل الجریمة

 
ظریات علم اإلجرام إلى ثالث مـذاهب أال وهـم المـذهب الفـردي والمـذهب تنقسم ن

المــــذهب . االجتمـــاعي والمـــذهب المخـــتلط أو مـــا یطلــــق علیـــه ایـــضا بالمـــذهب التكـــاملي
الفردي و هو یرجع أسباب الجریمـة ألسـباب تعـود للفـرد نفـسه سـواء كانـت تتـصل بـسماته 

النظریات العـضویة فـي هـذا المـذهب البدنیة كإنحطاط جسماني أو عوامل نفسیة، وأشهر 
لمبــروزو والتــي االنــسان المجــرم أو العــدائي لعــالم الجریمــة االیطــالي الــشهیر هــي نظریــة 

أوعــزت ارتكــاب الــسلوك اإلجرامــي الــى االنــسان ذاتــه مــن خــالل مرورهــا بخمــسة مراحــل 
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ــي كــــل مرحلــــة قـــام لمبــــروزو بإضــــافة التعــــدیالت علـــى فــــروض نظریتــــه لتالفــــي  حیـــث فــ
قـــادات الموجهـــة ومـــن أحـــد هـــذه المراحـــل  هـــي الـــربط بـــین صـــفات االنـــسان البـــدائي االنت

والمقاربـــة للحیـــوان وحـــدوث الـــسلوك االجرامـــي حیـــث كانـــت الـــصفات الحیوانیـــة الموجـــودة 
ـــة بوجـــود الـــردة  لـــدى الـــشخص التـــي تـــم تكـــشفها مـــن خـــالل العملیـــات التـــشریحیة المتمثل

 )١(.تكــاب الــشخص للــسلوك االجرامــيوالرجعـة بجمجمــة الــشخص هــي مــن أهــم أســباب ار
فرویــد فــي نظریــة الطبیــب النفــسي باإلضــافة لــذلك فــإن مــن أهــم النظریــات النفــسیة هــي 

ٍالتحلیل النفسي و هي التي ترجـع حـدوث الـسلوك االجرامـي إلخـتالل فـي مكونـات الـنفس  ُ
ـــنفس البـــشریة  أو البـــشریة لـــدى الفـــرد، فعنـــدما تعجـــز األنـــا العلیـــا عـــن موازنـــة مكونـــات ال

 )٢(.عندما تكون باألساس غائبة فأن الشخص سیرتكب السلوك االجرامي
ُعلـــى جانـــب آخـــر فـــأن المـــذهب االجتمـــاعي یرجـــع أســـباب حـــدوث الواقعـــة الجرمیـــة إلـــى 
أسباب تعود للظروف المحیطة بالفرد ال للفـرد ذاتـه، ومـن أهـم نظریـات هـذا المـذهب هـي 

أن التعـارض والتـضارب الـذي یحـدث بـین تقوم هذه النظریة على . نظریة صراع الثقافات
الثقافــات والمبــادئ والقــیم المجتمعیــة ســواء كــان هــذا الــصراع داخلــي أم خــارجي ســیؤدي 

 فــي حــین أن المــذهب التكــاملي هــو ذلــك المــذهب الــذي )٣(.إلــى حــدوث الواقعــة الجرمیــة

                                                
  : لمزید من المعلومات راجع )١(
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Of Cesare Lombroso. Forgotten Books. 
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 دون یوعز أسباب الجریمة إلى عوامل تعود للفرد والمجتمـع دون االقتـصار علـى أحـدهما
وتعد نظریة االستعداد االجرامي لـدیتولیو أبـرز نظریـات هـذا المـذهب، حیـث تقـوم . اآلخر

ٍعلـــى أن حـــدوث الواقعـــة الجرمیـــة تعـــود الـــى أســـباب فطریـــة تعـــود للـــشخص ذاتـــه كوراثـــة 
ٍالشخص لخلل عقلي أو وجود علـة نفـسیة بجانـب وجـود أسـباب مكتـسبة مـن المجتمـع قـد  ِ

ص كاألسرة واألصدقاء بـشرط تـوافر شـروط االقتنـاع بالـسلوك تعود للبیئة المحیطة بالشخ
ًالشاذ واالستمرار بالعالقة مع الجهة أو الطـرف الـذي یعـد الـسلوك مكتـسبا منـه، غیـر أنـه 
ال تحـــــــدث الجریمـــــــة أال بوجـــــــود عامـــــــل یفجـــــــر هـــــــذا االجـــــــرام الكـــــــائن لـــــــدى الـــــــشخص 

  )١(.والمكتسب
هر الجرمیـة إلـى نظریـة واحـدة صحیح أنه ال یمكن إرجاع جمیع الوقائع أو الظوا

أو مــذهب واحــد لتفــسیرها ممــا ســبق ذكــره ولكــن بــذات الوقــت ال یمكــن إنكــار أهمیــة أي 
ــــة، غیــــر أن  ــــات فــــي تفــــسیر الظــــاهرة الجرمی ــــه هــــذه النظری ــــة أو مــــذهب تنتمــــي إلی نظری
األسـباب والعوامــل المختلفـة التــي یمكـن تفریعهــا مــن خـالل تلــك المـذاهب بإمكانهــا تفــسیر 

ًفكمــا بینــا ســابقا أن لكــل . ئع الجرمیــة والوصــل بینهــا عبــر نظریــات ومــذاهب مختلفــةالوقــا َ
واقعــة جرمیــة مــن ذات النــوع ســمات وعوامــل تجمعهــا ومــن هــذا المنطلــق یمكننــا إرجــاع 
حدوثها الى تلك العوامل أو األسـباب؛ ومـن هنـا تظهـر إمكانیـة معالجـة الظـاهرة والتعامـل 

مثـال علـى هـذه العوامـل مـا یمكـن تقـسیمها إلـى .  والعقـابمعهـا بـالرجوع إلـى علـم اإلجـرام
ِالعوامــل الفردیــة كــسن مرتكــب . عوامــل خاصــة بــالفرد وعوامــل مــؤثرة بالبیئــة االجتماعیــة

ًالواقعة الجرمیة، فالسن له تأثیره على عدد من العوامل التي تلعـب دورا جوهریـا ومفـصلیا  ً
كــــن بموجبهــــا تحدیــــد المــــسؤولیة فــــي ارتكــــاب الــــشخص الجریمــــة منهــــا كقاعــــدة عامــــة یم
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ًالجنائیـــة للـــشخص مـــن منطلـــق اكتمـــال اإلدراك والتمییـــز لدیـــه فیعتبـــر ممیـــزا ولدیـــه إرادة 
أضـــف إلـــى ذلـــك، فـــإن الـــسن یـــرتبط بالقـــدرات الجـــسمانیة لـــدى الـــشخص فكلمـــا . الـــسلوك

وة اقترب من مرحلة الشباب اكتملت قدراته ومكنه ذلك من القیام بـالجرائم التـي تتطلـب القـ
    )١(.البدنیة مقارنة بمرحلتي الطفولة والشیخوخة

كذلك مـن العوامـل المـؤثرة بالبیئـة االجتماعیـة للفـرد هـي الثقافـة الـسائدة والعـادات 
وتعتبــر . والتقالیــد التــي ینــشأ علیهــا الــشخص أو حتــى بیئتــه المحیطــة مــن أســرة واصــدقاء

تلـف تأثیرهـا مـن حیـث الـزمن دراسة هذا النوع من المؤثرات على قد من األهمیة حیث یخ
والرقعــة الجغرافیــة والعوامــل المــصاحبة األخــرى عنــدما تتفاعــل معهــا كــاألحوال الــسیاسیة 
واالقتــــصادیة، ناهیــــك علــــى تمــــایز مــــدى تأثیرهــــا بــــشكل كبیــــر بــــاختالف أنمــــاط الــــسلوك 
 االجرامـي مقارنـة بغیرهـا مـن عوامـل ولهـذا تتنـوع وتتعـدد الدراسـات الموجهـة لهـذه العوامـل

مثــــال ذلــــك احــــدى الدراســــات التــــي كــــان موضــــوع بحثهــــا المجتمــــع . كمــــؤثرات بالجریمــــة
األردنــي مــن حیــث أثــر العوامــل االجتماعیــة فــي ارتكــاب الجریمــة مــن خــالل عینــة بحــث 

ٕ محكــوم تنوعــوا بــین ذكــور وانــاث مــن مختلــف محافظــات المملكــة األردنیــة ١٥٠٠بلغــت 
ن بالمائـة مثلـت الظـروف واألحـوال األسـریة وخلصت الدراسة أن ثمانیـة واربعـو. الهاشمیة

ــــة ومنــــاخ مناســــب  مــــن أمــــن اجتمــــاعي وعــــاطفي لمعظــــم أفــــراد عینــــة البحــــث كونــــت بیئ
لممارســتهم الجریمــة، فالعالقــات االجتماعیــة بــین االســرة اتــسمت بــالتوتر والتفكــك والتعقیــد 

   )٢( .مما دفع االفراد الرتكاب الجریمة
ت حـــول العوامـــل المـــؤثرة بالبیئـــة االجتماعیـــة الجـــدیر بالـــذكر إن الدراســـات تنوعـــ

فمنها ما تعلق بتأثیر االعالم والتكنولوجیا واثبتت الدراسات أن جمیـع هـذه العوامـل تعتبـر 

                                                
 ١٤٨- ١٤٥ ص- المرجع السابق )١(

 العوامل االجتماعیة المؤثرة في ارتكاب -الرحمن الرشیدي أمین جابر الشریفات، منصور عبد )٢(
 دراسات، -مع األردني من وجهة نظر المحكومین في مراكز اإلصالح والتأهیلالجریمة في المجت

 ٢١٣٥ ص- ٢٠١٦ -٥ ملحق -٤٣ المجلد- العلوم االنسانیة واالجتماعیة
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ســالح ذو حــدین یعتمــد أثرهــا علــى ارتكــاب الــشخص لــسلوك اجرامــي علــى عوامــل كثیــرة 
إلجرامــي للفــرد الــسلوك اتــدخل هــي فــي جــزء منــه غیــر أنــه ال یمكــن إنكارهــا فــي توجیــه 

  . ٕواتسامه بطابع معین
فالكثافـة الــسكانیة علـى ســبیل المثـال لهــا أثرهـا علــى الواقعـة االجرامیــة فقـد یلعــب 
ًاإلكتظــاظ الــسكاني دورا فــي زیــادة جــرائم معینــة، ذلــك أن زیــادة اإلحتكــاك قــد یــؤدي إلــى 

الي نـــشوء صـــارعات ســـواء بـــین مـــصالح األفـــراد أو صـــراعات نفـــسیة قـــد تـــصیبهم و بالتـــ
ُتؤدي إلى حدوث الجریمة، فضال عن ذلـك فـأن اإلكتظـاظ  قـد ینـشأ الوراثـة المجتمعیـة و  ً

  )١(.التي لها دورها في اكتساب السلوك االجرامي على حد سواء
ــــــة االشــــــخاص  ــــــة المحیطــــــة ببیئ ــــــد بحــــــث المواصــــــفات المادی كــــــذلك الحــــــال عن

دراسـات فـي الن أبـرز الخصائص التصمیمیة للمنـشئات فلهـا تأثیرهـا علـى الجریمـة، و مـك
هــذا المجــال هــي دراســة الحیــز الــدفاعي حیــث انتهــت تلــك الدراســة إلــى أن هنالــك عالقــة 
طردیة بین ازدیاد حجم المشاریع السكنیة وأحجامها مـن حیـث عـدد الطوابـق و بـین زیـادة 
نــسب الجریمــة، علــى ذلــك فأنــه كلمــا ضــعف مــدى الرؤیــة أو الرقابــة أدى هــذا الــى زیــادة 

  )٢(.جرائم أیضافي نسب ال
ًدراسة كل العوامل واألسباب المؤدیة ووضعها محل اعتبار یعد أمرا بالغ  ُ
األهمیة لتبني سیاسة تشریعیة واضحة أو لوضع قاعدة قانونیة، ذلك أنه باإلمكان 
تفحص الظاهرة الجرمیة لمعرفة الغالب واألعم من العوامل المؤثرة من خالل تفحص 

ً تعتبر جزءا من الظاهرة الجرمیة وذلك لمعالجتها بطریقة جمیع الوقائع الجرمیة التي
  .تشریعیة أو بتبني سیاسة لمواجهتها سواء كانت جنائیة، أو اقتصادیة، أو توعویة

 
                                                

 - ١٩٨٩ - الطبعة الثامنة- دار الجیل للطباعة- أصول علم االجرام والعقاب- رؤوف عبید)١(
 ١٧١-١٧٠ص

 -  الدار العربیة للعلوم- ترجمة لیلى صالح زعزوع-حضریة جغرافیة الجریمة ال-هربرت دیفید  )٢(
٢٠٠١ 
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علــم العقــاب یعــد الجــزء المكمــل ألحجیــة عــالج الــسلوك اإلجرامــي، فبعــد معرفــة 

ریمـة والوقــوف علیهـا البـد مــن معرفـة كیفیــة التعامـل معهـا واحتوائهــا حیـث أنــه أسـباب الج
في هذا النطاق ظهر علم العقاب وتطور من خـالل تنـوع مدارسـه التـي بحثـت عـن كیفیـة 
ّعــالج الجریمــة والتعامــل معهــا بــشكل مغــایر عمــا انتهجــه الــساسة والمــشرعون فــي تغلــیظ 

ٌ العقــاب هــو فــن یــستهدف دراســة اســالیب رســم فعلــم .العقوبــة دون الوقــوف علــى أســبابها
وبالتـالي فهـو یـضم  )١(.الجـزاء العالجـي المناسـب لمقتـرف الـسلوك االجرامـي بـشكل دقیـق

ُباإلضـــافة لكیفیـــة مكافحـــة الجریمـــة ودراســـة المؤســـسات العقابیـــة فإنـــه یـــضم كیفیـــة تأهیـــل 
  .مرتكبي السلوك الجرمي على األمد الطویل

قیها التقلیدي و الحدیث و إن أختلفت فـي أساسـها بتحدیـد فالمدارس الكالسیكیة بش  
ٕواختیــــار العقوبــــة أال ان كلیهمــــا قامتــــا علــــى مبــــدأ حریــــة اإلختیــــار واحتــــرام مبــــدأ شــــرعیة 

ذلــك . العقوبــة، غیــر أن عقــاب الجــاني یــتم دون اإللتفــات بــشكل حقیقــي للجــاني وظروفــه
 العقــد االجتمــاعي فــي فــرض أن المدرســة الكالســیكیة األولــى ببــدایتها قامــت علــى أســاس

 أال أن الــشق اآلخــر )٢(العقوبــة فــساوت بــین الــسلوك االجرامــي و العقوبــة المرصــودة لــه،
لهذه المدرسة قـام علـى مفهـوم اإلرهـاب  النفـسي و مبـدأ اللـذة واأللـم بحیـث تكـون العقوبـة 

الحدیثـة فـي حـین المدرسـة الكالسـیكیة . المرصودة ألمها أكثر بقلیل من لذة ارتكاب الفعل
قامــت علــى الجمــع بــین فكرتــي المنفعــة والعدالــة، فتحقــق العدالــة بالقــدر الــذي یتفــق مــع 

  .تقتضیه المصلحة االجتماعیة ضرورة تحقیق ما

                                                
(1) Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009), available at Westlaw BLACKS. 

 -  دار النهضة العربیة- دراسة تاریخیة وفلسفیة وفقهیة:  الجزاء الجنائي-عبدالفتاح مصطفى الصیفي
 ١١٩ص-١٩٧٢

 -  ترجمة یعقوب محمد حیاتي- الجرائم والعقوبات-یزار دي بیكاریاس:  للمزید من المعلومات )٢(
 ١٩٨٥ -١ ط-مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
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فقامـت أما المدرسة الوضـعیة فقـد أولـت جـل إهتمامهـا لمرتكـب الـسلوك االجرامـي،   
نــت هــذه االســباب تعــود بإســناد وقــوع الجریمــة إلــى االســباب ال لمقتــرف الجریمــة ســواء كا

للفـــرد ذاتـــه أي تكوینـــه أم لبیئتـــه بـــشكل ینتفـــي معـــه تـــوافر حریـــة االختیـــار لـــدى مقتـــرف 
ـــــدابیر  ـــــالي تطبیـــــق الت الـــــسلوك االجرامـــــي فتنتفـــــي معـــــه المـــــسؤولیة الجنائیـــــة فیـــــصح بالت

   )١(.االحترازیة
مـن أما مدرسة الدفاع االجتمـاعي أنبثقـت مـن فكـرة حمایـة المجتمـع و الـدفاع عنـه   

ًالظروف التي تشجع على ارتكاب الجرائم بشكل یولي إهتمامـا إلـى إصـالح الجـاني، عـن 
طریـــق إتخـــاذ وســـائل ال تقتـــصر علـــى الجانـــب الجنـــائي بـــل تكـــون قبـــل إقتـــراف الـــسلوك 

  )٢(.الجرمي و بعد وقوعه، وبذات الوقت إعمال القانون الجنائي
ٕ فقــط واعمالهــا علــى ٌال توجــد صــحة كامنــة بــشكل مطلــق باختیــار مدرســة واحــدة

ــــد مــــن وجــــود ضــــابط رئیــــسي  ــــى النقــــیض تمامــــا الب ــــة، بــــل عل ًجمیــــع الظــــواهر اإلجرامی
لتـسخیرها فــي مواجهــة الظـواهر االجرامیــة بــشكل یقـف علــى اســباب الجریمـة، ولكــن لــیس 
بمعزل عن المبادئ الجوهریة لصیاغة التشریعات كالعدالة، وشخـصیة العقوبـة، وعمومیـة 

هـذه المواجهـة البـد أن تكـون مطعمـة بتبنـي سیاسـات . قـاب، وقـضائیتهالعقاب، وتفرید الع
توعویــة، وتربویــة، وحتــى اقتــصادیة؛ فــال یمكــن القــضاء علــى ظــاهرة إجرامیــة فقــط بتبنــي 
سیاسات جزائیة ال تراعي ظروف وواقع كل دولـة علـى حـدا بـل البـد مـن وضـع سیاسـات 

اجهتهــا، وعلیــه ســنبحث بــالجزء متنوعــة تتناســب مــع كــل دولــة وكــل ظــاهرة جرمیــة یــراد مو
ٕعـــدة قـــوانین مـــن مختلـــف الـــدول ألجـــل الخـــروج بعـــدة وســـائل حدیثـــة، وابداعیـــة، التـــالي 

  .ومبتكرة لمعالجة السلوك اإلجرامي وذلك عبر التركیز على المخالفات المروریة
  

                                                
 - ١٩٨٩ - الطبعة الثامنة- دار الجیل للطباعة- أصول علم االجرام و العقاب-  رؤوف عبید )١(

 ٩٤- ٩٣ص

- خدمة األجتماعیة الدفاع األجتماعي من منظور ال- جالل عبدالخالق:  لمزید من المعلومات)٢(
 ١٢ ص-١٩٩٥
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االجـرام والعقـاب، للوصول الى سیاسة جنائیة ناجعـة البـد مـن تفعیـل دور علمـي 

ویكـون ذلــك مــن خــالل الـربط بــین الدراســات والبحــوث الخاصـة بأســباب وعوامــل الجریمــة 
نعم إن الدراسات والبحـوث كثیـرة، ولكـن یـتم . وبین االحصائیات الخاصة بنوع كل جریمة

إنتقــاء تلــك الدراســات والبحــوث التــي أشــارت الیهــا االحــصائیات علــى انهــا أكثــر األســباب 
فــــضال عــــن  مایفرضــــه الواقــــع مــــن معطیــــات یجعلهــــا هــــذه االســــاب . تكــــراراشــــیوعا أو 

وعلیـــه فإنـــه یـــتم الـــربط  . والعوامـــل مـــؤثرة مـــن خـــالل طبیعـــة كـــل نمـــط إجرامـــي علـــى حـــدا
بتحلیــل هــذه االحــصائیات فــي ضــوء كــل ماســبق ذكــره حتــى نــستطیع أن نقــف فعــال علــى 

 ماتوصـلت إلیـه المـدارس سبب كل نمط إجرامي معین نصبو لمعالجته ومن ثم نرجع إلى
العقابیــة؛ ونبــدأ بحیاكــة التــشریع الــذي یحقــق التــصدي ومكافحــة هــذه األنمــاط  االجرامیــة 
مـــن خــــالل تجریمهـــا والعقــــاب علیهـــا بــــشكل یحتـــرم المبــــادئ الدســـتوریة والقــــیم اإلنــــسانیة 

فبـذلك یـتم ربـط الجانـب النظـري بـالواقع . وحاجات واالهداف التي یصبو المشرع لتحقیقهـا
  .في وضع السیاسة الجنائیة والتي تحتوي جمیع العناصر من تجریم وعقاب ومنع

 وبرأینـا المتواضـع إن هـذه الـسیاسة الجنائیـة الناجعــة  لیـست حـصرا علـى سیاسـة التجــریم 
والعقــــاب بــــصورة تــــشریع فقــــط، بــــل ان سیاســــة المنــــع تتحقــــق مــــن خــــالل خلــــق مبــــادرات 

 وقــائي وعالجــي؛ هــذا هــو محــور بحثنــا فــي ٕاجتماعیــة واعالمیــة وتوعویــة تكــون ذات أثــر
  .  هذا المطلب

 
ّإن المخالفـــات المروریـــة مثـــال جلـــي لظـــاهرة إجرامیـــة شـــائعة االنتـــشار فـــي وقتنـــا 
الحــــالي، وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم تــــشابه كــــل ســــلوك إجرامــــي منهــــا مــــن حیــــث خطورتــــه 

رة، وأســــباب ارتكــــاب الفعــــل، وهــــذا ینطبــــق بالتــــالي علــــى االجرامیــــة المكــــون لهــــذه الظــــاه
معالجــة كــل الظــواهر فتختلــف كــل منهــا عــن االخــرى، إال أن مــن خــالل تفحــص الجــرائم 
المروریة یمكننا تبین إن المعاملة الجنائیـة تختلـف بـالنظر إلـى أسـباب الجریمـة والظـروف 

 الوقـــوف فــــي وجــــه ًالمحیطـــة بهــــا ممـــا یلعــــب دور مهمـــا فــــي كــــون أن التـــشریع یــــستطیع



        
 

                                          
 

- ١٤٢  -

ِالظــــاهرة الجرمیــــة بطریقــــة ناجحــــة عــــن طریــــق تــــسخیر أدوات علمــــي االجــــرام و العقــــاب 
  .ٍللوصول إلى طرق ووسائل ابداعیة و مبتكرة لمحاربة الجریمة

من هذا المنطلق البـد مـن التنویـه إن بـالطبع الجـرائم المروریـة تختلـف مـن حیـث 
فمـن حیـث جـسامتها فبـالرجوع الـى . رهـاأنواعها سواء من حیث جسامتها أو مـن حیـث آثا

 فهــي جـنح مــالم ٢٠١٤لـسنة ) ٢٣(قانونـه المـرور البحرینــي الـصادر بموجـب قــانون رقـم 
ذلــك إن األفعــال التــي تعتبــر مخالفــة . یــنص القــانون علــى عقوبــة أشــد فــي قــوانین أخــرى

 بموجــب هــذا القــانون ال تعتبــر ضــمن تــصنیف الجــرائم ذلــك إن مملكــة البحــرین ال تأخــذ
بالتصنیف الثالثي للجرائم؛ أما من حیث أثرها فعلى الرغم مـن اخـتالف االثـار مـن حیـث 
درجاتهـا بكونهـا خـسائر لـألرواح أم مادیـة إال أن بمـا تـضمنه قـانون المـرور یمكـن ارجــاع 
جمیع هذه الخروقات للقانون المـرور سـواء مـا یمكـن ان نطلـق علیـه مـصطلح مخالفـة أو 

ٕك وان نــتج عنهــا ضــرر فإنهــا تظــل مــن جــرائم الخطــر، ذلــك ذلــ. جریمـة إلــى جــرائم خطــر
ألنهــا تقــع بمجــرد انتهــاك قواعــد قــانون المــرور إال انهــا تــصنف أیــضا إلــى جــرائم خطــر 

   )١(.مجرد وخطر فعلي
فـالخطر المجــرد تعنـي قیــام الجریمـة بمجــرد اقتـراف الــسلوك دون الحاجـة للتحقــق 

وق السرعة المـسموح بهـا قانونـا ولـو كـان من قیام الخطر فعال كمن یقود مركبة بسرعة تف
أمـــا الخطـــر الفعلـــي هـــي التـــي ال تقـــوم إال بتحقـــق الخطـــر الحقیقـــي ســـواء . الطریــق خالیـــا

مـن قـانون ) ١(الفقـرة ) ٤٥( مثاله ما نص علیـه المـشرع فـي المـادة )٢(لألفراد أو األموال،
بـالطریق  حركـة المـرورإعاقـة المرور البحریني أن یكون قیادة المركبة بطریقة ینـتج عنهـا 

                                                
 علوم - دراسات- بیان مدى مسؤولیة األشخاص الجنائیة في جرائم المرور- یوسف مظهر أحمد )١(

 ١٣٧٦ ص-٢٠١٦- ٣ ملحق- ٤٣الشریعة والقانون، المجلد

 ١٣٧٧-١٣٧٦ ص- المرجع السابق )٢(



        
 

                                          
 

- ١٤٣  -

) ١٧(و) ٧(مــن ذات القــانون وماتــضمنته الفقرتــان ) ٤٧(المــادة كمثــال  وكــذلك )١(.العــام
  )٢(. من إحداث إعاقة بالطریق

ــــة الجنائیــــة مــــع الظــــواهر االجرامیــــة مــــن حیــــث التجــــریم والعقــــاب  تتنــــوع المعامل
فیــتم اختیــار هــذه وینطبــق ذات األمــر علــى مختلــف أنــواع المخالفــات والجــرائم المروریــة، 

كــل المعاملــة بــشكل یتناســب مــع وجهــات الظــاهرة ویتناســب فــي ذات الوقــت مــع غایــات 
عدة قوانین مـن مختلـف دولة وظروفها في مواجهة الظاهرة، وعلیه سنبحث بالجزء التالي 

ٕالــدول ألجــل الخــروج بعــدة وســائل حدیثــة، وابداعیــة، ومبتكــرة لمعالجــة الــسلوك اإلجرامــي 
  . الجرائم المروریةبالتركیز على 

البـــد أن نعـــي أن دور علمـــي االجـــرام و العقـــاب ال ینتهـــي بوضـــع التـــشریعات و 
علــى ذلــك فمــن الــضروري أن نــتلمس دور هــذین العلمیــین فــي وضــع التــشریعات الحالیــة 
أوال و مــن ثـــم دورهمـــا فیمـــا بعـــد فـــي وضــع التـــشریعات، وفـــي هـــذا الـــصدد ســـنتناول فقـــط 

  . ألمان الطرقبادراسة التشریعات الكافلة
فعلــى المـــستوى الـــدولي هنالـــك اتفاقیتـــا األمـــم المتحـــدة حـــول الـــسیر علـــى الطـــرق 

، ١٩٦٨ٕواشــارات الطــرق لعــام ، و االتفاقیــة الخاصــة بعالمــات ١٩٦٨ و ١٩٤٩لعــامي 
 بــشأن تحــسین الــسالمة ١٩٧١فــضال عــن االتفاقیــات االقلیمیــة كاالتفــاق األوروبــي لعــام 

منظمة الصحة العالمیـة باإلشـتراك مـع الدولیة ما تقوم به على الطرق، كذلك من الجهود 
ُالبنك الـدولي مـن إعـداد تقـاریر مختـصة تعمـل علـى رصـد أوضـاع الـدول و تقـدیم أفـضل 
الممارسات یمكن اتخاذها في سبیل تحقیـق الـسالمة علـى الطـرق كالتقریرالخـاص بالوقایـة 

                                                
 . بإصدار قانون المرور البحریني٢٠١٤لسنة ) ٢٣(رسوم بقانون رقم م )١(

  ): ٤٧(المادة . المرجع السابق )٢(
  .في الطرق العامة، أو إعاقتها تعمد تعطیل أو إعاقة حركة المرور) ٧( 

تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات االستعمال الخاص ) ١٧
 واألموال للخطر بالطریق، أو تعریض األرواح  لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور

 ..)).أو بدون االلتزام بالحذر واالحتیاط الواجبین



        
 

                                          
 

- ١٤٤  -

الــك تقــاریر منهــا مــایتعلق ، بجانــب ذلــك هن٢٠٠٤مــن الحــوادث علــى الطــرق بالعــالم لعــام
بــضبط الــسرعة ، وتعــاطي المخــدرات و الــسالمة علــى الطــرق، والتقریــر العــالمي الخــاص 
بالـــسالمة علـــى الطـــرق ، و تقریـــر التـــشریعات المتعلقـــة بالـــسالمة علـــى الطـــرق و الـــذي 

و بعــد هــذه الجهــود الدولیــة للحــد مــن یهــدف للعمــل كــدلیل البلــدان للمــوارد و الممارســات؛ 
  .ئم المروریة بأشكالها  تأتي القوانین المحلیة في نطاق كل دولةالجرا

إن القوانین التـي تهـدف لتحقیـق سـالمة الطـرق تختلـف وتتنـوع فقـد یكـون مـصدر 
ــــة قــــانون العقوبــــات بنــــصوصه الخاصــــة المتعلقــــة بالمــــساس بــــسالمة األشــــخاص  الحمای

ریة مــن خـالل بحــث ِوكـذلك بنـصوص القــانون المـدني الخاصــة بتحدیـد المــسؤولیة التقـصی
عنصر الخطأ ومن هو الـشخص الـذي سـیتحمل مـسؤولیة الفعـل بالتـالي عـن الفعـل الـذي 

 وقــد یــتم إصــدار قــانون خــاص یــنظم )١(ًأحــدث ضــررا كمــا كــان الحــال بالقــانون الهنــدي،
  . القواعد المروریة ویهدف بالتالي لتحقیق السالمة على الطرق

ــــى اختالفهــــا بــــدول ال ــــتفحص القــــوانین عل ــــسلوكیات التــــي وب عــــالم بــــصدد نــــوع ال
ســـتهدف عالجهـــا نالحـــظ أن هنالـــك إتجـــاه عـــام بإســـتحداث نـــصوص تجـــرم انماطـــا مـــن 

المحمـول بالیــد أثنـاء القیــادة، المروریـة كإســتخدام الهـاتف الـسلوك اصـبحت تهــدد الـسالمة 
 تناول الطعام أو الـشرب أثنـاء القیـادة، وهنالـك دول ذهبـت إلـى تغـریم الـسائق إذا كـان فـي
وضــع غیــر صــحیح أو معتــاد وهــو یقــود الــسیارة أو رفــع یــده مــن عجلــة القیــادة دون داع 

  )٢(.أثناء قیادته للمركبة
                                                

 منظمة - دلیل البلدان للموارد و الممارسات: تعزیز التشریعات المتعلقة بالسالمة على الطرق )١(
  ٥ص-٢٠١٧-)المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط(الصحة العالمیة 

http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2017_AR_19673.pdf  
 ٢٠٢١ فبرایر ٢٣آخر تاریخ تم الولوج فیه للموقع 

(2) (( -  Some Common Offences 

 Using a mobile telephone with their hands while driving – 2 – 4 
points – fine €85 

 Eating or drinking while driving – points and fine as above. 



        
 

                                          
 

- ١٤٥  -

ــــیظ العقوبــــة المرصــــودة للمخالفــــات  ــــك أیــــضا توجــــه عــــالمي لتغل ـــب آخــــر هنال ــــى جانـ عل
 القیـــادة تحـــت تـــأثیر المروریـــة علـــى اخـــتالف اشـــكالها وانواعهـــا فـــي ذلـــك ســـنأخذ كمثـــال

  . المسكرات أو المخدرات
ففي الهند القانون الوطني الذي ینظم السالمة على الطرق هو قانون المركبات 

غیر أنه یختلف التطبیق . ١٩٨٩ مع الالئحة التنفیذیة للقانون لعام ١٩٨٨اآللیة لعام 
لتطبیق بنود حسب الوالیات لكون القانون خول كل والیة إقرار القواعد الخاصة بها 

القانون، غیر ان هنالك مشروع بقانون لتعدیل قانون المركبات اآللیة لزیادة قیمة 
الغرامات فیما یتعلق باألفراد الذین یقودون مركباتهم بسرعة تفوق السرعة المحددة أو 
ًبطریقة تشكل خطرا على العامة من ضمن ذلك الذین یقودون مركباتهم تحت تأثیر 

  )١(.نسبة تركیز الكحول بدمهم عن الحد المسموح بهالكحول حیث تزید 

                                                                                                                         
- Other Offences 
 Driver – who is in an irregular position inside the vالicle or raises his 

hand from the steering wheel unnecessarily – fine €25)) 

TRAFFIC LAWS, OFFENCES, FINES AND POINTS in Cyprus. 

http://cyprusdriving.net/traffic-laws-offences-fines-and-points/ 

  ٢٠٢١ فبرایر ٢٣ولوج فیه للموقع آخر تاریخ تم ال
 بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف – أثناء قیادتها –قیام قائد المركبة  -٢١): (( ٣٩(المادة  -

 بإصدار قانون المرور ٢٠١٤لسنة ) ٢٣(رسوم بقانون رقم م)) .ًالنقال مستخدما یده في حمله
 .البحریني

 منظمة -دلیل البلدان للموارد و الممارسات: لطرقتعزیز التشریعات المتعلقة بالسالمة على ا  )١(
  ٦ص-٢٠١٧-)المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط(الصحة العالمیة 

http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2017_AR_19673.pdf 
  ٢٠٢١ فبرایر ٢٣آخر تاریخ تم الولوج فیه للموقع 

 



        
 

                                          
 

- ١٤٦  -

وفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة نصت التعدیالت المروریة بجانب معاقبة 
بالحبس ) ٤٩(السائق الذي یقود تحت تأثیر المسكرات والمخدرات بموجب المادة 

ن یتم وقف وبالغرامة التي ال تقل عن عشرین ألف درهم أو بأحدى هاتین العقوبتین، بأ
  )١(.رخصته لمدة سنة

  
 الخاص ٢٠١٤وفي مملكة البحرین هنالك نفس االتجاه فصدر قانون سنة 

 بقانون المرور مغلظا العقوبات، فجاء في الفصل الثاني الخاص بالتدابیر اإلداریة
حظر قیادة المركبات تحت تأثیر المسكرات والمخدرات بشكل یفقد السیطرة على المركبة 

رة الفرد على القیادة وكذلك التعاطي أثناء القیادة وفي هذه الحاالت یتم أو یضعف قد
ًسحب رخصته إداریا لمدة ستة أشهر، وفي حالة العودة لذات الفعل خالل سنة فأنه یتم 

وفیما یخص . ٕسحب الرخصة اداریا مدة سنة، واذا تكرر ذلك ایضا سحبت لمدة سنتان
دة ال تقل عن شهر وال تجاوز سنة وبغرامة ال العقوبات یعاقب قائد المركبة بالحبس م

تقل عن خمسمائة دینار وال تجاوز ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة 
أنه نتجت جریمة أو مخالفة وقائد المركبة تحت تأثیر المسكر أو المخدر تكون العقوبة 

 ألف دینار وال الحبس مدة ال تقل عن شهرین وال تجاوز سنتین وبغرامة ال تقل عن
تجاوز ألفي دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین وفي حالة العود خالل سنة فأنه یتم 

  )٢(.مضاعفة العقوبة

                                                
أن السیر والمرور، المعدل بالقانون االتحادي رقم  في ش١٩٩٥لسنة ) ٢١(القانون االتحادي رقم   )١(
  .م٢٠٠٨لسنة ) ١٢٧( م، والقرار الوزاري رقم ٢٠٠٧لسنة ) ١٢(
 

 بإصدار قانون المرور ٢٠١٤لسنة ) ٢٣( بقانون رقم من مرسوم) ٥١(و ) ٣٥( المادة  )٢(
 .البحریني



        
 

                                          
 

- ١٤٧  -

حیث یتبین من خالل استقراء والبحث في قوانین الدول واتجاه التقاریر الدولیة 
 إنها تذهب إلى تبني سیاسة تغلیظ العقوبة بشكل عام عند التعامل مع السالمة على

الطرق خاصة فیما یتعلق بالقیادة تحت تأثیر المسكرات والمخدرات، غیر إن هذا ال 
یعني تبني سیاسة المدرسة الكالسیكیة على إطالقها؛ ذلك إنه تتنوع العقوبات والتدابیر 
المتخذة في شدتها في هذا القانون والسبب في ذلك یعود إلى أن تنظیم القوانین المروریة 

  .كاب السلوك وعلته وأثرهتعتمد على سبب ارت
حیـــــث تـــــدور معظـــــم التقـــــاریر الدولیـــــة حـــــول أن هنالـــــك أشـــــخاص یتـــــأثرون بـــــشكل بـــــالغ 
بــالحوادث المروریــة علــى أخــتالف أنواعهــا و أعظــم شــریحة متــأثرة بــذلك هــي مــن الفقــراء 

 عــام أي الــشریحة الفتیــة بالمجتمعــات، ٤٤إلــى ١٥وأغلبیــتهم فــي الفئــة العمریــة مــا بــین  
سر ستخسر معیلها أو الشخص الذي یمكن أن یساند وجودها وتماسـكها مـن حیث أن األ

 ملیـــون ١.٢٥فحـــوادث الطـــرق تحـــصد حیـــاة مـــایقرب مـــن . ناحیـــة االقتـــصادیة والمعنویـــة
شخص سنویا حول العالم ناهیك عن أعداد األشخاص التي تؤثر على حیـاتهم مـن مـشاة 

قـــل العـــام وعـــائالت االشـــخاص و ســـائقي المركبـــات علـــى إختالفهـــا و مرتـــادي وســـائل الن
المتأثرین بهـذه الحـوادث  والـذي یفـوق عـددهم المـذكورین ممـن حـصدت أرواحهـم حـوادث 
ـــــه بـــــالغ األثرفـــــي اســـــتنزاف النـــــاتج الـــــوطني خـــــصوصا بالنـــــسبة للبلـــــدان  الطـــــرق، وهـــــذا ل
المنخفــــضة و المتوســـــطة الــــدخل نتیجـــــة الخـــــسائر البدنیــــة والمادیـــــة  التــــي تلحقهـــــا هـــــذه 

  . اختالف خطورتها وأثرها بالدولة وما تلقیه من أعباء اقتصادیة علیهاالحوادث على
فمواجهـــة ظـــاهرة الجـــرائم المروریـــة و بـــشكل أعـــم مواجهـــة جمیـــع أنمـــاط الـــسلوك 
التـي تعـرض الـسالمة علــى الطـرق للخطـر هــي محـل اهتمـام فیمــا یخـص الـصحة العامــة 

تص بتـوفیر رقابـة خاصـة مـن واالهداف التنمویة لدول العالم مما یوجب إیجـاد أنظمـة تخـ
  )١(.خالل تحلیل البیانات على مستوى الدولة و معرفة اسباب انتشار الظاهرة

                                                
(1)World Report on Road Traffic Injury Prevention- World Health 
Organization-2004-p157 
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42871/1/9241562609.pdf 
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فعلـــى اخـــتالف التقـــاریر الدولیـــة أو تلـــك التـــي تعـــدها الـــدول فـــأن االســـباب حـــدوث هـــذه 
أمـا بالنـسبة . الحوادث تختلف بین عدم توافر البنیة التحتیة المالئمـة إلـى إهمـال فالرعونـة

ل الخلیجیـــة فنظـــرا لـــصعوبة الوصـــول إلـــى دراســـات رســـمیة خاصـــة بالبحـــث بأســـباب للـــدو
انتشار الظاهرة المروریة فیمكن التعرف علـى األسـباب مـن خـالل االطـالع علـى التقـاریر 
الصحفیة و استقراء الواقع االجتماعي في دول الخلیج العربـي، حیـث یمكـن تلخـیص أهـم 

ه، و الـسرعة الزائـدة، و عـدم احتـرام قواعـد المـرور اسباب الحوادث لالهمال، وعدم االنتبـا
كعدم التقید باالشارة المروریة و جمیعهـا تعتبـر  جـسیمة مـن حیـث اثرهـا علـى الدولـة وان 
كانت خـسائرها المادیـة بالنـسبة للفـرد نفـسه بـسیطة أال انهـا تكلـف الدولـة و تعـود هـذه فـي 

  .مجملها الى التهور الكامن لدى الشخص
 فمــن أســباب الحــوادث المروریــة اإلنحــراف المفــاجئ وعــدم تــرك مــسافة وفــضال عــن ذلــك

نـــوع مـــن الرعونـــة لـــدى االفـــراد والثقافـــة المجتمعیـــة إلـــى كافیـــة وایـــضا یمكـــن إرجـــاع ذلـــك 
  )١( .السائدة بین الشریحة االكثر أرتكابا لهذا السلوك وهي الفئة الفتیة

مجتمعي ودور األسرة في فبالرجوع إلى بحوث علم االجرام المتعلقة بالتأثیر ال
حدوث السلوك االجرامي وربطه بإرتكاب الجرائم والمخالفات المروریة، یمكن تفسیر هذه 

فكلما . االسباب بشكل أعمق للوصول إلى الوسائل التي توفر السالمة على الطرقات
تقدم المجتمع وتطورت الحیاة وتقدمت فهذا یؤدي إلى زیادة في نسبة الجرائم لیس لكون 

ً التطور والحیاة المدنیة یعدان أسبابا للجرائم على إطالقهم وبالتالي یجب التمسك أن
                                                

من حوادث المرور % ٤٥.. انطالق حملة للطالب كي یحترموا قوانین السیر:صحیفة االتحاد-  )١(
  في دبي أصحابها شباب

http://www.alittihad.ae/details.php?id=21763&y=2017 
  ٢٠٢١ فبرایر ٢٠آخر تاریخ تم الولوج فیه للموقع 

  : تعددت األسباب والنتیجة واحدة الحوادث المروریة الممیتة تحصد العدید من األرواح الشابة-
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/ 
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ًبالمجتمعات الریفیة، ولكن التطور یخلق نوعا من المغریات وتظهر أنماط جدیدة من 
ًمسببات الجریمة تلعب دورا في ارتفاع نسب الجرائم في حال لم یتم تنظیمها بشكل 

. نین إلى منع استخدام الهواتف عند قیادة المركباتصحیح ولهذا نالحظ توجه القوا
قد تكون األسرة هي أحد أسباب ارتكاب السلوك االجرامي، فهي تعد عالوة على ذلك، 

اللبنة االساسیة في تكوین شخصیة الفرد والبیئة الحاضنة له وبالتالي لها دورها بحدوث 
ا الفرد التعامل مع الحیاة المیل االجرامي عن طریق الوراثة اإلجتماعیة، فیتعلم به

ًوالمجتمع وعندما یرى سلوكا مروریا متقبال من اسرته تقوم بإرتكابه وكذلك یرتكب من  ً
قبل المجتمع دون النظر إلیه على أنه انتهاك حقیقي للقانون فالشك أنه سیؤدي إلى 

  )١(.تقبل السلوك االجرامي وزیادة ارتكاب الجرائم المروریة

م للوافدین والمقیمین في تعریض األمان على الطرق للخطر كذلك قد یشار باللو
ومن هنا یثورالتسائل عن دور الساللة في إرتكاب الجریمة، فیمكن الرجوع للنظریات 
القائمة على أن انتماء الشخص لثقافة متعارضة لثقافة البلد المقیم بها قد یؤدي إلى 

م یستطع الشخص االندماج و ارتكابه الجریمة في حال حدوث صراع بین الثقافات ول
  )٢(.تقبل الثقافة الجدیدة

                                                
  :لمزید من المعلومات حول دور االسرة في حدوث و ارتكاب الجریمة )١(

 الدار - أصول علمي االجرام والعقاب في الفقهین الوضعي واالسالمي-محمد أحمد المشهداني
  ٩٢- ٩١ ص-٢٠٠٢ - الطبعة األولى-العلمیة الدولیة و دار الثقافة

  : لمزید من المعلومات )٢(
  ٥٨- ٤٨ ص-رجع السابق الم-فوزیة عبد الستار

 ٦٤-٦٣ص-  المصدر السابق- المشهدانيمحمد أحمد 
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ً من جانب آخر فقد تلعب العوامل اإلقتصادیة سواء على المستوى العام أو الفردي دورا 
جوهریا في ارتكاب الجرائم والمخالفات المروریة خصوصا في دول الخلیج العربي، 

ون العقوبة تفتقد لعنصر فوجود العقاب بصورة غرامات مالیة منخفضة یلعب دورا في ك
األلم فبالتالي یغیب الردع العام والخاص للعقوبة المفروضة وتكون غیر مجدیة في 
مواجهة الظاهرة االجرامیة، ولهذا نرى أن القوانین الحدیثة قامت بتغلیظ العقوبات وأبرز 

  .االمثلة على ذلك قانون المرور البحریني الجدید

 
  

صــحیح إن مــن المهـــم كمــا بینـــا آنفــا تحقیـــق الــردع الخـــاص والعــام وأن القـــوانین 
المروریـــة الحدیثـــة انتهجـــت تــــشدید العقوبـــة لتحقیقـــه، غیـــر أن التــــساؤل القـــائم هـــل فعــــال 
تصمیم القانون الخاص بالجرائم المعنیة بتوفیر األمن على الطـرق بـالبحرین أصـبح كافیـا 

  قیق الردع الخاص والعام وبالتالي القضاء على ظاهرة السلوك االجرامي المروري؟لتح
لإلجابـــة علـــى هـــذا التـــساؤل البـــد اللجـــوء إلحـــصائیات علمـــي االجـــرام والعقـــاب 
لمعرفــة مـــدى فعالیـــة القـــانون فـــنالحظ هنـــا أهمیـــة هـــذین العلمیـــین تتجلـــى حتـــى بعـــد ســـن 

فبالبحــث لــم نجــد احــصائیات تعنــى بقیــاس ٕواصــدار القــانون كمــا بینــا آنفــا، ولكــن لألســف 
أثــر القــانون متاحــة للعامــة، وهــذا یعــد أحــد النقــاط الــسلبیة عنــد التعــاطي مــع قــوانین بهــذه 

  . االهمیة للمجتمع والدولة
فضال عن ذلك، البد أن نـدرك أن القـوانین لـدیها أكثـر مـن غـرض قـد تتنـوع بـین 

كــون مادیــة كتعــویض المتــضررین مـــن المعنویــة كتحقیــق العدالــة والــردع بنوعیــه أو قـــد ت
وبالرجوع إلى الجرائم المروریة كمثال لمعالجـة الظـاهرة الجرمیـة بـشكل . السلوك االجرامي

ظــاهر مــن خــالل اســتقراء نــصوص القــانون البحرینــي واالعــالن عنــه والتعقیــب علیــه مــن 
كیــز الجهــات المــسؤولة ســواء مــن الحكومــة أو مؤســسات المجتمــع المــدني كــان دائمــا التر

ًعلــى أن هنالــك تــشدیدا للعقوبــة لتحقیــق الــردع العــام وتقلیــل نــسبة ارتكــاب الــسلوك، وهــذا 
االمــر غیــر صــحیح فــأن طبیعــة القــضاء علــى هــذا النــوع مــن الــسلوك االجرامــي یــستتبع 
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التركیـز علـى جمیــع الوسـائل التــي تحقـق الــردع بـشقیه علـى حــد سـواء، علــى أن یـتم ذلــك 
ـــة بـــشكل صـــحیح أن هنالـــك بعـــض انمـــاط الـــسلوك یجـــب .  عـــامفـــي ضـــوء تحقیـــق العدال

التركیــز فیهـــا بـــشكل رئیـــسي علـــى الـــردع العـــام وحـــده فـــي ظـــل نـــصوص معینـــة مـــن هـــذا 
فبــالعودة . القــانون، ولكــن ال یعنــي هــذا افــراغ القــانون بمجملــه مــن بقیــة اغراضــه العقابیــة

فعــل وبــال شــك لمثــال جــرائم القیــادة تحــت تــأثیر المــسكرات والمخــدرات فــأن مرتكــب هــذا ال
البـــد مـــن تـــشدید العقوبـــة علـــى فعلـــه لمـــا یعتـــري هـــذا الفعـــل مـــن خطـــورة إجرامیـــة كبیـــرة 
بتعریض حیاة الغیر وممتلكـاتهم للخطـر وكـذلك الدولـة، اال أن یجـب عـدم إهمـال الحقیقـة 
إن مرتكــب هــذا الــسلوك خاصــة فــي حالــة العــود إنمــا یحتــاج الــردع الخــاص لیــتم عالجــه 

ً الــــسلوك االجرامــــي مــــرة أخــــرى معرضــــا حیــــاة اآلخــــرین وحیاتــــه حتــــى ال یعــــود إلــــى ذات
للخطر، وهذا لألسف لم یتم التركیز علیه و ترویجه للعامة عند تفعیل القـانون ممـا أسـهم 
في خلق ردة فعل عكـسیة تقـوم علـى أن القـانون یقـوم علـى تحـصیل االمـوال دون مراعـاة 

  .ألوضاع االفراد
جاح مواجهة الظـاهرة الجرمیـة ال تكـون فقـط بـسن إن األسالیب المبتكرة مهمة إلن   

نــصوص القــانون فــي ضــوء تنویــع المــدارس العقابیــة المتبنــاة عنــد ســن كــل نــص قــانوني 
والــسلوك المــراد مجابهتــه فقــط، بـــل البــد مــن اظهــار هـــذه األغــراض بــشكل جلــي، فتقبـــل 

ومـــــن هـــــذا . األشــــخاص الخاضـــــعین للقـــــانون ضـــــروري حتـــــى یحترمــــوه ویـــــدركوا أهمیتـــــه
لمنطلـــق البـــد ذكـــر أهـــم إیجابیـــات القـــانون البحرینـــي وهـــو تبنیـــه لنظـــام النقـــاط كمـــا هـــو ا

معمول بـه فیـه دولـة االمـارات، ممـا یتـیح فرصـة للـشخص الدراك خطـورة سـلوكه والنتـائج 
  .المترتبة علیه مما یحقق الردع الخاص

م فقـــط كــذلك فاالســالیب االبداعیـــة والمبتكــرة لمواجهــة الظـــواهر اإلجرامیــة ال تقــو  
ٕعلـــى بیـــان اغـــراض التـــشریع بـــشكل جلـــي فقـــط، وانمـــا بتفعیـــل الـــسیاسات التـــشریعیة عـــن 

فقــانون المــرور الجدیــد بمملكــة البحــرین . طریــق سیاســات مــصاحبة تخــدم هــدف التــشریع
یجـب أن تـصاحبه سیاسـة توعویـة مدروسـة بحیــث ال تكـون هـذه عبـارة عـن حمـالت تقــوم 

وتعـداد نـصوصه دون أن تـستهدف خلـق نــوع علـى مجـرد الحـث علـى عـدم خـرق القـانون 
مــن المـــسؤولیة لـــدى االفـــراد خاصــة الفئـــات الفتیـــة مـــن المجتمــع، مـــسؤولیة یكـــون قوامهـــا 
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الحس بخطورة الفعل اإلجرامي مهما صغر دون الحاجة أن تكون هنالـك كـامیرات مراقبـة 
  .أو رادارات

لـسلوك الـسوي یجب أن تستخدم المحاضرات التوعویة التي تقوم علـى الترغیـب با
بطـــرق إحترافیـــة تقـــوم علـــى االســـتعانة بالمختـــصین، ومـــرة أخـــرى یبـــرز هنـــا دور علمـــي 

فباللجوء إلى االحـصائیات سـنتمكن مـن معرفـة أكثـر فئـة عمریـة ترتكـب . اإلجرام والعقاب
الــسلوك االجرامــي فــي الجــرائم المروریــة وأبعــد مــن ذلــك یجــب أن یــتم البحــث فــي الجــنس 

والتعلیمیة حتـى نـستطیع الوقـوف علـى العوامـل المـساهمة فـي حـدوث والحالة االقتصادیة 
الظــاهرة و بنــاء علیـــه نــستطیع توجیــه و تـــصمیم الــسیاسات التوعیــة فكـــل فئــة عمریـــة، و 
تعلیمیة، واقتصادیة، و جنـسیة لهـا طریقـة مختلفـة بالتعامـل عـن األخـرى سـواء مـن ناحیـة 

الثمـــار التـــصدي لظـــاهرة الجـــرائم ســـیكولوجیة أو فكریـــة حتـــى تعطـــي ثمارهـــا و أهـــم هـــذه 
  .المروریة

فقـــد تكـــون نتیجـــة االحـــصائیات والدراســـات الـــسیكولوجیة للمجـــرم والعوامـــل اإلجرامیـــة أن 
علیــه .  عامــا٢٥ الــى ١٨أكثــر فئــة عمریــة إرتكابــا لهــذا النــوع مــن الجــرائم هــي الفئــة مــن 

 العمریــة فقــط ٕالبــد أن تــستهدف الحمــالت التوعویــة بــشكل ذكــي وابــداعي لــیس هــذه الفئــة
ـــة المراهقـــة والتـــي ستـــشارف علـــى وصـــول ســـن   ١٨ولكـــن الـــسابقة علیهـــا أال وهـــي مرحل

وبالتالي الحصول على رخص القیادة، ذلك بهدف مكافحة الـسلوك االجرامـي قبـل وقوعـه 
ٕخاصــة وان ســن المراهقــة كمــا أثبتــت الدراســات یتــأثر بــسهولة بالوســط البیئــي المحــیط بــه 

  )١(.یاده لهمما یسهل استجابته انق
یكـون هـذا االسـتهداف مـن خـالل المقــررات الدراسـیة وربمـا سـرد قـصص المتـضررین مــن 

  . الحوادث المروریة
ٕوهذا یمكن تطبیقه لیس فقط على الجرائم المروریة وانما أي ظـاهرة مـن الظـواهر 
اإلجرامیـــة التـــي تریـــد الـــدول مجابهتهـــا مـــن خـــالل دراســـتها بـــشكل متعمـــق للوقـــوف علـــى 

                                                
- ٢٠١٦- دار الكتاب الجامعي- أصول علمي اإلجرام و العقاب- أحمد لطفي السید مرعي )١(

 ٣٠١ص
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ومـن المهـم جـدا فـي الوقـت . وكیفیة معالجتها بجمیع الطرق ولیس التشریعیة فقـطأسبابها 
الحـالي أن یـوازن القـائمین علــى سـن التـشریع بـین الــردع العـام والحالـة االقتـصادیة للدولــة 
ذلك إن الـردع العـام فعـال مهـم جـدا و احـد الغایـات االساسـیة للقـانون ولكـن یجـب أن یـتم 

ي ذات الوقـت یجـب أن تكـون البنیـة التحتیـة موائمـة لتطبیـق تفعیل ذلك بشكل معقول، وفـ
وبالتالي بجمع كل مـا تـم ذكـره فیمـا سـبق مـن امـور نـستطیع بـشكل غیـر . و تنفیذ القانون

مكلـــف ان نواجـــه الجریمـــة بـــشكل ابتكـــاري بـــاللجوء الـــى علمیـــین ظـــن الكثیـــر انهمـــا غیـــر 
  .مهمیین
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وتحقیــق امــان الطــرق بــشكل نــاجح البــد مراعــاة  مـن أجــل مكافحــة الجریمــة المروریــة 

  :عدة أمور
ً مراعاة المستوى اإلقتصادي للدولة، فنعم قـد یكـون تـشدید العقوبـات المالیـة حـال  .١

 .لكن البد أن یكون بشكل معقول یراعي تحقیق العدالة وجمیع أغراض العقوبة

طیطیــة مراعــاة البنیــة التحتیــة الخاصــة بــالطرق  والعمــل علــى تبنــي سیاســات تخ .٢
 .مدنیة وعمرانیة ناجحة وحدیثة

التــشجیع علــى تقلیــل عــدد المركبــات و التــنقالت الغیــر ضــروریة و تــوفیر وســائل  .٣
 .النقل العامة

زیـــادة التوعیــــة الجدیـــة بأهمیــــة إجـــراءات الــــسالمة وعـــدم االكتفــــاء بـــالنص علــــى  .٤
 .العقوبة فقط

  

ونفـــاذه مراعیـــة فالبـــد أن تقـــوم كـــل دولـــة بإیجـــاد سیاســـة مجتمعیـــة تـــدعم القـــانون 
الظروف الثقافیة و الحـضاریة واالقتـصادیة للدولـة نفـسها ولـیس مجـرد استنـساخ سیاسـات 

" مثــال لهــذه للـــسیاسات مــا یطلــق علیهـــا . ناجحــة فــي دولــة أخـــرى مختلفــة فــي الظـــروف
بالــسوید و التــي تقــوم علــى إنــشاء ثقافــة مجتمعیــة قوامهــا هــو ســالمة الطــرق " رؤیــة صــفر

تبـــر مـــسؤولیة مـــشتركة بـــین نظـــام التنقـــل ومـــستعملي الطـــرق، و كـــذلك وامانهـــا و التـــي تع
بهولندا الـذي یقـوم علـى تـشجع نمـط الحیـاة الـصحیة بـأن یـتم " السالمة المستدامة" برنامج

   )١(.تصمیم الشارع بطریقة یعبر عن نفسه لتقلیل الحوادث و أثرها

                                                
(1) World Report on Road Traffic Injury Prevention- World Health 
Organization-2004-p158-159 
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42871/1/9241562609.pdf 

  ٢٠٢١ فبرایر ٢٣آخر تاریخ تم الولوج فیه للموقع 
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ر علمـي االجـرام هذه األسس تنطبـق بـشكل عـام علـى مواجهـة أي سـلوك إجرامـي فلتـسخی
و العقـــاب لمواجهـــة الظـــاهرة الجرمیـــة البـــد مـــن القیـــام بدراســـات مـــسحیة للجریمـــة المـــراد 
مواجهتها وعقد الدراسات التي تبحـث فـي أسـباب الجریمـة، وذلـك لمعرفـة كیـف یـتم وضـع 
اغــــراض العقوبــــة و ترتیبهــــا مــــن حیــــث األهمیــــة للوصــــول للــــسیاسة العقابیــــة المناســــبة و 

 و عـدم االقتــصار علـى الــسیاسات الجزائیــة بـل البــد مـن تبنــي االقتــصادیة .بالتـالي تبنیهــا
  .و التوعویة بالنظر إلى نوع الجریمة

بالنهایة، بعد اصـدار القـانون البـد مـن اسـتمرار عملیـات الدراسـة حتـى نتأكـد مـن 
 .  مدى جدواه و فعالیته في مواجهة الظاهرة الجرمیة
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   . أ

Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009), available at Westlaw 
BLACKS. 

 
   

 دار الكتاب - أصول علمي اإلجرام و العقاب-أحمد لطفي السیدمرعي 
  ٢٠١٦- الجامعي

 ١٩٩٥-  الدفاع االجتماعي من منظور الخدمة األجتماعیة-جالل عبد الخالق  

 مطابع البیان التجاریة- مبادئ علمي اإلجرام والعقاب-حسن محمد ربیع - 
١٩٩١  

  الدار - ترجمة لیلى صالح زعزوع- جغرافیة الجریمة الحضریة-هربرتدیفید 
  ٢٠٠١ - العربیة للعلوم

 الطبعة - دار الجیل للطباعة-  أصول علم االجرام و العقاب-رؤوف عبید 
  ١٩٨٩ -الثامنة

 مؤسسة - ترجمة یعقوب محمد حیاتي- الجرائم والعقوبات- سیزار دي بیكاریا 
  ١٩٨٥ -١ ط- الكویت للتقدم العلمي

 دراسة تاریخیة وفلسفیة :  الجزاء الجنائي-عبد الفتاح مصطفى الصیفي
 ١٩٧٢ - دار النهضة العربیة-وفقهیة
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 منشورات الحلبي -  أساسیات علم اإلجرام والعقاب-فتوح عبد اهللا الشاذلي 
  ٢٠٠٦ -الحقوقیة

 دار النضة -١٧ص- مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب-فوزیة عبدالستار
 ١٩٨٥- الطبعة الخامسة-العربیة

 ٢٠٠٢ - دار النهضة العربیة- مبادئ علم االجرام-مصطفى فهمي الجوهري 
 أصول علمي االجرام والعقاب في الفقهین الوضعي -محمد أحمد المشهداني 

  ٢٠٠٢ - الطبعة األولى-و دار الثقافة الدار العلمیة الدولیة - واالسالمي
 دراسة حول الظاهرة اإلجرامیة -  علم االجرام والسیاسة الجنائیة-محمد الرازقي 

 الطبعة -  دار الكتاب الجدیدة المتحدة-من حیث أسبابها وطرق القضاء علیها
 ٢٠٠٤-الثالثة

 ٢٠٠٧ -  المكتبة القانونیة في بغـداد- أصول علم االجرام-محمد شالل حبیب 
  )نسخة الكترونیة(

   

 Johann Schiller “Crime and Criminality” (University of 
California, Davis, California) Chapter 16. 

<http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He1
6-95.pdf> 

 Lombroso-Ferrero, G., 2019. Criminal Man, According To 
The Classification Of Cesare Lombroso. Forgotten Books. 
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 العوامل االجتماعیة -أمین جابر الشریفات، منصور عبد الرحمن الرشیدي 
المؤثرة في ارتكاب الجریمة في المجتمع األردني من وجهة نظر المحكومین في 

 -٤٣ المجلد-ات، العلوم االنسانیة واالجتماعیة دراس-مراكز اإلصالح والتأهیل
 ٢٠١٦ -٥ملحق 

 بیان مدى مسؤولیة األشخاص الجنائیة في جرائم -یوسف مظهر أحمد 
 ٢٠١٦- ٣ ملحق-٤٣ علوم الشریعة والقانون، المجلد-  دراسات- المرور

 
  باللغة العربیة  . أ

 دلیل البلدان للموارد و : طرقتعزیز التشریعات المتعلقة بالسالمة على ال
-)المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط( منظمة الصحة العالمیة -الممارسات

٢٠١٧  
<http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2017_AR_196
73.pdf> 

 من % ٤٥.. انطالق حملة للطالب كي یحترموا قوانین السیر:صحیفة االتحاد
  شبابحوادث المرور في دبي أصحابها 

<http://www.alittihad.ae/details.php?id=21763&y=2017> 
  تعددت األسباب والنتیجة واحدة الحوادث المروریة الممیتة تحصد العدید من 

  :األرواح الشابة
<https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/78ee72b7-039c- 
%.pdf> 
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  . ب 

 World Report on Road Traffic Injury Prevention- World Health 
Organization-2004-p157 
ttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42871/1/9241562609.pdf
> 

 
   

 بإصدار قانون المرور البحریني٢٠١٤لسنة ) ٢٣(سوم بقانون رقم مر .  

  أن السیر والمرور، المعدل  في ش١٩٩٥لسنة ) ٢١(القانون االتحادي رقم
لسنة ) ١٢٧( م، والقرار الوزاري رقم ٢٠٠٧لسنة ) ١٢(بالقانون االتحادي رقم 

 .م٢٠٠٨
  

   

 TRAFFIC LAWS, OFFENCES, FINES AND POINTS in 
Cyprus. 

<http://cyprusdriving.net/traffic-laws-offences-fines-and-points/> 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


