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ا ا  دةوف  اا أ 

   ..ان ر رل                            زام   أ..د. اد   ا

                                   ا ر                                                 را  

                                                                                  مما ا   

   امن                                                                             

  

ا  

 ا  ورا   و   أ  ول ااو ا ول اا  ا أ

و وذ ن ا ا ث  ادث اور ة ا، و    ااط ر أ

 اد ا  ا ادث ارات أ إ .ا در  ق، و ذ  أف ا اء

 أ ء اأ   ورأو ا ا ا  ادث اء  ث ا ن ا   ذا

   او. م اور  أى  او أ   أي ب و    أ اور اي 

ول اا أ  نرد أ  و -   و  ام  ،اقا

.ا اد   و اطت ا أرواح و  ا  ورا م   

ااط ا اور، و   ر او إ  وى أب ادث اور 

ا ا ما  ى أا  ر٥/٣/١٩٩١ أ و ما ا رام   أول 

،      أ ردن  و ١٩/٥/١٩٩٢ااق  ر   -امت ة  ا ردن

ي  ا ا، و اد ا  ن ردن    و مل ط  ارد

   تد ا  دة اا ور ما  دزدو اا   ىا ا ا 

وادة و   ظو ااا ا ت اور واام ا و من اور  و رت 

 ،ا ا  

ا ا  ول وا ا  ا رر اول  اا ا ،  ات اا 

ا  ثم ما ا أ ات اا  ا ر هو  ا أ ات اا 

   ما اوأم  دةوف اا مموف اول اا   ادة وأما 

م ما دة (  قاا   دةوف اا ٢٤ا وف اا  تر ور، ون ام  (

  أن ن  اوف ادة  ا واوف ا  ار، و   ا 

 ا ا    ا دوا  وف اا  و ،را ورن ام ن 

.وا ا   ى مر اا  

: مث  ا اول  ا ا مومث  ا ا  ا ا  ات اا و 

.ات اا  رهو ا  ث ما ا  أ ا ا رر اا   

  



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٥٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ا اول

ات اا  ا ا  

  ان امأن ا ت، وى اإ ا  وا ،ا ا ا  عم  ا ا

ر ه ا ا اع  اا ( أى  ا ا) ا ان ا   اء وامن 

 إدر  ود  ه ا اأ  اا   ا ا و ،اا   

.م ن ومة ا ا  

و ن ا  اة و  امن وا  ادئ ا   ا ا ا ن 

  م اذا ،اد وث ا أو م ب وأ     ا دا ان ا 

 د   م   أو ط  و ا ه ا   ك ِ

  .)١(ز  ل

 ا  أو  اا و  ا ا رة، وأو ا ول اا   اه ا

 و  ادي  و ، ا  را  ا ا ،اه ا  ا  

ه ا ىا ل ا   ا أ  نم د اة وات ا   

 ، أو ر اا ا  امن  ا ا ا ا م ت دا طة 

   ن.

 اأم  ا ن و د وا   ا ف ا ا  أ  نما 

 تأو  ا طا  ، و أر   ما ن ان وا   

او أم ا ا ٢(و( ادث اا  أزداد  أ  ه ا  أن ا و ،

ا ا ا  ا  ن  م  ،     أن ا  ه

  ارات.

)  من ات اادى  ادث ارات و ا ٢١٩و ور من اور اا  ادة (

)   ١١١ور من ات اا ر ) ره   اا ا ث  ااق 

١٩٦٩ ل، وا ) دةا  ذ ٤١١  ا ا  ،ها ر اا ات ان ام  (

 ره راتادث ا ص نم ور  ا   ور رن ام رات وادث ا

)٤٨(  ١٩٧١ و ،  نما ا ا  ذ  اقا  ا  ا ٢٠٠٣   ذ و

)   نم ور٨٦ (ن  ٢٠٠٤رد ا   و ،ف اا   

  ااق  ان.

 ا اا  ،ا ا دوا را   وا رات أو اى اأ ا 

 أو أ  ت ا رة را ا ن اء   ا ا ى  وط ،

ا  ه ا ديا ر ا إ   ى و ،ا   اا ط ك 

                                              
)١( ا   رت ،ان ام  دئ اا، ص٢٠٠٩ا ،٤٤٣. 

)٢( ا  ري،  اا ، ا ا ود ا٣٣، ص١٩٧٩ ا. 
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  ااا وا اا و را ا  اك وا، وا اى ا  رة 

  .)١(اي

 ا ا أ   و ا ااد ا   م تى ا ا  ا

 ا اى  ده وج  مق ه ارا، وي امم أ و ف إ  ا

   ر اوع ، ( ا ا)، وذ أن ام ف  أاث ر وا و 

  د و  ر اف ا اك أو  ه  رج  ارادة.

  و ا ن و  أنمة ا ة رة  م ذ ا  اا   ا

 م  ،ه اا  ا مط  إرادة ودون أن  ا ا  ا ارة 

ا و  ه  طم  ى أن  ام ا  نما ر،   ا 

  در  ا   ن اذ ماا  ا     وأ ا  

. وا دما ا  ا  ود    

 –  ا     ( ا  ٢١٩ن من ات اادى   ادة (

   ١٩٦٩)   ١١١من ات اا ا ر )  أو ا أو ، أ ة   ث 

  : )٢()  من   ٤١١ادة (  ) ت و م  ٤١١ا ا  ادة ( 

١-     م ن ذ       أو  ه اوام  او مل او رإ  

.ا  ى أو اوا   واوا موا امة اا  او ا  

٢- ا  نر أو ود    ر ود    او    ة 

ى  ا اذا و ا م إل ام أ ُ    ال 

ادث أو م  اى   اوظ أو  أو  أو ن    أو ر و أرب 

.ذ     ةا ط  او ا  و  ة  دثا و  

٣ -  ا ذا ،ص أو أث ا ت ا  ات إذا م ث   ة ا ن او

ن ا ة اا  اردةوف اا  ف اظ ذ     ة ا 

  .)٣(ات

) ت أم ءت  ة  ت    مص من ٤١١وا  م ادة (

 ا  أذا و  ما  تا   ادىت ااا  مل اا م

  ا دث أو اذا ما و    ن أو أو ا او ا ظل اأ   

 .ص أو أا  ت أو ا ا   

  

                                              
 ،١٩٨٤ ، ب ا، اد ،  وزارة ال ،)  من اور٢٥ا ل  ، اوف ادة وا   ادة ( )١(

 .١٦ص
)٢( ) ر ات ان ام١١١  (ل  ١٩٦٩١٩٤ص ،ا . 

)٣( ) ر ات ان ام١١١  (ل  ١٩٦٩١٩٤ص ، ا . 



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٦٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

:     ا  رو  

ا ا  ء )  من ات اا اي      ٤١١و ال أن م ادة (

:   ا  

.  وا و ،   اذا   : وأ  

   وا    و ا آ.ام  :  إذا  ، ، و

  )     أو      . ٤١١ة او  ادة (

   دة ووف اا أ ا   با   تدة أه ا  مة اوا

.وا ا  ورد  

  ى  دةا    ة اا أ وا اا ت م  ىا ا 

 أ  ة اا    ا ا    صا  ص أو أأ 

  ١(ا(.  

)  ر ات ال ان أم ع ا٢٣و  (دة  ١٩٧١أن ا ١٣٢ )ةا  اذا ٢ أم  (

:ال اا أم  

           ه ب  من ال ات اا  ١٨٨أذا م اا م   وا  ، ادة 

ا ا .( ذا أ ن د ا١٣٢/١((   واة  ا ادة اص   ادة ( 

 ،اا د ا    د ان ا ذ ،ر دا إ  وا   

 اا ا   ا اا  د  ا و  .وا   كوا اك اا  اد

 ،وا ا  نا  دة ( وا ل ان أدة (   ١) ف١٣٢ا ن   ١٨٨و مم  ( ة ب

.د  م دى ا ات ال اا  

ذ ن ال  أن     و وا أو   وا و ة أص 

ا    ةى وا ل ل أ   ا  .اءا   

ن  و م) و ،  ذا ن ا  ا م ٤١١واة ط ة او   ادة ( 

  ه او ،اوا َ   و ، أ و   أو     

اا    ٢(وا(.  

 أ) ور رن ام٤٨  (١٩٧١) دةا  ا ا   ،٢٤ را دا ور ون ام (

:    

  .)١( ١٩٧١)  ٤٨)  من اور ر (٢٤ ادة (

                                              
)١(  را  ا  ،راها وف، أطا ا ا ،زاما   اد، ١٠٣، ص٢٠٠٧ . 
 . ١٢، اد، ص١٩٧٩)  ١ا ، اا ،د ( رى  )٢(

)١( ور ان ام) دة٢٤  (١٩٧١ . 
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     ن أم ن وما ا   ل اا    د ا  أذا ار

  و أ    ة ر أو اد   و راد    ا 

  

اة ة    أ و أزة  اق     ا و أزة اق و ات أ

)  ٤٨، ا امن اور  ر  ()٢(ال ١٩٧١)  ٤٨)  من اور ر ( ٢٥ اد، و ادة (

  -) من اور و ادة ارة   :  ٢٥ا ا  ادة ( ١٩٧١

١-     ا او (ات )   و (ات  )   ة  

 ام ا   د م  ت     ،رد أ   ر ود

.ت اموا موا  

ت و    ات وا   ا در و ون ا ا ة    ا -٢

)  ه ادة ت أ   واق أذى  ١ أ در إذا م  ا ا  اة (

.وا     أو  ض أو  

٣ -    ات و    ة   ر ود    ا ات 

   ن أو ،مل اور  د م  ت     رد أ   

   أو ر، أو وب دون أر ات ا دث.

٤-    ات و    ن ا ن ار ود أ   ا و  

)  ه ادة ت أ   وا أو ٣و   أ در، اذا م  ا ا  اة (

.وا      أو  ض ق أذى أوو إ  ت  

 ا ة وعا  أن  وذا )  ورن ام  د٤٨  (١٩٧١   أ 

 أ   ر ود    اات و   برج اوا  اه ا

  ات ا  ت ا  ات وا   ا در و   أ در 

)  من ات  ٤١١( ر  ارة ا ا  ا وا ت ادة د

  )  من اور ال   ادث ارات . ٢٥ ا اص اارد دة ( 

)    ( إذا ار ٢٥،  ادة ()٣(١٩٧١ ) ٤٨)  من اور ر ( ٢٥أ   دة (

)  ادة  ٢د ا  أ ال ارة  اد ا ة  وا  وا واة (

ا ا  ام وا  ا امن  ظوف     ا  أو إق ار  ن

    در و     در أو ا ة    و    ث ات 

:   أو  

) ن  رم    ٨٦أ  (٢٠٠٤ ) ا ٢٢:    (-  

                                              
 ٢٠-١٩، اد، ص١٩٨٤)  من اور،   ا  ا  ٢٥د ل رف، اوف ادة وا   ادة( )٢(

.  

 .١٩٧١)  ٢٥من اور ادة( )٣(



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٦٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١-  و أ    ة   أ      ا ة أووا   

  دة    ة ا ا   ا   ر أود أ    ر  ود

     أو ر وز  إزة اق ة    و    واة.

٢- ا  ) ةا  ا ب اإر دة إ١  ور ر   ل ا ا  (

    ا أو    و أ    ة ا ن ا  ا

 ا  ن أو   ر ود أ ة قزة اإ و     و أ 

   واة.

٣ - ) ا ٢٣) ن رم  (٨٦  (٢٠٠٤ : -  

  أ و    أو ا   أر أ در و    ة   -أ

  . ا  ر أون د  

  ثأ   ا    أو  ض أذى أو  د   أو

  ام وام وامت.

ن ا ا ة    و   ث ات أو ا    أ در  -ب

ا إذا إر ا  ن أو   و ن  ار أووإ م ا د ءإ 

  ُ ةا  و ا  و  ة   أو   .ذ    

   ااق و أ ردن    : ا  ٢٠٠٤)  ٨٦ر  () من ٢٤ ا ( -ج

ا  دة ةطاء ا ة  

    ات و    ات و ا    ن در و   ة  -١

  ن و      ر أود أ    د م  ت 

.ت اموا موا ام ا  

ن ا ا ة    ات و    ات و ا   ن  -٢

ثو   ر ود ا  ا  ا ا  ر إذا مد ) ةدة ١ه ا  (

      أو  ض ق أذى أوو إ  ت أو وا   ت أ

. وا  

  ة    ات و    ات و ا   ث  در  - ٣

 رد     و    نو مل أو ر  د م  ت 

  ون أر ان ا دث.   او ر او ب د

) ا ا ور ان ام  اع اأن ا     ٨٦م  (٢٠٠٤   

ا ا    اا )  ا ا ن ام  ان ا٤٨  (١٩٧١   و 

.اع اا   ا اقا  ا ا   
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ما ا  

اا ا  ره و ا  

  اع و ره  ا اا و م ا ا   ا ا ا  مث 

  ولاا  مع اا أ  ر نا   

  اع اول

 ا  

 ا   أوا  ا  ومو ه ا ا ا و رء واا  

اا ا  وا أدى إ   ا وف م ا ا ى ا اى 

 أن   ن أو  ندارى و١(ا(  

 ا ا    يف اا )) م أ  و      ونأ ُو .... ((ة اا 

ا د  م   ك ارادى أو   ))  و    ة و  و  ن

(()٢(.  

م  أم   ه ا، و   ن    ا وار    اأى أن 

ر  ٧٦  -ت أو  ٥٠ادي  ورد ار اى ا  ا و وه  رة 

٤/١٩٧٦//٢٠ . ا  

 ن ا))   أرادة دون أن  طم ا  أن ((رةا ا)٣(.  

  ل أوأ  وذ ا ا اا  ما    ىا ا ة أذن ا

 ل اوا  ا  و ((ا  ن أ  داريا طم ا مر ا أن  ا

.  ن أو  نو اا ع او   ىوا ا  

و ذ  أن   ن أو ما  أم  إذن از ما   ل أوا   

 و ر و أم ا   دارة اا  ، ا.  

  

   اا  -أ

 ، اا  ب  و ، نا ب اار إ إراد ا   ا 

ه اض ارادوا ا اث اأ وإ ،مم ا ب اار إ  ة أ  ن ا اء ،

  أو ا أو )١(.  

                                              
  .٢٣٠ص ،ة  ،ااق، دار ا ا ،١٩٦٩  ،ا ر ا ،من ات ا اص )١(

)٢(  ر رؤوفا،  دئ ا ،ا دار ا  ،ا ا ا  ا  ٢٧١ص ، ٢٠٠٠ .  
)٣( ا اد ز،   تن ام اد  ا  اراتدئ واا  ١٨١ص ،٢٠٠٠ .  

 . ١٠١ص ،٢٠١٢  ،اف ا ا  ، ادام ار  )١(



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٦٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   رة  اا  اث اأ ا ا و ،ب اإر إ  رادةه اض ا : ا أ

ا  ،ا ا  أو ا موا امة اا  از، أوا  ل، أوإ   ىا 

:  ض دراك، وا  ه أوما  أو موا  

  .أو  دى، و ا ت 

ا : موا را  و  نإذا ا إ  ب ى٢(ا(.  

    ن ا  )٣٥و م من ات اا  ر ا  ا  ادة (

  ه أوام  أو مر أ إ ا ا ن اء ا   اا ا إذا و

واوا موا امة اا  أو ٣(ا(.  

ن  ام أو ن  ن  أم إذ    ال أو  ااز م ذ وأن 

   و  ر و أن  ا)  ت ا    ديا ا ا  م وا

 م ا ا  و ا  أو ا (اا–  اثا –   ر  ي  و

.ة ا   أو ط  ذ  دون أن اا ا  اى ا  

 ا   مأ  أن  و ، ا ا ما   ا ا  و

  و ، ا   ا   رةر ا و  د  ن ن ا 

 ىرة أ ه و ه أو  أ   ىا ا ا  ا   نا ن لا ،

ام  ا و  أن  أم  دل  ال م   ، ون  أن 

 ط  ةزا  را د درا  ه ا لو ا    ، و 

 نو رة وا أ  س د   أن ر  ا  ه ا  

)٤(.  

 ى اار ا ورد ٢٢٩، ٢٥٩و  / ٧٦   ر١٠/٣/١٩٧٦   انا   رةدة ا)

   اوحن٥٠ – ٤٠ د   ا   ( و  ا ود  ذ 

م   مل ورإ )٥( .  

و ه ا  ت ا اا ا  ا ادي   ا م(( ا ا ى 

 او  لوف اظ  نن، وما    راديا طم دي ا  من ا

(( ما  أن  و  ذ  ىأو ا ، ان  )١(.  

   ذ و ،ا اا ام ل ا  اث اأ  ا   ن ا ذا

 ى اا ار اقا  ا  ت ا٦١٥ا  رإذا  ٢/٦/١٩٧٤ )) عو 

ا  داا  ل   )٢( .  

                                              
)٢( ا دار ط ،وا ا ،ا ت، ان ام ح ،اودىا  را ة ،ام،  ١٨٤، ص١٩٨٦. 
)٣( ) ر ات  ان ام١١١   (١٩٦٩، ) دةا ٣٥م. ُ ( 

)٤( ا ر ا أم، ا ت ان ام،   ١٩٦٩  ا اق ، دار اة ، ا ، ٢٣٢ص . 
)٥( ا اد ز ام،  ر ا  ١٨٣ص ،م . 

)١( ا اد ز ام، ر ا١٨٥ص ،ا . 
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 ى اار اا  ورد  ض ا  ذ ا ك ن ا إذا ١٥٤أ //٧٤ 

 ر ٢/٣/١٩٧٤و )) ا اا  إذا أما ك   را((ض ا  ذ )٣(.  

  

مع اا  

ر ا  

اا  اورد  ر   ال وام و امه و ا و اا أن اع 

.واوا امة اا و  

  -ال : -١

  أذ     و  اذ ا وا دي ل ا ارة  ان ام

  ال  )٥(، و  أ  و امه وا)٤(ل ا ا  امن

 ى اار ا ورد١٢٣٥ / /٧٧   ر٢٠/١/١٩٧٧ .  

  وأدى ا  ى ا ض اا   ب كا ا  ن ا اذ )) ا

ات ا و إ  و إ  دا ا ا  ل ن ا ةل ا  ىا 

  .)٦(ه أء دة ارة))

وم ال  ا  ا     أن ، و  ه ارة ك ا اى 

اا  ام  ال  اا أو   ،ز   ار ا ،ن  اطت

 نو ك ا أ  من ا    نط  

٢ - : ما-  

ء  ا اى    أو  اان، و: ا اون ا أو اواد   ارا أو اف 

 ُا   ر ق  أو ،مر  تاء، أو اا دي إ  ا  را  

رة وا أ  ا  دارع اا ة  )١(داا      ىا موا ،

اور وات  ااء از اان رات ا  أ د أ ات )  من ٢٥ام  ادة (

  .)٢(ور

  م ب اا   و  رة ا ر اوأ ا م  درات اا رؤ

   ا   ا و مر دة (مت٤١ وا ٣() ا(.  

                                                                                                                                             
)٢(  رم١٨٦ص، ا . 
 .٦، ص١٩٨٤م د ل رف، اوف ادة وا  من اور،  إ )٣(

)٤( ا ر ر أا ص ، ام ،ا ٢٣٤ا. 
)٥(  ر رؤوفا أم ، ا ٢٧٢ص ، ا . 

)٦( ا  اد ز ام ، ر اا ١٨٥ص، م . 

 .١٠٣، ص٢٠١٢أر  ا ا ا  ،  ازام ادام ار  )١(
 . ٤١ص ، ار ا ،ارطناذ ار  ٨٣/٨٤/     ٤١وا  ١١/١٢/١٩٨٣ار ا ا ارخ  )٢(
)٣( اء اا  ار رخ٣١/١/١٩٧٩  / ٢٤٥/ ا /  /ر  ٧٩ا ذنارطا ،ر ا٤١ص، ا . 



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٦٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ون  ا او ا  اورة، و  ال م ك  و :  ا   امه : - ٣

  ط  م  ن ، رة إ   ىا د ن    و إ دي إ  س

سا  ها   ه ا   ة)٤(.  

٤ -  م  ما و   ا  أو ا  از أوا   اد : (ا) ا 

 ا  ن م ، را   ، ر و ف  دثع ال دون و ة  أنق ا ط

  ة أوه ا ق  دو   ٥(دون ا(.  

٥ - : واوا موا امة اا   

و     ا اب و     ره ت ادارة ا  ت 

 ا  وا  رة ام او اا أو رات و    ا، و   ا  ا أذ 

موا امه ا  و      ادث، و  ه ا     واوا 

ام أ ، او    اذا ا  اا اذ ان   ،ن   اأى مع أ  أماع 

  . )٦( ابو ام، اذ    اا، وإن ا  ظف    در

  ا دا ه ا رةق ا س، أوا أ  ،اح تا  صا  أو

 اا ،واوا موا امرة ا  ق، وزة اإ   ر  ت، أو

  ةا ت .اا   

اا ر أ ا ا و ا وإر را د ا  م   مح ع

.    وا  أن      ن ا  

  

ما ا  

اوأم  دةوف اا   

   و م ادة وأموف اا   ا ا  ثول :  –ما ا  ثم

  )  من اور.٢٤اوف ادة وأما أ ا ام  مق ا اوف ادة   ادة (

  ا اول

ادة وأما مموف اا   

 وف اا  ا ا  ثم ا  رضا  ق ام ذ و ،ادة واما

: دة واا وف اب ان ا   د وا ا  

  اع اول :  اوف امم ادة 

 ممار اا   تن  ام  م ا ا  بأ  دةا مموف اا

 . ص     ،ذ  ءن، وما  ت اا  نر و ،ا  

                                              
 .١٠٣ص ،ار ا  ،ا ا اف ،  ادام ار  )٤(
)٥(  ر م١٠٤ص، ا. 
)٦( ا ر أا ام، ا ٢٣٤ص، ا . 



  ..ان ر رل     زام   أ..د. اد   ا
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٦٧                                                           )٢٠١٦ 

 أوو ظ را ر ان ا  و   ا   ،نما  ا  د  دا

  .)١( اس

   وا م أو  ن وام دةوف اا )م دةوف اف ا و

، ول اون (  اوف )٢( ا ارة  ا أ  ا ا اي ره امن

  ا   ،ا   وف اا  ىور اا م ا   دةا

(ا ا  رة وذ ،  صا ا ا ا)٣(.  

  اع ام : اماع  اوف ادة :

١- وف اا قم   دة)٤(.دة اوف اوا دة اوف اا   :  

اوف ادة ا : و ظوف   ،     اد ا م  اع  -أ

    (: من ات، ودت اوف ادة ا١٣٥ اا  ادة (

: (   ال ال ا ا   امن   ا   ١٣٥ء  ادة 

:   دةوف اا  

  

  

  ارب ا  دمء : - ١

  ف ا ن ا ذا ،  ا ب ا  م ءما ا  نام  مام

 و ا ا  هم  ا   م وأن ا   ا  ل

      ،ىا  بر ا ب اء، ارما  ار اا

ا  رل اوا ،زو  و  ن ا و دم   ا   ل ت

 را ا ء، وادم   وا ة، واا ا اق واا  دم  و

.دم    

٢- ،وا  ه او  ادراك ا   زم ب اوف  ارظ  ب اأو ار

:  عا   -  

 ا أ .ا  ف ا ت مدراك وا ات  ام    ل دراكا و

ا  ،نام  دف ط  و ،ا ا ا  جي، وا ا  د و

رض. و و ا ا   

                                              
)١(  ،دة اوف ال، ا ر  .ر ١٩٨٥درا و دد اد، ر  ا    ا  وفار واا أ ، 

  ٤٧، ص٢٠١٦ اء   ردن ااق 
 .٤٤٣ا، ص د.    و د اوي، ادئ ا  امن ات، ار )٢(
)٣(    ا   ولا  ط  ات اظ /ن ا١٩٨٣ -١٩٨٢د. ذم  دة و وفرف، ا ل د  م

 . ٢١ ادة  امن اور، ص
)٤( ر اا ،ا ت ان ام ح ،زاق اا ى .صد ،٤٦٩- ٤٦٨ . 



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٦٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

    ن   ن ا ان ل ذ ، عا   وفظ   د او  ا

  اان او  ظف ا  وامع ا  ارة.

٣ -  :    او ا ،ب ار ق ال اا  

  بار  ي اأو ا ،ا ي اا ا  ف ا اا وم ن اما 

  ا ن، ا  اع   ااء، و ا ا ا ا  ااء.

 ا اذوا ذي ا ا  ،ة ا د ة وا  ل  ا ار

/ج) و  اطر ا رة اق ا ٤٠٦/١اة ة اس، و ت ا اوف ( ادة 

و  ا ط و ، ااق ا ال ا وا واا و اة ة اس، 

 اء  ه او   ن  و  ا وااب، او  ا و    او

ا ،ت ااما  او ،ات اا   ن   ا واء، أو وول ا    

 ا و ، ا          ءا  ن ، اء ا 

ا  ي أو ،ا )١(.   

٤- .ظا  ذه ااو م  لءة ااو ا ظ  ب  اار  مل اا  

 مم ر  و ت ا كام  ،اا  بار  ه ازاو ا 

  داس اا  ةل اأو ا ،ا اوا    ل ااو ا ص وا

.ظا  

  و وا و    سأن  ا د ا دا ظ ظا   و

  ا ات اط واع  ا و   ظ   واض

  ا واطن  اق  وات.

  -اوف ادة ا : -ب

 ،اا    اوو    وفظ و  با   ،ا 

ام، او  اض ة او  اذا ن  ا  ارب ا  ا ار ا، او ن 

ذ   ا  ه او  ن او  ا   او  او  ا )١(.  

٢- ف اا: ط   دة  

ااو ا دة اوف اوا ،او ا دا دة اوف اا )٢(.  

  اوف ادة اد  أ  : -أ

  ا   وا ار ،اء     ا او اب ارب ا او زن 

ن ار  ، اار و  اب وظف ا وان ان او ار، او ا    او 

.    ة  ر   ىا  ب  ا او  

                                              
 . ٤٨ أ اار واوف  ا، ار ا، صام  از ادار   )١(
 . ١٩٦٩  ١١١/ة  من ت اا، ر ٣٩٦ام دة  )١(
)٢(  ،ر اا ،ا ت ان ام ح ،زاق اا ى .ر ، ٤٦٨صدادا  ارا أ زا  

 . ٤٩واوف  ا، ار ا، ص



  ..ان ر رل     زام   أ..د. اد   ا
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٦٩                                                           )٢٠١٦ 

  اوف ادة ا ( اا) : -ب

 ،ا  وفظ   وف اا   وفظ ب  ارة ار  

ذ  لوا ،ق ا ا  د وفوظ ،ا  دا و    ارا 

. او  

٣ - مما را   دةوف ا٣(ا(.  

: دة اوف اا ما ا -  

ادة اة  ا  ،ه ا  ا ا ا  او ان وز ا  اوف  -أ

. ر ا   ا  

  امم ن   ا . اوف ادة  و ا و ط  -ب

  أن ن  ا   ا اء اا اوف  اص  ا  وااءا :  -ج

  اءات  ل ا ا  ات.

٤- : اا   دةوف اا  

  اوف ادة من :

 از دةوف اوا دة ووف اا  

  ا  ا  ، اار  ا.اوف ادة و : و اوف ا   -أ

اوف ادة از : و اوف ا ن ا ء، او  ا  ا و، اي   -ب

   اوف.

 ا ظ  رضا  : ع  اا:   د وا-  

ظ ا    او ،ا مم ر  ج ذا ا و ،ما   م  د ف

  ظف   م  ا ، ا   ه اال ؟

   من  ات      : ١٣٧ ام اع اا ا ذ ، ادة 

   ،دةوف اا ة  (اذا  اوا   ال اا ا  وفا  ار  اا

.اا ا اوف اا   ار اا  ،دةوف اا ا ط  

ادة   اار ا واوف اا ا زت  اار  و واذا د اوف 

 ا . رة اا  

  ار  ار زت  ان  اا  ا. أارا  اذا و ه اوف و

ادة ا، ا اوف ادة وا  ه ادة  ام  ا  اوف ادة ا، ا اوف 

  ا ا.ا ا    ن اار   

  

  

  

                                              
 .  ٢٢من اور، ار ا، ص ٢٥د ل رف، اوف ادة وا   ادة  )٣(



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٧٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  اع  اا : اب  اوف  ا وادة :

، ١٣١، ١٣٠)  من ات  ام    ا اذا  ا و  ااد (١٣٤م ادة  ( 

اى ا ا ا، و ن ا اذا  ) ان    اب   ار او اف ١٣٣، ١٣٢

  ن وا     ا  ن  ذ     فظ ا  او ممر ا أ  ا

  ت رن ام  رةدة ا  ا م دي ا ١١١ذ  ١٩٦٩ .  

   ا  اب اوف  ادة، و     د ا  أن اع اا

)  امن م ااض ا ،ن ا  ق ا ا و ٢/ف/١٢٨ا م   ادة (

ن ام م  د وض انن او   فظ ف ا   ،اط    ت ا

ا  )١(.  

  

ما ا  

  )  امن  اور٢٤اوف امم ادة   ادة( 

 ا ا  ثم  :   دة و موف اا  

 ق ام مع اا  دة أا مموف اا  ولع اث ادة.ما وف اا  

  اع اول

  اوف امم ادة

) ن رما  اع اد ا٤٨  (١٩٧١  ا اا  دةوف اا  راتادث اأو ا

: ت ا-   

١-    دو ) ر أو     دةع .٢٣/١ (  

   اا ا   دة  ا    أو ر.اد  -٢

  ).٣/ ٢٤دة  ر و اات و اام و ام وات (دة  - ٣

٤-       أو  ض ق أذى أووإ وا   دث أا  ت إذا

  ) ٢/  ٢٥وا (  

    ت  م د  ل أو رم    أو ر وب دون أر 

ات  ر ا ن ام  دث أ ٨٦ا  ٢٠٠٤ ) ا  ا ٢٥م(  

ا امن، وع د  اط   ٢٤، ٢٣ ظ دا ت اص   ا   - أ

 إ در ا  أو ،ر وا  راتإ  ق اا  ةر ا ا

  أو  با إ را  بة ار  ط إذا ا  ى و نا  أو

  د    ن امن ا  ت ا و م أو ك  ادث دون إذن

  ) دةا  دةوف اا–  ن اما دة أوف اا  ادا   وإ

                                              
)١( ا ا  لما أ ،زااما  اد رصا ،ر اب، اوا دة  ٢٠٥وف ارف ، ا ل د و ،

 . ٣٧)  من اور، ار ا، ص٢٥وا   ادة (



  ..ان ر رل     زام   أ..د. اد   ا
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧١                                                           )٢٠١٦ 

 ر ٨٦(ا  (دة  ٢٠٠٤ د) دةا دة ووف ان ا و٢٥ ، (   عا

اا  

مع اا  

دة اوف اا  

 ر  ا  عا ا ن أم د  وف اإن ادة اوف اا

  ب اا   و   ا  ن ت اوف وال ا  دة

ا  ت اواو ا  دة دةوف ا)١( :  

 ظ    نا  و  وت ااء اإ و ا ب اا م  : أو

.دا   

 م  دث وا   وب ا : م ت ا.أ دا ظ   

  ا ا   ظ  دا .ا: ود  

  ىا م و ،م   وف اا و دة اوف ان ا  و

   اع  اوف  و م     وه اوف وات 

.وا ت ات و دراو  

  اادث أو اا ور إن ام   ا ا رات أوادث ا  ن و

مت اا  أو ا  ه أوما  أو مل أو اا  م ت اوا 

    دة  ا أو اموا–  ا  إذا أ  و وأدى ا ا  ا  

)  من ات اا ا ٤٠٦)  من اور وإ   ادة(٢٤ه ا   ادة(

) ١١١ر (١٩٦٩  م . ا اا   

 رة  ا   دى و ا  ا    أو أذى أو ا إ    

و م  ا وإ   ادة(  ٢٠٠٤)  ٨٦)  من اور ا ر ( ٢٣ ادة (

٣١/ ٤٠٦ ن ام  (ا ا   و  م ات ا)١(.  

  هدة أوف ا  ارات اا  ضف مون  ام  را  و

 .دا ظ  

 ا ا  ار ورد ٢٠، ١٥و  / أو  ٧٧  ر١٦/٥/١٩٧٧ ن ا)  إر  

 ا  ه وو  رةف ا ر ا  ا  إذا اراد ا   

(ط  )٢(.  

 ع وا  صأ    ا    ا ا   وإن

ا  ار ورد ا ١٢٧ /م  /١٩٨٤/ ١٩٨٣  ر١٣/٣/١٩٨٤و  ار ا  

 ا  ر ود أ ر اات و  ة  ا  ا ادة ات ا

                                              
  ١٠٢                     ٢٠١٦view/id= -? Actionwww.almowatennews.com/new.php) ل  )١ا ر٥/١  / 
 . ٥١)، ص٢٠٠٠ر   ( ،  ، أ اار واوف  ا  ادأم ار  )١(
 .  ١٨٤أم اد ز ا، ار ا، ص )٢(



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٧٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

د اة ون اد م ر  من اور ال م ا   ٢٥/٤ة  ا و دة 

  .)٣(را ام وإل ر  ا   د ارة

  

  

ا  

  و   إ  ول اأو ا ول اا  أ أ ا  ورا 

 ،ا ة ورادث ا  ث ا ن ا وذ وا ر اطا  

من اور را، و  و   ا   أن ن  اوف ادة  ن 

. وا ا   ى مر اا ا ا    ا دو ا وف اا  

:ت ات واه ا م ا و  

١-    أن  قزة اإ  ص درةت ا  دة اإ.ا وا و  

٢- .  ر دق وإزة اإ ص ا  دورات   

إد اارع ا ور ات واطات و ارات    ور  ا ان أى  - ٣

  اط اد ن .

٤- ا  دة ا أ .ورا ا ا اط  

٥ - . اط ن رد ورت اادة اح زأ  

٦- . زدا   دي إ ن ارع ا  ما ت اا ر  

٧-   تاض ا   ةا رات اا  ورات ا إ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
)٣(   رم١٨٥ص ا . 



  ..ان ر رل     زام   أ..د. اد   ا
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧٣                                                           )٢٠١٦ 

  

ادر واا   

 -  ا  

١- ا ر ص -اا ت ان ام-  ١٩٦٩-  ا اق –دار طة . -ا  

٢-  ن اد. ذم–   ا ول اا ا ط  ات اظ١٩٨٣ – ١٩٨٢ .  

٣ -   د. رؤوف - ا ا ا  ا دئ ا- دار ا ا – اقا- ٢٠٠٠ .  

٤- ا   .ت  -دن ام  دئ اا– ١-  ٢٠٠٩ .  

  ااق . – –  ١٩٨٣ارات ا ا  –اذ ار ارطن  - ٥

  . ١٩٦٠  ااق – ة  – - ١ح من ات ا ا –د.  ااودى  -٦

٧-  زاق اا ى–  تن ام ح–   ا ٢٠٠٠ا .  

٨-  ا اد ز–   تن ام اد  ا ارات ادء واا  ٢٠٠٠ .

  ااق.

  ا  (-   من اور٢٥(اوف ادة وا   ادة  -د ل رف - ٩

  اد . -١٩٨٤ا  

١٠-    اد .د–  ا  وفار واا ن  –أرد  ءا  ا  

  . ٢٠١٦ –ااق 

 -  وا رطا   

  . ١٩٨٥  - اهدر اطو  –اوف ادة ا –  ر  ل  -١

٢- زاما   اد .ف  -دا ا را –اا وهاط-  ٢٠٠٧ .  

 -   ر  

١-    اد . د–  ا واروان  –أرد  ءا  ا   –  ٢٠١٦ .  

  ات  - 

١-  ا  رى–  اا –  ود اا–   ا ١٩٧٩ا .  

٢-  رى ا–  اا – ) د١  (اد. -١٩٧٩  

٣ -    ل دة( –اا   دة اوف اور٢٥ان ام  (-  وزارة 

  . ١٩٨٤ –اد  -ال

٤-   از ا–  اا –  مد اا–  ا ا–  ١٩٧٩ .  

  ام و ارات  : - 

١-   ) ر ات ان ام١١١   (ل . ١٩٦٩ا  

  ااق. ١٩٧١)  ٢٤من اور ادة ( -٢

  . ١٩٧١)  ٢٥من اور اا ادة ( - ٣

٤- ) ور ٢٤ان إدارة ام (–  ف را  ٨٦ا  اق. ٢٠٠٤ا  



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٧٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  . ١٩٦٩)   ١١١)  من ات اا ر (٣٥دة ( - ٥

  .  ٨٣/٨٤م  ٤١ا  ١١/١٢/١٩٨٣ار ا ا ارخ  -٦

  /.٢٤٥ا  ٣١/١/١٩٧٩ار  ااء ارخ  -٧

  . ١٩٦٩)   ١١١من ات اا ر ( ١/  ٣٩٦ادة     -٨

 -  وما و روا ا  

www. Almawatennews com/new. Php? Action- view/id=ل         ١٠٢٣٦٢ا ر

٥/١/٢٠١٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ..ان ر رل     زام   أ..د. اد   ا
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧٥                                                           )٢٠١٦ 

Conclusion 
The passage of the important issues that attaches to developing countries or 
developed countries all attach attention to the security and safety of citizens, 
primarily the issues and to the fact that the losses to occur because of the very 
serious traffic accidents, 
Have we ended our search including this ought to be aggravating circumstances 
to be so sophisticated traffic law, and in line with the rising and crowded 
conditions experienced by our society in this advanced age who seek him all 
the best and progress. 
This we have reached the following conclusions: 

١. reconsider the granting of market issued in respect of leave to be granted 

under conditions specified instructions. 

٢. open training courses for people the students leave the market and careful 

selection of them. 

٣. Find the passage of special trucks, locomotives and Almkhtorat so that does 

not allow it to pass in city centers any densely populated areas of the streets. 

٤. Encourage the media to raise awareness among citizens to abide by traffic 

rules. 

٥. propose to increase traffic fines to be a deterrent to citizens. 

٦. bowls raise the concrete barrier in the middle, because the streets leading to 

the back of the congestion. 

٧. interest Ebader traffic to punish the offending car Alhdzh instead of imposing 

fines on them 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا ا  دةوف  اا أ 
 

  

 ٦٧٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

(و ) انَ موام  نرودؤ ىم رىر  

 ،َدرَن دةذمووداوة طر   مووداوةدةوة رَ نذة روةك  زة مو

  َدام مو ط  ى  ،وةن ط ى  ووَ مو روة و وةَ

  ىممو ز وةىر ش ،نموم  و را و   ة وام

 زؤر  مووداوةى ر دةنوور  ،َوةر م ك ك دةطةَ  ،

دم دة س    رووداوةم و  دةوَوة، رةراى ذرة زؤر  اران 

  وودةدةنر  ىمرة و روةك دةزام ،دة رة و و ام   

  ،ن رىر وازى م رة  زؤر ةزؤر  ن وَ وم 

  َةدا روون دةَوة رؤَل و    مة طم ى  ض رَ و دةوَا.

َاق  دامم َ-  ردنروةك َ وة ن د طم ومَ وو موما ر

ؤذة  مَى و ردةم  ت   و رةراى رَطرى  طن و ل و 

  رووداوة دزَن.  ون  دموةى 

 اماَ   وةدمم ن وَ وام ووماو ر رةد ،   وام وةك َوام

 من و َةدرَ مط وام رة  اوة َلوور  ، ر  وودةداتر 

َوو، دةردةو َو طم دام ر  َو ردةوا  دموةى رووداوى رة، 

وام    وةك َ رة ر  دةنوور  موام و  امَ

مرات و طو رى و ....  .و َةمن وةك  دة ددةم ى و وةك ددة 

٢٥، ٢٤،  ٢٣  رَ   ذة روة ،اوةَ نذة َ و ر دوة 

 مومَ  ى،  ا ر  َمدن َ  وَوة ن  دن و 

ا و َوةى ت   دوورةوموة ما ذة َ ازةم وة ال و 

  َا مدم ر. َى  َطى و رةرؤى و ط

  َ ش دمَ  وةدا ط  دةرمى ارةوة :

 َر–  ومموة  رو رَم  ت دةررةى َامَ  ى  -١

  دراو.

٢-   نَار  وةىدم اردم دن ورت و د مَ دة  ازنداوا  م

  وورد ن.

٣ -   َدوور  ر و  روةم رات وم ى  ت َ دمدا

  موى رة و  دامان.

  و و رَى  وممن.َز دة  زددم راى  -٤

٥ - .رة دم ى درو َدة م ،ندة وةرم َم ر ىةطر دم  

  طم دان َ اى ودَى   ادام َ ر َاو. -٦

 


