
على  كليا  منعا  ممنوعا  ف�ضاء  ال�ضيار  الطريق  يعد 

من  اإجباريا  ال�ضيار  الطريق  عبور  ويتم  الراجلني. 

العلوية  املمرات    : الغر�ض  لهذا  التجهيزات املخ�ض�ضة 

اأو الأنفاق. القناطر  اأو 

من  وجزافية  ت�ضاحلية  غرامة  ال�ضري  مدونة  اأقرت 

لقواعد  املخالف  الراجل  تخ�ض  الرابعة  الدرجة 

نه  اأ على  تن�ض  التي   94 للمادة  )تطبيقا  ال�ضري 

الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  الراجل  على  يتعني 

الغري  على  و  اأ نف�ضه  على  �ضواء  خطر   كل  لتجنب 

به  املتعلقة  اخلا�ضة  ال�ضري  بقواعد  والتقيد 

ببيئة  �رضرا  يلحق  اأن  ميكن  ما  كل  عن  والمتناع 

. ) يق لطر ا

املمرات  ا�ضتعمال  الراجلني  على  يتوجب  وعليه, 

عبور  حالة  ويف  الطريق.  لعبور  بهم  اخلا�ضة 

الراجلون  يتعر�ض  املحمية,  املمرات  خارج  الطريق 

درهما.  25 تبلغ  وجزافية  ت�ضاحلية  لغرامة 

علي  يتعني  الطريق,  على  �ضري  حلادثة  م�ضادفتي  عند 

: التالية  الهاتفية  بالأرقام  فورا  الت�ضال 

 

150     : املدنية  الوقاية 

190      : الأمن الوطني 

177      : الدرك امللكي 

الإغاثة و الإ�سعاف

القواعد الأ�سا�سية

ل�سالمة الراجلني

الطريق ال�سيار 

مدونة ال�سري  الت�سوير

بالراجلني خا�ض  ممر 

الراجلني املرور على  ممنوع 

للراجلني اإجباري  ممر 



اأجل  للراجلني من  الراجلني ف�ضاء خم�ض�ضا  يعترب ممر 

العبور,  عملية  خالل  ا�ضتعماله  وعند  الطريق.  عبور 

اتخاذ احليطة واحلذر. الراجل  يجب على 

على  يجب  املرور,  اأ�ضواء  بوا�ضطة  العبور  تنظيم  عند 

اخلا�ض  الأخ�رض  ال�ضوء  ا�ضتعال  انتظار  الراجل 

املرور,  �رضطي  تواجد  وعند  العبور.  قبل  بالراجلني 

العبور. ال�رضوع يف  اإ�ضارته قبل  انتظار  يجب 

والنظر  الطريق,  عبور  قبل  للحظة  دائما  التوقف  يجب 

العتبار  بعني  الأخذ  مع  اليمني  اإىل  ثم  الي�ضار  اإىل 

املرور  حركة  كثافة  ومدى  قطعها  �ضيتم  التي  امل�ضافة 

العربات. و�رضعة 

العربات  ل�ضري  خم�ض�ضا  جمال  الطريق  قارعة  تعترب 

الر�ضيف  على  الطرقي  الف�ضاء  يتوفر  بينما  فقط. 

للراجلني. خم�ض�ضا  مكانا  باعتباره 

خم�ض�ضة  عملية  ف�ضاءات  على  الطريق  توفر  عند 

على  يتوجب  الطريق,  وجنبات  الر�ضيف  مثل  للراجلني 

الر�ضيف,  ا�ضتعمال  تعذر  وعند  بها.  اللتزام  الراجل 

على  الطريق  قارعة  على  امل�ضي  ميكن  غيابه,  عند  اأو 

م�ضتوى احلافة مع اتخاذ حيطة اأكرب.

امل�ضي على  الراجل  خارج املجال احل�رضي, يجب على 

اجلانب الأي�رض للطريق لكي يكون يف و�ضعية متكنه من 

روؤية العربات القادمة.

وي�ضتح�ضن  للراجلني  خم�ض�ضا  جمال  الر�ضيف  يعترب 

ال�ضقوط  لتفادي  وذلك  الر�ضيف,  و�ضط  امل�ضي  دائما 

املراأب  من  خروجها  عند  �ضيارة  مع  ال�ضطدام   اأو 

اأو ال�ضطدام مع بوابة �ضيارة قد يتم فتحها بغتة. 

باقي  لتجاوز  الر�ضيف  عن  النزول  اأبدا  يجب  ل 

الأخطار,  ترقب  اأجل  الراجلني. ويف حالة غيابه, ومن 

العربات. ل�ضري  املعاك�ض  امل�ضي يف الجتاه  يجب 

الف�ضاء  العدمية احلماية داخل  الفئات  الطفل من  يعترب 

الطرقي. فب�ضبب قامته الق�ضرية, ميكن للعربات املتوقفة 

اأن  حتجب الطفل عن اأنظار م�ضتعملي الطريق.

الرا�ضد,  ال�ضخ�ض  مع  مقارنة  يتوفر,  ل  الطفل  اأن  كما 

اخلا�ض  الإدراك  ونف�ض  الب�رضي  املجال  نف�ض  على 

بني  والتمييز  امل�ضافات,  تقييم  يف  )�ضعوبة  باملحيط 

املتعلقة  ال�ضوتية  الإ�ضارات  وحتديد  العربات  �رضعة 

بالأخطار, اإلخ... (.

الرا�ضدين  الأ�ضخا�ض  على  يتعني  الأ�ضا�ض,  هذا  على 

ا�ضتعمال   : بيداغوجية  بطريقة  لالأطفال  القواعد  تف�ضري 

املمرات اخلا�ضة بالراجلني وعبور الطريق اأثناء ا�ضتعال 

ال�ضوء الأحمر والتاأكد من التوقف النهائي للعربات قبل 

العبور وعدم اجلري اأثناء عبور الطريق, اإلخ...

اأثناء الليل, يتمكن الراجلون من متييز اأ�ضواء ال�ضيارات 

من  ال�ضائقون  يتمكن  ل  بينما  اأمتار,  عدة  بعد  على 

ي�ضاعد  كما  اأمتار.  ع�رضة  بعد  على  اإل  الراجلني  روؤية 

ارتداء مالب�ض ذات األوان فاحتة اأو متوفرة على اأ�رضطة 

الليل. الروؤية خالل  على  لل�ضوء,  عاك�ضة 

امل�سي

مـمر الراجلني الأطفال 

الروؤية

الطريق

الر�سيف

اأ�سواء املرور

ردود الفعل


