
الأدوية وال�سياقة

تاأثري بع�ض الأدوية ي�ضاعـف خطـر وقـوع 

حوادث ال�سري من مـرتـني �إىل خـمـ�س مــرات



هل تعلم ؟

• تناول �لدو�ء لي�ض �ضلوكا عاديا، حيث باإمكانه �أن يخلف عو�قبا على �ضالمتكم و �سالمة 
الآخرين.

• على علب بع�ض �لأدوية، حتققو� من وجود هذ� �لرمز �لذي يفيد �أن 
��ضتعمال �لدو�ء ميكن �أن تكون له بع�ض �ملخاطر �أثناء �ل�ضياقة.

• �إذ� كنتم ملزمني بال�ضياقة، �طلعو� على �لوثيقة �خلا�ضة بالدو�ء و خا�ضة �لفقرة �لتي تهم 
»�ل�ضائقني وم�ضتعملي �لآليات«.ميكن �أن تت�ضمن �لفقر�ت �خلا�ضة بالحتياطات �ملرتبطة 

با�ضتعمال �لدو�ء و �آثاره �جلانبية معلومات حول �لتاأثري�ت �ملحتملة للدو�ء على �لقدر�ت 

�ملرتبطة بال�ضياقة.

• جتنبو� �ل�ضياقة �أو توقفو� عنها عند:
�لإح�ضا�ض بالعياء �أو �لرغبة يف �لنوم �أو عند �لإح�ضا�ض بتثاقل �أو �رتعا�ض �أو تخدير 

على م�ضتوى �أطر�ف �جل�ضم؛

�لإح�ضا�ض بعدم �لإرتياح �أو �لدور�ن بالر�أ�ض �أو رغبة يف �لتقيوؤ، كذلك عند �لإح�ضا�ض 

ب�ضعوبة يف تقدير �مل�ضافات �أو روؤية �لطريق �أو �لعربات �لأخرى؛

�لإح�ضا�ض ب�ضعوبة يف �لرتكيز �أو بان�رش�ح مبالغ فيه �أو ع�ضبية �أو عدو�نية.

• باإمكان �لأدوية �أن ت�ضكل خطر� على �ل�ضياقة، حيث من �ملمكن �أن تت�ضبب يف نوم �ل�ضائق 
اأو �لتقليل من �نتباهه اأو تباطوؤ يف ردود �أفعاله. 

ت�ضاعف من مرتني  �مل�ضماة مهدئة،  �لأدوية،  �آثار 

�إىل خم�ض مر�ت خطر وقوع �حلادثة.



�لهاتف �أثناء �ل�ضياقة

�لتحدث يف �لهاتف �أثناء �ل�ضياقة 

ي�ضاعف �أربع مر�ت خطر وقوع حادثة �سري



هل تعلم ؟

�ل�ضياقة تتطلب  �أن  �لرتكيز، يف حني  ي�ضو�ض على  �ل�ضياقة  �أثناء  �لهاتف  �لتحدث على   •
100  % من تركيز �ل�ضائق، من �أجل �ضالمة جميع �لركاب.

�ضحيح  ب�ضكل  �ملالئمة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  من  مينعك  �ل�ضياقة  �أثناء  باليد  �لهاتف  م�ضك   •
مثل �لتجاوز �أو �لتوقف، كما يوؤثر على بع�ض �لعمليات �ملرتبطة بال�ضياقة )�حلفاظ على 

�مل�ضار �ل�ضحيح يف �لطريق، ��ضتخد�م �لأ�ضو�ء �لو�م�ضة، �حرت�م �لعالمات، �لفرملة يف �لوقت 

�ملنا�ضب، �إلخ(.

• �أثناء �ملكاملة �لهاتفية، تزيد مدة رد �لفعل بن�ضبة 50 % يف �ملتو�ضط، وهو ما يوؤدي �إىل 
�رتفاع م�ضافة �لتوقف �أثناء �لفرملة �ملباغتة وبالتايل عدم �إمكانية تفادي �ل�ضطد�م �لذي 

يقع ب�ضكل �أقوى. 

• �إم�ضاك �لهاتف باليد يجعل �ضلوك �ل�ضائق مرتدد� وغري مالئم، حيث تاأخذ �لعربة م�ضار� 
منحرفا قد يوؤدي بها �إىل �خلروج عن ممر �ل�ضري.

عليها  يعاقب  �لثانية  �لدرجة  من  خمالفة  يعد  �ل�ضياقة  �أثناء  باليد  �لهاتف  ��ضتخد�م   •
بغر�مة تبلغ 500 درهم.

�لهاتف �أثناء �ل�ضياقة ي�ضاعف �أربع مر�ت 

خطر وقوع حادثة �سري



حز�م �ل�ضالمة

يف 9 حالت من �أ�ضل 10، يكون قذف �لر�كب �لذي
 لي�ضع حز�م �ل�ضالمة خارج �لعربة مميتا. 



هل تعلم ؟

• يعترب ��ضتعمال حز�م �ل�ضالمة �إجباريا يف �ملقاعد �لأمامية يف كل مكان، ويف �ملقاعد 
�خللفية خارج �ملد�ر �حل�رشي.

• يف حالة عدم و�ضع حز�م �ل�ضالمة، ميكن لأي ��ضطد�م �أمامي �أن يكون قاتال �بتد�ء من 
�رشعة 20 كلم يف �ل�ضاعة. 

• يف حالة �نقالب �لعربة، تزد�د فر�ض جناة �لر�كب �لذي ي�ضتعمل حز�م �ل�ضالمة، خم�ض مر�ت.
• �أثناء �لنقالب �ملتكرر للعربة، يكون قذف �لر�كب �لذي لي�ضع حز�م �ل�ضالمة خارج �لعربة 

مميتا يف 9 حالت من �أ�ضل10.

 60 يزن  فرد  وزن  يتحول  �ل�ضاعة،  يف  كلم   70 ب�رشعة  للعربة  �لأمامي  �ل�ضطد�م  عند   •
كيلوغر�م، لي�ضع حز�م �ل�ضالمة، �إىل قذيفة تزن 1.8 طنا ! ميكن جل�ضم �لر�كب غري �ملحمي يف 

�ملقاعد �خللفية �أن يقذف �إىل �لأمام لي�ضطدم بالر�كب يف �ملقاعد �لأمامية، وبالتايل تن�ضاف 

كل قوته �إىل قوة �لر�كب �أمامه. وبذلك، يتعر�ض حز�م �ل�ضالمة �لذي يحمي �لر�كب باملقعد 

�لأمامي لقوة م�ضاعفة قد توؤدي �إىل فكه.

• عند وقوع �ل�ضطد�م، يتعر�ض �لركاب باملقاعد �خللفية و�لأمامية لنف�ض �لتهديد بالقذف 
من �لزجاج �لأمامي �أو �خللفي �أو �لفتحات �جلانبية لل�ضيارة، وتوؤدي هذه �حلو�دث يف �أغلب 

�لأحيان �إىل �لوفاة، �أو �لإ�ضابات بجروح بليغة قد حتتاج لإجر�ء عمليات جر�حية معقدة، �أو 

�إىل ر�ضو�ض خطرية و�إعاقات مدى �حلياة.

• عند وقوع حادثة �ضري، ترتفع ن�ضبة �إ�ضابات �لركاب يف �ملقاعد �لأمامية �إىل % 80 ب�ضبب 
عدم ربط ركاب �ملقاعد �خللفية حلز�م �ل�ضالمة �ضو�ء كان �لر�كب �ضخ�ضا بالغا �أو طفال. 

• ينقذ و�ضع حز�م �ل�ضالمة باملقاعد �خللفية حياة ركاب �ملقاعد �لأمامية. 
• يعترب عدم �حرت�م �إجبارية ��ضتعمال حز�م �ل�ضالمة خمالفة من �لدرجة �لثالثة ت�ضتوجب 
خ�ضم نقطة و�حدة من ر�ضيد رخ�ضة  �أد�ء غر�مة ت�ضاحلية و جز�فية تبلغ 300 درهم مع 

ال�سياقة. 

 يعد حز�م �ل�ضالمة عن�رش� حيويا لل�ضالمة �لوقائية يف �لعربة.

 عند وقوع حادث �ضري، يخف�ض حز�م �ل�ضالمة �إىل �لن�ضف خطر �ملوت �أو �لتعر�ض 

لالإ�ضابات �خلطرية.



م�ضافة �ل�ضالمة بني �لعربات

تقع �أغلب حوادث ال�سري ب�ضبب ��ضطد�مات خلفية

اأو مت�ضل�ضلة على �لطريق �ل�ضيار.



هل تعلم ؟

�أن  �لثانية  �لعربة  �لأخرى، يجب على �ضائق  �إحد�هما خلف  عندما تكون عربتان ت�ضري   •
يحافظ على م�ضافة �أمان كافية مع �لعربة �لأوىل من �أجل تفادي �ل�ضطد�م بها يف حالة 

تباطوؤ مفاجئ لهذه �لأخرية.

• يجب �أن تكون هذه �مل�ضافة كبرية كلما كانت �ل�رشعة مرتفعة.
• على �لعموم، تقدر م�ضافة �ل�ضالمة بفارق ثانيتني بني عربتني ت�ضري �إحد�هما خلف �لأخرى. 
هذه �ملدة �لزمنية تنا�ضب مدة �لإدر�ك- رد �لفعل �لتي تتكون من زمن فيزيولوجي مرتبط 

بالإدر�ك- رد �لفعل) يرت�وح بني 1،3 و1،5 ثانية( وزمن ميكانيكي مرتبط ببدء �أجهزة �حل�رش 

يف �ل�ضتغال) حو�يل0،5 ثانية(.

• ترتبط م�ضافة �ل�ضالمة بني �ل�ضيار�ت ب�ضكل مبا�رش ب�رشعة �ل�ضيار�ت: كلما �رتفعت �ل�رشعة 
كلما �رتفعت م�ضافة �لأمان.

• تتمثل �لعو�مل �لتي توؤثر يف �مل�ضافة �ملرتبطة بالإدر�ك و�ملالحظة يف ما يلي : تناول 
�لكحول �أو�ملخدر�ت �أو بع�ض �لأدوية �أو �لتعب �أو �أن�ضطة توؤثر على تركيز �ل�ضائق )��ضتعمال 

�لهاتف �أثناء �ل�ضياقة، �لن�ضغال بالركاب،�إلخ(.

على �لطريق، يكفي حتديد نقطة ثابتة على قارعة �لطريق )�ضجرة، عمود...( و�حت�ضاب   •
ثانيتني �بتد�ء من حلظة مرور �لعربة �لأمامية قبل عبور �لنقطة �ملعنية. 

• على �لطريق �ل�ضيار، ي�ضكل �خلط �ملتقطع بني �ملمر �لأمين وخط �لتوقف �لعاجل موؤ�رش� 
منا�ضبا، بحيث يجب ترك م�ضافة تعادل تالثة خطوط متقطعة.

• يف حالة ت�ضاقط �لأمطار �أو طريق مبللة، تظل م�ضافة �لأمان �ملنا�ضبة هي نف�ضها كما يف 
حالة �جلو �ل�ضحو، لكن مع �رشعة منخف�ضة بحو�يل 20 كلم/ �ضاعة.

�ل�رشعة

 كلم /�ضاعة 

5060708090100120

م�ضافة �ل�ضالمة 

)مرت(
28343945505667



�أ�ضحاب �لدرجات �لنارية و�خلوذة 

الواقية

 �أثناء �لوقوع، ي�ضطدم ر�أ�ض �ل�ضائق

 بالأر�ض يف 9 حالت من �أ�ضل10



هل تعلم ؟

• يتمثل �لهدف من ��ضتعمال �خلوذة �لو�قية يف حماية ر�أ�ض �ل�ضائق من خالل �مت�ضا�ض 
من  �حلماية  �إىل  بال�ضافة  �ل�ضقوط،  عند  �لطبيعية  �حلو�جز  مع  �أو  �لأر�ض  مع  �ل�ضدمات 

�جلروح �لتي ميكن �أن يت�ضبب فيها �لحتكاك مع قارعة �لطريق �أثناء �لوقوع و�لنزلق. كما 

تقوم �خلوذة �لو�قية �أي�ضا بحماية �لأعني من �لرياح و�حل�رش�ت. وهي تعد �أد�ة و�قية ذ�ت 

��ضتعمال مريح، جتنب م�ضتعملها �لتعر�ض لل�ضجيج �ل�ضوتي �لذي ت�ضببه حركة �ل�ضري على 

�لطريق.

• ل يكفي و�ضع �خلوذة �لو�قية فقط على �لر�أ�ض، بل يجب ربطها مع �أ�ضفل �لذقن لأنه يف حالة 
�لوقوع على �لأر�ض ت�ضقط �خلوذة �لو�قية �أي�ضا عن ر�أ�ض �ل�ضائق و تنعدم بذلك �حلماية.

�لنارية، �حر�ضو� على تزويده بخوذة و�قية  �آخر على منت در�جتكم  �إركاب �ضخ�ض  • عند 
منا�ضبة لقيا�ضه وتاأكدو� من �أنه ي�ضعها ويربطها ب�ضكل �ضليم، لأن يف ذلك حماية لكم وله.

• لقد مت ت�ضميم خو�ذ�ت و�قية للدر�جات �لنارية خ�ضي�ضا لفائدة �لأطفال حتى ل ي�ضطرو� 
�إىل �رتد�ء خوذ�ت خا�ضة بالر��ضدين، لأن وزن هذه �لأخرية من �ضاأنه، يف حالة وقوع حادثة، 

لهذه �خلوذ�ت غري مالئمة  �لد�خلية  �أن �حل�ضوة  �لعنق، كما  فقر�ت  �إىل ك�رش يف  يوؤدي  �أن 

للخ�ضائ�ض �جل�ضمانية لالأطفال.

�أثناء �لوقوع، ي�ضطدم ر�أ�ض �ل�ضائق بالأر�ض يف 9 حالت من �أ�ضل10

�لإ�ضابات  وخطورة  �حتمال  من  �لتخفيف  يف  �لو�قية  �خلوذة  ت�ضاهم 

بن�ضبة % 70

و�حتمال �لوفاة بن�ضبة % 40



�لإفر�ط يف �ل�رشعة

 �ل�رشعة هي �لعامل �مل�ضبب يف حو�يل

 ن�ضف حو�دث �ل�ضري.



هل تعلم ؟

• �ل�ضياقة ب�رشعة مفرطة، ل تعني فقط �ل�ضياقة ب�رشعة �أكرب من �ل�رشعة �ملحددة، بل �أي�ضا 
�لإفر�ط يف �ل�رشعة عندما تقت�ضي �لظروف �لتخفيف منها. 

• كلما �زد�دت �ل�رشعة كلما �نخف�ض جمال �لروؤية، حيث ينخف�ض ب�ضكل كبري متييز �ل�ضائق 
لالأ�ضياء �ملحيطة به. عندما يكون متوقفا، بو�ضع �ل�ضائق �أن يرى ما يحيط به يف ز�وية روؤية 

ت�ضل �إىل 180°، و تنخف�ض هذه �لز�وية لت�ضل �إىل 100° عند �ل�ضياقة ب�رشعة 40 كيلومرت يف 

�ل�ضاعة، �أما �أثناء �ل�ضياقة ب�رشعة 120 كلم/�ض فاإن ز�وية �لروؤية ل تتعدى °30. 

• تزد�د م�ضافة �حل�رش ب�ضكل ملحوظ مع �ل�رشعة و ب�ضكل غري خطي مت�ضاعد.
• يف حالة وقوع حادثة �ضري، كلما كانت �ل�رشعة مرتفعة، كلما كان �ل�ضطد�م قويا و�لعو�قب 

وخيمة. 

• �ل�رشعة حمددة على جمموع �ل�ضبكة �لطرقية:
د�خل �ملد�ر �حل�رشي: 20، 40 اأو 60 كيلومرت يف �ل�ضاعة ح�ضب �لظروف؛

�لطريق �لوطنية: 100 كيلومرت يف �ل�ضاعة �أو 50 كيلومرت ح�ضب �حلالت؛

�لطريق �ل�ضيار: 120 كيلومرت يف �ل�ضاعة؛

بالن�ضبة لل�ضاحنات ذ�ت �لوزن �لإجمايل للحمولة �لذي يرت�وح بني 3،5 طن �إىل 8 طن: 

90 كيلومرت يف �ل�ضاعة؛
بالن�ضبة لل�ضاحنات ذ�ت �لوزن �لإجمايل للحمولة �لذي يزيد عن 8 طن: 85 كيلومرت� يف �ل�ضاعة؛

بالن�ضبة لل�ضائقني �لذين مل مت�ض �ضنتان على ح�ضولهم على رخ�ضة �ل�ضياقة: 90 كلم/�ض.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة باأقل من 20 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لثالثة، يعاقب 
عليها باأد�ء غر�مة قدرها 300 درهم.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة بني 20 و �أقل من 30 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لثانية، 
يعاقب عليها باأد�ء غر�مة قدرها 500 درهم و خ�ضم نقطتني من رخ�ضة �ل�ضياقة. 

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة بني 30 و �أقل من 50 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لأوىل، 
يعاقب عليها باأد�ء غر�مة قدرها 700 درهم و خ�ضم 4 نقط من رخ�ضة �ل�ضياقة.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة ب 50 كلم/�ض �أو �أكرث يعترب جنحة.

تعترب �ل�رشعة عامال م�ضببا يف وقوع حو�يل ن�ضف حو�دث �ل�ضري.



�لكحول و�ل�ضياقة

تعترب �ل�ضياقة حتت تاأثري �لكحول من �لأ�ضباب 

�لأوىل حلو�دث �ل�ضري �ملميتة



هل تعلم ؟

• متثل �ل�ضياقة حتت تاأثري �لكحول خطر� حقيقا يف وقوع حو�دث �ل�ضري و �ضحاياها، وهي 
�أي�ضا جنحة يعاقب عليها �لقانون باحلب�ض من 6 �أ�ضهر �إىل �ضنة و/ �أو بغر�مة من 5.000 �إىل 

10.000 درهم يف حالة ثبوت تناول �لكحول مع توقيف رخ�ضة �ل�ضياقة من طرف �ملحكمة 
ملدة ترت�وح بني 6 �أ�ضهر و�ضنة و�حدة و�ضحب 6 نقط من ر�ضيد رخ�ضة �ل�ضياقة. وت�ضاعف 

هذه �لعقوبة يف حالة �لعود.

�لطريق للخطر،  �ل�ضائق و�ضالمة م�ضتعملي  تعر�ض �ل�ضياقة حتت تاأثري �لكحول �ضالمة   •
حيث تظهر �ل�ضطر�بات �لأولية �ملرتبطة بتناول �لكحول �بتد�ء من �جلرعات �لأوىل، وتتمثل 

هذه �ل�ضطر�بات فيما يلي:

�ضيق جمال �لروؤية؛

�ختالل على م�ضتوى �إدر�ك �مل�ضافات و �لعمق؛

�زدياد يف �حل�ضا�ضية �ضد �لأ�ضو�ء؛

�نخفا�ض يف �ليقظة ومقاومة �لعياء ؛

�ختالل على م�ضتوى تن�ضيق �حلركات؛

�لتاأثري �لتخديري للكحول يدفع �ل�ضائق �إىل �ل�ضتهانة بالأخطار و�ملبالغة يف تقدير 

�ملوؤهالت �ل�ضخ�ضية.

�لكمية  �أن نف�ض  �لفرد. كما  و�ل�ضن و وزن  �لكحول ح�ضب �جلن�ض  �نت�ضار  ن�ضبة  تختلف   •
�مل�ضتهلكة توؤدي �إىل ن�ضب خمتلفة من تركز �لكحول يف �لدم ح�ضب جمموعة من �ملتغري�ت 

مرتبطة باحلالة �ل�ضحية ودرجة �لعياء و�لتغذية غري �ملتو�زنة وتدخني �ل�ضجائر وحالة �لتوتر.

• من �أجل مر�قبة �ل�ضياقة حتت تاأثري �لكحول يتعني على �لعون حمرر �ملح�رش، �إجباريا 
��ضتعمال �آلة قيا�ض ن�ضبة �لكحول يف �لهو�ء �ملنبعت من فم �ل�ضائق )éthylotest( من �أجل 

�لتاأكد من وجود �لكحول يف �لهو�ء �ملنبعت من فم �ل�ضائق.

ن�ضبة �ل�ضائق  فم  من  �ملنبعت  �لهو�ء  يف  �لكحول  ن�ضبة  تتجاوز  �أو  ت�ضل  �أن  يجب  ل   •"
 0.10 ميليغر�م.

�لدم يف  �لكحول  ن�ضبة  ت�ضل  �أن  يجب  ل  �لبيولوجية،  �أو  �لطبية  �لتحاليل  �إجر�ء  عند   •"
0.20 غر�م يف �للرت؛ 

�لأ�ضباب  من  �لكحول  تاأثري  حتت  �ل�ضياقة  تعترب 

�لأوىل حلو�دث �ل�ضري �ملميتة



�لكر��ضي �خلا�ضة بالأطفال �ملجهزة 

باأجهزة �ل�ضالمة

�ل�ضطد�م ب�رشعة 20 كلم/�ل�ضاعة ميكن �أن 

يكون مميتا بالن�ضبة لطفل غري حممي



هل تعلم ؟

• يجب على �ل�ضائق �لتاأكد من �أن كل طفل يقل �ضنه عن 10 �ضنو�ت يتوفر على كر�ضي خا�ض 
بالأطفال جمهز باأحزمة �ل�ضالمة و ينا�ضب وزنه وبنيته �جل�ضمية؛

• مينع نقل �لطفل �لذي يقل �ضنه عن 10 �ضنو�ت يف �ملقاعد �لأمامية لل�ضيارة، �إل �إذ� مت 
توجيهه بحيث يكون ظهره يقابل �لطريق مع و�ضعه يف مقعد �لأمان �ملخ�ض�ض له، �أو عند 

��ضتحالة جعله يف و�ضعية �أخرى؛

• حتدد 5 جمموعات ح�ضب وزن �لطفل وميكن ملقعد و�حد �أن يكون منا�ضبا لعدة جمموعات :
�لر�ضيع يف مقعد موجه  : يجب و�ضع  10 كيلو غر�م  �إىل وزن  �لولدة  : من   0 �ملجموعة 

�إىل �خللف، �ضو�ء يف �ملقاعد �لأمامية �أو �خللفية لل�ضيارة حيث ي�ضتفيد �لطفل من حماية 

�رشير  �ضكل  على  مقعد  �لر�ضع يف  و�ضع  وميكن  لل�ضيارة،  �أمامي  ��ضطد�م  حالة  �أكرب يف 

يف  تربط  �أحزمة  بو��ضطة  لل�ضيارة  �خللفية  �ملقاعد  مع  بالتو�زي  يثبت  حيث   )nacelle(
�لأماكن �ملخ�ض�ضة لربط �أحزمة �ل�ضالمة �خلا�ضة بال�ضيارة.

�ملجموعة 0 + : من �لولدة حتى وزن 13 كيلوغر�م :يكون حجم مقعد هذه �ملجموعة �أكرب 

من مقعد �ملجموعة 0، حيث ميكن هذ� �لنموذج من نقل �لطفل مع توجيهه �إىل �خللف، يف 

و�ضعية ن�ضف ممدة. ويجب و�ضعه بنف�ض طريقة �ملقعد يف �ملجموعة 0.

�ملجموعة 1 : من 9 �إىل 18 كيلو كيلوغر�م : ي�ضتطيع �لطفل يف هذه �ملرحلة �جللو�ض ب�ضكل 

جيد ومقاومة �لقوة �لتي قد تدفعه �إىل �لأمام يف حالة كبح �لفر�مل. ميكن و�ضعه يف مقعد 

�أمان ذو ظهر عال �أو مقعد متوفر على طاولة �أمامية �إ�ضافية حلماية �لطفل، قابل للتثبيت 

يف �أماكن ربط �أحزمة �ل�ضالمة �خلا�ضة بال�ضيارة.

�ملجموعة 2 : من 15 �إىل 25 كيلوغر�م : و�ملجموعة 3 )من 22 �إىل 36 كيلو غر�م( : يفر�ض 

طول وحجم �لطفل يف هذه �ملرحلة، و�ضعه يف مقعد �أمان �أو فوق و�ضادة د�عمة خم�ض�ضة 

لذلك �إىل �أن يبلغ �ضنه 10 �ضنو�ت.

• يعترب نقل �لطفل �لذي يقل �ضنه عن 10 �ضنو�ت يف �ملقاعد �لأمامية لل�ضيارة خمالفة 
من �لدرجة �لثانية ت�ضتوجب �أد�ء غر�مة تبلغ 500 درهم مع �ضحب نقطة و�حدة من ر�ضيد 

رخ�ضة �ل�ضياقة. 

ت�ضاهم �لكر��ضي �خلا�ضة بالأطفال �ملجهزة باأحزمة 

�ل�ضالمة يف �إنقاذ �أرو�ح �أطفالكم



�لر�جلون

قتيل و�حد من كل ثالثة قتلى من �لر�جلني !



هل تعلم ؟

�لطريق )�ضائقو  �لطريق ف�ضاء م�ضرتكا بني �جلميع، بحيث على كافة م�ضتعملي  يعترب   •
�ل�ضيار�ت و�لدر�جات و�لر�جلون( �حرت�م قانون �ل�ضري.

• يف �لطريق، يعاين �لطفل ب�ضكل خا�ض من م�ضاكل �نعد�م �ل�ضالمة �لطرقية. فب�ضبب ق�رش 
�ل�ضيار�ت  بني  يكون  عندما  روؤيته  من  �لآخرين  �لطريق  م�ضتعملي  باقي  يتمكن  ل  قامته، 

�ملتوقفة. بالإ�ضافة �إىل ذلك، ل ميتلك �لطفل نف�ض �ملجال �لب�رشي ول �إدر�ك حميطه �لطرقي 

�رشعة  بني  �لتمييز  �ضعوبة  �مل�ضافات،  تقدير  )�ضعوبة  للر��ضد  بالن�ضبة  �حلال  هو  كما 

�ل�ضيار�ت، عدم �لقدرة على �لتعرف على م�ضادر �لأ�ضو�ت �لتي ت�ضكل خطر� عليه �لخ..(.

بطريقة  لالأطفال  �لقو�عد  تف�ضري  �لر��ضدين  �لأ�ضخا�ض  على  يتعني  �لأ�ضا�ض،  هذ�  على   •
بيد�غوجية : ��ضتعمال �ملمر�ت �خلا�ضة بالر�جلني وعبور �لطريق عند �ل�ضوء �لأحمر و�لتاأكد 

من �أن �لعربات متوقفة قبل �لعبور وعدم �جلري يف �لطريق �إلخ...

• �أقرت مدونة �ل�ضري غر�مة ت�ضاحلية وجز�فية من �لدرجة �لر�بعة تخ�ض �لر�جل �ملخالف 
لقو�عد �ل�ضري )تطبيقا للمادة 94 �لتي تن�ض على �أنه يتعني على �لر�جل �تخاذ �لحتياطات 

�خلا�ضة  �ل�ضري  بقو�عد  و�لتقيد  �لغري  على  �أو  نف�ضه  على  �ضو�ء  خطر  كل  لتجنب  �لالزمة 

�ملتعلقة به و�لمتناع عن كل ما ميكن �أن يلحق �رشر� ببيئة �لطريق.

• وعليه، يتوجب على �لر�جلني ��ضتعمال �ملمر�ت �خلا�ضة بالر�جلني لعبور �لطريق. يف 
حالة عبور �لطريق خارج �ملمر�ت �ملحمية، يتعر�ض �لر�جلون لغر�مة ت�ضاحلية وجز�فية 

تبلغ 25 درهما.

ميّكن �رتد�ء �ملالب�ض فاحتة �للون �أو �لتي حتمل �أ�رشطة عاك�ضة لل�ضوء 

�ل�ضائقني من روؤية �لر�جلني ليال �أو عندما تكون �لروؤية �ضعيفة.


