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الراجلون أكثر من 1000 قتيل سنويا 
في حوادث السير

قتيل واحد من 
كل ثالثة قتلى 
من فئة الراجلين!

الطرق،  على  السير  مدونة  من   94 للمادة  طبقا 
الطريق  استعمال  عند  راجل  كل  على  يجب 

العمومية:
• اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب كل خطر سواء 

على نفسه أو على الغير.
به  المتعلقة  الخاصة  السير  بقواعد  التقيد   •

والمحددة بالقانون.
• اإلمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة 

الطريق.

ينص قانون السير على غرامة تصالحية وجزافية 
قواعد  مخالفة  عند  للراجلين  الرابعة  الدرجة  من 
الممرات  خارج  الطريق  عبور  حالة  في  المرور. 
تصالحية  لغرامة  الراجلون  يتعرض  المحمية، 

وجزافية تبلغ 25 درهما.

يجب على كل الراجلين العبور من 
وااللتزام  بهم  خاص  ممر  أقرب 

بأعلى درجات الحيطة والحذر

ماذا يقول
قانون السير؟

سالمتكم..أولويتنا

الراجلون :



قواعد السالمة األساسية:

• أحترم دائما قانون السير؛

• أعبر فقط في الممرات الخاصة، عند الضوء   
األخضر أو   عند إشارة شرطي المرور؛

• أنظر إلى اليسار، ثم إلى اليمين، ثم إلى اليسار 
مرة أخرى قبل عبور الطريق؛

• أراعي العوامل الخارجية: سرعة المركبات 
والراجلين اآلخرين، ووجود المياه على الطريق، 

الضوء، والرؤية، وما إلى ذلك؛

• أبتعد عن حافة الرصيف؛

• أمسك بأيدي األطفال وأمنعهم من اللعب على 
الرصيف؛

• أتجنب "القفز/ اإلندفاع" من الرصيف، أتوخى 
الحذر خاصة عند الخروج من الحافلة أو سيارة 

أجرة)؛

• ال أعبر بين سيارتين متوقفتين.

يعتبر الطريق فضاء 
مشتركا بين الجميع.  

على كافة فئات 
مستعملي الطريق 
(السائقين وراكبي 
الدراجات والراجلين) 

التقيد بقواعد قانون 
السير وبمبادئ التسامح 

والسالمة الطرقية.

السائقون  يجب أن يكون 
يقظين وأن يكونوا أكثر 
ممر  عند  خاصة  حرصا، 

الراجلين.

الراجلين،   على  يجب 
الطريق  خلو  من  التأكد 
حرصا  أكثر  يكونوا  وأن 
استعمال  أثناء  وحذرا 
بهم  الخاصة  الممرات 
بحركات  القيام  وعدم 
حياتهم  تعرض  فجائية 

وحياة السائقين للخطر .

أن  يجب  الطريق:  طول  على  السير 
المركبات  ألواجه  الطريق  يسار  على  أقف 

وتكون رؤيتي واضحة للطريق.

العبور: أعبر فقط بعد التأكد من 
بأمان،  بذلك  القيام  أستطيع  أنني 

اعتمادا على الرؤية.

استخدام  باليقظة:  التحلي 
الهواتف المحمولة مصدر لتشتيت 
إجراء  أتجنب  الراجلين.  تركيز 
هاتفي  استخدام  أو  مكالمات 

المحمول أثناء العبور.

ارتداء  يساعد  مرئيا:  البقاء 
تحمل  التي  أو  فاتحة  مالبس 
السائقين  للضوء  عاكسة  أشرطة 
عندما  أو  ليال،  الراجلين  رؤية  من 

تكون الرؤية ضعيفة.

السالمة الطرقية 
مسؤولية الجميع

نصائح عملية:


