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 بالغ صحافي

 

ونظرا ملا تعرفه هذه املناسبة من تنقالت ، هجرية 1443املبارك برسم سنة الفطربمناسبة حلول عيد 

 الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية مكثفة للمواطنين عبر مختلف محاور الشبكة الطرقية الوطنية، تهيب

وسائل النقل العمومي لألشخاص سائقي الخصوص كافة مستعملي الطريق، وعلى وجه ب (نارسا)

 التحلي باليقظة والحذراحترام قانون السير و ، إلى ضرورة ركباتسائقي مختلف أصناف املو والبضائع 

 .  السفرأثناء والتسامح 

 التدابير التالية: يلتزموا باحترامبمختلف فئاتهم أن كافة السائقين  مننارسا لتمس ت اإلطار،في هذا 

 :قبل استعمال الطريق 

   إخضاع العربات للصيانة امليكانيكية والفحص التقني الدقيق ألجهزة السالمة والتأكد

والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع  األعطابمن صالحيتها وخلوها من كل 

حوادث السير خاصة سالمة العجالت وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج 

 وغيرها؛

  أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم

دراكية مما يؤثر سلبا ألن اإلرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة اإل 

على تقييم املسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام باملناورات أثناء 

 السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار املناسب؛

  االستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد املسبق ملسار التنقل من أجل

 ملحتملة؛تفادي املفاجآت غير السارة واألخطار ا

  تنظيم األمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة املسموح

بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين ألن ذلك 

 يشكل خطرا على سالمة باقي مستعملي الطريق.
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 ثناء السير:أ 

  مع الظروف البيئية للطريق مع االلتزام التام التخفيض من السرعة والحرص على مالءمتها

بقواعد السير واملرور وضوابطه خصوصا على مستوى املنعرجات واملنحدرات والطرق الوعرة 

 وامللتوية؛

    ضرورة احترام مسافة األمان القانونية بين العربات داخل املجال الحضري وخارجه، وعلى

 رة؛وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيا

  جلوس األطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في املقاعد الخلفية مع وجوب استعمال

أحزمة السالمة سواء بالنسبة لراكبي املقاعد األمامية أو الخلفية باإلضافة إلى راكبي حافالت 

 النقل العمومي للمسافرين؛

 عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة؛ 

 توقف العاجل في الطريق السيار؛عدم استعمال شريط ال 

  على شكل قافلة متالصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف  السيرتجنب

 ؛والتوقف مع تفادي املناورات املفاجئة

  التحلي بالتسامح اتجاه أخطاء اآلخرين وتفادي املناورات االستفزازية التي قد تؤدي إلى حوادث

 .سير خطيرة 

 
 

 وتتمنى لكم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية عيدا مباركا سعيدا 

 رافقتكم السالمة
 

 

 

 
 
 
               

 


