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مشروع "ضمن برنامج  MultiOcalenie" تم اصداره من قبل مؤسسة "  البولندية الطرق "آتيب 

 "مواطنون من أجل الديمقراطية " بتمويل من المنطقة االقتصادية األوروبية في إطار برنامج " سالم

 النسخة مجانية
 1000: عدد النسخ

 

هي منظمة بولندية غير حكومية مهتمة بمساعدة الالجئين والمهاجرين "  MultiOcalenie" مؤسسة 

الخدمات االستشارية لألجانب ، " زاوية استشارة " تقدم المؤسسة عبر برنامج . و ضحايا الحرب 

حيث يمكنك الحصول من خاللها على مساعدة من اختصاصي نفسي أو محام أو مساعد بالتأهيل 

استفادة البالغين من االستشارات نقوم على رعاية األطفال بحال وجودهم وذلك وأثناء . والنشاط المهني 

 .آما تقدم المؤسسة دورات اللغة البولندية للنساء واألطفال المهاجرين . في غرفة خاصة لألطفال 

ندعوآم لزيارة مكتبنا من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة العشرة صباحًا وحتى السادسة بعد 

عند بوابة (  29الشقة رقم  Wilcza 35/41شارع "  MultiOcalenie" مؤسسة : العنوان. هرالظ

 ) . 2029: البناية عليك أن تختار على االتصال الداخلي  الرقم

الذي يتوجه الى الالجئين من الشرق األوسط والذي نفذه المؤسسة " سالم "آجزء من مشروع 

 4نقدم لكم هذه المجموعة من , "االجتماع من جديد" ؤسسة وم" سوريا الحرة " بالشراآة مع مؤسسة 

.الكتيبات بالمواضيع المختلفة لمساعدتك على بدء حياة آمنة في بولندا    
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البولندية، الطرق  

بولندا في الطرق استخدام آيفية  
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على سالمتكم اثناء التنقل بواسطة  ظسعيًا مننا للحفا ".الطرق البولندية"نضع بين أيديكم   آتيب 

وهذا الكتيب سيشرح لكم المعلومات . حياة جديدة فيه على األقدام في البلد الذي بدأتم سيرًا السيارات أو

في أي وقت، إذا آان لديك أي مشكلة، يمكنك طلب المساعدة من . األساسية حول قواعد السير في بولندا

هذه ليست أجهزة سلطة التي . الشرطة أو القوات النظامية في بولندا فهي وجدت لمساعدة الناس

، 1989بعد التحول السياسي الذي شهدته بولندا بعد عام هذا من قبل و لكن آان . تضطهد الشعب

نحن ندرك أنه قد يكون لديك ذآريات سيئة في . أصبحت الشرطة مؤسسة لمساعدة وخدمة المجتمع

ولكن في بولندا تحظى القوات . معاملة أجهزة السلطة وألن اللباس العسكري  يوحي لك بتجارب مؤلمة

يعة الحال، آما في جميع أنحاء العالم، في بولندا أيضا يوجد الكثير بطب. النظامية على احترام المجتمع

 من النكت العامة عن الشرطة

إذا آنت قد تسببت في حادث، أو  حال في سجلوا في هواتفكم ارقام الطوارئ المعتمد بها في بولندا،

 آنت أحد المشارآين في حادث فمن الضروري أن تتصل بالشرطة،

التصادم، ولكن من األفضل  أن / كتب بروتوآول بين المشارآين في الحادث في بولندا، يمكن أن ت 

.تتصل بالشرطة حتى ال يخدعك المشارآين اآلخرين في الحادث  

و يتعين . يمكنك االتصال بجميع االرقام المدونة ادناه مجانًا حتى و إن لم يكن لديك رصيد في هاتفك

.على المناوب التحدث معك باللغة اإلنجليزية  

 

الطوارئ رقم - 112  

 الشرطة - 997

االطفاء فوج - 998  

 اإلسعاف – 999
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بولندا جمهورية أراضي في األجنبية القيادة رخصة  

 االتحاد في  األعضاء الدول من دولة عن صادرة المفعول سارية أجنبيه قيادة رخصة لحامل يمكن

 ودول السويسري واالتحاد وأيسلندا النرويج)  افتا( الحرة للتجارة األوروبية الرابطة في و األوروبي

 1968 نوفمبر 8 في فيينا في وقعت التي الطرق على المرور حرآة بشأن فيينا اتفاقية في األطراف

بولندا جمهورية أراضي على المرآبات قيادة  

 

البولندية القيادة رخصة  

 إثبات وثيقة( البولندية اإلقامة بطاقة على والحصول لإلقامة القانونيية ات إجراء من االنتهاء بعد حاًال

 للقيام و بولنديه، برخصة األجنبيه القياده رخصة تبديل بإمكانك سيكون) القانونيه اإلقامة و الشخصيه

 المواصالت مكتب أو) الكبيرة المدن خارج تعيش آنت إذا( المقاطعة  مكتب إلى الذهاب بذلك يمكنك

.المدينة في  

 القيادة رخصة عن المحلفة الترجمة وتقديم المناسبة االستمارة ملء عليك يجب رخصتك إلستبدال

.األصلي بلدك من بك الخاصة  

 على مالحظة تدوين عليك فيجب الدولية الحماية أو بولندا في اللجوء على حصلت قد آنت إذا 

.اإلستمارة منك سيستلم الذي الموظف إعالم و اإلستمارة  

.الطلب تقديم تاريخ من يومًا 28 اقصاها مدة خالل عليها ستحصلون البولونية القيادة رخصة  

 

بولندا في شراؤها تم مرآبة تسجيل  

 المواصالت  مكتب أو المقاطعة مكتب إلى تذهب أن يجب شراؤها تم التي السيارات تسجيل أجل من

.للسيارة الجديد المالك إقامة لمكان وفقًا مدينة في  

:المطلوبة الوثائق وتشمل  

)اإلنترنت من أو المواصالت مكتب نم عليه الحصول كنمم( السيارة لتسجيل طلب  - 1  
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شخصية إثبات وثقة  - 2 

)شراء فاتورة  بيع، و شراء اتفاقية( السيارة ملكية تثبت وثائق  - 3 

)شراء فاتورة وجود حال في ملزمة غير( الضرائب دفع تؤآد وثيقة   - 4 

عندنا  اذا آانت السيارة جديدة و ينطبق ال( للمرآبة الحالية المعدنية واللوحات التسجيل بطاقة - 5

  .)شراء فاتورة

 

بولندا في المرور حرآة قواعد  

 المصطلحات و السير قانون مبادئ بولندا في وتعديالته 1997 يونيو 20 في الصادر القانون ينظم

مثل به المتداوله  

 المرآبة قيادة له المرخص الشخص وهو السائق. 

 مسار أو المشاة، رصيف و الطريق ،آتفللسيارات  مسارات به أرضي شريط   الطريق 

 موقوف أو لحرآة المصمم الحزام ضمن الموجودة الحديدة السكك ذلك في آما للدراجات

 .أوسوّْقها الخيل أورآوب للسيارات

 الطرق الفتات( الدالة بالشواخص يميز مزدوج، طريق  األوتوستراد أو السريع الطريق (

 يمكن افقي طريق على التي السيارات، لحرآة فقط وتستخدم التقاطع لحرآة بها يسمح وال

 بستثناء. مقطورة تسحب آانت إذا ذلك في بما ساعة،/  آم 40 عن تقل ال بسرعة تسير أن

 .الخفيفه الرباعي الدفع عربات

 الفتات( الدالة بالشواخص تتميزو خطين أو واحد خط من تتألف السريعة الحرآة طريق 

 الدفع عربات بستثناء السيارات، لحرآة فقط وتستخدم تقاطعًا تحتوي ما نادرًا و) الطرق

 الخفيفه الرباعي

 الطرق، من جزء على آخر إلى رصيف من الطريق اجتياز للمشاة تسمح نقطة  معبر المشاة 

 .الحديدية السكك على تسير التي العربات أو الهوائية الدرجات طريق

 االتجاه نفس في يسير  للطريق آخر  مستخدم تجاوز) السير( المناورة التجاوز 

 هذا يشمل وال. ساعة/  آم 25 عن تزيد بسرعة  قيادتها تصميمها يتيح  آليه مرآبة  السيارة 

 .الزراعي الجرار المصطلح
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 السائق بينهم من أشخاص 9 عن يزيد ال لنقل مخصصة آلية مرآبة هي سياحية سياره 

 وأمتعتهم

 المصممة السيارة أيضا المصطلح هذا ويشمل البضائع، لنقل مصممة سيارات هي شاحنة 

 .السائق بينهم رآاب 9 إلى  4 من والناس البضائع لنقل هيكليا

 ثالثية دراجة على أيضا المصطلح هذا ويشمل. العجلتين ذات آلية مرآبة نارية دراجة 

 50cm3. تتجاوز اسطوانية بسعة بمحرك مجهزة.  للعجالت متناظر ترتيب مع العجالت

 اتباع الطريق على آخر شخص وأي السائق على يتوجب تحدد انه المرور قانونمن  الثانية المادة

 الضوئية اإلشارات آانت إن و حتى المرور، حرآة تنظيم عن المسؤول الشخص  ونصائح تعليمات

 لها يكون لذلك المؤهل الشخص يقدمها التي واإلشارات األوامر فإن القانون وفق تعمل الطرق والفتات

 .الطرق وعالمات الضوئية اإلشارات على األولوية

 الحدود، حرس الشرطة،: هم المرور حرآة مراقبة و تنظيم عن بولندا في المسؤلة النظامية القوات

 .البلدية وشرطة العسكرية، الشرطة

 تحمل ال مرآبات اوخاصة التي يكمن تميزها  مرآبات استخدام النظامية القوات لعناصر يمكن

 مناطق في او) قرية أو مدينة( المبنية المنطقة في المرآبات تفتيش و مراقبة لهم يحق و مميزة عالمات

 اماآن في والوقوف( المرور حرآة لقواعد االمتثال عدم .)القرية أو المدينة خارج( البناء من خاليه

 من قدرها مالية لمخلفة السائق يعرض سوف) المحددة بالسرعة التقيد عدم و السيارات وقوف فيها يمنع

 لقواعد إدخالها يتم التي جزاء نقاط عداعن هذا.يورو 250 إلى 10 حوالي أي زلوتي 1000إلى 50

 خالل جزاء نقطة 24على حصلت إذا لألسف. تلقيها من عام بعد إلغاؤها وسيتم لدينا الخاصة البيانات

 وتدفع خاصة استمارات على تكتب النقدية المرور مخالفات. القيادة رخصة منك سحب سيتم واحد عام

 مؤهل عام موظف أي أو الشرطة لضابط يحق الو .المصرفية الحوالة طريق عن أو البريد مكتب في

 من غيره أو الشرطة ضباط رشوة تحاول ال فضلك من منك، المال أخذ  المرورية المخالفه لتسليمك

 الشرطة قامت  إفسادالموظف، لمحاولة المحكمة قبل من القانونية للمسائلة سستعرض ،ألنك الموظفون

 لمخالفات الجزاء نقاط قانون يطبق الو . سنوات بضع قبل صفوفها في الفساد لمكافحة بحملة البولندية

 عبروا حال في والمخالفه للتوقيف التعرض للمشاة أيضًا يمكن و أجنبية، قيادة رخصة لحاملي المرور

 مادية تكون قد المخالفة حاالت هكذا في. الحمراء اإلشارة على أو العبور فيها ممنوع أماآن في الطريق

 على رؤيتهم يمكنك الذين النظاميين الضباط من مختلفة تشكيالت تبرز صور يلي وفيما. تنبيه فقط أو

 .المدن  شوارع وفي البولندية الطرق
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 الشرطي

 
 

العسكرية الشرطة  
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الحدود حرس  

 

 

البلدية الشرطة  
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 الجهة طلب على بناًء إظهارها و التالية الوثائق حمل عليه يلتزم للتدقيق السائق إقاف حال في

:المختصة  

 القيادة رخصة .1

 )السيارة تسجيل دفتر(  المرآبة تسجيل إثبات .2

 التأمين هذا أقساط دفع إثبات أو المرآبة لصاحب المدنية المسؤولية من اإللزامي التأمين عقد .3

  .األحزمة هذه إستخدام أمان بأحزمة المجهزة السيارة رآاب وآافة السائقو يجب على 

 اليتجاوز الذي الطفل نقل يتم الطفالا حماية انظمة او بأحزمة المجهزة المرآباترآوب  أثناء

 .لألطفال خاص مقعد فيسم 150  طوله

 

باتًا منعًا يمنع  

 التأثير نفس لها مواد أو خدراتم أو الكحول تأثير تحت أو السكر حالة في السيارة قيادة .1

 الطرق بين الفاصل الشريط إجتياز .2

 بليد المكروفون إمساك أو إمساآه يتطلب الذي الجوال الهاتف إستخدام .3

 األطفال لنقل مخصص أوجهاز مقعد دون األمامي المقعد في سم150ال دون األطفال نقل .4

 السيارة تسجيل دفتر في عليه منصوص هو مما أآثر الرآاب من عدد نقل .5

 السكنية المناطق في السيارة زمور إستخدام .6

 

السيارة بواسطة التنقل  

 اليمنينية السير بحرآة بالتقيد السائق يلزم .1

 الطريق من اليمينية الجهة السيرعلى السائق على يجب أمزدوج الطريق اذا آان حال في .2

 يلزم خطوط اربعة عن يقل ال والذي اإلتجاهين ذو المزدوج الطريق إستخدام حال في .3

 الطريق من األيمن النصف على يقع ممر الحتالل السائق

 الطريق من اليمنى الحافة من يمكن ما أقرب السيارة قيادة السائق يجب على .4
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قطارات آهربائية خفيفة (للترام  حديدية سكة توجد حيث طريق على الموجود السيارة سائق .5

 السكك على تسير التي للمرآبات األولوية إعطاء و الطريق لفتح ملزم )المدينة داخل تعمل

 الحديدية

 ةمنطق من أو عام غير فرعي طريق من دخولهاأو ، التام الوقوف من المرآبة إقالع حال في .6

  .)الغمازات( اإلشارة العطاء الضوء إستخدام السائق على فيجب طريقال آتف أو سكنيية

 أو عام طريق في لدخولل يتأهب و او فرعي خاص طريق من القادم المرآبة قائد على يجب

 المرآبات بمرور يسمح حتى يقف أن معبد طريق في للدخول مرصوف غير طريق من

 وعدم الطريق خلو من التأآد بعد إال الدخول في له يشرع وال الطريق هذا على القادمة

 .خطر ألي  االخرين تعريض

 

 :السيارة في األضواء استخدام
 .العادية الرؤية احوال في القيادة عند األمامية االضواء بإستخدام السائق يلزم .1

 استخدام للسائق يمكن ، العادية، الرؤية احوال في الشمس غروب حتى الفجر فترة في .2

 .األمامية المصابيح من بدال النهار أضواء

 لكن عليه و معًا االثنين او الواطية األضواء من بدًال العالية األضواء استعمال للسائق يمكن .3

 الواطي الضوء إستعمال يجب الحال هذا في السائقين، أو المشاة إبهار عدم على الحرص

 المعاآس اإلتجاه من السائق قبل من العالي الضوء إطفاء حال في و منهم اإلقتراب عند فقط

 .المرآبات إحدى تتخطانا  عندما العالي الضوء إطفاء و لمثلاب المعاملة أيضًا عليك يجب

 الضباب مصابيح السائق يستخدم قد الطريق، بعالمات المميز المتعرج، الطريق على .4

 .ةالعادي الرؤية أحوال في حتى الفجر، حتى الشمس غروب من األمامية

 

والكبح السرعة  

السيارة بقيادة السائق يلزم  

 بالطرق المرور حرآة إعاقة يسبب ال بحيث مألمة بسرعة 

 السير عرقلة و صطداماال لتجنب مفاجئ غير بشكل السرعة تخفيف 

 المفاجئ السيارة إيقاف أو الكبح حال في االصطدام لتجنب أمان مسافة على المحافظه 
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 هي مساًء عشر الحادية و صباحًا الخامسه الساعة بين المبنية المنطقة في للسيارات المسموحة السرعة

ساعة/  آم 50   

 

 هي صباحًا الخامسه و مساًء عشر الحادية الساعة بين المبنية المنطقة في للسيارات المسموحة السرعة

ساعة/  آم 60   

ساعة/  آم 20  هي  السكنية المنطقة داخل  للسيارات المسموحة السرعة  

ساعة/  آم 140)  األوتوستراد(السريع الطريق على  

ساعة/  آم 120 المزدوج السريعة الحرآة  طريق على  

 100 إتجاه آل في إثنين عن تهامسار عدد اليقل الذي المزدوج أو المفرد السريعة الحرآة طريق على

ساعة/  آم  

ساعه/آم 90 الطرق باقي على  

 

الشرطة صالحيات  

 :الشرطة لضابط يحق

 استخدام آيفية  عن  التعليمات إعطائه و منها التأآد و السائق من الشخصية اإلثباتات طلب 

 .السيارة استخدام أو الطريق

 من اإللزامي التأمين اتفاق إبرام تؤآد وثيقة عن فضال للسيارة، المطلوبة الوثائق فحص 

 .التأمين هذا أقساط دفع إثبات أو المرآبة لصاحب المدنية المسؤولية
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 تسجيل يتم لم إن السيارة استخدام في حقك تؤآد وثيقه أو السيارة ملكية تؤآد وثيقة إشهار 

 .السائق باسم السيارة

 عربة يقود بانه اإلشتباه حال في شخص أي أو السائق من يطلب أن الشرطة لضابط يحق 

 .الجسم في مخدره مادة أي أو الكحول مستوى لفحص للخضوع

 أوتوزيع هازنو ووآميتها  المحمولة البضائعالسيارة و تجهيزات و التقنية حالة من التحقق 

 .السيارة محاور على األحمال

 للقوانين وفقًا األحوال بعض في حجزها القيادة رخصة سحب. 

 للقوانين وفقًا األحوال بعض في حجزها القيادة رخصة آذلك و السيارة تسجيل دفتر سحب. 

 األوامر إصدار: 

o للخطر عرضأوت المرور حرآة عرقلة في تسبب الذي للشخص 

o تصرفاته آيفية بشأن للتفتيش الخاضع للشخص 

 منع: 

o أي أو الكحول استخدام بعد حالة في أو سكر حالة في السيارة قيادة من السائق 

 مخدرة مادة

o المارة أو الرآاب سالمة تهدد الفنية حالتها آانت إذا السيارة استخدام من السائق 

 .البيئة أو للطرق أضرار تسبب قد أو

o استخدام أو لقيادة تؤهل التي المطلوبة عنده الصالحيات ال شخص قبل من القيادة 

 .المرآبات

 و السائق فحص و فحصها و السيارة إقاف يمكنهم الرسمي اللباس يرتدون الذين الشرطة ضباط

 اما السائق، بإتجاه وآفه يده يرفع بأن النهار في فييك و مكان، أي و وقت أي في الثبوتية االوراق

 صغير درع أو أحمر بلون آهربائي مصباح ماستخدعليه ا الرديئة الطقس احوال في أو الليل في

  STOP. عليه  يكتب للضوء عاآس
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 هام !!!!!!
 ننتظر و السيارة زجاج نفتح فقط  السياره من نخرج ال الشرطي أوقفنا حين في

الشرطي تعليمات  

 

 

 مادة أي أو الكحول مستوى لفحص ضعنخ ان ممكن لنا الشرطي تفقد أثناء
الجسم في مخدرة  
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للسائقين؟ الكحول إختبار جهاز يعمل آيف  

 تحديد بسهولة يمكنه االعتدال، اختباربجهاز  ايضا يدعا إلكتروني، جهاز هو الكحول إختبار جهاز

 عينات يأخذ ال الكحول اختبار أن حيث مباشًر، غير قياسًا الجهاز هذا يرصد و الدم في الكحول مستوى

 تحيل قد الشرطة مبررة، حاالت في. زفيرال في إيثانول وجود من جهازال يتحقق ذلك، من بدال. الدم

 .الفحص تكاليف  الشخص هذا سيتحمل الحالة هذه في المستشفى في الدم لفحص الشخص

 

 

للمرآبات اإللزامية المعدات  

 :هي بولندا في  سيارة آل في اإللزامية المعدات

 آجم 1 بودرة مسحوق على تحتوي مطفأة و المصنع من السيارة به تزود عادًة الذي التحذير مثلث

 بإقاف قيامه أثناء المعدات هذه فحص طلب المؤهلة السلطات من أولغيره الشرطة لضابط يمكنو

.للتدقيق السائق  
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للسيارات اإلجباري التأمين  

OC المدنية المسؤولية من اإللزامي التأمين  

 التي األضرار عن المسؤولية من يحميك السيارات، ألصحاب المدنية المسؤولية من اإللزامي لتأمينا

 الشرطي قبل من التدقيق و فحص أثناء. المرور حرآة في عنك الناتجة  اآلخرين باألشخاص تلحق

 .التأمين شراءإثبات  إظهار إلى تحتاج الطريق على

 عن تستفسر ان يفّضل و  التأمين، من النوع هذا تبيع التي بولندا في الشرآات من العديد وهناك

 المعروفة البولندية التأمين شرآات و منآبيرا، اختالفا تختلف أن يمكن ألنها التأمين شراء قبل االسعار

   PZU, HESTIA, LINK4.    :هي

 :العالمية الشرآات من لعديد وباالضافة
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الضوئية المرور إشارات  

 

 آًل على ينطبق وهذا. بولندا في المرور بإشارات المطلق التقيد الضروري من
والسائقين المارة من  

األساسية اإلشارات  

للمارة المشاة ممر عبور عدم و للسائق اإلشاره تجاوز عدم   حمراء إشارة •  

المشاة ممر عبور والمشاة اإلشارة تجاوز للسائق يخول )للمشاة( خضراء إشارة  

 ال و اإلشارة، من جدا قريب السائق آان حال في إال  اإلشارة تجاوز يحظر ء الصفراء مستمرة إشارة

األحمر اللون إلى  اإلشارة تغيير اقتراب عن تعلم المفاجئة، الفرملة دون  التوقف يمكنه  

 

 

: األخرى اإلشارات   

 يجب و الحمراء إلى اإلشارة تغيير اقتراب عن المشاة ممر على المشاة تعلم  متقطعة خضراء إشارة

.بسرعة المشاة ممر يخلوا ان  

 إشارات اتبع الحالة، هذه في السير،  حرآة تنظيم وتغيير خطر تزايد من تحذر صفراء متقطعة  إشارة

.السير قانون إلى الرجوع يجب وجودها، عدم حالة وفي الطريق،  
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 نظام ان أو تعمل آانت إذا ما المؤآد غير من انه أو ،من االشارة ضوء أي إنبعاث  عدم حالة وفي

 علينا يتوجب  الحاالت هذه مثل ففي  فقط، واحد مصباح في عطل حدث أو بأآمله،  متعطل اإلشارات

بعناية اآلخرين الطريق مستخدمي سلوك مراقبة و نتباهاال  زيادة  

 ممر على المشاة تعلم  متقطعة خضراء إشارة .1

 و الحمراء إلى اإلشارة تغيير اقتراب عن المشاة

 بسرعة المشاة ممر يخلوا ان يجب

 

  المشاة ممر عبور عدم   حمراء إشارة .2

 إشاراه

للمشاة

 

 

 

المشاة ومعابر المرور إشارات مع تقاطع   
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المشاة حرآة  

 جوانب يستخدم ان يمكنه رصيف وجود عدم حال في ولكن الرصيف، بإستخدام المشاة يلزم .1

 بإستخدامه مسموح غير آان أو للطريق آتف وجود عدم حال في و) الطريق آتف( الطريق

 من القادمة للسيارات المجال يفسح و الحافة يلتزم ان بشرط الطريق على السير فيمكنه مؤقتًا

 .المعاآس االتجاه

 الجانب على السير) الطريق آتف( الطريق جوانب أو الطريق استخدام عند المشاة يلزم .2

 .الطريق من األيسر

 إثنين السير يمكنهم ولكن. اآلخر تلَو واحدًا  صف في السير الطريق على المشاة على يجب .3

 .ضعيفة المرور حرآة آانت إذا الطريق على جنب إلى جنبا

 وجود عدم حالة في فقط الهوئية للدرجات المخصص المسارا باستخدام للمشاة يسمح .4

 .طريق آتف أو رصيف

 للضوء عاآسة اشياء استخدام السكنية المنطقة خارج عتم طريق على يسير الذي المشاة يلزم .5

  يستخدم آان إذا إال اآلخرين الطريق لمستخدمي واضحة و مرئية تكون بحيث) فوسفورية(

 .الرصيف على أو للمشاة حصرا مخصص طريق

 .السكنية المناطق في األحكام هذه تسري ال .6

  

 باتًا منعًا يمنع: 

o الضباب أثناء الطريق على بشكل جماعي المشاة سير. 

o ظروف آانت إذا الطريق على بشكل جماعي سنوات 10 من اقل أعمارهم سير المشاة الذين 

 . آفاية غير الرؤية

o عاما 18 سن دون شخص قبل من المشاة تنظيم سيرمجموعة من. 

  ممر يستخدم أن و جدًا أحذر يكون إن الترام سكك أو الطريق عبوراثناء   المشاةيجب على 

  السيارات، على األولوية له تكون حيث المشاة

 م100 من اآثر  للمشاة ممر اقرب آان إذا حال فيبه  ُيسمح المشاة ممر خارج الطريق عبور 

 .بعدأ

 للجهة السير يسمح ، للمشاة ممر من متر 100 من أقل بعد موجوداعلىاذا آان هناك تقاطع 

 .التقاطع مكان في الطريق من األخرى
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 ال  أو السالمة على خطرا ذلك يشكل ال أن بشرط فقط المشاة ممر خارج الطريق بعبور يسمح

 من  الطريق وعبور المرور حرآة أمام الطريق بفسح ملزم المشاة. المرور حرآة عرقلة يسبب

 .الطريق محور على عمودي بشكل مسافة أقصر خالل

 فيجب استخدامه للمشاة أونفق) جسر(ممر على يحتوي الطريق آان إذا. 

 ممر إستخدام السكنية المناطق في المشاة فعلى الترام سكة تواجد و مزدوجأ الطريق اذا آان 

 .حصرًا المشاة

 لذلك المخصصة الماآن في فقط يتم الطريق عن المعزولة الحديدية السكك عبور 

 بممر مباشرًة يتصل العام النقل حافالت قفمو بقرب من جزيرة بشكل رصيف وجود حال في 

 .المشاة ممر على حصرًا يتم الموقف إلى و من عبورفال للمشاة

 ممر هو ذاته بحد ممر آل يعتبر الحالة هذه ففي مزدوج طريق على موجود المشاة ممر آان إذا 

 تفصل جزيرة يوجد حيث المزدوجة الطرق في المشاة لعبور القانون هذا ويسري منفصل،

 .اإلتجاهين بين السير خطوط

 باتًا منعًا يمنع: 

o خلف مناو  المشاة ممرعلى  ذلك في بما السيارات عبور الطريق اثناء على التخطي 

 . الطريق رويئة يعيق جسم اي او الحافلة

o  محدودة فيه الرؤية تكون مكان في الطريق عبور يحظر. 

o مبررة حاجة دون المشاة ممر على الطريق عبور أثناء  التوقف أو ببطئ المشي. 

o الطريق على الرآض. 

o الحديدية السكك على السير. 
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 السالمة رافقتكم
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