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اإلنتاج والنرش من ِقبَل
مفوضية سالمة الطرقات
إذا أردت الحصول عىل هذه الوثيقة بنمط آخر مختلف الرجاء
اإلتصال بنا.
عنوان املكتب:
Level 1, 151 Royal Street
EAST PERTH WA 6004
العنوان الربيدي:
Road Safety Commission
PO Box 6348
EAST PERTH WA 6892
هاتف)٠٨( ١٣٠٠٩٩٩٧٧٢ :
فاكس)٠٨( ٦٥٥٢٠٨٠٢ :
الربيد اإللكرتوينinfo@rsc.wa.gov.au :
اإلنرتنتwww.rsc.wa.gov.au :
رقم اإليداع الدويل (نسخة طباعية):
رقم اإليداع الدويل (نسخة اإلنرتنت):
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إن غريب أوس رتاليا والية هائلة املساحة وهي أكرب من
غريب أوروبا مجتمعة.
كام إن القيام برحلة يف املناطق النائية من غريب
أوس رتاليا تُعترب تجربة رائعة ونحن نعرف أنك
ستستمتع برؤية تضاريس الوالية الفريدة والحياة
الربية والثقافة األبوريجينية لكننا نناشدك يف نفس
الوقت بالقيادة املتأنية يف الظروف غري املعهودة.
وأن تكون ُم دركًا إللتزام اليسار حني القيادة وملخاطر
ال ُدخان الناجم عن ح رائق الغابات ولحيوان الكنغر
حني تناوله الكأل عند الغروب.

ومبا إننا أول املعنيون بالسالمة املرورية يف غريب
أوس رتاليا ،فإننا يف مفوضية سالمة الطرقات نك ِّرس
أنفسنا ملواجهة حوادث الطرقات التي تشكل أكرب
وأكرث أسباب الوفيات واإلصابات يف املجتمع.
نحن فخورون بإنتاج هذه النرشة بالتعاون مع قنصلية
إيطاليا يف مدينة بريث.

نتمنى لك اإلستمتاع برتحالك يف غريب أوس رتاليا!

القيادة يف املدن
والبلدات

إلزم اليسار
تسري كافة املركبات عند الجانب األيرس من الطريق يف أوس رتاليا.
نحن نُدرك أنك إذا كنت غري ُم عتاد عىل القيادة عند الجانب األيرس من
الطريق فإن املسألة قد تتطلب بعض الوقت للتأق لُم واإلعتياد ،لذا ميكنك
إلصاق مالحظة أمامك عىل لوحة األجهزة واملعدات لتذكرك بالبقاء عند
الجانب األيرس من الطريق.
ويجب عليك توخي الحذر اإلضايف عند إق رتابك من تقاطع طرقي أو حني
اإلنعطاف.
أما عىل الطريق متع ِّدد املسارات فيمكنك القيادة عىل املسار األمين فقط
إذا:
		 •
		 •
			
		 •

كنت تقوم بالتجا ُوز
كان املسار األيرس هو مسار خاص تحدي ًدا (للباصات 		
والدراجات)
نت تسعى لتج ُّن ب عائق ما

تسري كافة املركبات عند
الجانب األيرس من الطريق
يف أوس رتاليا.
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كيفية اإلنخراط باملرور
عند إندماج مسارين مرورين إثنني ل ُي صبحا مسا ًرا واح ًدا ،فإن للمركبة املوجودة
يف األمام حق املرور واألولوية.
وإذا كان هناك مساران إثنان وقد إنتهى املسار الذي أنت فيه ،يجب عليك إعطاء
الطريق للمركبات املوجودة يف املسار املروري الذي ستنتقل إليه.
تذكِّر:
•

استعمل دامئًا الغامز (مؤرش اإلنتقال) للتعبري عن نواياك للسائقني
اآلخرين حني اإلنخ راط بحركة املرور

		 •

يجب عليك مجاراة الرسعة القانونية للطريق الذي ستندمجفيه

•

يجب عىل السائقني ترك مسافة فاصلة تسمح للسيارات األخرى
اإلندماج يف املسار

			

		

		

دليل قيادة املركبات عىل الطرقات يف والية غريب أوسرتاليا | 8

املستديرات (الجزر املرورية الفاصلة)
عند دخولك مستديرة مرورية ،إحرص دامئًا عىل إعطاء حق املرور
ألي مركبة أخرى موجودة داخل امل ُستديرة.
اإلنعطاف يسا ًرا:
•

عليك البقاء يف املسار األيرس

القيادة بشكل مستقيم نحو األمام:
•
•
			

عليك البقاء والخروج من نفس املسار
عليك تشغيل الغامز (إشارة اإلنعطاف) قبل الخروج من
املسار

اإلنعطاف ميي ًن ا أو الدوران الكامل باإلتجاه امل ُعاكس:
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•

عليك تشغيل الغامز إىل اليمني

•

البقاء يف املسار األمين

•

عليك تشغيل الغامز يسا ًرا قبل الخروج من املسار

عبور الخطوط املرسومة عىل الطريق
ميكنك العبور وتجاوز الخطوط املتقطعة عندما يكون ذلك آم ًن ا لكن
يجب أن تبقى يف الجانب األيرس متى أمكن ذلك.
قد تتع َّرض لغ رامة بقيمة  ١٥٠دوال ًرا إذا تجاوزت وقطعت خ طًا متواص الً
(غري متقطع) مرسوم عىل الطريق.
مثة إستثناءات من ذلك:
• ميكنك عبور خط رأيس عند الدخول أو الخروج من طريق؛
• ميكنك أن تعرب عىل خط وسطي إذا كنت تنعطف نحو اليمني أو
تلتف بإتجاه معاكس؛
		
• إذا كنت مضطر لتج ُّن ب عائق ما فيمكنك حينئذ العبور عىل الخط
املرسوم عىل الطريق إذا كانت رؤيتك واضحة لحركة املرور أمامك .
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مركبات الطوارئ
يجب عليك يف طرقات والية غريب أوس رتاليا أن ت ُتيح ملركبات الطوارئ
املرور بسهولة وهى مركبات تستعمل األضواء الزرقاء أو الحم راء الوامضة.
حني تكون مركبة الطوارئ قادمة:
		
		
		

•

عليك إعطاءها أولوية املرور عرب اإلنتقال إىل أبعد طرف ممكن
عند يسار الطريق.

•

إذا تع ذَّر عليك التحرك إىل اليسار ،خفف رسعتك واستعمل غامز
اليسار واتِ ح ملركبة الطوارئ يك تتجاوزك.

•

إذا كنت يف املسار األي رس ،أتِ ح للمركبات األخرى من املسار املجاور
فرصة اإلنتقال إىل مسارك إذا إحتاجت إىل ذلك.

يجب أن تسمح ملركبات الطوارئ
التي تستعمل األضواء الزرقاء أو
الحمراء الوامضة املرور بسهولة.
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حامية امل ُشاة
إن امل ُشاة أكرث الذين يتعرضون ألخطار الحوداث الطرقية .يجب عىل
السائقني إعطاء أولوية العبور لل ُم شاة:
• حني اإللتفاف واإلنعطاف؛
• عند اإللتفاف نحو اإلتجاه امل ُعاكس؛
• عند كافة التقاطعات الطرقية وشاخصات الوقوف؛

هل تعلم؟
إن كافة املناطق املحيطة باملدارس
تخضع لرسعة قصوى قدرها ٤٠
كلم/س عند أوقات الوصول واملغادرة.

تقاسم وتشارك الطرق مع ممتطي الدراجات
الهوائية
إن ممتطي الدراجات الهوائية من كافة األعامر مسموح لهم بالركوب
عىل أرصفة امل ُشاة يف غريب أوس رتاليا لكن لل ُم شاة الحق واألولوية.
أما عىل الطريق ،فيجب عىل السائقني إعطاء الطريق ل راكبي الدراجات
الهوائية.
يجب عىل السائقني ترك مسافة آمنة فاصلة (مرت واحد عىل األقل) ما بني
مركباتهم وممتطي الدراجات الهوائية.
وإذا تع ذَّر تجاوز راكب الدراجة بشكل آمن ،يجب عليك تخفيف الرسعة
واإلنتظار حتى تتمكن من ذلك بسالمة وأمان.
وال يُ سمح لسائقي السيارات القيادة عىل مسار مخصص للدراجات
الهوائية سوى ملسافة  ٥٠م رتًا وذلك بهدف الوقوف أو إركان املركبة يف
موقف مخصص إلركان السيارات.

يجب عىل السائقني إعطاء
راكبي الدراجات الهوائية أولوية
املرور عىل الطريق.
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هل تعلم؟ إن
األوسرتاليون يشريون إىل
اإللتفاف باإلتجاه املعاكس
بعبارة “يوـ وي”.

اإلنعطاف باإلتجاه امل ُعاكس
يجب عىل السائقني الذين يريدون اإلنعطاف باإلتجاه امل ُعاكس
إعطاء أولوية املرور لكل مستعميل الطريق اآلخرين وأن يستعملوا
غامز املؤرش لديهم.
ويجب عىل السائق اإلمتناع عن اإللتفاف باإلتجاه امل ُعاكس:
		

		

•

إذا كانت رؤية الحركة املرورية غري واضحة للسيارات
القادمة من األمام

•

عند اإلشارة الضوئية (إالَّ إذا سمحت اإلشارة بذلك)

•

عند وجود شاخصة مرورية تنص عىل “منع اإللتفاف
باإلتجاه املعاكس”

•

عىل الطرقات الرسيعة.
دليل قيادة املركبات عىل الطرقات يف والية غريب أوسرتاليا | 14

الرشود عن اإلنتباه جراء الهاتف املحمول
تتمتع والية غريب أوس رتاليا مبناظر رائعة وفريدة ،لذا أطفئ هاتفك
املحمول واستمتع باملناظر ال رائعة.
ويُ عترب مخال ًف ا للقانون القيام بكتابة رسالة نصية أو النظر إىل رسالة
تواص ل أثناء
نصية أو رسالة مص َّورة أو رسالة إلكرتونية أو ما شابه من ُ
القيادة ،حتى وإن كان الهاتف املحمول ميكن تشغيله دون اللمس.
وميكنك أثناء القيادة أن تقوم فقط بلمس الهاتف املحمول الستقبال أو
إنهاء مكاملة هاتفية إذا كان الهاتف مثب تً ا بأمان يف السيارة.
وإذا كان الهاتف غري مثبت بأمان يف السيارة ،فال ميكن استعامله أو ملسه
إالَّ الستقبال أو إنهاء مكاملة هاتفية دون ملس الجهاز (مث الً ،استعامل
التشغيل بالصوت ،مجموعة بلوتوث للسيارة بدون استعامل اليدان،
جهاز يف األذن أو سامعة الرأس) .ميكن استعامل نظام ( GPSالنظام
العاملي لتحديد املواقع) من ِق بَ ل السائق أثناء القيادة إذا كان األمر ال
يتطلب ملس لوحة املفاتيح أو الشاشة.

الغرامات
 ٤٠٠دوالر وحسم ثالث نقاط جدارة
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القيادة تحت تأثري الكحول
تشتهر والية غريب أوس رتاليا مبناطق شاسعة من زراعة الكرمة
وخاصة يف الجنوب الغريب ،لكن يجب اإلنتباه والحذر إىل أن القيادة
تحت تأثري الكحول بحيث تكون نسبته يف الدم تفوق  ٠،٠٥مخالف
للقانون حيث هناك غ رامات ومخالفات مالية واملنع من قيادة
السيارة وحتى السجن بالنسبة للمخالفة الثانية.
كام يفرض القانون مستوى الصفر من الكحول يف الدم بالنسبة لِ ـ:
•

السائقني ال ُج دد

•

حملة شهادات السوق اإلستثنائية

•

السائقني الذين منعوا مؤخ ًرا من القيادة

•

سائقي املركبات التي تتجاوز  ٢٢،٥ط ًن ا

•

الباصات ،سيارات التكيس ومركبات األجرة الصغرية.

القيادة تحت تأثري املخدرات
تتمتع الرشطة بسلطة توقيف السائقني الذين يُ شتبه بأنهم
يقودون تحت تأثري أي مادة مخ ِّدرة.
قد يُ طلب من السائق الخضوع لفحص ال لُعاب أو فحص الدم.
إن الغ رامة القصوى التي تفرضها املحاكم حال ًي ا ج راء القيادة تحت
تأثري املخدرات هي غ رامة  ٥٠٠٠دوالر أو السجن ملدة  ١٨شهر.
هل تعلم؟ إن  ٪٣٧من الذين قتلوا عىل طرقات غريب أوس رتاليا سنة
 ٢٠١٥كانوا متأثرين باملخدرات.

أحزمة األمان تنقذ الحياة
تذكر دامئًا رضورة استعامل أحزمة األمان قبل الرشوع برحلتك! إن
استعامل حزام األمان هو أحد أسهل الطرق لحامية السائقني والركاب يف
املركبة.
يجب أن يكون األطفال حتى السابعة من العمر مقيدون بشكل صحيح
مخص ص لألطفال أو مقعد مرتفع لألطفال .وتوجد آلية
ضمن مقعد
َّ
حساب ملعرفة املقعد الصحيح حسب طول ووزن طفلك يف املوقع اآليت:
.rsc.wa.gov.au
ميكن تغريم السائقني والركاب عىل حد السواء إزاء عدم استعاملهم
ألحزمة األمان.
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ركوب الدراجات النارية
إن راكبي الدراجات النارية والسكوتر هم األكرث عرضة للخطر
عىل طرقات غريب أوس رتاليا وذلك لعدم وجود ما يحميهم جسديً ا
ولحجمهم الصغري مقارنة باملركبات اآللية األخرى.
يجب عىل ممتطي الدراجات وركابهم امل ُرافقني استعامل خوذات
الرأس الواقية امل ُطابقة للمعايري األوس رتالية.
ال يُ سمح لألطفال دون  ٨سنوات أن يكونوا ركابً ا ُم رافقني عىل
الدراجات.
خذ اس رتاحات لتج ُّن ب التعب واإلرهاق إزاء الركوب ملسافات طويلة.
كام إننا نشجع ممتطي الدراجات النارية والركاب امل ُرافقني عىل
إرتداء املالبس الواقية املالمئة.

أنظمة وقوانني إجازات السوق
يجب أن تحمل معك إجازة السوق خاصتك الصادرة من الخارج إضافة
إىل ترجمة عنها أو أن يكون لديك ترصيح دويل بالقيادة ( )IDPأثناء
قيامك بقيادة مركبة.
وإذا كانت رخصة القيادة خاصتك الصادرة عن دولة خارجية ال تحمل
صورة فوتوغ رافية تُع ِّرف بك ،يجب عليك الحصول عىل ترصيح دويل
بالقيادة ( )IDPقبل السفر إىل أوس رتاليا إذا كنت تنوي إستئجار سيارة.
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القيادة يف األرياف
والرباري

القيادة عىل طرق غري ُم ع بَّ دة

إن الطرقات خارج املدن والبلدات يف غريب أوس رتاليا يكون لديها
أط راف من ال ُح ىص أو قد تكون يف املناطق األخرى مصنوعة من
ال رتاب األحمر وال ُح ىص الصغرية غري امل ُع بَّ دة.
وتكون ال ُح ىص الصغرية شبيهة بالك رات الصغرية تحت إطارات
السيارة .الرجاء تخفيف الرسعة عند املنعطفات وعدم الكبح بشكل
ُم فاجئ ألن ذلك قد يعرضك لإلنزالق.
كام عليك اإلنتباه والحذر إىل أن الطرق غري امل ُعبدة والرملية ترتك
خلفها غيوم كبرية من الغبار وتُعيق الرؤية ،لذا يجب عليك ترك
حرص ا عىل السالمة.
مساحة آمنة خلف املركبات األخرى ً
ويجب أن تكون مستع ًدا إلنطالق الغبار وال ُح ىص من السيارات
القادمة من اإلتجاه امل ُعاكس.

خ ِّف ف رسعتك عند
املنعطفات وال تكبح بشكل
مفاجئ.
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هل تعلم؟
إن الحيوانات الربية األوسرتالية
تكون يف ذروة حركتها عند بزوغ
الشمس وغروبها.

الحيوانات الربية عىل الطرقات
إنه ملن امل ُثري رؤية الحيوانات الربية األوس رتالية لكن يجب عليك
اإلنتباه إىل أن الحيوانات املتنقلة كالكنغر واملوايش والجامل بل
وحتى الطيور الكبرية التي قد تقف عىل الطريق معرتضة مسار
مركبتك.
ويف هذه الحالة ،استعمل املكابح وأطلق العنان للزمور.
عليك اإلنتباه إىل أن الحيوانات عىل الطريق سيص ُع ب التنبؤ
بحركتها وقد تتو ّج ه أحيانًا نحو مركبتك بدالً من اإلبتعاد عنها.
عليك القيادة ببطء وأالَّ تحاول اإللتفاف حول الحيوان ألنك قد
تفقد السيطرة عند حافة الطريق غري امل ُع َّب د.
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انخفاض مدى الرؤية  /اإلنقشاع
إن الظروف املناخية الحارة والجافة يف غريب أوس رتاليا تجعل
الشواطئ مثرية لإلهتامم لكنها قد تُس ِّب ب أيضً ا يف خطر ح رائق
الغابات.
تج َّن ب القيادة حني يكون هناك ُدخان عىل الطريق.
إن األمطار الغزيرة يف موسم املطر تخ ِّف ض من مدى الرؤية
واإلنقشاع وتزيد من املخاطر عىل الطرقات.
قُم بتشغيل املصابيح الرئيسة واستعمل ماسحات الزجاج الحاجب
وال تحاول عبور الطرقات املغمورة باملياه.
خ طِّط لرحلتك يك تتج َّن ب الطرقات املتأثرة بال ُدخان املنبعث من
ح رائق الغابات أو الفيضانات .وتتوافر “اإلنذارات” حول آخر وأحدث
األحوال والظروف عىل الطرقات من املوقع .mainroads.wa.gov.au
كام إن القيادة بإتجاه وجهة الشمس مبارشة تشكل خط ًرا .خذ
فرصة إس رتاحة لحني تُصبح الشمس مرتفعة يف كبد السامء أو
القيادة يف املساء ،وإنتظر لحني غروب الشمس ثم ارشع بالقيادة
ضمن إطار ومدى الرؤية ملصابيحك األمامية الرئيسة.
تج َّن ب القيادة حني وجود ال ُدخان عىل الطريق.
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التعب واإلنهاك إزاء القيادة ملسافات طويلة
تغطي غريب أوس رتاليا مسافة قدرها  ٢،٥مليون كلم مرب ًع ا ــ وهذه
مساحة أكرب من أوروبا الغربية بأكملها أو أربعة أضعاف مساحة
والية تكساس.
استعمل خارطة تفصيلية وحديثة للطرقات ،وح ِّدد نقاط رحلتك
إستنا ًدا إىل املسافات ود ِّون املسافات التي ستقطعها يك تعلم دامئًا
املسافة التي إجتزتها.
تذكَّر دامئًا أهمية أخذ أقساط راحة من عناء القيادة يك تستمتع
باملناظر الخالبة وتسرتخي .تقاسم القيادة مع صديق لك.
إن رشب املاء فكرة رائعة لتج ُّن ب اإلرهاق .احمل معك ما ال يقل عن
٤ــ ٥لي رتات من املاء لكل شخص يف اليوم الواحد.
تذكر رضورة أخذ قسط من ال راحة يف الليل قبل الرشوع برحلة
طويلة .ويجب أالَّ تقود إذا شعرت بالتعب.
حني التن ُق ل يف غريب أوس رتاليا ،فإنه من امل ُفيد اإلعتياد عىل التوقُّف
مخص صة لذلك والتم تُّ ع باملنظر
وأخذ قسط من ال راحة يف مناطق
َّ
امل ُجاورة .وبعدما تشعر باإلنتعاش ثانيةُ ،ع د للرشوع برحلتك مرة
أخرى.

تجاوز القطارات الطرقية
حجم يف العامل وت ُعرف
تُعترب أوس رتاليا بل ًدا لبعض أكرب الشاحنات
ً
بِـ “القطارات الطرقية” والتي تحتاج إىل الكثري من العناية والحذر
عند تجاوزها.
		
		

		
		

•

ستحتاج إىل مسافة طويلة مستقيمة من الطريق عىل
أن تكون واضحة الرؤية ألطول مدى لرؤيتك.

•

كُن حذ ًرا إذ قد يتط لَّب األمر بعض الوقت لتجا ُوز أحد
هذه الشاحنات الطويلة.

•

خذ وقتك وحافظ عىل مسافة فاصلة لعدة سيارات 		
سليم وآمنا 		
خلف الشاحنة .وعندمايكون الوضع
ً
للتجاوز ،استعمل غامز اإلشارة وإنتقل إىل املسار 		
الوسط وارفع رسعة مركبتك وتجاوز برسعة.

•

إذا كنت تقطر قافلة أو مقطورة ،فسيكون من األفضل
عدم محاولتك التجاوز ُم طل ًق ا .إنتظر لحني وجود مسار
		
مخصص للتجاوز حيث يكون ذلك آم ًن ا وال
يه ِّدد السالمة ثم قم بالتجا ُوز.
هل تعلم؟
إن القطارات الطرقية قد يبلغ
طولها  ٥٣،٥ك ًرتا ( ١٧٥،٥قد ًم ا)
وتقطر خلفها من  ٢إىل  ٣أو ٤
مقطورات يف آن واحد.
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املركبات

إذا كنت ستستأجر أو ستستعري سيارة للقيام برحلة يف غريب
أوس رتاليا ،يجب عليك الحصول عىل نصيحة بشأن الط راز األفضل
لظروف الطرقات .إن الطرقات املخصصة لسيارات الدفع الرباعي
ليست املكان املالئم للسيارات العادية.
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بعض الشاخصات الطرقية يف غريب أوسرتاليا
غال ًب ا ما تتقاطع خطوط السكك الحديدية مع الطرقات يف
غريب أوس رتاليا .قف عند شاخصات التحذير وإنتظر لحني
مرور القطار أو القطارات.

هذه الشاخصات الوامضة غال ًب ا ما تكون موجودة خارج
املدارس .خ ِّف ف رسعتك إىل  ٤٠كيلوم ًرتا يف الساعة وراقب
لوجود األطفال.

إن املستدي رات قد تُس ِّب ب التشويش .تذكَّر أهمية القيادة
إىل اليسار بإتجاه يحايك عقارب الساعة.

شاخصات الرسعة املفتوحة عىل بعض الطرقات النائية .إن
الرسعة القصوى يف هذه املناطق هي  ١١٠كلم/س ــ وتذكَّر دامئًا
أهمية القيادة مبا ي راعي الظروف.
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