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  دليل
 القيادة 

 على طرقات غربي أستراليا



 من إنتاج ومنشورات
 مفوضية السالمة على الطرقات

اكتوبر ٢٠٢١

الرجاء االتصال بنا إذا أردت هذه الوثيقة بنسق آخر. 

عنوان المكتب:

 Road Safety Commission 
Level 1, 151 Royal Street 

EAST PERTH WA 6004

العنوان البريدي:

Road Safety Commission 
PO Box 6348 

EAST PERTH WA 6892

 هاتف: 772 999 1300
 فاكس: 0802 6552 (08)

info@rsc.wa.gov.au :بريد الكتروني 
www.rsc.wa.gov.au :إنترنت
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إن غربي أستراليا أكبر مساحة من غربي أوروبا بأكملها.

ع كثيًرا  التضاريس والحيوانات البرية والنباتات والمناخ والطقس والثقافة األبوريجينية تختلف وتتنوَّ

في مختلف أنحاء الوالية. المناطق الريفية والنائية في غربي أستراليا توِفر على وجه التحديد تنوًعا 

كبيًرا في التجارب الفريدة والُممتعة.

المسافات بين المواقع غالًبا ما تكون أكبر وأطول مما تتوقعه. ُتدِرج هذه النشرة قواعد الطرقات 

الرئيسة وهي بمثابة دليل إلى بعض الظروف واألحوال التي قد تختبرها. نحن نريد لك االستمتاع 

في اكتشافك غربي أستراليا والحفاظ على سالمتك. الرجاء القيادة بسالمة وأمان. استمتع بتجوالك 

وترحالك في غربي أستراليا!



إن مفوضية السالمة على الطرقات معنية بخفض وطأة الصدمات على الطرقات ـ وهي إحدى أكبر 

وأكثر أسباب الوفيات واالصابات في المجتمع. نحن نشجع مستعملي الطرقات على القيادة بسالمة 

وتجنُّب االصطدامات.

دة حول أنظمة الطرقات والمخالفات في  توجد معلومات ُمحدَّ

https://www.rsc.wa.gov.au/Rules-Penalties 

                امسح الباركود لزيارة موقع سالمة الطرقات لالطالع على المزيد 

عن األنظمة والتعرف على الغرامات في غربي أستراليا.
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 أشياء يجب 

معرفتها



أشياء يجب معرفتها

الزم اليسار دائًما أثناء القيادة.   •  
خطِّط لرحلتك.  •  

•   كن يقًظا لخطورة الُدخان الناجم عن حرائق الغابات والغبار الذي ُتسبِّبه المركبات األخرى والرياح الشديدة.   
تجنَّب القيادة عند وجود الُدخان في المنطقة.

•   تجنَّب الطرقات المغمورة بمياه الفيضان. تجنَّب القيادة عبر طرقات تغمرها مياه الفيضان. قد تكون هذه المياه   
أعمق وأسرع مما تبدو عليه.

لالطالع على التحذيرات واإلنذارات راجع:   
الطرقات الرئيسة "خارطة السفر"        

.mainroads.wa.gov.au       

•   انتبه وتيقظ لوجود المواشي والكنغر والنعامات والحيوانات البرية األخرى على الطرقات وخصوًصا    
عند الغروب.

ال تنعطف يساًرا عند إشارة مرور ضوئية حمراء.  •  
•  تخفِّض األمطار الغزيرة من مسافة الرؤية وتزيد األخطار.  

ـ  يجب مراعاة الظروف الجوية حين القيادة.   
ـ  قُم بإضاءة المصابيح الرئيسة الكاشفة.    

ـ  استعمل ماسحات الزجاج الحاجب.   
- ال تحاول أبًدا عبور طرقات مغمورة بمياه الفيضان.   

أنظمة وقوانين رخص القيادة

 يجب أن تكون بحوزتك حين القيادة رخصتك الحالية الصادرة من الخارج مع 
 ترجمة لها إذا كانت الرخصة األصلية غير متوافرة باإلنجليزية أو أن 

.(IDP) تكون بحوزتك رخصة قيادة دولية

 إذا كنت تعتزم القيادة أو ركوب دراجة آلية في أستراليا ورخصة قيادتك الصادرة من 
 الخارج ال تحتوي على صورة لك، فيجب عليك استصدار رخصة قيادة دولية 

(IDP) من بلدك األصلي قبل المغادرة.
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 هيئة طوارئ غربي أستراليا
emergency.wa.gov.au



 القيادة

اآلمنة 



الزم اليسار

تسير كل المركبات في أستراليا عند الجانب األيسر من الطريق.

إذا كنت غير ُمعتاد على القيادة على الجانب األيسر، ألِصق إشعاًرا على التابلوه (لوحة القيادة) يذكِّرك بالتزام اليسار. 
إن بعض شركات تأجير السيارات وضعت الصقات تذكِّر بضرورة التزام اليسار داخل مركباتها.

عند الوصول إلى تقاطع طرقي أو القيام باالنعطاف، يجب توّخي الحذر اإلضافي. 

د المسارات حيث السرعة القصوى هي ٩٠ كلم/س أو أكثر، يجب أن تبقى في المسار األيسر إالَّ إذا:  في طريق متعدِّ
كنت تقوم بالتجاُوز.   •  

ًصا للباصات أو لراكبي الدراجات. كان المسار األيسر مخصَّ   •  
تقوم بتفادي عائق ما.   •  
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عبور خطوط مرسومة على الطريق

إن الخطوط المرسومة على الطريق دليل حول كيفية استعمال الطريق، ومن هذه الخطوط خطوط حافة الطريق 
وخطوط المسارات وخطوط وسط الطريق.

عة: هناك ثالثة أنواع من الخطوط الُمفردة المستمرة غير الُمتقطَّ

م وُتبيِّن حافة الطريق  خطوط الحافة ترسِّ  .١  
•  ال يمكن عبور خط حافة الطريق إالَّ عند دخولك أو مغادرتك الطريق، أو التجاوز من يسار مركبة تنعطف    

.(UـTurn) يميًنا أو عند قيامك بدوران كامل

دة لحركة المرور في نفس االتجاه د مسارات متعدِّ خطوط المسارات ُتحدِّ  .٢  
إذا كان خط المسار متواصالً غير متقطع، ال تعُبر هذا الخط لتغيير المسارات.   •  

خط الوسط/الفاصل يفصل المسارات التي تنتقل باتجاهات مختلفة.  .٣  
•  إذا كان خط الوسط/الفاصل متواصالً غير متقطع، يجب أالَّ تعبره إالَّ إذا كنت تنعطف يميًنا لمغادرة أو دخول   

 طريق، أو عند قيامك بدوران كامل (TurnـU). ينطبق نفس المبدأ إذا كان هناك خط متواصل غير متقطع 
على يسار أو يمين خط وسطي متقطع أو ُمنقَّط.

•   إذا كان هناك خط متقطع أو منقَّط على يسار خط متواصل فيمكنك أن تعبر أو تتجاوز هذه الخط إذا كان ذلك    
ال يهدد السالمة. ال تعبر إذا كان الخط المتواصل غير المتقطع على يسار الخط المتقطع أو المنقَّط. 

د  •  االستثناء: يمكن عبور خط متواصل عند تجاوزك لراكب دراجة هوائية ـ لكن فقط إذا كان ذلك آمنا ال يهدِّ  
 السالمة. كما يجب أن ُتبقي مسافة أمان تفصل بين مركبتك وراكب الدراجة الهوائية. راجع أيًضا الصفحة

١٥ ]تقاُسم الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية[.
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خط منفرد متواصل )يجب عدم عبوره أبًدا للتجاوز(

ع خط متقطِّ

خط مزدوج متواصل )يجب عدم عبوره أبًدا للتجاوز(

 خط منفرد متواصل )يمكن تجاوزه فقط عندما يكون الخط المنقَّط إلى يسار 
الخط المتواصل وأمكن القيام بذلك بأمان(
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تفقُد حالة المركبة 

 إذا استعرت أو استأجرت سيارة فاطلب النصيحة حول الطراز األفضل لرحلتك، وُخذ ظروف وأحوال 
الطرقات بعين االعتبار. 

إن الطريق الوِعر وبعض الطرقات غير الُمعبَّدة ليست مالئمة كي تستعملها السيارة العادية.

اتبع نصيحة شركة تأجير السيارات بخصوص السالمة والمركبة المالئمة لالستعمال.

إذا كنت تستعير سيارة من أحد أفراد العائلة أو من صديق فاحرص على أن يغطي تأمين مالك السيارة السائقين 
اآلخرين، وافحص سالمة السيارة.

 •    تفقَّد المصابيح الرئيسة الكاشفة ومصابيح المكابح والغمازات ومصابيح الرجوع، 
وُخذ معك ُبصيالت مصابيح احتياطية.

•   تفقَّد حالة اإلطارات واإلطار االحتياطي. 
ـ افحص اإلطارات وتأكد من عدم وجود تشقُقات وانتفاخات جانبية أو غير ُمنتظمة.  

ـ تأكد من عدم وجود أشياء غريبة عالقة في اإلطارات، فإن وجدتها فانزعها.  
ـ  يجب أن يكون عمق مداس اإلطار أكثر من ٣ ملم أو بحجم رأس عود الثقاب. فإن وجدته دون    

ذلك فيجب استبدال اإلطار. 
ـ  تأكد من إن إطارات المركبة واإلطار االحتياطي منفوخة وفق مقاس الضغط الصحيح. إن الضغط   

ن على لوحة موجودة داخل باب السائق. امتنع عن النفخ الُمفرط  الصحيح إلطارات سيارتك ُمدوَّ
لإلطارات. 

ـ  بعض السيارات بها عجالت احتياطية تختزل المساحة كإطار احتياطي. ال تستعمل العجلة   
االحتياطية التي تختزل المساحة سوى للقيادة حتى إصالح اإلطار المثقوب فقط. السرعة تكون 

عادة بما ال يتجاوز ٨٠ كلم/س.
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  •   تفقَّد الشفرات المطاطية لمساحات الزجاج الحاجب، وتأكد من أنها في حالة جيدة، 
 وأن سائل غاسلة الزجاج عند المستوى الصحيح. نظِّف الزجاج الحاجب من الداخل 

والخارج لتحسين الرؤية إلى أقصى حد.

د. •  تفقَّد مستوى الزيت ومادة المبرِّ

 •   قُم بفحص المكابح بعيًدا عن حركة المرور والسير. إذا أصدرت المكابح صوت صرير 
أو طحن فقد تكون بحاجة للصيانة. 
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 )WD4( المسار الذي تسلكه مركبات الدفع الرباعي 
غير مالئم للسيارات التقليدية.



حماية الُمشاة 

ى مزيد من الحذر وتشارك الطرقات  الُمشاة ممن يستعملون الطرقات أكثر ُعرضة من غيرهم للمخاطر، لذا توخَّ
معهم بلطف. 

السائقون وراكبو الدراجات

ينبغي على السائق أو راكب الدراجة إعطاء األولوية على الطريق للُمشاة:
عندما تقوم باالنعطاف  •  

(UـTurn) عند الدوران الكامل  •  
عند شاخصات/ إشارات الوقوف  •  

عند مسار فرعي حيث توجد شاخصات/ إشارات "قف" أو خط "قف".  •  

 للُمشاة حق أولوية العبور عند معابر الُمشاة الُمرقطة حيث ُترسم عالمة الخطوط البيضاء على الطريق وعند 
المعابر حيث إشارات العبور الضوئية عند إشارات المرور والتقاطعات.

الُمشاة

م بالمرور، يجب عدم العبور إالَّ عندما تكون إشارة/ضوء الُمشاة   حين العبور من عند إشارة ضوئية للتحكُّ
خضراء اللون. ال تعبر إذا كان ضوء إشارة الُمشاة مستقر على اللون األحمر أو يومض باألحمر. 

تنطبق غرامات على المخالفات.
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تقاُسم الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية

في غربي أستراليا، يجب على السائق أن يتجاوز راكب الدراجة الهوائية الذي ينتقل في نفس االتجاه وفق مسافة 
آمنة، وهي:  

متر واحد على طرقات حيث السرعة القصوى الُمعلنة هي ٦٠ كلم/س أو أقل  •  
متر واحد ونصف على طرقات حيث السرعة القصوى الُمعلنة هي ٦٠ كلم/س أو أكثر  •  

إن قوانين مسافات التجاوز اآلمنة ُتتيح للسائقين عبور خطوط الوسط /الفاصلة بما في ذلك الخطوط المتواصلة غير 
المتقطعة على أن يتم ذلك فقط متى كان األمر آمنا وحين تكون لدى السائق رؤية واضحة لحركة المرور القادم. 

إن قوانين الحد األدنى للتجاُوز ال تنطبق على تجاوز راكبي الدراجات للمركبات.

دة لذلك   يمكنك السير ضمن مسار ُمخصَّص للدراجات لمسافة ٥٠ متًرا وذلك لركن المركبة في مواقف ُمحدَّ
(راجع الرسم أدناه).

تنطبق غرامات على المخالفات.
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دة مواقف ركن محدَّ

مسار الدراجة الهوائية



تقاُسم الطريق مع اآلليات الثقيلة

 اآلليات الثقيلة كقطارات الطريق(راجع الصفحة ٣٢) ، الشاحنات، الباصات، واآلليات الزراعية التي تزن أكثر 
من المركبة العادية وتتطلَّب مسافة إضافية للوقوف. 

 ال تقطع من أمام مركبة ثقيلة عند إشارات المرور الضوئية أو عند إشارات الوقوف أو حيال االزدحام المروي 
إذ قد ال يكون لدى السائق مسافة كافية للتوقُّف.

 يستعمل سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات مراياهم كي ينتبهوا لما هو موجود حولهم. إذا جلست في النقطة 
العمياء/ عدم الرؤية في الشاحنة فإن السائق لن يراك.

ر عليك رؤية مرايا الشاحنة الجانبية فإن سائق الشاحنة ال يستطيع رؤيتك. إذا تعذَّ

تنطبق غرامات على المخالفات.
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ركوب دراجة آلية 

الدراجات اآللية واالسكوتر ال توفر لمستعمليها الوقاية الجسدية التي توفرها المركبات األخرى.

إن اعتمار خوذ الدراجة اآللية الُمطابقة للمعايير األسترالية إلزامي على راكبي الدراجات وركابها. 

ال ُيسمح لألطفال دون الثامنة من العمر امتطاء الدراجة كركاب.

راجع موقع MotoCAP على الويب لإلطالع على درجات السالمة والراحة وللحصول على سراويل الركوب 
والسترات والقفازات الواقية. ويوجد دليل في موقع CRASH على الويب لشراء خوذة الدراجات اآللية الُمطابقة 

للمعايير األسترالية.

تنطبق غرامات على المخالفات.

 موقع MotoCAP على الويب
motocap.com.au

 موقع CRASH على الويب
crash.org.au



كيفية االندماج في حركة المرور

هناك نوعان من مسارات االندماج في غربي أستراليا.

1.  عندما يندمج مساران وينتهيا بمسار واحد، فإن المركبة التي في األمام لها الحق في الطريق.  

2.  إذا كان هناك مساران مرسومان وانتهى أحدهما، يجب إعطاء األولوية للمركبات الموجودة في    
المسار الذي ستنتقل أنت إليه.

 تحلَّى باللباقة والكياسة عند نقاط االندماج، واستعمل غمازات السيارة، وحافظ على مسافة آمنة 
والتزم بحدود السرعة قدر اإلمكان للطريق الذي ستندمج فيه.

تنطبق غرامات على المخالفات.
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عندما يندمج مساران اثنان في مسار واحد 
فإن المركبة التي أمامك لها أولوية في 

الطريق وحق المرور. 



المستديرات

عند دخولك ُمستديرة مرورية، يجب إعطاء حق المرور للمركبات التي سبقت إلى داخل المستديرة.

دة المسارات يجب أن تتقيَّد بأسهم الوجهات المرسومة على الطريق. وفي المستديرة متعدِّ

االنعطاف يساًرا
عند االقتراب قم بتشغيل غماز اليسار من المسار األيسر.  •  

ابق في المسار األيسر وغادر الُمستديرة من هذا المسار.  •  

القيادة بخط مستقيم
ل مؤشر الغماز عند االقتراب. ال تحتاج ألن تشغِّ  •  

ادخل إما من المسار األيسر أو األيمن، وابق في نفس المسار حتى المغادرة.  •  

ل غماز اليسار عند تجاوزك آخر مخرج قبل المخرج الذي تعتزم سلوكه. •  إذا أمكن، شغِّ  

االنعطاف يميًنا أو القيام بدوران كامل
عند االقتراب قم بتشغيل غماز اليسار من المسار األيسر.  •  

ابق في المسار األيسر وغادر الُمستديرة من هذا المسار.  •  

ل غماز اليسار عند تجاوزك آخر مخرج قبل المخرج الذي تعتزم سلوكه. •  إذا أمكن، شغِّ  

تنطبق غرامات على المخالفات.
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 )UـTURN( القيام بالدوران الكامل

إذا كنت ستقوم بالدوران الكامل فيجب دائًما إعطاء كل مستعملي الطريق اآلخرين األولوية وحق المرور وأن تستعمل 
غمازات السيارة.

يجب عدم القيام بالدوران الكامل: 
•  انطالًقا من إشارة المرور الضوئية إالَّ إذا كانت هناك إشارة تدل على أن الدوران الكامل (TurnـU) مسموح به   

حيث توجد شاخصة/ إشارة (TurnـU No) "ممنوع الدوران"   •  
على الطرقات السريعة  •  

إذا لم تكن هناك رؤية واضحة لحركة المرور القادمة  •  

تنطبق غرامات على المخالفات.



السرعات

راقب سرعتك. احرص دائًما على مراعاة الظروف عند القيادة.

ال تتجاوز حدود السرعة أبًدا.  •  

•  تطبق حدود السرعة ِبـ ٤٠ كل/س في بعض المناطق كمحيط المدارس والمناطق التي يتقاسم استعمالها    
الُمشاة والمركبات. هذه المناطق فيها شاخصات/ إشارات مرورية. 

إذا لم تكن هناك شاخصة/ إشارة، تكون السرعة القصوى الُمفترضة في:  •  
- كل المناطق الحضرية هي ٥٠ كلم/س   

- الطرقات السريعة هي ١٠٠ كلم/س   
- الطرقات الريفية المفتوحة هي ١١٠ كلم/س   

•  ال ُيسمح لمن يتعلمون القيادة أو للسائقين الذين يقطرون قافلة كارافان أو قارب أو مقطورة تجاُوز    
سرعة ١٠٠ كلم/س حتى إذا كان الحد األقصى للسرعة أكثر من ذلك.

•  على الطرقات السريعة يجب أالَّ تقل سرعتك عن السرعة القصوى ِبـ ٢١ كلم/س أو أكثر إالَّ إذا    
صادف أن اعترضتك خدمات طوارئ أو ازدحام مروري.

 مناطق المرور المحيطة
 بكل المدارس تكون 

 السرعة القصوى 
 فيها ٤٠ كلم/ س 

 خالل مواعيد وصول 
التالميذ ومغادرتهم.
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مركبات الطوارئ 

 يجب أن تسمح لتجاُوِزك بسهولة من ِقَبل مركبات الطوارئ كالبوليس أو اإلطفاء أو اإلسعاف التي توِمض 
مصابيحها الزرقاء أو الحمراء و/أو ُتطلق أجراس إنذارها.

عند اقتراب إحدى مركبات الطوارئ: 
ك إلى أقصى يسار الطريق.  •  أعِطها الطريق بالتحرُّ  

ك نحو اليسار فخفِّف السرعة واستعمل غمازة اليسار وأِتح الفرصة لمركبة الطوارئ  •  إن لم تستطع التحرُّ   
أن تتجاوزك. 

•  إذا كنت في المسار األيسر فأِتح الفرصة للمركبات األخرى من المسار على يمينك لالنتقال إلى مسارك    
إذا دعت الضرورة. 

ال تنتهك أو تخالف القانون
ك جانًبا) يلزمك بتخفيف سرعتك إلى ٤٠ كلم/س حين تقترب من   إن قانون SLOMO (خفِّف السرعة وتحرَّ

مركبات الطوارئ الواقفة أو مركبات االستجابة للحوادث التي توِمض مصابيحها في موقع حدث ما.

يجب أن تسمح لتجاُوِزك بسهولة من ِقَبل مركبات الطوارئ التي توِمض 
مصابيحها الزرقاء أو الحمراء.



القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات

القيادة تحت تأثير الكحول  

 ُيجري البوليس في غربي أستراليا فحوصات عشوائية لمستويات الكحول في الدم لدى السائقين. الهدف من 
ذلك هو التأُكد من سالمة كل من على الطرقات. إن رفض إجراء هذه الفحوصات مخالف للقانون.

 القيادة بمستوى كحول في الدم يساوي أو يفوق نسبة ٠،٠٥٪ ُمخالف للقانون. قد يكون ذلك مساٍو لكمية صغيرة 
من الكحول. تطبق نسبة صفر كحول كحد أقصى على:

من يتعلمون قيادة المركبات والدراجات اآللية  •  
من بحوزتهم رخص تجريبية )P( لقيادة المركبات والدراجات  •  

َمْن بحوزتهم رخص استثنائية  •  
إذا كنت قد ُحِرمت مؤخًرا واسُتبِعدت من القيادة   •  

إذا كنت تقود مركبة تزن أكثر من ٢٢،٥ طًنا  •  
إذا كنت تقود باص أو تاكسي أو مركبة أجرة صغيرة  •  

يطبق أقصى حد قانوني على السائق الُمشرف أيًضا.

القيادة تحت تأثير المخدرات

يمكن للبوليس توقيفك إذا اشتبهوا بتعُطل قدراتك جراء أي مادة مخدرة. 

قد ُيطلب منك إجراء فحص اللُعاب أو الدم. إن رفض إجراء هذه الفحوصات مخالف للقانون.

تنطبق غرامات على المخالفات.

 إذا كنت تنوي شرب الكحول
فيجب أال تقود!
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تشتيت االنتباه جراء الهاتف المحمول

إن تشتُّت انتباه السائق سبب رئيسي لحدوث الكوارث المرورية. ُتطبَّق بصرامة القوانين بشأن االستعمال غير 
القانوني للهاتف المحمول.

إذا كنت تقود السيارة يمكنك لمس الهاتف المحمول فقط الستقبال أو إنهاء مكالمة هاتفية إذا كان الهاتف في قاعدته 
الُمثبَّتة في المركبة. إذا كان هاتفك غير ُمثبًَّت في قاعدته يقتصر استعماله فقط على استقبال أو إنهاء مكالمة هاتفية 

باستعمال:

التشغيل بالصوت  •  
طاقم بلوتوث للسيارة بدون يدين   •  

 ُيعتبر مخالًفا للقانون تحرير أو إرسال أو النظر إلى رسالة نصية أو رسالة فيديو أو بريد الكتروني أو ما شابه 
من التواُصل أثناء القيادة حتى إذا كان يمكن تشغيل الهاتف دون لمسه.

 يمكن استعمال GPS في هاتفك أثناء القيادة إذا كان ممكًنا تشغيله بدون لمس لوحة المفاتيح أو الشاشة. يجب 
أن يكون قد تم إعداد هذه الخاصية قبل شروعك بالرحلة.

تنطبق غرامات على المخالفات.
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أحزمة األمان ُتنقذ الحياة

أحزمة األمان إلزامية. يمكن تغريمك أنت كسائق وركاب مركبتك أيًضا جراء عدم استعمال أحزمة األمان.

 وبصفتك سائق المركبة فأنت مسؤول عن التأُكد من أن الركاب يضعون أحزمة األمان المالئمة. ُخذ طول 
ووزن األطفال بعين االعتبار عند اختيار األحزمة المالئمة.

أحزمة األطفال وترتيبات الجلوس
يتطلب القانون بالنسبة لألطفال في عمر:

•  أقل من ستة أشهر أن يتم في وسائل تقييد حركة األطفال تتجه نحو الخلف (مثل كبسولة الرضع)  

•  من ستة أشهر إلى أربع سنوات يتم وضعهم إما في مقعد أطفال متجه إما إلى الخلف أو إلى األمام وبه    
شبكة حاضنة تمتص الصدمات.

•  من السنة الرابعة إلى السابعة يتم وضعهم إما في مقعد أطفال يتجه إما إلى األمام أو مقعد ُمرتفع ُمقيَّد    
بشكل صحيح بحزام أمان مربوط بإحكام أو شبكة أمان واقية للطفل.

أطفال تجاوزوا سن السبع سنوات.

 يمكن تقييد األطفال الذين تجاوزوا سبع سنوات من العمر في معقد ُمرتفع أو بحزام أمان للكبار إذا كان 
الطفل كبيًرا بما فيه الكفاية.

أين يمكن لطفلي الجلوس؟

 إذا كان في المركبة صفان أو أكثر من المقاعد يجب على األطفال دون سبع سنوات عدم الجلوس في 
الصف األمامي. 

 يمكن لألطفال من أربع سنوات إلى سبع سنوات الجلوس في المقعد األمامي إذا كانت كل المقاعد الخلفية 
مشغولة بجلوس ركاب دون سبع سنوات.

 يمكن لألطفال ممن بلغوا أو تجاوزوا سبع سنوات الجلوس في أي وضعية جلوس شرط أن يكونوا ُمقيدين 
بشكل مالئم.

للمزيد من المعلومات اتصل بخط معلومات قيود حركة األطفال على 713 780 1300.
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ماذا عن التاكسي وسيارات تشاُرك الركاب؟
 حتى وإن كان هناك قيد مالئم لحركة الطفل فيجب عدم جلوس األطفال دون ٧ سنوات في مقاعد الصف 

األمامي في التاكسي. 

سيارات تشاُرك الركاب
يجب على سائقي خدمات تشاُرك الركاب التأُكد من وضع الركاب ألحزمة األمان. 

رغم إنه ُيوصى بها بشدة، إالَّ أنه ليس هناك ما يفرض على السائق التأُكد من استعمال مقاعد األطفال في السيارة. 
إذا لم يكن في السيارة مقعد لألطفال فيجب حينئذ تقييد حركة األطفال ما بين سنة واحدة وسبع سنوات بحزام أمان 

لشخص بالغ.

تنطبق غرامات على المخالفات.



 القيادة
 في

الغابات 
 القيادة اآلمنة

  في المناطق

 الريفية والنائية



 القيادة
 في

الغابات 
2727

الوقوف ألخذ الصور

ال تقف على الطريق لمشاهدة أو أخذ الصور للمشهد.

للخروج عن الطريق إلى منطقة آمنة:

•  استعمل مؤشر الغماز مبكرا إلعطاء المركبات األخرى قدًرا كبيًرا من اإلشعار بما تعتزم القيام به  
•  توخى الحذر والعناية عند القيادة وال سيما إذا كان كتف الطريق ترابي أو مرصوف بالُحصى، وأرِكن    

السيارة بعيًدا جًدا عن الطريق. 

حين العودة إلى الطريق:

يجب االنتباه إلى أن السيارات قد تكون ُمسرعة بشكل هائل  •  
انتظر لوجود فجوة كافية االتساع في تدفُق السير  •  

م السرعة  •  أفِسح ما يكفي من الوقت لدخول مسار الطريق ثانية دون أن ُتعيق تدفُق المرور وزخِّ   
لمواكبة حركة المرور. 

 توّخى القيادة بعناية وحذر 
)ال سيما إذا كان كتف الطريق ترابًيا أو مرصوف بالُحصى(.



التعب واإلرهاق جراء القيادة لمسافات الطويلة

إن مساحة غربي أستراليا هي ٢،٥ مليون كيلومتر مربع. قد تكون المسافات بين البلدات أطول وأبعد بكثير مما تظن.

لة وحديثة.  استعمل خارطة طريق ُمفصَّ  •  
•  خطط رحلتك حسب المسافات التي تعتزم قطعها مع األخذ باالعتبار ظروف الطرقات والطقس.   

قم بتدوين المسافة التي اجتزتها.  •  
اشرب الماء للمساعدة على تجنُّب اإلرهاق.   •  

احمل معك ما ال يقل عن خمس ليترات من الماء لكل شخص في اليوم.  •  
اصطحب معك وقود إضافي.  •  

استرح في الليل قبل الشروع برحلة طويلة.   •  
ال تقُد إذا شعرت بالتعب.   •  

•  ُخذ أقساط من الراحة بانتظام. توقف دورًيا لالسترخاء واالستمتاع بالمناظر والمشاهد.   
أِعد التزُود بالوقود في كل مرة ُتصادف محطة للوقود.  •  

تقاسم القيادة مع قريب أو صديق.   •  
ال تستأنف القيادة ثانية إالَّ بعدما تشعر باالنتعاش ثانية.  •  
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هل تعلم؟ 
 قد تبلغ المسافة بين محطات الوقود حوالي ٢٠٠ كلم. 

أِعد التزُود بالوقود في كل مرة ُتصادف محطة للوقود. 
اصحب وقود اضافي إذا كنت تعتزم السفر لمسافة طويلة. 



 خفِّف السرعة عند المنعطفات. 
ال تستعمل المكابح بشكل ُمفاجئ.

القيادة على طرق غير ُمعبَّدة )من الُحصى( 

 الكثير من الطرقات الريفية في غربي أستراليا مفروشة بمادة من الحصى الصغيرة. كما يمكن أحياًنا وجود 
حصى عند جانبي وحافتي الطرقات.

تعمل الحصى كالكرات الصغيرة تحت إطارات السيارة، وقد ُتسبِّب انزالق المركبة وفقدان السيطرة عليها.

خفِّف السرعة عند المنعطفات.   •  

ًبا لالنزالق أو فقدان السيطرة على المركبة.  •  ال تكبح بشكل مفاجئ تجنُّ  

•  يجب ان تعرف إن الطرقات المفروشة بالحصى والترابية تنجم عنها غيوم كبيرة من الغبار. هذا ُيعيق    
الرؤية واالنقشاع. في هذه الظروف حافظ على مسافة أمان فاصلة خلف المركبات األخرى. 

 يجب أن تكون مستعًدا أيًضا النطالق الغبار والحصى تجاهك من السيارات المنتقلة من االتجاه المعاكس. 
يجب إضاءة المصابيح الرئيسة الكاشفة على كل الطرقات الترابية.
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تجاُوز قطارات الطريق 

 تعرف الشاحنات بأنها "قطارات الطريق"، وتوجد أكبر وأطول الشاحنات في العالم في غربي أستراليا. قد يصل 
طول بعضها ألكثر من ٥٠ متًرا، ويحتاج تجاُوزها وتخطيها إلى قدر هائل من العناية واالنتباه. 

•  تحتاج إلى مسافة طويلة مستقيمة من الطريق وخالية على مدى البصر.  

يجب أن ُتدِرك أن تجاوز إحدى هذه الشاحنات الطويلة قد يستغرق بعض الوقت.   •  

•  يجب أن تعلم عند التجاُوز أن حركة الهواء الناجمة عن الشاحنات تخلق تياًرا قد يتسبَّب في سحب    
مركبتك تجاه الشاحنة. 

•  ُخذ وقتك. حافظ على مسافة بطول بضعة سيارات خلف القطار. عندما تجد فرصة آمنة للتجاُوز،    
ل الغماز وتجاوز بأمان وسالمة. ال تتجاوز حدود السرعة أبًدا. شغِّ

•  إذا كنت تقطر قافلة أو مقطورة، امتنع عن محاولة أن تتجاوز قطارات الطريق. انتظر لحين بلوغ مسار   
ُمخصَّص للتجاُوز حيث يمكنك التجاُوز بأمان.

•  هناك على الطرقات الريفية المزدحمة مسارات مخصَّصة للتجاُوز كل ٥ إلى ٢٠ كلم. إذا كانت سرعتك    
 ١٠٠ كلم/س فإنك ستجد هذه المسارات تبعد حوالي ٣ إلى ١٢ دقيقة عن بعضها. ال تتجاوز إذا كان ذلك 

د السالمة.  يهدِّ



33

هل تعلم؟ 
 قطارات الطريق قد يصل طولها إلى ٥٣،٥ متًرا 

)١٧٥،٥ قدم( وتتألف من مقطورتين أو ثالث أو أربع 
 مقطورات. التجاُوز بسرعة ١١٠ كلم/س قد يستغرق 

مسافة ٢،٥ كلم أو حوالي ٨٥ ثانية. 
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الحيوانات البرية على الطريق

 يجب أن تنتبه إلى أن الحيوانات الشاردة مثل الكنغر، المواشي أو الجمال وحتى الطيور كبيرة الحجم قد تستقر 
على الطريق أو تعبره أمام مركبتك.  

ويصعب التنبؤ بحركة الحيوانات على الطرقات. فيتجهوا أحياًنا نحو مركبتك بدالً من االبتعاد عنها. 

خفِّف السرعة. أِتح وقًتا للكبح.   •  
د السالمة قم بالقيادة ببطء حول الحيوان.  أطلق بوق المركبة (الزمور). إذا كان األمر ال يهدِّ  •  

•  ال تحاول أن تلتف حول الحيوان وأنت مسرع. قد ُيسبِّب ذلك في أن تصطدم بمركبات أخرى أو فقدانك    
السيطرة عند الحافة المصنوعة من الحصى. 

يحدث أكثر من ٧٠٠٠ اصطدام بالكنغر في أستراليا كل سنة. وقد ُتسبِّب في الحاق أذى بالغ عند تحُرك المركبة 
بسرعة. حوالي ١٥٪ من المركبات التي تتورط في هذه االصطدامات ُتشطب قيودها بالكامل. يكون الخطر في 
أقصى مداه عندما يكون الكنغر في قمة نشاطه عند شروق الشمس وغروبها. يكون الكنغر في ذروة نشاطه في 

الشتاء. 

إنظر أثناء القيادة وتطلع إلى أبعد ما يمكن أمامك وإلى جانبي الطريق لترقُب واكتشاف حركة الحيوانات. 
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ماذا تفعل إذا صدمت حيواًنا؟

إذا تعرَّض أحد الحيوانات األصلية لإلصابة: 

احرص على تحريك مركبتك بعيًدا عن الطريق.   •  

اتصل بخط المساعدة للعناية بالحيوانات البرية على 9055 9474.  •  

•  ال تقترب من كنغر ُمصاب. يتمتع الكنغر بركلة بالغة القوة وقد يتسبِّب لك ببالغ األذى إذا أصابك.  
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إنخفاض الرؤية

 خطط رحلتك لتفادي الطرقات التي تأثرت جراء ُدخان حرائق الغابات أو الفيضانات. لالطالع على التحذيرات 
واإلنذارات راجع: 

الطرقات الرئيسة "خارطة السفر"        
mainroads.wa.gov.au       

ر عليك ذلك، يجب القيادة ببطء مع مراعاة الظروف. تجنَّب القيادة عند وجود الُدخان في المنطقة. إذا تعذَّ

ل أخذ قسًطا من الراحة لحين ارتفاع الشمس  تجنَّب القيادة أو الركوب إذا كانت الشمس ستسطع مباشرة في عينيك. ُيفضَّ
ك ضمن مدى الرؤية لمصابيحك الرئيسة الكاشفة. إلى أعلى في السماء. في المساء، إنتظر لحين غروب الشمس. ثم تحرَّ

كن متنبًها ويقًظا لوجود الحيوانات البرية على الطريق.

 ُيستحسن لك القيادة أو ركوب الدراجة في النهار مع إضاءة مصابيحك 
 الرئيسة الكاشفة. وهذا ما سيجعلك أنت ووجهة سفرك أكثر 

انقشاًعا ورؤية لُمستعملي الطريق اآلخرين.

 هيئة طوارئ غربي أستراليا
emergency.wa.gov.au
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المصابيح الرئيسة الُمبهِرة 

 في معظم الطرقات الريفية والنائية ليس هناك سوى القليل جًدا من مصابيح الشوارع، إن ُوِجدت. 
وعليه ُيسمح لك باستعمال الضوء الُمبِهر في مصابيحك الكاشفة كي ترى أين أنت تقود مركبتك.

عند المدى القريب سّتبِهر المصابيح الُمبِهرة (العالية) السائقين اآلخرين. قد يسبِّب ذلك في االصطدامات. 

ال ُيسمح باستعمال الضوء الُمبهر إذا:

كنت تقود خلف مركبة تفصلك عنها مسافة أقل من ٢٠٠ متر  •  
•  كانت المركبة القادمة بمواجهتك هي ضمن مسافة ٢٠٠ متر ـ أو إذا كانت مصابيحها الكاشفة "منخفضة"    

(أي عدم تشغيلها للمصابيح الكاشفة الُمبِهرة).

يمكن استعمال مصابيح الضباب في حاالت الضباب أو العواصف الرملية أو المطر الغزير. يجب عدم القيادة مع 
تشغيل المصابيح الرئيسة الكاشفة ومصابيح الضباب في نفس الوقت.

تنطبق غرامات على المخالفات.



 شاخصات/ إشارات 
الطريق
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بعض الشاخصات/ إشارات الطرقات في غربي أستراليا

غالًبا ما تتقاطع معابر سكك الحديد في غربي أستراليا مع الطرقات. 

• قف عند شاخصات وإشارات التحذير. 

• انتظر لحين عبور القطار أو القطارات.

غالًبا ما تكون شاخصات / إشارات السرعة الوامضة في محيط المدارس 
وبقربها. 

• خفِّف السرعة إلى ٤٠ كلم/س. 

• إنتبه وتيقَّظ لوجود األطفال.

قد ُتسبِّب الُمستديرات في التشويش. 

 •  احرص دائًما على القيادة إلى اليسار بوجهة عقارب الساعة. 
راجع الصفحة ١٩.

بعض الطرقات الريفية لديها شاخصات / إشارات للسرعة غير ُمحّددة.

•  في هذه المناطق تكون السرعة القصوى هي السرعة القصوى االفتراضية 
المسموح بها في الوالية (حالًيا ١١٠ كلم/س). 

• احرص على مراعاة الظروف عند القيادة.

40
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دليل إلى شاخصات/ إشارات الوقوف

ُيقترح باستعمال الراكب لتطبيق الهاتف الذكي الذي ُيترجم شاخصات / إشارات الوقوف.

ممنوع الوقوف
 ال ُيسمح للمركبات بالوقوف إالَّ إذا تطلبت ظروف المرور والسير ذلك. 

 يمكن أيًضا التعرُّف على أماكن الوقوف من خالل وجود خط أصفر مستمر 
على سطح الطريق إلى جانب وبمحازاة حافة الطريق.

ممنوع ركن المركبات
 الحد األقصى المسموح به للركن هو دقيقتين لنزول أو صعود الركاب أو 

السلع. وبصفتك السائق، يجب أن تبقى ضمن إطار ثالثة أمتار من المركبة.

الركن بموجب بطاقة وقوف
يجب شراء بطاقة من ماكينة بطاقات الركن وعرضها أعلى لوحة القياس 

(التابلوه). ستكون البطاقة صالحة لالستعمال فقط في المنطقة حيث تم شراؤها. 
تأكد من التقيُّد بأي تعليمات ُمدرجة في الشاخصة/ اإلشارة أو في البطاقة أو على 

ماكينة بيع البطاقات. (مثالً، الحد الزمني P1 = ساعة واحدة كحد أقصى). 

الركن والوقوف لوقت محدود
قد تكون هناك عدة خيارات زمنية للركن والوقوف ُمدرجة في اإلشارة الواحدة. 
على سبيل المثال، قد ُيعرض " P2 خيار من ٨ صباًحا ـ ٥،٣٠ مساًء." ويكون 

الوقوف والركن خارج هذه األوقات غير محدود.
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دة االستعماالت مناطق متعدِّ

د القيود المفروضة في أوقات مختلفة من النهار أو الليل. يجب قراءة كل قسم من  دة سُتحدِّ الشاخصات / إشارات المتعدِّ
اإلشارة بالتزامن مع األقسام /األجزاء األخرى. ساعات العمل التي تنطبق لكل غاية ستكون ُمبيَّنة على اإلشارات.  

مسار الباص
 يجب أالَّ تقود أو ُتركن سيارتك في مسارات الباص خالل الساعات الُمشار إليها في اإلشارات أو ما هو مكتوب 

أرًضا على الطريق.

 Clearway مسارات الـ
ُتشير شاخصات / إشارات مسارات الـ Clearway إلى فترات زمنية خالل فترة ذروة المرور حيث ال يمكنك 

.Clearway الوقوف أو ركن مركبتك في مسار الـ

القطر
دة تفيد بأنها "منطقة ممنوع الوقوف،  إذا ركنت سيارتك بما ُيخالف القانون في منطقة بها شاخصات/ إشارات ُمحدَّ
مسار Clearway أو خط باص" فإن سيارتك قد ُتقطر. وإذا حدث ذلك فاتصل بهيئة الطرقات الرئيسة في غربي 

دة فقط. يجب  أستراليا على 138 138. ستتمكن من استعادة المركبة من موقع االحتجاز خالل ساعات الدوام الُمحدَّ
تسديد غرامة كبيرة قبل استرجاع المركبة من موقع الحجز. 
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معلومات وموارد مفيدة

 قُم بتنزيل تطبيق ’St John’s Ambulance ‘First Responder على هاتفك. إذا كنت بحاجة لالتصال 
بالرقم (000) من أجل اإلسعاف فإن التطبيق سُيرِسل تلقائًيا إحداثيات GPS الخاصة بك إلى جهة استقبال المكالمة. 

ع ذلك من الوقت الذي يستغرقه التأُكد من موقعك وإرسال مركبة إسعاف. وُيسرِّ

كما يتضمن التطبيق موارد أخرى. تشمل أدلة التوجيهات لإلسعافات األولية إضافة إلى مواقع أقرب المراكز الطبية 
وأقسام الطوارئ في المستشفيات.

قُم بتنزيل تطبيق ’St John’s Ambulance ‘First Responder على هاتفك.

 ُيقترح أيًضا أن تأخذ األغراض الثمينة معك خارج المركبة عند ركنها وتركها في مواقع تعج بالسياح 
 (حيث تكثر السرقات الُمستهدفة). إن وجود أي شيء ظاهر للعيان داخل السيارة قد يزيد من فرصة تعرُّض 

المركبة للكسر والسرقة.

 St John’s Ambulance ‘First Responder’
www.stjohnwa.com.au/online-resources/st-john-first-responder-app
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