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رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

عام
»بال حوادث مرورية« 

تكمــل مجلــة ســاعد عامهــا الثانــي بســجل حافــل مــن 
المشــاركات يتوجــه التعــاون مــع مديرية المــرور والدوريات 
بشــرطة أبوظبي في العديد من البرامج والمبادرات لرفع 
مســتوى الثقافة في المجتمع من خــال التوعية المرورية 
والمعــارض  المحاضــرات  وتنظيــم  الشــعبية  بالمجالــس 
المرورية والمشاركات المجتمعية بكل من أبوظبي والعين 

والمنطقة الغربية بما يعزز السامة المرورية.

ومع استقبال العام الجديد 2015 نتمنى لكم عام حافل 
باإلنجــازات ”بــا حــوادث مروريــة” ونأمل أن يســاهم هذا 
العدد بما يشــتمله من موضوعات ثقافية مرورية متنوعة 

في تنمية الوعي المروري  المجتمعي.

حيــث تواصــل جمعيــة  ســاعد رســالتها مــن خــال رؤيــة 
شــاملة للعمــل الطوعــي المــروري  لرفع الوعــي والثقافة 
الوعــي  مــن  حالــة  تكريــس  فــي  يســاهم  بمــا  المروريــة 
المجتمعــي تنعكــس نتائجهًا إيجابًا على الســلوك المروري 
وتعميــق الوعــي و الثقافــة المروريــة مــن خــال مواصلــة 
الجهــود المبذولــة التي تســتهدف شــرائح المجتمــع كافة، 
وهي كذلك دعوة مفتوحة للمشاركة من قبل المتطوعين 
بكل ما تجود به قريحتهم للمشاركة في االنشطة المختلفة 
التــي تقــام باختــاف أنواعها مــن الفعاليــات الهادفة إلى 

تعزيز السامة المرورية.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

ساعد تعزز الثقافة المرورية من خالل 16 مجلسًا شعبيًا 

تفاعل إيجابي مع منصة جمعية ساعد »في جيتكس وجلف ترافيك«
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12  لترسيخ شعار للطريق آداب
  وللسرعة مضمار

 التقنيات الرقمية
والسالمة المرورية

قواعد وآداب المرور

 إجراءات يجب على قائد
المركبة اتباعها



كل عام وأنتم بخير

يصدر العدد التاسع من مجلة ساعد بعد حصاد عام من الجهود 
المبذولــة لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع من خال منهجية 
التواصل المجتمعي مع كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات 
الشــراكة  اطــار  فــي  الدولــة  علــى مســتوى  المدنــي  المجتمــع 

االستراتيجية مع شرطة أبوظبي. 

وبلغــت حصيلــة البرامــج التــي قدمتها جمعية ســاعد للحد من 
الحوادث المرورية العام الماضي 2014 نحو 150 محاضرة توعية 
مروريــة وتنظيــم نحو 12 معرضا توعويا اســتفاد من تلك البرامج 

نحو 15الف و208 شخص. 

وتستقبل جمعية ساعد العام الجديد 2015 بتنفيذ العديد من 
البرامج والمبادرات التوعوية التي تعزز رسالتها ورؤيتها وأهدافها 
التي تســعى إلى تحقيقها في نشــر الوعي والثقافة المرورية، 
ونأمل تحقيق مزيد من االنجازات خال العام الجديد الهادفة إلى 
تفعيــل الثقافــة المروريــة واالرتقاء بــدور األســرة والمجتمع في 
الحفاظ على الســامة المرورية من خال االلتزام بقانون الســير 

والمرور والقيادة اآلمنة على الطرقات.

 رئيس التحرير
المقدم/ جمال سالم العامري
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

العــادات  وترســيخ  باملجتمــع  االصيلــة  للقيــم  تعزيــزاً 
ــيق  ــات بالتنس ــرور والدوري ــة امل ــت مديري ــد، اطلق والتقالي
مــع جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة »مبــادرة 
»املجالــس مــدارس للتوعيــة املروريــة » و تتضمــن محــارضات 
وافــام توعويــة وصــور ايضاحيــة مرورية يف 16 مجلســا شــعبيا 
مبجالــس رمــوز املجتمــع بــكل مــن أبوظبــي والعــن مبــا يعــزز 

ــة. ــة املروري الثقاف

ــادرات مبجلــس ســهيل بــن محمــد  ــة تلــك املب وكانــت بداي
املــرر ومجلــس خالــد بــن طنــاف املنهــاىل يف بنــى يــاس 
ــح  ــى بأبوظبــى ومجلــس مفل ــه مهــر الكتب ــد الل ومجلــس عب
بــن عايــض االحبــاىب بالعــن ومجلــس محمــد بخيــت الكتبــى 
ــمحة  ــى بالس ــه الرميث ــد الل ــن عب ــد ب ــس محم ــن ومجل بالع
ــت  ــس بخي ــن ومجل ــى بالع ــد الرميث ــعيد محم ــس س ومجل
ــل  ــيوخ القبائ ــس ش ــت املجال ــن ضم ــى بالع ــويدان النعيم س
ــات  ــة الفئ ــور كاف ــة بحض ــه املختلف ــع واطياف ــوز املجتم ورم
العمريــة ,ناقشــوا مــن خاللهــا طرحــاً مبــارشاً ورصيحــا حــول 

قضايــا الســالمة املروريــة وتعميــق الوعــي املجتمعــي بــرورة 
ــرور ــر وامل ــون الس ــزام بقان االلت

وناقشــت املجالــس التوعيــة املروريــة اهميــة الســالمة 
املروريــة ومــا تســببه الحــوادث املروريــة مــن خســائر برشيــة 
واقتصاديــة واثــار اجتامعيــة ســالبة عــى املجتمع ,واســراتيجية 
ــن  ــه م ــم تحقيق ــا ت ــة , وم ــالمة املروري ــة للس وزارة الداخلي
ــا  ــج غنه ــا ينت ــة وم ــة بخفــض الحــوادث املروري ــج ايجابي نتائ
مــن وفيــات واصابــات بليغــة , ودور املجتمــع واالرسة يف 

ــة  ــالمة املروري ــى الس ــاظ ع الحف

كــام تطرقــت املجالــس إىل بعــض الســلوكيات الســلبية 
التــي يقــوم بهــا بعــض الشــباب املتمثلــة يف التهور«وتفحيــط 
ــن  ــد م ــى يف الح ــع املح ــاهمة املجتم ــالت« ورضورة مس الوي
املجالــس  يف  املشــاركون  واكــد   , الســلبية  الظواهــر  تلــك 
الشــعببية اهميــة الطــرح الــذى تتبــاه املــرور مــن خــالل تلــك 
ــع  ــرور واملجتم ــن امل ــارش ب ــل املب ــزز التواص ــا يع ــس مب املجال
ــي . ــرورى املجتمع ــى امل ــة والوع ــيخ الثقاف ــاهم يف ترس ويس

مجلس سعادة عبدالله مهير الكتبي

ضمن مبادرة المجالس مدارس

ساعد تعزز الثقافة المرورية من خالل 16 مجلسًا شعبيًا 
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

عمقــت جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة 
بالتنســيق مــع مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي 
الثقافــة املروريــة مــن خــال برنامــج )يلســة الفريــج( الــذى 
ــدف  ــي به ــة مؤخــراً بأبوظب ــة األرسي ــه مؤسســة التنمي نظمت

ــع. ــراد املجتم ــن اف ــق التواصــل والتامســك ب تعمي

وأفــاد املقــدم جــامل ســامل العامــري املديــر التنفيــذي 
ــة  ــج »يلس ــة يف برنام ــة املروري ــات التوعي ــة ان فعالي للجمعي
الفريــج« يــأيت يف اطــار االهتــامم بتوفــر االمــن املــروري لــأرسة 
باعتبارهــا املكــون الرئيــي يف املجتمــع والــذي تنعكــس عليــه 
االثــار الســلبية املبــارشة لنتائــج الحــوادث املروريــة مــن 

ــة.  ــة واالقتصادي ــي االجتامعي النواح

ــي  ــج املجتمع ــرور يف الربنام ــاعد وامل ــاركة س ــال إن مش وق
تــم اعدادهــا لتناســب أفــراد األرسة كلهــم مــن خــالل الجمــع 
بــن الربامــج التوعويــة املروريــة التــي يســتفيد منهــا الصغــار 

والتســلية   وااللعــاب  التعليميــة  الرفيــه  وبرامــج  والكبــار 
ــا  ــم هداي ــا تقدي ــاء يتخلله ــة لأبن ــابقات مروري ــمل مس وتش

ــن.  ــة للفائزي قيم

ــرورة  ــج« ب ــة الفري ــالل »يلس ــن خ ــز م ــار إىل الركي وأش
اإللتــزام بقانــون الســر واملــرور ودور االرس يف تعزيــز الجهــود 
ــا  ــوم به ــي يق ــلبية الت ــلوكيات الس ــن الس ــد م ــة للح املبذول
بعــض الشــباب املتمثلــة يف القيــادة بــدون رخــص ســوق 
ــان  ــزام االم ــط ح ــة ورب ــات القانوني ــاوز الرسع ــور وتج والته
والتجــاوز مــن كتــف الطريــق التــي تصــل عقوبتهــا إىل حجــز 
املركبــة ملــدة شــهر والغرامــة املاليــة 1600 درهــم و18 نقطــة 
مروريــة، وتحويلهــم إىل النيابــة يف حالــة تكــرار املخالفــة 
وحذرهــم مــن تجــاوز االشــارة الضوئيــة الحمــراء والتــي تصــل 
عقوبتهــا إىل حجــز املركبــة ملــدة 15 يومــاً إضافــة إىل تســجيل 

ــم. ــة 800 دره ــة املالي ــة و الغرام ــاط مروري 8 نق

جمعية ساعد تعمق التواصل المجتمعي من خالل 

)يلسة الفريج(

مجلس سعادة مفلح بن عايض األحبابي
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

ــة يف هــذه  وتســتند مشــاركة الجمعي
الفعاليــات إىل األهميــة الكــربى التــي 
تنطــوي عليهــا هــذه املعــارض الدوليــة، 
يف  الجمعيــة  توجهــات  يخــدم  مبــا 
ــة  ــق حال ــور وخل ــع الجمه ــل م التواص
مــن التفاعــل الخــالّق التــي مــن شــأنها 
تكريــس خدمــة الوطــن واملواطــن عــى 
ــات  ــذي يعكــس توجه ــل ال النحــو األمث
فتــح  إىل  اضافــة  الحكيمــة،  قيادتنــا 
مزيــد مــن أبــواب التعــاون مــع الجهــات 
ــرشكات  ــة وال ــالمة املروري ــة بالس املعني

العاملــة يف قطــاع النقــل واملــرور ويف 
ــالت. ــرق واملواص ــال الط مج

خــالل  مــن  الجمعيــة  وشــاركت 
ومســابقات  افــالم  بعــرض  منصتهــا 
مروريــة وتوزيــع مجلــة ســاعد عــى 
مــع  التواصــل  إىل  باإلضافــة  الــزوار، 
ــة  ــة املروري ــزز الثقاف ــا يع ــور مب الجمه
تعريــف  إىل  اضافــة  الجمهــور  بــن 
واملــرور  الســر  بقانــون  الجمهــور 
بالرسعــات  االلتــزام  عــى  وحثهــم 
املقــررة واســتخدام حــزام االمــان وكافــة 

. واملــرور  الســر  قوانــن 

إطــار  يف  الجمعيــة  وتعمــل   

اســراتيجية تهــدف إىل الركيــز عــى مــا 

تســببه الحــوادث املروريــة مــن خســائر 

ــون  ــة تك ــة واجتامعي ــة واقتصادي برشي

لهــا آثارهــا الســلبية عــى كافــة مناحــي 

الحيــاة، حيــث تبلــورت تلــك الرؤيــة 

ــم  ــل ت ــل متكام ــج عم ــداد برنام يف إع

ــف مشــاركتها مــن خــالل  ــه تكثي مبوجب

العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي 

ــع. ــح املجتم ــة رشائ ــتهدف كاف تس

تفاعل إيجابي مع منصة جمعية ساعد 
»في جيتكس وجلف ترافيك«

حظيــت منصــة جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة بتفاعــل إيجــايب مــن املشــاركن والــزوار للــدورة »35« 
ملعــرض جيتكــس لتقنيــة املعلومــات ومعــرض جلــف ترافيــك الذيــن تــم تنظيمهــم مؤخــراً يف مركــز ديب التجــاري العاملي. 
مــن خــال املنصــة املروريــة لرشطــة أبوظبــي ضمــن رشاكتهــا االســراتيجية مــع املــرور لتعزيــز آفــاق الرشاكــة املجتمعيــة 

ومنهجيــة التواصــل املجتمعــي بــن جميــع فئــات املجتمــع.
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري



 وتعمــل تلــك املركبــات الرسيعــة عــى التواصــل مع الشــباب 
وحثهــم عــى االلتــزام بإجــراءات الســالمة املروريــة  مــن خــالل 
ــا  ــة مضــامر مب ــق آداب وللرسع ــى للطري شــعار رشطــة أبوظب
ــق  ــة املســتجدات وتحقي يجســد طمــوح الرشطــة عــى مواكب
ــدة  ــادرات جدي ــة يف مب ــة واألمني ــة الرشطي ــداف املنظوم أه
تتوافــق مــع تطلعــات واهتاممــات الرشائــح الشــبابية الرياضية 

ــة بأســاليب معــارصة ومتجــددة. واالجتامعي

ــج  ــاىس يف الربام ــكل أس ــة بش ــات الرياضي ــاهم املركب  وتس
ــك الســيارات مــن  ــه تل ــا تحظــى ب ــك نســبة مل ــة وذل التوعوي
قبــول كبــر مــن رشائــح املجتمع وخصوصــا الشــباب يف املعارض 
التوعويــة التــي تعــرض فيهــا وذلــك للتعــرف عــن قــرب عــى 
التقنيــات الذكيــة التــي تســتخدمها مــرور ابوظبــى يف دورياتهــا 
املروريــة  مبــا يخــدم املجتمــع ويرفــع مســتوى الســالمة 

ــة  ــة. وتشــارك املركبــات الرياضيــة يف املعــارض التوعوي املروري
ــات  ــدارس والجامعــات ويف الفعالي ــة امل ــا املديري ــي نظمته الت
ــة التواصــل  ــز منهجي ــد فرصــة لتعزي ــذي يع ــر ال ــة، األم العام
الخارجــي مــع الجمهــور وبــث رســائل التوعيــة والســالمة 
ــن  ــع م ــات املجتم ــف فئ ــع مختل ــب م ــرب التخاط ــة، ع العام
مواطنــن ومقيمــن مبــا يســهم يف متتــن روح الثقــة والتعــاون 
بلغــة جذابــة وعرصيــة يف رشاكــة فاعلــة مــع مجتمعنــا وذلــك 
ــل  ــدة للعم ــم جدي ــيخ مفاهي ــزا لرس ــاً متمي ــالل نهج ــن خ م
التــو عــوى، بنقلــه مــن األمنــاط التقليديــة إىل اســتحداث 
املجتمــع  أنشــطة  مــع  التــام  للتالحــم  مبــادرات جديــدة 
الرياضيــة والثقافيــة واالجتامعيــة وغرهــا مــن األنشــطة أفــراداً 

ــات. ومؤسس

لترسيخ شعار للطريق آداب وللسرعة مضمار 

مركبات مرور أبوظبي الرياضية تصل إلى العقول 
بأسرع الوسائل لنشر الثقافة المرورية

ــل  ــة تعم ــة املروري ــع الثقاف ــائل لرف ــأرسع الوس ــول ب ــول للعق ــة إىل الوص ــود الرامي ــار جه  يف إط

املركبــات الرياضيــة ملــرور ابوظبــى مــن نــوع شــفروليه كــامرو ذات األداء العــايل باإلضافــة إىل مركبــة 

مــن نــوع )جــى ىت ىس ار( ودراجــة ناريــة رباعيــة مــن نــوع بوالريــس الرباعيــة.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

أنواع التصاريح

أواًل التصاريح الدامئة 

ــح  ــه) ترصي ــه بنفس ــود مركبت ــذى يق ــاق ال ــح للمع  ترصي
ــاعة.  ــدار الس ــى م ــوف ع ــه بالوق ــرصح ل ــم( وي دائ

 ترصيــح لــذوي املعــاق ) الولــد – الــزوج – الزوجــة ... 
الــخ( ويكــون ترصيــح دائــم ويــرصح لــه بالوقــوف ملــدة ثالثــة 

ــاق. ــب املع ــزول الراك ــود ون ســاعات لغــرض صع

ثانيا التصاريح املؤقتة

تصــدر حســب تقاريــر اللجنــة الطبيــة وتحــدد فيهــا الفــرة 
الزمنيــة ملنــح ترصيــح مؤقــت ويصبــح التقريــر املؤقــت دائــم 
مبوجــب تقريــر مــن هيئــة الصحــة يفيــد ان الشــخص تنطبــق 

عليــه رشوط الحصــول عــى ترصيــح دائــم .

تصاريح للزائرين للدولة

ــة مبوجــب  ــن للدول ــة للزائري ــح وقــوف مؤقت تصــدر تصاري
ــر صــادرة مــن دولهــم. تقاري

كيفية الحصول عىل تصاريح املعاقن 

 احضــار بطاقــة معــاق مــن وزارة الشــئون االجتامعيــة 
)جميــع االعاقــات عــدا الســمعية(.

ــع  ــا )جمي ــد العلي ــن مؤسســة زاي ــاق م ــة مع احضــار بطاق
ــمعية(. ــدا الس ــات ماع االعاق

احضــار تقريــر مــن هيئــة الصحــة بأبوظبــي يفيــد ان 
الــرشوط. عليــه  تنطبــق  الشــخص 

املستندات املطلوبة إلصدار ترصيح معاق

ارفــاق صــورة مــن جــواز الســفر ســاري املفعــول )االقامــة 
ــم املوحــد.  ــن( والرق للوافدي

ــب ان  ــي( ويج ــارة ابوظب ــن إم ــارية م ــة )س ــة املركب ملكي
ــه . ــم ذوي ــخصياً او بإس ــمه ش ــون باس تك

رخصة القيادة
الرشوط التي يجب أن يلتزم بها السائق

الوقــوف يف األماكــن املخصصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
واملميــزة بلوحــات ودهــان أبيــض وأزرق.

وضــع الترصيــح )األصــي( خلــف الزجــاج األمامــي للمركبــة 
بشــكل واضــح.

ــات برشطــة أبوظبــي خــالل  ــة املــرور والدوري ــالغ مديري إب
ــح.  48 ســاعة مــن فقــدان الترصي

الترصيــح وعــدم إســاءة اســتخدامه أو  املحافظــة عــى 
إعطــاءه ألشــخاص آخريــن وحــرص اســتخدامه يف املركبــة 

الخاصــة مــع تواجــد املعــاق عنــد الصعــود والنــزول.

ويعــرض  الصــورة  واســتخدام  الترصيــح  تصويــر  يحظــر 
الترصيــح. وســحب  للمخالفــة  نفســه  املخالــف 

ــدة 3 ســاعات كحــد  ــوف مل ــاق بالوق ــق املع يســمح للمراف
أقــى.

مخالفة الوقوف يف مواقف املعاقن

ــة  ــاط مروري ــم و4 نق ــف دره ــة أل ــون )باملخالف ــص القان ن
لوقــوف املركبــات أمــام فوهــات الحريــق واألماكــن املخصصــة 

ــات االســعاف(. ــذوى االحتياجــات الخاصــة ومركب ل

املــرور  مديريــة  حررتهــا  التــي  املخالفــات  عــدد  بلــغ 
والدوريــات خــالل الثامنيــة شــهور املاضيــة مــن العــام الجــاري 

2014 بلغــت نحــو 3135 مخالفــة.

اجراءات الحصول على تصاريح 
الوقوف في مواقف المعاقين
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتقّيد بها

ــد  ــال تزوي ــبيل املث ــى س ــات ع ــك التقني ــن تل ــر م - ونذك
املركبــات بأنظمــة املالحــة )GPS( والتــي تعــن الســائق عــى 
تحديــد مســاره أثنــاء الرحلــة، كــام متكنــه مــن التعــرف عــى 
محطتــه النهائيــة إذا كانــت مجهولــة بالنســبة لــه، ومنهــا 
ــة اســتخدام  ــح الســائق إمكاني ــي متن ــات الت ــك التقني أيضــا تل
األقــراص املدمجــة يف االســتامع إىل مضمونهــا بدرجــة نقــاء 
ــث  ــن حي ــوت م ــات الص ــم يف مخرج ــة التحك ــة وإمكاني عالي
ــة يف  ــراص املدمج ــتخدام األق ــة اس ــك إمكاني ــه، وكذل تضخيم

ــة. ــواد املرئي ــرض امل ع

- وقــد تعــددت التقنيــات الرقميــة التــي تــم االســتعانة بهــا 
ــة مبــكان،  ــات أمــر حرصهــا مــن الصعوب ــى ب ــات حت يف املركب
ــار التقنيــات الرقميــة الحديثــة مــن  وأصبــح االســتامع إىل أخب
ــه باالنحــراف عــن  ــات التنبي ــاه فتقني ــر االنتب ــي تث األمــور الت
ــن  ــا م ــة وغره ــة املركب ــم يف رسع ــق، والتحك ــارات الطري مس
التقنيــات قــد أكســبت املركبــات زخــام كبــر يف مجــال تحقيــق 

الســالمة للســائق والــركاب عــى حــد ســواء.

- وإذا كانــت هــذه املميــزات الرقميــة التــي تــزود بهــا 
املركبــة قــد ســهلت الكثــر للســائق وركاب املركبة يف االســتمتاع 
بالعديــد مــن الربامــج التــي مل يكــن يتيــرس لهــم االســتمتاع بهــا 
إال مــن خــالل أجهــزة أكــرب حجــام ال تتــاح إال يف مــكان ثابــت 

ومــن خــالل وصــالت ســلكية أو الســلكية معينــة، فقــد باتــت 
اآلن يف متنــاول الســائق وركاب املركبــة بــكل مــا تحملــه مــن 
إيجابيــات وســلبيات، أو بعبــارة أخــرى مــن فوائــد ومخاطــر. 

التقنيــات الرقيمــة وتحقيــق الســامة مــن خــال تنظيــم 
ــر: حركة الس

- تدخلــت التقنيــات الرقميــة أيضــا يف تحقيــق الســالمة 

التحكــم يف  اســتخدامها يف شــبكات  مــن خــالل  املروريــة 

ــوى  ــتفادة القص ــق االس ــعياً وراء تحقي ــة س ــارات الضوئي اإلش

للبنيــة التحتيــة، فتحقيــق الســيولة املروريــة عــى محــاور 

الطــرق مرتبــط بوجــود نظــام تتابــع لإلشــارات الضوئيــة يحقــق 

هــذه الســيولة، وحديــث تســتخدم التقنيــات الرقميــة يف رســم 

شــبكة رقميــة لكافــة اإلشــارات املروريــة عــى مســتوى املدينــة 

تجمــع فيهــا البيانــات الخاصــة بحركــة املركبــات وكثافتهــا 

ــي  ــعار الت ــبكات االستش ــن ش ــبكة م ــطة ش ــا بواس واتجاهاته

ــن خــالل  ــم م ــم ليت ــز التحك ــات إىل مرك ــل املعلوم ــوم بنق تق

ــؤدي  ــا ي ــة، مب ــارات الضوئي ــم يف اإلش ــات التحك هــذه املعلوم

إىل ســيولة حركــة الســر عــى الطــرق واملحــاور، وبالتــايل تقلــل 

ــروري. ــوع الحــوادث نتيجــة التكــدس امل ــرص وق ــن ف م

التقنيات الرقمية والسالمة المرورية
أكــد الباحــث محمــود محمــد عبــد القــادر يف ورقتــه التــي قدمهــا يف النــدوة الدوليــة للســامة املروريــة التــي 
تــم تنظيمهــا يف أبوظبــى مؤخــراً بعنــوان »اثــر ترشــيد اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف تحقيــق معــدالت أعــىل 
للســامة املروريــة »مســاهمة التقنيــات الرقميــة يف تزويــد املركبــات بالعديــد مــن وســائل الراحــة واألمــان، وقــد 
ــح الســائق  ــات تســهم يف من ــة مــن تقني ــه املركب ــزود ب ــام ت ــن في ــن األخري ــات يف العقدي ــارى منتجــي املركب تب
والــركاب مزيــداً مــن الراحــة واملتعــة أثنــاء قيــادة املركبــة أو الركــوب فيهــا، ومــن جهــة أخــرى تضفــي املزيــد مــن 
األمــان عــىل اســتخدام املركبــة، حتــى باتــت املفاضلــة بــن مركبــة وأخــرى بالنســبة للمشــري هــو مقــدار مــا تــزود 

بــه املركبــة مــن تقنيــات لتوفــر الراحــة والرفاهيــة أو تزيــد مــن معــدالت األمــان فيهــا.
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

ــال  ــن خ ــامة م ــق الس ــة وتحقي ــات الرقمي  التقني
ــر ــوادث الس ــق يف ح التحقي

ــة  ــة الرقمي ــتخدام التقني ــر أن اس ــر بالذك ــن الجدي - وم
يف مجــال تحقيــق الحــوادث املروريــة وتعيــن النقــاط 
 )Hot Spots( الســاخنة دامئــة وقــوع الحــوادث فيهــا
باســتخدام تقنيــة )GIS( التــي متكــن مــن الرصــد الدقيــق 
وجمــع املعلومــات الجغرافيــة مــن أماكــن وقــوع الحوادث 
وأرشــفتها وتحليلهــا، قــد ســاعد بشــكل ملمــوس يف التعرف 
عــى نقــاط وقــوع الحــوادث ويف أحيــان كثــرة عــى 
األســباب التــي أدت إىل وقــوع الحــادث ســيام إذا كان 
ســبب الحــادث يعــزو إىل وجــود عيــوب يف الطــرق، أو 

ــر. ــة الس ــق لحرك ــم دقي ــود تنظي ــدم وج ع

- وإذا كان الحديــث عــن تحقيــق الحــوادث باعتبــار 
ــه  ــل إلي ــم التوص ــا يت ــة مل ــالمة املروري ــدة الس ــد أعم أح
ــى  ــل ع ــوادث والعم ــوع الح ــؤدي إىل وق ــباب ت ــن أس م
ــة يف  ــة الحديث ــج التقني ــإن الربام ــباب، ف ــذه األس ــاليف ه ت

ــوظ إىل  ــكل ملح ــد أدت وبش ــادث ق ــاء الح ــادة بن ــال إع مج
الحصــول مــن خــالل التحليــي الرقمــي للمعلومــات التــي 
يتــم جمعهــا مــن موقــع الحــادث إىل التعــرف عــى األســباب 
املبــارشة والثانويــة التــي أدت إىل وقوعهــا، وأنــه يف العديــد من 
ــة  ــراءات وقائي ــاذ إج ــة باتخ ــات املعني ــت الجه ــاالت قام الح
للقضــاء عــى أســباب وقــوع الحــوادث التــي يتــم إعــادة بنائهــا 

ــة. ــج الرقمي ــطة الربام ــا بواس وتحليله

ــاذ  ــروري وإنف ــط امل ــال الضب ــة يف مج ــات الرقمي التقني
ــون القان

- جرائــم املــرور وإن أطلــق عليهــا البعــض مخالفــات يف 
أوالً وأخــراً عمــل يرتكــب باملخالفــة للقواعــد القانونيــة التــي 
رســمها القانــون والتــي تهــدف إىل حاميــة أفــراد املجتمــع 
وتنظــم كيفيــة اســتخدامه للمرافــق العامــة وعــى رأســها 
واألمــان  الســالمة  تحقــق  التــي  اآلمنــة  بالصــورة  الطــرق 

ملســتخدميها.

ــات  ــل واملركب ــائل النق ــع وس ــات تصني ــور تقني ــع تط - وم

بــات مــن املهــم تطويــر وســائل الضبــط املــروري وهــو األداة 

ــق، ولعــل أكــر أدوات  التــي تضمــن االســتخدام اآلمــن للطري

إنفــاذ القانــون شــيوعا هــو اســتخدام تقنيــات الــرادار يف ضبــط 

مخالفــات الرسعــة عــى الطريــق بعــد أن أثبتــت اإلحصــاءات 

ــوع  ــة إىل وق ــباب املؤدي ــر األس ــي أك ــدة ه ــة الزائ أن الرسع

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  شــيوعا  الجســيمة  الحــوادث 

ــدة. املتح

- كــام أســهم تزويــد ســيارات الدوريــات املنــوط بهــا مراقبــة 

الطــرق واالنتقــال إىل بالغــات حــوادث الســر بكامــرات تصوير 

رقميــة تقــوم بضبــط املخالفــات املروريــة أثنــاء تحركهــا، فضــال 

ــة متكــن  ــع الحــادث بدرجــات وضــوح عالي ــر موق عــن تصوي

مــن اســتخالص بعــض النتائــج، وتحديــد بعــض اآلثــار واألدلــة 

يف موقــع الحــادث ويعتمــد عليهــا بشــكل كبــر يف إعــادة بنــاء 

الحــادث باعتبارهــا مرجعــا موثقــا وعــايل الجــودة.
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ال تســـرع املــــوت أســــرع

وقــت  يف  القيــادة   أثنــاء 

الغــروب يجــب اســتخدام أضــواء 

املركبــة وإن كانت ال تســاعد قائد 

ــة بواســطتها  الســيارة عــىل الرؤي

إال أنهــا تســاعد اآلخريــن عــىل 

رؤيــة الســيارة أثنــاء ســـرها ولذا 

ــروب  ــادة أثنــاء الغـــ ــإن القي ف

مــن أخطــر فتـــرات القيــادة نظراً 

لعــدم تكيــف عــن قائــد املركبــة 

ــض ــوء املنخف ــع الض م

الضــوء املبهــر يــؤدي إىل عمــى 
ســبع  مقــداره  مؤقــت  بــرصي 

ثــواين لــذا يجــب عــدم اســتخدام الضــوء املـــبهر أثنــاء وجــود 
ســيارات يف االتجــاه املقابــل بــل يجــب اســتخدام الضــوء 

ــة. ــهدئة الرسع ــض وتــــ املنخف

ضــوء القيــادة يتيــح لقائــد الســيارة الرؤيــة ملســافة 150 مــر 
والضــوء املنخفــض يتيــح الرؤيــة ملســافة 30 مــر ولــذا يجــب 
عــى قائــد الســيارة أال تتجــاوز رسعتــه أضــواء األنــوار األماميــة 
للمركبــة ويجــب عــى قائــد الســيارة أن يســر بالرسعــة التــي 

متكنــه مــن إيقــاف الســيارة يف هــذه املســافات.

يجــب اســتخدام شمســية الســيارة إذا كنــت تســر يف اتجــاه 
الشــمس أو ارتــداء نظــارة شمســية جيــدة .

أثنــاء القيــادة ملســافات طويلــة يجــب عــى قائــد الســيارة 
أن يأخــذ قســط بســيط مــن الراحــة كل ســاعتن قيــادة .. كــام 
أن أقــى مــدة ميكــن لقائــد الســيارة أن يقــود ســيارته مثانيــة 

ســاعات يف اليــوم الواحــد .

يجــب عــى قائــد الســيارة أن يــرك مســافة أمــان بن ســيارته 
ــرشة  ــكل ع ــار ل ــة أمت ــا أربع ــه مقداره ــي أمام ــيارة الت والس
كيلــو مــر رسعــة عــى األقــل ، وكــذا مســافة أمــان جانبيــة بــن 
ســيارته والـــسيارة التــي بجــواره 50 ســـم وذلــك يف الظــــروف 
الطبيعيــة ويجــب مضاعفــة هــذه املســافات أثنــاء القيــادة يف 

ــار  ــة )أمط ــر طبيعي ــروف الغ الظ
ــاح .....  ــف – ري ــاب - عواص - ضب

ــخ( . ال

املاطــرة  األجــواء  يف  القيــادة 
يجــب أن تكــون مســاحات املطــر 
كــام  جيــدة  حالــة  ويف  صالحــة 
ــان  ــافة األمــ ــة مس ــب مضاعف يج
ــدم  ــذا ع ــة وك ــامية والجانبي األمــ
وأن  بعنــف  الفرامــل  اســتخدام 
ــدة  ــة جي ــارات يف حال ــون اإلط تك
وأن يكــون زجــاج الســيارة غــر 
مغلــق لتهويــة الســيارة كــام يجــب 

تهدئــة الرسعــة .

ــيارة  ــد الس ــى قائ ــب ع ــاب يج ــادة يف الضب ــة القي يف حال
ــرك  ــع ت ــة م ــدى الرؤي ــع م ــب م ــا يتناس ــة مب ــة الرسع تهدئ
ــررة يف  ــافة املق ــف املس ــة ضع ــة وجانبي ــان أمامي ــافة أم مس
الظــروف الطبيعيــة كــام يجب أن يكــون زجاج الســيارة مفتوح 
وكــذا يجــب عــدم اســتخدام الضــوء العــايل بــل يســتخدم النور 
املنخفــض ويجــب اســتخدام آلــة التنبيــه مــن وقــت آلخــر كــام 
ــق واســتخدام  ــزام بالســر يف منتصــف نهــر الطري يجــب االلت
أنــوار االنتظــار يف حالــة تعطــل الســيارة و الخــروج بالســيارة 
ــرض  ــى ال تتع ــا حت ــروج منه ــدم الخ ــاً وع ــق متام ــن الطري م

ــه للخطــر . حيات

عنــد انــزالق الســيارة بفعــل امليــاه أو أي ســوائل عــى 
ــن يف  ــة البنزي ــى دواس ــن ع ــدم م ــع الق ــب رف ــق يج الطري
الحــال وتوجيــه عجلــة القيــادة يف نفــس اتجــاه االنــزالق كــام 
ــد  ــيارة يك ال تفق ــل الس ــى فرام ــن ع ــدم م ــع الق ــب رف يج

ــا . ــيارة اتزانه الس

ــاز  ــى جه ــك تلغ ــك بذل ــوة فإن ــل بق ــد اســتخدام الفرام عن
بصــورة  الفرامــل  اســتخدام  يجــب  لــذا  الســيارة  توجيــه 
ــه يف  ــزة التوجي ــتخدام أجه ــن اس ــن م ــى تتمك ــة حت متقطع

ــل . ــى الفرام ــن ع ــدم م ــع الق ــة رف لحظ

أثناء سير المركبة
إجراءات يجب على قائد المركبة اتباعها
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

عنــد العطــل املفاجــئ للســيارة يجــب إيقافهــا أقى 
ــع  ــار ووض ــغيل أضــواء االنتظ ــع تش ــق م ــن الطري مي
مثلـــث التحذيــر خلــــف الســيارة مبســافة كافيــة 

ــا . ــرى به ــيارات األخ ــدام الس ــادى اصط لتف

يف حالــة العطـــــل املفاجــئ للفرامــل ميكن اســتخدام 
فرامــل اليــد وكــذا فرامــــل املوتــور )الغيــار العكي(.

فصــل  حــاول  بســيارتك  كهربــايئ  مــاس  حــدث  إذا 
البطاريــة.

ــق  ــة الحري ــا طفاي ــس به ــيارتك ولي ــق بس ــدث حري إذا ح
ــامش  ــة ق ــال أو قطع ــتخدام الرم ــران باس ــامد الن ــاول إخ ح
ــات الحريــق بحافــالت النقــل  كبــرة وميكــن االســتعانة بطفاي
العــام واملركبــات القريبــة فــإذا خــرج الحريــق عــن الســيطرة 
يجــب البعــد عــن الســيارة مبســافة ال تقــل عــن 50 مــر 

ــود . ــزان الوق ــار خ ــامل انفج الحت

ــدم  ــب ع ــات ويج ــة يف املنحني ــة املركب ــة رسع ــب تهدئ يج
ــزام  ــوال وااللت ــن األح ــال م ــأي ح ــف ب ــط املنتص ــاوز خ تج
بالحــارة اليمنــى مــن الطريق وذلــك يف الطــرق ذات االتجاهن.

ــب يف  ــدوار« وترغ ــدان »ال ــي باملي ــات الت ــة للمركب األولوي
الخــروج منــه دون املركبــات األخــرى التــي ترغــب يف الدخــول 
يف امليــدان »الـــــــدوار« كذلــك داخــل التقاطعــات فاآلولويــه 

ــات  للمركب

داخل التقاطع.

  Tيف حالـــــة وجــود تقاطــع علــــــــى شــــــكل حـــــــرف

ــويل. ــق الط ــر يف الطري ــن يس ــة مل ــإن األولويـــ ف

يف حالــة الســر يف تقاطــع فــإن األولويــة ملــن ينحــرف ميينــاً 

دون الــذي ينحــرف يســاراً .

يجــب عــى قائــد الســيارة عــدم التحــدث مــع الــركاب ألن 

ذلــك يــؤدي إىل فقــد الركيــز أثنــاء القيــادة ومــن ثــم يــؤدي 

ــادة احتــامل وقــوع حــوادث. إىل زي
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

يجــب عــى كل قائــد مركبــة أن يقــوم بعــدة خطــوات قبــل 

ــه  ــن جاهزيت ــد م ــى يتأك ــق حت ــى الطري ــة ع ــة للمركب قيادت

ــة ليتجنــب وقــع حــادث مــروري. ــة املركب وجاهزي

ــا  ــة ونوجزه ــل االنطــالق باملركب ــدأ قب وهــذه الخطــوات تب

مبــا يــي :

أوالً: قبل القيادة

ضبــط املرايــا الجانبيــة واألماميــة ليســتطيع رؤيــة مــا حــول 

املركبــة ومــا خلفهــا

ضبط مقعد السائق بوضعية مريحة للقيادة

ربط حزام األمان

التأكد من خلو الطريق 

اعطاء اشارة التحرك سواء لليمن أو لليسار

ــزام  ــة االلت ــائق املركب ــى س ــب ع ــادة فيج ــاء القي ــاً: أثن ثاني
ــا: ــد منه ــدة قواع بع

االلتــزام الدائــم بحــدود الرسعــة ، حيــث أن الرسعــه الزائــدة 
تعتــرب أحــد األســباب الرئيســية للحــوادث املروريــة

الحذر من مفاجآت الطريق وأخطاء اآلخرين

تــرك مســافة أمــان بــن مركبتــة واملركبــة التــي أمامــه 

ارشادات عامة لسائقي المركبات
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

ليســتطيع التوقــف بأمــان يف حالــة توقــف أو أي تحــرك خاطــئ 
ــأة  ــة فج ــي أمام ــة الت للمركب

عدم االنحراف املفاجئ لليمنب أو لليسار 

ــائقن  ــعار الس ــار الش ــن أو لليس ــرك لليم ــارة تح ــاء اش اعط
ــه ــة باتجاه خلف

عدم تجاوز املركبات األمامية من جهة اليمن

االنتبــاه والحــذر مــن ســائقي الدراجــات الهوائيــة والناريــة 
عــى الطريــق

اعطاء األولوية للمشاة يف أماكن عبور املشاة 

االنتباه والنظر يف املرايا الجانبية يف حالة التجاوز 

اتخــاذ القــرارات املناســبة يف حــال زيــادة الرسعــة أو تغيــر 
االتجــاه مــن مــرسب إىل آخــر

ثالثاً : القيادة يف املناطق السكنية

يجــب عــى قائــد املركبــة القيــادة بحــذر شــديد يف املناطــق 
الســكنية وذلــك لعــدة أســباب:

وجــود أطفــال ومشــاة يف األماكــن الســكنية أكــر مــن 

ــك لوقــوف الســيارات عــى جانــب  ــة وكذل الطرقــات الخارجي
الطــرق الداخليــة وســائقي دراجــات هوائيــة

االلتزام بالحد األقى للرسعة يف املناطق السكنية

املناطــق  تقاطعــات  مــن  الخارجــة  للمركبــات  االنتبــاه 
الســكنية البيــوت  ومداخــل  الســكنية 

االنتبــاه ألبــواب الســيارات املتوقفــة فرمبــا يفتــح فجــأة 
لنــزول ركاب منهــا

ــق  ــد مواقــع الحدائ ــاه للمشــاة واألطفــال وخاصــة عن االنتب
ــال الخاصــة باألطف

ــق يف  ــح الطري ــة أن يفس ــد املركب ــى قائ ــب ع ــاً : يج رابع
ــا : ــدة منه ــن ع أماك

ــارة  ــا إش ــي ال يوجــد عليه ــور املشــاة خاصــة الت ــن عب أماك
ضوئيــة أو عندمــا يكــون أحــد املــارة قــد بــدأ باملــي لقطــع 

ــق الطري

ــي أو  ــق الرئي ــراج أو الطري ــن الك ــة م ــروج املركب ــد خ عن
ــف املواق

عنــد االلتفــاف إىل اليســار فــان األولويــة للمركبــات القادمــة 
مــن األمــام
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

ضوضاء المركبات تقلل التركيز والتحصيل الدراسي للطالب 

استخدام آلة التنبيه بالقرب من 
المستشفيات والمدارس مخالفة مرورية
أكــدت العديــد مــن الدراســات ان تضخيــم أصــوات املركبــات وارتفــاع صــوت آلــة التنبيه تزعج الســائقن 
وتصيبهــم بالتوتــر العصبــي بســبب األصــوات الصاخبــة مــام ينعكــس عــىل ســلوكياتهم وتعامــل كل واحــد 

منهــم مــع اآلخــر وهــذا يفــر النزاعــات التــي تنشــب بينهــم بشــكل رسيــع وأحيانــاً بــا ســبب منطقــي .
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

 ويـــؤدي ارتفـــاع الصـــوت عـــن 
نقـــص   إىل  الطبيعـــي  املعـــدل 

النشـــاط الحيـــوي واألثـــارة 
ــاح  ــدم االرتيـ ــق وعـ والقلـ

واالرتبـــاك  الداخلــــــي 
وعــــــــدم االنســـجام 
فالتعـــرض للضوضـــاء 
ــدة  ــة واحـ ــدة ثانيـ ملـ
يقلـــل مـــن الركيـــز 
ملـــدة )30( ثانيـــة .. 
الدراســـات  وتشـــر 

إىل أن طلبـــة املـــدارس 
ــون  ــن يتعرضــ الذيــــــــ

إىل   50 شـــدته  لضجيـــج 
ــؤدى إىل  ــام يـ ــيبل مـ 60 ديسـ

ـــة  ـــت الدراس ـــول وق ـــعورهم بط ش
ـــل  ـــول يف ح ـــاً أط ـــتهلكون وقت ـــام يس ك

ـــك يف  ـــر ذل ـــن التظه ـــة يف ح ـــن الرياضي التامري
ديســـيبل(.  37-30( الهادئـــة  األجـــواء 

 وتصيــب الضوضــاء األذن بصــداع دائــم وانخفــاض يف ســامع 
األصــوات املتوســطة. وعنــد مــا تتوقــف الضوضــاء تحتــاج 
األوىل،  ســرتها  تعــود  )5دقائــق( يك  إىل  الصغــرة  األوعيــة 
ــدته  ــول ش ــد وص ــج عن ــارش للضجي ــر مب ــاك تأث ــام ان هن ك
ــد )80  ألعــى )50( ديســيبل، ويحــدث النقــص يف الســمع عن

ــى.. ــيبل( أو أع ديس

أكــد العميــد املهنــدس حســن أحمــد الحــاريث مديــر مديرية 
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ان قانــون الســر واملــرور 
االتحــادي رقــم )21( لســنة 1995 وتعديالتــه يحظــر اســتعامل 
أجهــزة التنبيــه بالقــرب مــن املستشــفيات أو املــدارس أو دور 
العبــادة يف املناطــق اآلهلــة بالســكان مــا بــن الســاعة العــارشة 
مســاء وحتــى وقــت رشوق الشــمس وذلــك ملــا يشــكله 
ــاه  ــن االنتب ــم م ــا مينعه ــالب مب ــاج للط ــن ازع ــتخدامه م اس
ــة  ــوت آل ــه ص ــا ميثل ــة إىل م ــل، باإلضاف ــة والتحصي إىل الدراس
ــن  ــرب م ــتعامله بالق ــالل اس ــرىض خ ــاج للم ــن ازع ــه م التنبي

ــفيات.  املستش

 وأفــاد ان املــادة )131( مــن القانــون نصــت عــى مخالفــة 
اســتعامل »آلــة التنبيــه يف األماكــن املحظــورة« بالغرامــة املالية 
200 درهــم ونقطتــن مروريتــن، كــام نصــت املــادة )144( عى 
مخالفــة اســتعامل آلــة التنبيــه بصــورة مزعجــة« بالغرامــة 100 

درهم ونقطتن مروريتن. 

وأوضــــح الحاريث أنَّ االفراط 

التنبيه  آلـــة  اســـتخدام  يف 

حضـــاري  غـــر  ســـلوك 

رضورة  عـــى  مشـــدداً 

إال  اســــتخدامها  عدم 

الرورة  حــــاالت  يف 

استخدامها  وعـــــــدم 

لتنبيـــه  بعصبيـــة 

اآلخريـــن  الســـائفن 

او اجبارهـــم عـــى ترك 

الطريـــق لهم يتســـبب يف 

تشـــتت انتباههم عـــن مراقبة 

يتســـبب يف  وارباكهم مام  الطريق 

مرورية. حـــوادث  وقـــوع 

 وحــث الســائقن تطبيقــاً لقاعــدة القيــادة فــن وذوق إىل 

الحفــاظ عــى احــرام حقــوق اآلخريــن وعــدم ازعاجهــم بآلــة 

التنبيــه، ودعــا عَشــاق كــرة القــدم إىل عــدم االزعــاج والتحــي 

ــو  ــيء إىل الج ــا ي ــن كل م ــاد ع ــدة واالبتع ــالق الحمي باألخ

العــام بعــد مباريــات كــرة القــدم واالحتفــال بالفــوز بطريقــة 

حضاريــة بــدون ازعــاج.

ــات  ــل مواصف ــراء لتعدي ــأي إج ــام ب ــاريث ان القي ــال الح وق

املركبــات لتضخيــم أصواتهــا وتركيــب ســامعات إضافيــة عليهــا 

ــث  ــا بحي ــادرة عنه ــوات الص ــادة األص ــرة لزي ــوى كب ذات ق

تصبــح تلــك الســيارات مصــدرا لإلزعــاج نتيجــة ملــا يصــدر عنها 

مــن أصــوات موســيقى مــن أجــل لفــت األنظــار والتباهــي.

ــات   ــرور والدوري ــة امل ــة ملديري ــاءات مروري ــارت احص واش

ــتعامل  ــة الس ــو 100 مخالف ــر نح ــن تحري ــي ع ــة أبوظب برشط

التنبيــه بصــورة مزعجــة خــالل عــرشة شــهور عــى  الــة 

مســتوى امــارة أبوظبــي، منهــا 18 مخالفــة الســتعامله يف 

ــة،  ــورة مزعج ــتعامله بص ــة الس ــورة و82 مخالف ــن محظ اماك

ــا  ــة لتزويده ــج نتيج ــببت يف الضجي ــة تس ــز4846 مركب وحج

مبضخــامت الصــوت ملــدة شــهر والغرامــة 900 درهــم خــالل 

ــرة. ــس الف نف
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الرسعة تؤدي إىل املوت

ــن  ــم أول م ــان ه ــرف أن الروم ــا نع ــراً عندم ــب كث نتعج
إخرعوا  العالمــات التــي تنظــم املــرور بالشــوارع قدميــاً والتــي 
ــى  ــع ع ــارة يوض ــن الحج ــر م ــود كب ــن عم ــارة ع ــت عب كان
جانــب الطريــق لتوضيــح اتجاهــات الســر واملســافات املتبقيــة 
إىل املــدن والقــرى، وكانــوا يطلقــون عــى هــذه الحجــارة اســم 
ــدة  ــل وح ــو أص ــظ ه ــذا اللف ــأن ه ــد ب ــس« ويعتق »ملياري

ــاس املســافات. ــوم لقي ــل« املســتخدمة الي ــاس »املي القي

ــرن )-5 15(  ــن الق ــرة م ــطى يف الف ــور الوس ــالل العص وخ
تطــورت العالمــات املروريــة بشــكل كبــر وأصبــح مــن الشــائع 
ــد  ــة متعــددة االتجاهــات خاصــة عن أن تجــد عالمــات مروري

ــال. التقاطعــات وكانــت توضــع بعــد كل ميــل مــن األمي

اخراع أول إشارة ضوئية »سيامفرو« بربيطانيا عام 1868

بــدأ اســتخدام اإلشــارات الضوئيــة يف أواخــر القــرن التاســع 
ــة إىل  ــارة ضوئي ــتخدام أول إش ــخ اس ــع تاري ــث يرج ــرش حي ع

يــوم 10 ديســمرب 1868،فقــد قــام مهنــدس الســكك الحديديــة 
الربيطــاىن »جــون بيــك نايــت« John Peake Knight بتصميــم 
أول إشــارة ضوئيــة خــارج الربملــان الربيطــاين يف لنــدن وكانــت 
ــة  ــة الخاص ــارات الضوئي ــبه باإلش ــديدة الش ــارة ش ــذه اإلش ه
بالســكك الحديديــة يف ذلــك الوقــت حتــى أنهــا كانــت تحــوي 
ــون  ــر بالل ــر واآلخ ــون األحم ــام بالل ــن أحده ــن متحرك ذراع
األخــر كانــت تســتخدم للتحكــم بالحركــة أثنــاء النهــار بينــام 
يتــم االعتــامد عــى األنــوار يف املســاء يف تحديــد الحركــة حيــث 
كان يعنــي اللــون االحمــر توقــف، بينــام يعنــي اللــون األخــر 
الســامح باملــرور وكانــت تعمــل هــذه اإلشــارة بالغــاز. والهــدف 
ــول  ــي تجرهــا الخي ــات الت ــب تصــادم العرب ــا تجن مــن تركيبه
ــة يف  ــاين خاص ــان الربيط ــاء الربمل ــوزراء وأعض ــروج ال ــدى خ ل
الليــل حيــث كان يشــتد الظــالم و الضبــاب، وقــد أقيمــت هــذه 
االشــارات عــى عمــود مــن حديــد يبلــغ طولــه ثالثــاً وعرشيــن 
قدمــاً. ومل تكــن هــذه اإلشــارة تعمــل بشــكل آيل إمنــا كان 

تاريخ إشارات المرور من الحجارة
إلى اإلشارات الضوئية

تخيــل أنــك تســر بالشــارع يف الصبــاح بــدون إشــارات مــرور؟! هــل تســتطيع أن تســر بأمــان يف مدينتــك؟! 

بالطبــع ســيكون شــيئاً صعبــاً ! ولعلــك تتســائل مــاذا كان يفعــل النــاس يف املــايض قبــل ظهــور إشــارات املــرور 

ومــا هــي البدائــل التــي كانــوا يعتمــدون عليهــا ؟! ومتــى تــم اخــراع لوحــات وإشــارات املــرور يف العــامل وكيــف 

كان شــكلها يف البدايــة؟
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

يتحكــم بهــا رشطــي مــرور يقــف بجانبهــا طــوال الوقــت. وقــد 
تعطلــت هــذه اإلشــارة بعــد ســنتن مــن تركيبهــا وتســببت يف 

إصابــة رشطــي املــرور الــذي كان يقــف بجانبهــا.

انتشار اإلشارات املرورية واللوحات التحذيرية 
بعد إخرتاع الدراجات واملركبات

ــات  ــراع الدراج ــد اخ ــرش، وبع ــع ع ــرن التاس ــة الق ويف نهاي

والتــي شــكلت خطــرًا جديــداً عى ســالمة مســتخدمي الطريق، 

ــى  ــة ع ــارات املروري ــود اإلش ــة إىل رضورة وج ــرت الحاج ظه

جانــب الطريــق. وقــد ظهــرت اللوحــات التحذيرية واإلرشــادية 

عــى املنحــدرات وأعــى الهضــاب؛ لكونهــا مــن أهــم األماكــن 

الخطــرة آنــذاك، وأخــذت بعــض الجهــات املحليــة عــى عاتقهــا 

تركيــب اللوحــات املروريــة.

وباخــراع املركبــات اآلليــة يف عــام 1896م أخــذت الــرشكات 

املصنعــة يف التنافــس لتقديــم الجديــد، ولذلــك أخــذت هــذه 

عــرص  ويف  املروريــة.  اإلشــارات  تركيــب  مهمــة  الــرشكات 

املركبــات، وبالتحديــد يف عــام 1903م ظهــرت وألول مــرة، 

ــث  ــا مبثل ــز له ــي كان يرم ــة والت ــة واملانع ــات التحذيري اللوح

التقاطعــات  عــى  وتثبــت  أعــى  إىل  رأســه  اللــون  أحمــر 

واملنحــدرات واملنعطفــات الحــادة والخطــرة.

ــب  ــة تركي ــت مهم ــايض كان ــرن امل ــن الق ــات م ويف الثالثيني
ــرشكات  ــة إىل ال ــزال موكل ــة ال ت ــارات املروري ــات واإلش العالم
املَُصّنعــة للمركبــات، ويف عــام 1931 تــم الترصيــح بــأن نظــام 
ــة مل يعــد يحقــق الســالمة املروريــة يف ظــل  اإلشــارات املروري
ــة  ــة ملراقب ــة عام ــم تشــكيل لجن ــات فت ازدهــار صناعــة املركب
هــذا النظــام، ونتيجــة لذلــك ظهــرت يف عــام 1913م إشــارات 
مروريــة جديــدة حيــث شــكلت هــذه اللجنــة األســاس العــام 
لنظــام اإلشــارات والعالمــات املروريــة الحــايل حتــى عــام 

1960م.

الخطوط األرضية
ــا إىل  ــود تاريخه ــة فيع ــوط األرضي ــق بالخط ــام يتعل ــا في أم
عــام 1843 م ، حيــث كانــت الحجــارة البيضــاء املرصوصــة 
ــح تشــكل الخــط  ــك املصابي عــى شــكل خــط مســتقيم وكذل
الفاصــل بــن الطــرق آنــذاك، بينــام بــدأ ظهــور الخــط األبيــض 
الفاصــل بــن الطــرق أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل حيــث بــدأ 

ــام 1920م. ــذ ع ــرش من اســتخدامه يشــيع وينت

أول جهاز إلكرتوين لتنظيم
املرور بأوهايو 1914

ــد  ــة كليفالن ــو بوالي ــة أوهاي ــع مبدين ــام )1914م( صن ويف ع
األمريكيــة أول جهــاز إلكــروين لتنظيــم املــرور باســتخدام 
ــاً  ــي صوت ــن تعط ــة ألداة طن ــر إضاف ــر واألحم ــوء األخ الض

ــوء. ــّدل الض ــد تب ــاً عن خاص

ــتخدمت  ــة. واس ــذه املدين ــوارع ه ــد ش ــا بأح ــم تركيبه وت
كذلــك أول إشــارات مــرور أوتوماتيكيــة مبدينــة ديرويــت 
األمريكيــة، وبهــذه الطريقــة ميكــن تغيــر لــون إشــارات املــرور 
ــواٍن أو دقائــق حســب كثافــة املــرور  ــاً كل بضــع ث أوتوماتيكي
يف الطــرق. ثــم ظهــرت إشــارات املــرور الحديثــة مبدينــة لنــدن 
ــة  ــب أول إشــارات للمــرور مبدين ــم تركي ــام )1926م(، وت يف ع

ــام )1923م(. ــس ع باري

ومــن أطــرف اإلشــارات إشــارات املــرور الضوئيــة يف مدينــة 
لــوس أنجلــوس األمريكيــة حيــث تُنــر وتنطفــئ تباعــاً مصحوبة 
تلــّوح للســائقن  بانتظــام ويــد ميكانيكيــة  يــدّق  بجــرس 

ــيّاراتهم. ــادة س ــد قي ــاُس عن ــم النُّع ــوا يك ال يغلبه لينتبه

هاّمــاً  جــزأً  الضوئيــة  املــرور  إشــارات  صــارت  وهكــذا 
ورضوريــاً يف حركــة املــرور يف الطرقــات املزدحمــة بالســيّارات 
ويف التقليــل مــن حــوادث الســر بشــكل كبــر، ولعبــور املشــاة 

ــن. ــكل آم ــم وبش ــة به ــرور الخاّص ــن امل يف أماك

 ويف عــام 1926م تــم إنشــاء أول وزارة للمواصــالت تختــص 
بالعالمــات واإلشــارات املروريــة، وقــد وضعــت عــدة ضوابــط 
الســتخدام الخطــوط البيضــاء عــى الطرقــات. ويف الثالثينيــات 
ــى  ــاء ع ــوط البيض ــتخدام الخط ــم اس ــايض ت ــد امل ــن العق م
ــي  ــن الت ــدد األماك ــت تح ــا أصبح ــث أنه ــع، حي ــاق واس نط
ــادة،  ــا الح ــات والزواي ــل املنعطف ــا مث ــوف عنده ــب الوق يج
كــام أنهــا أصبحــت تســاعد الرشطــة واإلشــارات الضوئيــة 
تحذيــر  مبثابــة  وتكــون  املروريــة  بالتدفقــات  التحكــم  يف 
ملســتخدمي الطريــق مــن أي معوقــات قــد تعرضهــم. ويف 
عــام 1944 بــدأ اســتخدام الخطــوط البيضــاء عــى نطاق واســع 
حيــث أنهــا أصبحــت تحــدد املســارات عــى الشــوارع الرئيســة 
وعــى مداخــل الطــرق وتوضــح أحقيــة املــرور يف التقاطعــات 
ــال  ــة يف مج ــارب الناجح ــن التج ــف. وم ــارة ق ــاعدة إش مبس
الخطــوط األرضيــة بــروز اســتخدام الخطــوط البيضــاء للتحكــم 
ــى  ــان ع ــان أبيض ــتُخِدَم خطّ ــث اس ــاوز، حي ــق التج يف مناط
ــي ال يجــوز فيهــا  ــة عــى املناطــق الت اســتقامة واحــدة للدالل
التجــاوز ، وكان ذلــك يف عــام 1957م، وقــد اســتمر اســتخدامها 
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حزام األمان سالمة وأمان

ع اســتخدامها  إىل أن أثبتــت فاعليتهــا يف مايــو 1959م ، ورُشّ
ــة.  ــة القانوني ــع بعــد أن اكتســبت الرشعي ــِل الجمي مــن ِقبَ

عيون القط
 كان بدايــة التفكــر يف اخــراع عيــون القطــط ترجــع إىل 
حادثــة تعــرض لهــا عامــل بريطــاين يدعى«بــريس شــو« والــذي 
كان يقــود مركبتــه إىل برادفــورد ويشــق طريقــه بصعوبــة 
ــن  ــرف، ح ــقوط يف ج ــرة الس ــة األخ ــادى يف اللحظ إىل أن تف
انعكســت أضــواء املركبــة يف عينــي قطــة كانــت جالســة عــى 
ســور إىل جانــب الطريــق مــام جانبــه املــوت، فعيــون القطــط 
ــا  ــط لديه ــا، فالقط ــلط عليه ــوء املس ــن الض ــزءاً م ــس ج تعك
ــة  ــن عدس ــارة ع ــي عب ــا، وه ــف عيونه ــرآة خل ــبه امل ــا يش م
ــدره،  ــا إىل مص ــلط عليه ــوء املس ــد الض ــة تعي ــرآة معكوس وم
ــة دفعــت بشــو  ــك الليل ــة تل ــة الصغــرة وحادث هــذه املعلوم
إىل ابتــكار شــكل جديــد يف ترشــيد الطــرق، عدســات محدبــة 
ــة  ــادة مطاطي ــوم مطــورة يف لب ــرآة مــن األملني ــة م عــى خلفي

ــق. ــدي يف الطري ــب حدي ــن قال ــة ضم ومزروع

ــة  ــا بطريق ــرآة ثبتت ــإن العدســة وامل ــون القطــط ف ــام عي وك
تعكــس الضــوء املســلط عليهــا مــن مصابيــح الســيارات املقبلــة 
وتــرده إىل الســائق، ويف العــام 1935 م، أنــىء أول مصنــع 
ــذا  ــرش ه ــط« وانت ــون القط ــة أو »عي ــامر الليلي ــاج املس إلنت
االبتــكار يف العــامل وراج أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة عندمــا 

ــارات. ــتخدامه يف املط ــة إىل اس ــت الحاج دع

ماذا يحدث عن توقف اإلشارة الضوئية ؟
ــر مــن 11,000 روح  ــذ أك ــة تنق  رغــم أن اإلشــارات الضوئي

ســنويًا، إال أنهــا تســبب الكثــر مــن االرتبــاك يف حالــة توقفهــا 

)أو إيقافهــا أحيانـًـا(. يف هــذه الحــاالت فــإن التقاطعــات تصبــح 

تقاطعــات عاديــة أولويــة املــرور فيهــا للســيارات عــى ميينــك. 

بعــض املناطــق تختلــف القوانــن نوًعــا مــا، ففــي بعــض الــدول 

ــة  ــن يف حال ــح القوان ــارة لتوضي ــفل كل إش ــة اس ــع لوح تُوض

ايقــاف اإلشــارة، ويف بلــدان أخــرى يجــب أنتظــار وصــول رجــل 

مــرور للتحكــم بالطريــق )أو االنعطــاف يف االتجــاه املســموح 

االنعطــاف بــه(.

تقــوم بعــض الــدول بإيقــاف اإلشــارات الضوئيــة أثنــاء الليــل، 

فيومــض الضــوء ا لربتقــايل لوحــده وهــذا يعنــي االنتبــاه أثنــاء 

ــذا  ــر فه ــوء األحم ــض الض ــة ومي ــا يف حال ــع، أم ــع التقاط قط

يعنــي رضورة التوقــف بالكامــل قبــل قطــع التقاطــع. 

توحيد إشارات املرور عاملياً

وبعــد الحــرب العامليــة الثانيــة تعالــت أروقــة منظمــة 

األمــم املتحــدة إىل رضورة أن تكــون هنــاك إشــارات مــرور 

موحــدة ومتعــارف عليهــا دوليــاً. وعليهــا فقــد نصــت املعايــر 

اللــون  العاملية  الخاصــة بإشــارات املــرور عــى أن يكــون 

ــون  ــم الل ــايل ث ــون الربتق ــده الل ــارة، بع ــى اإلش ــر يف أع األحم

األخــر يف األســفل. أمــا إذا تــم تركيــب اإلشــارة الضوئيــة 

بشــكل عــريض فــإن ترتيــب األلــوان يختلــف بحســب قاعــدة 

ــي  ــدول الت ــار لل ــى اليس ــراء ع ــاءة الحم ــون اإلض ــرور فتك امل

تســمح باملــرور يف اليمــن، ويكــون يف اليمــن يف الــدول التــي 

ــار. ــرور إىل اليس ــمح بامل تس

العالمات األرضية العاكسة للضوء .... عيون القط 
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

أكــدت دراســة مروريــة ملديريــة املــرور والدوريــات برشطة 
أبــو ظبــي بعنــوان »تأثــر اســتخدام الهاتــف النقــال واألجهــزة 
اإللكرونيــة عــىل مســتويات الســامة املروريــة »خطــورة 
االنشــغال بالهاتــف النقــال اثنــاء القيــادة وتأثــره عــىل قــدرة 
الســائق عــىل االنعطــاف بشــكل صحيــح واكــدت انــه اليوجــد 
ــطة  ــال بواس ــف النق ــتخدام الهات ــن اس ــر ب ــرق كب ــد ف يوج
اليــد أو بالســامعات ومكــربات الصــوت وأن اســتخدام الهاتــف 
النقــال أثنــاء القيــادة يزيــد مــن عــبء العمــل عــىل وظائــف 
ــد  ــر عــىل نفســية الســائق ويزي ــه يؤث ــام أن ــة ك املــخ الذهني

مــن توتــره وعصبيتــه وعــدد مــرات نســيانه املنعطفــات.

وحــذرت الدراســة املروريــة مــن ان مســتخدمو الهاتــف 
النقــال أثنــاء القيــادة معرضــون أكــر إىل االصطــدام بســيارة أو 
بجســم أو بإنســان و كذلــك هــم معرضــون إىل حــوادث الصــدم 
الخلفــي وزيــادة احتامليــة التســبب يف حــوادث مروريــة تقــدر 
ــر  ــون تحــت تأث ــن يكون ــات الذي ــدي املركب ب 3 أضعــاف قائ
املســكرات. وانحــراف املركبــة عــن مســارها يــزداد بنســبة 

ــة . %280 يف حــال ارســال الرســائل النصي

ــو 63 %  ــة إىل نح ــا املديري ــي اجرته ــة الت ــارت الدراس واش
ــن  ــم م ــادة ه ــاء القي ــال أثن ــف النق ــتخدمون الهات ــن يس مم
مواطنــي دولــة اإلمــارات. %64 مــن مســتخدمي الهاتــف 
النقــال أثنــاء القيــادة مــن الفئــة العمريــة مــن )-18 30( 
ــة.  ــوادث مروري ــدالت ح ــى مع ــة ذات أع ــي الفئ ــنة و ه س
ــن  ــة ع ــورة الناجم ــاً الخط ــون متام ــائقن يدرك ــن الس %92 م
اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة و الــذي بــدوره 

يصــل إىل التســبب يف الحــوادث املروريــة %31 مــن الســائقن 
أقــروا بأنهــم تعرضــوا لحــوادث مروريــة ناتجــة عــن اســتخدام 
الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة . أكــر مــن %90 مــن املشــاركن 
يف عينــة االســتبيان أشــاروا بــأن اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء 
ــق.  ــى الطري ــة ع ــات املروري ــم للمخالف ــادة وراء ارتكابه القي
 )Blackberry( ــاز ــون جه ــن ميتلك ــل %53 مم ــن أص %43 م
يســتخدمون برنامــج )Blackberry Messenger Chat( أثنــاء 

ــم.  ــم ملركباته قيادته

واوصــت الدراســة بــرورة إعــداد دراســة مشــركة مــع 
ــن  ــد م ــات تح ــول و آلي ــع حل ــاالت لوض ــم االتص ــة تنظي هيئ
ظاهــرة اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة نظــراً لخطــورة 
اســتخدامه كــام أوضحت الدراســة .تطويــر مامرســات التحقيق 
ــاالت  ــة اتص ــات مؤسس ــا ببيان ــيمة و ربطه ــوادث الجس بالح
ــادث  ــبب بالح ــائق املتس ــا إذا كان الس ــد م ــة دو للتأك ورشك
قــد اســتخدم الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة. االهتــامم بتطويــر 
اســتخدام  مبخاطــر  للتوعيــة  متكاملــة  منظومــة  وتفعيــل 
الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة بوســائل التوعيــة املختلفــة مــع 
ــود  ــل بن ــا. دراســة تعدي ــاس فعاليته ــة قي ــى أهمي ــد ع التأكي
املخالفــات الخاصــة باســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة 
لتشــتمل املخالفــة عــى االســتخدام باليــد أو بالســامعة حيــث 
ــورة  ــت الدراســة أن اســتخدام الســامعة ال يقــل خط أوضح
عــن االســتخدام باليــد ،مــع التأكيــد عــى توعيــة مســتخدمي 

ــراره بصــورة اســتباقية. ــل حــال إق ــال التعدي ــق حي الطري

في دراسة مرورية 
لمرور أبو ظبي

االنشغال بالهاتف 
يزيد احتمالية 
وقوع الحوادث 
بثالثة أضعاف
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

مل يعــد امتــاك ســيارة يشء مــن الرفاهيــة إمنــا هــي 
رضورة مــن رضوريــات الحيــاة ال ميكــن االســتغناء 
عنهــا وتتطلــب الســنة أوىل قيــادة مزيــداً مــن اليقظــة 
ــن يف  ــع واآلم ــرك الري ــىل التح ــدرة ع ــزان والق واالت
نفــس الوقــت ولــذا ننصــح قائــدي الســيارات بالقيــادة 
ــادة  ــىل قي ــرن ع ــى يتم ــة حت ــة وهادئ ــة منتظم برع
الســيارات تحــت كافــة املواقــف والظــروف املختلفــة.

ــى  ــداً ع ــرف جي ــك التع ــادة علي ــارة القي ــان مه ــع إتق وم
ــي  ــراءات الت ــيارتك واإلج ــع س ــليم م ــل الس ــات التعام متطلب
يجــب اتخاذهــا يف االعتبــار قبــل وأثنــاء قيــادة الســيارات 
ــي يجــب اتخاذهــا بعــد توقــف  ــك إجــراءات األمــان الت وكذل

ــامت . ــذه التعلي ــض ه ــي بع ــام ي ــك في ــيارة وإلي الس

1-  إجــراءات الكشــف عــى الســيارة قبــل بــدء الرحلــة وأثنائهــا 
يجــب التأكــد مــن وضــع العجــالت األماميــة قبــل التحــرك.

2-  يجــب القيــام بعمــل الفحــص األوىل للســيارة قبــل التحــرك 
ــادث  ــبب يف ح ــل أو التس ــدوث عط ــدم ح ــامن ع ــا لض به

ــادة . ــاء القي أثن

ــل  ــر قب ــاء بالردي ــوب امل ــامل منس ــن اكت ــد م ــب التأك 3-  يج
ــرك. التح

4-  يجــب التأكــد قبــل التحــرك باملركبــة مــن أنــه قــد تــم غلــق 
األبــواب جيــداً قبــل التحــرك .

5-  يجــب التأكــد مــن ربــط براغــي العجــالت جميعهــا جيــداً 
قبــل التحــرك.

ــت  ــي تثبي ــض براغ ــا بع ــة وبه ــر باملركب ــدم الس ــب ع 6-  يج
ــودة. ــالت مفق العج

7-  يجــب التأكــد مــن ضبــط األنــوار األماميــة حتــى ال تســبب 
عمــى مؤقــت ألعــن اآلخريــن أو ال يــؤدى إىل اإلقــالل مــن 

كفــاءة الرؤيــة أثنــاء القيــادة الليليــة .

8-  يجــب ضبــط املرايــا اليمنــى بامليــل إىل اليمــن وأنــت 
تجلــس عــى كــريس عجلــة القيــادة بحيــث يكــون النظــر إىل 
األمــام وضبــط املــرآة مــن هــذا الوضــع بحيــث تــرى أقــل 
جــزء ممكــن مــن جانــب الســيارة األميــن مــن هــذا الوضــع.

9-  يجــب اختبــار الفرامــل قبــل التحــرك لرحلــة عــى الطريــق 
الرسيــع أو القيــادة لفــرات طويلــة .

10-  يجــب عنــد اختبــار الفرامــل التأكــد مــن أنــه ليــس هنــاك 
عجلــة تتوقــف قبــل عجلــة أخــرى أو أن الســيارة تنحــرف 
ميينــاً أو يســاراً عنــد الضغــط عــى الفرامــل أو أن الفرامــل 

تتوقــف مــرة واحــدة دون تهدئــة 

11-  يجــب التأكــد مــن معرفــة أماكــن كل أدوات التحكــم يف 
املركبــة قبــل التحــرك بهــا وكــذا ضبــط مــا ميكــن ضبطــه 

أثنــاء التوقــف .

12-  يجــب اختبــار جميــع األنــوار باملركبــة قبــل التحــرك 

طريقك آمان
ولكن…… بشروط
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

وأنــوار  األماميــة  واألنــوار  الفرامــل  أنــوار  وخصوصــاً 
. الفــالرش  الطــوارئ 

ــف  ــو يتل 13-  يجــب عــدم الضغــط عــى الفرامــل بعنــف فه
نظــام الفرامــل مبكــراً كــام وأنــه يعــرض مركبتــك للتصــادم 

الخلفــي .

14-  يجــب ارتــداء حــزام األمــان بحيــث يتقاطــع مــع الكتــف 
وليــس الرقبــة وميكــن املســاعدة يف تحقيــق ذلــك بوســادة 

أســفل الســائق أو الــركاب .

15-  يجــب عــدم جلــوس األطفــال دون ســن العــارشة باملقاعــد 
األماميــة للســيارات.

ــداؤه  ــاء ارت ــدوداً أثن ــان مش ــزام األم ــون ح ــب أن يك 16-  يج
ــاً .   ــس مرتخي ولي

17-  يجب ارتداء حزام األمان حتى عى الرسعات البطيئة.

18-  إذا أنفجــر اإلطــار أو فــرغ مــن الهــواء يجــب عــدم 
التوقــف بغــرض الحفــاظ عــى اإلطــار ، األفضــل مــن ذلــك 

ــار . ــر اإلط ــف وتغي ــن للتوق ــكان آم ــار م اختي

19-  يراعــى وضــع العالمــات التحذيريــة طبقــاً لرسعــة الطريــق 
ــر  ــن التحذي ــدر م ــرب ق ــق أك ــث تحق ــة الخطــر بحي وحال
وتكــون مــن 100 : 500 قــدم مــن مــكان التوقــف الطــارئ.

20-  إذا حــدث عطــل باملركبــة ومل تتمكــن مــن الوقــوف مبــكان 
ــن  ــيارة م ــى الس ــو أن تخ ــه ه ــا تفعل ــإن أول م ــن ف آم
ــق مــع  ــداً عــن الطري ــاً بعي ــاً آمن ــم تأخــذ جانب ــركاب ث ال
ــن  ــارة م ــر امل ــس لتحذي ــة مالب ــارة أو قطع ــتخدام ش اس

وضــع الســيارة لحــن حضــور املســاعدة.

ــة إلدراك مــا  21-  يجــب النظــر إىل املــرآة عــى فــرات متقارب
ــاً . يــدور خلــف ســيارتك مــرة كل 10 ثــواين تقريب

22- يجب النظر إىل العدادات عى فرات.      

23-  يجــب عــدم رفــع صــوت الكاســيت أو املذيــاع بأعــى مــن 
ــذا  ــى تســتطيع الشــعور بالســيارة وك صــوت املحــرك حت
بأصــوات آالت التنبيــه أو التحذيــرات مــن خــارج مركبتــك.

24-  يجــب عــدم االعتــامد عــى املرايــا عنــد الرغبــة يف تغيــر 
االتجــاه أو الــدوران أو االنحــراف لليمــن أو اليســار أو 
ــوق  ــن ف ــر م ــاً النظ ــب دامئ ــا يج ــف وإمن ــوع للخل الرج

ــاء. ــط العمي ــص النق ــف لفح الكت

25-  يجــب اإلعــداد مســبقاً لعمليــة الــدوران لليمــن أو اليســار 

ــة  ــارة القريب ــول يف الح ــوم بالدخ ــأن تق ــدوران ب ــل ال قب
للطريــق أو الجهــة التــي تنــوى الدخــول إليهــا يف التقاطــع.

ــد  ــار إال بع ــن أو اليس ــارة لليم ــاء إش ــدم إعط ــب ع 26-  يج
ــق  ــل الطري ــر قب ــق آخ ــد طري ــه ال يوج ــن أن ــد م التأك

ــه. ــول في ــوى الدخ ــذي تن ال

الســر  أثنــاء  التهدئــة  أو  التوقــف  يف  الرغبــة  27-  عنــد 
بالرسعــات العاليــة وإلعــالم الســيارات الخلفيــة بذلــك 
ــى  ــة ع ــة متقطع ــة خفيف ــط بطريق ــب الضغ ــه يج فإن
الفرامــل إلعطــاء ضــوء أحمــر متقطــع مــن الخلــف لتنبيــه 

الســيارات الخلفيــة .

ــاة عــدم وجــود  ــد التخطــي » التجــاوز » يجــب مراع 28-  عن
ــد  ــاً لقواع ــي طبق ــع التخط ــة متن ــة أو حال ــة مروري عالم

وآداب املــرور .

29-  عنــد التخطــي يجــب اســتعامل آلــة التنبيــه نهــاراً أو قالب 
النــور ليــالً إلعــالم الســائق عــن نيتــك يف تخطيــه .

30-  إذا كانــت هنــاك ســيارة تنــوى تخطيــك فــال تقــم باإلشــارة 
ــت  ــواء كان ــي س ــى التخط ــجيعه ع ــك لتش ــائق خلف للس
يدويــة أو ضوئيــة وإمنــا فقــط عليــك تهدئــة الرسعــة 

ــن . ــب األمي ــزام بالجان وااللت

ــدم  ــة ع ــد املركب ــة التخطــي فعــى قائ ــد إجــراء عملي 31-  عن
العــودة للحــارة األصليــة إال بعــد رؤيــة الفوانيــس األمامية 

للســيارة املتخطــاة يف مرآتــك .

32-  يف حالــة حــدوث حريــق يراعــى عــدم إطفــاء املحــرك إال 
بعــد توقــف الســيارة يف مــكان آمــن .

33-  يراعــى عــدم فتــح الكبــوت عنــد إطفــاء الحريــق إن 
ــة الحريــق  ــه طفاي أمكــن والبحــث عــن أي فتحــة لتوجي

ــة(. ــبكة األمامي ــل الش ــا )مث ــن خالله م

34-  يراعــى عــدم إطفــاء الحريــق مبنطقــة املوتــور باملــاء 
أو  بالرمــل  الحريــق  االســتعاضة عــن طفايــة  وميكــن 

بطانيــة .

ــاع درجــة  ــاء ارتف ــر أثن ــح غطــاء الراديات ــدم فت 35-  يجــب ع
ــرارة . الح

الكحوليــة  املرشوبــات  تنــاول  عــن  االمتنــاع  36-  يجــب 
بالحساســية  الخاصــة  العقاقــر  ســيام  وال  واملســكنات 
ــى اإلدراك . ــل وع ــن رد الفع ــى زم ــا وع ــى الرؤي ــرة ع املؤث
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كــرّم العميــد املهنــدس حســن احمــد الحــاريث مديــر مديرية 
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي رئيــس مجلــس ادارة 
ــق عمــل  ــة فري ــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروري جمعي
فيلــم »القيــادة فــن وذوق« الــذى حظــى بعــدد مشــاهدات 
ــبوك«  ــوب والفيس ــي »اليوتي ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ع

ــف مشــاهدة.  ــن93 ال ــر م ــت إىل اك وصل

ــاريث باملبــادرة االبداعيــة للشــباب املواطنــن   وأشــاد الح
ــز  ــة يف تعزي ــك املســاهمة املجتمعي ــم تل ــن قامــوا يتقدي الذي
الثقافــة املروريــة مبــا يصــب يف ترســيخ الوعــي املــروري 
ــة لســلوكيات مســتخدمي الطريــق  ــم مشــاهد افراضي وتقدي
اثنــاء القيــادة ودعاهــم الن يكــون التكريــم دافعــا لهــم 
ــة  ــة املروري ــة التوعوي ــامل االبداعي ــن االع ــد م ــم املزي لتقدي
حــر التكريــم العقيــد خليفــة الخييــى مديــر ادارة هندســة 
ــن عثعيــث  ــارك ب ــد حمــد مب املــرور وســالمة الطــرق والعقي

ــة ــة باملديري ــرور العاصم ــر ادارة م ــري مدي العام

وأشــاد الحــارىث مبــا حظــى بــه الفيلــم مــن مقاطــع افراضية 
ــون  ــزام بقان ــى االلت ــم ع ــائقن وحثه ــا الس ــاء يرتكبه ألخط
الســر واملــرور وعــدم ارتــكاب املخالفــات إىل تــؤدى إىل وقــوع 
الحــوادث املروريــة , مؤكــدا عــى رعايــة الجمعيــة ألصحــاب 

االفــكار املبدعــة يف مجــال الســالمة املروريــة 

 وأكــد الحــارىث رؤيــة الجمعيــة يف تشــجيع رشائــح املجتمــع 
كافــة يف املشــاركة وتوظيــف معطيــات التكنولوجيــا الحديثــة 
ــع التواصــل االجتامعــي وغرهــا مــن الوســائط يف  ــل مواق مث
ــح  ــم نصائ ــن خــالل تقدي ــة م ــة املروري ــع مســتوى الثقاف رف
مروريــة واعــداد افــالم توعويــة او افــكار مبدعــة تســاهم يف 

مجــال نــرش الثقافــة املروريــة يف املجتمــع

 ومــن جانبهــم أعــرب فريــق الشــباب املواطنــن عــن 
تقديرهــم مببــادرة الجمعيــة بتكرميهــم مؤكديــن أن التكريــم 
ــالم  ــكار واألف ــن األف ــد م ــم مزي ــم لتقدي ــاً له ــيكون دافع س

اإلبداعيــة يف مجــال الســالمة املروريــة .

جمعية ساعد ترعى المبادرات االبداعية 

كّرمت فريق التثقيف المروري لفيلم»القيادة 
فن وذوق« الذي شاهده أكثر من93 ألف
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يلتــزم قائــد املركبــة ومــن 
ــاء الســر  يركــب بجــواره أثن

بإســتخدام حــزام االمــان .

يلتــزم مســتخدم الدراجــة 
الناريــة أثنــاء الســر بإرتــداء 

غطــاء الــرأس الواقــي.

يلتــــزم قائـــــد املركبــة 
بعــدم إســتخدام التليفــون 
أثنــاء  يدويــاً  املحمــــول 

الســر.

قائــد املركبــة مســئول عــن 
وجــود مــا يعــوق رؤيتــه 
يف  أحــد  جلــوس  بســبب 

املركبــة أو بســبب حمولتهــا أو حالتهــا )ملصقــات أو معلقــات 
أو غرهــام ( وكذلــك يلتــزم بعــدم جلــوس األطفــال حتــى ســن 
ــه أن تكــون  ــة ، وعلي ــة للمركب ســبع ســنوات باملقاعــد األمامي
جميــع األضــواء الــآزم وجودهــا يف املركبــة موجــودة فعــالً وأن 

ــتعامل . ــاً لإلس ــة دامئ ــون صالح تك

ــر  ــوب مــن شــأنها أن تؤث ــة عي ــاء ســر املركب إذا طــرأت أثن
ــن  ــحبها م ــا أن يس ــى قائده ــيولته فع ــرور وس ــن امل ــى أم ع
ــن . ــت ممك ــي ويف أرسع وق ــق فرع ــرص طري ــن أق ــرور م امل

ــق  ــن مســتعمي الطري ــا م ــات وغره ــدى املركب ــى قائ ع
املعتمــدة )كاإلطفــاء  الطــوارىء  إفســاحه ملــرور مركبــات 
ــه  ــا متجه ــاء تحركه ــدىن والرشطــة( أثن ــاع امل واإلســعاف والدف

ــة . ــه عاجل ــة طارئ ــام لخدم للقي

ال يجــوز وضــع أو إســتعامل أجهــزة التنبيــه الضوئيــة أو 
ــوارىء  ــات الط ــى مركب ــتعاملها ع ــرص إس ــي يقت ــة الت الصوتي
ــن  ــا يف الصــوت أو درجــة الضــوء يف غرهــا م ــي تقاربه أو الت

ــات . املركب

ال يجــوز إســتعامل أجهــزة التنبيــه إال يف حالــة الــرورة 
لتنبيــه مســتعمي الطريــق إلقــراب املركبــة أو إىل خطــر ناىشء 
عنهــا أو خطــر يهددهــا كــام ال يجــوز إعطــاء إحــدى اإلشــارات 
الصوتيــة بطريقــة تزعــج املــارة أو تقلــق راحــة الجمهــور 
وال يجــوز أن يكــون املنبــه الصــويت متعـــــدد النغــامت أو أن 
يصــدر أنغامــاً أو أصوتــاً أخــرى ال تتفــــق والغــرض مــن أجهــزة 
ــه املســموح  ــه ، وأال تتجــاوز شــدة الصــوت آلالت التنبي التنبي
ــة.  ــواردة يف اللوائــح التنفيذي بهــا يف املركبــات عــن الحــدود ال

ــه بصفــة مســتمرة  ــه الصوتي يحظــر إســتعامل أجهــزة التنبي

قواعد وآداب مرورية
عــىل كل مســتعمل للطريــق أن يراعــي يف مســلكه بــذل أقــى عنايــة وإلتــزام الحــذر واإلحتيــاط الازمــن ، وأال يــؤدى 
ــتوجبه  ــام تس ــر م ــه بأك ــر أو مضايقت ــة الغ ــة إعاق ــب علي ــر، أو أن ترت ــه للخط ــر أو تعريض ــلكه إىل االرضار بالغ مس
الظــروف وال تســمح بتجنبــه. يحظــر تــرك أو إلقــاء مــا مــن شــأنة أن يعــوق حركــة املــرور عــىل الطريــق أو يســبب خطــراً 
ملســتعمليها كاألتربــة والحجــارة ومــواد البنــاء وغرهــا. وعــىل قائــد املركبــة قبــل تحركهــا الكشــف عليهــا وعــىل جميــــع 

أجهزتهــا والتأكــد مــن ســامتها وصاحيتهــا للســر بــدون خطــر عليهــا مــن ذلــك أو نشــوء خطــر منهــا عــىل الغــر.
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أو لغــر غــرض التنبيــه أو إذا مل يكــن 
ــرور  ــن امل ــن أم إلســتعاملها مــربر م

بالطريــق .

خاصــة  بصفــة  يحظــر  كــام 
اإلتيــة: الحــاالت  يف  إســتعاملها 

أو  املستشــفيات  مــن  بالقــرب 
املــدارس

بالســكان  املأهولــة  املناطــق  يف 
مــن منتصــف الليــل وحتــى الســاعة 

ــاً ــة صباح السادس

أثناء وقوف املركبة 

التــي  والجهــات  األوقــات  يف 
يحددهــا قســم املــرور املختــص .

ــة أو يف  ــب خاص ــة مواك ــات يف أي ــتعامل املركب ــوز إس ال يج
ــات . ــة تجمع أي

ال يجــوز وضــع أيــة كتابــة أو رســم أو أيــة بيانــات أخــرى غر 
تلــك الواجبــة بحكــم القانــون واللوائــح عــى جســم املركبــة أو 

أي جــزء مــن أجزاؤهــا .

عــى مســتعمي الطريــق إفســاحه ملــرور املواكــب الرســمية 
ومــا يف حكمهــا مبجــرد اإلعــالن عــن إقرابهــا بواســطة املنبهــات 
الصوتيــة أو الضوئيــة حتــى ولــو إســتدعى األمــر التوقــف 

وحينئــذ يجــب إلتـــزام أقــى ميــن الطريـــق .

ــص  ــدون ترخي ــة ب ــرق العام ــباقات بالط ــراء س ــوز إج ال يج
مــن املحافــظ أو املحافظــن املختصــن وبعــد تقديــم الضامنات 

الالزمــة لتعويــض ماقــد ينشــأ عنــه مــن أرضار أيــاً كانــت .

عــى قائــدي املركبــات بجميــــع أنواعهــا الوقــوف فــوراً كلــام 
طلــب منهــم رجــال املــرور ذلــك .

* قيادة واستخدام املركبات

ــوىل قيادتهــا  ــد يت ــة تتحــرك قائ ــكل مركب يجــب أن يكــون ل
ــة أخــرى . ــو كانــت تقطرهــا مركب ول

ــر  ــق بغ ــع يف الطري ــل الرسي ــات النق ــرك مركب ــوز ت ال يج
قائدهــا ألي ســبب كان إال بعــد إحــكام إغــالق أبوابهــا وإتخــاذ 
ــا  ــن تركه ــأ ع ــي تنش ــوادث الت ــع الح ــة ملن ــراءات الالزم االج

ــرور . ــة امل ــا إىل عرقل ــؤدي تركه ــن أن ي ــة م وللحيلول

يجب يف إستعامل املركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج .

يلــزم كل مــن يدخــل املركبــة أو ينــزل منهــا مبراعــاة أال يؤدي 
ذلــك إىل تعريــض غــره مــن مســتعمي الطريــق للخطر .

ال يجوز ترك محرك مركبة يعمل بغر مربر .

ال يجــوز قيــادة املركبــة داخــل املــدن يف نفــس القطــاع مــن 
الطريــق ذهابــاً وإيابــاً بغــر مــربر خاصــة إذا ترتــب عــى ذلــك 

إزعــاج االخريــن 

* قواعد السري

عــى قائــد املركبــة أن يلــزم آقــى الجانــب االميــن للطريــق 
أثنــاء الســر وعــى اآلخــص يف الحــاالت االتيــه :

ــراً عــن  ــل كث ــة تق ــة لســر املركب ــة الفعلي ــت الرسع إذا كان
ــق . ــة يف هــذا الطري ــرر للرسع ــى املق الحــد االق

عندما تكون الرؤية يف الطريق أمامه غر كافيه 

يف حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من االتجاه املضاد .

يف حالة السامح للمركبات الالحقة له بتخطي مركبته .

إذا كان نهــر الطريــق أو أحــد أجزائــه املخصــص لحركــة 
ــدة مســارات بخطــوط  ــرور يف إتجــاه واحــد مقســامً إىل ع امل
ــذى  ــة الســر يف املســار ال ــد املركب ــه متقطعــه فعــى قائ طولي
يشــغله واليجــوز لــه أن يغــر مســاره إال بعــد أن يتأكــد مــن أن 
ذلــك ال يشــكل خطــراً عــى االخريــن أو عــى حركــة املــرور ، 
وبعــد تنبيــه الغــر مــن مســتعمي الطريــق إىل ذلــك يف الوقت 
املناســب وبإســتعامل إشــارة التنبيــه واالشــارة الضوئيــة الدالــة 

عــى االنحــراف .
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القيادة فن وذوق وأخالق

إتجاهــن  ذي  الطريــق  نهــر  كان  إذا 
ــوط  ــام خط ــارين تفصله ــامًً إىل مس مقس
ــى  ــر ع ــظر الس ــصله يحــ ــوليه متــ طــ

هــذه الخطــوط أو إجتيازهــا .

إتجاهــن  ذي  الطريــق  نهــر  كان  إذا 
ومقســامً إىل ثــالث مســارات يجــوز لقائــد 
ــد  ــط بع ــار األوس ــتعامل املس ــة إس املركب
أن يتأكــد مــن خلــوه مــن املــرور املقابــل 
الالحقــة املرسعــة وأن  املركبــات  ومــن 
ــن أو  ــى االخري ــك ال يشــكل خطــراً ع ذل
عــى حركــة املــرور ويف جميــع االحــوال ال 
يجــوز إســتعامل املســار الواقــع يف أقــى 

ــل . ــاه املقاب ــص لإلتج ــار املخص اليس

إتجاهــن  ذي  الطريــق  نهــر  كان  إذا 
إىل أربعــة مســارات أو أكــر  ومقســامً 
عــى الوجــه الســابق جــاز لقائــد املركبــة 

إســتعامل أقــرب املســارات إليــه مــن املســارات الداخليــة مــن 
ــد مــن أن  االتجــاه املضــاد بالنســبة إىل إتجاهــه بعــد أن يتأك
ذلــك ال يشــكل خطــراً عــى االخريــن أو عــى حركــة املــرور ويف 
جميــع االحــوال ال يجــوز لقائــد املركبــة تغيــر املســار إال بعــد 
التيقــن مــن عــدم تعريــض الغــر للخطــر وبعــد إعــالن رغبتــه 
ــع إســتعامل إشــارات  ــت مناســب م ــك بوضــوح ويف وق يف ذل

ــاف . اإلنعط

عــى مــن يريــد اإلنعطــاف أن يــرك املركبــات املقابلــة متــر 
أوالً وعليــه التحــوط بصفــة خاصــة للمـــــشاة وعــــند اللــزوم 

التوقــف لهــم .

ــات  ــرك املركب ــاره أن ي ــاف إىل يس ــد اإلنعط ــن يري ــى م ع
ــه  ــر عرقل ــر بغ ــن مت ــاه إىل اليم ــد االتج ــي تري ــة الت املقابل

عــى مــن يتأهــب للخــروج مبركبتــه مــن عقــار إىل الطريــق 
أو مــن جــزء آخــر مــن الطريــق إىل نهــره أو مــن مــكان 
ــر أال  ــدء الس ــق لب ــب الطري ــى جان ــار ع ــف أو االنتظ التوق
يدخــل الطريــق أو نهــره إىل بعــد أن يتأكــد مــن إمكانــه ذلــك 

ــر . ــر للخط ــض الغ دون تعري

إذا رغــب قائــد املركبــة الرجــوع إىل الخلــف فــال يجــوز 
ــرور  ــة امل ــدم إعاق ــرشط ع ــرورة وب ــد ال ــك إال عن ــراء ذل إج

ــد . وبع

إذا رغــب قائــد املركبــة الرجــوع إىل الخلــف فــال يجــوز إجراء 

ــد  ــرور وبع ــة امل ــدم إعاق ــرشط ع ــرورة وب ــد ال ــك إال عن ذل
ــو الطريــق وعــدم  ــه االشــارة املناســبة والتأكــد مــن خل إعطائ
تعــــريض مســــتعمى الطريــق للخــــطر وعــــى أال يــــجاوز 

ــة .  ــول املركب ــادل ط ــافة تع ــلف مس ــوع إىل الخــــ الرج

* مسافات االمان

عــى قائــد املركبــة أن يــرك بينــه وبــن املركبــة التــي أمامــه 
ــه لتمكينــه مــن التوقــف عندمــا تخفــض  مســافة تكــون كافي
ــه  ــه أن يتنب ــأة وعلي ــف فج ــا أو تتوق ــه رسعته ــة االمامي املركب

إلشــارات قائدهــا .

ــأة  ــل فج ــتعمل الفرام ــه أال يس ــة االمامي ــد املركب ــى قائ ع
ــوى . ــب ق ــر موج بغ

عــى املركبــات بطيئــة الرسعــة وغرهــا مــن املركبــات التــي 
يجــاوز طولهــا ســبعة أمتــار أن تــرك بينهــا وبــن املركبــة 
ــة تتخطاهــا أن تدخــل  ــاً ميكــن ملركب ــداً كافي ــا بع الســابقة له
يف تلــك املســافه وال يــرسى ذلــك إذا كانــت هــى نفســها قــد 
إنحرفــت لبــدء التخطــى وأعلنــت ذلــك أو إذا كان إتجــاه 
املــرور مقســامً إىل أكــر مــن مســار وكذلــك يف االجــزاء املمنــوع 

ــى . ــا التخط فيه

عــى قائــد كل مــن املركبــات التــي تســر يف مجموعــة واحده 
متصلــه ببعضهــا أن يركــوا بــن كل مركبــة مــن مركباتهــم 
واالخــرى مســافة كافيــه ال تقــل عــن ثالثــن مــراً حتــى ميكــن 
للمركبــات االرسع منهــا عنــد قيامهــا بعمليــة التخطــى اللجــوء 

إىل هــذه املســافات لتفــادى الحــوادث 

إعطاء األولوية
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

* التقابل

ــرى  ــة أخ ــه مبركب ــل مركبت ــد تقاب ــة عن ــد مركب ــى كل قائ ع
ــن  ــكان م ــدر االم ــرب بق ــاد أن يق ــاه املض ــن االتج ــه م قادم
الحافــة اليمنــى يف إتجــاه املــرور الــذى يســلكه بحيــث يــرك 
مســافة جانبيــه كافيــه شــاغره عــى يســاره وإذا مل يتيــرس تــرك 
ــن  ــتعملن آخري ــه أو مس ــود عقب ــبب وج ــافة بس ــذه املس ه
ــد  ــف عن ــل والتوق ــة ب ــه الرسع ــه تهدئ ــب علي ــق وج للطري
اللــزوم إىل حــن مــرور مســتعمى الطريــق املقابلــن يف االتجــاه 

املضــاد 

يف الطــرق التــي يصاحــب التقابــل فيهــا صعوبــة أوخطــورة 
كــام يف الطــرق املنحــدرة .يجــب عــى قائــد املركبــة يف اإلتجــاه 
املنحــدر أن يســر أقــرب مــا ميكــن مــن الحافــة اليمنــى إلتجــاه 
املــرور بالنســبة لــه أو يتوقــف متامــاً ليســمح للمركبــة الصاعدة 
أن متــر بــدون صعوبــة فــإذا كانــت املركبــة الصاعــدة موجــودة 
مــن قســم عريــض مــن الطــــريق يســتعمل أو ميكن إســتعامله 
كموقــف مؤقــت وجــب عــى قائدهــا التوقــف يف هــذا املــكان 

ليســمح مبــرور املركبــة املنحــدره.

* التخطي

يكــون التخطــى مــن اليســار دامئــاً وال يجــوز إال ملــن ميكنــه 
الرؤيــة الواضحــة الكاملــة وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أى 
ــة التخطــى  ــاء عملي ــق أو خطــورة مــن املــرور املضــاد أثن عائ

حتــى إمتامهــا 

عــىل كل قائــد مركبــة قبــل إجــراء عمليــة التخطــي مراعــاة 
االيت :

عــدم وجــود أي قائــد مركبــة يتبعــه بــدأ يف تخطيــه أو 
أعطــى تحذيــراً يفيــد رغبتــه يف التخطــي. 

أن قائــد املركبــة الــذى يتقدمــه يف نفــس مســاره مل يعطيــه 
تحذيــراً يفيــد رغبتــه يف التخطــي. 

ــذى يوشــك أن يســلكه واضــح  ــق ال أن يكــون مســار الطري
الرؤيــة متامــاً حتــى ال يعــوق حركــة املــرور املقابــل مــن 
ــار الفــرق  ــا للخطــر آخــذاً يف االعتب االتجــاه املضــاد أو يعرضه
بــن رسعــة مركبتــه أثنــاء التخطــى ورسعــة مســتعمى الطريــق 

ــم . ــاول تخطيه ــذى يح ال

إعــالن رغبتــه يف التخطــى بــكل وضــوح يف الوقــت املناســب 
وتنبيــه مســتعمى الطريــق املــراد تخطيهم بإســتعامل إشــارات 

التنبيــه والتأكــد مــن أنهــم إســتجابوا لهــذا التنبيــه. 

االبتعــاد أثنــاء التخطــى عــن مســتعمى الطريــق الــذى 
يتخطاهــم بحيــث يــرك بينــه وبينهــم مســافة كافيــة وخاصــة 

ــه.  ــة الجانبي ــن الناحي م

عــى قائــد املركبــة مبجــرد إمتــام عمليــة التخطــى أن ينظــم 
نفســه يف حركــة املــرور بالعــودة إىل اليمــن تدريجيــاً ويف أرسع 
وقــت ممكــن مــع عــدم مضايقــة املركبــة املتخطــاه ثــم يلــزم 
أقــى الجانــب االميــن لنهــر الطريــق دون مضايقــة مســتعمى 
الطريــق و لــه إســتثناءاً أن يبقــى يف نفــس املســار الــذى 
ــى  ــراً إىل تخط ــى إذا كان مضط ــة التخط ــاء عملي يشــغله أثن
ــة مضايقــات أو إزعــاج  ــة أخــرى بــرشط أن ال يســبب أي مركب

ــه. ــات الالحقــة ل لســائقى املركب

ــة  ــرى تهدئ ــة أخ ــاه مركب ــذى تتخط ــة ال ــد املركب ــى قائ ع
الرسعــة مــع إلتزامــه عــى قــدر االمــكان أقــى الجانــب 
االميـــــــن للمســار الــذى يســلكه حتــى يتيــح للمركبــة التــي 
تتخطــاه إمتــام عمليــة التخطــى وميتنــع عليــه أثنــاء التخطــى 

ــه. ــادة رسعت ــه زي ــى إمتام وحت

ــا  ــه له ــة املتخطي ــن املركب ــأ م ــة أبط ــة مركب ــد أي ــى قائ ع
إمــا بطبيعتهــا أو لوجــود حــد أقــى لرسعتهــا أن يبطــىء 
ــزوم  ــد الل ــل وأن يتوقــف عن ــته يف املــكان املناســب ب رسعــــ
إذا كان رضوريــاً لتمكــن عــدة مركبــات تتلــو بعضهــا مبــارشة 

ــه. ــن تخطي م

إذا أعلــن قائــد املركبــة نيتــه يف االتجــاه إىل اليســار وإنتظــم 
يف حركــة املــرور بعــد دخولــه يف اليســار فعــالً ، جـــاز للغـــــــر 

تخطيــه مــن اليمــن .

يكــون تخطــى املركبــات املســرة عــى الخطــوط الحديديــة 
مــن عــى ميينهــا إال إذا كانت يف أقصــــى مين نهــــر الطـــــريق 
فيمكــن تخطيهــا مــن يســارها بعــد التحــوط للمــرور املقابــل 
أمــا إذا كان املــرور يف إتجاه واحـــد حتى للـــــمركبات املســــرة 

عــى خطــوط حديديــه فيجــوز تخطيهــا مــن اليســار .

ــى يف  ــة التخط ــوم بعملي ــة أال يق ــد املركب ــىل قائ ــب ع يج
ــة: ــن األتي ــوال واألماك األح

إذا كان مدى الرؤية حوله غر كاف. 

إذا كانت حالة الرؤية غر واضحه . 

ــا  ــذر معه ــة يتع ــر برسع ــة تس ــة املتقدم ــت املركب إذا كان
ــة  ــا بتخطــى مركب ــوم هــى ذاته ــة التخطــى أو تق ــام عملي إمت
ــاه .  ــد أن تتخط ــه تري ــة تتبع ــاك مركب ــت هن ــرى أو كان أخ
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إذا كان إتجــاه املــرور املقابــل ال يســمح بإمتــام عمليــة 
ــق . ــتعمى الطري ــه وملس ــكل أطراف ــل ل ــان كام ــى بأم التخط

ــوط الســكك الحديديــة وعــى  ــات وعــى خط يف التقاطع
الكبــارى ويف االنفــاق. 

ــات بســبب وجــود إشــارة  ــل مــن املركب ــة توقــف رت يف حال
ــرور.  ــة امل ــا أو بســبب عرقل بتوقفه

واملنحــدرات  واملرتفعــات  واملنعطفــات  املنحنيــات  يف 
ــن  ــرب م ــن وبالق ــرق وامليادي ــع الط ــة وتقاط ــرق الزلق والط

ممــرات عبــور املشــاه . 

يف مســارات املــرور املحــددة بخطــوط طوليــة تفصــل بينهــا 
وال يجــوز الســر عــى هــذه الخطــوط أو تخطيهــا . 

يف االماكــن املحظــور فيهــا التخطــي مبقتــى عالمــات أو 
ــرور .  ــامت امل ــاً لتعلي ــرور أو طبق ــارات امل إش

ال يجــوز ملركبــات النقــل العــام للــركاب ومركبــات النقــل أن 
يتخطــى بعضهــا بعضــاً داخــل املــدن كــام ال يجــوز أن يتخطــى 
بعضهــا بعضــاَ خــارج املــدن إال إذا كان ذلــك ال يــؤدى إىل 

عرقلــة املــرور بالطريــق.

* الرسعة عىل الطرق املختلفة

ــات  ــة مركب ــى لرسع ــد االق ــون الح ــاة أن يك ــب مراع يج
ــبة  ــروف املناس ــر الظ ــد تواف ــرق عن ــى الط ــع ع ــل الرسي النق

ــاىل: ــه الت ــى الوج ع

ــد أدىن  ــر بح ــة بالس ــرارات الزراعي ــمح للج ــك يس ــع ذل وم
قــدره 10 كيلــو مــرات يف الســاعة عــى أن تلــزم أقــى الجانب 

االميــن لنهــر الطريــق . 

عــى قائــد املركبــة أن يقلــل مــن رسعــة مركبتــه عنــد إجتيازه 
املناطــق املأهولــة بالســكان أو عنــد الدخــول يف املنعطفــات أو 
املنحنيــات أو املنحــدرات أو التقاطعــات أو عنــد االقــراب مــن 

أماكــن عبــور املشــاه أو عنــد مالقــاة حيوانــات أو تخطيهــا . 

عــى قائــد أيــة مركبــة ينــوى االبطــاء أو تهدئــة رسعتــه إىل 
حــد كبــر أن يتأكــد قبــل إجــراء ذلــك مــن أنــه لــن ينشــأ عــن 
مســلكة أى خطــر أو عرقلــه للمركبــات الالحقــة التــي تتبعــه . 

ال يجــوز ألى قائــد مركبــة أن يســتعمل الفرامــل بصــورة 
مفاجئــه لتخفيــف رسعــة مركبتــه أو إليقافهــا إذا مل تكــن 

ــرور ــن امل ــا أم ــباب يتطلبه ــاك أس هن

* التقاطعات وأولويات املرور

ــب  ــي ويتأه ــق فرع ــن طري ــادم م ــة الق ــد املركب ــى قائ ع
للدخــول يف طريــق رئيــى أو مــن طريــق غــر مرصــوف 
للدخــول يف طريــق معبــد أن يقــف حتــى يســمح أوالً مبــرور 
املركبــات القادمــة عــى هــذا الطريــق وال يبــدأ يف الدخــول إال 

ــه للخطــر. ــرور في ــض امل ــدم تعري ــن ع ــده م ــد تأك بع

ــون  ــث يك ــرق حي ــات الط ــرور يف تقاطع ــة امل ــون أولوي تك
املــرور غــر منظــم بواســطة رجــل املــرور أو بواســطة إشــارات 

أو عالمــات املــرور عــى الوجــه اآليت:

للمركبات التي دخلت فعالً يف التقاطع . 

ــق  ــع بطري ــي يتقاط ــق رئي ــن طري ــة م ــات القادم للمركب
ــي. فرع

للمركبــات القادمــة مــن اليمــن أيــاً كان نوعهــا بالنســبة أليــة 
مركبــة أخــرى وذلــك عنــد تقاطــع طــرق متســاوية األهميــة . 

مــن يلتــزم مبراعــاة أولويــة غــره يف املــرور عليــه أن يبطــىء 
رسعتــه مبــا يفيــد إســتعداده للتوقــف عنــد اللــزوم وال يجوزلــه 
إســتمرار الســر إال إذا أمكنــه ذلــك وبعــد التيقــن مــن الرؤيــة 
والتأكــد مــن أنــه لــن يعــرض صاحــب أولويــة املــرور للخطــر 

أو يعرقلــه بصــورة جوهريــة .

ــه يجــب  ــدد بإرتباك ــا يه ــه مب ــرور أو تباطُئ ــف امل ــد توق عن
عــى قائــد املركبــة برغــم أولويــة مركبتــه للمــرور أو إذا كانــت 
ــة  ــارات أو عالم ــة إش ــود أي ــراء أو وج ــة خ ــارة الضوئي االش
تســمح لــه باملــرور عــدم دخــول التقاطــع إذا كان عنــد 

ــه . ــف في ــوف يتوق ــه س ــول إلي الوص

عــى كل مــن لــه طبقــاً لقواعــد املــرور حــق إســتمرار الســر 
أو أولويــة أن يتنــازل عنهــا إذا إقتضــت ذلــك حالــة املــرور .

* التوقف واالنتظار

ــد  ــار إال عن ــن اإلنتظ ــر أماك ــة يف غ ــف املركب ــوز توق ال يج
الدخــول يف املركبــة أو الخــروج منهــا أو لتحميــل املركبــة 
ــا  ــون فيه ــي يك ــن الت ــات واألماك ــر األوق ــا ويف غ أو تفريغه

التوقــف ممنوعــاً رصاحــة

يجــب أن تجــرى عمليــة توقــف املركبــة بصــورة تدريجيــة ال 
ينتــج عنهــا أيــة مضايقــة لحركــة املــرور بعــد إعطــاء اإلشــارة 
ــة وعــى كل  ــه أو يدوي ــك ســواء كانــت ضوئي ــة عــى ذل الدال
قـــــائد أن يضــع مركبتــه أقــرب مــا ميكــن مــن الحافــة اليمنــى 
ــه مــا مل تســمح املنطقــة املســموح  ــة ل ــق وموازي لنهــر الطري

باإلنتظــار فيهـــا بغــر ذلــك 
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اإلنتظــار  أو  التوقــف  يجــوز 
بالقــرب مــن الحافــة اليــرسى عندمــا 
ممنوعــاً  االميــن  الجانــب  يكــون 
ــود  ــرورأو لوج ــات امل ــطة عالم بواس
خطــوط ســكك حديديــة وكذلــك 
ــار  ــف أو اإلنتظ ــون التوق ــا يك عندم
يف طريــق ذو إتجــاه واحــد مســموحاً 
فيــه باإلنتظــار عــى الجانــب االيــرس 
وممنوعــاً عــى الجانــب االميــن كــام 
يجــوز التوقــف أو اإلنتظــار يف وســط 
نهــر الطريــق ويف بعــض األماكــن 
ــك  ــر إىل ذل ــات تش ــددة بعالم املح

أو  التوقــف  يكــون  أن  يجــب 
إنتظــار املركبــات يف خــارج املــدن 
ويف املناطــق غــر املأهولــة يف أقــى 

ميــن نهــر الطريــق يف إتجــاه حركــة املــرور مــع تجنــب أقســام 
الطريــق املخصصــة لســر الدراجــات واالماكــن املخصصــة 

ــاه ــرور املش مل

ال يجــوز بأيــة حــال التوقــف باملركبــة عــى بعــد يقــل عــن 
خمســة أمتــار مــن مفــارق الطــرق ومداخــل املياديــن وأماكــن 
للــركاب  العــام  النقــل  املشــاه ومحطــات مركبــات  عبــور 

ــات. واملزلقان

يكــون إنتظــار املركبــات يف األماكــن املخصصــة لذلــك صــف 
منتظــم ويف إتجــاه حركــة املــرور 

ال يجوز التوقف أو اإلنتظار يف األماكن األتية: 

االماكــن املخصصــة لعبــور املشــاه وعــى االرصفــة واملمــرات 
الخاصــة بالدراجــات وعنــد املزلقانــات.

ــا إذا  ــة أو بجواره ــكك الحديدي ــرام أو الس ــة ال ــى أرشط ع
ــرها . ــوق س ــك يع كان ذل

عــى الجســور أو املمــرات العلويــة أو يف األنفــاق أو تحــت 
الجســور مــا مل تكــن هنــاك أماكــن مخصصــة للتوقــف أو 

ــار . األنتظ

عــى نهــر الطريق يف املرتفعــات أو املنحــدرات أو املنعطفات 
أو املنحنيــات وكذلــك بالقــرب منهــا عندمــا تكــون الرؤيــة غــر 
كافيــه لضــامن تخطــى املركبــة بأمــان تــام مــع مراعــاة رسعــة 

املركبــات عــى هــذا الجــزء مــن الطريــق .

عــى نهــر الطريــق بجــوار العالمــات االرضيــة الطوليــة 

ــون املســاحة  ــا تك ــا وعندم ــي ال يســمح بتجاوزه ــة الت املتصل
العرضيــة بــن املركبــة املتوقفــة وهــذه العالمــات الطوليــة تقــل 

عــن ثالثــة أمتــار .

يف االماكــن التــي قــد تحجــب املركبــات بتوقفهــا أو إنتظارهــا 
ــة  ــرور عــن نظــر بقي ــات امل ــة أو عالم ــا االشــارات الضوئي فيه

مســتعمى الطريــق .

ــام مداخــل أو مخــارج جراجــات املركبــات أو محطــات  أمــ
البنزيــن أو املستشــفيات أو مراكــز االســعاف أو االطفــاء أو 
الرشطــة أو املناطــق العســكرية أو مداخــل أو مخــارج الحدائق 

ــادة أو املــدارس . العامــة أو أماكــن العب

يف األماكــن التــي يعــوق الوقــوف فيهــا تحــرك مركبــة أخــرى 
متوقفــه .

عى نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظره.

ــامت  ــاً لتعلي ــا طبق ــار فيه ــرصح باالنتظ ــر امل ــن غ يف األماك
املــرور وينبغــي عــى قائــد املركبــة تهدئــه الرسعــة أو التوقــف 
ــة  ــل الطلب ــة لنق ــيارات املخصص ــامح للس ــر للس ــزم األم إذا ل

ــم . ــة لصعودهــم أو نزوله إلجــراء التحــركات الالزم

يحظــر عــى قائــدي إحــدى املركبــات األجــره اإلنتظــار 
ــا  ــي يحدده ــف( الت ــوف )املواق ــن الوق ــر أماك ــه يف غ مبركبت

قســم املــرور املختــص .

كــام يحظــر عليــه التجــول مبركبتــه للبحــث عــن ركاب يف غر 
املواقــف املخصصــة لــه ومــع ذلــك يجــوز لــه التوقــف بصفــه 

عارضــه يف أقــى ميــن الطريــق لقبــول ركاب أو إنزالهــم. 
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