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عام
«بال حوادث مرورية»
رئيس مجلس اإلدارة

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
بالمجالــس الشــعبية وتنظيــم المحاضــرات والمعــارض
المرورية والمشاركات المجتمعية بكل من أبوظبي والعين
والمنطقة الغربية بما يعزز السالمة المرورية.
ومع استقبال العام الجديد  2015نتمنى 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
المروريــة بمــا يســاهم فــي تكريــس حالــة مــن الوعــي
ً
ً
إيجابا على الســلوك المروري
نتائجها
المجتمعــي تنعكــس
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 السالمة المرورية.
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كل عام وأنتم بخير
يصدر العدد التاسع من مجلة ساعد بعد حصاد عام من الجهود
المبذولــة لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع من خالل منهجية
التواصل المجتمعي مع كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات
المجتمــع المدنــي علــى مســتوى الدولــة فــي اطــار الشــراكة
االستراتيجية مع شرطة أبوظبي.
وبلغــت حصيلــة البرامــج التــي قدمتها جمعية ســاعد للحد من
الحوادث المرورية العام الماضي  2014نحو  150محاضرة توعية
مروريــة وتنظيــم نحو  12معرضا توعويا اســتفاد من تلك البرامج
نحو 15الف و 208شخص.
وتستقبل جمعية ساعد العام الجديد  2015بتنفيذ العديد من
البرامج والمبادرات التوعوية التي تعزز رسالتها ورؤيتها وأهدافها
التي تســعى إلى تحقيقها في نشــر الوعي والثقافة المرورية،
ونأمل تحقيق مزيد من االنجازات خالل العام الجديد الهادفة إلى
تفعيــل الثقافــة المروريــة واالرتقاء بــدور األســرة والمجتمع في
الحفاظ على الســامة المرورية من خالل االلتزام بقانون الســير
والمرور والقيادة اآلمنة على الطرقات.

رئيس التحرير

المقدم /جمال سالم العامري

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

ضمن مبادرة المجالس مدارس

ساعد تعزز الثقافة المرورية من خالل  16مجلسًا شعبيًا

مجلس سعادة عبدالله مهير الكتبي

تعزيــزاً للقيــم االصيلــة باملجتمــع وترســيخ العــادات
والتقاليــد ،اطلقــت مديريــة املــرور والدوريــات بالتنســيق
مــع جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة «مبــادرة
«املجالــس مــدارس للتوعيــة املروريــة « و تتضمــن محــارضات
وافــام توعويــة وصــور ايضاحيــة مرورية يف  16مجلســا شــعبيا
مبجالــس رمــوز املجتمــع بــكل مــن أبوظبــي والعــن مبــا يعــزز
الثقافــة املروريــة.
وكانــت بدايــة تلــك املبــادرات مبجلــس ســهيل بــن محمــد
املــرر ومجلــس خالــد بــن طنــاف املنهــاىل يف بنــى يــاس
ومجلــس عبــد اللــه مهــر الكتبــى بأبوظبــى ومجلــس مفلــح
بــن عايــض االحبــاىب بالعــن ومجلــس محمــد بخيــت الكتبــى
بالعــن ومجلــس محمــد بــن عبــد اللــه الرميثــى بالســمحة
ومجلــس ســعيد محمــد الرميثــى بالعــن ومجلــس بخيــت
ســويدان النعيمــى بالعــن ضمــت املجالــس شــيوخ القبائــل
ورمــوز املجتمــع واطيافــه املختلفــة بحضــور كافــة الفئــات
العمريــة ,ناقشــوا مــن خاللهــا طرح ـاً مبــارشا ً ورصيحــا حــول
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قضايــا الســامة املروريــة وتعميــق الوعــي املجتمعــي بــرورة
االلت ـزام بقانــون الســر واملــرور
وناقشــت املجالــس التوعيــة املروريــة اهميــة الســامة
املروريــة ومــا تســببه الحــوادث املروريــة مــن خســائر برشيــة
واقتصاديــة واثــار اجتامعيــة ســالبة عــى املجتمع ,واسـراتيجية
وزارة الداخليــة للســامة املروريــة  ,ومــا تــم تحقيقــه مــن
نتائــج ايجابيــة بخفــض الحــوادث املروريــة ومــا ينتــج غنهــا
مــن وفيــات واصابــات بليغــة  ,ودور املجتمــع واالرسة يف
الحفــاظ عــى الســامة املروريــة
كــا تطرقــت املجالــس إىل بعــض الســلوكيات الســلبية
التــي يقــوم بهــا بعــض الشــباب املتمثلــة يف التهور»وتفحيــط
الويــات» ورضورة مســاهمة املجتمــع املحــى يف الحــد مــن
تلــك الظواهــر الســلبية  ,واكــد املشــاركون يف املجالــس
الشــعببية اهميــة الطــرح الــذى تتبــاه املــرور مــن خــال تلــك
املجالــس مبــا يعــزز التواصــل املبــارش بــن املــرور واملجتمــع
ويســاهم يف ترســيخ الثقافــة والوعــى املــرورى املجتمعــي .
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

جمعية ساعد تعمق التواصل المجتمعي من خالل

(يلسة الفريج)

مجلس سعادة مفلح بن عايض األحبابي

عمقــت جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة
بالتنســيق مــع مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي
الثقافــة املروريــة مــن خــال برنامــج (يلســة الفريــج) الــذى
نظمتــه مؤسســة التنميــة األرسيــة مؤخ ـراً بأبوظبــي بهــدف
تعميــق التواصــل والتامســك بــن اف ـراد املجتمــع.
وأفــاد املقــدم جــال ســامل العامــري املديــر التنفيــذي
للجمعيــة ان فعاليــات التوعيــة املروريــة يف برنامــج «يلســة
الفريــج» يــأيت يف اطــار االهتــام بتوفــر االمــن املــروري لــأرسة
باعتبارهــا املكــون الرئيــي يف املجتمــع والــذي تنعكــس عليــه
االثــار الســلبية املبــارشة لنتائــج الحــوادث املروريــة مــن
النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة.
وقــال إن مشــاركة ســاعد واملــرور يف الربنامــج املجتمعــي
تــم اعدادهــا لتناســب أف ـراد األرسة كلهــم مــن خــال الجمــع
بــن الربامــج التوعويــة املروريــة التــي يســتفيد منهــا الصغــار
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والكبــار وبرامــج الرتفيــه التعليميــة وااللعــاب والتســلية
وتشــمل مســابقات مروريــة لألبنــاء يتخللهــا تقديــم هدايــا
قيمــة للفائزيــن.
وأشــار إىل الرتكيــز مــن خــال «يلســة الفريــج» بــرورة
اإللت ـزام بقانــون الســر واملــرور ودور االرس يف تعزيــز الجهــود
املبذولــة للحــد مــن الســلوكيات الســلبية التــي يقــوم بهــا
بعــض الشــباب املتمثلــة يف القيــادة بــدون رخــص ســوق
والتهــور وتجــاوز الرسعــات القانونيــة وربــط حــزام االمــان
والتجــاوز مــن كتــف الطريــق التــي تصــل عقوبتهــا إىل حجــز
املركبــة ملــدة شــهر والغرامــة املاليــة  1600درهــم و 18نقطــة
مروريــة ،وتحويلهــم إىل النيابــة يف حالــة تكــرار املخالفــة
وحذرهــم مــن تجــاوز االشــارة الضوئيــة الحمـراء والتــي تصــل
عقوبتهــا إىل حجــز املركبــة ملــدة  15يومـاً إضافــة إىل تســجيل
 8نقــاط مروريــة و الغرامــة املاليــة  800درهــم.
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الرسعة السبب الرئييس ألكرث الحوادث املرورية

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

حظيــت منصــة جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة بتفاعــل إيجــايب مــن املشــاركني والــزوار للــدورة «»35
ملعــرض جيتكــس لتقنيــة املعلومــات ومعــرض جلــف ترافيــك الذيــن تــم تنظيمهــم مؤخـراً يف مركــز ديب التجــاري العاملي.
مــن خــال املنصــة املروريــة لرشطــة أبوظبــي ضمــن رشاكتهــا االسـراتيجية مــع املــرور لتعزيــز آفــاق الرشاكــة املجتمعيــة
ومنهجيــة التواصــل املجتمعــي بــن جميــع فئــات املجتمــع.

وتســتند مشــاركة الجمعيــة يف هــذه
الفعاليــات إىل األهميــة الكــرى التــي
تنطــوي عليهــا هــذه املعــارض الدوليــة،
مبــا يخــدم توجهــات الجمعيــة يف
التواصــل مــع الجمهــور وخلــق حالــة
مــن التفاعــل الخ ـاّق التــي مــن شــأنها
تكريــس خدمــة الوطــن واملواطــن عــى
النحــو األمثــل الــذي يعكــس توجهــات
قيادتنــا الحكيمــة ،اضافــة إىل فتــح
مزيــد مــن أبــواب التعــاون مــع الجهــات
املعنيــة بالســامة املروريــة والــركات
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العاملــة يف قطــاع النقــل واملــرور ويف
مجــال الطــرق واملواصــات.
وشــاركت الجمعيــة مــن خــال
منصتهــا بعــرض افــام ومســابقات
مروريــة وتوزيــع مجلــة ســاعد عــى
الــزوار ،باإلضافــة إىل التواصــل مــع
الجمهــور مبــا يعــزز الثقافــة املروريــة
بــن الجمهــور اضافــة إىل تعريــف
الجمهــور بقانــون الســر واملــرور
وحثهــم عــى االلتــزام بالرسعــات
املقــررة واســتخدام حـزام االمــان وكافــة
قوانــن الســر واملــرور .

وتعمــل الجمعيــة يف إطــار
اس ـراتيجية تهــدف إىل الرتكيــز عــى مــا
تســببه الحــوادث املروريــة مــن خســائر
برشيــة واقتصاديــة واجتامعيــة تكــون
لهــا آثارهــا الســلبية عــى كافــة مناحــي
الحيــاة ،حيــث تبلــورت تلــك الرؤيــة
يف إعــداد برنامــج عمــل متكامــل تــم
مبوجبــه تكثيــف مشــاركتها مــن خــال
العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي
تســتهدف كافــة رشائــح املجتمــع.
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اتباع إشارات رجال املرور دليل وعي مروري
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

لترسيخ شعار للطريق آداب وللسرعة مضمار

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

يف إطــار جهــود الراميــة إىل الوصــول للعقــول بــأرسع الوســائل لرفــع الثقافــة املروريــة تعمــل
املركبــات الرياضيــة ملــرور ابوظبــى مــن نــوع شــفروليه كــارو ذات األداء العــايل باإلضافــة إىل مركبــة
مــن نــوع (جــى ىت ىس ار) ودراجــة ناريــة رباعيــة مــن نــوع بوالريــس الرباعيــة.
وتعمــل تلــك املركبــات الرسيعــة عــى التواصــل مع الشــباب
وحثهــم عــى االلتـزام بإجـراءات الســامة املروريــة مــن خــال
شــعار رشطــة أبوظبــى للطريــق آداب وللرسعــة مضــار مبــا
يجســد طمــوح الرشطــة عــى مواكبــة املســتجدات وتحقيــق
أهــداف املنظومــة الرشطيــة واألمنيــة يف مبــادرات جديــدة
تتوافــق مــع تطلعــات واهتاممــات الرشائــح الشــبابية الرياضية
واالجتامعيــة بأســاليب معــارصة ومتجــددة.
وتســاهم املركبــات الرياضيــة بشــكل أســاىس يف الربامــج
التوعويــة وذلــك نســبة ملــا تحظــى بــه تلــك الســيارات مــن
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 الســامة
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املروريــة .وتشــارك املركبــات الرياضيــة يف املعــارض التوعويــة
التــي نظمتهــا املديريــة املــدارس والجامعــات ويف الفعاليــات
العامــة ،األمــر الــذي يعــد فرصــة لتعزيــز منهجيــة التواصــل
الخارجــي مــع الجمهــور وبــث رســائل التوعيــة والســامة
العامــة ،عــر التخاطــب مــع مختلــف فئــات املجتمــع مــن
مواطنــن ومقيمــن مبــا يســهم يف متتــن روح الثقــة والتعــاون
بلغــة جذابــة وعرصيــة يف رشاكــة فاعلــة مــع مجتمعنــا وذلــك
مــن خــال نهجــاً متميــزا لرتســيخ مفاهيــم جديــدة للعمــل
التــو عــوى ،بنقلــه مــن األمنــاط التقليديــة إىل اســتحداث
مبــادرات جديــدة للتالحــم التــام مــع أنشــطة املجتمــع
الرياضيــة والثقافيــة واالجتامعيــة وغريهــا مــن األنشــطة أفـرادا ً
ومؤسســات.

ديسمرب 2014

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

اجراءات الحصول على تصاريح
الوقوف في مواقف المعاقين
أنواع التصاريح

أو ًال التصاريح الدامئة
ترصيــح للمعــاق الــذى يقــود مركبتــه بنفســه( ترصيــح
دائــم) ويــرح لــه بالوقــوف عــى مــدار الســاعة.
ترصيــح لــذوي املعــاق ( الولــد – الــزوج – الزوجــة ...
الــخ) ويكــون ترصيــح دائــم ويــرح لــه بالوقــوف ملــدة ثالثــة
ســاعات لغــرض صعــود ونــزول الراكــب املعــاق.
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
تصــدر تصاريــح وقــوف مؤقتــة للزائريــن للدولــة مبوجــب
تقاريــر صــادرة مــن دولهــم.

كيفية الحصول عىل تصاريح املعاقني

ملكيــة املركبــة (ســارية مــن إمــارة ابوظبــي) ويجــب ان
تكــون باســمه شــخصياً او بإســم ذويــه .

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.
إبــاغ مديريــة املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي خــال
 48ســاعة مــن فقــدان الترصيــح.
املحافظــة عــى الترصيــح وعــدم إســاءة اســتخدامه أو
إعطــاءه ألشــخاص آخريــن وحــر اســتخدامه يف املركبــة
الخاصــة مــع تواجــد املعــاق عنــد الصعــود والنــزول.
يحظــر تصويــر الترصيــح واســتخدام الصــورة ويعــرض
املخالــف نفســه للمخالفــة وســحب الترصيــح.
يســمح للمرافــق املعــاق بالوقــوف ملــدة  3ســاعات كحــد
أقــى.

احضــار بطاقــة معــاق مــن وزارة الشــئون االجتامعيــة
(جميــع االعاقــات عــدا الســمعية).
احضــار بطاقــة معــاق مــن مؤسســة زايــد العليــا (جميــع
االعاقــات ماعــدا الســمعية).
احضــار تقريــر مــن هيئــة الصحــة بأبوظبــي يفيــد ان
الشــخص تنطبــق عليــه الــروط.

نــص القانــون (باملخالفــة ألــف درهــم و 4نقــاط مروريــة
لوقــوف املركبــات أمــام فوهــات الحريــق واألماكــن املخصصــة
لــذوى االحتياجــات الخاصــة ومركبــات االســعاف).

ارفــاق صــورة مــن جــواز الســفر ســاري املفعــول (االقامــة
للوافديــن) والرقــم املوحــد.

بلــغ عــدد املخالفــات التــي حررتهــا مديريــة املــرور
والدوريــات خــال الثامنيــة شــهور املاضيــة مــن العــام الجــاري
 2014بلغــت نحــو  3135مخالفــة.

املستندات املطلوبة إلصدار ترصيح معاق

ديسمرب 2014

مخالفة الوقوف يف مواقف املعاقني
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اللوحات واإلشارات املرورية وضعت لسالمتك فتق ّيد بها

التقنيات الرقمية والسالمة المرورية

أكــد الباحــث محمــود محمــد عبــد القــادر يف ورقتــه التــي قدمهــا يف النــدوة الدوليــة للســامة املروريــة التــي
تــم تنظيمهــا يف أبوظبــى مؤخ ـراً بعنــوان «اثــر ترشــيد اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف تحقيــق معــدالت أعــى
للســامة املروريــة «مســاهمة التقنيــات الرقميــة يف تزويــد املركبــات بالعديــد مــن وســائل الراحــة واألمــان ،وقــد
تبــارى منتجــي املركبــات يف العقديــن األخرييــن فيــا تــزود بــه املركبــة مــن تقنيــات تســهم يف منــح الســائق
والــركاب مزيــداً مــن الراحــة واملتعــة أثنــاء قيــادة املركبــة أو الركــوب فيهــا ،ومــن جهــة أخــرى تضفــي املزيــد مــن
األمــان عــى 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.
 ونذكــر مــن تلــك التقنيــات عــى ســبيل املثــال تزويــداملركبــات بأنظمــة املالحــة ( )GPSوالتــي تعــن الســائق عــى
تحديــد مســاره أثنــاء الرحلــة ،كــا متكنــه مــن التعــرف عــى
محطتــه النهائيــة إذا كانــت مجهولــة بالنســبة لــه ،ومنهــا
أيضــا تلــك التقنيــات التــي متنــح الســائق إمكانيــة اســتخدام
األقــراص املدمجــة يف االســتامع إىل مضمونهــا بدرجــة نقــاء
عاليــة وإمكانيــة التحكــم يف مخرجــات الصــوت مــن حيــث
تضخيمــه ،وكذلــك إمكانيــة اســتخدام األقــراص املدمجــة يف
عــرض املــواد املرئيــة.
 وقــد تعــددت التقنيــات الرقميــة التــي تــم االســتعانة بهــايف املركبــات حتــى بــات أمــر حرصهــا مــن الصعوبــة مبــكان،
وأصبــح االســتامع إىل أخبــار التقنيــات الرقميــة الحديثــة مــن
األمــور التــي تثــر االنتبــاه فتقنيــات التنبيــه باالنح ـراف عــن
مســارات الطريــق ،والتحكــم يف رسعــة املركبــة وغريهــا مــن
التقنيــات قــد أكســبت املركبــات زخــا كبــر يف مجــال تحقيــق
الســامة للســائق والــركاب عــى حــد ســواء.
 وإذا كانــت هــذه املميــزات الرقميــة التــي تــزود بهــااملركبــة قــد ســهلت الكثــر للســائق وركاب املركبة يف االســتمتاع
بالعديــد مــن الربامــج التــي مل يكــن يتيــر لهــم االســتمتاع بهــا
إال مــن خــال أجهــزة أكــر حجــا ال تتــاح إال يف مــكان ثابــت

12

ومــن خــال وصــات 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
حركة الســر:
 تدخلــت التقنيــات الرقميــة أيضــا يف تحقيــق الســامةاملروريــة مــن خــال اســتخدامها يف شــبكات التحكــم يف
اإلشــارات الضوئيــة ســعياً وراء تحقيــق االســتفادة القصــوى
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
واتجاهاتهــا بواســطة شــبكة مــن شــبكات االستشــعار التــي
تقــوم بنقــل املعلومــات إىل مركــز التحكــم ليتــم مــن خــال
هــذه املعلومــات التحكــم يف اإلشــارات الضوئيــة ،مبــا يــؤدي
إىل ســيولة حركــة الســر عــى الطــرق واملحــاور ،وبالتــايل تقلــل
مــن فــرص وقــوع الحــوادث نتيجــة التكــدس املــروري.

ديسمرب 2014

الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

التقنيــات الرقميــة وتحقيــق الســامة مــن خــال
التحقيــق يف حــوادث الســر

 ومــن الجديــر بالذكــر أن اســتخدام التقنيــة الرقميــةيف مجــال تحقيــق الحــوادث املروريــة وتعيــن النقــاط
الســاخنة دامئــة وقــوع الحــوادث فيهــا ()Hot Spots
باســتخدام تقنيــة ( )GISالتــي 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
عــدم وجــود تنظيــم دقيــق لحركــة الســر.
 وإذا كان الحديــث عــن تحقيــق الحــوادث باعتبــارأحــد أعمــدة الســامة املروريــة ملــا يتــم التوصــل إليــه
مــن أســباب تــؤدي إىل وقــوع الحــوادث والعمــل عــى
تــايف هــذه األســباب ،فــإن الربامــج التقنيــة الحديثــة يف
مجــال إعــادة بنــاء الحــادث قــد أدت وبشــكل ملحــوظ إىل
الحصــول مــن خــال التحليــي الرقمــي للمعلومــات التــي
يتــم جمعهــا مــن موقــع الحــادث إىل التعــرف عــى األســباب
املبــارشة والثانويــة التــي أدت إىل وقوعهــا ،وأنــه يف العديــد من
الحــاالت قامــت الجهــات املعنيــة باتخــاذ إجــراءات وقائيــة
للقضــاء عــى أســباب وقــوع الحــوادث التــي يتــم إعــادة بنائهــا
وتحليلهــا بواســطة الربامــج الرقميــة.

التقنيــات الرقميــة يف مجــال الضبــط املــروري وإنفــاذ
القانــون

 جرائــم املــرور وإن أطلــق عليهــا البعــض مخالفــات يفأوالً وأخ ـرا ً عمــل يرتكــب باملخالفــة للقواعــد القانونيــة التــي
رســمها القانــون والتــي تهــدف إىل حاميــة أفــراد املجتمــع
وتنظــم كيفيــة اســتخدامه للمرافــق العامــة وعــى رأســها
الطــرق بالصــورة اآلمنــة التــي تحقــق الســامة واألمــان
ملســتخدميها.
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 ومــع تطــور تقنيــات تصنيــع وســائل النقــل واملركبــاتبــات مــن املهــم تطويــر وســائل الضبــط املــروري وهــو األداة
التــي تضمــن االســتخدام اآلمــن للطريــق ،ولعــل أكــر أدوات
إنفــاذ القانــون شــيوعا هــو اســتخدام تقنيــات الـرادار يف ضبــط
مخالفــات الرسعــة عــى الطريــق بعــد أن أثبتــت اإلحصــاءات
أن الرسعــة الزائــدة هــي أكــر األســباب املؤديــة إىل وقــوع
الحــوادث الجســيمة شــيوعا يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
 كــا أســهم تزويــد ســيارات الدوريــات املنــوط بهــا مراقبــةالطــرق واالنتقــال إىل بالغــات حــوادث الســر بكامـرات تصوير
رقميــة تقــوم بضبــط املخالفــات املروريــة أثنــاء تحركهــا ،فضــا
عــن تصويــر موقــع الحــادث بدرجــات وضــوح عاليــة متكــن
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

أثناء سير المركبة

إجراءات يجب على قائد المركبة اتباعها
أثنــاء القيــادة يف وقــت
الغــروب يجــب اســتخدام أضــواء
املركبــة وإن كانت ال تســاعد قائد
الســيارة عــى الرؤيــة بواســطتها
إال أنهــا تســاعد اآلخريــن عــى
رؤيــة الســيارة أثنــاء ســـرها ولذا
فــإن القيــادة أثنــاء الغـــــروب
مــن أخطــر فتــرات القيــادة نظراً
لعــدم تكيــف عــن قائــد املركبــة
مــع الضــوء املنخفــض
الضــوء املبهــر يــؤدي إىل عمــى
بــري مؤقــت مقــداره ســبع
ثــواين لــذا يجــب عــدم اســتخدام الضــوء املـــبهر أثنــاء وجــود
ســيارات يف االتجــاه املقابــل بــل يجــب اســتخدام الضــوء
املنخفــض وتــــــهدئة الرسعــة.
ضــوء القيــادة يتيــح لقائــد الســيارة الرؤيــة ملســافة  150مــر
والضــوء املنخفــض يتيــح الرؤيــة ملســافة  30مــر 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 ســاعتني قيــادة  ..كــا
أن أقــى مــدة ميكــن لقائــد الســيارة أن يقــود ســيارته مثانيــة
ســاعات يف اليــوم الواحــد .
يجــب عــى قائــد الســيارة أن يــرك مســافة أمــان بني ســيارته
والســيارة التــي أمامــه مقدارهــا أربعــة أمتــار لــكل عــرة
كيلــو مــر رسعــة عــى األقــل  ،وكــذا مســافة أمــان جانبيــة بــن
ســيارته والـــسيارة التــي بجــواره  50ســـم وذلــك يف الظــــروف
الطبيعيــة ويجــب مضاعفــة هــذه املســافات أثنــاء القيــادة يف
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الظــروف الغــر طبيعيــة (أمطــار
 ضبــاب  -عواصــف – ريــاح .....الــخ) .
القيــادة يف األجــواء املاطــرة
يجــب أن تكــون مســاحات املطــر
صالحــة ويف حالــة جيــدة كــا
يجــب مضاعفــة مســافة األمــــان
األمــــامية والجانبيــة وكــذا عــدم
اســتخدام الفرامــل بعنــف وأن
تكــون اإلطــارات يف حالــة جيــدة
وأن يكــون زجــاج الســيارة غــر
مغلــق لتهويــة الســيارة كــا يجــب

تهدئــة الرسعــة .
يف حالــة القيــادة يف الضبــاب يجــب عــى قائــد الســيارة
تهدئــة الرسعــة مبــا يتناســب مــع مــدى الرؤيــة مــع تــرك
مســافة أمــان أماميــة وجانبيــة ضعــف املســافة املقــررة يف
الظــروف الطبيعيــة كــا يجب أن يكــون زجاج الســيارة مفتوح
وكــذا يجــب عــدم اســتخدام الضــوء العــايل بــل يســتخدم النور
املنخفــض ويجــب اســتخدام آلــة التنبيــه مــن وقــت آلخــر كــا
يجــب االلت ـزام بالســر يف منتصــف نهــر الطريــق واســتخدام
أنــوار االنتظــار يف حالــة تعطــل الســيارة و الخــروج بالســيارة
مــن الطريــق متامــاً وعــدم الخــروج منهــا حتــى ال تتعــرض
حياتــه للخطــر .
عنــد انــزالق الســيارة بفعــل امليــاه أو أي ســوائل عــى
الطريــق يجــب رفــع القــدم مــن عــى دواســة البنزيــن يف
الحــال وتوجيــه عجلــة القيــادة يف نفــس اتجــاه االنــزالق كــا
يجــب رفــع القــدم مــن عــى فرامــل الســيارة يك ال تفقــد
الســيارة اتزانهــا .
عنــد اســتخدام الفرامــل بقــوة فإنــك بذلــك تلغــى جهــاز
توجيــه الســيارة لــذا يجــب اســتخدام الفرامــل بصــورة
متقطعــة حتــى تتمكــن مــن اســتخدام أجهــزة التوجيــه يف
لحظــة رفــع القــدم مــن عــى الفرامــل .
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ضع طفلك يف املقعد املخصص له وثبت حزام األمان

عنــد العطــل املفاجــئ للســيارة يجــب إيقافهــا أقىص
ميــن الطريــق مــع تشــغيل أضــواء االنتظــار ووضــع
مثلـــث التحذيــر خلــــف الســيارة مبســافة كافيــة
لتفــادى اصطــدام الســيارات األخــرى بهــا .
يف حالــة العطـــــل املفاجــئ للفرامــل ميكن اســتخدام
فرامــل اليــد وكــذا فرامــــل املوتــور (الغيــار العكيس).
إذا حــدث مــاس كهربــايئ بســيارتك حــاول فصــل
البطاريــة.
إذا حــدث حريــق بســيارتك وليــس بهــا طفايــة الحريــق
حــاول إخــاد النــران باســتخدام الرمــال أو قطعــة قــاش
كبــرة وميكــن االســتعانة بطفايــات الحريــق بحافــات النقــل
العــام واملركبــات القريبــة فــإذا خــرج الحريــق عــن الســيطرة
يجــب البعــد عــن الســيارة مبســافة ال تقــل عــن  50مــر
الحتــال انفجــار خــزان الوقــود .
يجــب تهدئــة رسعــة املركبــة يف املنحنيــات ويجــب عــدم
تجــاوز خــط املنتصــف بــأي حــال مــن األحــوال وااللتــزام
بالحــارة اليمنــى مــن الطريق وذلــك يف الطــرق ذات االتجاهني.
األولويــة للمركبــات التــي بامليــدان «الــدوار» وترغــب يف
الخــروج منــه دون املركبــات األخــرى التــي ترغــب يف الدخــول
يف امليــدان «الـــــــدوار» كذلــك داخــل التقاطعــات فاآلولويــه
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للمركبــات
داخل التقاطع.
يف حالـــــة وجــود تقاطــع علــــــــى شــــــكل حـــــــرفT
فــإن األولويـــــة ملــن يســر يف الطريــق الطــويل.
يف حالــة الســر يف تقاطــع فــإن األولويــة ملــن ينحــرف ميينـاً
دون الــذي ينحــرف يســارا ً .
يجــب عــى قائــد الســيارة عــدم التحــدث مــع الــركاب ألن
ذلــك يــؤدي إىل فقــد الرتكيــز أثنــاء القيــادة ومــن ثــم يــؤدي
إىل زيــادة احتــال وقــوع حــوادث.
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك

ارشادات عامة لسائقي المركبات

يجــب عــى كل قائــد مركبــة أن يقــوم بعــدة خطــوات قبــل
قيادتــة للمركبــة عــى الطريــق حتــى يتأكــد مــن جاهزيتــه
وجاهزيــة املركبــة ليتجنــب وقــع حــادث مــروري.
وهــذه الخطــوات تبــدأ قبــل االنطــاق باملركبــة ونوجزهــا
مبــا يــي :
أوالً :قبل القيادة
ضبــط املرايــا الجانبيــة واألماميــة ليســتطيع رؤيــة مــا حــول
املركبــة ومــا خلفهــا
ضبط مقعد السائق بوضعية مريحة للقيادة
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ربط حزام األمان
التأكد من خلو الطريق
اعطاء اشارة التحرك سواء لليمني أو لليسار
ثانيــاً :أثنــاء القيــادة فيجــب عــى ســائق املركبــة االلتــزام
بعــدة قواعــد منهــا:
االلتـزام الدائــم بحــدود الرسعــة  ،حيــث أن الرسعــه الزائــدة
تعتــر أحــد األســباب الرئيســية للحــوادث املروريــة
الحذر من مفاجآت الطريق وأخطاء اآلخرين
تــرك مســافة أمــان بــن مركبتــة واملركبــة التــي أمامــه
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السالمة املرورية مسؤولية الجميع

ليســتطيع التوقــف بأمــان يف حالــة توقــف أو أي تحــرك خاطــئ
للمركبــة التــي أمامــة فجــأة
عدم االنحراف املفاجئ لليمنب أو لليسار
اعطــاء اشــارة تحــرك لليمــن أو لليســار الشــعار الســائقني
خلفــة باتجاهــه
عدم تجاوز املركبات األمامية من جهة اليمني
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 الق ـرارات املناســبة يف حــال زيــادة الرسعــة أو تغيــر
االتجــاه مــن مــرب 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
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الطرقــات الخارجيــة وكذلــك لوقــوف الســيارات عــى جانــب
الطــرق الداخليــة وســائقي دراجــات هوائيــة
االلتزام بالحد األقىص للرسعة يف املناطق السكنية
االنتبــاه للمركبــات الخارجــة مــن تقاطعــات املناطــق
الســكنية ومداخــل البيــوت الســكنية
االنتبــاه ألبــواب الســيارات املتوقفــة فرمبــا يفتــح فجــأة
لنــزول ركاب منهــا
االنتبــاه للمشــاة واألطفــال وخاصــة عنــد مواقــع الحدائــق
الخاصــة باألطفــال
رابعــاً  :يجــب عــى قائــد املركبــة أن يفســح الطريــق يف
أماكــن عــدة منهــا :
أماكــن عبــور املشــاة خاصــة التــي ال يوجــد عليهــا إشــارة
ضوئيــة أو عندمــا يكــون أحــد املــارة قــد بــدأ باملــي لقطــع
الطريــق
عنــد خــروج املركبــة مــن الكــراج أو الطريــق الرئيــي أو
املواقــف
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 الســائقني
وتصيبهــم بالتوتــر العصبــي بســبب األصــوات الصاخبــة مــا ينعكــس عــى ســلوكياتهم وتعامــل كل واحــد
منهــم مــع اآلخــر وهــذا يفــر النزاعــات التــي تنشــب بينهــم بشــكل رسيــع وأحيانـاً بــا ســبب منطقــي .
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

ويـــؤدي ارتفـــاع الصـــوت عـــن
املعـــدل الطبيعـــي إىل نقـــص
النشـــاط الحيـــوي واألثـــارة
والقلـــق وعـــدم االرتيـــاح
الداخلــــــي واالرتبـــاك
وعــــــــدم االنســـجام
فالتعـــرض للضوضـــاء
ملـــدة ثانيـــة واحـــدة
يقلـــل مـــن الرتكيـــز
ملـــدة ( )30ثانيـــة ..
وتشـــر الدراســـات
إىل أن طلبـــة املـــدارس
الذيــــــــــن يتعرضــــون
لضجيـــج شـــدته  50إىل
 60ديســـيبل مـــا يـــؤدى إىل
ش ــعورهم بط ــول وق ــت الدراس ــة
ك ــا يس ــتهلكون وقتــاً أط ــول يف ح ــل
التامري ــن الرياضي ــة يف ح ــن التظه ــر ذل ــك يف
األجـــواء الهادئـــة ( 37-30ديســـيبل).
وتصيــب الضوضــاء األذن بصــداع دائــم وانخفــاض يف ســاع
األصــوات املتوســطة .وعنــد مــا تتوقــف الضوضــاء تحتــاج
األوعيــة الصغــرة إىل (5دقائــق) يك تعــود ســرتها األوىل،
كــا ان هنــاك تأثــر مبــارش للضجيــج عنــد وصــول شــدته
ألعــى ( )50ديســيبل ،ويحــدث النقــص يف الســمع عنــد (80
ديســيبل) أو أعــى..
أكــد العميــد املهنــدس حســن أحمــد الحــاريث مديــر مديرية
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي ان قانــون الســر واملــرور
االتحــادي رقــم ( )21لســنة  1995وتعديالتــه 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
اســتخدامه مــن ازعــاج للطــاب مبــا مينعهــم مــن االنتبــاه
إىل الدراســة والتحصيــل ،باإلضافــة إىل مــا ميثلــه صــوت آلــة
التنبيــه مــن ازعــاج للمــرىض خــال اســتعامله بالقــرب مــن
املستشــفيات.
وأفــاد ان املــادة ( )131مــن القانــون نصــت عــى مخالفــة
اســتعامل «آلــة التنبيــه يف األماكــن املحظــورة» بالغرامــة املالية
 200درهــم ونقطتــن مروريتــن ،كــا نصــت املــادة ( )144عىل
مخالفــة اســتعامل آلــة التنبيــه بصــورة مزعجــة» بالغرامــة 100
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درهم ونقطتني مروريتني.
وأوضــــح الحاريث أ َّن االفراط
يف اســـتخدام آلـــة التنبيه
ســـلوك غـــر حضـــاري
مشـــددا ً عـــى رضورة
عدم اســــتخدامها إال
يف حــــاالت الرضورة
وعـــــــدم استخدامها
بعصبيـــة لتنبيـــه
الســـائفني اآلخريـــن
او اجبارهـــم عـــى ترك
الطريـــق لهم يتســـبب يف
تشـــتت انتباههم عـــن مراقبة
الطريق وارباكهم مام يتســـبب يف
وقـــوع حـــوادث مرورية.
وحــث الســائقني تطبيقـاً لقاعــدة القيــادة فــن وذوق إىل
الحفــاظ عــى احـرام حقــوق اآلخريــن وعــدم ازعاجهــم بآلــة
التنبيــه ،ودعــا عشَ ــاق كــرة القــدم إىل عــدم االزعــاج والتحــي
باألخــاق الحميــدة واالبتعــاد عــن كل مــا يــيء إىل الجــو
العــام بعــد مباريــات كــرة القــدم واالحتفــال بالفــوز بطريقــة
حضاريــة بــدون ازعــاج.
وقــال الحــاريث ان القيــام بــأي إجــراء لتعديــل مواصفــات
املركبــات لتضخيــم أصواتهــا وتركيــب ســاعات إضافيــة عليهــا
ذات قــوى كبــرة لزيــادة األصــوات الصــادرة عنهــا بحيــث
تصبــح تلــك الســيارات مصــدرا لإلزعــاج نتيجــة ملــا يصــدر عنها
مــن أصــوات موســيقى مــن أجــل لفــت األنظــار والتباهــي.
واشــارت احصــاءات مروريــة ملديريــة املــرور والدوريــات
برشطــة أبوظبــي عــن تحريــر نحــو  100مخالفــة الســتعامل
الــة التنبيــه بصــورة مزعجــة خــال عــرة شــهور عــى
مســتوى امــارة أبوظبــي ،منهــا  18مخالفــة الســتعامله يف
اماكــن محظــورة و 82مخالفــة الســتعامله بصــورة مزعجــة،
وحجــز 4846مركبــة تســببت يف الضجيــج نتيجــة لتزويدهــا
مبضخــات الصــوت ملــدة شــهر والغرامــة  900درهــم خــال
نفــس الفــرة.

19

الرسعة تؤدي إىل املوت

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 صعب ـاً ! ولعلــك تتســائل مــاذا كان يفعــل النــاس يف املــايض قبــل ظهــور إشــارات املــرور
ومــا هــي البدائــل التــي كانــوا يعتمــدون عليهــا ؟! ومتــى تــم اخـراع لوحــات وإشــارات املــرور يف العــامل وكيــف
كان شــكلها يف البدايــة؟
نتعجــب كثــرا ً عندمــا نعــرف أن الرومــان هــم أول مــن
إخرتعوا  العالمــات التــي تنظــم املــرور بالشــوارع قدميـاً والتــي
كانــت عبــارة عــن عمــود كبــر مــن الحجــارة يوضــع عــى
جانــب الطريــق لتوضيــح اتجاهــات الســر واملســافات املتبقيــة
إىل املــدن والقــرى ،وكانــوا يطلقــون عــى هــذه الحجــارة اســم
«ملياريــس» ويعتقــد بــأن هــذا اللفــظ هــو أصــل وحــدة
القيــاس «امليــل» املســتخدمة اليــوم لقيــاس املســافات.
وخــال العصــور الوســطى يف الفــرة مــن القــرن ()15 5-
تطــورت العالمــات املروريــة بشــكل كبــر وأصبــح مــن الشــائع
أن تجــد عالمــات مروريــة متعــددة االتجاهــات خاصــة عنــد
التقاطعــات وكانــت توضــع بعــد كل ميــل مــن األميــال.

اخرتاع أول إشارة ضوئية «سيامفرو» بربيطانيا عام 1868
بــدأ اســتخدام اإلشــارات الضوئيــة يف أواخــر القــرن التاســع
عــر حيــث يرجــع تاريــخ اســتخدام أول إشــارة ضوئيــة إىل
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يــوم  10ديســمرب ،1868فقــد قــام مهنــدس الســكك الحديديــة
الربيطــاىن «جــون بيــك نايــت»  John Peake Knightبتصميــم
أول إشــارة ضوئيــة خــارج الربملــان الربيطــاين يف لنــدن وكانــت
هــذه اإلشــارة شــديدة الشــبه باإلشــارات الضوئيــة الخاصــة
بالســكك الحديديــة يف ذلــك الوقــت حتــى أنهــا كانــت تحــوي
ذراعــن متحركــن أحدهــا باللــون األحمــر واآلخــر باللــون
األخــر كانــت تســتخدم للتحكــم بالحركــة أثنــاء النهــار بينــا
يتــم االعتــاد عــى األنــوار يف املســاء يف تحديــد الحركــة حيــث
كان يعنــي اللــون االحمــر توقــف ،بينــا يعنــي اللــون األخــر
الســاح باملــرور وكانــت تعمــل هــذه اإلشــارة بالغــاز .والهــدف
مــن تركيبهــا تجنــب تصــادم العربــات التــي تجرهــا الخيــول
لــدى خــروج الــوزراء وأعضــاء الربملــان الربيطــاين خاصــة يف
الليــل حيــث كان يشــتد الظــام و الضبــاب ،وقــد أقيمــت هــذه
االشــارات عــى عمــود مــن حديــد يبلــغ طولــه ثالثـاً وعرشيــن
قدمــاً .ومل تكــن هــذه اإلشــارة تعمــل بشــكل آيل إمنــا كان

ديسمرب2014 1
1

التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

يتحكــم بهــا رشطــي مــرور يقــف بجانبهــا طــوال الوقــت .وقــد
تعطلــت هــذه اإلشــارة بعــد ســنتني مــن تركيبهــا وتســببت يف
إصابــة رشطــي املــرور الــذي كان يقــف بجانبهــا.

انتشار اإلشارات املرورية واللوحات التحذيرية
بعد إخرتاع الدراجات واملركبات

ويف نهايــة القــرن التاســع عــر ،وبعــد اخــراع الدراجــات
والتــي شــكلت خطـ ًرا جديــدا ً عىل ســامة مســتخدمي الطريق،
ظهــرت الحاجــة إىل رضورة وجــود اإلشــارات املروريــة عــى
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.

وباخـراع املركبــات اآلليــة يف عــام 1896م أخــذت الــركات
املصنعــة يف التنافــس لتقديــم الجديــد ،ولذلــك أخــذت هــذه
الــركات مهمــة تركيــب اإلشــارات املروريــة .ويف عــر
املركبــات ،وبالتحديــد يف عــام 1903م ظهــرت وألول مــرة،
اللوحــات التحذيريــة واملانعــة والتــي كان يرمــز لهــا مبثلــث
أحمــر اللــون رأســه إىل أعــى وتثبــت عــى التقاطعــات
واملنحــدرات واملنعطفــات الحــادة والخطــرة.
ويف الثالثينيــات مــن القــرن املــايض كانــت مهمــة تركيــب
العالمــات واإلشــارات املروريــة ال تــزال موكلــة إىل الــركات
امل َُص ّنعــة للمركبــات ،ويف عــام  1931تــم الترصيــح بــأن نظــام
اإلشــارات املروريــة مل يعــد يحقــق الســامة املروريــة يف ظــل
ازدهــار صناعــة املركبــات فتــم تشــكيل لجنــة عامــة ملراقبــة
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

أمــا فيــا يتعلــق بالخطــوط األرضيــة فيعــود تاريخهــا إىل
عــام  1843م  ،حيــث كانــت الحجــارة البيضــاء املرصوصــة
عــى شــكل خــط مســتقيم وكذلــك املصابيــح تشــكل الخــط
الفاصــل بــن الطــرق آنــذاك ،بينــا بــدأ ظهــور الخــط األبيــض
الفاصــل بــن الطــرق أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل حيــث بــدأ
اســتخدامه يشــيع وينتــر منــذ عــام 1920م.
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أول جهاز إلكرتوين لتنظيم
املرور بأوهايو 1914

ويف عــام (1914م) صنــع مبدينــة أوهايــو بواليــة كليفالنــد
األمريكيــة أول جهــاز إلكــروين لتنظيــم املــرور باســتخدام
الضــوء األخــر واألحمــر إضافــة ألداة طنــن تعطــي صوتــاً
خاصــاً عنــد تبــ ّدل الضــوء.
وتــم تركيبهــا بأحــد شــوارع هــذه املدينــة .واســتخدمت
كذلــك أول إشــارات مــرور أوتوماتيكيــة مبدينــة ديرتويــت
األمريكيــة ،وبهــذه الطريقــة ميكــن تغيــر لــون إشــارات املــرور
أوتوماتيكي ـاً كل بضــع ثــوانٍ أو دقائــق حســب كثافــة املــرور
يف الطــرق .ثــم ظهــرت إشــارات املــرور الحديثــة مبدينــة لنــدن
يف عــام (1926م) ،وتــم تركيــب أول إشــارات للمــرور مبدينــة
باريــس عــام (1923م).
ومــن أطــرف اإلشــارات إشــارات املــرور الضوئيــة يف مدينــة
لــوس أنجلــوس األمريكيــة حيــث تُنــر وتنطفــئ تباعـاً مصحوبة
ّ
يــدق بانتظــام ويــد ميكانيكيــة تلــ ّوح للســائقني
بجــرس
ـاس عنــد قيــادة س ـ ّياراتهم.
لينتبهــوا يك ال يغلبهــم ال ُّنعـ ُ
وهكــذا صــارت إشــارات املــرور الضوئيــة جــزأً ها ّمــاً
ورضوري ـاً يف حركــة املــرور يف الطرقــات املزدحمــة بالس ـ ّيارات
ويف التقليــل مــن حــوادث الســر بشــكل كبــر ،ولعبــور املشــاة
الخاصــة بهــم وبشــكل آمــن.
يف أماكــن املــرور
ّ
ويف عــام 1926م تــم إنشــاء أول وزارة للمواصــات تختــص
بالعالمــات واإلشــارات املروريــة ،وقــد وضعــت عــدة ضوابــط
الســتخدام الخطــوط البيضــاء عــى الطرقــات .ويف الثالثينيــات
مــن العقــد املــايض تــم اســتخدام الخطــوط البيضــاء عــى
نطــاق واســع ،حيــث أنهــا أصبحــت تحــدد األماكــن التــي
يجــب الوقــوف عندهــا مثــل املنعطفــات والزوايــا الحــادة،
كــا أنهــا أصبحــت تســاعد الرشطــة واإلشــارات الضوئيــة
يف التحكــم بالتدفقــات املروريــة وتكــون مبثابــة تحذيــر
ملســتخدمي الطريــق مــن أي معوقــات قــد تعرتضهــم .ويف
عــام  1944بــدأ اســتخدام الخطــوط البيضــاء عــى نطاق واســع
حيــث أنهــا أصبحــت تحــدد املســارات عــى الشــوارع الرئيســة
وعــى مداخــل الطــرق وتوضــح أحقيــة املــرور يف التقاطعــات
مبســاعدة إشــارة قــف .ومــن التجــارب الناجحــة يف مجــال
الخطــوط األرضيــة بــروز اســتخدام الخطــوط البيضــاء للتحكــم
يف مناطــق التجــاوز ،حيــث اســتُ ِ
خد َم خطّــان أبيضــان عــى
اســتقامة واحــدة للداللــة عــى املناطــق التــي ال يجــوز فيهــا
التجــاوز  ،وكان ذلــك يف عــام 1957م ،وقــد اســتمر اســتخدامها
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وشع اســتخدامها
إىل أن أثبتــت فاعليتهــا يف مايــو 1959م ّ ُ ،
مــن ِق َبــلِ الجميــع بعــد أن اكتســبت الرشعيــة القانونيــة.

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
إىل أن تفــادى يف اللحظــة األخــرة الســقوط يف جــرف ،حــن
انعكســت أضــواء املركبــة يف عينــي قطــة كانــت جالســة عــى
ســور إىل جانــب الطريــق مــا جانبــه املــوت ،فعيــون القطــط
تعكــس جــزءا ً مــن الضــوء املســلط عليهــا ،فالقطــط لديهــا
مــا يشــبه املــرآة خلــف عيونهــا ،وهــي عبــارة عــن عدســة
ومــرآة معكوســة تعيــد الضــوء املســلط عليهــا إىل مصــدره،
هــذه املعلومــة الصغــرة وحادثــة تلــك الليلــة دفعــت بشــو
إىل ابتــكار شــكل جديــد يف ترشــيد الطــرق ،عدســات محدبــة
عــى خلفيــة مــرآة مــن األملنيــوم مطــورة يف لبــادة مطاطيــة
ومزروعــة ضمــن قالــب حديــدي يف الطريــق.
وكــا عيــون القطــط فــإن العدســة واملــرآة ثبتتــا بطريقــة
تعكــس الضــوء املســلط عليهــا مــن مصابيــح الســيارات املقبلــة
وتــرده إىل الســائق ،ويف العــام  1935م ،أنــىء أول مصنــع
إلنتــاج املســامري الليليــة أو «عيــون القطــط» وانتــر هــذا
االبتــكار يف العــامل وراج أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة عندمــا
دعــت الحاجــة إىل اســتخدامه يف املطــارات.

ماذا يحدث عن توقف اإلشارة الضوئية ؟

رغــم أن اإلشــارات الضوئيــة تنقــذ أكــر مــن  11,000روح

ســنويًا ،إال أنهــا تســبب الكثــر مــن االرتبــاك يف حالــة توقفهــا
(أو إيقافهــا أحيانًــا) .يف هــذه الحــاالت فــإن التقاطعــات تصبــح
تقاطعــات عاديــة أولويــة املــرور فيهــا للســيارات عــى ميينــك.
بعــض املناطــق تختلــف القوانــن نو ًعــا مــا ،ففــي بعــض الــدول
تُوضــع لوحــة اســفل كل إشــارة لتوضيــح القوانــن يف حالــة
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
قطــع التقاطــع ،أمــا يف حالــة وميــض الضــوء األحمــر فهــذا
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 دوليـاً .وعليهــا فقــد نصــت املعايــر
العاملية  الخاصــة بإشــارات املــرور عــى أن يكــون اللــون
األحمــر يف أعــى اإلشــارة ،بعــده اللــون الربتقــايل ثــم اللــون
األخــر يف األســفل .أمــا إذا تــم تركيــب اإلشــارة الضوئيــة
بشــكل عــريض فــإن ترتيــب األلــوان يختلــف بحســب قاعــدة
املــرور فتكــون اإلضــاءة الحمــراء عــى اليســار للــدول التــي
تســمح باملــرور يف اليمــن ،ويكــون يف اليمــن يف الــدول التــي
تســمح باملــرور إىل اليســار.

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

في دراسة مرورية
لمرور أبو ظبي

االنشغال بالهاتف
يزيد احتمالية
وقوع الحوادث
بثالثة أضعاف
أكــدت دراســة مروريــة ملديريــة املــرور والدوريــات برشطة
أبــو ظبــي بعنــوان «تأثــر اســتخدام الهاتــف النقــال واألجهــزة
اإللكرتونيــة عــى مســتويات الســامة املروريــة «خطــورة
االنشــغال بالهاتــف النقــال اثنــاء القيــادة وتأثــره عــى قــدرة
الســائق عــى االنعطــاف بشــكل صحيــح واكــدت انــه اليوجــد
يوجــد فــرق كبــر بــن اســتخدام الهاتــف النقــال بواســطة
اليــد أو بالســاعات ومكـرات الصــوت وأن اســتخدام الهاتــف
النقــال أثنــاء القيــادة يزيــد مــن عــبء العمــل عــى وظائــف
املــخ الذهنيــة كــا أنــه يؤثــر عــى نفســية الســائق ويزيــد
مــن توتــره وعصبيتــه وعــدد م ـرات 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
ب  3أضعــاف قائــدي املركبــات الذيــن يكونــون تحــت تأثــر
املســكرات .وانحــراف املركبــة عــن مســارها يــزداد بنســبة
 280%يف حــال ارســال الرســائل النصيــة .
واشــارت الدراســة التــي اجرتهــا املديريــة إىل نحــو % 63
ممــن يســتخدمون الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة هــم مــن
مواطنــي دولــة اإلمــارات 64% .مــن مســتخدمي الهاتــف
النقــال أثنــاء القيــادة مــن الفئــة العمريــة مــن ()30 18-
ســنة و هــي الفئــة ذات أعــى معــدالت حــوادث مروريــة.
 92%مــن الســائقني يدركــون متامــاً الخطــورة الناجمــة عــن
اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة و الــذي بــدوره
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يصــل إىل التســبب يف الحــوادث املروريــة  31%مــن الســائقني
أقــروا بأنهــم تعرضــوا لحــوادث مروريــة ناتجــة عــن اســتخدام
الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة  .أكــر مــن  90%مــن املشــاركني
يف عينــة االســتبيان أشــاروا بــأن اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء
القيــادة وراء ارتكابهــم للمخالفــات املروريــة عــى الطريــق.
 43%مــن أصــل  53%ممــن ميتلكــون جهــاز ()Blackberry
يســتخدمون برنامــج ( )Blackberry Messenger Chatأثنــاء
قيادتهــم ملركباتهــم.
واوصــت الدراســة بــرورة إعــداد دراســة مشــركة مــع
هيئــة تنظيــم االتصــاالت لوضــع حلــول و آليــات تحــد مــن
ظاهــرة اســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة نظـرا ً لخطــورة
اســتخدامه كــا أوضحت الدراســة .تطويــر مامرســات التحقيق
بالحــوادث الجســيمة و ربطهــا ببيانــات مؤسســة اتصــاالت
ورشكــة دو للتأكــد مــا إذا كان الســائق املتســبب بالحــادث
قــد اســتخدم الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة .االهتــام بتطويــر
وتفعيــل منظومــة متكاملــة للتوعيــة مبخاطــر اســتخدام
الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة بوســائل التوعيــة املختلفــة مــع
التأكيــد عــى أهميــة قيــاس فعاليتهــا .دراســة تعديــل بنــود
املخالفــات الخاصــة باســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة
لتشــتمل املخالفــة عــى االســتخدام باليــد أو بالســاعة حيــث
أوضحــت الدراســة أن اســتخدام الســاعة ال يقــل خطــورة
عــن االســتخدام باليــد ،مــع التأكيــد عــى توعيــة مســتخدمي
الطريــق حيــال التعديــل حــال إق ـراره بصــورة اســتباقية.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

طريقك آمان
ولكن…… بشروط
مل يعــد امتــاك ســيارة يشء مــن الرفاهيــة إمنــا هــي
رضورة مــن رضوريــات الحيــاة ال ميكــن االســتغناء
عنهــا وتتطلــب الســنة أوىل قيــادة مزيــداً مــن اليقظــة
واالتــزان والقــدرة عــى التحــرك الرسيــع واآلمــن يف
نفــس الوقــت ولــذا ننصــح قائــدي الســيارات بالقيــادة
برسعــة منتظمــة وهادئــة حتــى يتمــرن عــى قيــادة
الســيارات تحــت كافــة املواقــف والظــروف املختلفــة.

ومــع إتقــان مهــارة القيــادة عليــك التعــرف جيــدا ً عــى
متطلبــات التعامــل الســليم مــع ســيارتك واإلجــراءات التــي
يجــب اتخاذهــا يف االعتبــار قبــل وأثنــاء قيــادة الســيارات
وكذلــك إج ـراءات األمــان التــي يجــب اتخاذهــا بعــد توقــف
الســيارة وإليــك فيــا يــي بعــض هــذه التعليــات .
-1إجـراءات الكشــف عــى الســيارة قبــل بــدء الرحلــة وأثنائهــا
يجــب التأكــد مــن وضــع العجــات األماميــة قبــل التحــرك.
-2يجــب القيــام بعمــل الفحــص األوىل للســيارة قبــل التحــرك
بهــا لضــان عــدم حــدوث عطــل أو التســبب يف حــادث
أثنــاء القيــادة .
-3يجــب التأكــد مــن اكتــال منســوب املــاء بالرديــر قبــل
التحــرك.
-4يجــب التأكــد قبــل التحــرك باملركبــة مــن أنــه قــد تــم غلــق
األبــواب جيــدا ً قبــل التحــرك .
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-5يجــب التأكــد مــن ربــط براغــي العجــات جميعهــا جيــدا ً
قبــل التحــرك.
-6يجــب عــدم الســر باملركبــة وبهــا بعــض براغــي تثبيــت
العجــات مفقــودة.
-7يجــب التأكــد مــن ضبــط األنــوار األماميــة حتــى ال تســبب
عمــى مؤقــت ألعــن اآلخريــن أو ال يــؤدى إىل اإلقــال مــن
كفــاءة الرؤيــة أثنــاء القيــادة الليليــة .
-8يجــب 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.
-9يجــب اختبــار الفرامــل قبــل التحــرك لرحلــة عــى الطريــق
الرسيــع أو القيــادة لفـرات طويلــة .
-10يجــب عنــد اختبــار الفرامــل التأكــد مــن أنــه ليــس هنــاك
عجلــة تتوقــف قبــل عجلــة أخــرى أو أن الســيارة تنحــرف
ميينـاً أو يســارا ً عنــد الضغــط عــى الفرامــل أو أن الفرامــل
تتوقــف مــرة واحــدة دون تهدئــة
-11يجــب التأكــد مــن معرفــة أماكــن كل أدوات التحكــم يف
املركبــة قبــل التحــرك بهــا وكــذا ضبــط مــا ميكــن ضبطــه
أثنــاء التوقــف .
-12يجــب اختبــار جميــع األنــوار باملركبــة قبــل التحــرك
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

وخصوصــاً أنــوار الفرامــل واألنــوار األماميــة وأنــوار
الطــوارئ الفــارش .
-13يجــب عــدم الضغــط عــى الفرامــل بعنــف فهــو يتلــف
نظــام الفرامــل مبكـرا ً كــا وأنــه يعــرض مركبتــك للتصــادم
الخلفــي .
-14يجــب ارتــداء ح ـزام األمــان بحيــث يتقاطــع مــع الكتــف
وليــس الرقبــة وميكــن املســاعدة يف تحقيــق ذلــك بوســادة
أســفل الســائق أو الــركاب .
-15يجــب عــدم جلــوس األطفــال دون ســن العــارشة باملقاعــد
األماميــة للســيارات.
-16يجــب أن يكــون حــزام األمــان مشــدودا ً أثنــاء ارتــداؤه
وليــس مرتخيــاً .
-17يجب ارتداء حزام األمان حتى عىل الرسعات البطيئة.
-18إذا أنفجــر اإلطــار أو فــرغ مــن الهــواء يجــب عــدم
التوقــف بغــرض الحفــاظ عــى اإلطــار  ،األفضــل مــن ذلــك
اختيــار مــكان آمــن للتوقــف وتغيــر اإلطــار .
-19يراعــى وضــع العالمــات التحذيريــة طبقـاً لرسعــة الطريــق
وحالــة الخطــر بحيــث تحقــق أكــر قــدر مــن التحذيــر
وتكــون مــن  500 : 100قــدم مــن مــكان التوقــف الطــارئ.
 -20إذا حــدث عطــل باملركبــة ومل تتمكــن مــن الوقــوف مبــكان
آمــن فــإن أول مــا تفعلــه هــو أن تخــى الســيارة مــن
الــركاب ثــم تأخــذ جانب ـاً آمن ـاً بعيــدا ً عــن الطريــق مــع
اســتخدام شــارة أو قطعــة مالبــس لتحذيــر املــارة مــن
وضــع الســيارة لحــن حضــور املســاعدة.
 -21يجــب النظــر إىل املــرآة عــى ف ـرات متقاربــة إلدراك مــا
يــدور خلــف ســيارتك مــرة كل  10ثــواين تقريب ـاً .
 -22يجب النظر إىل العدادات عىل فرتات      .
 -23يجــب عــدم رفــع صــوت الكاســيت أو املذيــاع بأعــى مــن
صــوت املحــرك حتــى تســتطيع الشــعور بالســيارة وكــذا
بأصــوات آالت التنبيــه أو التحذي ـرات مــن خــارج مركبتــك.
 -24يجــب عــدم االعتــاد عــى املرايــا عنــد الرغبــة يف تغيــر
االتجــاه أو الــدوران أو االنحــراف لليمــن أو اليســار أو
الرجــوع للخلــف وإمنــا يجــب دامئــاً النظــر مــن فــوق
الكتــف لفحــص النقــط العميــاء.
 -25يجــب اإلعــداد مســبقاً لعمليــة الــدوران لليمــن أو اليســار
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قبــل الــدوران بــأن تقــوم بالدخــول يف الحــارة القريبــة
للطريــق أو الجهــة التــي تنــوى الدخــول إليهــا يف التقاطــع.
 -26يجــب عــدم إعطــاء إشــارة لليمــن أو اليســار إال بعــد
التأكــد مــن أنــه ال يوجــد طريــق آخــر قبــل الطريــق
الــذي تنــوى الدخــول فيــه.
 -27عنــد الرغبــة يف التوقــف أو التهدئــة أثنــاء الســر
بالرسعــات العاليــة وإلعــام الســيارات الخلفيــة بذلــك
فإنــه يجــب الضغــط بطريقــة خفيفــة متقطعــة عــى
الفرامــل إلعطــاء ضــوء أحمــر متقطــع مــن الخلــف لتنبيــه
الســيارات الخلفيــة .
 -28عنــد التخطــي « التجــاوز « يجــب مراعــاة عــدم وجــود
عالمــة مروريــة أو حالــة متنــع التخطــي طبقــاً لقواعــد
وآداب املــرور .
 -29عنــد التخطــي يجــب اســتعامل آلــة التنبيــه نهــارا ً أو قالب
النــور ليـاً إلعــام الســائق عــن نيتــك يف تخطيــه .
 -30إذا كانــت هنــاك ســيارة تنــوى تخطيــك فــا تقــم باإلشــارة
للســائق خلفــك لتشــجيعه عــى التخطــي ســواء كانــت
يدويــة أو ضوئيــة وإمنــا فقــط عليــك تهدئــة الرسعــة
وااللتــزام بالجانــب األميــن .
 -31عنــد إج ـراء عمليــة التخطــي فعــى قائــد املركبــة عــدم
العــودة للحــارة األصليــة إال بعــد رؤيــة الفوانيــس األمامية
للســيارة املتخطــاة يف مرآتــك .
 -32يف حالــة حــدوث حريــق يراعــى عــدم إطفــاء املحــرك إال
بعــد توقــف الســيارة يف مــكان آمــن .
 -33يراعــى عــدم فتــح الكبــوت عنــد إطفــاء الحريــق إن
أمكــن والبحــث عــن أي فتحــة لتوجيــه طفايــة الحريــق
مــن خاللهــا (مثــل الشــبكة األماميــة).
 -34يراعــى عــدم إطفــاء الحريــق مبنطقــة املوتــور باملــاء
وميكــن االســتعاضة عــن طفايــة الحريــق بالرمــل أو
بطانيــة .
 -35يجــب عــدم فتــح غطــاء الرادياتــر أثنــاء ارتفــاع درجــة
الحــرارة .
 -36يجــب االمتنــاع عــن تنــاول املرشوبــات الكحوليــة
واملســكنات وال ســيام العقاقــر الخاصــة بالحساســية
املؤثــرة عــى الرؤيــا وعــى زمــن رد الفعــل وعــى اإلدراك .
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جمعية ساعد ترعى المبادرات االبداعية

ّكرمت فريق التثقيف المروري لفيلم«القيادة
فن وذوق» الذي شاهده أكثر من 93ألف
كـ ّرم العميــد املهنــدس حســن احمــد الحــاريث مديــر مديرية
املــرور والدوريــات برشطــة أبوظبــي رئيــس مجلــس ادارة
جمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث املروريــة فريــق عمــل
فيلــم «القيــادة فــن وذوق» الــذى حظــى بعــدد مشــاهدات
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي «اليوتيــوب والفيســبوك»
وصلــت إىل اكــر مــن 93الــف مشــاهدة.
وأشــاد الحــاريث باملبــادرة االبداعيــة للشــباب املواطنــن
الذيــن قامــوا يتقديــم تلــك املســاهمة املجتمعيــة يف تعزيــز
الثقافــة املروريــة مبــا يصــب يف ترســيخ الوعــي املــروري
وتقديــم مشــاهد افرتاضيــة لســلوكيات مســتخدمي الطريــق
اثنــاء القيــادة ودعاهــم الن يكــون التكريــم دافعــا لهــم
لتقديــم املزيــد مــن االعــال االبداعيــة التوعويــة املروريــة
حــر التكريــم العقيــد خليفــة الخييــى مديــر ادارة هندســة
املــرور وســامة الطــرق والعقيــد حمــد مبــارك بــن عثعيــث
العامــري مديــر ادارة مــرور العاصمــة باملديريــة
وأشــاد الحــارىث مبــا حظــى بــه الفيلــم مــن مقاطــع افرتاضية
ألخطــاء يرتكبهــا الســائقني وحثهــم عــى االلتــزام بقانــون
الســر واملــرور وعــدم ارتــكاب املخالفــات إىل تــؤدى إىل وقــوع
الحــوادث املروريــة  ,مؤكــدا عــى رعايــة الجمعيــة ألصحــاب
االفــكار املبدعــة يف مجــال الســامة املروريــة
وأكــد الحــارىث رؤيــة الجمعيــة يف تشــجيع رشائــح املجتمــع
كافــة يف املشــاركة وتوظيــف معطيــات التكنولوجيــا الحديثــة
مثــل مواقــع التواصــل االجتامعــي وغريهــا مــن الوســائط يف
رفــع مســتوى الثقافــة املروريــة مــن خــال تقديــم نصائــح
مروريــة واعــداد افــام توعويــة او افــكار مبدعــة تســاهم يف
مجــال نــر الثقافــة املروريــة يف املجتمــع
ومــن جانبهــم أعــرب فريــق الشــباب املواطنــن عــن
تقديرهــم مببــادرة الجمعيــة بتكرميهــم مؤكديــن أن التكريــم
ســيكون دافعــاً لهــم لتقديــم مزيــد مــن األفــكار واألفــام
اإلبداعيــة يف مجــال الســامة املروريــة .
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

قواعد وآداب مرورية

عــى كل مســتعمل للطريــق أن يراعــي يف مســلكه بــذل أقــى عنايــة وإلتـزام الحــذر واإلحتيــاط الالزمــن  ،وأال يــؤدى
مســلكه إىل االرضار بالغــر أو تعريضــه للخطــر ،أو أن ترتتــب عليــة إعاقــة الغــر أو مضايقتــه بأكــر مــا تســتوجبه
الظــروف وال تســمح بتجنبــه .يحظــر تــرك أو إلقــاء مــا مــن شــأنة أن يعــوق حركــة املــرور عــى الطريــق أو يســبب خطـراً
ملســتعمليها كاألتربــة والحجــارة ومــواد البنــاء وغريهــا .وعــى قائــد املركبــة قبــل تحركهــا الكشــف عليهــا وعــى جميــــع
أجهزتهــا والتأكــد مــن ســامتها وصالحيتهــا للســر بــدون خطــر عليهــا مــن ذلــك أو نشــوء خطــر منهــا عــى الغــر.
يلتــزم قائــد املركبــة ومــن
يركــب بجــواره أثنــاء الســر
بإســتخدام ح ـزام االمــان .
يلتــزم مســتخدم الدراجــة
الناريــة أثنــاء الســر بإرتــداء
غطــاء الــرأس الواقــي.
يلتــــزم قائـــــد املركبــة
بعــدم إســتخدام التليفــون
املحمــــول يدويــاً أثنــاء
الســر.
قائــد املركبــة مســئول عــن
وجــود مــا يعــوق رؤيتــه
بســبب جلــوس أحــد يف
املركبــة أو بســبب حمولتهــا أو حالتهــا (ملصقــات أو معلقــات
أو غريهــا ) وكذلــك يلتــزم بعــدم جلــوس األطفــال حتــى ســن
ســبع ســنوات باملقاعــد األماميــة للمركبــة  ،وعليــه أن تكــون
جميــع األضــواء الــآزم وجودهــا يف املركبــة موجــودة فعـاً وأن
تكــون صالحــة دامئــاً لإلســتعامل .
إذا طــرأت أثنــاء ســر املركبــة عيــوب مــن شــأنها أن تؤثــر
عــى أمــن املــرور وســيولته فعــى قائدهــا أن يســحبها مــن
املــرور مــن أقــر طريــق فرعــي ويف أرسع وقــت ممكــن .
عــى قائــدى املركبــات وغريهــا مــن مســتعميل الطريــق
إفســاحه ملــرور مركبــات الطــوارىء املعتمــدة (كاإلطفــاء
واإلســعاف والدفــاع املــدىن والرشطــة) أثنــاء تحركهــا متجهــه
للقيــام لخدمــة طارئــه عاجلــة .
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ال يجــوز وضــع أو إســتعامل أجهــزة التنبيــه الضوئيــة أو
الصوتيــة التــي يقتــر إســتعاملها عــى مركبــات الطــوارىء
أو التــي تقاربهــا يف الصــوت أو درجــة الضــوء يف غريهــا مــن
املركبــات .
ال يجــوز إســتعامل أجهــزة التنبيــه إال يف حالــة الــرورة
لتنبيــه مســتعميل الطريــق إلقـراب املركبــة أو إىل خطــر ناىشء
عنهــا أو خطــر يهددهــا كــا ال يجــوز إعطــاء إحــدى اإلشــارات
الصوتيــة بطريقــة تزعــج املــارة أو تقلــق راحــة الجمهــور
وال يجــوز أن يكــون املنبــه الصــويت متعـــــدد النغــات أو أن
يصــدر أنغامـاً أو أصوتـاً أخــرى ال تتفــــق والغــرض مــن أجهــزة
التنبيــه  ،وأال تتجــاوز شــدة الصــوت آلالت التنبيــه املســموح
بهــا يف املركبــات عــن الحــدود الــواردة يف اللوائــح التنفيذيــة.
يحظــر إســتعامل أجهــزة التنبيــه الصوتيــه بصفــة مســتمرة
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أو لغــر غــرض التنبيــه أو إذا مل يكــن
إلســتعاملها مــرر مــن أمــن املــرور
بالطريــق .
كــا يحظــر بصفــة خاصــة
إســتعاملها يف الحــاالت اإلتيــة:
بالقــرب مــن املستشــفيات أو
املــدارس
يف املناطــق املأهولــة بالســكان
مــن منتصــف الليــل وحتــى الســاعة
السادســة صباحــاً
أثناء وقوف املركبة
يف األوقــات والجهــات التــي
يحددهــا قســم املــرور املختــص .
ال يجــوز إســتعامل املركبــات يف أيــة مواكــب خاصــة أو يف
أيــة تجمعــات .
ال يجــوز وضــع أيــة كتابــة أو رســم أو أيــة بيانــات أخــرى غري
تلــك الواجبــة بحكــم القانــون واللوائــح عــى جســم املركبــة أو
أي جــزء مــن أجزاؤهــا .
عــى مســتعميل الطريــق إفســاحه ملــرور املواكــب الرســمية
ومــا يف حكمهــا مبجــرد اإلعــان عــن إقرتابهــا بواســطة املنبهــات
الصوتيــة أو الضوئيــة حتــى ولــو إســتدعى األمــر التوقــف
وحينئــذ يجــب إلتــزام أقــى ميــن الطريـــق .
ال يجــوز إجــراء ســباقات بالطــرق العامــة بــدون ترخيــص
مــن املحافــظ أو املحافظــن املختصــن وبعــد تقديــم الضامنات
الالزمــة لتعويــض ماقــد ينشــأ عنــه مــن أرضار أيـاً كانــت .
عــى قائــدي املركبــات بجميــــع أنواعهــا الوقــوف فــورا ً كلــا
طلــب منهــم رجــال املــرور ذلــك .

* قيادة واستخدام املركبات

يجــب أن يكــون لــكل مركبــة تتحــرك قائــد يتــوىل قيادتهــا
ولــو كانــت تقطرهــا مركبــة أخــرى .
ال يجــوز تــرك مركبــات النقــل الرسيــع يف الطريــق بغــر
قائدهــا ألي ســبب كان إال بعــد إحــكام إغــاق أبوابهــا وإتخــاذ
االجــراءات الالزمــة ملنــع الحــوادث التــي تنشــأ عــن تركهــا
وللحيلولــة مــن أن يــؤدي تركهــا إىل عرقلــة املــرور .
يجب يف إستعامل املركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج .
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يلــزم كل مــن يدخــل املركبــة أو ينــزل منهــا مبراعــاة أال يؤدي
ذلــك إىل تعريــض غــره مــن مســتعميل الطريــق للخطر .
ال يجوز ترك محرك مركبة يعمل بغري مربر .
ال يجــوز قيــادة املركبــة داخــل املــدن يف نفــس القطــاع مــن
الطريــق ذهابـاً وإيابـاً بغــر مــرر 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 :
إذا كانــت الرسعــة الفعليــة لســر املركبــة تقــل كث ـرا ً عــن
الحــد االقــى املقــرر للرسعــة يف هــذا الطريــق .
عندما تكون الرؤية يف الطريق أمامه غري 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
املــرور يف إتجــاه واحــد مقس ـاً إىل عــدة مســارات بخطــوط
طوليــه متقطعــه فعــى قائــد املركبــة الســر يف املســار الــذى
يشــغله واليجــوز لــه أن يغــر مســاره إال بعــد أن يتأكــد مــن أن
ذلــك ال يشــكل خط ـرا ً عــى االخريــن أو عــى حركــة املــرور ،
وبعــد تنبيــه الغــر مــن مســتعميل الطريــق إىل ذلــك يف الوقت
املناســب وبإســتعامل إشــارة التنبيــه واالشــارة الضوئيــة الدالــة
عــى االنح ـراف .
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إذا كان نهــر الطريــق ذي إتجاهــن
مقســاً إىل مســارين تفصلهــا خطــوط
طــــوليه متــــصله يحــــظر الســر عــى
هــذه الخطــوط أو إجتيازهــا .
إذا كان نهــر الطريــق ذي إتجاهــن
ومقسـاً إىل ثــاث مســارات يجــوز لقائــد
املركبــة إســتعامل املســار األوســط بعــد
أن يتأكــد مــن خلــوه مــن املــرور املقابــل
ومــن املركبــات الالحقــة املرسعــة وأن
ذلــك ال يشــكل خط ـرا ً عــى االخريــن أو
عــى حركــة املــرور ويف جميــع االحــوال ال
يجــوز إســتعامل املســار الواقــع يف أقــى
اليســار املخصــص لإلتجــاه املقابــل .
إذا كان نهــر الطريــق ذي إتجاهــن إعطاء األولوية
ومقســاً إىل أربعــة مســارات أو أكــر
عــى الوجــه الســابق جــاز لقائــد املركبــة
إســتعامل أقــرب املســارات إليــه مــن املســارات الداخليــة مــن
االتجــاه املضــاد بالنســبة إىل إتجاهــه بعــد أن يتأكــد مــن أن
ذلــك ال يشــكل خطـرا ً عــى االخريــن أو عــى حركــة املــرور ويف
جميــع االحــوال ال يجــوز لقائــد املركبــة تغيــر املســار إال بعــد
التيقــن مــن عــدم تعريــض الغــر للخطــر وبعــد إعــان رغبتــه
يف ذلــك بوضــوح ويف وقــت مناســب مــع إســتعامل إشــارات
اإلنعطــاف .
عــى مــن يريــد اإلنعطــاف أن يــرك املركبــات املقابلــة متــر
أوالً وعليــه التحــوط بصفــة خاصــة للمـــــشاة وعــــند اللــزوم
التوقــف لهــم .
عــى مــن يريــد اإلنعطــاف إىل يســاره أن يــرك املركبــات
املقابلــة التــي تريــد االتجــاه إىل اليمــن متــر بغــر عرقلــه
عــى مــن يتأهــب للخــروج مبركبتــه مــن عقــار إىل الطريــق
أو مــن جــزء آخــر مــن الطريــق إىل نهــره أو مــن مــكان
التوقــف أو االنتظــار عــى جانــب الطريــق لبــدء الســر أال
يدخــل الطريــق أو نهــره إىل بعــد أن يتأكــد مــن إمكانــه ذلــك
دون تعريــض الغــر للخطــر .
إذا رغــب قائــد املركبــة الرجــوع إىل الخلــف فــا يجــوز
إجــراء ذلــك إال عنــد الــرورة وبــرط عــدم إعاقــة املــرور
وبعــد .
إذا رغــب قائــد املركبــة الرجــوع إىل الخلــف فــا يجــوز إجراء
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ذلــك إال عنــد الــرورة وبــرط عــدم إعاقــة املــرور وبعــد
إعطائــه االشــارة املناســبة والتأكــد مــن خلــو الطريــق وعــدم
تعــــريض مســــتعمىل الطريــق للخــــطر وعــــى أال يــــجاوز
الرجــوع إىل الخــــــلف مســافة تعــادل طــول املركبــة .

* مسافات االمان

عــى قائــد املركبــة أن يــرك بينــه وبــن املركبــة التــي أمامــه
مســافة تكــون كافيــه لتمكينــه مــن التوقــف عندمــا تخفــض
املركبــة االماميــه رسعتهــا أو تتوقــف فجــأة وعليــه أن يتنبــه
إلشــارات قائدهــا .
عــى قائــد املركبــة االماميــه أال يســتعمل الفرامــل فجــأة
بغــر موجــب قــوى .
عــى املركبــات بطيئــة الرسعــة وغريهــا مــن املركبــات التــي
يجــاوز طولهــا ســبعة أمتــار أن تــرك بينهــا وبــن املركبــة
الســابقة لهــا بعــدا ً كافي ـاً ميكــن ملركبــة تتخطاهــا أن تدخــل
يف تلــك املســافه وال يــرى ذلــك إذا كانــت هــى نفســها قــد
إنحرفــت لبــدء التخطــى وأعلنــت ذلــك أو إذا كان إتجــاه
املــرور مقسـاً إىل أكــر مــن مســار وكذلــك يف االجـزاء املمنــوع
فيهــا التخطــى .
عــى قائــد كل مــن املركبــات التــي تســر يف مجموعــة واحده
متصلــه ببعضهــا أن يرتكــوا بــن كل مركبــة مــن مركباتهــم
واالخــرى مســافة كافيــه ال تقــل عــن ثالثــن مـرا ً حتــى ميكــن
للمركبــات االرسع منهــا عنــد قيامهــا بعمليــة التخطــى اللجــوء
إىل هــذه املســافات لتفــادى الحــوادث
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

* التقابل

عــى كل قائــد مركبــة عنــد تقابــل مركبتــه مبركبــة أخــرى
قادمــه مــن االتجــاه املضــاد أن يقــرب بقــدر االمــكان مــن
الحافــة اليمنــى يف إتجــاه املــرور الــذى يســلكه بحيــث يــرك
مســافة جانبيــه كافيــه شــاغره عــى يســاره وإذا مل يتيــر تــرك
هــذه املســافة بســبب وجــود عقبــه أو مســتعملني آخريــن
للطريــق وجــب عليــه تهدئــه الرسعــة بــل والتوقــف عنــد
اللــزوم إىل حــن مــرور مســتعمىل الطريــق املقابلــن يف االتجــاه
املضــاد
يف الطــرق التــي يصاحــب التقابــل فيهــا صعوبــة أوخطــورة
كــا يف الطــرق املنحــدرة .يجــب عــى قائــد املركبــة يف اإلتجــاه
املنحــدر أن يســر أقــرب مــا ميكــن مــن الحافــة اليمنــى إلتجــاه
املــرور بالنســبة لــه أو يتوقــف متامـاً 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 دامئـاً وال يجــوز إال ملــن ميكنــه
الرؤيــة الواضحــة الكاملــة وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أى
عائــق أو خطــورة مــن املــرور املضــاد أثنــاء عمليــة التخطــى
حتــى إمتامهــا
عــى كل قائــد مركبــة قبــل إجـراء عمليــة التخطــي مراعــاة
االيت :
عــدم وجــود أي قائــد مركبــة يتبعــه بــدأ يف تخطيــه أو
أعطــى تحذيــرا ً يفيــد رغبتــه يف التخطــي.
أن قائــد املركبــة الــذى يتقدمــه يف نفــس مســاره مل يعطيــه
تحذي ـرا ً يفيــد رغبتــه يف التخطــي.
أن يكــون مســار الطريــق الــذى يوشــك أن يســلكه واضــح
الرؤيــة متامــاً حتــى ال يعــوق حركــة املــرور املقابــل مــن
االتجــاه املضــاد أو يعرضهــا للخطــر آخــذا ً يف االعتبــار الفــرق
بــن رسعــة مركبتــه أثنــاء التخطــى ورسعــة مســتعمىل الطريــق
الــذى يحــاول تخطيهــم .
إعــان رغبتــه يف التخطــى بــكل وضــوح يف الوقــت املناســب
وتنبيــه مســتعمىل الطريــق املـراد تخطيهم بإســتعامل إشــارات
التنبيــه والتأكــد مــن أنهــم إســتجابوا لهــذا التنبيــه.
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االبتعــاد أثنــاء التخطــى عــن مســتعمىل الطريــق الــذى
يتخطاهــم بحيــث يــرك بينــه وبينهــم مســافة كافيــة وخاصــة
مــن الناحيــة الجانبيــه.
عــى قائــد املركبــة مبجــرد إمتــام عمليــة التخطــى أن ينظــم
نفســه يف حركــة املــرور بالعــودة إىل اليمــن تدريجيـاً ويف أرسع
وقــت ممكــن مــع عــدم مضايقــة املركبــة املتخطــاه ثــم يلــزم
أقــى الجانــب االميــن لنهــر الطريــق دون مضايقــة مســتعمىل
الطريــق و لــه إســتثناءا ً أن يبقــى يف نفــس املســار الــذى
يشــغله أثنــاء عمليــة التخطــى إذا كان مضطــرا ً إىل تخطــى
مركبــة أخــرى بــرط أن ال يســبب أيــة مضايقــات أو إزعــاج
لســائقى املركبــات الالحقــة لــه.
عــى قائــد املركبــة الــذى تتخطــاه مركبــة أخــرى تهدئــة
الرسعــة مــع إلتزامــه عــى قــدر االمــكان أقــى الجانــب
االميـــــــن للمســار الــذى يســلكه حتــى يتيــح للمركبــة التــي
تتخطــاه إمتــام عمليــة التخطــى وميتنــع عليــه أثنــاء التخطــى
وحتــى إمتامــه زيــادة رسعتــه.
عــى قائــد أيــة مركبــة أبطــأ مــن املركبــة املتخطيــه لهــا
إمــا بطبيعتهــا أو لوجــود حــد أقــى لرسعتهــا أن يبطــىء
رسعــــــته يف املــكان املناســب بــل وأن يتوقــف عنــد اللــزوم
إذا كان رضوري ـاً لتمكــن عــدة مركبــات تتلــو بعضهــا مبــارشة
مــن تخطيــه.
إذا أعلــن قائــد املركبــة نيتــه يف االتجــاه إىل اليســار وإنتظــم
يف حركــة املــرور بعــد دخولــه يف اليســار فعـاً  ،جـــاز للغـــــــر
تخطيــه مــن اليمــن .
يكــون تخطــى املركبــات املســرة عــى الخطــوط الحديديــة
مــن عــى ميينهــا إال إذا كانت يف أقصــــى ميني 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 .
يجــب عــى قائــد املركبــة أال يقــوم بعمليــة التخطــى يف
األحــوال واألماكــن األتيــة:
إذا كان مدى الرؤية حوله غري كاف.
إذا كانت حالة الرؤية غري واضحه .
إذا كانــت املركبــة املتقدمــة تســر برسعــة يتعــذر معهــا
إمتــام عمليــة التخطــى أو تقــوم هــى ذاتهــا بتخطــى مركبــة
أخــرى أو كانــت هنــاك مركبــة تتبعــه تريــد أن تتخطــاه .
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إذا كان إتجــاه املــرور املقابــل ال يســمح بإمتــام عمليــة
التخطــى بأمــان كامــل لــكل أطرافــه وملســتعمىل الطريــق .
يف التقاطعــات وعــى خطــوط الســكك الحديديــة وعــى
الكبــارى ويف االنفــاق.
يف حالــة توقــف رتــل مــن املركبــات بســبب وجــود إشــارة
بتوقفهــا أو بســبب عرقلــة املــرور.
يف املنحنيــات واملنعطفــات واملرتفعــات واملنحــدرات
والطــرق الزلقــة وتقاطــع الطــرق واملياديــن وبالقــرب مــن
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
إشــارات املــرور أو طبقــاً لتعليــات املــرور .
ال يجــوز ملركبــات النقــل العــام للــركاب ومركبــات النقــل أن
يتخطــى بعضهــا بعضـاً داخــل املــدن كــا ال يجــوز أن يتخطــى
بعضهــا بعضــاَ خــارج املــدن إال إذا كان ذلــك ال يــؤدى إىل
عرقلــة املــرور بالطريــق.

* الرسعة عىل الطرق املختلفة
يجــب مراعــاة أن يكــون الحــد االقــى لرسعــة مركبــات
النقــل الرسيــع عــى الطــرق عنــد توافــر الظــروف املناســبة
عــى الوجــه التــاىل:
ومــع ذلــك يســمح للجــرارات الزراعيــة بالســر بحــد أدىن
قــدره  10كيلــو مـرات 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 االقـراب 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 إجـراء 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
هنــاك أســباب يتطلبهــا أمــن املــرور
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* التقاطعات وأولويات املرور

عــى قائــد املركبــة القــادم مــن طريــق فرعــي ويتأهــب
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
بعــد تأكــده مــن عــدم تعريــض املــرور فيــه للخطــر.
تكــون أولويــة املــرور يف تقاطعــات الطــرق حيــث يكــون
املــرور غــر منظــم بواســطة رجــل املــرور أو بواســطة إشــارات
أو عالمــات املــرور عــى الوجــه اآليت:
للمركبات التي دخلت فعالً يف التقاطع .
للمركبــات القادمــة مــن طريــق رئيــي يتقاطــع بطريــق
فرعــي.
للمركبــات القادمــة مــن اليمــن أيـاً 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 .
عنــد توقــف املــرور أو تباطُئــه مبــا يهــدد بإرتباكــه يجــب
عــى قائــد املركبــة برغــم أولويــة مركبتــه للمــرور أو إذا كانــت
االشــارة الضوئيــة خــراء أو وجــود أيــة إشــارات أو عالمــة
تســمح لــه باملــرور عــدم دخــول التقاطــع إذا كان عنــد
الوصــول إليــه ســوف يتوقــف فيــه .
عــى كل مــن لــه طبقـاً لقواعــد املــرور حــق إســتمرار الســر
أو أولويــة أن يتنــازل عنهــا إذا إقتضــت ذلــك حالــة املــرور .

* التوقف واالنتظار

ال يجــوز توقــف املركبــة يف غــر أماكــن اإلنتظــار إال عنــد
الدخــول يف املركبــة أو الخــروج منهــا أو لتحميــل املركبــة
أو تفريغهــا ويف غــر األوقــات واألماكــن التــي يكــون فيهــا
التوقــف ممنوعــاً رصاحــة
يجــب أن تجــرى عمليــة توقــف املركبــة بصــورة تدريجيــة ال
ينتــج عنهــا أيــة مضايقــة لحركــة املــرور بعــد إعطــاء اإلشــارة
الدالــة عــى ذلــك ســواء كانــت ضوئيــه أو يدويــة وعــى كل
قـــــائد أن يضــع مركبتــه أقــرب مــا ميكــن مــن الحافــة اليمنــى
لنهــر الطريــق وموازيــة لــه مــا مل تســمح املنطقــة املســموح
باإلنتظــار فيهـــا بغــر ذلــك
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يجــوز التوقــف أو اإلنتظــار
بالقــرب مــن الحافــة اليــرى عندمــا
يكــون الجانــب االميــن ممنوعــاً
بواســطة عالمــات املــرورأو لوجــود
خطــوط ســكك حديديــة وكذلــك
عندمــا يكــون التوقــف أو اإلنتظــار
يف طريــق ذو إتجــاه واحــد مســموحاً
فيــه باإلنتظــار عــى الجانــب االيــر
وممنوع ـاً عــى الجانــب االميــن كــا
يجــوز التوقــف أو اإلنتظــار يف وســط
نهــر الطريــق ويف بعــض األماكــن
املحــددة بعالمــات تشــر إىل ذلــك
يجــب أن يكــون التوقــف أو
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
ملــرور املشــاه
ال يجــوز بأيــة حــال التوقــف باملركبــة عــى بعــد يقــل عــن
خمســة أمتــار مــن مفــارق الطــرق ومداخــل املياديــن وأماكــن
عبــور املشــاه ومحطــات مركبــات النقــل العــام للــركاب
واملزلقانــات.
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 واملمـرات
الخاصــة بالدراجــات وعنــد املزلقانــات.
عــى أرشطــة الــرام أو الســكك الحديديــة أو بجوارهــا إذا
كان ذلــك يعــوق ســرها .
عــى الجســور أو املم ـرات العلويــة أو يف األنفــاق أو تحــت
الجســور مــا مل تكــن هنــاك أماكــن مخصصــة للتوقــف أو
األنتظــار .
عــى نهــر الطريق يف املرتفعــات أو املنحــدرات أو املنعطفات
أو املنحنيــات وكذلــك بالقــرب منهــا عندمــا تكــون الرؤيــة غــر
كافيــه لضــان تخطــى املركبــة بأمــان تــام مــع مراعــاة رسعــة
املركبــات عــى هــذا الجــزء مــن الطريــق .
عــى نهــر الطريــق بجــوار العالمــات االرضيــة الطوليــة
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املتصلــة التــي ال يســمح بتجاوزهــا وعندمــا تكــون املســاحة
العرضيــة بــن املركبــة املتوقفــة وهــذه العالمــات الطوليــة تقــل
عــن ثالثــة أمتــار .
يف االماكــن التــي قــد تحجــب املركبــات بتوقفهــا أو إنتظارهــا
فيهــا االشــارات الضوئيــة أو عالمــات املــرور عــن نظــر بقيــة
مســتعمىل الطريــق .
أمــــام مداخــل أو مخــارج جراجــات املركبــات أو محطــات
البنزيــن أو املستشــفيات أو مراكــز االســعاف أو االطفــاء أو
الرشطــة أو املناطــق العســكرية أو مداخــل أو مخــارج الحدائق
العامــة أو أماكــن العبــادة أو املــدارس .
يف األماكــن التــي يعــوق الوقــوف فيهــا تحــرك مركبــة أخــرى
متوقفــه .
عىل نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظره.
يف األماكــن غــر املــرح باالنتظــار فيهــا طبقــاً لتعليــات
املــرور وينبغــي عــى قائــد املركبــة تهدئــه الرسعــة أو التوقــف
إذا لــزم األمــر للســاح للســيارات املخصصــة لنقــل الطلبــة
إلج ـراء التحــركات الالزمــة لصعودهــم أو نزولهــم .
يحظــر عــى قائــدي إحــدى املركبــات األجــره اإلنتظــار
مبركبتــه يف غــر أماكــن الوقــوف (املواقــف) التــي يحددهــا
قســم املــرور املختــص .
كــا يحظــر عليــه التجــول مبركبتــه للبحــث عــن ركاب يف غري
املواقــف املخصصــة لــه ومــع ذلــك يجــوز لــه التوقــف بصفــه
عارضــه يف أقــى ميــن الطريــق لقبــول ركاب أو إنزالهــم.
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