الكحول واملخ ّدرات
ال�رسعة
الهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية الأخرى
الركاب
الإلهاءات الأخرى
الإعياء (التعب)
�أحزمة املقاعد
�سالمة املركبة
�صيانة املركبة
تعر�ضك لال�صطدام
ا�سرتاتيجيات لتخفي�ض خطر ّ

51
52
53
55
56
57
58
59
59
60

التعامل مع املخاطر
49
49

التعامل مع املخاطر
وتعر�ضك �أنت �أو �أ�شخا�ص
تت�ضمن القيادة املخاطر ـ خطر اال�صطدام ّ
�آخرون للإ�صابة �أو املوت .ويهدف ال�سائقون املهرة �إىل تقليل املخاطر
والتعامل معها.
�إن ح�صولك على � 120ساعة تدريب على القيادة حتت الإ�رشاف ك�سائق
مبتدئ �سوف ي�ساعدك كي ت�صبح �سائق ًا قيادته �أكرث �أماناً.
وخا�صة
تعر�ض كافة ال�سائقني،
وهناك �أمور ُم ّ
ّ
عينة تزيد من خطر ّ
ال�سائقني اجلدد ،ال�صطدام �أو لإ�صابة بالغة:
• القيادة حتت ت�أثري الكحول �أو املخ ّدرات.
• ال�رسعة.
• ا�ستعمال الهواتف النقالة (موبايل) والأجهزة الإلكرتونية الأخرى.
• الركاب يف �سيارتك.
• الإلهاءات الأخرى داخل �سيارتك وخارجها.
• الإعياء ـ القيادة عندما تكون متعباً.
• عدم و�ضع �أحزمة املقاعد.
• عدم �صيانة املركبة ب�شكل جيد.
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• �سوف ت�ؤثر عليك خم ّدرات خمتلفة بطرق خمتلفة ،ولكن العديد
الكحول واملخ ّدرات
منها �سوف يكون له ت�أثري �سيء على قيادتك� .إن القيادة حتت
ُعينة من قدرتك على القيادة
تقلل الكحول واملخ ّدرات وبع�ض الأدوية امل ّ
ت�أثري املخ ّدرات فعل خمالف للقانون ،ومثل الكحول ال توجد
ب�أمان.
ا�ستثناءات على هذه القاعدة (�أنظر ال�صفحات  75ـ .)77
التورط يف حادث ا�صطدام �إذا كنت تقود
• �أنت �أكرث عر�ضة خلطر ّ
• العديد من الأدوية املو�صوفة وتلك التي تباع دون و�صفة طبية
التعر�ض لال�صطدام مع ازدياد
خطر
حتت ت�أثري الكحول ،ويزداد
ّ
ميكن �أن ت�ؤثر على قدرتك على القيادة ب�أمان .ا�س�أل طبيبك �أو
م�ستوى الكحول يف دمك .ال�سائق الذي يكون م�ستوى تركيز الكحول
ال�صيديل عن كيف ميكن �أن ي�ؤثر دوا�ؤك على قيادتك .ال تعتمد فقط
تعر�ضه حلادث ا�صطدام م�ضاعفاً.
يف دمه  0.05يكون خطر ّ
على ما يقوله �أ�صدقا�ؤك لك.
التقيد
• يجب على ال�سائقني املبتدئني وال�سائقني برخ�صة جتريبية ّ
•	�إن اجلمع بني �رشب الكحول وتعاطي املخدرات �أو تناول الأدوية
ب�أن تكون ن�سبة تركيز الكحول يف دمهم (� )BACصفر .ويعني ذلك
هو �أ�سوا حتى من تعاطي �إحداها مبفردها .ال�سائق الذي ي�رشب
ال كحول �إطالق ًا وال توجد ا�ستثناءات على هذه القاعدة.
ب�ضع ك�ؤو�س من الكحول ويتعاطى بع�ض احل�شي�ش �سوف تكون
• هناك عقوبات �شديدة بالن�سبة لأي �سائق عمره �أقل من � 26سنة
قيادته خطرة مثل �سائق خممور .وينطبق ال�شيء نف�سه على اجلمع
(ي�شمل ال�سائقني املبتدئني وال�سائقني برخ�صة جتريبية) الذين
ُعينة.
بني الكحول واملخ ّدرات الأخرى وبع�ض الأدوية امل ّ
يرتكبون جرم القيادة حتت ت�أثري الكحول .وت�شمل هذه العقوبات
حمرك املركبة �إذا كان ال جتمع ما بني القيادة و�رشب الكحول �أو تعاطي املخ ّدرات �أو تناول
�إلغاء الرخ�صة وتركيب جهاز مينع ت�شغيل ّ
الأدوية ،ولتج ّنب املخاطر خطط مقدماً:
ال�سائق قد �رشب الكحول بالن�سبة لل�سائقني الذين ارتكبوا ُم�سبق ًا
جرم القيادة حتت ت�أثري الكحول ومت �ضبطهم ون�سبة تركيز الكحول • قم بالرتتيب ل�شخ�ص للقيادة ال ي�رشب الكحول �أو يتعاطى
يف دمهم � 0.07أو �أكرث بعد ا�ستعادتهم لرخ�صتهم.
املخ ّدرات.
• ميكن �أن تبقى الكحول يف ج�سمك لفرتة من الوقت بعد انتهائك من
• قم باملبيت هناك عو�ض ًا عن القيادة �إىل منزلك.
�رشب الكحول .ويف �أحيان كثرية يتم ت�سجيل ن�سبة تركيز الكحول
• قم بالرتتيب ل�صديق �أو قريب لكي يقوم بتو�صيلك.
يف الدم فوق ال�صفر يف �صباح اليوم التايل بعد �رشب الكحول
عن
يف الليلة ال�سابقة .ميكنك االطالع على املزيد من املعلومات
العامة �أو �سيارة �أجرة (تاك�سي).
املوا�صالت
ا�ستعمل
•
ّ
الكحول وال�سالمة على الطرق يف ال�صفحات  71ـ .)75
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ال�رسعة

هناك عالقة وا�ضحة بني ال�رسعة وحوادث اال�صطدام ،فكلما زادت
تعر�ضك حلدوث ا�صطدام .وال�رسعة هي من العوامل
�رسعتك زاد خطر ّ
امل�سببة حلوايل  %20من كافة حوادث اال�صطدامات املميتة ،وحوايل
 %30من حوادث اال�صطدامات التي تت�ضمن مركبة واحدة ـ مثل
االنحراف �إىل جانب الطريق .وتزيد ال�رسعة �أي�ض ًا من مدى خطورة
تورطت يف حادث ا�صطدام.
الإ�صابة �إذا ّ
وبالن�سبة لل�سائقني اجلدد مبفردهم تكون ال�رسعة �أكرث خطورة ،حيث
�أن القيادة ب�رسعة �أكرب من بقية حركة ال�سري تقلل من هام�ش اخلط�أ.
وباعتبارك �سائق ًا جديداً مبفرده �سيكون من ال�صعب عليك القيام بكل
الأ�شياء التي يتطلب منك القيام بها ،مثل:
تفح�ص الطريق.
•
ّ
• توقع املخاطر املحتملة.
• اتخاذ القرارات ال�صحيحة بالن�سبة لكل حالة.
ميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن ال�رسعة يف ال�صفحة 79
وال�صفحة .83
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�إن �أي ا�ستعمال للهواتف النقالة (موبايل) ،وي�شمل ذلك �إر�سال �أو قراءة
الن�صية ،خطر لأنه ي�رصف انتباهك عن الطريق وي�ؤثر على
الر�سائل
ّ
قيادتك� .إن �أي �شيء ي�رصف انتباهك عن القيادة ويبعد نظرك عن
الطريق �سوف يزيد من خطر حدوث ا�صطدام .وينطبق ذلك �أي�ض ًا على
ال�سائقني الأكرب �سن ًا والأكرث خربة.
• ا�ستعمال الهواتف النقالة يجعلك:
ــ تتمايل داخل امل�سار وخارجه.
ــ تتبع املركبة التي �أمامك مب�سافة قريبة جداً.
ــ ال تنتبه لإ�شارات املرور ال�ضوئية وبقية �إ�شارات املرور.
• التح ّدث بالهاتف النقال ،حتى ولو كان غري حممول باليد ،يزيد
تعر�ضك ال�صطدام.
احتمال ّ

حقائق
�إر�سال �أو قراءة الر�سائل الن�ص ّية �أثناء القيادة خطر لأنه ي�رصف
نظرك وانتباهك عن الطريق.
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الهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية الأخرى

القواعد �رصيحة ووا�ضحة.
• ال ُي�سمح لل�سائقني املبتدئني وال�سائقني برخ�صة جتريبية P1
با�ستعمال هواتف نقالة ،حممولة باليد �أو غري حممولة� ،أثناء
ن�صية من �أي نوع.
القيادة .وال ُي�سمح لهم ب�إر�سال �أو قراءة ر�سائل ّ
• يجب على ال�سائقني برخ�صة جتريبية  P2وال�سائقني برخ�صة كاملة
عدم ا�ستعمال هاتف نقال لإجراء �أو ا�ستالم مكاملات �أثناء القيادة
�إال �إذا كان الهاتف النقال ُمثبت ًا ب�إحكام يف حامل �أو كان ميكن
ت�شغيله عن بعد.
من الأمور امل�ساعدة �إعداد ر�سالة الر ّد يف هاتفك النقال لإعالم
املت�صلني بكل و�ضوح ب�أنك لن تر ّد على املكاملات �أثناء قيامك
بالقيادة.
وميكنك جت ّنب �إغراء الر ّد على مكاملة هاتفية من خالل:
•	�إقفال الهاتف.
• حتويل الهاتف �إىل و�ضع �صامت.
• و�ضع الهاتف بعيداً عن متناولك �أثناء القيادة.
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�إذا كان يتطلب منك �إجراء مكاملة �أو ا�ستالمها �أوقف �سيارتك على
جانب الطريق ب�أمان .ال تتوقف يف م�سار الطوارئ ال�ستعمال الهاتف
لأن ذلك خمالف للقانون.
�إن هاتفك النقال لي�س اجلهاز الإلكرتوين الوحيد الذي ميكن �أن ي�رصف
انتباهك ،حيث هناك �أجهزة �أخرى ميكن �أن ت�رصف انتباهك عند
ا�ستعمالها �أو حماولة الو�صول �إليها:
• جهاز ال�سي دي � CD playerأو الراديو.
• هاتف �أحد ركابك.
• جهاز دي يف دي � DVD playerأو �أي جهاز عر�ض ب�رصي �آخر.
• نظام كا�شف الطرق .GPS
•	�أجهزة  iPodsو�أجهزة  MP3الأخرى.
•	�أجهزة امل�ساعدة الرقمية ال�شخ�صية ) (PDAsو�أجهزة الكمبيوتر
املحمول.
وميكنك تقليل املخاطر من خالل:
وخا�صة بعد
• عدم حيازة �أجهزة ت�رصف االنتباه يف �سيارتك،
ّ
ح�صولك مبا�رشة على الرخ�صة التجريبية .P
التعود على واحد �أو �أكرث من الإلهاءات ،مثل الراديو وجهاز ال�سي
•
ّ
دي ،يف �أواخر فرتة التعلم على القيادة يف الوقت الذي ال تزال
حت�صل فيه على الدعم من ال�سائق امل�رشف عليك.
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•	�إجراء �أية تغيريات على الأجهزة (�إعداد نظام كا�شف الطرق ،GPS
�أو ت�شغيل جهاز ال�سي دي� ،أو اختيار حمطة الراديو) قبل بدئك
بالقيادة.
• ا�ستعمال توجيهات �صوتية من نظام كا�شف الطرق  GPSعو�ض ًا
عن حماولة النظر يف اخلريطة �أثناء القيادة.
ويعترب عمل خمالف للقانون وجود جهاز عر�ض ب�رصي (مثل جهاز
دي يف دي  )DVD playerبحالة ت�شغيل بحيث ميكنك م�شاهدته من
مقعد ال�سائق ـ حتى عندما تكون ال�سيارة واقفة ولكن لي�ست مركونة.
واال�ستثناء الوحيد هو الو�سائل امل�ساعدة لل�سائق مثل نظام كا�شف
الطرق ُ GPSمركّ ب يف ال�سيارة .ويجب عليك �أي�ض ًا عدم حيازة جهاز
عر�ض ب�رصي يف �سيارتك ميكن �أن ي�رصف انتباه �سائق �آخر .وميكن �أن
ت�شمل العقوبات فر�ض غرامة مالية واحتمال �سحب رخ�صتك.

تعر�ضك
ميكن �أن يقوم الركاب ب�رصف انتباهك وزيادة خطر ّ
لال�صطدام .وميكنك تقليل املخاطر من خالل:
•	�إبقاء املحادثات عند �أدنى ح ّد ممكن ـ ال �رضر من الطلب من
الركاب الهدوء �أثناء تركيزك على القيادة.
• جتاهل �أية حمادثة عندما يتطلب منك الرتكيز �أكرث على القيادة.
•	�إدراك احلاالت التي يتطلب منك فيها املزيد من الرتكيز ـ مثل
تقاطعات الطرق� ،أو مناطق املدار�س� ،أو حركة ال�سري الكثيفة.
• تخفيف �رسعتك.
• ترك فجوة �أو�سع بني �سيارتك وال�سيارة التي �أمامك لإف�ساح جمال
ووقت �أكرث لك لال�ستجابة للمخاطر.
• الطلب من الركاب عدم ا�ستعمال هواتف نقالة �أثناء قيامك
بالقيادة �إال يف احلاالت الطارئة.
•	�أن تكون �أنت نف�سك راكب ًا م�س�ؤو ًال وعدم �رصف انتباه ال�سائقني
وخا�صة يف الظروف املُع ّقدة.
الآخرين،
ّ
•	�إقفال الراديو وبقية الأجهزة الإلكرتونية التي ميكن �أن تزيد من
ان�رصاف االنتباه.
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الركاب

على الرغم من �أن الركاب قد يقوموا ب�رصف االنتباه ،ولكنهم يف الوقت
نف�سه ميكن �أن ي�ساعدوك يف بع�ض املهام ،مثل تغيري �أقرا�ص ال�سي دي.
�إذا كنت حتمل رخ�صة جتريبية  P1يجب عليك عدم نقل �أكرث من راكب
واحد عمره بني � 16سنة و�أقل من � 22سنة.
وبغ�ض النظر عن نوع رخ�صتك جت ّنب نقل �أكرث من راكب واحد خالل
�أول �سنة تقوم فيها بالقيادة مبفردك.
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الإلهاءات الأخرى

هناك العديد من الأ�شياء الأخرى التي ميكن �أن ت�رصف انتباهك داخل
ال�سيارة وخارجها �أثناء قيامك بالقيادة ،ومن �ضمنها:
• تناول الطعام وال�رشاب.
• التدخني.
• مت�شيط ال�شعر.
• قراءة اخلرائط.
• اللعب ب�أدوات التحكّم يف ال�سيارة.
• ال�شعور باالنزعاج �أو الغ�ضب حول �شيء حدث.
• لوحات الإعالنات.
• حدوث �شيء غري طبيعي بالقرب من الطريق.
• امل�شاة وبقية م�ستعملي الطريق.
• التحقق من املاكياج.
• حماولة الو�صول �إىل حقيبة �أو غر�ض �آخر.
�إن االلتهاء نتيجة لأي من هذه الأفعال ميكن �أن ي�رصف انتباهك و�أن
للتورط يف ا�صطدام يكون
تعر�ضك
ّ
تنجم عنه عواقب خطرية� .إن خطر ّ
�أعلى بكثري �إذا ان�رصف انتباهك و�أبعدت نظرك عن الطريق.
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وميكنك تقليل اخلطر من خالل مقاومة �أية �إغراءات للقيام ب�شيء عدا
عن الرتكيز على القيادة .وهذا مهم ب�شكل خا�ص يف الأ�شهر الأوىل من
قيامك بالقيادة مبفردك برخ�صة جتريبية .P

حقائق
�إذا �أ ّدى ان�رصاف انتباهك �إىل قيامك بالقيادة ب�شكل غري مالئم،
يمُ كن �أن تُغ ّرم مبوجب القوانني بجرم القيادة املتهورة �أو
اخلطرة� ،أو الإخفاق يف التحكّم ال�صحيح ب�سيارة .ونتيجة لذلك
يمُ كن �أن تُفر�ض عليك غرامة �شديدة� ،أو ت�سجيل نقاط عدم جدارة
�ضد رخ�صتك� ،أو �سحب رخ�صتك �أو �إلغائها.

�إن �إعياء ال�سائقني هو �أي�ض ًا �أحد الأ�سباب الرئي�سية حلدوث
اال�صطدامات ،حيث ب�إمكانه:
• جعلك تنام و�أنت خلف املقود.
• �إبطاء ر ّدة فعلك وا�ستجابتك والت�أثري على انتباهك وتقديرك للأمور.
والإعياء عادة يكون نتيجة لنمط حياة ن�شط ـ احلفالت ،والعمل يف
�أوقات مت�أخرة من الليل ،والدرا�سة ،وميكن �أن يحدث عند:
• القيادة يف الأوقات التي تكون فيها عادة نائم ًا ( 10م�ساء ـ 6
�صباحاً).
• عدم ح�صولك على فرتة نوم كافية.
• البقاء �صاحي ًا لفرتة طويلة (مث ًال � 17ساعة).
• قيامك بالقيادة مبجرد ا�ستيقاظك من النوم.
• قيامك بالقيادة ملدة �ساعتني دون توقف.
قد تعتقد ب�أن �رشب القهوة �أو �أخذ ا�سرتاحة ق�صرية �سوف يح ّدان من
�شعورك بالتعب ،ولكن هذا غري �صحيح ـ الطريقة الوحيدة للتوقف عن
ال�شعور بالتعب هي النوم لفرتة كافية.

مالحظة مفيدة
قيلولة جُمددة للن�شاط ملدة  15دقيقة ميكن �أن تقلل من احتمال
حدوث ا�صطدام.
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الإعياء (التعب)

توقف عن القيادة �إذا الحظت �أي �شيء من الأ�شياء التالية:
• التثا�ؤب املتوا�صل.
• البدء باالنحراف عرب امل�سار.
• تغمي�ض عينيك �أو غ�شاوة يف نظرك.
• �صعوبات يف احلفاظ على ر�أ�سك بو�ضع م�ستقيم.
• زيادة ال�رسعة �أو تخفيفها دون ق�صد.
• عدم تذكّ ر �آخر ب�ضعة كيلومرتات من الطريق.
•	�أحالم اليقظة.
لتقليل ت�أثريات الإعياء:
• توقف وخذ ق�سط ًا من النوم.
• ال تقم بالقيادة يف �أوقات تكون فيها عادة نائم ًا مثل الفرتة بني
ال�ساعة  10م�ساء وال�ساعة � 6صباحاً.
• ت�أكد من �أن �أية �أدوية تتناولها ال ت�سبب النعا�س( .ا�س�أل طبيبك �أو
ال�صيديل).
يف الرحالت الطويلة:
• اح�صل على ق�سط وافر من النوم قبل الرحلة.
• تقا�سم مهام القيادة كلما �أمكن.
• خطط م�سبق ًا وا�سرتح خالل الليل.
• خذ ا�سرتاحات منتظمة.
• حاول جت ّنب القيادة خالل الأوقات التي تكون فيها عادة نائماً.
• ال تبد�أ برحلة بعد يوم عمل طويل.
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�أحزمة املقاعد

�إن و�ضع �أحزمة املقاعد ب�شكل �صحيح ميكن �أن يزيد من احتمال النجاة
يف حال حدوث ا�صطدام.
�إن و�ضع �أحزمة املقاعد طريقة مهمة لتخفي�ض اخلطر لي�س فقط
بالن�سبة لك ك�سائق ولكن بالن�سبة لركاب مركبتك �أي�ضاً .ال تفكّر بنف�سك
فقط ـ ت�أكد من �أن ركاب مركبتك ي�ضعون �أي�ض ًا �أحزمة املقاعد.
يف حال حدوث ا�صطدام ف�إن ال�سائق والركاب الذين ال ي�ضعون �أحزمة
يتم عادة قذفهم من ال�سيارة� ،أو ارتطامهم داخل ال�سيارة باملقود
مقاعد ّ
�أو بالزجاج الأمامي لل�سيارة �أو ببقية الركاب .الأ�شخا�ص الذين
ينقذفون خارج ال�سيارة يف حوادث اال�صطدامات على الأرجح �أن يالقوا
حتفهم بن�سبة � 25ضعف ًا من �أولئك الذين يبقون يف املركبة.
وحتدث �أغلب حوادث اال�صطدامات يف الرحالت الق�صرية ،لذا يجب
عليك و�ضع حزام املقعد يف كافة الأوقات ،حتى ولو كانت الرحلة �إىل
مكان قريب جداً من املنزل .ميكن االطالع على املزيد من املعلومات
عن �أحزمة املقاعد يف ال�صفحات  77ـ .79
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حقائق
يتم فر�ض غرامة على ال�سائق (ت�شمل ت�سجيل نقاط عدم جدارة
�ضد رخ�صته) �إذا مل يكن ركاب املركبة ي�ضعون �أحزمة املقاعد،
والأطفال الذين �أعمارهم �أقل من �سبع �سنوات ي�ستعملون معدات
تثبيت �أطفال مالئمة (�أنظر ال�صفحتني  77ـ .)78
يت ّم �أي�ض ًا فر�ض غرامة على الركاب الذين �أعمارهم � 16سنة �أو
�أكرث �إذا كانوا ال ي�ضعون �أحزمة مقاعد.

حقائق
�إن نقل ركاب غري ُمث ّبتني يف �صندوق ال�سيارة �أو يف م�ؤخرة
�سيارة “يوت” � ،uteأو القيادة و�أي جزء من ج�سم �أحد الركاب
خارج باب �أو نافذة املركبة ،خطر وغري قانوين ،وينجم عنه
فر�ض الغرامات ونقاط عدم اجلدارة.

ت�شري حتليالت حوادث اال�صطدام �إىل �أن ال�سيارات الأكرب حجم ًا
وال�سيارات التي لديها موا�صفات �سالمة �أكرث تقدم عموم ًا حماية
حقيقية للراكب �أف�ضل يف حال حدوث ا�صطدام من املركبات الأ�صغر
حجم ًا والتي لديها موا�صفات �سالمة �أقل.
ومن �أهم موا�صفات ال�سالمة يف املركبة التي يتعينّ عليك حماولة
احل�صول عليها هي �أكيا�س الهواء والتحكّم الإلكرتوين يف ثبات ال�سيارة،
اللذين ميكن فقط تركيبهما يف ال�سيارة يف وقت ت�صنيعها.
تورطك يف حادث
�إن �رشاء مركبة �آمنة �سيحميك �أنت وركابك يف حال ّ
ا�صطدام .و�سواء كنت تعتزم �رشاء �سيارة جديدة �أو م�ستعملة ميكنك
التحقق من تقدير ال�سالمة يف ال�سيارات التي تفكّر ب�رشائها بزيارة
موقع مفو�ضية حوادث املوا�صالت � howsafeisyourcar.com.auأو
موقع برنامج تقييم ال�سيارات اجلديدة يف ا�سرتاال�شيا ،ancap.com.au
وميكنك �أي�ض ًا البحث يف من�شور “دليل امل�شرتين لتقدير م�ستوى ال�سالمة
يف ال�سيارات امل�ستعملة .”Buyer's Guide to Used Car Safety Ratings

�صيانة املركبة
•

•

التحقق من �ضغط الإطارات (العجالت) وعمق املدا�س tread depth
(ال�سطح املنقو�ش من الإطار املطاطي الذي يالم�س �أر�ضية الطريق)
واملحافظة على بقائهما عند م�ستويات �آمنة .امل�شاكل املتعلقة
بالإطارات من الأ�سباب ال�شائعة للحوادث الناجمة عن الأعطال.
يجب �صيانة املركبة ب�صورة منتظمة من قبيل خبري.

�إذا انفجرت عجلة ال�سيارة �أثناء قيادتك ،تذكّر �أن تقوم مب�سك
املقود ب�إحكام ورفع قدمك عن دوا�سة البنزين ،ومبجرّد �شعورك
ب�أن املركبة حتت بع�ض ال�سيطرة ا�ضغط بلطف على املكبح.
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�سالمة املركبة

مالحظة مفيدة

مالحظة مفيدة
كيفية عمل نظام منع �إقفال العجالت �أثناء الفرملة
يف حالة التوقف الطارئ مع وجود نظام Antilock Breaking
) ،Systems (ABSا�ضغط بقوة وب�شكل متوا�صل على دوا�سة
املكبح .عندما يكون نظام  ABSبحالة ت�شغيل قد ت�شعر بارجتاج
ال�سيارة وقد تهتز دوا�سة املكبح .ولكي يعمل نظام  ABSب�شكل
�صحيح ا�ضغط بقوة وب�شكل متوا�صل على دوا�سة املكبح.
للت�أكد من �أن ال�سيارة جُم ّهزة بنظام  ،ABSحتقق من دليل املالك
�أو ا�س�أل �صاحب ال�سيارة .للمزيد من املعلومات قم بزيارة موقع
�إدارة املرور  vicroads.vic.gov.auوابحث عن .ABS
)(ABS
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ا�سرتاتيجيات لتخفي�ض خطر تع ّر�ضك لال�صطدام

هناك بع�ض اال�سرتاتيجيات الب�سيطة التي �سوف ت�ساعدك على البقاء
وخا�صة يف �أول �ستة �أ�شهر عند قيادتك برخ�صة جتريبية .P
ب�أمان،
ّ

اال�سرتاتيجية  1ـ اختيار متى و�أين تقوم بالقيادة

باعتبارك �سائق ًا جديداً �أنت ال تريد البدء بالقيادة يف حاالت مع ّقدة،
حتى مع ح�صولك على � 120ساعة تدريب على القيادة خالل فرتة
التعلم ،لذا كلما �أمكن جت ّنب القيادة يف حاالت مع ّقدة مثل:
•	�أواخر الليل.
•	�أوقات ذروة ازدحام حركة ال�سري يف و�سط املدينة.
• الأوتو�سرتاد .freeways
• طرق الأرياف.
• الطق�س املمطر.
• ال�ضباب.
• الثلج وال�صقيع.
• الطرق املليئة باحل�صى والطرق الرتابية.
تعر�ضك ال�صطدام من خالل جت ّنب القيادة يف
وميكنك تخفي�ض خطر ّ
احلاالت التي لي�ست لديك خربة كافية فيها .قم بتعزيز خربتك تدريجي ًا
يف هذه احلاالت.
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اال�سرتاتيجية  2ـ تخفيف ال�رسعة

نظراً لأنك ما زلت تعزز خربتك يف القيادة ف�أنت ال ميكنك توقع �أن
تكون قادراً على توقع املخاطر املحتملة ب�شكل جيد مثل ال�سائقني
الأكرث خربة .قد تكون �شاب ًا ور ّدة فعلك ممتازة ولكن ذلك لي�س كافياً.
• اخرت القيادة ب�رسعة �آمنة �أدنى من احل ّد الأق�صى لل�رسعة.
• عند ر�ؤيتك لأي خطر حمتمل ،مثل م�شاة �أو راكبي دراجات هوائية
على الطريق� ،أو مركبات تقوم باالنعطاف �أمامك ،خفف �رسعتك
قلي ًال و�ضع قدمك على املكبح �أو بالقرب منه بحيث ميكنك التوقف
�إذا ا�ضطررت �إىل ذلك.
للت�رصف �إزاء
• قم بتكوين حاجز �أمان ملنحك مزيداً من الوقت
ّ
الأمور غري املتوقعة.
•	�أنت لن تالحظ �إذا قدت ب�رسعة �أقل بـ � 2أو  3كم/ال�ساعة ـ وبكل
ت�أكيد لن ت�ؤخرك من �أية ناحية كانت .لذا خفف �رسعتك قليالً.
تعر�ضك ال�صطدام �أكرب،
• كلما قمت بزيادة �رسعتك كان خطر ّ
وكانت �إ�صابتك �أكرث ح ّدة .ب�رسعة  60كم/ال�ساعة يت�ضاعف خطر
تعر�ضك ال�صطدام لكل  5كم/ال�ساعة تتجاوز فيها حدود ال�رسعة.
ّ
• من الأ�شياء الأخرى التي عليك تذكّ رها هي �أنه �إذا مت �ضبطك تقود
ب�رسعة زائدة ف�سوف ُتفر�ض عليك غرامة ويتم ت�سجيل نقاط عدم
جدارة �ضد رخ�صتك ،حتى �أنك قد تخ�رس الرخ�صة.

للتحرك يتيح لك املجال والوقت للتعامل
�إن وجود جمال �أو�سع قلي ًال
ّ
مع الأخطاء ـ ومن �ضمنها الأخطاء التي يرتكبها ال�سائقون الآخرون.
للت�رصف وذلك برتك م�سافة وا�سعة بني مركبتك
�أف�سح وقت ًا كافي ًا
ّ
واملركبات من حولك.
يحدث فرق ًا بني التوقف يف الوقت
�إن ترك هام�ش �أمان ميكن �أن ُ
املنا�سب واال�صطدام.
ال�شكل  7هام�ش الأمان

هام�ش الأمان هو املجال �أمام
مركبتك وخلفها وعلى جانبيها.
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اال�سرتاتيجية  3ـ �أف�سح لنف�سك جما ًال �أو�سع

يجب عليك �إبقاء مركبتك على بعد م�سافة �آمنة من �أية مركبة ت�سري
�أمامك .ويتعينّ �أن تكون امل�سافة الآمنة كافية بحيث تتيح لك الوقت
لتخفيف �رسعتك وجت ّنب حدوث امل�شاكل.
ويتعينّ �أن يكون �أغلب ال�سائقني على بعد ثانيتني على الأقل خلف
املركبة التي ت�سري �أمامهم ،وميكنك التحقق من ذلك باختبار ب�سيط:
• ركّ ز على عالمة على بعد م�سافة منك مثل لوحة �أو �شجرة والحظ
متى تقوم املركبة التي ت�سري �أمامك باجتياز العالمة.
مرت قبل اجتياز مركبتك لنف�س العالمة.
• قم بع ّد كم ثانية ّ
•	�إذا مل يكن عدد الثواين التي قمت بع ّدها ثانيتني على الأقل حينذاك
�أنت على م�سافة قريبة جداً من تلك املركبة.

ال�شكل  8م�سافة التتبع
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تعريف
م�سافة التتبع هي املجال �أو الفجوة بني مركبتك واملركبة التي
ت�سري �أمامك.
�إن فجوة مبدة ثانيتني �سوف تتيح وقت ر ّدة فعل ل�شخ�ص عادي،
ولكن ترك فجوة �أو�سع ـ مث ًال ثالث �أو �أربع ثواين ـ هو خيار �أكرث
�أمان ًا لل�سائقني اليافعني خالل تطويرهم ملهاراتهم يف توقع املخاطر
املحتملة� .إن فجوة مبدة ثالث �أو �أربع ثواين هي �أي�ض ًا هام�ش �أمان جيد:
• عندما تكون هناك �إلهاءات.
• عندما تكون الر�ؤية رديئة.
• عندما تكون الطريق ُمبتلة �أو زلقة.
• عندما تكون حمولة املركبة ثقيلة.
• على الطرق املليئة باحل�صى.
املركبات الثقيلة ،مثل البا�صات وال�شاحنات وحافالت الرتام
والقطارات ،ال ميكنها املناورة مثل ال�سيارات ،وت�ستغرق وقت ًا �أطول
للتوقف �أو لتغيري االجتاه ،لذا هي بحاجة �إىل هوام�ش �أمان �أو�سع
للقيادة ب�أمان .ال تدخل �إىل هام�ش �أمان هذه املركبات.
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�إذا كانت املركبة التي ت�سري خلفك قريبة جداً من مركبتك ال ت�شعر ب�أنك
مجُ رب على زيادة �رسعتك.
و�إذا كان �آمن ًا خفف �رسعتك قلي ًال لزيادة هام�ش الأمان �أمام مركبتك.
�سوف يتيح لك ذلك مزيداً من الوقت لال�ستجابة خلطر حمتمل بحيث ال
تكون م�ضطراً للفرملة فج�أة.
وتذكّ ر الت�أكد من وجود م�سافة كافية من حولك قبل قيامك بتغيري
امل�سارات وذلك بالنظر يف مرايا مركبتك والقيام بالتفاتة الر�أ�س.

حقائق
�إذا كنت تقود مركبة طويلة (�أية مركبة يكون طولها مع
مقطورتها  7.5مرت على الأقل) وكنت تتبع مركبة طويلة �أخرى،
يجب عليك القيادة على بعد  60مرتاً على الأقل منها ،با�ستثناء:
• يف املناطق املعمورة (منطقة توجد فيها �أبنية على جانب
الطريق �أو �أنوار �شوارع).
• على طريق متعدد امل�سارات.
ويتطلب منك �أي�ض ًا البقاء على بعد  200مرت على الأقل �إذا كنت
تتبع مركبة طويلة �أخرى يف منطقة �سري قاطرات.

ال تقم برتكيز كامل انتباهك على املركبة التي ت�سري �أمامك ،وحافظ
القيادة يف الليل �أكرث تعقيداً من القيادة خالل النهار لأنك ال ت�ستطيع
على حتريك عينيك
وتفح�ص م�شهد حركة املرور� .أنظر �إىل م�سافة بعيدة الر�ؤية �إىل م�سافة على الطريق �أمامك �أو من حولك مثل النهار  .كما �أن
ّ
�أمامك على الطريق ،و�إىل كال اجلانبني وخلفك با�ستعمال مرايا مركبتك .توقع املخاطر املحتملة يف الليل �أكرث �صعوبة.
التدرب والتفكري
وحتى مع ح�صولك على � 120ساعة تدريب على القيادة قد ال تكون
�أنت عادة ال تنظر بهذه الطريقة ،و�أنت بحاجة �إىل ّ
ال�سائق
بو�سع
يكون
مبا ميكن �أن يقوم به الآخرون على الطريق� .سوف
تدرب
لديك خربة كافية للقيادة يف الليل .بعد ح�صولك على الرخ�صة ّ
وخا�صة يف
امل�رشف عليك م�ساعدتك ،وميكنك �أي�ض ًا اال�ستفادة من الوقت الذي تكون عليها تدريجي ًا وحافظ على بقائها عند �أدنى ح ّد ممكن،
ّ
للتدرب.
الأ�شهر القليلة الأوىل من القيادة مبفردك.
فيه راكب ًا ّ
خطط رحالتك قبل ال�رشوع باالنطالق ،وا�ستعمل دليل الطرق للتحقق
حافظ على بقاء �رسعتك منخف�ضة يف الليل بحيث يكون لديك مت�سع من
من امل�سار الذي �ست�سلكه.
الوقت لتحديد املخاطر املحتملة واال�ستجابة لها.
وكلما �أمكن حاول ا�ستعمال طرق م�ألوفة لك ،حيث �سي�ساعدك ذلك يف
مالحظة مفيدة
التقليل من العبء امللقى عليك والتوتر �أثناء القيادة.
ت�أكد من ح�صولك على الكثري من التدريب على القيادة يف الليل
عندما تقوم بالقيادة مع ال�سائق امل�رشف عليك.
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اال�سرتاتيجية  4ـ فكّر مقدم ًا

اال�سرتاتيجية  5ـ القيادة ب�أمان يف الليل

حقائق
�إن خطر وقوع اال�صطدامات يكون �أعلى يف الليل ،ويحدث ن�صف
كافة ا�صطدامات ال�سائقني برخ�صة جتريبية التي تقع يف الليل
م�ساء يومي اجلمعة وال�سبت.
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اال�سرتاتيجية  6ـ القيادة ب�أمان على طرق الأرياف
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اال�سرتاتيجية  7ـ التعامل مع م�ستعملي الطريق الآخرين

معبدة ،ك�سائق �أنت ت�شارك الطريق مع العديد من الأ�شخا�ص الآخرين:
ميكن �أن تقدم طرق الأرياف جمموعة متنوعة من الظروف :طرق ّ
معبدة ،وطرق مليئة باحل�صى.
وطرق غري ّ
• �سائقي ال�سيارات ،والڤانات ،وال�شاحنات ،والبا�صات ،وحافالت
الرتام.
عند تعلمك القيادة اح�صل على �أكرب قدر ممكن من التدريب يف جمموعة
متنوعة من ظروف الطق�س والإ�ضاءة على كافة �أنواع طرق الأرياف.
• امل�شاة.
• راكبي الدراجات النارية.
• راكبي الدراجات الهوائية.
�إن م�شاركة الطريق مع كافة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �ستكون �أكرث �سهولة
و�أمان ًا �إذا قمت بالقيادة ب�شكل تعاوين ،ويعني ذلك:
• ا�ستعمال �إ�شارات مركبتك لإتاحة حتذير بوقت كاف عندما تقوم
باالنعطاف �أو تغيري امل�سارات.
•	�إتاحة جمال وا�سع بني �سيارتك وال�سيارة التي ت�سري �أمامك.
• التحكّم ب�رسعتك بطريقة �سل�سة عو�ض ًا عن طريقة توقف/انطالق
�رسيع.
• التزام امل�سار الأي�رس با�ستثناء عندما تريد التجاوز.
• عدم �س ّد تقاطعات الطرق.
•	�إتاحة املجال للآخرين لالندماج يف حركة ال�سري.
• تغيري امل�سارات ب�شكل �صحيح.
• تخفيف ال�رسعة عند االقرتاب وال�سري بجانب �أ�شغال على الطرق.
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هناك �أوقات تكون فيها القيادة التعاونية مهمة و�أ�سا�سية ،وي�شمل ذلك قد تقوم يف بع�ض الأحيان بارتكاب خط�أ ـ قد يكون ب�سيط ًا مثل عدم
�إعطاء �إ�شارة بوقت كاف� ،أو االنتقال �إىل حيز يعتربه �سائق �آخر جماله
�أماكن مثل:
ال�شخ�صي .قد ي�سبب ذلك �شعور ال�سائق الآخر بالغ�ضب ،و�أن ي�ؤدي �إىل
• اندماج م�سارين.
فقدانه لأع�صابه ،وميكن �أن يقوم بتتبعك ب�شكل قريب جداً� ،أو وم�ض
• انتهاء امل�سار الأي�رس.
الأنوار الأمامية العالية ملركبته� ،أو ا�ستعمال منبه (الزمور) ال�سيارة� ،أو
القيام بحركات بذيئة.
• وجود م�سارات �إ�ضافية مبا�رشة قبل التقاطع وبعده.
وميكنك م�ساعدة الآخرين يف احلفاظ على هدوء �أع�صابهم من خالل:
ق�سمة.
• انتهاء م�سارات التجاوز �أو طرق ُم ّ
• القيادة دائم ًا ب�شكل تعاوين ،حتى عند عدم قيام الآخرين بذلك.
• �سيارات واقفة وال يوجد جمال كاف ملرور مركبتني.
•	�إف�ساح جمال وا�سع لل�سائقني الآخرين بحيث ال ي�شعروا ب�أنك
• �سائقون يريدون اخلروج من �شارع فرعي �صغري.
تقتحم جمالهم اخلا�ص.
• �سائقون يقومون ب�إيقاف مركباتهم.
• الرتكيز على القيادة واالنتباه للتغيريات يف ظروف القيادة
�إن قيادة �سيارة يف حركة املرور يف يومنا احلا�رض ميكن �أن ت�سبب
(ال�رسعة� ،أ�شغال على الطرق ،الخ).
الإحباط والتوتر يف بع�ض الأوقات� .إذا فقدت �أع�صابك ف�سوف ي�ؤثر ذلك
•	�إذا ارتكبت خط�أ �أثناء القيادة ،اعرتف به.
على تقديرك للأمور وتخفي�ض قدرتك على القيادة ب�أمان.
•	�إذا ارتكب �سائق �آخر خط�أ �أو �أ�صبح عدوانياً ،حاول عدم الر ّد ـ تذكّ ر
وميكنك املحافظة على هدوء �أع�صابك من خالل:
�إنه خط�أ فقط ولي�س اعتداء �شخ�صياً.
• التخطيط لرحلتك ،و�إتاحة مت�سع من الوقت للو�صول �إىل وجهتك
• قم بوم�ض الأنوار الأمامية العالية ملركبتك �أو ا�ستعمال املنبه
املق�صودة ،ومعرفة كيفية الذهاب �إليها.
فقط لتحذير الآخرين بحالة ميكن �أن ُت�شكل خطراً.
•	�إذا كنت مت�أخراً ،ات�صل هاتفي ًا مقدم ًا قبل جلو�سك خلف املقود.
• ال تقم بحركات ُمهينة بيديك.
• جت ّنب كلما �أمكن القيادة �إذا كنت ت�شعر بالغ�ضب �أو التعب �أو بتوتر
نف�سي.
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�إذا حدث احتكاك مع �سائق عدواين ،ال تنظر �إىل امل�س�ألة على �أنها
موجهة �ضدك �شخ�صياً.
• قم بالقيادة ب�شكل اعتيادي وحاول عدم الر ّد.
• جت ّنب النظر يف عيني ال�سائق الآخر.
• قم ب�إتاحة جمال وا�سع لل�سائق الآخر� :إذا كان ال�سائق الآخر �أمامك
قم بزيادة الفجوة بني �سيارتك و�سيارته ،و�إذا كان خلفك ويتبعك
ب�شكل قريب جداً حافظ على �رسعة ثابتة �أو حاول �إتاحة املجال له
لتجاوزك.
•	�إذا قام مب�ضايقتك حافظ على بقاء �أبواب ونوافذ �سيارتك مقفولة
وال تخرج من ال�سيارة.
•	�إذا كنت ت�شعر بقلق �شديد اذهب �إىل �أقرب خمفر �رشطة.
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�إن قيادة ال�سيارات ت�ؤثر على البيئة ،وميكنك تخفي�ض ت�أثريك على
البيئة با�ستعمال طرق قيادة �صديقة للبيئة .والقيادة ال�صديقة للبيئة
هي القيادة احلكيمة حيث ت�ساعدك يف توفري النقود ،وحماية البيئة،
واحلفاظ على �سالمتك و�سالمة ركابك.
وميكنك البدء با�ستعمال طرق القيادة ال�صديقة للبيئة عندما تكون
يف املرحلة  4يف فرتة تعلمك القيادة� ،أو بعد ح�صولك على رخ�صتك
و�شعورك مبزيد من الثقة.
القيادة ب�سال�سة.
• جت ّنب زيادة ال�رسعة بقوة �أو ب�شكل غري �رضوري �أو الفرملة بقوة.
• خفف �رسعتك ب�سال�سة بتحرير دوا�سة البنزين و�إبقاء املركبة
بو�ضعية التع�شيق (اجلري) �أثناء تخفيفك لل�رسعة.
• ال تنطلق ب�رسعة كبرية ـ حيث ميكن �أن ينجم عن ذلك ا�ستهالك
وقود بزيادة بن�سبة . %60
تخفيف ال�رسعة مع احلفاظ على �رسعة ثابتة.
• تخفيف ال�رسعة مع احلفاظ على �رسعة ثابتة ي�ستهلك وقوداً �أقل
(ب�رسعة  110كم/ال�ساعة ت�ستهلك ال�سيارة وقوداً �أكرث بن�سبة %25
عن ال�سري ب�رسعة  90كم/ال�ساعة).
• ا�ستعمل كلما �أمكن القيادة ب�رسعة تطوافية.
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القيادة والبيئة

اعرف كيفية ان�سياب حركة ال�سري.
• حافظ على بقائك على بعد م�سافة من ال�سيارة التي �أمامك لإتاحة
ال�سري مع ان�سياب حركة ال�سري.
• تتبع �سيارة ب�شكل قريب جداً ي�سبب زيادة وتخفيف ال�رسعة ب�شكل
ال داع له ويزيد من ا�ستهالك الوقود.
•	�إتاحة جمال وا�سع يتيح لك مزيداً من الوقت لر�ؤية وتوقع حاالت
املرور ،وتخفي�ض ا�ستهالك الوقود �إىل �أدنى ح ّد ممكن.
التخطيط للرحلة.
• حاول جت ّنب �أوقات الذروة.
• حاول عدم ا�ستعمال �سيارتك �إن مل تكن م�ضطراً �إىل ذلك ـ ا�ستعمل
العامة� ،أو التنقل مع �أ�شخا�ص �آخرين يف
عو�ض ًا عنها املوا�صالت
ّ
�سيارة واحدة� ،أو امل�شي� ،أو ركوب دراجة هوائية.
• قم برحالت �أقل بال�سيارة بالقيام بعدة �أ�شياء يف وقت واحد.
• قم بالتقليل من م�سافة التنقل بالذهاب �إىل املحالت القريبة،
وامل�شي �أو ركوب الدراجة الهوائية �إىل املحالت املحلية.
�صيانة املركبة.
• حافظ على بقاء �إطارات مركبتك م�ضغوطة �إىل �أعلى �ضغط مو�صى
به يف دليل املالك� .إذا كان �ضغط �إطارات مركبتك منخف�ض ًا جداً
ف�سوف تزيد من ا�ستهالك املركبة للوقود.
• قم ب�صيانة مركبتك ب�صورة منتظمة لتوفري النقود وتخفي�ض ت�أثري
مركبتك على البيئة �إىل �أدنى ح ّد ممكن.
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