العربية

قيادة املركبات يف نيوزيلندا
توجد بعض األمور التي قد ال تكون مألوفة لك من قبل والتي يتوجب عليك اتباعها حني
القيادة يف نيوزيلندا .فعىل سبيل املثال:
• نظام املرور لدينا هو باتجاه اليسار
• من السهل أن يغلبك الوقت اثناء التنقل باملركبة يف نيوزيلندا.
• طرقنا أضيق من املعتاد ،وأكرث تعرجاً وأحيانا تنحدر بحدة أكرث مام تتوقع
• معظم طرقنا ذات اتجاهني ،مع مسار واحد يف كل اتجاه  -لدينا عدد قليل من الطرق
الرسيعة.
احرص عىل أن تكون رحلتك آمنة وممتعة.
تعمل الرشطة النيوزيلندية عىل مراقبة الطرق والتأكد من أن جميع مستخدمي الطريق يلتزمون
بالقواعد واملحافظة عىل السالمة .يتم تشغيل كامريات الرسعة يف جميع أنحاء البالد .إذا كرست قواعد
الطريق أو تسببت يف حادث اصطدام ،فمن املمكن أن تتكبد غرامة أو تتعرض للمحاكمة.

مدة التنقل بالسيارة

من السهل أن يغلبك الوقت اثناء التنقل باملركبة يف نيوزيلندا.
قد تبدو املسافات قصرية عىل ورقة الخريطة ،إال أن الطرق يف نيوزيلندا قد تكون أضيق مع تعرجات وتالل
أكرث مام اعتدت عليه ،وتتغري اشكالها من الطرق الرسيعة اىل الطرق الوعرة الغري معبدة .تكون معظم طرقنا
خارج املدن الرئيسية ذات اتجاهني مع مسار واحد يف كل اتجاه.
ميكنك حساب مدة سفرك من خالل موقع حساب الزمن-املسافةaa.co.nz/time-distance-calculator :

ابق عىل الجهة اليرسى

اثناء قيادتك املركبات الزم دامئا الجانب األيرس من الطريق .ال
توجد يف بعض الطرق الضيقة عالمات خط الوسط إلرشادك.
• عليك أن تتذكر بأن تبقى دامئاً عىل الجهة اليرسى كلام رشعت
بقيادة مركبة ،أو مررت بتقاطع أو حني تود أن تتوقف عىل
حافة الطريق.
• عليك بالقيادة عىل الجهة اليرسى من الشارع .وال تقطع
الزوايا.
• ال تقطع الخط الوسطي يف الشارع إال يف حالة التجاوز اآلمن،
أو الخروج عن الطريق.

تذكر – عىل السائق أن يكون
هو األقرب إىل الخط الوسطي
للشارع.
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التجاوز (عبوراملركبات األخرى)

معظم الطرق يف نيوزيلندا لديها مسار واحد فقط لكل اتجاه من اتجاهي الطريق ،ويتوفر يف بعض الطرق
مسارات إضافية عىل مسافات منتظمة  -وينبغي أن تستخدم هذه املسارات اإلضافية عند التجاوز ،والرجاء
التحيل بالصرب لحني الوصول إىل تلك املسارات.

ال تتجاوز بتاتاً عند
املنعطف أو بالقرب
منه.

هل تسري ببطء؟ إذا
كان هناك طابور من
املركبات يسري خلفك،
فقم بالتوقف عىل
حافة الطريق بشكل
آمن للسامح لها
بتجاوزك.

رسعات القيادة

100m

ال يجوز لك بتاتاً التجاوز يف االماكن املخططة بالخطوط
الصفراء غري املتقطعة عىل خط الوسط يف جانبك من
الطريق ألن هذه
الخطوط تدل عىل أن
التجاوز هنا أمر يف
غاية الخطورة.
ويعني وجود الخطني
الوسطيني الصفر بأنه
ال يجوز ألي حركة مرور
عىل أي من جانبي الطريق التجاوز.

إذا مل يكن هناك خط أصفر وسطي غري مقطع عىل
جانبك من الطريق ،فسيكون باستطاعتك التجاوز
بشكل آمن فقط حني
يتسنى لك رؤية
مسافة  100مرت
للتأكد من عدم
وجود مركبات
قادمة باتجاهك أثناء
عملية التجاوز
بأكملها.

تطبق حدود مختلفة للرسعة يف طرق نيوزيلندا  -انتبه إىل عالمات الرسعة املحددة أثناء قيادة مركبتك .إذ
تظهر لك العالمات املرورية حد الرسعة القصوى عىل طول الشارع الذي أنت فيه .قد تحتاج يف كثري من
األحيان إىل تخفيض الرسعة املحددة بسبب ظروف الطريق للقيادة بأمان .ويعني ذلك بأن حساب حد الرسعة
سيكون نادرا ً مايساوي مسافة  100كيلو مرت يف الساعة .إذ عادة ما تأخذ هذه املسافة مدة أطول بكثري من
الزمن للقيادة ،لذا فاسمح لنفسك مبزيد من الوقت حني تخطط للرشوع برحلتك.
حد الرسعة يف معظم الطرق الريفية خارج املدن يف نيوزيلندا هو  100كم/
الساعة ما مل يكن هناك عالمة تشري اىل التغيري من حد الرسعة.
إذا كنت تقود مركبة تفوق حمولتها اإلجاملية  3500كغم (مثل مركبات
التخييم الكبرية) ،فيجب أن ال تتعدى رسعة قيادتك القصوى  90كم /
الساعة ،حتى ولو كانت الرسعة املحددة هي  100كم  /الساعة.
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الحد األقىص للرسعة يف املدن
هو عادة  50كم  /الساعة ،إال
اذا وجدت عالمة مرورية تشري
اىل خالف ذلك.

أحزمة األمان

يحتم القانون عىل كل من يف
املركبة أن يضع حزام األمان أو
املقاعد املخصصة لألطفال -سواء
كان يجلس يف املقاعد األمامية أو
الخلفية يف السيارة.

تحذرك لوحات التنبيه الصفراء عن الرسعة من اقرتابك إىل منحنى
ضيق أو منعطف يف الطريق وتوصيك برسعة القيادة اآلمنة
واملناسبة .وتظهر األسهم االتجاه الذي ينحني إليه الطريق.

العمر

الرشوط القانونية

األطفال دون سن 7

املقاعد املخصصة لألطفال

األطفال يف سن 7

املقاعد املخصصة لألطفال أو
أحزمة األمان

األطفال يف سن  8أو أكرب

أحزمة األمان

البالغني بكل األعامر

أحزمة األمان

الشعور بالتعب

إذا كنت متعبا فستكون أكرث عرضة للتسبب يف وقوع حادث اصطدام.
• خذ قسطاً وافياً من الراحة قبل الرشوع يف رحلة وخاصة إذا كنت قد وصلت لتوك إىل نيوزيلندا بعد رحلة
استغرقت وقتا طويال.
• خذ اسرتاحة من القيادة كل ساعتني .وإذا تسنى لك ذلك ،فتقاسم القيادة مع شخص آخر.
• تجنب القيادة أثناء الساعات التي اعتدت عىل النوم خاللها.
• تجنب الوجبات الكبرية التي قد تتعبك ،وارشب الكثري من املاء.
• إذا بدأت تشعر بالنعاس ،توقف يف مكان آمن وحاول ان تغفو يف قيلولة قصرية ملدة تصل من  15إىل 30
دقيقة .إذا شعرت بالتعب الشديد ،فابحث عن مكان لتميض ليلتك فيه.
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التقاطعات

عند إشارة التوقف ،عليك التوقف عند إشارة اعطاء األولوية يف
الطريق ،يجب أن تفسح املجال
بشكل كامل ،ثم افسح الطريق
لكل حركة املرور عند التقاطع.
أمام كل حركة للمرور.
إذا كنت تنعطف بسيارتك إىل أي
اتجاه ،فعليك أيضاً أن تفسح املجال
لجميع املركبات التي ال تنعطف.

عند الدوارات ،افسح املجال
لحركة املرور من ميينك .يجب
عليك القيادة حول الدوار باتجاه
عقرب الساعة.

عليك دامئا أن تعطي إشارة بثالث ثوان عىل األقل ،قبل أن تحول مسارك أثناء القيادة.
يف نيوزيلندا ال يجوز لك أن تنعطف إذا كانت إشارة املرور حمراء إال إذا كان هناك سهم أخرض يف
االشارة يشري إىل االتجاه الذي تذهب إليه.
إذا كنت تنعطف عند إشارات املرور الخرضاء ،فاعط األولوية لحركة املرور التي ال تنعطف و للمشاة
الذين يعربون الشارع.

الجسور ذات املسار الواحد

بعض الطرق يف نيوزيلندا لديها جسور ذات مسار واحد فقط حيث يتوجب عىل املركبات
فسح املجال للمركبات املتجهة نحوها يف االتجاه املعاكس.
وكل من العالمات املرورية املبينة أدناه تنبه من أنك تقرتب من جرس مبسار واحد .خفف الرسعة
وتحقق من حركة املرور القادمة باتجاهك .وتوقف إذا كان عليك فسح الطريق .ميثل السهم األحمر
الصغري الجهة التي يجب أن تعطي أولوية املرور للطرف اآلخر.

إن هاتني العالمتني تظهر بأنه يتوجب عليك أن تعطي
األولوية لحركة املرورالقادمة يف االتجاه اآلخرعرب الجرس.
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تشري هذه العالمة إىل أنه إذا مل تكن هناك حركة مرور
معاكسة مقرتبة فيمكنك امليض قدما عرب الجرس بحذر.

متتع باملناظر بشكل آمن

ابق بعينيك عىل مراقبة الطريق ،وليس عىل املناظر الخالبة املحيطة بك .إذا كنت ترغب يف التوقف والتمتع
باملنظر ،فتأكد من إيجاد مكان آمن للتوقف متاماً عىل حافة الطريق.

الهواتف املحمولة باليد

عىل السائقني االمتناع عن استخدام الهاتف املحمول باليد عند
القيادة .إال إذا كان استخدامهم للجهاز ال يحتاج أبدا إىل استخدام
اليدين كأن يكون مثبتاً باحكام يف املركبة .إن إرسال الرسائل
النصية عىل الهاتف املحمول أثناء القيادة هو غري قانوين.

معابر السكك الحديدية

اقرتب منها بحذر.
• إذا بدأت األضواء الحمراء بالقرب من السكك الحديدية بالوميض ،فعليك
التوقف وال ميكنك متابعة السري اال يف حالة توقف األضواء الساطعة عن
الوميض.
• عندما ترى عالمة توقف “ ”stopعند معرب السكك الحديدية،
فعليك التوقف وال تقم بعبور السكك الحديدية إال إذا مل تكن هناك قطارات تقرتب.
• عندما ترى عالمة اعطاء األولوية يف الطريق لدى معابر السكك الحديدية  ،فقم باإلبطاء وكن عىل أهبة
االستعداد للتوقف وال تقم بعبور السكك الحديدية إال يف حالة عدم وجود قطارات مقرتبة.

الطرق الوعرة والغري املعبدة

قد تنزلق املركبة حني القيادة عىل الطرق الغري معبدة .ابق عىل اليسار
وقم بتقليل الرسعة واإلبطاء أكرث يف حالة مواجهتك لحركة مرور إذ
قد يثري ذلك الغبار ويؤدي اىل حجب الرؤية أو تطاير الحىص الذي قد
يكرس زجاج السيارة االمامي.

تقاسم الطريق مع اآلخرين

ال يتمتع راكبو املركبات باألولوية عىل املشاة و الدراجات عىل الطرق يف نيوزيلندا.
عىل سائقي املركبات االنتباه إىل املشاة الذين يقطعون الشارع ،وخصوصاً عند خطوط عبور املشاة أو
التقاطعات.
خفف الرسعة دامئاً بالقرب من الدراجات واجتازهم ببطؤ وفقط عندما يكون ذلك آمناً ،وحاول ترك مسافة
 1.5مرت بني مركبتك وبينهم.
إذا ما صادفتك يف طريقك حيوانات ،فقم بتخفيض الرسعة ثم تحرك ببطؤ لتجاوزها .وال تضغط عىل زمور
السيارة.
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القيادة يف فصل الشتاء

قد تتعرض ظروفنا املناخية للتغري الرسيع لذا فالقيادة هنا تتطلب
املهارة والرتكيز .قم بالتأكد من النرشة الجوية عىل املوقع-

www.metservice.com
ومن أوضاع الطرق عىل املوقعwww.nzta.govt.nz/traffic -

قبل الرشوع برحلتك وكن مرناً يف ترتيب رحلتك.
الثلوج والجليد ميكن أن تجعل من الطرق أكرث خطورة ،وخصوصا
حول املمرات الجبلية .وتقوم رشكات تأجري السيارات يف أغلب
األحيان بتزويد املركبات بالسالسل املخصصة إذا كان هناك احتامل
القيادة يف هذه الظروف  -تأكد من أنك تعرف كيفية تثبيتها قبل
التحرك.

تنبه لوجود مثل هذه العالمة
املشرية اىل السطح املنزلق
يف الظروف املناخية الرطبة
أو الجليدية  -خفف الرسعة
وتجنب الكبح بشكل مفاجئ.

مواقف السيارات

يف نيوزيلندا ،ميكن أن تدفع غرامة أو تسحب سيارتك إذا ما أوقفتها بجانب الرصيف عىل .الجهة املعاكسة
من الشارع إال إذا كان الشارع ذا اتجاه واحد ،ميكنك حينها أن توقف بسيارتك يف أي من االتجاهني.

الكحول واملخدرات

امتنع عن القيادة إذا كنت تحت تأثري الكحول أو املخدرات.
تعاطي املخدرات هو أمر مخالف للقانون يف نيوزيلندا .تكون نسبة الكحول املسموح بها للسائقني دون
سن الـ  20عاماً هي صفر .بينام تكون النسبة املسموح بها للسائقني يف سن الـ  20عاماً او اكرث هي 50
مليغرام لكل  100مليلرت من الدم أو  250مايكروغرام لكل لرت من النفس.

الوقوف للرشطة

إذا تطلبت منك الرشطة أن توقف سيارتك فأنها سوف تتبعك وتشغل األضواء الحمراء والزرقاء وصفارة
اإلنذار .يجب عليك التوقف يف أقرب وقت ممكن .واركن سيارتك إىل جانب الطريق بأمان وانتظر فيها لحني
اقرتاب ضابط الرشطة منك.

متطلبات رخصة القيادة

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة سارية املفعول أو ترصيح للقيادة معك يف جميع األوقات عند
سياقتك .إذا كان الرتخيص أو رخصة القيادة التي حصلت عليها من خارج البالد ليست باللغة اإلنجليزية،
يجب أن تحمل برفقتها ترجمتها الدقيقة اىل اإلنجليزية .وبعد ميض مدة  12شهر من العيش يف
نيوزيلندا يجب عليك الحصول عىل رخصة قيادة نيوزيلندية .ملزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع التايل

www.nzta.govt.nz/driver-licences/new-residents-and-visitors/
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