نصائح لقيادة آمنة

 8طرق لمشاركة
الطريق مع راكبي الدراجات الهوائية
1

تطبيق قوانين المرور والتحلي
باليقظة.
احرص على القيادة وفقًا للسرعة المحددة،
وساعد راكبي الدراجات الهوائية على
توقع خطوتك التالية باستخدام إشارة
الدوران المتاحة لديك .إذ تقلل القيادة
المتمهلة من حدوث حاالت التلف عند
حدوث تصادمات
وكذلك إنقاذ األرواح.

2

أقدام 3

3

غالبا ما
يتمتع راكبو الدراجات الهوائية وكذلك سائقو السيارات في والية ماساتشوستس بالحقوق والمسؤوليات نفسها عند السير على الطريق 1.ولكن ً
المثلى لمساعدة جميع مستخدمي
يتعرض راكبو الدراجات لمواقف خطيرة بسبب أخطاء يمكن لسائقي السيارات تجنبها .احرص على تطبيق الممارسات ُ
الطريق على الشعور بأمان.

7
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ترك مسافة كافية للدراجات
الهوائية على الطريق.

والخلفية؛ للتحقق من مرور راكبي الدراجات
الهوائية ،ومن ثم اخرج بعد النظر إلى الخلف

يتمتع راكبو الدراجات الهوائية في التقاطعات

القيادة بعقالنية.
احرص على التحلي بالعقالنية والصبر
عند القيادة؛ ألن ارتكاب السلوكيات
العدوانية ،مثل استخدام الصوت أو
التنبيهات ،تؤدي إلى نتائج عكسية،
بل وتشكل مخاطر على سالمة راكبي
الدراجات الهوائية.

احرص على التحقق أوالً من المرايا الجانبية

منع وقوع الحوادث في مناطق
التقاطعات.
أيضا.
بـ "حق المرور" المتاحة للسائقين ً
وللتمكن من االنعطاف نحو اليمين ،تحقق
من المرايا والنقاط العمياء ،وفي حالة
إتاحة ذلك ،احرص على الدخول في
أقرب ممرات السير قربًا من الرصيف.
أما بالنسبة لالنعطاف نحو اليسار ،اسمح
لراكبي الدراجات الهوائية بإخالء منظقة
التقاطع أوالً.
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يجب على سائقي السيارات ترك مسافة
قدرها ثالثة أقدام أو أكثر من ذلك في حالة
مرور أحد راكبي الدراجات الهوائية2.
احرص على عبور الخطوط المتقطعة فقط
عندما يكون ذلك آمنًا.
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تجنب فتح الباب أمام راكبي الدراجات
الهوائية

وفتح الباب باستخدام اليد األبعد عن الباب3.
ويطلق على هذه الطريقة"."Dutch Reach
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التحلي بالحذر في منطقة الممرات.
تحدث التصادمات بين الدراجات الهوائية
والسيارات غالبًا في جانب الطريق .لذا انظر
إلى كال الجانبين عند خروجك من الممر
الخاص بالسيارات ،ال سيما في حالة قربك
من إحدى المدارس.

تجنب استخدام هاتفك المحمول.
يحظر قانون والية ماساتشوستس على سائقي
السيارات استخدام األجهزة اإللكترونية .وإن
كانت المكالمة الهاتفية ضرورية ،فيجب عليك
إما إيقاف السيارة جانبًا وركنها ،أو وضع
الجهاز في وضع يمنعك من استخدام اليدين حتى
تتمكن من استخدام كلتا يديك لقيادة سيارتك.

توقع العوائق الموجودة في الطرق.
ربما يحتاج راكبو الدراجات الهوائية إلى
تجنب االقتراب من الحفر أو الحطام.
لذا راعي ترك مسافة مناسبة ،وإن كان
ضروريا ،فيتعين عليك فعله ببطء
العبور
ً
لمنع وقوع االصطدام .احرص على القيادة
ببطء في حالة االقتراب من مناطق البرك
لتجنب تناثر السوائل.

سالمة راكبي الدراجات من أولويات المدرسة.
يتم تشجيع الطالب واألسر على ركوب الدراجات من المدرسة وإليها .قم بدورك
لتوفير بيئة سير آمنة ،ومارس الوعي والحذر اإلضافيين داخل ساحات المدرسة
وكذلك المناطق المحيطة.

وتمثل الطرق اآلمنة إلى المدرسة ( )SRTSبرنامًجا تقدمه وزارة النقل في والية ماساتشوستس .ويقوم هذا البرنامج بدوره على زيادة ركوب الدراجات وممارسة المشي اآلمن بين طالب المدارس االبتدائية والمتوسطة باتباع
نهج تعاوني يركز على المجتمع والذي يسد الفجوة بين الصحة والنقل .تعرف على المزيدwww.mass.gov/safe-routes-to-school:
 1الرجاء االطالع على ملخص لقوانين الدراجات الهوائية في والية ماساتشوستس على الموقع اإللكترونيhttps://www.massbike.org/laws :
 2الرجاء االطالع على القوانين العامة المتبعة في كومونولث ماساتشوستس :الفصل  ،89القسم 2
 3الرجاء االطالع على القوانين العامة المتبعة في كومونولث ماساتشوستس :الفصل  ،90القسم 14

الحرص على معرفة العالمات والالفتات واإلشارات المعروفة المخصصة لركوب الدراجات واتباعها

يتوافر في والية ماساتشوستس مجموعةً متنوعةً من عالمات الطرق والالفتات واإلشارات لتحديد الممرات المخصصة للدراجات .ويرد فيما يلي بعض أنواع العالمات التي قد تجدها في طريقك.

تشير عالمات الحارة المشتركة أو "األسهم"

حارات الدراجات/
الحافالت

األسهم
إلى طريق مشترك واتجاه السير .قم بالقيادة

تسمح بعض المدن والبلدان لألشخاص

بحذر وتوقع ع ً
ددا أكبر من األشخاص على

الذين يركبون الدراجات بالسفر

الدراجات ،غالبًا باستخدام الطريق الكامل.

في ممرات الحافالت ،والتي غالبًا ما يتم
تمييزها بالطالء األحمر.

إشارات مخصصة للدراجات

إشارات مشتركة للطرق

خصيصا لتحديد
تعتبر هذه إشارات منفصلة مصممة
ً

يسمح قانون ماساتشوستس لراكبي الدراجات بالسير

سرعة ركاب الدراجات الهوائية وتدفقها؛ لتوافر عبور

في حارة كاملة مخصصة للمرور؛ لذلك تكون جميع

آمن عند منطقة التقاطعات .وتستخدم تلك اإلشارات

الحارات مشتركة في العموم ،وتمثل االستثناءات

على نحو شائعٍ مع ممرات الدراجات المنفصلة أو

الوحيدة الحاالت التي يتم فيها منع حركة سير الدراجات

على مسارات الدراجات المستخدمة دائًما.

على وجه التحديد ،مثل الطرق السريعة.

مربع مخصص للدراجات
الهوائية
تعطي عالمة التقاطع الخضراء مجاالً

واضًحا لراكبي الدراجات للتوقف وانتظار
اإلشارة الخضراء .ويساعد ذلك األمر
ارا
راكب الدراجة أحيانًا على االتجاه يس ً
بطريقة آمنة عند التقاطع .وعند االقتراب
من اإلشارة الحمراء ،يجب على السائقين
التوقف واالنتظار خلف المربعات الخضراء
المخصصة للدراجات الهوائية.

استخدام إشارات اليد
إذا كان القيام بذلك آمنًا ،فقد يشير راكبو الدراجات الهوائية بأيديهم
عند الدوران أو التوقف ،ويتضح هذا األمر في منطقة الخلف.

أو
اتجاه اليمين

اتجاه اليسار

بطء/
توقف

حارات الدراجات
المحمية
يتم فصل منطقة السير
المخصصة لراكبي الدراجات
الهوائية عن غيرها من حركات

األرصفة الممهدة

المرور بوضع الحواجز

يتمتع راكبو الدراجات الهوائية وكذلك السيارات بحقوق متساوية فيما يخص استعمال الرصيف .وفي

الوسيطة والسيارات المتوقفة

الوقت الذي يجب فيه على سائقي السيارات عبور الحارة إلى الرصيف فقط في حالة انعطافهم نحو

وغيرها من الحواجز.

اليمين ،قد يستخدم راكب الدراجة الرصيف على أنه حارة سير.

ما الحقوق التي يتمتع بها راكبو الدراجات الهوائية؟
تدخل الدراجات الهوائية في والية ماساتشوستس في نطاق فئة المركبات .لذا يحق
لألشخاص الذين يركبون الدراجات الهوائية التمتع بمساحة على الطريق 4 .ويمكن
لراكبي الدراجات القيام بما يلي في معظم الظروف في والية ماساتشوستس:

 4االطالع على القوانين العامة لكومونولث ماساتشوستس :الفصل  ،85القسم  11ب

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

القيادة أو الوقوف في ممرات الدراجات
أمر غير قانوني.
بكافة أنواعها ٌ

شارك الحارة ذاتها مع سائقي السيارات.
استخدم الحارة الكاملة.
اتخذ مسار اليمين عند السير بالسيارة.
احرص على القيادة بجانب راكبي الدراجات الهوائية في طرق معينة.
استخدم إشارات اليد لإلشارة إلى التوقف أو الدوران .ويجب أال تكون الحركة دائمة أو يمكن عدم تنفيذها مطلقًا في حال الحاجة إلى كلتا اليدين لقيادة الدراجة بأمان.
تجنب استخدام الحارات المخصصة للدراجات الهوائية أو األرصفة الممهدة أو البنية التحتية األخرى المخصصة للدراجات عندما يكون القيام بذلك غير آمن.
احرص على القيادة على األرصفة ألسباب تتعلق بالسالمة عند ركوب الدراجات خارج األحياء التجارية.
ولكن قد يكون السير على األرصفة ً
مقيدا في بعض المجتمعات.

