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مرح ًبا بكم يف أملانيا

إنكم تتحركون يوميًا يف شوارع أملانيا ،كمشاة وراكبي دراجات وركاب
حافالت أو ترام ورمبا أيضً ا بالدراجات النارية أو السيارات .ومن أجل
حاميتكم وألسباب تتعلق بالسالمة بشكل عام ،فهناك العديد من لوائح
املرور يف أملانيا .والكثري منها مألوف بالنسبة لكم ،وقد يكون بعضها جديدًا
متا ًما.
أهم القواعد عىل اإلطالقُ :يرجى أخذ الحيطة والحذر وال تع ِّرضوا أنفسكم
وال اآلخرين للخطر.
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عىل التنقل بالسيارة

تسريون مش ًيا عىل األقدام

يف املدن هناك مسارات ُمخصصة للمشاة .استخدموا
دامئًا مسارات املشاة هذه .الطرق ُمخصصة
للسيارات والدراجات.
إذا مل تكن هناك مسارات للمشاة ،نرجو منكم السري
عىل حافة الطريق.
خارج املناطق السكنية يُسمح لكم هنا بالسري فقط
عىل الحافة اليرسى من الطريق ،ألنه بهذه الطريقة
ميكنكم رؤية حركة املرور القادمة يف االتجاه املقابل
بشكل أفضل ،وعند اللزوم ،ميكنكم االستجابة
بالتنحي جان ًبا.
عند الجري يُرجى العدو يف مجموعة الواحد خلف
االخر.
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أحيانًا تكون هناك شوارع أو أحياء كاملة للمشاة
فقط :وهي تُسمى مناطق للمشاة.
ويف هذه املناطق يُسمح لألطفال باللعب يف الشارع
وركوب مركبات األطفال املتنوعة (مثل الدراجات
ذات ثالث عجالت ،والزالجات ذات العجالت،
والدراجات ،وما إىل ذلك ).ويجب عىل سائقي
السيارات أخذ ذلك يف االعتبار والقيادة برسعة ال
تتجاوز رسعة امليش.
ولكن يجب عىل مستخدمي الطريق أال يعيقوا
بعضهم البعض .ومع ذلك ،ال توجد هناك أولوية
للمشاة.

يف أوقات الفجر والغروب أو أثناء الليل ،يُراعى
ارتداء مالبس فاتحة أو عاكسة.
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يف املناطق ذات حركة املرور الخفيفة يُسمح
للمشاة باستخدام الشارع بأكمله ،وهنا يجب عىل
سائقي السيارات وراكبي الدراجات مراعاة املشاة
بشكل خاص.

يُسمح لراكبي الدراجات بالسري عىل بعض مسارات
املشاة وأحيانًا أيضً ا يف مناطق املشاة .ولكن يجب أن
تكون هناك الفتة توضح ذلك .وهنا يكون الحرص
مهم للغاية.
املتبادل ً

إشارات املرور
هناك إشارات مرور منفصلة للمشاة .يف الغالب
عند التقاطعات ،ولكن أحيانًا أيضً ا فيام بينها .إذا
كانت اإلشارة حمراء فيجب أن تظلوا واقفني .إذا
كانت اإلشارة خرضاء يجوز لكم السري .ومع ذلك
كونوا ُمتيقِّظني إذا توقَّف قائد السائق أو راكب
الدراجة.
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مسار مشرتك للمشاة وركوب الدراجات
إذا أردتم عبور الشارع ،فعليكم القيام بذلك يف خط
مستقيم وبرسعة .انتبهوا بصفة خاصة إىل السيارات
والدراجات .إن أمكن ،ال تعربوا بني السيارات املتوقفة.
من األفضل استخدام األماكن التي يكون العبور فيها
آم ًنا ،حتى ولو كان الطريق أطول للوصول إىل هناك.

يف إشارات املرور الخاصة باملشاة
يوجد دامئًا زر أصفر ،يتعني عليكم
الضغط عليه لتحويل إشارة املرور
إىل اللون األخرض .انتظروا حتى
يصبح لونها أخرض.

الجزيرة الوسطى
يف هذه الحالة ال يجب بالرضورة أن تتوقف
املركبات .لذلك ،يجب عليكم التحقق بعناية مام
إذا كان الطريق خاليًا والسري برسعة إىل الجزيرة.
وهناك ميكنكم االنتظار ،إذا كانت هناك حركة
مرور قادمة من االتجاه املقابل.
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أماكن عبور املشاة
هنا أيضً ا ميكنكم عبور الشارع بأمان .يجب عيل
السيارات أن تتوقف .ومع ذلك ،يُرجى توخي
الحذر ،وتوضيح أنكم تريدون العبور ،وانتظروا
حتى تتوقف املركبات ثم اعربوا الشارع برسعة.

إذا كنتم يف الشارع مع أطفال صغارُ ،يرجى إمساك
يدهم ،ملنعهم من القفز عىل الطريق.
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يُرجى توخي الحذر عند عبور الشوارع التي يسري
فيها الرتام
عربات الرتام لها األولوية دامئًا ألنها ال تستطيع الكبح
بالرسعة املطلوبة.

الحافالت يف أملانيا ال ميكن للمرء إيقافها بإشارة من
يده ،بل إنها تتوقف فقط يف املحطات امل ُخصصة
للحافالت .وعاد ًة ما يكون هناك أيضً ا جدول زمني
ُمعلَّق يوضح أوقات املغادرة.
راقبوا دامئًا حركة املرور وتجنبوا أي يشء قد
يشتت انتباهكم!
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إذا شاهدتم سيارة بها أضواء وامضة أو سمعتم
صفارة إنذار (تاتوتاتا)ُ ،فيجى توخي الحذر الشديد
وعدم السري عىل الطريق أبدًا ،فهذه يف الغالب
مركبات رشطة أو قوات إطفاء أو سيارة إسعاف يف
حالة طوارئ.

قيادة الدراجات

من حيث املبدأ ترسي نفس قواعد املرور الخاصة
بقائدي السيارات عىل راكبي الدراجات.
(قواعد أولوية املرور ،الشوارع ذات االتجاه الواحد،
إشارات املرور…)

 | 12عىل الطريق يف أملانيا

الدراجة الصالحة لألستخدام عىل الطريق
يجب أن تكون الدراجة مجهزة بإضاءة ،ومكابح،
وجرس.
ال يجوز ركوب أكرث من شخص واحد عىل الدراجة.
جرس ذو
نغمة خفيفة

مكبحان مستقالن يعمالن
بشكل منفصل عن بعضهام
البعض (أما ًما وخلفًا)

عاكس (باللون األبيض)
كشاف (باللون األبيض)

اثنان من عواكس عني القط
(بكل عجلة) ،أو الرشائط
العاكسة أو العواكس ألسالك
العجلة (باللون األصفر)
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عاكس كبري (باللون
األحمر) وضوء خلفي
(باللون األحمر)

عاكسان (باللون األصفر)
بكل بدّ ال
دينامو أو
دينامو محوري

عاكس صغري (باللون األحمر)

يجب اصطحاب األطفال الصغار يف مقاعد
أو مقطورات خاصة بهم.
عند ركوب الدراجات ،يجب عليكم السري أقىص
اليمني قدر اإلمكان.
حافظوا عىل مسافة كافية عن السيارات املتوقفة
حتى ال تصطدموا بأبوابها إذا انفتحت فجأة.
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بقدر اإلمكان ال تسريوا بالدراجات بجانب بعضها
البعض .إذا كنتم تسريون مع عدة أشخاص ،فُريجى
السري يف صف واحد.
إذا كنتم تريدون االنعطاف يسا ًرا أو ميي ًنا
بدراجتكم ،فيجب عليكم دامئًا اإلشارة إىل ذلك من
خالل إمداد يدكم .قبل االنعطاف ،يُراعى التأكد
من خلو الطريق.

هناك أيضً ا لوائح خاصة لراكبي الدراجات ،عىل سبيل
املثال إشارات املرور لراكبي الدراجات أو إمكانية
السري يف االتجاه املقابل يف شارع أحادي االتجاه.
الالفتة اإلضافية "متاح لراكبي الدراجات"
إذا كانت هناك عالمة زرقاء بها دراجة بيضاء عىل
مسار للدراجات ،فيجب استخدام مسار الدراجات
هذا ،ومن ث َم يكون استخدامه إلزام ًيا .دون مثل
هذه العالمات يُسمح لكم بالسري عىل الطريق ،ولكن
ميكنكم أيضً ا البقاء عىل مسار الدراجات.
مسار دراجات
إذا كانت هناك الفتة ملسار الدراجات ،فيجب
استخدامه بشكل إلزامي .ومن ث َم ال يجوز قيادة
السيارات عىل هذا الطريق.
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إذا مل تكن هناك إشارات ألولوية املرور ،فيجوز
مل ِ
ُستخدم الطريق القادم من اليمني القيادة عرب
التقاطع أوالً (اليمني قبل اليسار) .يف مثل هذا
التقاطع الذي مينح األولوية لليمني قبل اليسار،
يجب عىل سائقي السيارات السامح لراكبي
الدراجات القادمني من اليمني باملرور أوالً.

ال يجوز ركوب الدراجات بعد تناول الكحوليات.
ال تتحدثوا يف الهاتف أثناء ركوبكم الدراجة.
تنبيه :عندما ينعطف سائق الشاحنة ميي ًنا قد ال
يراكم .لذلك من األفضل البقاء خلف الشاحنة،
وإذا لزم األمر ،التنازل عن أحقيتكم يف األولوية.

بقدر اإلمكان ،ارتدوا خوذة عند ركوب الدراجات،
فبإمكانها أن تحميكم من إصابات الرأس الشديدة.
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هناك طرق ال يُسمح لكم فيها بركوب الدراجات
تحت أي ظرف من الظروف ،مثل الطرق الرسيعة
أو الشوارع الرسيعة.
من املمكن أيضً ا فتح مسارات املشاة أو مناطق
املشاة لراكبي الدراجات من خالل الفتات .ويف هذه
الحالة ال يُسمح لراكبي الدراجات بالسري أرسع من
املشاة كام يجب عليكم مراعاتهم.

إذا أصبحت حالة املرور ُمربِكة للغاية،
فيمكنكم أيضً ا النزول عن الدراجة ودفعها.
ويف هذه الحالة يجب عليكم الترصف مثل
املشاة.
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ال ُيسمح لألطفال بركوب الدراجات يف الشارع إال
بعد بلوغ سن  8سنوات ،وقبل بلوغ هذا السن
ميكنهم فقط ركوب الدراجة عىل مسار املشاة.
يخضع األطفال يف أملانيا عاد ًة الختبار ركوب
الدراجات يف الصف الرابع االبتدايئ.

دراجة شحن البضائع
ميكنكم أيضً ا التجول يف املدينة بدراجة شحن
البضائع .وترسي عىل سائقي دراجات شحن
البضائع جميع القواعد التي ترسي عىل راكبي
الدراجات .يُرجى التأكد من كيفية إستخدام
دراجة شحن البضائع قبل استخدامها .تأكدوا
من تأمني األطفال وارتداء الخوذة لكل من يركب
معكم.

الطريق الرسيع للدراجات
السهم األخرض ملرور الدراجات يسمح
لراكبي الدراجات باالنعطاف ميي ًنا يف حارة
حامية الدراجات أو حارات الدراجات أو
مسارات الدراجات املبنية عندما تكون
اإلشارة حمراء.
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تقودون اسكوتر كهربايئ

إذا كان الدخول محظو ًرا يف شوارع أحادية االتجاه،
فإن الالفتة اإلضافية "متاح لراكبي الدراجات" ترسي
أيضً ا عىل املركبات الكهربائية الصغرية.
ميكن السامح باستخدام املركبات الكهربائية الصغرية
يف مناطق حركة املرور األخرى من خالل اإلشارة
اإلضافية "متاح للمركبات الكهربائية الصغرية".
سائقو االسكوتر الكهربايئ ليسوا بحاجة إىل شهادة
اختبار الدراجة ذات املحرك أو رخصة قيادة.

الحد األدىن لسن قيادة االسكوتر الكهربايئ (مركبة
كهربائية صغرية) هو  14عا ًما.
وليس هناك إلزام بارتداء خوذة .ولكن عىل كل حال
يُوىص بشدة بارتداء الخوذة ،نظ ًرا ألنها توفر الحامية
من إصابات الرأس يف كل األحوال.
لوحة أرقام التأمني مطلوبة للدراجات الكهربائية .ال
يُسمح أيضً ا بركوب أكرث من شخص عىل االسكوتر
الكهربايئ.
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يُسمح لالسكوتر الكهربايئ بالسري عىل مسارات
الدراجات وحارات الدراجات وشوارع الدراجات.
فقط يف حالة عدم وجود هذه العنارص ،ميكنكم
االنتقال إىل الطريق .يحظر استخدام الدراجات
الكهربائية عىل مسار املشاة ويف منطقة املشاة
وعكس اتجاه السري يف الشوارع أحادية االتجاه.

تركبون الدراجات ذات املحركات والدراجات
البخارية والدراجات النارية

كقاعدة عامة ،يحتاج املرء أيضً ا إىل رخصة قيادة
خاصة أو شهادة اختبار.
إذا كانت لديكم رخصة قيادة دولية أو أجنبية،
ُفيجى االستفسار عام إذا كانت صالحة يف أملانيا
ومدة صالحيتها وما هي الدراجات اآللية املسموح
لكم بقيادتها.
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هناك أنواع متنوعة جدًا من املركبات ثنائية
العجالت يف أملانيا ،وترسي عليها قواعد متباينة
جدًا .ولكن ما ييل يرسي عىل جميع األنواع:
هناك دامئًا إلزام بارتداء الخوذة وهناك دامئًا إلزام
بالتأمني وحد أدىن للسن بالنسبة لل ُمستخ ِدم.

بشكل أسايس ،جميع املركبات ثنائية العجالت وذات
محرك تسري عىل الطريق فقط .فقط الدراجات ذات
املحرك التي ال تتجاوز رسعتها القصوى  25كم/ساعة
يُسمح لها بالسري عىل مسارات الدراجات خارج
املدن وعندما تكون هناك الفتات خاصة.
ويف هذه الحالة أيضً ا يرسي التزام الجانب األمين
عىل جميع مستخدمي الطريق ،باستثناء راكبي
الدراجات.
ال يجوز ألي شخص السري بشكل متعرج بالدراجة
ذات املحرك ،والدراجة البخارية ،والدراجة النارية.
ال يجوز ركوب أكرث من شخصني عىل الدراجة النارية.
ال تصطحبوا األطفال معكم عىل الدراجة النارية.
ال يجوز ركوب الدراجات النارية بعد تناول
الكحوليات.
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تقودون السيارات

إذا استعرتم سيارة من أصدقاء أو معارف ،فتحققوا
مام إذا كان لديكم أيضً ا تغطية تأمينية بصفتكم
الشخص الذي يقود السيارة.
يجب عىل جميع ركاب السيارة ربط أحزمة األمان،
مبا يف ذلك الركاب عىل املقاعد الخلفية.
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من يرغب يف قيادة سيارة يف أملانيا ،فأنه بحاجة إىل
رخصة قيادة سارية .إذا كانت لديكم رخصة قيادة
دولية أو أجنبيةُ ،فيجى االستفسار عام إذا كانت
صالحة يف أملانيا ومدة صالحيتها.
يجب أن تكون السيارة دامئًا مؤ َّمن عليها.

يجب أيضً ا تأمني جميع األطفال الذين تقل
أعامرهم عن  12عا ًما ويقل طول قامتهم عن 150
سم يف مقاعد خاصة لألطفال .هناك مناذج مختلفة
حسب الفئة العمرية.
وفقًا ألنواع الطرق املختلفة تتباين حدود الرسعة
ويجب عليكم االلتزام بها أثناء القيادة.
انتبه لإلشارات املوجودة عىل الحافة اليمنى من
الطريق .وفقًا لحالة الطريق أو الطقس ،يجب
عليكم أيضً ا القيادة بحذر أكرب وبرسعة أقل نسبيًا.
يُراعى مواءمة الرسعة وفقًا للظروف.
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ال تستخدموا الهاتف الذيك إلجراء مكاملات أو
رسائل نصية وال تستعملوا أية أجهزة إلكرتونية
أخرى أثناء القيادة.
ال يجوز قيادة السيارة بعد تناول الكحوليات.

إذا تعرضتم لحادث ،فاتصلوا بخدمة اإلنقاذ عرب
الرقم الهاتفي .112
وال تغادروا مكان وقوع الحادث إىل أن تحرض
الرشطة.

ممنوع تجاوز املركبات أحادية املسار
يف حالة وجود هذه الالفتة ال يُسمح
لكم بتجاوز املركبات ذات املسار الواحد
بسيارتكم.
من أجل تجاوز راكبي الدراجات ترسي
مسافة تبلغ  1,5مرت يف املناطق السكنية
و  2مرت خارج املناطق السكنية.

داخل املدينة
يجب توخي الحذر بشكل خاص يف املدينة .يوجد
هنا مشاة وراكبو دراجات وحافالت وشاحنات
وأحيانًا عربات ترام أيضً ا والعديد من التقاطعات
وإشارات املرور.
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أحمر يعني توقف! لذلك ،ال تقودوا
السيارة أبدً ا إذا كانت اإلشارة حمراء
أو كانت هناك إشارة توقف حمراء
(الشكل) .ويف حالة عدم االلتزام بذلك
تُفرض يف املعتاد غرامات تصل إىل
وتشمل حظر القيادة املؤقت.

50
يف املناطق السكنية وأمام املدارس غالبًا ما يكون
هناك حد أقىص للرسعة يبلغ  30كم/ساعة .ويف
الغالب يرسي ذلك يف مناطق كاملة .وفيام عدا ذلك
قد تكون جميع حدود الرسعة تقري ًبا موجودة داخل
املدن 10 :كم/ساعة 20 ،كم/ساعة 30 ،كم/ساعة،
 40كم/ساعة …
لذلك عليكم دامئًا االنتباه جيدًا لالفتات املرور .وهي
موجودة عىل الحافة اليمنى من الطريق.

يُرجى توخي الحذر للغاية عند االنعطاف يسا ًرا
وخصوصا إذا انعطفتم عند أماكن غري مرئية
وميي ًنا،
ً
بوضوح :دعوا املشاة وراكبي الدراجات ميرون أوالً،
فهؤالء لهم األولوية.
حتى داخل األحياء السكنية يجب عليكم وعىل
جميع الركاب يف السيارة ربط أحزمة األمان.
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يف أملانيا يتم متييز بداية ونهاية املدينة أو الحي
السكني.
يف املناطق السكنية تكون الرسعة القصوى عاد ًة
 50كم/ساعة.

عىل الطرق الريفية
خارج األحياء السكنية غري مسموح بالقيادة برسعة أعىل
من  100كم/ساعة عىل الطرق الريفية ،بل ويف كثري من
األحيان تكون أقل من ذلك بكثري .يُشار إىل ذلك بالفتات
مناسبة.
إذا شاهدتم عالمة ممنوع التجاوز ،فال يجوز لكم
التجاوز تحت أي ظرف من الظروف! الخط غري
املتقطع أيضً ا ال يجوز تخطيه!
احرتسوا من حركة املرور القادمة يف االتجاه املقابل
عند االنعطاف يسا ًرا!
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يُرجى توخي الحذر عند التجاوز عىل الطرق الريفية :غال ًبا
ما تكون الرؤية غري كافية .لهذا السبب يُفضَّ ل القيادة
بحذر أكرب.

عىل الطريق الرسيع
توجد عاد ًة حارتان عىل األقل يف كل اتجاه .تبلغ
الرسعة القصوى املوىص بها  130كم/ساعة.
ومع ذلك ،غال ًبا ما تكون هناك حدود أخرى
موضحة من خالل الالفتات .يُرجى االنتباه إليها
دامئًا .يجب التأكد دامئًا ،وإال فقد ت ُفرض غرامات
عالية وحظر قيادة.

عىل الطرق الرسيعة يجب عليكم أيضً ا القيادة
عىل اليمني (التزام الجانب األمين) .من أجل
التجاوز ،يجب عليكم تجاوز املركبات األبطأ من
اليسار .التجاوز من اليمني ممنوع ،وكذلك الرجوع
للخلف أو الدوران.

ُيسمح لكم بالتوقف يف حارة الطوارئ بالطريق
الرسيع فقط يف حالة الطوارئ أو األعطال.
إذا تعرضتم لحالة طوارئ عىل الطريق الرسيع ومل
تتمكنوا من إجراء مكاملة هاتفية ،فستجدوا ما
يُسمى هواتف طوارئ ،حيث ميكنكم االتصال من
خاللها لطلب املساعدة.
يف حاالت الطوارئ وحاالت األعطال يُرجى دامئًا
استخدام سرتات التحذير ،حيث يجب أن تكون
متوفرة داخل السيارة .وفيام عدا ذلك يحظر ارتداء
سرتات التحذير.
ألخذ قسط من الراحة يُرجى التوجه إىل منطقة
اسرتاحة .عند دخول الطريق الرسيع أو الخروج منه
ال تستخدموا سوى املداخل واملخارج املوجودة.
ال ترتجلوا أبدً ا عىل الطريق الرسيع!
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املزيد من املعلومات:
www.germanroadsafety.de
ميكنكم أيضً ا تنزيل الكُتيب بلغات أخرى مجانًا عرب هذا املوقع
اإللكرتوين.
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