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األﺣد األقىص للرسعة يف مدينة بروكسل
 كم يف الساعة30 ُيﺼبﺢ

ﺗُﻈﻬر ﺧريطة منطقة بروكسل العاﺻمة ﺣدود الرسعة التﻲ سيتم
.2021 كانون الثاﻲﻧ/ يناير1 ﺗطبيقﻬا اعتبا ًرا من

tno exelpmoc exa nu’d selarétal seiriov seL
h/mk 03 mumixam ed eésirotua essetiv enu
nee nebbeh sa exelpmoc nee nav negewtnev eD
u/mk 03 mumixam nav diehlens netalegeot

Verantwoordelijke uitgever: Camille Thiry -Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel. Gedrukt op 100% gerecycled papier. Gooi niet op de openbare weg.
Éditeur responsable : Camille Thiry - 2 Place Saint-Lazare - 1035 Bruxelles. Imprimé sur papier 100% recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

.cte ,elbalcyc eur ,ennotéip enoz ,ertnocner ed enoz *

12/11/2020

ما هﻲ القواعد التﻲ س ُتطبق يف املنطقة التﻲ ﺗعيﺶ ﻓيﻬا؟
www.ville30.brussels : ﻤﻳﻜنﻚ التحقق من ذلﻚ من ﺧﻼل هﺬه الﺨريطة التﻔاعلية

القواعد األساسية يف املدينة ذات الحد األقىص للرسعة  30كم يف الساعة
اعتبا ًرا من  1يناير/كانون الثاين  ، 2021القاعدة العامة هي أن الرسعة عىل جميع الطرق يف العاصمة هي  30كم يف الساعة .واالستثناء من ذلك هو بعض
الطرق الرئيسية ،حيث يكون الحد األقىص للرسعة  50أو  70كم/الساعة ،واملساحات املشرتكة حيث يكون الحد األقىص للرسعة  20كم/الساعة.

ما هو الحد األقىص للرسعة ويف أي األماكن؟

القاعدة العامة 30 :كم/الساعة

ت ُشري هذه الالفتة إىل أنك تدخل منطقة سكنية وأن الحد
األقىص للرسعة هو  30كم/الساعة.

تُشري هذه الالفتة إىل أنك تدخل منطقة سكنية وأن
الحد األقىص للرسعة هو  30كم/الساعة.

االستثناءات 20 :أو  50أو  70كم/الساعة
هذه مساحة مشرتكة.
الحد األقىص للرسعة  20كم/الساعة.

يف األماكن التي ترى فيها هذه الالفتات يكون الحد األقىص
للرسعة هو  50أو  70كم/الساعة.

بعد مغادرة املساحة املشرتكة ،يتم تطبيق الحد
االف رتايض للرسعة ( 30كم/الساعة).

يستمر تطبيق حدود الرسعة هذه حتى تصل إىل مفرتق الطرق التايل أو تشاهد عالمة أخرى للحد من الرسعة .وعند هذه النقطة ،يعود الحد األقىص للرسعة إىل  30كم/الساعة.

حدد بـ  30كم يف الساعة ينطبق عىل الجميع؟
هل الحد األقىص للرسعة امل ُ َّ
نعم ،إنه القانون .يجب عىل الجميع االمتثال لحدود الرسعة امل ُق َّررة.

وهو ينطبق بشكل متسا ٍو عىل السيارات والشاحنات الصغرية والكبرية
والدراجات النارية والدراجات البخارية الصغرية (الفيزبا) والحافالت والدراجات
الهوائية واالسكوت رات.

أيض ا عىل مم رات (مسارات) الدراجات املستقلة بذاتها
كام ينطبق ذلك ً
ومم رات (مسارات) النقل العام.

االستثناءات الوحيدة هي:
• ال رتام ،حيث إنه ال يخضع لقانون الطرق الرسيعة
• سيارات الطوارئ يف وضع الضوء األزرق
• ج رافات (كاسحات) الثلج

كام ﺮﻴات رﺻد الرسعة

الﻬدف من ﺟعل الحد األقىص للرسعة عىل مستوى املدينة  30كم يف الساعة هو إنقاذ األرواح عىل الطرق.

وليﺲ الهدف من ذلك زيادة عدد الغ رامات أو رصد الﺠميع من خالل
كام ريات رصد الرسعة .فاألمر هنا يتعلق بتشﺠيع األﺷخاص عىل االلت زام
بحد الـ  30كم يف الساعة من تلقاء أنفسهم وباختيارهم.

سوف تبدأ الﴩﻃة يف تطبيق الحد األقىص الﺠديد للرسعة يف  1يناير/
كانون الثاين  .2021وسوف يتم تطبيق العقوبات ،كام هو الحال
بالنسبة ألي مخالفة مرورية.

سيزداد عدد الكام ريات الثابتة املخصصة لرصد الرسعة (يوجد حال ًي ا  90كام ريا عىل ﻃرق املنطقة) إىل  150كام ريا عىل مدار السنوات الثالث القادمة عﱪ كل من الطرق التي تديرها
املنطقة والطرق التي تديرها الكوميونات.

حدد بـ  30كم يف الساعة يف املدينة
م ﺰايا ُم ﺨ طَّ ﻂ الحد األقىص للرسعة امل ُ َّ
من أﺟل ﻃرق أكﺮﺜ أمانًا.

من أﺟل ﺗقليل الحوادث الﺨطﺮﻴة.
مع تطبيق الحد األقىص للرسعة امل ُح ﱠدد بـ  30كم يف الساعة ،نتوقع أن يقل عدد الحوادث املرورية يف بروكسل وأن تقل العواقﺐ الوخيمة املرتتبة عىل تلك
الحوادث .يف كل عام ،ﻤﻳوت 50
ﺷخص ا أو يُ صابون بﺠروح خطرية عىل ﻃرق العاصمة نتيﺠة حوادث ُم تعلقة بالرسعة.
ً

min. 27 m

مساﻓة كبﺢ الرسعة )الﻔرملة( =  13م

50

الحد األدﻰﻧ لرد الﻔعل =  14مﱰ

min. 13 m

مساﻓة كبﺢ الرسعة )الﻔرملة( =  5م

30

الحد األدﻰﻧ لرد الﻔعل =  8أمتار

ﺧﻔﺾ مساﻓة كبﺢ الرسعة )الﻔرملة(.
كلام زادت الرسعة ،زادت املسافة الالزمة للتوقﻒ.
حتى يف حالة حدوث تصادم ،تكون العواقﺐ أقل خطورة عندما تكون الرسعة بطيﺌة
مجال رؤية أﻓﻀل.
عند القيادة برسعة  30كم/الساعة يتمتع السائقون ﻤﺑﺠال رؤية أوسع.
ويكون من األسهل عليهم رؤية أي مشاة يعﱪون الطريق ،باﻹضافة إىل راكبي
الدراجات واملركبات األخرى.

ﺣوادث أقل ﺧطورة لﻜل املنﺨرﻃﻦﻴ يف العملية املرورية بﺄكملﻬا!
تﺆدي القيادة برسعات بطيﺌة إىل تقليل الحوادث املرورية عىل الطرق .كام
أن عواقﺐ االصطدامات تكون أقل خطورة عندما نقود السيارة برسعة أبطﺄ.
ويتوفر مزيد من الوقﺖ للسائقﻦﻴ لالستﺠابة والتعامل مع املواقﻒ ﻏري
امل ُتوقعة.
= سقوط من الطابق السادس
= سقوط من الطابق الثالﺚ
= سقوط من الطابق األول

خطر وفاة أحد املشاة عند القيادة برسعة  50كم/الساعة يكون أعىل بخمﺲ
م رات مام هو عليه عند القيادة برسعة  30كم/الساعة.
أﺛناء التواجد يف السيارة ،يبلﻎ خطر التعرض للوفاة أو اﻹصابة الخطرية
(بالنسبة للسائق والركاب)  15%عند القيادة برسعة  30كم/الساعة مقارنة
بـ  45%عند القيادة برسعة  50كم/الساعة.

الﻬدف من ﺟعل الحد األقىص للرسعة عىل مستوى املدينة  30كم يف الساعة هو إنقاذ األرواح عىل الطرق.
ﺗُسﻬم القيادة برسعة  30كم يف الساعة يف ﺗقليل الﻀوﺿاء يف املدينة.
يﺆدي االنتقال من القيادة برسعة  50كم/الساعة إىل  30كم/الساعة إىل تقليل
ضوضاء حركة املرور عىل الطريق ﻤﺑا ي رتاوح بﻦﻴ  5.2و 9.3ديسيبل )(A
حسﺐ سطﺢ الطريق.

عند القيادة برسعة  30كم يف الساعة ،ﻤﻳﻜن ملستﺨدمﻲ الطريق املﺨتلﻔﻦﻴ
التعايﺶ بسﻼم أك ﱪ.
عند القيادة برسعة  30كم/الساعة ،يكون الوضع أكﺮﺜ أمانً ا للمشاة واألﺷخاص
ذوي القدرة املحدودة عىل الحركة وراكبي الدراجات وسائقي السيارات.

ﺗدابﺮﻴ ملموسة أﺧرى من ﺧطة

Good Move

تم تطوير خطة التنقل اﻹقليمية  evoM dooGبالتعاون مع املنﻈامت الشعبية والسلطات املحلية واملواﻃنﻦﻴ
لﺠعل املدينة أكﺮﺜ أمانً ا وودية وأقل ازدحا ًم ا.

www.goodmove.brussels

