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(3111sفي *المسبّبات العشر لوفیات الشباب حول العالم 



تأثیر صدامات الطرق على فئة الشباب في األردن

عاماً 35-18فئة الشباب بین 
الفئة العمریة األكثر ھي 

من صدامات الطرق تضّرراً 
في األردن حیث سّجلت أعلى 

نسبة وفیات وإصابات

2020المعھد المروري األردني : المصدر



وفیات صدامات الطرق في األردن حسب الجنس

ً 28تحت  ) عاما )

45/6%
ذكور

41%
إناث

ي : المصدر
2020المعهد المروري األردين

ً 29.46بین  ) عاما )



الشباب أساس المشكلة



“
ترام یظھرون عدم اح/!یحملون أخالق سیئة وازدراء للسلطة/!الشباب اآلن یحبون الفخامة

/لكبار السن ویحبون التنظیر بدالً من العمل والمحاولة

فة بعد ال ینھضون عندما یدخل الشیوخ الغر/!الشباب اآلن طغاة، ولیسوا مطیعین ألسرھم
/اآلن

إنھم نقیض والدیھم، ثرثارون مع أصحابھم، ویلتھمون الطعام بنھم، ویجلسون رجالً على 
/رجل، ویستبّدون بمعلمیھم

”



–469)سقراط  399 B.C.)
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ترام یظھرون عدم اح/!یحملون أخالق سیئة وازدراء للسلطة/!الشباب اآلن یحبون الفخامة

/لكبار السن ویحبون التنظیر بدالً من العمل والمحاولة

فة بعد ال ینھضون عندما یدخل الشیوخ الغر/!الشباب اآلن طغاة، ولیسوا مطیعین ألسرھم
/اآلن

إنھم نقیض والدیھم، ثرثارون مع أصحابھم، ویلتھمون الطعام بنھم، ویجلسون رجالً على 
/رجل، ویستبّدون بمعلمیھم

♫





إصابات صدامات الطرق

- عدیمو الخبرة
- تصورات خطرة
- مبالغة وانفعال
- مندفعون خلف أحاسیسھم
- یتجاوزون حدودھم

النھج التقلیدي



ال تلُمھم بل احِمھم

نھج نظام النقل اآلمن



الشباب أساس المـشـكلــــة
(الحل



سلم المشاركة الشبابیة
روجر ھارت. مقتبس من د

مشاركة الیافعین من الرمزیة إلى المواطنة

3رمزیة

2زینة

1تالعب



Ladder of Youth Participation
Adapted from Dr. Roger Hart

Children’s Participation from Tokenism to Citizenship

Tokenism3

Decoration2

Manipulation1

4معیّن لكن على درجة من الدرایة

5یُستشار وعلى اضطالع

6مبادرات من األكبر عمراً وإشراك الشباب

7مبادرات بقیادات شبابیة

8یشارك الشباب الكبار عملیة صنع القرار

سلم المشاركة الشبابیة
روجر ھارت. مقتبس من د

مشاركة الیافعین من الرمزیة إلى المواطنة

3رمزیة

2زینة

1تالعب



سناء خصاونة
تجربة شبابیة واعدة





Lenses for part icipatory pract ice. Source: DFID 2010, Adapted from Work Bank Development  Report  2007

نھج العدسات الثالث

مجموعات
مستھدفة

متعـــاونون شباب مبادرون

نھج العدسات الثالث للمشاركة الشبابیة

التركیز على مع 
الشباب ومن أجلھم

الةلتحقیق تنمیة فعّ 

العمل مع الشباب االنخراط مع الشباب دعم الشباب
كمستفیدینكشركاءكقادة
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Three-lens approachنھج العدسات الثالث

مجموعات
مستھدفة

متعـــاونون شباب مبادرون

نھج العدسات الثالث للمشاركة الشبابیة

التركیز على مع 
الشباب ومن أجلھم

الةلتحقیق تنمیة فعّ 

العمل مع الشباب االنخراط مع الشباب دعم الشباب
كمستفیدینكشركاءكقادة
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زیادة مستوى المشاركة الشبابیة

مستفیدون شركاء قادة



توصیات
3132.3141إشراك الشباب خالل العقد الثاني للعمل من أجل السالمة على الطرق 

استثمار
طویل األمد

مشاركة شبابیة ھادفة
من خالل مؤسسات 

متخصصة 

تقدیم الدعم



شكراً لكم
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