
أ�ردنمراجعة إالطار التنظميي القامئ حلزام أ�مان و�رايس تثبيت أ�طفال يف 
احلد من وفيات وٕاصا�ت املرور يف أ�ردن من �الل ز�دة اس�ت�دام حزام �مان ومقا�د حامیة أ�طفال

معل للجهات املعنّیةورشة 
أ�ردن�ٕالطار التنظميي والترشیعي القامئ حلزام أ�مان و�رايس تثبيت أ�طفال يف 

2021ٔأكتو�ر / �رش�ن أ�ول12
أ�ردن، عامن 

أٓ�ت قرا� 



ٔ�طفال يف الهدف من التقيمي التفصیيل لٕالطار التنظميي القامئ حلزام أ�مان و�رايس تثبيت ا
أ�ردن 

.املذ�ورالتنظمييإالطاريفمبارشةو�ريمبارشةٔأدوار�هيما��ناملعنیةاجلهاتوالص�ذاتالو�ئقمجیعحتدید•

نظام،)2008(لس�نة)49(رمقأ�ردينالسريقانونيفأ�طفالتثبيتو�رايسأ�مانحبزاماملتعلقةوالتعل�توأ�نظمةاملواد،مراجعة•
والعاملیةالترشیعاتملوا�بةالتطو�روالتحسنيجماالتحتدیدٔأ�لمن)2006(لس�نةاملر�باتجتهزيتعل�تو،)2004(املرورقوا�د

.أ�طفالتثبيت�رايسوأ�مانٔ�حزمةالترشیعةوالتنظميةأ�طرجماليفالفضىلاملامرسات

إالصا�توالوفياتلتخفيضعاملرشؤأ�شطةدمعيفاملعنیةللجهاتاحملمت�املسامهة�ىلوالتعرفاملذ�ورلٕالطارالتنظمييالهیلكفهم•
.أ�ردنيفاملروریة

.وعاملرش تقدملقياسمرجعیةنقطةحتدیدؤأ�رياً املرشوع،ٔأ�شطةيفللبدءالالزمةو�جراءاتأ�ولو�تحتدید•



مهنج االتقيمي-�طفالإالطار التنظميي القامئ حلزام ٔأمان الرّاكب ومقا�د حامیة تقيمي 

مراجعة الو�ئق الرمسیة  

مقابالت مع اجلهات املعنیة 

مر�بة16,895تقاطعات،6ميدانیة،دراسة ٕاجراء 

ات ٕاجراء اس�تطال�ات رٔأي �رب أ�نرتنت، منص
مشارك413التواصل إالج�عي، 

�طفالتقيمي إالطار التنظميي القامئ حلزام ٔأمان الرّاكب ومقا�د حامیة 



*:خریطة تقاطعات عامن
عامصة عامن مجلع عینة ممث� و الشوارع الرش�نیة لل) اجلنوبیة والشاملیة(تقاطعات حمكومة ٕ�شارة ضوئیة  توزعت �ىل املدا�ل وا�ارج 6مت ٕاختیار •

.ودقيقة
. خمتلفة من الیومیوم �ىل فرتات زمانیة 20متت معلیة املسح املیداين �ىل مدة •
ٔأمانة عامن: املصدر* 



:انقسمت ٕاىلنتاجئ التقيمي•

ٕاجراء اس�تطال�ات رٔأيرمسیةومقابالت و�ئق
�رب أ�نرتنت

مسو�ات ميدانیةٕاجراء 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:املواد اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك من•

):  2008(لس�نة ) 49(رمق قانون السري 



الو�ئق الرمسیة -نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
:2004نظام قوا�د السري و املرور �ىل الطرق لس�نة 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
طة، و تعل�ت تنظمي نقل ، و الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتوسالتعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات

:الطالب والعاملني يف املؤسسات التعلميیة، وتعل�ت �رخيص مقدي �دمات النقل املدريس 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
، و تعل�ت تنظمي نقل طةو الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتوسالتعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات، 

:الطالب والعاملني يف املؤسسات التعلميیة، وتعل�ت �رخيص مقدي �دمات النقل املدريس 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
ت والرشوط الالزمة توافرها يف واملواصفاالتعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات، و الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتوسطة، 

:دمات النقل املدريس ، و تعل�ت تنظمي نقل الطالب والعاملني يف املؤسسات التعلميیة، وتعل�ت �رخيص مقدي ��افالت النقل العام



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
و تعل�ت تنظمي نقل طة، التعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات، و الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتوس

:، وتعل�ت �رخيص مقدي �دمات النقل املدريس الطالب والعاملني يف املؤسسات التعلميیة

3املادة 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
وتعل�ت  يف املؤسسات التعلميیة، العاملنيالتعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات، و الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتوسطة، و تعل�ت تنظمي نقل الطالب و 

:�رخيص مقديم �دمات النقل املدريس 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1

:اليت تغطي حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف لك مناملواد •
سطة، و تعل�ت تنظمي نقل التعل�ت املتعلقة بتجهزي املر�بات، و الرشوط الواجب توافرها يف احلافالت و احلافالت املتو 

:وتعل�ت �رخيص مقديم �دمات النقل املدريس الطالب والعاملني يف املؤسسات التعلميیة، 



الو�ئق الرمسیة-نتاجئ التقيمي. 1
:مواصفات ٔأحزمة أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف أ�ردن•

آلی. التثبيتلنقاط 1069:1998ٔأخرى و حلزام أ�مان 1070:1998یو�د مواصفة 1. ة مطابقة �ملقابل، تبدو أ
. املواصفة مع ٔأحزمة أ�مان يف املر�بات يف أ�ردن �ري واحضة املعامل

ال یو�د مواصفة لكرايس تثبيت أ�طفال 2.

ٕاعفاءات مجر�یة•
� حزام ، مبا يف ذالسالمة العامة ٪ من رسوم املر�بات املس�توردة املزودة بأٔ�زة 15ختفيض صغرية تبلغ �س�بة 
أ�مان 

.ٕاعفاء �رايس تثبيتت أ�طفال املس�توردة من الرسوم



الرصد املیداين-نتاجئ التقيمي. 2

:�س�بة �س�ت�دام الفعيل حلزام أ�مان موز�اً �ىل موقع الرا�ب•
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الرصد املیداين-نتاجئ التقيمي. 2

:�س�بة �س�ت�دام الفعيل حلزام أ�مان حسب جحم املر�بة•

26
.3

2%

72
.1

2%

13
.9

1%

85
.1

2%

0.
75

%

98
.6

5%

عم ن ال

صغرية  متوسطة �برية



الرصد املیداين-نتاجئ التقيمي. 2

:�س�بة �س�ت�دام الفعيل لكرايس تثبيت أ�طفال•
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إالس�تطالع �رب أ�نرتنت-نتاجئ التقيمي. 3

:أ�طفالتثبيتو�رايسأ�مانحزاماس�ت�دامبأٔمهیةالوعي�س�بة•

بنس�بةأ�مانحزامتداءار بفوائد�سبياً منخفضمس�توىأ�نرتنت�ربالرٔأياس�تطال�اتنتاجئظهرتأٔ 
اس�ت�دامندو السفرخبطرالوعي�س�بةاكنتكامص�،ذاتردوًداذ�رواا��نللمشاركني،24٪

.٪52أ�مانحزام



�رب أ�نرتنتإالس�تطالع -التقيمينتاجئ . 1

:�ملر�بةالتنقلٔأثناءأ�مانحزاماس�ت�دام�دمٔأس�باب•
.أ�مانحزامارتداء�ىلمعتاد�ن�ريبأٔهنمرصحوا�الس�تطالعاملشاركنيمن31٪•
.هلم�لنس�بةمرحي�ريأ�مانحزامارتداءبأٔنرصحوا21٪•
اخللفيةاملقا�ديفرضوري�ريأ�مانحزامٔأنیعتقدوناملشاركنيمن16٪•
القصريةالر�التيفرضوري�رئأنهیعتقدون11٪•



إالس�تطالع �رب أ�نرتنت-نتاجئ التقيمي

:�بة�ملر أ�مانحلزام�نذار�ازكمتٔأ�لمن)مش�بك(�مانحزامٕال�زمياخلاطئ�س�ت�دام�س�بة•
.مس�یاراهتيفأ�مانبأٔحزمةتذكرئأنظمة�هيم�الس�تطالعاملشاركنيالسائقنيمن80٪•
.�نذارجمهازلكمتٕاضايفمش�بك�هيم50٪•
.قصدعن�نذار�از�كمتونأ�مانٔ�حزمةٕاضافيةٔأ�زمي�هيما��نالسائقنيمن50٪•



التقيمينتاجئ 

:أ�مانحزاماس�ت�دامز�دةٔأ�لمنأ�نرتنت�ربالرأٔياس�تطالعيفاملشاركنيمقرت�ات•
.أ�ماناس�ت�دام حزام �دم�ىلالغراماتز�دةاملشاركني ٔأكدوا ان من ، ٔأ�ىل �س�بة، 33٪•
.  الراكبالتوعیة للسائقني و جماليفٔأكدوا �ىل رضورة ز�دة العمل 24٪•



اخلالصة 

:ةاحلالیاتالترشیع•
اخللفياملقعدلراكبأ�مانحزامارتداءٕالزامية�ىلنصت ال1.
ٔأطفالتثبيت�رايساس�ت�دامٕالزامية�ىلصنت ال2.
اخللفيةاملقا�ديفأ�مانحبزام"الصغرية"الراكبس�یاراتجتهزي�ىلیقترص3.
)دأٔ 15(أ�لزتامبعدماملرتبط�خلطرمقارنةراد�ة�ريغرامات4.
اللحظةحىتأ�طفالتثبيتلكرايسمعمتدةوطنیةمواصفةهناكليس5.
آلیةوجود�دم6. املذ�ورة(ودةاملوجللمواصفةأ�مانٔأحزمةمطابقةلضامناملعاملوواحضةمكمت�تنس�یقأ

)سابقاً 



الت�د�ت 

.ٔ�ردنیة الهامشیةق� توافر البیا�ت و ا�راسات حول اس�ت�دام حزام أ�مان و �رايس تثبيت أ�طفال يف اململكة ا•



شكراً 
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