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تحسینمشاریعلتمویلUNRSFالمروریةللسالمةالمتحدةاألممصندوقعناإلعالنتم•
واالجتماعیةاالقتصادیةلجنةل21الدورةاجتماعخالل2020لعامالمروریةالسالمة
:اولویاتھمنوكانت،آسیالغربي
الجھودفرتضاوتحقّقالوطنیّةاألولویاتمعتتوافقالتيالمشاریععلىالتركیز

المروریةالسالمةدعموبرامجصنادیقبقیّةمعاالزدواجیةوتتجنّب
فيالمروریةةالسالملتحسینوالمستدامالملموسالتأثیرذاتللمشاریعاألفضلیّةإعطاء

الدخلومتوسطةمنخفضةالبلدان
يفالطرقعلىواإلصاباتالوفیاتمنالحد"بعنوانمشروعبتمویلالصندوققام•

.الدخلوالمتوسطةالمنخفضةالبلدانفيدولة11فيأخرىمشاریع9و"األردن

UNRSFالمروریةللسالمةالمتحدةاألممصندوق
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ً الھاشمیةاألردنیةالمملكةسجلت• 643(رورالمصداماتعنالناجمةواإلصاباتللوفیات ًمقلقةأرقاما
.)أردنيدینارملیون324بتكلفة،2019عاموفاة

ً القائماألطفالتثبیتوكراسياألمانلحزامالتنظیمياإلطاریفتقر• منعدیدالإلىاألردنفيحالیا
.الركابلحمایةاألساسیةوالتحدیثاتالعناصر

مماضةمنخفالحركةفياألطفالومقاعداألمانحزاماستخدامنسبةأنإلىالدراساتتشیر•
.الحوادثفيوشدتھاواإلصاباتالوفیاتزیادةفيیساھم

المشروععنمقدمة
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افبإشرتنفیذهیتموالذيالمشروع،ھذاأھمیةتنبثقالوضع،ھذامنانطالقا•
خلیةالداوزارتياألخصوعلى،األردنفيالمعنیةالجھاتمعوبالشراكةاإلسكوا
.والنقل

بالركاأمانأحزمةالستخدامشاملتنظیميإطارتطویرإلىالمشروعھذایھدف•
.واإلصاباتالوفیاتأعدادمنالحدبھدفاألطفالحمایةوكراسي

المشروععنمقدمة
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.األطفال في األردن للحد من الوفیات واإلصابات على الطرقتثبیت زیادة استخدام حزام األمان وكراسي 

لقوانین أحزمة األمان برنامج تنفیذي

وكراسي تثبیت األطفال الموضوعة ضمن اإلطار

خطة تنفیذیة 

لحملة 

التطبیق

تدریب "ات دور

"للمدربین

بأھمیة استخدام أحزمة األمان زیادة الوعي  

وكراسي تثبیت األطفال، واالمتثال للقوانین

حملة لتطبیق 

القوانین

حملة توعیة 

.اعالمیة

لقوانین حزام األمان إطار تنظیمي شامل 

.وكراسي تثبیت األطفال

مسودة منقحة 

لإلطار التنظیمي

تحدید 

التشریعات 

والعقوبات

تقییم اإلطار 

التنظیمي 

الحالي

2المرحلة1المرحلة

ومخرجاتھالمشروعأھداف
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مراحل تقییم اإلطار التنظیمي الحالي 

استطالع الرأي دراسة الوضع 
الفعلي

مقابالت مع 
الجھات المعنیة

فحص تفصیلي 
وتحدید الثغرات

الحاليالتنظیمياإلطارتقییم
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المكتبیة تم إجراء فحص تفصیلي لقانون حزام األمان الحالي وتحدید الثغرات من خالل المراجعة•
:ومقابلة الجھات المعنیة، ومنھا

)قینالسائتدریبمركز(الملكيالسیاراتنادي

الحاليالتنظیمياإلطارتقییم
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Intersection ID Intersection Name Observed 
Vehicles 

1 وادي صقرة 3,454
2 صویلح 2,412
3 الدوار الثامن 2,700
4 عباد الرحمن 2,701
5 األمیر حسین 3,768
6 الدوار السابع 1,860

Total 16,895

الحاليالتنظیمياإلطارتقییم

تم إجراء دراسات میدانیة للوضع الفعلي الستخدام أحزمة األمان وكراسي األطفال•
:تم اختیار ستة تقاطعات للدراسة المیدانیة•
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23%

75%

السائقون

ملتزم غیر ملتزم

9%

90%

ركاب المقاعد األمامیة

ملتزم غیر ملتزم

2%

98%

ركاب المقاعد الخلفیة

ملتزم غیر ملتزم

:عرض لبعض نتائج الدراسة المیدانیة
نسبة اإللتزام بإستخدام حزام األمان

الحاليالتنظیمياإلطارتقییم



الحاليالتنظیمياإلطارتقییم10

:بعض الثغرات التي تم تحدیدھا في اإلطار التنظیمي الحالي•

دون غرامات منخفضة لعدم استخدام حزام األمان من قبل السائقین والركاب في المقاعد األمامیة ووضع األطفال1.

سنوات في المقاعد األمامیة10

عدم وجود إلزام باستخدام حزام األمان لركاب المقاعد الخلفیة2.

خدامھعدم وجود بنود تنظیم كیفیة جلوس األطفال في المقاعد الخلفیة ونوع نظام التثبیت الذي یجب است3.

عدم استخدام تقنیات الرؤیة الحاسوبیة للكشف عن االنتھاكات وإصدار المخالفات بشكل آلي4.

الت المتوسطةتعلیمات حزام األمان مقتصرة على الحافالت التي لھا مقاعد متقابلة وال توجد تعلیمات متعلقة بالحاف5.
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2المرحلة1المرحلة

األولىالمرحلةخاللالمنجزةالمخرجات

.األطفال في األردن للحد من الوفیات واإلصابات على الطرقتثبیت زیادة استخدام حزام األمان وكراسي 

لقوانین أحزمة األمان برنامج تنفیذي

وكراسي تثبیت األطفال الموضوعة ضمن اإلطار

خطة تنفیذیة 

لحملة 

التطبیق

تدریب "ات دور

"للمدربین

بأھمیة استخدام أحزمة األمان زیادة الوعي  

وكراسي تثبیت األطفال، واالمتثال للقوانین

حملة لتطبیق 

القوانین

حملة توعیة 

.اعالمیة

لقوانین حزام األمان إطار تنظیمي شامل 

.وكراسي تثبیت األطفال

مسودة منقحة 

لإلطار التنظیمي

تحدید 

التشریعات 

والعقوبات

تقییم اإلطار 

التنظیمي 

الحالي
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)2021یولیو-2020نوفمبر،األولىالتسعةاألشھرخالل(األولىالمرحلةنشاطاتتنفیذتم•

أنالمرحلةھذهنتائجوتبین.كوروناجائحةظروفتأثیربسببالتأخیربعضمنالرغمعلىبنجاح

.معقولبشكلالزمنياإلطارضمنالصحیحالمسارعلىیزالالالمشروع

التقریرفيھانتائجوتضمینالورشةھذهمناالنتھاءبعدالثانیةالمرحلةتنفیذیبدأأنلھالمخططمن•

:الثانیةالمرحلةأھدافوأھماألولى،للمرحلةالنھائي

انینللقوواالمتثالاألطفال،تثبیتوكراسياألمانأحزمةاستخدامبأھمیةالوعيزیادة

ھدافأیحققبمااألطفالتثبیتوكراسياألمانأحزمةلقوانینتنفیذيبرنامجوضع

األولىالمرحلةفيتنظیمھتمالذياإلطار

القادمةالخطوات



:للتواصل
خیر جدعان. د. أ

KJADAAN@GMAIL.COM
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