


دور الجمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرق

و المساهمة بجهود تحقيق السالمة المرورية
وقايةبالتعنيالتياألردنفيالوحيدةالتطوعيةالجمعيةوهي1975عامالجمعيةتأسست*

.المروريةالسالمةمستوىورفعالطرقحوادثمن

)  ان رؤية الجمعية هي العمل على أن يكون األردن خال من القتلى بسبب حوادث الطرق*
vision O ) الوفيات من جراء حوادث الطرق –رؤية صفر.

الجمعية أهداف *

األخبارألبرزخاللهاوتتطّرقأشهر3كلالسالمةطريقمجلةالجمعيةتصدر*
.الجمعيةنشاطاتوأبرزالمروريةالسالمةعالمفيالمستجدةوالموضوعات

تسعةهاولوالخاصةالحكوميةالقطاعاتمختلفمعوالتشاركيهالدعمعلىالجمعيةتعتمد*
.المملكةمحافظاتمختلففيفروع

التيليةالحااالداريةالهيئةقامتوقدسنواتثالثكلتنتخباداريةهيئةالجمعيةتدير*
:أهمهاومنواألعمالاالنجازاتمنبالكثير2019عامتموزشهرفيانتخبت



المجالياباشحسينلمعاليللجمعيةالفخريةالرئاسةتسليم•



حسين تشريف الرئيس الفخري للجمعية معالي

ة هزاع المجالي لمناقشة استراتيجية الجمعي



تحت رعاية معالي حسين هزاع المجالي الرئيس الفخري للجمعية اطالق 

في 2030الى 2021عقد عمل االمم المتحدة للسالمة المرورية )مبادرة 

. االسبوع العالمي للسالمة على الطرق ) مفر الجمعية وتزامنا مع 



في مقر الجمعية وتزامنا مع ( 2030الى 2021عقد عمل األمم المتحدة للسالمة المرورية )اطالق مبادرة 

(األسبوع العالمي للسالمة على الطرق )



رئيس الجمعية يدعو وزارة التربية والتعليم

الدخال السالمة المرورية بالمناهج الدراسية



عمل محاضرات لطالب المدارس في قاعة أيمن المعشر وهي مخصصه ومجهزه لمحاضرات للطالب 

.



-:عقد ندوات حواريه متعدده منها 

.الندوة العلمية التوعوية باالشتراك مع جمعية السيارات الكالسيكية وادارة السير والمعهد المروري األردني في مقر الجمعية -

.الندوةالحوارية حول الواقع المروري على الطرقات في محافظة البلقاء التي عقدت في السلط-

.الندوة الحوارية التي عقدت في الزرقاء والتي كان محورها النقاط والمواقع الخطرة في المحافظة -

ركة بدجت لتأجير تم القاء محاضرات توعوية في مدرسة الحسن البصري الثانوية للبنين وكذلك شركة زين لالتصاالت في مقر الشركة وكذلك ش-

.السيارات ومدرسة المأمون الساسية للبنين في القويسمه 



:المشاركة في مؤتمرات عديده منها 

وأمين سر مؤتمر النقل المستدام بحضور وزراء النقل في األردن ومصر والعراق الذي عقد في عمان بمشاركة رئيس الجمعية-

.الجمعية 

ر الجمعية المهرجان الدولي للطفوله والشباب حول الثقافة والسالمة الطرقية في مدينة الجديدة في المغرب بمشاركة أمين س-

المهندس طارق أبو محفوظ







شهرفييدالسوفيستوكهولممدينةفيالطرقعلىللسالمةالثالثالعالميالوزاريالمؤتمر

يةالجانبواللقاءاتاألردنعنممثالالمؤتمربهذاالجمعيةرئيسشاركحيث2020شباط

.المؤتمرهامشعلى



-:عقد اجتماعات متعدده وكثيرة نذكر منها 

.األردنيين ونائبه في مقر النقابة اجتماع رئيس الجمعية مع نقيب المهندسين 

–عقد لقاءات متعددة نذكر منها 
وتحديد لقاء رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة االدارية مع وزراء نقل سابقين في مقر الجمعية للتداول في موضوع حوادث الطريق الصحراوي

.المسؤولية القانونية لكل طرف من المعفيين عند وقوع حادث وكذلك اخراج المجلس األعلى للسالمة على الطرق الى حيز الوجود 



اجتماع رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة االدارية مع أمين عمان الكبرى معالي يوسف الشواربه في مقر األمنة من 

أجل الدعم والتشاركية 



اجتماع في مديرية األمن العام مع مساعد مدير األمن العام للمرور وبحضور مدير دائرة السير ومدير 

.المعهد المروري ومدير الدوريات الخارجية 



ورة القيادة مقر الجمعية وشملت الدغديرولشركة سنيوره في –عقد دورة تدريبية لسائقي شركة نستله 

ين الوقائية وادارة سالمة أساطيل النقل ، ودور الجمعية في الحد من حوادث الطرق على يد محاضرين مختص



سالمة قاء مع مجلس األعيان وتقديم نبذه عن رؤية الجمعية ونشاطاتها وانجازاتها وحقائق الل

لس المرورية ومفهومها والجهود المبذولة لرفع مستوى السالمة المرورية وأهمية انشاء المج

األعلى للسالمة على الطرق 



لقاء رئيس وأعضاء الهيئة االدارية في الجمعية مع مجلس 

النواب لمناقشة انشاءالمجلس األعلى للسالمة على الطرق



أشكر لكم حسن استماعكم


