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الترشیعات-جماالت التطو�ر
امية واخللفية حيث جيب �ىل مجیع الراكب يف املر�بة ارتداء ٔأحزمة أ�مان اخلاصة هبم �شلك حصیح يف املقا�د أ�م. 1

.یو�د ٔأحزمة املقا�د
یح �اًما اس�ت�دام حزام أ�مان �شلك حصیح ٔأو تثبيهتم �شلك حص 18جيب �ىل الراكب ا��ن تقل ٔأعامرمه عن . 2

).حزام ٔأمان، �رايس تثبيت أ�طفال �ىل خمتلف اشاكلها(�لوس�ی� املناس�بة 
.ٔأحزمة املقا�دجيب تثبيت أ�طفال يف احلافالت املدرس�یة بأٔحزمة أ�مان �لطریقة الصحیحیة وحيث یو�د. 3



الترشیعات-جماالت التطو�ر
:لك من �ر�كب خمالفة)  أٔ .د70-50(یعاقب بغرامة من -4
.هزة بأٔحزمة املقا�د�دم اس�ت�دام حزام أ�مان ٔأو اس�ت�دام حزام أ�مان �شلك �ري حصیح يف املقعد أ�مايم واخللفي، يف املر�بات ا� •
نظام التثبيت �اًما دون اس�ت�دام حزام أ�مان �شلك حصیح ٔأو تثبيهتم �شلك �ري حصیح يف18نقل الراكب ا��ن تقل ٔأعامرمه عن •

.املناسب للطفل
.�اًما يف املقا�د أ�مامية12نقل أ�طفال دون سن •
ة حبزام ٔأمان مناسب من قيادة مر�بة حبزام ٔأمان �ري مناسب يف املقا�د أ�مامية واخللفية ، مع أ��ذ يف �عتبار ٔأن �كون الس�یارة جمهز •

.ا�و� اليت مت تصنیعها فهيا



الترشیعات -جماالت التطو�ر
وٕالزام راكب املقعد جيب �ىل مجیع مر�بات الراكب ، والنقل العام ، والشحن ، وسائقي الشاحنات اس�ت�دام حزام أ�مان �شلك حصیح. 5

.أ�مايم واخللفي �س�ت�دامه ٔأثناء التنقل �ملر�بة ای� توفرت ٔأحزمة أ�مان

التثبيت �اًما اس�ت�دام حزام أ�مان �شلك حصیح ٔأو تثبيهتم �شلك حصیح يف نظام18جيب �ىل الراكب ا��ن تقل ٔأعامرمه عن . 6
.44و 129املناسب للطفل وفقًا لالحئة أ�مم املت�دة رمق 

ت�دة رمق �اًما �س�ت�دام ٔأحزمة أ�مان ٔأو مقا�د أ�طفال املناس�بة وفقًا لالحئة أ�مم امل 12جيب تثبيت أ�طفال ا��ن تقل ٔأعامرمه عن . 7
، يف املقا�د أ�مامية واخللفية يف املر�بات حي� لزم44و 129

.�اًما12ال دون سن جيب ٔأن �كون مجیع س�یارات أ�جرة ومر�بات النقل العامة جمهز�ن لكرايس تثبيت أ�طفال يف �ا� نقل أ�طف. 8



الترشیعات-جماالت التطو�ر
.�اًما يف املقا�د أ�مامية12حيظر �ىل السائق اصط�اب أ�طفال دون سن . 9

.ارتداء حزام أ�مان يف ماكن �ر�یبه) بغض النظر عن العمر(مس 135او ا��ن �زید ارتفاعهم عن 12جيب �ىل أ�طفال فوق معر . 10

.واء ٔأمايم ،�كون الطفل يف نظام تأٔمني أ�طفال املوا�ه لل�لف ، حيث یمت وضع الطفل يف مقعد محمي بواسطة كيس ه. 11

.لل�لفجيب ٕالغاء تنش�یط الوسادة الهوائیة يف �ال تثبيت الطفل يف �رايس تثبيت أ�طفال من النوع املوا�ه. 12



الترشیعات-جماالت التطو�ر
:جيب �ر�یب �رايس تثبيت أ�طفال �شلك حصیح يف املر�بة �س�ت�دام. 12
نقاط3حزام قطري • 
نقطة2حزام مقعد • 
ISOFIXنقاط تثبيت • 

.مع ��ذ بعني أ�عتبار نوع وتصممي �رايس التثبيت املس�ت�دمة
، ) الوركني(ام احلوض جيب ٔأن �كون احلزام منخفًضا فوق عظ. جيب ارتداء حزام الكتف �رب الكتف ووسط الصدر بعیًدا عن الرقبة. 13

.جيب �دم ارتداء حزام الكتف حتت ا�راع ٔأو �لف الظهر ٔأو تثبيته �لف املقعد). البطن(ٔأسفل املعدة 



الترشیعات -جماالت التطو�ر
مزودة ) ٔأی� لزم(حيظر �سجیل مر�بات الراكب ومر�بات النقل والشحن العامة والشاحنات ٕاال ٕاذا اكنت املقا�د أ�مامية واخللفية . 14

.الكتف املقابلمبساند للرٔأس ومجمو�ة من ٔأحزمة أ�مان من النوع ا�ي �ربط اجلسم حبركة دا�ریة من احلوض و قطرً� من احلوض ٕاىل
.جيب ٔأن �كون مجیع احلافالت املدرس�یة مزودة حبزام أ�مان املناسب يف املقا�د أ�مامية واخللفية. 15
مان للسائق مس�توردة ومصنعة حملیًا مزودة بأٔحزمة أٔ ) س�یارات راكب متوسطة(جيب ٔأن �كون احلافالت واحلافالت املتوسطة . 17

.د املناس�بةجيب ٔأن �كون املقا�د اخللفية لل�افالت واحلافالت املتوسطة جمهزة بنوع ٔأحزمة املقا�. والراكب أ�مايم واخللفي



املواصفات واملقایيس-جماالت التطو�ر
يس تثبيت أ�طفال وضع خطة معلیة لضامن �متثال للمعایري املعمتدة ٔ�حزمة أ�مان ، ومقا�د أ�طفال يف الس�یارة املس�توردة ، و�را•

.  ملر�بات وامجلارك أ�ردنیةأ�ردنیة و ٕادارة �رخيص السائقني وااملواصفات واملقایيس مع مؤسسة الوثیق املس�توردة ٕاىل أ�ردن �لتعاون 
ٔأیًضا ، اع�د معایري وطنیة لكرايس تثبيت أ�طفال وتعز�ز وا�د من حزام أ�مان واملثبتات



ٕانفاذ القوانني / التطبیق-جماالت التطو�ر

ٕانفاذ محالت تطبیق �شلك دوري و ممهنج •
لخمس س�نوات القادمة �ىل اس�ت�دام حزام أ�مان ومقا�د أ�طفاللوضع خطة س�نویة محل� ٕانفاذ •



محالت توعیة و ٕا�الم -جماالت التطو�ر
 من �الل اجلهات املعنیة تنظمي مح� توعیة وٕا�الم طوی� املدى حول حزام أ�مان و�رايس تثبيت أ�طفال �ىل مدى الس�نتني املقبلتني•

.بعد ٕانهتاء املرشوع الس�تدامة النتاجئ. من القطا�ني اخلاص واحلكويم

رق �سبب التنقل بدون بناء جسل بیا�ت متاكمل عن اس�ت�دام حزام أ�مان و�رايس تثبيت أ�طفال و�دد الوفيات وإالصا�ت �ىل الط•
.ٔأحزمة وبدون قيود



فالحوار مع اجلهات املعنیة �ٕالطار التنظمي والترشیعي حلزام أ�مان و�رايس تثبيت أ�ط

التوصیات واخلتام 
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