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 مذّكرة توضیحیة  
 حول ورشة عمل للجھات المعنیّة  

 األردن طفال فيالتنظیمي والتشریعي القائم لحزام األمان وكراسي تثبیت األ  باإلطار
 

 ظھراً ۱٤:۰۰صباحاً الى  ۹:۳۰ من ،۲۰۲۱ول/ أكتوبراألتشرین  12 
 فندق كمبنسكي، عمان، األردن 

 
 في األردنمشروع "الحد من الوفیات واإلصابات على الطرق ضمن 

 األطفال" من خالل زیادة استخدام حزام األمان وكراسي تثبیت 
 

 : الورشةخلفیة  .۱
شخص    ٦٤۳توفي    إذللوفیات واإلصابات الناجمة عن صدامات المرور.    أرقاماً مقلقةً الھاشمیة    المملكة األردنیةسجلت  

  األعباء وبالرغم من   .۱ملیون دینار أردني   ۳۲٤ما یقارب    ، والتي كلّفت المملكة۲۰۱۹جراء الصدامات المروریة التي وقعت عام  
الذي یتناسب مع خطورة ھذه المشكلة وتداعیاتھا الوخیمة ال تحظى قضایا السالمة المروریة باالھتمام  الكبیرة لصدامات المرور،  

 . على االقتصاد والمجتمع
من شأنھ أن یساھم  أحزمة األمان وكراسي تثبیت األطفال  تدنّي معّدل استخدام    نأ وتشیر أفضل الممارسات العالمیة إلى  

ً  یفتقر اإلطار التنظیمي لحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال القائم وأعداد اإلصابات الخطرة والوفیات.    ارتفاعفي    األردن   في حالیا
السائقین وركاب   قبل حزام األمان من    استخدام إذ یلزم ھذا اإلطار   والتحدیثات األساسیة لحمایة الركاب.   العناصرمن    إلى العدید

 استخدام في حال عدم  اً  دینار  ۱٥البالغة  و، ناھیك عن الغرامة غیر الرادعة  وال یلحظ ركاب المقاعد الخلفیة  ،المقاعد األمامیة فقط
   .الحزام

من    األردن   الحد من الوفیات واإلصابات على الطرق في وانطالقا من ھذا الوضع تنبثق أھمیة المشروع الحالي حول " 
األطفال"، والذي یتم تنفیذه من قبل اإلسكوا بالشراكة مع وزارتي الداخلیة والنقل  خالل زیادة استخدام حزام األمان وكراسي تثبیت

 المروریة. یة الھاشمیة، وعدد آخر من الجھات المعنیة العاّمة والخاّصة، وبتمویل من صندوق األمم المتحدة للسالمة  األردن  في المملكة
بھدف الحد    ذا المشروع إلى تطویر إطار تنظیمي شامل الستخدام أحزمة أمان الركاب ومقاعد حمایة األطفالویھدف ھ

من أعداد الوفیات واإلصابات الخطرة الناجمة عن صدامات المرور، باإلضافة الى صیاغة برنامج متكامل لتطبیق اإلطار التنظیمي  
 ۱۸تحقیق نتائج المشروع من خالل حزمة من األنشطة ضمن فترة زمنیّة تمتد لـ    المعدل یشمل دورة إعداد المدربین. ومن المتوقع

 شھر. 
الواقع،    نتائج  واستناداً وفي  نشاطاتالت  میدانیةالدراسة  ال  إلى  مؤخرا ضمن  تنفیذھا  تم  أن  المشروع ي    معدالت  تبیّن 

٪ لركاب ۲٪ لركاب المقاعد األمامیة، و۹٪ للسائقین، و۲۳  كالتالي:  توزعتاالستخدام الفعلي لحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال  
 . ٪ لكراسي حمایة االطفال۸و المقاعد الخلفیة،

 
 
 

 
1 Annual Report 2019, Public Security Directorate, 2019, https://www.psd.gov.jo/images/docs/TrafficRep2019.pdf 

http://www.psd.gov.jo/images/docs/TrafficRep2019.pdf
http://www.psd.gov.jo/images/docs/TrafficRep2019.pdf
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 ورشة العمل: ھداف أ .۲
اإلطار التنظیمي والتشریعي على وجھ الخصوص،  و.  في األردن   المروریة  سالمةالوضع الحالي للورشة العمل    ستتناول

تھدف ورشة  سالدول الرائدة في ھذا المجال. كما   بعض  عرض تجارب باإلضافة إلى.  القائم لحزام األمان وكراسي تثبیت االطفال
مناقشة النتائج المتعلقة بتحدیث اإلطار التنظیمي والتشریعي لحزام    المروریة في  نیّة بالسالمةعالجھات المإشراك مختلف    إلىالعمل  
  المشورة للحكومة  في تقدیم  األطفال، وتبادل الخبرات بین جمیع األطراف لخلق أرضیة مشتركة للتعاون وكراسي تثبیت األمان

 .بشأن مقترح تحدیث اإلطار السالف الذكر
 : العمل لورشة  لرئیسیةااألھداف 
 ؛بدعم أنشطة المشروع التزام الجھات المعنیّةبراز إ •
 ا؛ منھ كلّ اختصاص  الجھات المعنیّة، حسب من طرف أنشطة المشروع تنفیذ فيالتعاون وتعزیز المشاركة  •
ات الناجمة عن الصدامات  من أجل تخفیض عدد الوفیات واالصابالجھات المعنیّة  بمشاركة  مشتركة  إعداد خطة عمل   •

 زام االمان وكراسي تثبیت االطفال.زیادة استخدام حمن خالل  المروریة
 المخرجات المتوقعة من ورشة العمل:

 .یّةنالجھات المع شطة المشروع وتحدید مصالح ومھام فھم أفضل ألن  •
 .على اإلجراءات الالزمة لسد فجوات اإلطار التنظیمي الحالي بین الجھات المعنیّةالتوافق  •
 .  من أجل تنفیذ التغییرات المتوافق علیھا الجھات المعنیّة الحصول على دعم  •

 
 مؤقت:العمال األجدول  .۳

 جلسة افتتاحیة 
توجیھیة،   • البیئةكلمة  وشؤون  والمروریة  العامة  السالمة  مدیریة  مدیر  وزارة عطوفة   ،

   الداخلیة
 سكوا اإل د.یعرب بدر، المستشار اإلقلیمي للنقل واللوجستیات ،  •
  اإلسكوا، عروللمش أ.د خیر جدعان، كبیر المستشارین •

9.30-9.45 

 ( فریق اإلسكوا) األردن الجلسة األولى: وضع السالمة المروریة في
، أ.د خیر  األردن  نظرة عامة حول مشروع صندوق األمم المتحدة للسالمة المروریة في •

 د  ۱٥ .الجدعان، اإلسكوا
، م. آیات األردن   مراجعة اإلطار التنظیمي القائم لحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال في •

 د  ۱٥ .قرالة، اإلسكوا

9.45-10.15 

االستخدام   المتقدمة ذات معدالت  الدول  تجارب  المستوحاة من  الفضلى  الممارسات  الثانیة:  الجلسة 
(م. إیفا    األردن  في   القائم المرتفعة ألحزمة األمان وكراسي تثبیت األطفال لتحسین اإلطار التنظیمي  

  ) ، مدیرة وحدة سالمة النقلحمودة، وزارة النقل، ھیئة تنظیم قطاع النقل
 حزمة األمان وكراسي تثبیت األطفالأل  میةیاألطر التنظأفضل الممارسات العالمیة في مجال   •

فيو الحالي  التنظیمي  اإلطار  لتحسین  المطلوبة  ساكاشیتا، األردن  التغییرات  تشیكا  د.   ،

10.15-11.15 
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 د  20 .اإلسكوا
المروریة وفي    األردن  تجربة الفارج باطون • السالمة  األمان،مجال  م.   االمتثال ألحزمة 

 د  10  .األردن ، الفارج باطونسامر الكردي
 د  ۷ .مؤسسة سرین ، السیدة رند طبیشات،األردن النموذج الشبابي للسالمة المروریة في •
 الوقایة من اإلصابات، ألطفال مدارس أكثر وعیًا وإطالًعا وتمكینًا فيفكر أوالً: برنامج   •

 د  ۷  .، الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیةالسیدة دالیا زاید ،األردن
 ۲۰نقاش مفتوح 

 استراحة قھوة  11.15-11.45

في السالمة المروریة في تحسین اإلطار التنظیمي القائم ألحزمة    الجھات المعنیةالجلسة الثالثة: دور  
مدیر مدیریة السالمة العامة    ،عامر الجعافرةالسید  (عطوفة    األردن  في  األمان وكراسي تثبیت األطفال

 ) وزارة الداخلیة والمروریة وشؤون البیئة،
 د  ۱٥ .، وزارة النقلكات، م. مجدي براألردن  سالمة النقل في •
في • المروریة  السالمة  المرورياألردن  واقع  المعھد  دحادحة،  م.عبد�  مأمون  األردن  ،  م.  ي 

 د  ۱٥ .محارمة، إدارة السیر
یة ومجاالت التحسین في اإلطار التنظیمي القائم لحزام  األردن  المقاییسودور مؤسسة المواصفات   •

 د ۱٥ .مدیریة التقییسكراسي تثبیت االطفال، م. الحارث الشبول، واألمان 
لحزام   دور إدارة ترخیص السواقین والمركبات ومجاالت التحسین في اإلطار التنظیمي القائم •

 د  ۱٥ .إدارة ترخیص السواقین والمركبات ،كراسي تثبیت االطفال، م. عماد علیماتواألمان 
الشباب دور الشباب في السالمة المروریة بین الرمزیة والتمكین، م. سناء خصاونة، تحالف   •

 د  ۷العالمي من أجل السالمة المروریة. 
یة للوقایة  األردن  یة في مجال السالمة المروریة، م. وفائي مسیس، الجمعیةاألردن دور الجمعیة •

 د   ۷من الحوادث المروریة. 

11.45–13.00 

 )د. یعرب بدر، اإلسكواوالتوصیات (أ.د خیر الجدعان،  عمل انشطة المشروعالجلسة الرابعة: خطة 
، م. آیات قرالة،  بنود مقترحة في مجال تطویر اإلطار التنظیمي القائم لحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال

  :اإلسكوا
 دقائق) ٥لحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال ( : الجانب التشریعي۱البند • 
 دقائق)  ٥وكراسي تثبیت األطفال ( أحزمة األمانباستخدام  رفع مستوى الوعي لدى الركاب :۲البند • 

 دقائق)  ٥( تطبیق قانون حزام األمانوإنفاذ  :۳• البند 
تعلیمات السالمة والمواصفات الفنیة المتعلقة بحزام األمان وكراسي تثبیت األطفال والفحص   :٤البند  •  

 دقائق) ٥الفني الدوري للمركبات (
 دقیقة) 40التوصیات والختام (

13.00-14.00 

 غداء استراحة ال
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 :المشاركون .٤

من القطاع الخاص والمنظمات مشاركین  حضور  لى  إضافة  باإل،  ممثلو الجھات المعنیّة الرئیسیّةورشة العمل  سیشارك في  
 غیر الحكومیة. 

 الجھة   
 مدیریة السالمة العامة والمروریة وشؤون البیئة/ وزارة الداخلیة   ۱
 من العام/ وزارة الداخلیة  ي / مدیریة األاألردن  المعھد المروري  ۲
 من العام/ وزارة الداخلیة  دارة ترخیص السواقین والمركبات / مدیریة األإ ۳
 من العام/ وزارة الداخلیة  دارة السیر/ مدیریة األإ ٤
 البیئة/ وزارة النقلومدیریة سالمة النقل  ٥
 ھیئة تنظیم قطاع النقل البري/ وزارة النقل   ٦
 یة األردن  المقاییس ومؤسسة المواصفات  ۷
 مركز تدریب السائقین/ نادي السیارات الملكي  ۸
 الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة   ۹

 مؤسسة سرین   ۱۰
 األردن باطونشركة الفارج  ۱۱
 تحالف الشباب العالمي للسالمة المروریة   ۱۲
 یة للوقایة من الحوادث المروریة األردن  الجمعیة ۱۳

 
 :نموذج تسجیل الحضور

  الرابطمن خالل  للمشاركة في الورشة المرجو التسجیل
 للتواصل: 

   kjadaan@gmail.comبرید:  للمشروع أ.د خیر جدعان، كبیر المستشارین •
 للمشروع مستشارة السالمة المروریةیات قرالھ، . آم •

 ayat_alqaralleh@yahoo.com برید:
 ۰۰۹٦۲۷۷۹٦۲۸٤٦۸ھاتف: 

https://www.surveymonkey.com/r/RoadSafetyWorkshopJordanJDRM69S
mailto:kjadaan@gmail.com
mailto:ayat_alqaralleh@yahoo.com
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