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 ورشة عمل

 في األردن األطفال حماية مقاعداألمان ومة زألح لمناقشة اإلطار التنظيمي المقترح 
 2022سبتمبر /أيلول 15فندق فيرمونت، ردن، عّمان األ

 

 مذّكرة توضيحية
 

 "استخدام حزام األمان ومقاعد حماية األطفال ةوإصابات المرور في األردّن من خالل زيادوفيّات مشروع "الحد من ضمن 

مقترح ألحزمة اإلطار التنظيمي السيتم عقد ورشة عمل لمناقشة  الممّول من قبل صندوق األمم المتّحدة للسالمة المروريّة

 والمشاركين فيها: لمكونات الورشة، وفيما يلي توضيحاً األطفال في األردن مقاعد حمايةاألمان و

 :الورشةخلفية  .1

الحد من وفيّات وإصابات المرور في األردّن من خالل زيادة استخدام حزام األمان ومقاعد حماية ضمن مشروع " 

األردنية المملكة  في األطفال حماية ومقاعد األمان لحزام حاليا القائم التنظيمي لإلطار تفصيلي تقييماألطفال"، فقد تم إجراء 

 :خالل من وذلك ،)اإلطار التنظيمي( الهاشمية

 والتعليمات ذات العالقة القوانين مراجعة 

 الكترونية المنصات عبر او هاتفية طريق مكالمات عن او مباشر، بشكل المعنية الجهات مع مقابالت إجراء 

 المركبات في االطفال حماية ومقاعد ماناأل لحزام الفعلي االستخدام معدل لرصد ميدانية دراسة إجراء 

 عقوبات عدم ذلك في بما االطفال حماية ومقاعد االمان حزام تشريعات مجال في العالمية الممارسات أفضل مراجعة 

 المركبة بتجهيزات المتعلقة العالمية والمعايير االلتزام

 12التي عقدت في فندق كمبنسكي في عّمان بتاريخ  التنظيمي لإلطار التفصيلي التقييم نتائج لمناقشة عمل ورشة تنظيم 

 القطاعين فيالمعنية  الجهات جميع مع والتعاون بالتنسيقو، برعاية وزارة الداخليّة 2021تشرين األّول/ أكتوبر 

  والخاص والمجتمع األهلي الحكومي

 يتضمن ،تنظيمي مقترح إلطار منقحة مسودة ونالخبراء الوطنيا وفريق االسكو ، أعدّ كل ما سبقوانطالقا من 

ذات الصلة تعديالت لبعض فقرات قانون السير النافذ ولألنظمة ، إضافة إلى التنفيذ وخطة والمعايير والعقوبات التشريعات

في هذا المجال، والتي تم التطّرق لها في المرحلة بما ينسجم مع الممارسات العالمية أحزمة األمان لتحقيق زيادة االلتزام باستخدام 

 األولى من المشروع. 

 ورشة العمل: هداف أ .2

 وسوف يتم عرض مناقشة مقترح تطوير اإلطار التنظيمي المعدّ من قبل اإلسكوا والخبراء الوطنيين. ورشة العمل ستتناول

التي تم اقتراحها والتشريعات  التعديالت مناقشةورشة العمل الى  وتهدف  .المقترحطار التنظيمي لإل منقحة مسودة ومناقشة

 .في المملكة األردنيّة الهاشمية الجديدة المقترحة لإلطار مع الجهات المعنية

 :العمل لورشة لرئيسيةااألهداف 

  والتعليمات والمواصفات ذات  واألنظمةللقوانين التعديالت واإلضافات لإلطار التنظيمي المقترح وبيان عرض مفصل

 .ركباتمان ومقاعد جلوس االطفال في الماأل بأحزمةالعالقة 

  بمقترحات التعديالت واإلضافاتأخذ رأي الجهات المعنيّة في المملكة األردنية الهاشمية.  

  يتوافق مع الظروف العتماد التعديالت المقترحة على المستويات التنظيمية والتشريعية بما على خارطة طريق االتفاق

 والسياسة العاّمة لتحسين السالمة المرورية فيها. لكة األردنيّة الهاشمية مالخاّصة للم

  بما في ذلك تحديد دور كل من الجهات المعنية للوصول إلى خطة  كيفية تنفيذ اإلطار التنظيمي المقترحواعتماد مناقشة

 .تنفيذ ناجحة

  وصوال إلى أنجع السبل لوضع خطة تنفيذ ناجحةاستقراء آراء واقتراحات المشاركين 
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 :المخرجات المتوقعة من ورشة العمل

 المقترح. اإلطار التنظيمي لحوهات المعنية جالتعليقات أراء و 

  بعين االعتبار بآراء مختلف الجهات المعنيّة.  آخذا اإلطار التنظيمي المقترحمعتمدة لتنفيذ مسودة خارطة طريق 

 المؤقت:عمال األجدول  .3

 المتحدثون العنوان الساعة

 9.30- 

10.00 
 استقبال وتسجيل المشاركين

  

10.00-

10.30 
 الجلسة االفتتاحية

 عطوفة محافظ العاصمة مندوبا عن  ،كلمة توجيهية

 معالي وزير الداخلية 

 .يعرب بدر، المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات،  د

 االسكوا

 .الوطني للمشروعالمدير خير جدعان،  أ. د 

  مديرية السالمة العاّمة والمرورية وشؤون عطوفة مدير

 في وزارة الداخليّة  البيئة

 مديريّة سالمة النقل والبيئة في وزارة النقل 

10.30-

11.00 

إلطار التنظيمي مفصل لعرض  الجلسة األولى:

األطفال،  ألحزمة األمان ومقاعد حماية المقترح

األنظمة والتعديالت واإلضافات للقوانين  وبيان

 ذات العالقة الحالية والتعليمات والمواصفات

 (دقيقة 15) ،للمشروع المستشار القانوني، بسام السلفيتي 

  .(دقيقة 15) مستشارة السالمة المرورية، ،ةآيات قرالم 

11.00-

11.30 

لالستماع إلى أراء الجلسة الثانية: جلسة حوارية 

 الجهات المعنيّةومالحظات 

 ميّسر الحوار :  

 (السيد أحمد عبيداتوزارة الداخلية )ممثل  -

   )د. يعرب بدر( ممثل فريق المشروع -

11.30-

12.00 
 استراحة قهوة

12:00 – 

12:30 

خارطة طريق العتماد مقترح  :الثالثةالجلسة 

التعديالت المقترحة على المستويات التنظيمية 

مع الظروف الخاّصة  والتشريعية بما يتوافق

ملكة األردنيّة الهاشمية والسياسة العاّمة ملل

 لتحسين السالمة المرورية فيها

  عرض تقديمي لمقترح خارطة الطريق لتبني وتنفيذ

 (ةآيات قرالم. )المقترح، فريق المشروع 

 إمكانية تنفيذ  عرض تقديمي من وزارة الداخلية لتصور

 (السيد أحمد عبيدات)والتحديات المتطلبات  ،المقترح

عروض تقديمية من الجهات المعنية عن دور كل جهة  تنفيذ كيفية مناقشة واعتماد  :الرابعةالجلسة -12:30
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تحديد دور كل من واإلطار التنظيمي المقترح  13:30

 الجهات المعنية

ومساهمتها من أجل تبني وتنفيذ المقترح )يتم تحديد أسماء 

  (:ممثلي الجهات الحقا  

 إدارة السير  .1

 المعهد المروري األردني .2

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات .3

 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية .4

 سالمة النقل والبيئة/ وزارة النقل ةمديري .5

 هيئة تنظيم قطاع النقل البري .6

13:30-

14:00 
 التوصيات الجلسة الختامية:

  والمرورية وشؤون مديرية السالمة العاّمة  /وزارة الداخلية

 البيئة

  وزارة النقل / مديريّة سالمة النقل والبيئة 

 .المدير الوطني للمشروعخير جدعان،  أ. د 

 .يعرب بدر، المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات،  د

 االسكوا

14:00-

15:30 
 استراحة الغداء
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 :المشاركون .4

سيشارك في ورشة العمل ممثلو الجهات المعنيّة الرئيسيّة، باإلضافة إلى حضور مشاركين من القطاع الخاص 

 والمنظمات غير الحكومية. 

 

 مديرية السالمة العامة والمرورية وشؤون البيئة/ وزارة الداخلية   .1

 مديرية الشؤون القانونية / وزارة الداخلية  .2

 المعهد المروري األردني / مديرية األمن العام/ وزارة الداخلية   .3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات / مديرية األمن العام/ وزارة الداخلية   .4

 إدارة السير/ مديرية األمن العام/ وزارة الداخلية   .5

 مديرية سالمة النقل والبيئة/ وزارة النقل  .6

 هيئة تنظيم قطاع النقل البري/ وزارة النقل   .7

 ممثلين عن مجلس األعيان  .8

 ممثلين عن مجلس النواب  .9

 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية   .10

 دائرة عمليات المرور / أمانة عمان الكبرى  .11

 مركز تدريب السائقين/ نادي السيارات الملكي  .12

  المملكة األردنيّة الهاشمّية الجهة الممثلة لشركات التأمين العاملة في  .13

 مديرية السالمة المرورية / وزارة األشغال العامة واإلسكان  .14

 جمعية البنوك في االردن  .15

 االتحاد العربي للنقل البري    .16

 دائرة الجمارك األردنية   .17

 حوادث الطرقالجمعية األردنية للوقاية من   .18

 

 :نموذج تسجيل الحضور

 الرابطللمشاركة في الورشة المرجو التسجيل من خالل 

 للتواصل:

 خير جدعان .دأ.

 المدير الوطني للمشروع

  gmail.comkjadaan@ : البريد اإللكتروني 

 00962796222868الهاتف النقال: 

  ةم. آيات قرال

 لمشروعل مستشارة السالمة المرورية

 ayat_alqaralleh@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 00962779628468: الهاتف النقال

 

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

