
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 ملخص عن مشروع: 
 " األطفالحماية  مقاعد وفي األردن من خالل زيادة استخدام حزام االمان المرور "الحد من وفيات وإصابات 

 
صندوق من بتمويل ومع وزارتي الداخلية والنقل في المملكة األردنية الهاشمية،  اإلسكوا بالشراكة منظمة قيد التنفيذ من قبل

 ( UNRSF) األمم المتّحدة للسالمة المرورية

المرورية   للسالمة  المتحدة  األمم  الطرق  علىيعمل صندوق  المختلفة لجعل  المرور  أمانًا لجميع   معالجة قضايا سالمة  أكثر 
 الصداماتالناجمة عن    الخطرة صابات  واإل  للوفياتمستدام  التخفيض  الالمستخدمين في كل مكان، وذلك من خالل العمل على  

ملموس ومستدام في    أثرويتم ذلك من خالل تمويل مشاريع ذات    . أعباء اقتصادية واجتماعية  منعنها  وما يترتب    المرورية،
على منحة من قبل الصندوق لتمويل أنشطة مشروع "الحد من   البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقد حصلت األردن

 . "األطفالحماية  ومقاعدفي األردن من خالل زيادة استخدام حزام االمان وفيات وإصابات المرور 
  بهدف  األطفالومقاعد حماية  شامل الستخدام أحزمة أمان الركاب  تنظيمي    هذا المشروع إلى تطوير إطار  ويهدف

لتطبيق اإلطار متكامل    المرور، باإلضافة الى صياغة برنامج  صداماتأعداد الوفيات واإلصابات الخطرة الناجمة عن  الحد من  
من خالل حزمة من األنشطة ضمن فترة  نتائج المشروع  مدربين. ومن المتوقع تحقيق  الدورة إعداد    يشملالمعدل  التنظيمي  

 شهر.   18زمنيّة تمتد لـ  
ويتم فيما يلي تقديم خالصة للمخرجات الثالثة المستهدفة من المشروع واألنشطة المرتبطة بها، والتي يتم تنفيذ بعضها بشكل  

 متزامن: 

 االطفال  حماية ومقاعدألحزمة أمان الرّكاب إطار تنظيمي شامل   مقترح إعداد: أوال

 حماية االطفال  ومقاعدلحزام أمان الرّكاب   القائمتقييم اإلطار التنظيمي   ❖

القائم  • التنظيمي  لإلطار  تفصيلي  األمان    حاليا  تقييم  األطفاللحزام  حماية  من خالل األردنفي    ومقاعد  وذلك   ،
القوانين   المعنية    العمليةتشمل    . والتعليماتمراجعة  الجهات  مع  مقابالت  طريق  إجراء  عن  او  مباشر،  بشكل 

 الكترونية.  منصاتال  عبر وامكالمات هاتفية 

 . في المركبات االطفالحماية ومقاعد إجراء دراسة ميدانية لرصد معدل االستخدام الفعلي لحزام االمان  •
 التشريعات والمعايير ذات الصلة   حول العالمية  الممارسات  أفضل مراجعة ❖

االطفال بما في ذلك عقوبات    حمايةومقاعد  مراجعة أفضل الممارسات العالمية في مجال تشريعات حزام االمان   •
 والمعايير العالمية المتعلقة بتجهيزات المركبة.  اإللتزام عدم  

االطفال القائم في  حماية  ومقاعد  األمان    التنظيمي لحزام عقد ورشة عمل لمناقشة نتائج التقييم التفصيلي لإلطار   •
 .األردن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص

 اجتماع مع البرلمانيين لمناقشة تعديل اإلطار التنظيمي القائم.  •
 مقترح تطوير اإلطار التنظيمي لحزام األمان ومقاعد حماية األطفال  تقديم ❖

تطوير   • مقترح  حول  منقحة  مسودة  التنظيميإعداد  األمان    اإلطار  حماية  لحزام  ذلك   بما  األطفال،ومقاعد  في 
التنفيذ،   والمعايير وخطة  والعقوبات  يواكب  والتشريعات  ثم    أفضلبما  ومن  العالمية.  مع   االجتماعالممارسات 

 إلطار ا لهذا الجهات المعنية لمناقشة التعديالت الالزمة
  



 
 

 
 

 

 

 

   بها المتعلقة  القائمة  بالقوانين االلتزام زيادة نسبةو ومقاعد حماية األطفالرفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان : اثاني

 لرفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان ومقاعد حماية األطفال  وطنية توعية  حملة ❖

   األطفالومقاعد استخدام حزام األمان  أهميةحول  وعي االفرادمستوى  لقياس   استطالعات رأي إجراء •

العالمية  ومراجعة   • بدراسة أفضل الممارسات  التوعية الخاصة  االمان  استخدام  في مجال حمالت  ومقاعد  حزام 
 . االطفالحماية 

الميسرة لتمكين االفراد من شراء مقاعد أطفال  عقد   • القطاع المصرفي للبحث في برنامج للقروض  اجتماع مع 
 . المرجوة الحماية لهم   توفر عالمية بمواصفات

تنفيذ  خطة  المختصة في مجال االعالم للبحث في    الجهاتذلك    في  بماالمعنية    مع الجهات  تنسيقية  اتاجتماععقد    •
لحملة  البدء في التنفيذ الفعلي    قبل  الخطة  على  التوافق  سيتم حيث    ، ردناألفي    توعية على المستوى الوطنيحملة  

 التوعية.

 تنسيقية لتصميم حملة التوعية األنسب.   اجتماعاتعقد   •

 من اجل  رفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان ومقاعد حماية األطفال. الوطنية التوعيةالتنفيذ الفعلي لحملة  •
 استخدام حزام االمان ومقاعد حماية األطفال لزيادة نسبةتطبيق قوانين المرور القائمة  ل حملة ❖

حزام  تطبيق قوانين المرور المتعلقة باستخدام  مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية حول تصميم حمالت   •
  .األطفالاالمان ومقاعد حماية 

     .العام تنسيقي مع مديرية االمن  عقد اجتماع •

المتعلّقة بحزام األمان ومقاعد حماية األطفال   القائمةالتشريعات    تطبيق  لتعزيز  شاملةتطبيق  حملة    وتنفيذ  تصميم  •
 . المعنيين كل مع بالتنسيق

التوعية  حملة  انتهاء بعد ومقاعد حماية األطفالمعدل االستخدام الفعلي لحزام االمان لتقييم  دراسة ميدانية إجراء  •
 . القوانين ذات الصلة القائمة حالياتطبيق  وحملة

 
  األطفالومقاعد حماية األمان طار التنظيمي المعدل لحزام إللتنفيذ وتطبيق ابرنامج إعداد    :اثالث

 ل تدريب المدربين حول اإلطار التنظيمي المعدل لحزام األمان ومقاعد حماية األطفا  ❖

بتطبيق  المعنية   األمنية للعناصر  مدربين عداد إدورة    تحضير   أجل منمع مديرية االمن العام تنسيقي  عقد اجتماع •
 .  المرورقانون 

  .خبراءفريق المن قبل  الالزمة الدورة التدريبية   وتنفيذ تصميم  •
 ومقاعد حماية األطفال  األمان لحزام  اإلطار التنظيمي المعّدل  لتطبيق مستقبلية حملة بهدف تنفيذ  تصميم خطة  ❖

العالمية   • الممارسات  أفضل  ودراسة  التشريعات  خطط  ب   المتعلقةمراجعة  استدامتها،  تطبيق   في   خاصةوضمان 
 . المجال  هذا في الرائدة  البلدان

التنظيمي المعدل لحزام    شاملةلتنفيذ خطة  والالزمة  والمكانية المناسبة    الزمنيةتحديد الحيثيات    • لتطبيق اإلطار 
 .  األردن في  األطفالاالمان ومقاعد حماية 

لتبني  مديرية  المعنيين في  معوالتنسيق  االجتماع   • المستقبل،  المقترحة من اجل اعتمادها في  خطة  ال األمن العام 
 .ومقاعد حماية األطفاللحزام االمان التنظيمي المعدل اإلطار  لتطبيق حملة تنفيذ وذلك بهدف  


