
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 ملخص عن مشروع: 
 " األطفالحمایة  مقاعد وفي األردن من خالل زیادة استخدام حزام االمان المرور "الحد من وفیات وإصابات 

 
صندوق من بتمویل ومع وزارتي الداخلیة والنقل في المملكة األردنیة الھاشمیة،  اإلسكوا بالشراكة منظمة قید التنفیذ من قبل

 ) UNRSF( األمم المتّحدة للسالمة المروریة

المروریة   للسالمة  المتحدة  األمم  الطرق  علىیعمل صندوق  المختلفة لجعل  المرور  أمانًا لجمیع   معالجة قضایا سالمة  أكثر 
 الصداماتالناجمة عن    الخطرة صابات  واإل  للوفیاتمستدام  التخفیض  الالمستخدمین في كل مكان، وذلك من خالل العمل على  

ملموس ومستدام في    أثرویتم ذلك من خالل تمویل مشاریع ذات    . أعباء اقتصادیة واجتماعیة  منعنھا  وما یترتب    المروریة،
على منحة من قبل الصندوق لتمویل أنشطة مشروع "الحد من   البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقد حصلت األردن

 . "األطفالحمایة  ومقاعدفي األردن من خالل زیادة استخدام حزام االمان وفیات وإصابات المرور 
  بھدف  األطفالومقاعد حمایة  شامل الستخدام أحزمة أمان الركاب  تنظیمي    ھذا المشروع إلى تطویر إطار  ویھدف

لتطبیق اإلطار متكامل    المرور، باإلضافة الى صیاغة برنامج  صداماتأعداد الوفیات واإلصابات الخطرة الناجمة عن  الحد من  
من خالل حزمة من األنشطة ضمن فترة  نتائج المشروع  مدربین. ومن المتوقع تحقیق  الدورة إعداد    یشملالمعدل  التنظیمي  

 شھر.   ۱۸زمنیّة تمتد لـ 
ویتم فیما یلي تقدیم خالصة للمخرجات الثالثة المستھدفة من المشروع واألنشطة المرتبطة بھا، والتي یتم تنفیذ بعضھا بشكل  

 متزامن: 

 االطفال  حمایة ومقاعدألحزمة أمان الرّكاب إطار تنظیمي شامل   مقترح إعداد: أوال

   حمایة االطفال  ومقاعدلحزام أمان الرّكاب   القائمتقییم اإلطار التنظیمي 
القائم  • التنظیمي  لإلطار  تفصیلي  األمان    حالیا  تقییم  األطفاللحزام  حمایة  من خالل األردنفي    ومقاعد  وذلك   ،

القوانین   المعنیة    العملیةتشمل    . والتعلیماتمراجعة  الجھات  مع  مقابالت  طریق  إجراء  عن  او  مباشر،  بشكل 
 الكترونیة.  منصاتال  عبر وامكالمات ھاتفیة 

 . في المركبات االطفالحمایة ومقاعد إجراء دراسة میدانیة لرصد معدل االستخدام الفعلي لحزام االمان  •
 التشریعات والمعاییر ذات الصلة   حول العالمیة  الممارسات  أفضل مراجعة 

االطفال بما في ذلك عقوبات    حمایةومقاعد  مراجعة أفضل الممارسات العالمیة في مجال تشریعات حزام االمان   •
 والمعاییر العالمیة المتعلقة بتجھیزات المركبة.  اإللتزام عدم  

االطفال القائم في  حمایة  ومقاعد  األمان    التنظیمي لحزام عقد ورشة عمل لمناقشة نتائج التقییم التفصیلي لإلطار   •
 .األردن، وذلك بالتنسیق والتعاون مع جمیع الجھات المختصة في القطاعین الحكومي والخاص

 اجتماع مع البرلمانیین لمناقشة تعدیل اإلطار التنظیمي القائم.  •
 مقترح تطویر اإلطار التنظیمي لحزام األمان ومقاعد حمایة األطفال  تقدیم 

تطویر   • مقترح  حول  منقحة  مسودة  التنظیميإعداد  األمان    اإلطار  حمایة  لحزام  ذلك   بما  األطفال،ومقاعد  في 
التنفیذ،   والمعاییر وخطة  والعقوبات  یواكب  والتشریعات  ثم    أفضلبما  ومن  العالمیة.  مع   االجتماعالممارسات 

 إلطار ا لھذا الجھات المعنیة لمناقشة التعدیالت الالزمة
  



 
 

 
 

 

 

 

   بھا المتعلقة  القائمة  بالقوانین االلتزام زیادة نسبةو ومقاعد حمایة األطفالرفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان : اثانی
 لرفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان ومقاعد حمایة األطفال  وطنیة توعیة  حملة 

   األطفالومقاعد استخدام حزام األمان  أھمیةحول  وعي االفرادمستوى  لقیاس   استطالعات رأي إجراء •
العالمیة  ومراجعة   • الممارسات  بدراسة أفضل  التوعیة الخاصة  ومقاعد  حزام االمان  استخدام  في مجال حمالت 

 . االطفالحمایة 
المیسرة لتمكین االفراد من شراء مقاعد أطفال  عقد   • للقروض  للبحث في برنامج  القطاع المصرفي  اجتماع مع 

 . المرجوة الحمایة لھم   توفر عالمیة بمواصفات
تنفیذ  خطة  المختصة في مجال االعالم للبحث في    الجھاتذلك    في  بماالمعنیة    مع الجھات  تنسیقیة  اتاجتماععقد    •

لحملة  البدء في التنفیذ الفعلي    قبل  الخطة  على  التوافق  سیتم حیث    ، ردناألفي    توعیة على المستوى الوطنيحملة  
 التوعیة.

 تنسیقیة لتصمیم حملة التوعیة األنسب.   اجتماعاتعقد   •
 من اجل  رفع مستوى الوعي باستخدام حزام االمان ومقاعد حمایة األطفال. الوطنیة التوعیةالتنفیذ الفعلي لحملة  •
 استخدام حزام االمان ومقاعد حمایة األطفال لزیادة نسبةتطبیق قوانین المرور القائمة  ل حملة 

حزام  تطبیق قوانین المرور المتعلقة باستخدام  مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمیة حول تصمیم حمالت   •
  .األطفالاالمان ومقاعد حمایة 

     .العام تنسیقي مع مدیریة االمن  عقد اجتماع •
المتعلّقة بحزام األمان ومقاعد حمایة األطفال   القائمةالتشریعات    تطبیق  لتعزیز  شاملةتطبیق  حملة    وتنفیذ  تصمیم  •

 . المعنیین كل مع بالتنسیق
التوعیة  حملة  انتھاء بعد ومقاعد حمایة األطفالمعدل االستخدام الفعلي لحزام االمان لتقییم  دراسة میدانیة إجراء  •

 . القوانین ذات الصلة القائمة حالیاتطبیق  وحملة
 

  األطفالومقاعد حمایة األمان طار التنظیمي المعدل لحزام إللتنفیذ وتطبیق ابرنامج إعداد    :اثالث
  ل تدریب المدربین حول اإلطار التنظیمي المعدل لحزام األمان ومقاعد حمایة األطفا 

بتطبیق  المعنیة   األمنیة للعناصر  مدربین عداد إدورة    تحضیر   أجل منمع مدیریة االمن العام تنسیقي  عقد اجتماع •
 .  المرورقانون 

  .خبراءفریق المن قبل  الالزمة الدورة التدریبیة   وتنفیذ تصمیم  •
  ومقاعد حمایة األطفال  األمان لحزام  اإلطار التنظیمي المعّدل  لتطبیق مستقبلیة حملة بھدف تنفیذ  تصمیم خطة 

العالمیة   • الممارسات  أفضل  ودراسة  التشریعات  خطط  ب   المتعلقةمراجعة  استدامتھا،  تطبیق   في   خاصةوضمان 
 . المجال  ھذا في الرائدة  البلدان

التنظیمي المعدل لحزام    شاملةلتنفیذ خطة  والالزمة  والمكانیة المناسبة    الزمنیةتحدید الحیثیات    • لتطبیق اإلطار 
 .  األردن في  األطفالاالمان ومقاعد حمایة 

لتبني  مدیریة  المعنیین في  معوالتنسیق  االجتماع   • المستقبل،  المقترحة من اجل اعتمادھا في  خطة  ال األمن العام 
 .ومقاعد حمایة األطفاللحزام االمان التنظیمي المعدل اإلطار  لتطبیق حملة تنفیذ وذلك بھدف  


