
التنقل بالسيارة بصحبة أطفال

يقتضي القانون األسترالي أن يجلس كافة األطفال دون عمر 7 سنوات على مقعد السالمة المخصص لألطفال )restraint( أثناء ركوب السيارة. 
الغرض من هذا التشريع هو حماية الطفل من اإلصابة إذا تعّرض لحادث مروري. 

يعتمد نوع مقعد الطفل على عمر وحجم الطفل. يجب أن يكون مقعد الطفل بالحجم الصحيح المناسب للطفل، وأن يكون مضبوطاً وموثقاً بشكل سليم، 
ومثبتاً بطريقة صحيحة على السيارة. 
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األطفال من عمر 4 سنوات حتى 7 سنوات على األقلاألطفال من عمر 6 شهور حتى 4 سنوات

•  باالمكان وضعهم على مقعد طفل متجهاً إلى الخلف أو إلى األمام ومزّود 
بأحزمة، وذلك حسب حجم الطفل. يجب أن يجلس الطفل على مقعد أطفال 

مثبت على الكرسي الخلفي للسيارة فقط - وليس على الكرسي األمامي. 
•  تتوفر حالياً مقاعد أطفال مزّودة بأحزمة تناسب األطفال حتى عمر 8 سنوات. 

•  بإمكانهم الجلوس على مقعد أطفال متجهاً إلى األمام أو مقعد داعم 
)booster(، وذلك حسب حجم الطفل. تعمل المقاعد الداعمة على رفع الطفل 

إلى الوضعية الصحيحة حتى يتسنى ربط حزام األمان له. 
•  بإمكان األطفال من عمر 4 - 7 سنوات الجلوس على الكرسي األمامي 

بالسيارة )باستخدام مقعد داعم( فقط إذا كانت جميع المقاعد الخلفية في السيارة 
يجلس عليها أطفال دون عمر 7 سنوات. 

•  المقاعد الداعمة المزّودة بحزام تثبيت من الخلف واألعلى تكون أكثر أماناً من 
أي أنواع أخرى من المقاعد الداعمة. 

•  يجب أن يجلس الطفل على المقعد الداعم حتى يبلغ طوله 145 سنتيميتر. 
إذا بدأالطفل مبكراً في استخدام حزام األمان المخصص للراشدين، فسوف 

يزيد عليه خطر اإلصابة إذا تعّرض لحادث مروري. 

األطفال من عمر الوالدة حتى 6 شهور
يجب أن يتم وضعهم على مقعد طفل متجهاً إلى الخلف. ويجب أن يكون المقعد على الكرسي الخلفي للسيارة - وليس على الكرسي األمامي. 

التنقل بالسيارة بصحبة أطفال يتبع



بالنسبة لألطفال فوق عمر 4 سنوات، الجلوس على المقعد الداعم: بالنسبة لألطفال دون عمر 4 سنوات، فإن تركيب مقعد الطفل يعني:
•  إذا كان المقعد الداعم مزوداً بحزام تثبيت علوي، اربطه على العقيفة الموجودة 

في جسم السيارة. 
•  يتعين ربط حزام األمان حول جسم الطفل.

تركيب مقعد الطفل 
اتبع تعليمات الُمصنِّع في كافة األوقات أثناء تركيب مقعد الطفل أو المقعد الداعم في سيارتك. 

التنقل بالسيارة بصحبة أطفال يتبع

يتم ربط حزام التثبيت على العقيفة الموجودة في جسم السيارة.   •

•  يتم ربط أحزمة التثبيت من أجل تثبيت الطفل على مقعد األطفال. 

ُتفرض غرامات كبيرة ويتم حذف نقاط من رخصة السائق لعدم استخدام 
مقاعد األطفال. تنطبق هذه الغرامات عن كل طفل في السيارة غير 

جالس بشكل صحيح على مقعد األطفال. 

اختيار مقعد الطفل 
ُيسمح فقط باستخدام مقاعد األطفال والمقاعد الداعمة المستوفية لمعايير 

السالمة األسترالية )AS/NZS1754(. هذا يعني أنه ال ُيسمح 
باستخدام مقاعد سيارات مستوردة إلى أستراليا من دول أخرى.

حاول تفادي استخدام مقاعد أطفال أو مقاعد داعمة مستعملة ألنها قد 
تكون تالفة ولن توفر السالمة للطفل. 

•  أن يتم تثبيت المقعد على السيارة عن طريق إدخال حزام األمان خالل الفتحات 
الُمحّددة ومن ثم ربطه بإحكام. 




