
 

 

  
 بيان لعدد من منظمات المجتمع المدن 

 1اليوم العالم  إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

 

ي حصد األرواح ليبيا.. " 
 " "نزيف الطرق" ينافس الفوضى األمنية فى

 

ي بلد ال يتجاوز عدد سكانه   
مراكز  ال يحتل  فإنه  مليون كم مرب  ع، وعىل الرغم من ذلك    1.7مساحته  تفوق  مليون نسمة، و   7فى

السياسية األ األزمات  ينافس  الطرقات"  "نزيف  وأصبح  السكان،  عدد  إىل  نسبة  الطرق  حوادث  وفيات  عدد  ي 
فى عالمًيا  وىل 

ي حصد األرواح يومًيا 
 .2واألمنية فى

ب  ع المراكز األوىل عالميا عىل مستوى ضحايا حوادث الستر  بحسب وزارة الدا  ، مقارنة   3خلية بحكومة الوفاق فإن ليبيا تتر

ي عام    2500بعدد سكانها، إذ سجلت  
كتر من    2018حالة وفاة، فى ، فيما بلغت الخسائر المادية جراء    4وأ آالف حادث ستر

الحوادث   دينار.    29هذه  امليون  الصحة  منظمة  لتقرير  لكل    4لعالمية وفقا  الطرق  حوادث  من  الوفاة  حاالت    100نسبة 

ي عام 
ي ليبيا فى

ي عام 60.1بلغت   2013ألف نسمة فى
 .5وهو األعىل عالميا  73.4بلغت   2014، وفى

الليبية  الحكومة  احصائيات  عام    6حسب  ي 
ألف    2014فى ى  خمسير عن  يزيد  ما  وفاة  ي 

فى تسببت  ليبيا  ي 
فى الطرق  حوادث  فإن 

خل 000’50) ضحية   )( ى  األربعير الماضية.  40ل  عاما  نتيجة  (  الوفيات  عدد  تراجع  إىل  تشتر  االحصائيات  أن  من  وبالرغم 

خلل  المرور  األعوام    2018و  2017،  2016  األعوام  7حوادث  مع  تعتتر  2015-2013مقارنة  تزال  ال  المعدالت  أن  إال   ،

 .8مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط العالمي 

للعام   العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  إىل  9  2018يشتر  ليبيا ،  انية  ى متر ي 
فى مخصصة   

ً
أمواال وجود  اتيجيات    عدم  استر لوضع 

الطرق.   مقياس  ألمان  من    10وعىل  الحد  مجال  ي 
فى القانون  تطبيق  مقياس  ي 

فى فقط  ى  درجتير عىل  ليبيا  تحصلت  درجات 

ي مقياس إلزا
ي الدراجات العادية والنارية باستخدام الخوذات، كما يشتر التقرير الرسعة الزائدة، ودرجة واحدة فقط فى

م سائقر

 إىل عدم وجود معايتر قياسية للمركبات. 

الداخلية   وزارة  طرف  من  االحصائيات  نرسر  انتظام  ي  عدم 
الرسمية  فى االحصائيات  وتحليل  تتبع  الصعب  من  يجعل  ليبيا 

الداخلي وزارة  عنها.  الناتجة  واإلصابات  الطرق  العام  لحوادث  من  األول  للنصف  مخترصة  ت احصائيات  نرسر ي   10  2019ة 
فى

 
ي العالم"،  (60/ 5قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )  1

ى السلمة عىل الطرق فى كتوبر  26"تحسير ، دعت فيه الجمعية العامة الدول  2005أ
ذلك وس  الطرق، باعتبار  المرور عىل  حركة  ذكرى ضحايا  إلحياء  من كل عام كيوم عالمي  من شهر نوفمتر  بثالث يوم أحد  اف  االعتر إىل  يلة  األعضاء 

 مناسبة لتكريم ضحايا المرور وأرسهم.  

ي  2 ي ليالجديد: " العربر
  . 2019سبتمتر   11"، بيا تزايد ضحايا حوادث المرور فى

ى يوميا 5حوادث الستر تقتل بوابة أفريقيا االخبارية: "  3   . 2019نوفمتر   12"، ليبيير

كتوبر 2015التقرير العالمي عن حالة السلمة عىل الطرق منظمة الصحة العالمية: "  4  . 2015"، تاري    خ نرسر التقرير أ

ى ليبيا اإلخباري: "  5 اير  29"، يا تسجل أعىل معدل لحوادث الطرق بالعالمليبموقع عير  . 2016فتر

كتر من ضحايا الحرب والسلحموقع بوابة أفريقيا اإلخبارية: "  6 ي ليبيا أ
 . 2014سبتمتر  2"، ضحايا حوادث المرور فى

ا   7 )-لداخلية  وزارة  عن:  المرورية  الحوادث  األولاحصائية  و)النصف  ي ( 
الثابى لعام  النصف  و)2016(  األول،  و) الرب  ع  ي ( 

الثابى و)الرب  ع  االحصائيات  ( 
 2018( لعام النصف األولو) 2017( لعام النهائية

العالمية:    8 الصحة  الطرق  "  منظمة  عىل  السلمة  حالة  عن  العالمي  كتوبر  2015التقرير  أ نتيجة  2015"،  الوفيات  معدل  المنظمة،  لتقرير  وفقا   .

عام   ي 
فى ليبيا  ي 

فى الطرق  وهو    100لكل    73.4بلغ    2013حوادث  العالمألف،  دول  ى  بير معدل  ي    أعىل 
الثابى تيب  التر ي 

فى تايلند  جاءت  العام،  ذلك  ي 
فى

 .  17.4فيما كان المتوسط العالمي  36.2بمعدل 

ي  2018التقرير العالمي عن حالة سلمة الطرق   منظمة الصحة العالمية  9 
 ، 182صفحة  -البيانات الوطنية   –، القسم الثابى

ى الرب  ع االول )وزارة الداخلية الليبية ،     10 ي )( والرب  ع الث1,2,3مقارنة الحوادث المرورية بير
أغسطس   28م ، منشور بتاري    خ   2019( لعام  4,5,6ابى

2019  ، 
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 حادث  2626ليبيا، حيث تشتر هذه االحصائيات إىل وقوع عدد  
ً

 مروري  ا
ً

إصابة. وآخر    2111حالة وفاة وعدد    959، نتج عنها  ا

ت هي المتعلقة بالرب  ع الثالث من العام  رسر
ُ

 .201911احصائيات ن

ا  النصف  احصائيات  نتائج  ى  بير المقارنة  العام  عند  من  المرورية  2019والعام    2018ألول  الحوادث  عدد  ارتفاع  نلحظ   ،

ي العام  35بنسبة  
ة من العام    2019% فى ي عدد حاالت الوفاة بنسبة  2018مقارنة بنفس الفتر

%  8، وبالمثل نلحظ ارتفاع فى

ى احصائيات التسعة األشهر األوىل لعامي  19وعدد اإلصابات بنسبة   ، نلحظ أن زيادة  2019و  2018%. وبعقد المقارنة بير

بنسبة  6حاالت الوفاة   ة،  14% واإلصابات زادت  ي الثلث سنوات األختر
تراجع المعدالت فى بعد  حيث   ، ي %، وهو أمر سلبر

وب واإلصابة،  الوفاة  معدالت  ي 
فى زيادة  كتوبر  نشاهد  أ منذ  احصائيات  أي  توفر  إذا كانت  2019عدم  ما  تقرير  يصعب   ،

.  المعدالت تراجعت أم اس ي التنامي
 تمرت فى

يقع عىل عاتق المؤسسات  تبقر المسؤول األول عن سلمة الطرق ونفاذ القانون، كما  إن الجهات الحكومية ذات العلقة 

ي التوعية بمخاطر سوء استعمال الطرق وعدم التقيد بمعايتر السلمة.  وال يزال تفاعل  
اإلعلمية والتعليمية دور أساسي فى

 العلقة والمؤسسات اإلعلمية والعلمية ضعيفا وال يتناسب مع حجم المشكلة. الجهات الحكومية ذات 

ورة االهتمام بتنفيذ النقاط     ليبيا إىل ض 
 
المنظمات الموقعة عىل هذا البيان، تدعو الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون ف

 التالية: 

ام إشارات عىل الطرق إنفاذ القانون فيما يخص الرسعة القانونية (1  المرور. ، واحتر

المركبات (2 داخل  لألطفال  األمان  وأحزمة  واستعمال كراسي  األمان،  حزام  باستخدام  استخدام  12اإللزام  وإلزام   ،

 .13خوذة الرأس لمستخدمي الدراجات، الهوائية والنارية 

 القيادة. ، ومنع استخدام الهواتف أثناء 14منع القيادة تحت تأثتر الكحول والمؤثرات العقلية األخرى  (3

 المتابعة والتقييم المستمرين لحالة سلمة الطرق واالهتمام بصيانتها وتطبيق معايتر السلمة المعتمدة.  (4

المركبات   (5 صلحية  بمعايتر  واالهتمام  االستخدام،  آمنة  وغتر  متهالكة  مركبات  استعمال  أو  بتوريد  السماح  عدم 

ي الدوري عىل المركبات. عىل الطرق من خلل 
 الكشف الفبى

وإشارات   (6 قواعد  ام  واحتر السلمة،  تدابتر  أهمية  حول  وتثقيف  توعية  برامج  تضع  أن  الداخلية  وزارة  عىل  كيد  التأ

اإلعلمية المرو  القنوات  خلل  من  امج  التر هذه  وتنفيذ  وبث  مهامهم،  آداء  ي 
فى المرور  رجال  مع  والتعاون  ر، 

 والمؤسسات التعليمية وبشكل مستمر. 

ات السلمة عىل الطرقات.  (7 كتر بتوثيق ونرسر االحصائيات المتعلقة بمؤرسر كيد عىل وزارة الداخلية أن تهتم أ  التأ

ى المتعلق  (8  ة بحركة المرور بشكل يتلءم مع تطورات العرص.  مراجعة وتطوير القوانير

انيات المالية المناسبة لذلك.  (9 ى اتيجيات وطنية للحد من ضحايا حوادث الطرق ورصد المتر ورة وضع استر  ضى

وير رخص القيادة وتطوير طرق   (10 ى عدم السماح بقيادة القاضين للمركبات االلية وتشديد العقوبة عىل من يقوم بتر

  قيادة المركبات. وأساليب التدريب عىل

 

 

 
الليبية،     11 الداخلية  )وزارة  االجتماعي  التواصل  شبكة  موقع  عىل  الوزارة  األمن  (Facebookصفحة  بمديريات  المسجلة  المرورية  "اإلحصائية   :

، وبلغ عدد  شخص  450حادث قتل نتج عنها وفاة   368( فقد سجل  7,8,9م عن شهر )2019بالمناطق عىل مستوي ليبيا عن الرب  ع الثالث لسنة  
البليغة   إصابة    277الحوادث  عنها  بلغت    551نتج  البسيطة  الحوادث  وأما  إصابة    185شخص،  عنها  ار    439نتج  األضى حوادث  وعدد  شخص، 

اخيص"،  398  .  2019نوفمتر  11حادث، المعلنة عنها من قبل إدارة شؤون المرور والتر

ي    ع يلزم استخدام حزام األمان لك   12 ل ركاب المركبة، السائق والمسافرين، إال أن إنفاذ القانون، بإلزام استخدام الحزام، ضعيف.  بالرغم من وجود ترسر
ي المقعد األمامي بجوار السائق.  

ي    ع بخصوص األطفال، استعمال كراسي وأحزمة األمان لألطفال وحظر جلوس األطفال فى  كما أنه ال يوجد ترسر

ي عام % من الوفي3حسب تقرير منظمة الصحة العالمية،   13
ي ليبيا فى

ي حوادث الطرق فى
 كانت من فئة الدرجات الهوائية والنارية.   2013ات فى

ي   14
ي عام 2حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، الخمر كانت سبب فى

ي ليبيا فى
ي حوادث الطرق فى

 . 2013% من الوفيات فى

https://www.facebook.com/moi.gov.ly/photos/a.292113447552021/2528518077244869/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCGjZDtzO2o0ha52Sw-ELvA88FcmaqJOfBOtOydaGcwvWlAG4vnfY0820HwUTQA87q4seR-1uC3Oa1Tk5WylQR6ZSqzU5i4XKxIdwzV6CqbEuREoP2vt_ymyeKTnnZ3EHeXJ_MnICVa5068tJNQcbGwKzmiJSlkKoESA_gDXmMYdBA1pVZTGYJyonjmF1O9jkrBCWf6flK4IOxJbsngJRnIR0AY9-5TfGtzzCYRjWKuLPqgDlc_xPeVF_wypP3lRmwCgIhKYaSvZtwn5gcYjmFG3KNmhoP7uaR13WTmrv0F0JjVuFs3v2sXVmr859YjbyuwcpEeFX5aW7L_QOybjkuItw&__tn__=-R


 

 

 المنظمات الموقعة عىل البيان: 

ى  .1 ق ،منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين والنازحير  ،طتر

اتة .2    ،مؤسسة بلدي لحقوق اإلنسان، صتر

   ،حقوقيات بل قيود، بنغازي .3

   ،منظمة صوت المهاجر، الزاوية .4

   ،منظمة التضامن لحقوق اإلنسان، طرابلس .5

   ،منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس .6

 ، ماترس الفكر،منظمة رواد  .7

 ،درجاالنسان، جمعية التبيان لحقوق  .8

   ،المرأة، طرابلسالمنظمة العربية الدولية لحقوق  .9

يق لحقوق  .10  ، سطفل، طرابلمنظمة التر

 ، مرصاتة، وحدة وطن منظمة .11

اير للبيئة وحقوق اإلنسان، طرابلس 17منظمة  .12    ،فتر

ى العنرصي .13  ، مرزق ،منظمة األمان لمناهضة التميتر

ي  ة. منظم  .14
 ،الكفرة ،أربن لتوجه المدبى

 ، الكفرة ،والثقافةجمعية حكمة النساء للمرأة  .15

اثللثقافة  Čabu جمعية  .16  ، الكفرة  ، والتر

ية .17  ، رةالكف ،جمعية مد يد العون لألعمال الختر

 ،أوباري ،االجتماعيةمنظمة التواصل الثقافية  .18

 ، مرزق ،منظمة أمل الجنوب للسلم والتنمية المستدامة .19

ي  ربيانهمنتدى  .20
 ، ربيانه ،الثقافى

 ،من لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، مرصاتةمنظمة اليُ  .21

   ،سالثقافية، طرابلمنظمة ليبيا للتنمية  .22

 ،منظمة الُيمن لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، مرصاتة .23

  ،طرابلس منظمة بداية للتوعية وحقوق االنسان،  .24

ية والتنمية .25 ي وليد  ،منظمة نبض الحياة لألعمال الختر
 . ببى

 

 
 
 



 

 

  ليبيا ومقارنة مع االحصائيات الدولية
 
 احصائيات الحوادث ف

 
 

  ليبيا منذ  15احصائيات
 
  حوادث السير ف

 
 2005عدد القتىل ف

 
 ألف نسمة 100حسابها من نسبة معدل الوفيات لكل تم   2011)*( عدد قتىل الحوادث لعام 

 2019أشهر األوىل لعام  ةحصائيات التسعاتقديرها من تم    2019)**( عدد قتىل الحوادث لعام 
 
 

 
 2019أشهر األوىل لعام  ةحصائيات التسعتم تقديرها من ا   2019)**( معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث لعام 

 
15 Australian Journal of Basic and Applied Science: “An Analysis of Traffic Accidents in Libya, and Some Mitigation Strategies”, 

Academic Paper, UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia, 2013. 

الوفياتتعداد السكانالسنة
المعدل 

)لكل 100 ألف(

20055,792,688      1,800          31.07
20065,866,255      1,866          31.81
20075,939,822      2,138          35.99
20086,013,389      2,332          38.78
20096,086,957      2,301          37.80
20106,169,140      2,375          38.50
*20116,182,095      1,175          19.01
20126,195,050      2,728          44.04
20136,208,006      3,606          58.09
20146,220,961      4,554          73.20
20156,234,955      4,398          70.54
20166,304,163      2,414          38.29
20176,374,616      2,059          32.30

20186,754,507      1,830          27.09

**20196,754,507      1,943          28.77

http://www.academia.edu/8254807/An_Analysis_of_Traffic_Accidents_in_Libya_and_Some_Mitigation_Strategies


 

 

 

 
 ، منظمة الصحة العالمية 2015العالمي عن حالة السلمة عىل الطرق  التقرير 

 
 
 
 

 
 ، منظمة الصحة العالمية 2018التقرير العالمي عن حالة السلمة عىل الطرق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2013ألف نسمة( الناجمة عن حوادث الطرق لعام  100معدل الوفيات )لكل خريطة العالم توضح  
 

 
 ، منظمة الصحة العالمية 2015السلمة عىل الطرق  التقرير العالمي عن حالة 

 
 
 

 

 
 ، منظمة الصحة العالمية 2015التقرير العالمي عن حالة السلمة عىل الطرق  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2018الناجمة عن حوادث الطرق لعام و  حسب المدن حصائيات عدد الوفياتالم تقم وزارة الداخلية بنرسر * 

 
 
 

 
 2018حصائيات عدد حوادث الستر حسب المدن لعام ا* لم تقم وزارة الداخلية بنرسر 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 مقارنة احصائيات الحوادث المرورية خالل التسعة أشهر األوىل لعام  

 2019و 2018 

 

 
 2018بيانات ليبيا بتقرير منظمة الصحة العالمية 

 

البيان
يناير - سبتمبر 

2018

يناير - سبتمبر 

2019
الزيادة/النقصان %

132714096عدد الوفيات

2712310114عدد اإلصابات

4039451012اجمالي عدد الوفيات واالصابات



 

 

 
 ، منظمة الصحة العالمية 2018التقرير العالمي عن حالة السلمة عىل الطرق  

 

 


