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طار وما ة من أخالسالمة المرورية مطلبا أساسيا في حياة المجتمعات، نظرا لما تشكله الحوادث المروريأن  :الملخص

تماعية آس اجمينجم عنها من وفيات وإصابات تعد مشكلة رئيسية في هذا العصر، فباإلضافة إلي ما تخلفه الحوادث من 

 فإنها أيضا تمثل تكاليف وأعباء اقتصادية وخسائر بشرية.

عالم، وذلك بسسب ال في للوفيات رئيسي سبب المرور خامس حوادث تصبح أن فيتوقع فعالة، فورية تدابير اتخاذ يتم لم وما

 .الطرق على السالمة استراتيجيات على كاف تحسن يطرأ دون أنالزيادة السريعة في استخدام المركبات، 

 العالمية اتيجياتهم البرامج واإلستراستعراض اليبيا ووتتناول هذه الورقة تشخيص الوضع الراهن للسالمة المرورية في 

 يبية للحدراتيجية لوكذلك تقديم مقترح إلستتحسين مستوى السالمة وبعض الدول للتقليل من الحوادث  منالمتبعة  والعربية

  .من حوادث المرور

 

 ، معطيات محليةمحلية، حوادث المرور، مؤشرات استراتيجيات عالمية، السالمة المرورية  الكلمات المفتاحية:

 
 

  حجم المشكلة .1

 احدى المرور حوادث عن الناجمة تعتبراإلصابات 

وان  العالم، مستوى على لوفياتل االسباب الرئيسية

 ح الغالبية العظمى من االصابات هم الشباب الذين تتراو

 ]1[ .عاما 29-15 من أعمارهم

 عشرة حقائق دولية حول السالمة المرورية 1.1

 1.35 نـم ثرـأك في وفاة حوادث الطرق تتسبب .1

 يا.ـشخص يوم 3700بمعدل  شخص سنويا مليون

حوادث المرور السبب الثامن من ضمن أهم احتلت  .2

عشرة أسباب مؤدية إلى الوفاة على الصعيد 

بعد ان كانت في المرتبة  2016العالمي لسنة 

    كما هو موضح  2000سنة، العاشرة في 

  .(1بالشكل )

      مميتة بين عدد من يصابون إصابات غير .3

 خص.ش( مليون 20-50)

تتراوح اعمارهم بين السبب الرئيسي للوفاة لمن  .4

 ( سنة.5-29)

 

 .]2[يموت طفل كل اربع دقائق على طرق العالم  .5
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ة اهم األسباب العشرة المؤدية إلى الوفا( 1)شكل 
(2016-2000) في العالم لسنة 
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الدخل اعلى معدالت الوفيات في البلدان منخفضة  .6

 تلك البلدان ذات الدخل المرتفع.من ف اضعثالثة ا

ستحتل حوادث  2030 عام بحلول تشيرالتوقعات .7

 .المرور السبب الخامس من اسباب الوفاة في العالم

بلدان العالم % من 80 المركبات المباعة في .8

  ]3[التستوفي المعايير األساسية للسالمة.

 في الطرق على تحدث التي الوفيات إجمالي نصف .9

من  مستوى بأدنى المزودين لألشخاص العالم

% 23النارية  الدارجات الحماية وهم ركبوا

 % .4  الهوائية وراكبوا الدراجات %22 والمشاة

 يستأثر اإلقليم االفريقي بأعلى معدالت الوفيات  .10

الناجمة عن حوادث الطرق مقارنة باإلقليم 

 (2كما هو مبين بالشكل ) .األوروبي

 

الف  100( معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لكل 2شكل )

 نسمة من السكان

 

 المرورية عشرة حقائق محلية حول السالمة  2.1

الدولية لمعدالت الوفيات تصدرت ليبيا القائمة  .1

حالة  73.4بمعدل جمة عن حوادث المرور النا

 ي الشكلكما هو مبين ف الف نسمة 100وفاة لكل 

(3 .) 

 

 عربية الف نسمة لبعض الدول ال 100( معدل الوفيات لكل 3شكل )

شخص  2059تسببت حواداث الطرق في وفاة  .2

اشخاص يموتون يوميا  6  ،  بمعدل2017لسنة 

 (.4انظر الشكل )

احتلت حوادث المرور السبب الثالث من ضمن أهم  .3

% من 8.53عشرة مسببات للوفاة في ليبيا بنسبة 

 اجمالي الوفيات.

بنسبة  2017انخفض عدد الوفيات في سنة  .4

 ]4[.2013%مقارنة بسنة 15

 

 (2017-2008)( تطور اعداد الوفيات في ليبيا من سنة 4شكل )

 

الفئة   همة األكبر من وفيات حوادث المرور النسب .5

ما ك  عام،( 64 -25) من عمر المنتجة، وتحديدا

 .(5هو موضح بالشكل )
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                      ( اعداد وفيات الحواث المرورية 5شكل )

 2016حسب الفئة العمرية لسنة 

بينما  % 53اعداد ضحايا المشاة بنسبة  تانخفض .6

حوالي وفيات لراكبي الدراجة العادية ارتفعت ال

هو . كما 2013مقارنة بسنة ب 2016لسنة  17%

 .(7,6بالشكل ) موضح

 

 

 

( نسبة التغيير في ضحايا الحواث المرورية حسب 6شكل )

 (2016-2013مستخدمي الطريق )

 

 

 

 

  
( نسبة التغيير في وفيات الحواث المرورية حسب 7شكل )

 (2016-2013مستخدمي الطريق )

 حوادث المرور قتلى تتصدر عدد مصراتهمدينة  .7

 قتيال 134بـ طرابلسمدينة  تليها، قتيال 165بـ

   .(8كما هو موضح بالشكل ) ،2018لسنة 

تعود الي السرعة  المرورية معظم اسباب الحوادث  .8

 هالك الطرق.توعدم التقييد واحترام القوانيين و

 10 لكل المرور حوادث الضحايا عدد مؤشر ارتفع .9

   .2017لسنة  403وبلغ  مركبة آالف

لبعض  ةودقيق ةضحاو بيانات ال يوجد تسجيل  .10

 المناطق .
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اعداد وفيات الحوادث المرورية ( 8)شكل 
حسب مناطق ليبيا                             

2018(  من شهر يناير الي شهر سبتمير)
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ن ماإلستراتيجيات واألهـداف العالمية للحد  .2

 الحوادث المرورية

 على للسالمة الراهن الوضع بأن هنالك وعي اصبح

 ةصحية واقتصادي تداعيات لها حقيقية، أزمة يمثل الطرق

 على قضية السالمة أن من وبالرغم مدمرة، واجتماعية

 بها المرتبطة األنشطة أن إال بالجديدة، ليست الطرق

 موت .األخير في العقد الدولي الصعيد على زخما   اكتسبت

 اإلصابات وضع جسامة تصف الوثائق من عدد إعداد

 وتأثيرها الطرق، المرور على حوادث عن الناجمة

 اختطار وعوامل واالقتصادي، والصحي االجتماعي

   -:الفعالة ومن اهم هذه الوثائق والتدخالت محددة،

ة السالمعقد العمل من أجل األمم المتحدة )خطة  1.2

 ( 2020 -2011على الطرق 

 قرار الجمعية العامة لألممأعلن  2010في مارس 

عمل من أجل عقدا لل 2020-2011المتحدة  الفترة 

السالمة على الطرق بهدف تثبيت المستوى المتوقع 

لحاالت الوفاة الناجمة عن حوادث المرور على الطرق 

.  ويمكن 2020حول العالم ثم تقليصه بحلول عام 

 تحقيق ذلك من خالل:

 مضمونة جاستراتيجيات وبرام وتنفيذ إعداد 

 الطرق. على السالمة لتعزيزرار االستم

 بهدف  للتحقيق، قابل ولكنه طموح هدف وضع

عام  بحلول الطرق على الوفاة حاالت تقليص

2020.]5[  

 التنفيذ على والقدرة األساسية البنية إدارة تعزيز 

 على الصعيد الطرق على السالمة ألنشطة التقني

 والعالمي. واإلقليمي الوطني

 الوطني الصعيد على البيانات تجميع بجودة االرتقاء 

 والعالمي. واإلقليمي

 المؤشرات من لعدد بالنسبة واألداء التقدم رصد 

 الوطني واإلقليمي الصعيد على مسبقا المحددة

 والعالمي.

 على للسالمة المخصص التمويل زيادة تشجيع 

الموارد  من أفضل بشكل واالستفادة الطرق،

إدراج  ضمان على العمل ذلك يف بما المتاحة،

 مشاريع البنية في الطرق على السالمة عنصر

 .للطرق األساسية

 األنشطة واألهداف 1.1.2

 األنشطة الوطـنيـة 

 على ستكون العقد مدى على األنشطة أن من بالرغم

 ستركز هاان إال والعالمي، واإلقليمي المحلي الصعيد

 .والوطني المحلي المستوى على التدابير على باألساس

  الخمس التالية:  للقواعد قاوف

 

  األنشطة الدوليـة 

 كل في البلدان توجيه بهدف شامل، دولي بتنسيق القيام

 تحقيقها يمكن واقعية أهداف بلوغ إلى العالم انحاء

 لمجا في بالتعاون المعني المتحدة األمم فريق  وسيقوم.

 العالمية، األنشطة من عدد بتنسيق الطرق على السالمة

 .الصحة منظمة قيادة تحت

 للسالمة المخصص التمويل زيادة على الحث :1 النشاط

 للسالمة العالمي المرفق دعم خالل من الطرق، على

، للتمويل مبتكرة جديدة أساليب تبني، والطرق على

 استثماراتها  من ٪ 10 تخصيص على البلدان وتشجيع

 .للطرق األساسية بالبنية المرتبطة

القاعدة 
االولى

إدارة شؤون السالمة على الطرق•

القاعدة 
الثانية

أمناطرق وتنقل أكثر•

القاعدة 
الثالثة

نامركبات أكثر أم•

القاعدة 
الرابعة

اأكثر أمنمستخدمو طرق•

القاعدة 
الخامسة

االستجابة بعدالتصادم•
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 أعلى على الطرق على السالمة إلى : الدعوة2 النشاط

 أصحاب من العديد بين التعاون وتيسير مستوى،

 والمؤسسات الحكومية، غير المنظمات المصلحة، )مثل

 خالل اشتراك  من العمل ذلك ويتضمن الدولية(، المالية

 المةبالس المعنية والدولية اإلقليمية الحمالت في البلدان

 في الطرق على السالمة موضوع، وإدراج الطرق على

 .أمكن متى المستوى الرفيعة االجتماعات

 إلى وبالحاجة الخطر، بعوامل الوعي : نشر3النشاط 

ق الطر على المرورية التصادمات من الوقاية تعزيز

ع ابيواالستفادة من حمالت التوعية العامة، بما فيها األس

 العالمية للسالمة على الطرق.

 تعزيز نظم حول للبلدان اإلرشادات تقديم :4النشاط 

 السليمة الممارسات وتنفيذ الطرق، على السالمة إدارة

 التي البلدان خالل من الطرق، على بالسالمة المرتبطة

 في بالتعاون المعني المتحدة األمم فريق إرشادات تنفذ

 نللبلدا التقني الدعم تقديمو الطرق، على السالمة مجال

 .السليمة الممارسات لتنفيذ

 السالمة حول المجمعة البيانات جودة تحسين: 5 النشاط

 التصادمات في التحقيق وذلك من خالل الطرق على

 االستثمار وتعزيز  ،والمالبسات األسباب على للتعرف

 .التصادمات لتحليل وطنيةنظم  إعداد مجال في

 الصندوق االستئماني الجديد للسالمة  2.1.2

 على الطرق.

٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور 90حوالي 

ر تحدث في البلدان الفقيرة التي ال تستطيع تحمل تدابي

هامة للسالمة على الطرق. لذلك أنشئ الصندوق 

 ، والذي يهدف إلى سد الفجوة2018االتئماني في أبريل 

التمويلية لسالمة الطرق، حيث يوفر الصندوق الموارد 

الوكاالت والحكومات المحلية  المالية لتعزيز قدرة

والسلطات المدينة لتطوير وتنفيذ برامج السالمة على 

ة الطرق وإعطاء األولوية للمشاريع في البلدان المنخفض

 والمتوسطة الدخل.

 )خـطـة سـالمة الطـرقـات االتحاد األوروبي 2.2

2020- 2030) 

خطة عمل  2018اطلقت المفوضية األوروبية في مايو

 2030-2020لسالمة على الطريق لمدة عشر سنوات  

ة، تتضمن معايير جديدة لسالمة المركبات والبنية التحتي

وذلك لخفض الوفيات واإلصابات الخطيرة على الطرق 

. حيث ان جميع الدول 2030% بحلول عام 50بنسبة 

عتمدت اآلن تطوير األعضاء والدول المراقبة ا

إستراتيجيات السالمة على الطرق. بعض هذه 

االستراتيجيات مستوحاة من الخطة العالمية لألمم 

المتحدة لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 

2011- 2020. 

 ]6[ عالمال دولناجحة لبعض  تجارب .3

اتبعت معظم الدول المتقدمة استراتيجيات للحد من 

ان الكثير  حيث تدل االحصائيات، الحوادث المرورية

 من الدول نجحت في تخفيض اعداد الوفيات واالصابات

ذلك نتيجة و % خالل خمس سنوات50البليغة الي 

من اجل رفع  واضحة ومحددةواهداف استراتجيات 

 االمثلة مستوى السالمة المرورية، وهذه بعض

  -:الدول بعضالتي وضعتها لالستراتيجيات الناجحة 

                  لى الطرقاتاالستراتيجية الوطنية للسالمة ع  :استراليا

           2011-2020                    

 

 النظام اآلمن  الرؤية:

 استراليايجب ان يقتل او يصاب على طرق ال احد 

على االقل تخفيض اعداد الوفيات واالصابات : الهدف

   مقارنة بسنة  2020% في سنة 30البليغة بنسبة 

(2008-2010). 

 .:النتائج

 13%  الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة          .
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الدنمارك: اللجنة الدنماركية لسالمة الطرق الخطة         

 (2020-2013الوطنية آلمان الطريق )  ال           

 

 حادث واحد والجميع يشترك في المسؤولية الرؤية: 

% في سنة 53تخفيض اعداد الوفيات بنسبة : الهدف

 120بمعنى اخر اقل من  ،2010مقارنة بسنة  2020

 ، تخفيض اعداد االصابات البسيطة2020قتيل في سنة 

% في سنة 52والبليغة لمستخدمي الطريق بنسبة 

2020. 

  النتائج:

 19%   الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

 2020-2011رنامج السالمة على الطرقات ب  المانيا:

 

ة تستند على خطة االتحاد االوروربي لسالم الرؤية:

 الطرقات

% في سنة 40تقليل اعداد الوفيات بنسبة  :الهدف

اهداف نوعية وفردية ، 2010مقارنة بسنة  2020

 .خاصة وتحددها دولة المانيا

 النتائج:

 24  %  الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

 2020الخطة الوطنية آلمان الطريق :   ايطاليا

 

 

 يجب ان ال يموت اي طفل على الطريق : الرؤية

% في سنة 50تخفيض اعداد الوفيات بنسبة الهدف: 

 .2010مقارنة بسنة  2020

 النتائج:

 17%  الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

 إلستراتيجيىة سالمة تقليدية خطةال :   السويد

 

 

 (2016الرؤية: الرؤية الصفرية )تجدد التزام اكتوبر 

في اعداد الوفيات بين عامي  %50: تخفيض الهدف

 مقارنة مع المتوسط  2020و  2007

حالة وفاة  220، أي ما ال يزيد عن 2006-2008

 .2020سنويا  بحلول عام 

اإلصابات البليغة بين عامي % في 25تخفيض بنسبة 

2007 -2020. 

 النتائج:

 26%   الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

 2029-2018خطة النقل الوطنية        النرويج:  

 (20120-2011)خطة عقد العمل     .   

 

 : الرؤية الصفريةالرؤية

حالة وفاة وإصابات خطيرة  350أقل من  الهدف:

 .2029بحلول عام 

لف ا 100نسبة التغيير في اعداد الضحايا لكل  النتائج:

 2011مقارنة بسنة  2017نسمة لسنة 

 41%   الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

: اإلستراتيجية الوطنية لسالمة على           افريقيا نوبج

 2030-2016 الطرق.............       

 

 عمل االنضمام مع االمم المتحدة خطة عقد ال الرؤية: 

% من الوفيات 50قيد الدراسة( تخفيض بنسبة ) الهدف:

 .2010مقارنة بعام  2030بحلول عام 

 النتائج:

 0.1 %  في اعداد الضحايا 

 (.2016مقارنة بسنة 2017)لسنة       .
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استراتيجية السالمة على الطرق             اسبانيا:       

........              (2011-2020) 

 

 التنقلفي )المواطنون لهم حق  الرؤية: رؤية الصفر

 يتشارك المسؤولية( والكل امانب

نسمة )هدف  الف100 قتيل لكل  3.7من قل االهدف: 

 (2020االتحاد األوروبي للسالمة على الطرق

بالعام  مقارنةاإلصابات الخطيرة  من% 35تخفيض 

2009.  

 النتائج:

 12%   الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (.2011مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

 عربيةال بعض الدولتجارب  .4

الدول العربية حجم المشكلة المرورية، أدركت بعض 

وبدأت بوضع خطط واستراتيجيات للحد من جسامة 

حوادث المرور. وفيما يلي استعراض لبعض التجارب 

 -على الساحة العربية :

طرقية المغرب:  استراتيجية وطنية للسالمة ال

           .............. (7201-6202) ]7[  

 

 أكثر أمانا طرقات الرؤية: 

 5خالل في % 25تقليص عدد الوفيات الي   الهدف:

 .2025% في سنة 50سنوات، 

 النتائج:

 2.6 % في اعداد الوفيات 

 2011مقارنة بسنة  2017)لسنة 

 للسالمة المرورية وطنيةالستراتيجية اال:  رـطـق

  (2022-2018)المرحلة الثانية                

 

 ]8[ نقل مستدام وامن نظام  الرؤية:

الف نسمة 100لكل  5تخفيض الوفيات الي  الهدف:

 %.71وتخفيض وفيات المشاة الي 

 

 (2017-2013 )المرحلة االولى: النتائج

 25 %  الف نسمة    100في اعداد الضحايا لكل

 (2013مقارنة بسنة  2017)لسنة           .

على  للسالمة ناجحةليبية  نحو استراتيجية .5

 الطرق

المة المرورية في ليبيا متدني من برغم إن وضع الس

ال إن هناك فرصة إلتاحة تطبيق المنظور الدولي إ

جارب الدولية الناجحة، حيث يمكن تكييف هذه الت

ية. ماعالتجارب لتتالءم مع الثقافة الليبية والعادات االجت

ونظرا لعدم وجود إدارة متعددة التخصصات في السالمة 

ة ، فهناك مساحة كبيرة لوضع بداية جيدالمرورية بليبيا

ودعم متخذي القرار  بمشاركة جميع الجهات المعنية،

 -: للحد من حوادث المرور وذلك من خالل

 

لمسععتوى السععالمة المروريععة فععي  الوضععع الععراهن 1.5

 ليبيا

لتقييييم الوضييع الحييالي لمسيييتوى السييالمة المرورييية فيييي 

ليبيا، تم تجمييع بيانيات تخيص أداء بعيض العناصير التيي 

 -تؤثر في السالمة المرورية وكانت كما يلي:

 

المعنيةوالمؤسساتةللحكومأطرعملوضع-1
صياغةعلىتساعدالمروريةبالسالمة

ىعلالسالمةتحسينإلىتهدفاستراتيجيات
.الطرقحوادثوفياتمنوالحدالطرق

دعم تنفيذ قرار -3
الجمعية العامة لألمم 

المتحدة

المعتمد في عام 
والذي يدعو 2010

إلى اتخاذ الخطوات 
الالزمة لجعل الطرق 

اماناأكثر

استعراض األدلة -2
الرئيسية من الدول 

التي تبنّت

ة استراتيجيات ناجح
لسالمة الطرق والتي
أدت إلى الحد

من الوفيات الناتجة 
عن حوادث الطرق 

.بشكل فعال
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 ما يتعلق بالطريق    

  ]9[ -عند إجراء المسح الخاص بالطرق تم إيجاد ما يلي:

 ال توجد إشارات عاكسة على جوانب الطريق. .1

لة أسطح الطرق ) الحفر والتشققات سوء حا .2

 والنتواءات واالنبعاجات(.

ال توجد في الطرق الساحلية إشارات أو عالمات  .3

 ترشد السائق فيما يتعلق باالجتياز.

 وجود أخطاء في تصميم التقاطعات )البريقة( .4

 عدم وجود إشارات تحذيرية للمنحنيات. .5

نقص في التعاون الفني بين مؤسسات الشرطة  .6

 الطرق الحضرية ومستشاري المرور.ومصممي 

ال توجد إرشادات للطرق الحضرية ) تشمل  .7

 مناطق وقوف السيارات ومرافق المشاة(.

عدم وجود سياج لمنع دخول الحيوانات في  .8

 الطريق.

 طرق جديدة بأخطاء في التصميم. فتح .9

 ما يتعلق بالمركبات   

تعتبر المركبة من أهم العناصر الرئيسية لسالمة 

المرورية وعند إجراء المسح الخاص بالمركبات في 

 -ليبيا تم إيجاد ما يلي:

تتسبب الشاحنات ذات الحمولة الزائدة في إتالف  .1

 سطح الرصف وتلف اإلطارات.

 عدم وجود مساعد للسائق في شاحنات الجر. .2

سيارات كثرة حوادث انفجار إطارات الشاحنات و .3

 الركوبة.

ال تطبق مقاييس أو معايير رسمية على المركبات  .4

 الجديدة والمستعملة، كما هو الحال في أوروبا. 

 استراتيجية ناجحة لوضع األساسية المتطلبات 2.5

  على الطرق للسالمة

 الناجحة االستراتيجيات أن إلى الرائدة التجارب شيرت

 -رئيسية وهي: محاور ستة على أساسي بشكل كزتتر

 عاليةجودة بيانات ذات  .1

 بيانات قاعدة على الفعالة االستراتيجية تستند أن يجب

 تدريب أيضا   المهم ومن عالية، جودة وذات موثوقة

 الطرق حوادث تحقيقات إجراء كيفية على المحققين

 .وموضوعية بدقة البيانات وجمع

 أمانا أكثر نظام أجل من الهندسة .2

 وجياوالتكنول التحتية البنية االعتبار بعين الهندسة تأخذ

 بالمركبات المرتبطة التكنولوجيا وتزيد سواء، حد على

 المركبات، وسالمة الطرق سالمة من التحتية والبنية

 .الخطرة واإلصابات الحوادث من كبير بشكل وتحد

 التوعية والتعليم من اجل افراداكثر امانا .3

 يشكالن والتعليم التوعية أن المبنية الدراسات أظهرت

 ؛أمانا أكثر ومجتمعات أفراد لتطوير األساس حجر

 في الطرق على السالمة تدرس أن يجب وبالتالي،

 بشكل الجدد السائقين تدريب جانب إلى المدارس،

 .التوعية وحمالت أفضل،

 تطبيق قوانين السالمة المرورية .4

 ومن المرور شرطة خالل من القوانين تطبيق عملية تتم

 اوم والكاميرات، الرادار أجهزة مثل( التكنولوجيا خالل

 ،األهمية بالغ أمرا   القوانين تطبيق ويعتبر .)ذلك إلى

 حيز والهندسة والتعليم التوعية جهود لوضع وذلك

 أمانا. أكثر كامل نظام تحقيق أجل من التنفيذ،

 التنفيذ من خالل الشراكات .5

 راتللمباد الفقري العمود الفعالة بمثابة الشراكات تعتبر

 على يجبو .الطرق على بالسالمة المتعلقة الناجحة

 جمع في والجودة الدقة على تؤكد أن االستراتيجية

 مختلف بين الشراكات أهمية جانب إلى الحوادث، بيانات

 البيانات مختلف :المثال سبيل على، العالقة أصحاب

 لمواصالتا ووزارة الصحة وزارة تجمعها التي

 .الداخلية ووزارة

 التوصيات .6

برنامج وطني  إلعدادضرورة تكاتف الجميع  .1

ولوية عمل و كهدف مستقبل أالسالمة كوضع و

 لتقليل الحوادث سنة بعد أخرى وعقد بعد أخرى .   

وضع أهداف منشودة طويلة األجل لخفض أعداد  .2

 . الحوادث واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور
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مختصة في كل مدينة  سساتؤتكوين مجالس وم  .3

وقرية في ليبيا للتنسيق في تنفيد هذه البرامج 

  ومتابعتها .

التعاون العربي والدولى في موضوع السالمة  .4

 المرورية رسميا واهليا 

زيادة البحوث وتفعيل الدراسات وتكوين الكوادر  .5

 المختصة في مجال السالمة المرورية
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