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 تقديم  .1

 Sي فاجعة عمدوونن ووأأهم أأهداافها.لجنة تحقيق برملانية  سياقق إإنشاءء  1.1

	  

بالطريق االوطنية  2019دديسم¢�  10يومم ااألحد  )فاجعة عمدوونن ( أأليمجّد حاددثث  

تمثل االحاددثث Sي ي. وو منطقة عمدوونن من ووالية باجةمستوىى عNى  136كلم  11ررقم 

واادديي مما البزالقاتت ااألمانن وواانقال�oا ووااستقرااررها ب ووااررتطامهااانحراافف حافلة عن مساررها 

 
ّ
ي لها.نتج عنهھ تحط

ّ
Nم ك  

ووªي من نوعع مرسيدسس ووعNى ملك  90تونس  697ووتحمل االحافلة االرقم ااملنجمي  

 .االعاصمة شركة "أأموااجج" االكائن مقرها بتونس

من  «Randonnée»ررحلة سياحية بما يعّ¢� عنهھ بــــ Sي  ررااكبا 46ووكانن عNى متopا  

 Central»، ووقد اانطلقت من أأمامم مركب ع�نن ددررااهممنطقة تونس االعاصمة باتجاه 

Park» .ى االساعة االثامنة صباحاNبالعاصمة ع 

مopم عNى ع�نن ااملكانن من بيopم االسائق ووتّم  22، ررااكبا 30ووأأسفر االحاددثث عن ووفاةة  

 كما تّم نقل ااملصاب�نن إإ`ى عدةة مستشفياتت.  ى شاررلل نيكولل.إإ`ى مستشفنقل جث¯oم 

 عمل جلسة عNى 2019 دديسم¢�  02 ااالثن�نن يوممررئيس االحكومة ااملكلف  أأشرففوو  

 بمعالجة االكفيلة ووااإلجرااءءااتت بالحاددثث ااملتعلقة ااملعطياتت آآخر  Sي للنظر  خّصصت ووززااررية

 ررئيسووأأقّر  .عامة صفةب ااملرووررية االسالمة مستوىى  ووتحس�نن بالطريق االسالمة ووضعية

 يNي: ما االحكومة

 .االفظيع االحاددثث هذاا مسبباتت بخصوصص ااملسؤوولياتت بتحديد ااإلسرااعع  .1

 تحديد وومopا االرحالتت ووتنظيم االعر�-, بالنقل للقيامم االحالية االشرووطط مرااجعة  .2

 شرووطط كرااسس صداارر إإ Sي وواالتسريع ااستعمالها ااملمكن للحافالتت ااألق¸-· االعمر 

 .ااملعنية ااألطراافف كل ب�نن بالتنسيق ووذذلك ياالسياº االنقل بنشاطط يتعلق
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 االسياقة، برخص يتعلق مر أأ ووذذلك بإصداارر  االعرباتت سياقة منظومة مرااجعة  .3

وواالسياقة  االتكوين مستوىى  تحس�نن من ستمكن جديدةة أأحكامم ووينص عNى

 .2000 جانفي S 24ي ااملؤررخخ 2000 لسنة 142 عددد وويعوضض ااألمر 

 االصنف من االسياقة ررخصة إإ`ى افةباإلض إإجباررية، مهنية كفاءءةة شهاددةة إإقراارر   .4

 ملماررسة أأساسيا شرطا لتكونن  وواالحافالتت االثقيلة االشاحناتت لسوااقق ااملطلوبب،

 .ااآلجالل أأقربب Sي بذلك االخاصة اال��تيبية االنصوصص ووإإصداارر  االسياقة

 مرااقبة تدعيم مزيد ااتجاه Sي للعرباتت االف�, بالفحص االخاصص االتشريع مرااجعة  .5

 مرااكز  ووتدعيم ددووليا معتمد هو  ما مع ااملالءءمة طارر إإ ووSي للعرباتت االسالمة تجه�Àااتت

 االسالمة شرووطط كل توفر  من كدأاالت ضمانن مزيد من يمكن بما االف�, االفحص

 .بالعرباتت

 يضمن بما االرااحة وومدةة االسياقة وومدةة االسرعة ملرااقبة االرقمية ااآلالتت ااستعمالل  .6

 لسوااقق نيةاالبد ااملؤهالتت توفر  وواالتأكد من بذلك االخاصة اال��ااتيب تطبيق نجاعة

 .وواالحافالتت االثقيلة االشاحناتت

 هذه مثل حدووثث من بالتوÁي االكفيلة وواالتدااب��  ااإلجرااءءااتت كل باتخاذذ ااإلسرااعع  .7

 االخطوررةة شديدةة ااملناطق Sي ووبالخصوصص االجمهوررية مناطق كامل Sي االفوااجع

 ااالقتضاءء ووعند ف�oا، مكثف ووررقابي أأم�, حضورر  ووتأم�نن االجبلية طبيعoÂا باعتبارر 

 االجوالنن ظرووفف تقتضيهھ ما حسب االثقيلة االعرباتت لجوالنن قتؤ اامل ااملنع

 .وواالسالمة

 2019 مايي 20 بتارريخ ااملنعقد ااملضيق االوززاارريي  ااملجلس قرااررااتت تنفيذ موااصلة  .8

 .ااملرووررية االسالمة ملف بخصوصص

 ااملعنية االوززااررااتت من فنيا فريقا ااألعمالل بتصريف ااملكلف االحكومة ررئيس ووكلف 

 .ااملذكــــوررةة االقرااررااتت تنفيذ ملتابعة



	   	  

	  

	  

7	  

 عمل جلسة عNىنفس االيومم  صباحح االشعب، نواابب مجلس ررئيسكما أأشرفف  

 هذه أأووضاعع حولل  )ووسليانة ووجندووبة وواالكافف باجة( االغربي االشمالل نواابب مع طاررئة

 االحكومة مع بالعالقاتت ااملكلف االرئيس وومساعد االرئيس نائÆ, بحضورر  ووذذلك االجهاتت،

 االصّحية باإلحاطة سة ااملطالبة من قبل االنوااببووتّم خاللل هذه االجل .االجمهوررية ووررئاسة

دوواا عNى  .ووعائال oم صاب�ننللم االالززمة ووااملاددية وواالنفسية
ّ
 ااملسؤوولياتت تحديد ضرووررةةووأأك

 ددااع�نن حظا، ااألقل االجهاتت  oز  اال�, االكوااررثث وومختلف ااألليم االحاددثث هذاا خلفية عNى

 االحكومة من بتقرير  لبوااطاكما  .ووااملتوررط�نن ااملسؤوول�نن وومحاسبة االقضائي االتحقيق اا`ى

  .ااملعنية االوززااررااتت وومختلف

ررفع االoÂميش  تتمحورر حولل  وواال�,، ااملسجلة االتوصياتت عرضضووتّم ااالتفاقق عNى  

االذيي تّم عقده  ااملجلس مكتب ااجتماعع عNى�oا،  االتنمية ووددفع االغربي االشمالل جهاتت عن

 .2019دديسم¢�  5يومم 

 لعقد االكتل ررؤؤساءء اجتماععب ةتوصيررفع ااجتماعع مكتب ااملجلس  خالللكما تّم   

  .االحاددثث حولل  االحكومة Sي ااملعني�نن االوززررااءء مع للحواارر  جلسة

 وواالصحة، وواالنقل، وواالتجه�À، االدااخلية، ووززررااءء مع حواارر  جلسة عقد ااملكتب ووقررر  

لع .االحكومة مع التنسيقب ااآلجالل أأقربب Sي وواالسياحة
ّ
 ااستيفاءء عNى ااملجلس مكتب ووااط

 تحقيق لجنة لتشكيل االنواابب من مجموعة من ااملقّدمم طلبلل االشكلية ااإلجرااءءااتت جميع

 فاجعةمثل هذه اال تكراارر  وولتفادديي ااملتدخلة ااألطراافف مختلف مسؤوولياتت لتحديد برملانية

برملانية  تحقيق لجنة تشكيل طلب عرضضقّررر وو  .عددد كب�� من االشبابب بحياةة تتأأوودد اال�,

وواال�, صوتت الحقا  .2019 دديسم¢�  8 ااألحد يوممل عامةاال جلسةعNى اال Sي االغرضض

 باملواافقة.

عNى  2019دديسم¢�  19شرفف ررئيس مجلس نواابب االشعب صباحح يومم االخميس أأوو  

إإحدااثث هذه  أأنّن باملناسبة ووبّ�نن  ،عمدوونن  فاجعةحولل  اال¢�ملانية جنة االتحقيقلتنصيب 
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االلجنة يندررجج Sي سياقق االعمل االرقابي للمؤسسة اال¢�ملانية، ووoÊدفف اا`ى مزيد تعميق االنظر 

ه االفاجعة ااألليمة وومالبسا oا وواالكشف عن مدىى قدررةة أأجهزةة االدوولة عNى مجا�oة Sي هذ

 .مopامثل هذه االحوااددثث ااملروّوعة مع ااستخالصص االع¢� 

ةة تسريع عمل االلجنة ووتقديم تقريرها وواالنتائج وورر ووشّددد ررئيس ااملجلس عNى ضر  

�ااتيجية االعمل ، ددااعيا Sي ذذااتت االسياقق اا`ى ضبط ااس�ااآلجاللاال�, ستتوّصل اال�oا Sي أأقربب 

داا ااستعداادد ااملجلس لتقديم ما يلزمم  ،وومنهجيتهھ لتسهيل االتوّصل اا`ى االنتائج ااملأمولة
ّ
مؤك

 
ّ
 .ها عNى االوجهھ ااالفضلامجنة لتضطلع بمهمن ددعم لل

أأنن ووSي أأوولل ااجتماعع لها بّ�نن أأعضاءء لجنة االتحقيق اال¢�ملانية حولل فاجعة عمدوونن  

وواالتحّولل من حالة االعاطفة عدمم االنسيانن  هو من أأجلجنة للهذه اابإنشاءء  أأخذ االقراارر 

تعزيز إإ`ى جانب  تحديد ااملسؤوولياتت هذاا االقراارر إإ`ى oÊدففكما . إإ`ى حالة االو9ي االوط�,

عن  ابحثوو  لعداالةا لاالضحايا ووااملصاب�نن تحقيق أأسر  ووددعم االدوورر االرقابي لل¢�ملانن،

 .االحقيقة

نواابب االشعب بعد  تعّهدتت االلجنة بأنن تقدمم تقريرها للجلسة االعامة ملجلس ووإإذذ 

فال يفو oا عNى ااألق¸-·،  2020ماررسس  19ثالثة أأشهر ووتضعهھ عNى ذذمة االرأأيي االعامم Sي 

ووااإلجرااءءااتت ااالستثنائية للحجر االصÍي االعامم  19ظرووفف جائحة كوفيد االتذك�� بأنّن 

 وواالشامل حالت ددوونن ذذلك، فكانن بعض االتأخ�� ااالضطراارريي.

 :منهجية عمل االلجنة  2.1

 عملهااهتمامم ااألعضاءء نظراا لخصوصية مجالل بلجنة ااستأثرتت منهجية عمل اال

ختصاصاتت اامن  أأعضاءءضّمت علما أأنن االلجنة  �oدفف تحقيق االنجاعة ااملطلوبة.

 .االتعليموو ااملحاماةة وواالهندسة وواالصحافة عNى غراارر االطب وو مختلفة 
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ووسعت االلجنة منذ االبدااية إإ`ى تحديد أأهداافف ووااضحة تأخذ بع�نن ااالعتبارر 

وواالرغبة Sي إإناررةة االرأأيي االعامم بحقيقة ما جرىى Sي عالقة بالظرووفف ااإلمكانياتت ااملتاحة، 

 . ووSي هذاا االصددد تم ووضع برنامج االعمل االتا`ي:اال�, ووقع ف�oا االحاددثث

1.2.1  	  ددووررية جلساتت االلجنة  

عشرين  حيث تّم عقد. لعمل االلجنة بثالثة أأشهر  محدددةةف��ةة ززمنية  تّم ضبط          

 مopا عمل ةجلس )12( ةةعشر  �,ووااثنتت ااستماعع جلسا )8ثمانن ( جلسة توززعت إإ`ى )20(

ووبلغت ساعاتت  جلساتت سرّية تّم خاللها مناقشة هيكلة االتقرير وومضمونهھ. )4أأرربع (

 .3بينما بلغ عددد االزياررااتت اامليداانية ساعة  )45ووأأرربع�نن ( اخمس االعمل

 ااملعنية للمؤسساتتجيهھ مرااسالتت تو   2.2.1

 االخصوصص توجيهھ مرااسالتت إإ`ى كل من: تّم Sي هذاا

االصحة ووووززااررةة االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال��اابية ووووززااررةة ررةة االدااخلية ووووززااررةة ووززاا  -

تمك�نن االلجنة من تقاررير االوززااررااتت االسياحة وواالصناعاتت االتقليدية حولل 

 18 يومم ااملجلس عقدها اال�, االعامة االجلسة خاللل تدااوولهھ تم ما ووفقااملعنية 

 فاجعة.اال حولل  االحكومة مع للحواارر  2019 دديسم¢� 

االتنمية ووااالستثمارر وواالتعاوونن االدوو`ي تتعلق بطلب ملف االدررااساتت ووززااررةة   -

 إنشاءء مستشفى متعددد ااالختصاصاتت بباجة.وواالتمويل ااملتعلق ب

ووززااررةة االعدلل حولل طلب االتقرير ااملتعلق بنتائج االتحاليل ااملجرااةة عNى سائق   -

 االحافلة بعد ووفاتهھ.

 ابلةمق طلب حولل ررئيس محكمة ااالستئنافف ثّم  بباجة االتحقيق قا�-,  -

 ااألسفارر  ووكالة صاحب ااملحجوبي عماررةة االسيد االتحقيق ذذمة عNى ااملوقوفف

 ."أأموااجج"

االلجنة بنسخة من محضر  مّد  Sي خصوصصووززااررةة االدااخلية ووووززااررةة االعدلل   -

 لحاددثث.حولل اااالبحث ااألوو`ي 
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م إإ`ى االلجنة تقريره حولل االحاددثث ددوونن بينما هناكك من 
ّ
ااملؤسساتت من سل

 اامليداانية ةةزيارر اال خالللووذذلك  بباجة ااملدنية حمايةمرااسلتهھ Sي االغرضض عNى غراارر اال

 )1 عددد اامللحق اانظر ( اال�, قامت �oا االلجنة

 االزياررااتت اامليداانية     3.2.1

 الزياررااتتب االقيامم االلجنة ااررتأتتااملكلفة �oا مهمة االتحقيق نجاعة  إإ`ى سعيا 

  االتالية: اامليداانية

لها ززياررةة ااملستشفى تّم خال 2019دديسم¢�  30ززياررةة إإ`ى ووالية باجة يومم ااالثن�نن   -

 .ووااملستشفى ااملحNي بعمدوونن وومكانن االحاددثث االجهويي بباجة 

صاحب ملقابلة  2020جانفي  27إإ`ى االسجن ااملدني بباجة يومم ااالثن�نن ززياررةة   -

ووهو ما لم يحصل بسبب نقلتهھ إإ`ى سجن بالرريجيا من ووالية  ووكالة ااألسفارر 

  .جندووبة

ملقابلة صاحب  2020جانفي  �27نن ززياررةة إإ`ى االسجن ااملدني ببالرريجيا يومم ااالثن  -

 .نع من قبل االسلط االقضائيةااملنتيجة  يتمووكالة ااألسفارر ووهو ما لم 

لالطالعع عNى  2020فيفريي  4االثالثاءء نÙي سليم باملرØ-· يومم ااملززياررةة مستشفى   -

 .االعلج حسنلشابب ااملصابب االحالة االصحية ل

 إإل�oا ااالستماعع تقّررر االجهاتت اال�,        4.2.1

  .ااملصاب�ننبعض ضحايا وو عائالتت االبعض   -

 .يةرر ااملجتمع ااملدني Sي مجالل االسالمة ااملروو بعض االناشط�نن Sي  -

  بالحاددثث.االجهاتت االرسمية ذذااتت االعالقة  -

ل شهاددةة من )16( عشرةة ستةااالستماعع إإ`ى  تم ووقد
ّ
 :أأطراافف تمث

  .االتأم�ننوواالصحة وواالتجه�À وواالنقل وواالسياحة وو ااألمن  اتتقطاع -

 عن عائالتت االضحايا:   •
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  يدةة االحاÜي وواالدةة ااملتوفاةة مالكك بن صالح ووااملصابة مريم بن صالحمف  -

 ااملتوفاةة مالكك بن صالح ووااملصابة مريم بن صالحملكة بن صالح أأخت   -

 عبد االستارر االخليفي، وواالد االشابب ااملتوSى رراامي االخليفي  -

-  .,-Ýوواالد االشاب�نن ااملتوفي�نن ياس�نن ووأأنيس االوحي ,-Ýعثمانن االوحي 

 وواائل االعوي�,  ااملتوSىبب مصطفى االعوي�, وواالد االشا  -

 حمزةة االصالÍي  Sىمحمد االطيب االصالÍي وواالد االشابب ااملتو  -

 هشامم االجوي�,  Sىنعيمة االحمديي وواالدةة االشابب ااملتو  -

 هيثم االضاSي  Sىااملتو سائق االحافلةاالهاشمي االضاSي وواالد   -

-   ,Æىااملتو سائق االحافلةوواالدةة فضة االطالS يSهيثم االضا 

 هيثم االضاSي ىSااملتو االسائقززووجة هدىى االضيف   -

 عبد االالوويي هبة  ااملتوفاةةجميلة عبد االالوويي وواالدةة   -

 عبد االالوويي  ااملتوفاةة هبةأأخخ خليل عبد االالوويي   -

 أأكرمم االشيشي�,  االشابب ااملتوSىمحمد االشيشي�, وواالد   -

 أأحمد عرووبي Sىوواالد ووأأخت االشابب ااملتو عرووبي وومنالل عرووبي عاشورر   -

االضحايا سوسن  وواالداا وونب�oة االسالمياالهادديي بن يوسف بن سالم خاليفية   -

 ووإإيمانن وونجمة خاليفية

 االضحايا سوسن ووإإيمانن وونجمة خاليفيةأأخت ملياءء خاليفية   -

 أأمانن هللا االكال9ي Sىنورراالدين االكال9ي ووززووجتهھ وواالداا ااملتو  -

 إإبرااهيم االعوي�,  SىمنÙي االعوي�, ووفوززية وواالداا ااملتو  -

 ااملصاب�نن:عن   •

 .دتهھوووواال ااملاجريي  وواالده جماللوو ووسيم ااملاجريي االشابب   -

 .وواالدoÊاوو  أأميمة فرجانياالشابة   -

 وواالد االجريح ززيادد االرززÁي.  -

 حس�نن االعلج أأخخ االشابب ااملصابب حسن االعلج  -



	   	  

	  

	  

12	  

 شيماءء حمدييااملصابة االشابة   -

 أأميمة ااملي ااملصابة االشابة  -

 علياءء ددرربا`يأأبب االضحية لب�· ددرربا`ي وواالجريحة  محجوبب بن محمد ددرربا`ي  -

 االجريحة نوررسس بوعافية وووواالدها محجوبب بوعافية  -

 ممثل�نن عن ااملجتمع ااملدني:  •

 وواالوفد ااملراافق لهھ ررئيس جمعية تونس للسالمة ااملروورريةباللل االونيفي   -

 

  االخ¢�ااءء:  •

ü   ،ي االسالمة ااملروورريةS عايدةة برقاوويي سريحة خب��ةة 

ü   ي ررسم االخراائط ااملائيةS محجوبب ااملثلوثي خب�� مستشارر«consultant hydro 

cartographe» ، 

 االجهاتت االرسمية  •

Ø  جهويي للصحة بباجةااملدير اال 

Ø  مدير ووحدةة ااالستعجا`ي بوززااررةة االصحة 

Ø  االصحة بوززااررةة االنفسية ااإلحاطة خلية ررئيسة 

Ø  وواالوفد  مدير عامم ااملرصد االوط�, لسالمة ااملروورر بوززااررةة االدااخلية

 ااملراافق لهھ

Ø  مدير عامم االديواانن االوط�, للحماية ااملدنية 

Ø   االجهويي  ااملدير  Àبباجة االسابق للتجه� 

Ø  وواالسياحة، ااألسفارر  لوكاالتت يةاالتونس االجامعة ررئيس 

Ø  اال¢�يي وواالوفد ااملراافق لهھ للنقل االفنية االوكالة عامم مدير  ررئيس. 

Ø  االتأم�نن وواالوفد ااملراافق لهھ لشركاتت االتونسية االجامعة ررئيس. 
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 االصعوباتت اال�, ااع��ضت االلجنة Sي عملها   5.2.1

 باستثناءءلعمل لجانن االتحقيق اال¢�ملانية  ااملنظم االقانوني ااإلطارر  غيابب ظل Sي 

االقسم االراابع من االعنواانن االخامس  االدستورر ووأأحكامممن  59االفقرةة االثانية من االفصل 

 ،من االنظامم االدااخNي ملجلس نواابب االشعب اال�, تتعلق بإجرااءءااتت إإنشاءء لجانن االتحقيق

ووال إإ`ى  ااملجلس تجاه االسلطاتت وواالجهاتت خاررجج إإ`ى صالحياتت هذه االلجانن االتطرقق  لم يتم

   طريقة عملها.

تتمثل أأساسا Sي عدمم ااستجابة  عواائقووااجهت االلجنة Sي عملها ذذلك ووبناءء عNى  

بعض االجهاتت االرسمية لطلب االلجنة Sي مسائل ذذااتت عالقة بالتحقيق عNى غراارر عدمم 

قابلة ملااستجابة قا�-, االتحقيق بباجة ووررئيس محكمة ااالستئنافف بباجة لطلب االلجنة 

  للحافلة.ووكالة ااألسفارر ااملالكة  عماررةة ااملحجوبي صاحب ااملوقوفف

Ø  بمرااسلة االسيد ووززير االعدلل  2020جانفي  17يومم  قامت االلجنة فقد

 إلعالمهھ برغبoÂا Sي ززياررةة ااملوقوفف. 

Ø   بالزياررةة اامليداانية إإ`ى االسجن  قامت االلجنة 2020جانفي  27يومم وو

 إإ`ى سجن بالرريجيا بجندووبة، ووفوجئت بنقلة ااملوقوفف ااملدني بباجة

 .2020 جانفي 21ددوونن إإعالمها بذلك بتارريخ 

Ø   ذذلك ألسبابب صحّية وونظراا  إإنهھ ووقعمدير االسجن ااملدني بباجة يقولل

 بالرريجيا بجندووبةأأنهھ ال يوجد طبيب بسجن باجة بينما مدير سجن 

هھ 
ّ
 .لم يطلع بعد عNى اامللف باعتبارر ووجودده Sي عطلةيقولل إإن

Ø   منع ذذلكبزياررةة ااملوقوفف لكن قا�-, االتحقيق االنيابة االعمومية أأذذنت.  

Ø  قا�-, االتحقيق  لباجة قررر للجنة  د من االزياررةة اامليداانيةبعد يومم ووااح

 )2(اانظر اامللحق عددد  لداائرةة ااال oامم. ااملوقوففإإررجاعع 

كانت  ،ووSي ااالستماعاتت ناقصة Sي أأعمالهاظلت أأنن هناكك حلقة االلجنة تعتقد وو  

  د ااملسؤوولياتت. يتحد Sي ةضروورري
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لتحاليل ااملجرااةة عNى مواافاةة االلجنة من قبل ووززااررةة االعدلل بنتائج اا كما لم يتّم  

بينما تّم ااإلعالنن عNى ذذلك Sي مختلف ووسائل ااإلعالمم ووحصولل  ،سائق االحافلة بعد ووفاتهھ

من  االلجنة عNى رردد حولل طلب نسخة االلجنة عNى ذذلك بطريقة غ�� ررسمية. وولم تتحصل

 محضر االبحث ااألوو`ي للحاددثث.

 ووااللوجستية ملاليةوواا وواالتقنية االبشرية ااإلمكانياتت محدوودديةووتعّ¢� االلجنة عNى   

إإ`ى تكليف خ¢�ااءء مستقل�نن للقيامم بمهامهم من ذذلك حاجoÂا  oâاأأعضاااملوضوعة عNى ذذمة 

االحالة معاينة ااختباررااتت ذذااتت عالقة بحالة االطريق مكانن االحاددثث إإضافة إإ`ى إلجرااءء 

 االفنية للحافلة.

 ووصلنا إإ`ى هذه االفاجعة؟ كيفعمدوونن:  حاددثث  .2

  
ّ
 أأساسية خمسة محاوورر  ءء االلجنة أأسئلoÂم عNىز أأعضاخاللل جلساتت ااالستماعع ررك

 ووªي:

 .لحافلةحالة اا -

 .حالة االسائق أأثناءء االسياقة -

 .االطريق حالة-

  .االعرباتت بجوالنن ووااإلذذنن االف�, االفحص منظومة -

 .االعر�-, االنقل إإطارر  Sي �oا ااملصرحح غ��  االسياحية االرحالتت -

مل مع االضحايا ووااملصاب�نن االتعا يغفلواا Sي ااالستماعاتت جواانب أأخرىى وومopا خاصة موول

 يضيفهھ االشهودد. ووكل ما أأووضاعهم ووعائال oموومتابعة 

	لحافلةاا حالة    1.2  

هذه عمر أأنن  2020جانفي  20يومم ممثلو جمعية تونس للسالمة ااملرووررية  أأفادد -  

سنت�نن من ووكالة أأسفارر  ااألسفارر منذها صاحب ووكالة ااااش�� وو  .سنة 14 يفوقق  االحافلة

ووتشكو من إإشكالل Sي االعجالتت وواالفراامل وومخفض سرعoÂا ووªي من نوعع مرسيدسس  .أأخرىى 
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كما  .«Chronotachygraphe»آآلة قياسس االسرعة وومدةة االتوقف  توجد �oاووال  .ال يعمل

 Maison»لم يتم االقيامم بإجرااءء عملية صيانة االحافلة Sي مستوددعاتت االصانع 

Mercedes»  ي هذاا االصددد ملخص لدررااسة حولل ووااقع حو وو  سنة. 14منذS ااددثث قدمواا

 ).3(اانظر ملحق عددد ااملروورر 

 17االشابة ااملصابة شيماءء حمديي خاللل جلسة ااالستماعع بتارريخ  أأووضحتوو - 

رركوبب االحافالتت تعوددها لنظراا  "كانت قديمة االحافلة"بأنن  الحظتoا أأã 2020فيفريي 

ااملي اال�, كانت  أأميمة ما أأووضحت االشابة ااملصابةك .للمشارركة Sي مثل هذه االرحالتت

االحافلة ووقت ووقوعع االحاددثث أأصبح ثابتا ال يتحركك  ائق مباشرةة أأنن مقوددتجلس خلف االس

لكن نحو االيسارر تفادديا للسقوطط Sي االواادديي ررغم محاووالتت االسائق عديد ااملرااتت إإددااررتهھ 

داا  "رربي!مما جعلهھ يقولل "يا رربي! يا  ددوونن جدووىى 
ّ
رراائحة كرoÊة تشبهھ رراائحة  اااشتّم أأoãما ووأأك

االذيي قامم بعملية تفقد  االسائق بذلك إإعالممتم وو  نتصف االطريقمSي مرت�نن  فراامل

مباشرةة بعد ااالنطالقق من ووأأضافتا أأنهھ . من جديد وااصل االرحلةقبل أأنن يللحافلة 

مّما أأج¢� االسائق للوقوفف مرةة ثانية لالس��ااحة خرجج ددخانن من االحافلة ااالس��ااحة ااألوو`ى 

 ملعاينة محركك االحافلة.   وواالÀäوولل

االعجالتت غ�� أأنن " )4(اانظر ملحق عددد  وورردد ضمن تقرير ووززااررةة االدااخليةوو - 

ووااألخادديد كلّيا، ما عدىى االعجلة  (pneu)صالحة لالستعمالل نظراا لتآكل ااألطوااقق 

طويلة، ووددووااساتت ااألمامية االيسرىى قابلة لالستعمالل جزئيا ووغ�� صالحة للسفر ملسافاتت 

يسرىى متآكلة تماما ووغ�� صالحة لالستعمالل، ما عدىى من االجهة اال (patins)االفراامل 

 ."ااألمامية متآكلة جزئيا)

من قبل  2019دديسم¢�  30بتارريخ  محضر معاينة االحالة االعامة للحافلة Sي ووررددوو  - 

االسيد مراادد محجوبب ووااملسؤوول�نن �oا االسيد ووليد ززميط ممثل االوكالة االفنية للنقل اال¢�يي 

اءء ااألستاذذ نوفل اال¢�ااهمي االعدلل ااملنفذ بداائرةة قض بحضورر يي رر وواالسيد ااألسعد االزوواا

ووتّم قياسس ، أأنن عجال oا ال ززاالت مثّبتة �oا )5(اانظر ملحق عددد  محكمة ااالستئنافف بباجة

 .ااملوااصفاتت االفنية للعجالتت وواالفراامل بوااسطة مقياسس االك��ووني
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 25بتارريخ  عNى تقرير االوكالة االفنية للنقل اال¢�يي حولل حالة االحافلة ااعتماددااوو - 

ساددةة يÍي شيبوبب ااملدير االف�, للعرباتت، االقبل من وواالذيي تّم إإعداادده  ،2019دديسم¢� 

وولسعد االزوواارريي كاهية مدير ااإلددااررةة االفرعية للفحص االف�, ووااملعاينة، ووووليد ززميط كاهية 

إإثر  . ووذذلك)6(اانظر ملحق عددد  مدير ااإلددااررةة االفرعية للقبولل ووااملصاددقة عNى االعرباتت

تت ووأأطوااقها ااملطاطية للتثبت Sي االعجال بعد االحاددثث  ايوم 24بعد كانن عNى ع�نن اامل همتنقل

 :وورردد ما يNي ،ووجهازز فرملoÂا

االبياناتت اال�, تحملها ااألطوااقق ااملطاطية : حالة ااألطوااقق ااملطاطية ااملركبة عNى االحافلة

االعمل، ووحالoÂا حسنة حيث ال ووجودد  oااالجارريي �ااملركبة عNى االحافلة مطابقة لل��ااتيب 

تشققاتت أأوو نسيج ما عدىى أليي عنصر  oريي للمساحاتت االجانبية لألطوااقق أأوو ظهورر 

االعجلة االيم�· للمغزلل ااألمامي اال�, تشهد تمزقق عNى مستوىى تثبيoÂا باإلطارر االحديديي 

ناتج عن ااررتطامم االحافلة بالجداارر االخلفي للحاجز االحديديي بالطريق وواالذيي تسبب Sي 

 اانقال�oا.

تشققاتت أأوو  أأما فيما يتعلق بمساحة االدوورراانن، فإنن حالة ااألخادديد جّيدةة ووال توجد �oا أأية

مم Sي 6عمق هذه ااألخادديد اال�, ترااووحت ب�نن تمزقق وويظهر ذذلك من خاللل نتيجة قيس 

ينص  2000لسنة  147من ااألمر  16مم Sي ااألخرىى (علما ووأأنن االفصل 11بعض ااألطوااقق وو

عNى أأنن عمق ااملقاسس لألخادديد يجب أأال يقّل عن ااملليم�� االوااحد) ووهذاا ددليل عNى أأنن 

 لالستعمالل. ااألطوااقق ال ززاالت قابلة

 295/80: كل ااألطوااقق لها نفس ااألقيسة أأقيسة ااألطوااقق ااملطاطية ووااملؤشرااتت االفنية

R22.5  كغ) 3550كغ وو3250(أأيي حمولة ت��ااووحح ب�نن  149/152وولها نفس مؤشر حمولة

 ./سس)م لك130سرعة قصوىى ( Mوونفس مؤشر االسرعة 

و من االصنع االصي�, : االطوقق ااملطاطي ااأليسر للمغزلل ااألمامي هعالمة صنع ااألطوااقق

DERUIBO  من االصنع االتون.-, ووال ووجودد للعالمة االتجاررية ,èأأما بقية ااألطوااقق ف

TRIANGLE .كما تّم تدااوولهھ 
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كل االعجالتت محكمة االتثبيت ووال يوجد أأيي غيابب ألحد عناصر االتثبيت  االعجالتت:تثبيت 

 ررغم ما شهدتهھ االحافلة من ااصطداامم وواانقالبب.

ووبطانة االفرملة  SEGMENT DE FREINمن ووجودد ااملكابح تّم االتأكد  االفرملة:جهازز 

GARNITURE DE FREIN  ي حالة ال تزاالل صالحة لالستعماللS يªحيث أأنن سمكها وو

 ووتكبح بثباتت االعجالتت. مم10يتجاووزز 

 جهازز مرااقبة االسرعة وومدةة االسياقة وومدةة االرااحة

ى االحافلة تبّ�نن أأنن نزعهھ بينما صفيحة اال��كيب ما ززاالت مثبتة بدووااسر عNهذاا االجهازز تّم 

 .2017جانفي  10تارريخ اال��كيب هو 

حولل  2020جانفي  23للنقل اال¢�يي بتارريخ تقرير صاددرر عن االوكالة االفنية  ووفقوو  - 

آآخر مرةة تّم ف�oا عرضها عNى االفحص االف�, كانن  أأنّن . )7(اانظر ملحق عددد حالة االحافلة 

دةة ستة أأشهر إإ`ى تارريخ ووتحصلت عNى شهاددةة فحص ف�, صالحة مل 2019أأووتت  14بتارريخ 

عرضها عNى االفحص االف�, بصفة ددووررية طبقا ألحكامم ااألمر  . كما تّم 2020فيفريي  13

ااملتعلق بضبط ددووررية االفحص االف�,  2000جانفي  24ااملؤررخخ Sي  2000لسنة  148عددد 

يجب أأنن للعرباتت ووإإجرااءءااتهھ ووشرووطط تسليم شهاددااتت االفحص االف�, وواالبياناتت اال�, 

 تتضمopا. 

توضيحا ملا تّم تدااوولهھ Sي عديد من ووسائل ااإلعالمم ووااملوااقع ااالجتماعية ووأأنهھ  

عNى شهاددةة االفحص االف�, بعد  2018جانفي  28بخصوصص حصولل االحافلة بتارريخ 

ررفضها Sي نفس االيومم، لقد تبّ�نن أأنن سبب االرفض يعودد إإ`ى االتثبت من االوضعية ااإلددااررية 

لفنية ووسالمة االجوالنن، ووإإنهھ طبقا للعربة (لوحة االصانع) ووال صلة لذلك بالنوااºي اا

لل��ااتيب االجارريي �oا االعمل فإنهھ يمكن إإعاددةة عرضض االعربة عNى االفحص االف�, Sي نفس 

  االيومم.

 Levier boite de االلجنة تضارربب Sي ااإلفاددااتت عNى غراارر علبة االسرعة الحظتوو  

vitesse  ي ااملرحلة االهلS ة أأوو االثالثة.ثانيووجدتت 
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  ةرحلحالة االسائق أأثناءء اال  2.2

أأووضحت  2020جانفي  30عائالتت االضحايا بتارريخ ااالستماعع إإ`ى  جلسة خاللل - 

سنوااتت بشركة "أأسفارر فيبيس"  3وواالدةة االسائق هيثم االضاSي أأنن اابopا كانن يعمل منذ 

«Phebus Voyage»  قبل االعمل مع ووكالة ااألسفارر "أأموااجج" بصفة غ�� ررسمية حيث كانت

إإذذنن بمأموررية تتعلق  50، مستظهرةة بب هذه االرحلة االثانية لحسابب هذه االشركة

بسياقتهھ لحافالتت سياحية عNى حسابب شركة "أأسفارر فيبيس"، مؤكدةة أأنن اابopا لهھ خ¢�ةة 

سؤاالل هل أأنن اابopا تعّودد  عنسنوااتت Sي مجالل سياقة االحافالتت. ووجواابا  9ال تقل عن 

دتت أأنن اابopا تعّودد عNى سياق-عمدوونن  11سلك االطريق االوطنية ررقم 
ّ
ة ع�نن ددررااهم، أأك

   حافالتت Sي ررحالتت متجهة إإ`ى نفس االجهة.

 31 ووسيم ااملاجريي Sي مدااخلتهھ Sي جلسة ااالستماعع بتارريخااملصابب االشابب  أأفاددوو  - 

يس�� بسرعة معتدلة أأثناءء كانن عاددية وو كانت سائق االحافلة أأنن حالة  2020جانفي 

تّم فيهھ لفراامل بصفة جّيدةة خاصة Sي ااملنعرجج االسابق للمنعرجج االذيي مستعمال لاالرحلة 

وولم يكن ترك�Àه مع ااألجوااءء ب��ك�À شديد االحافلة يقودد مضيفا أأنن االسائق كانن  االحاددثث.

 ما أأفادد بهھ كل من تّم ااالستماعع إإليهھ من ااملصاب�نن ووااملصاباتت. ووهذااااالحتفالية ف�oا. 

دأأخرىى من ناحية وو  - 
ّ
تقرير االطب االشر9ي أأنن االتحاليل ااملجرااةة عNى االسائق  يؤك

� إإ`ى تعاطيهھ ملاددةة مخدررةة أأوو لكحولل، إإضافة إإ`ى أأنن ااملعاينة اال�, أأجريت بعد ووفاتهھ ال تش�

 عNى هاتفهھ ااملحمولل أأثبتت عدمم إإجراائهھ أأوو تلقيهھ ملكاملاتت أأثناءء االرحلة.   

ترجح  )ااإلددااررةة االجهوية بباجة(تقرير االديواانن االوط�, للحماية ااملدنية  ووفقوو - 

حادد وومنخفض أأرر�-, وومكانن بمنعرجج أأسبابب االحاددثث إإ`ى عدمم أأخذ ااالحتياطاتت االالززمة 

كلم Sي االساعة مما أأددىى إإ`ى عدمم االتحكم Sي االقياددةة وواانحراافف  50حدددتت االسرعة بهھ بــــ

 بمجرىى االواادديي.االحافلة عن مساررها ووااحتكاكها بزالقاتت ااألمانن وواانقال�oا ووااستقرااررها 

 االطريق حالة 3.2

جانفي  20ية بتارريخ جلسة ااالستماعع إإ`ى خ¢�ااءء Sي مجالل االسالمة ااملروورر  خاللل - 

ها Sي أأنن هذه االطريق تّم إإنشاؤؤ  سريحة برقاوويي  عايدةة االسيدةةأأفاددتت االخب��ةة  2020
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 3680يومي قراابة  للثمانيناتت االقرنن ااملا�-, أأيي منذ قراابة ثالث�نن سنة. وويس�� عل�oا بمعد

 عربة من االوززنن االثقيل. S200ي ااالتجاه�نن مopا  عربة

 اال��بة من نوعع عNى هذاا االطريق قومميووأأووضحت أأنن من االناحية االجيولوجية  

 هذاا عبورر  عند. وو االتوررمم لظوااهر  ووتخضع للماءء للغاية حساسةوو  باملخاطر  حفوفةاامل

 ااررتفاعع بسبب كب��ةة للحفر  أأعمالل إإنشاءء االطرقق  مصمم يتجنب االتضارريس، من االنوعع

 .ااألررضية ااالoãياررااتت مخاطر 

 وونفذتتاالطريق من االجزءء  هذاا Sي اانزالقاتت صغ��ةة ظوااهر ووأأشاررتت إإ`ى حدووثث  

 هذهمثل بتكراارر  معرووفة ااملنطقةمنهھ. ووأأضافت أأنن  أأماكن عدةة Sي االطريق تعزيز  أأعمالل

 من قبل االدوولة. كب��ةة ااستثماررااتت إإصالحها أأجل منتتطلب  اال�, االظوااهر 

من  oÊمنا االذيي االقسم أأنن هذااووSي خصوصص هندسة االطريق أأفاددتت االخب��ةة  

اا حواا`ي اامتداادد االطريق يشبهھوو . جًداا ووعرةة ستضارري ذذااتت جبلية منطقة يع¢�  ،االطريق

 .٪12 إإ`ى 10ب�نن شدةة ااالنحداارر فيهھ بنسبة  منح�· يتبعهھ Sي خط مستقيم كيلوم�� نصف 

). ٪10 أأق¸-· بحد( ااملقبولة ااملعاي��  وويتجاووزز  حادًداا يعت¢�  ااملنحدرر  هذااووأأووضحت أأنن  

 االصعبة يساالتضارر  ذذااتت اتتللطرق االتجاووزز  من االنوعع �oذاا اال��ااتيب تسمح ذذلك، وومع

 .جًداامكلفا  ااالستثمارر  يكونن  ووعندما

 االعواامل االبحث عن توااززنن ب�نن االوااقع Sيأأنن إإنشاءء طرقاتت يتطلب  ووبّينت 

مش��ةة إإ`ى . ااملشرووعع ووتكلفة ااملتوقعة ااملروورر  ووكثافة وواالطوبوغراافية ووااملائية االجيولوجية

االبحث عن هذاا  بمع�· جبلية مناطق تع¢�  اال�,وو  تونس Sيأأنهھ تّم إإنشاءء عديد االطرقاتت 

 Sي اتتطرق إإنشاءء فإنن ااألحيانن من كث��  Sيإإنهھ وو  .ااملختلفة االعواامل هذه ب�نن ززنن اااالتو 

 تجاووزز  يتم عن طريق االخفيفة ااملروورر  حركة تدعم أأنن شأoãا من وواال�, االجبلية ااملناطق

 .oا� سموححاامل ااملعاي�� 

ريق أأما Sي خصوصص االتجه�Àااتت ووإإشاررااتت ووعالماتت ااملروورر أأووضحت االخب��ةة أأنن االط 

تحديد  غراارر عالماتتعNى  ،ووااملعدااتت االسالمة عالماتت من ااألددنى االحد عNى يشتمل
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. مضيفة أأنهھ ووووضع ززالقاتت ااألمانن شديد، نحداارر اامن ووجودد  االتحذير  ووعالمة لسرعةاا

 حادد منحدرر  مع(طولل االخط ااملستقيم  االطريق من االجزءء لهذاااالصعبة  للخصائص نظًراا

 فإنن )االطريق، بعد م�ً�اا 30 عن طولهھ يزيد وواادٍد وو  ،ذذوو شعاعع ضعيف منح�· تدررجج مع ددوونن 

 .كافية غ��  ااملثبتة ااملعدااتت

 ااملنبع ااتجاه Sي االسائق تحذير  مع كب��، بشكل االالفتاتت تعزيز ووأأشاررتت إإ`ى ضرووررةة  

مضيفة أأنن ززالقاتت ااألمانن ذذااتت االطابع االكالسيكي ال  .صعبة منطقة من ااالق��اابب من

اال�,  ااملركباتتلحماية  مصممة فè, ألمامم،اا من تصطدمم �oا مركبة يمكن لها حماية

ووقدمت االخب��ةة Sي   .للصدماتت كامتصاصصها عمل طريق عن عر�-, بشكلتصطدمم �oا 

 .)8(اانظر ملحق عددد هذاا االصددد مذكرةة تتعلق بمعطياتت حولل االحاددثث 

 ااملائية االخراائط ررسم Sي مستشارر  خب��  ااملثلوثي محجوبب االسيدووأأووضح  

»consultant hydro cartographe«، ا تقّيم مدىى ااستجابةo� أأنن االدررااسة اال�, قامم 

من قبل ووززااررةة االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال��اابية ااملنجزةة لتنفيذ االطريق  االدررااسة

مبينا أأنن االتقرير االذيي أأعده Sي االغرضض  .)9(اانظر ملحق عددد  ملتطلباتت تضارريس ااملنطقة

يجيب عن مدىى ااستجابة  ثثوواالذيي يعتمد عNى االتجسيد االثالثي ااألبعادد ملحيط االحادد

االدررااسة من قبل مصالح االتجه�À للسالمة ااملرووررية ووهل ااملسارر االذيي ااعتمد خاللل 

كما تبّ�نن االدررااسة االخيارر ااآلخر ملسارر االطريق االذيي كانن باإلمكانن االدررااسة يعت¢� موفقا. 

ن من تالSي عديد االحوااددثث اال�, ووقعت نتيجة ملستوىى ااملي
ّ
ل ااعتمادده وواالذيي كانن رربما يمك

 االكب�� للطريق.

 االتالية:ووSي هذاا االصددد ااستعرضض ااملختص Sي ااملساحة ووعلم االخراائط االصورر  
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ووأأووضح أأنهھ عند ددررااسة مسارر االطريق يالحظ ووجودد منحدرر خط�� طبيíي إإ`ى حدوودد  

إإ`ى أأنن نصل للنقطة (بب)، حيث يالحظ تعميق خط��  االحفر،االنقطة (أأ) حيث يبدأأ 

 �· مكانن خرووجج االحافلة.لالنحداارر نتيجة االحفر يستمر ح
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د أأنهھ عند االقرااءءةة ااألوو`ى ملوقع االحاددثث يالحظ أأنن مسارر االطريق يحافظ عNى  
ّ
ووأأك

 تغي�� خط�� لالنحداارر ) حيث يالحظ 1إإ`ى مستوىى االنقطة (نسبة ميل تقريبا ووااحدةة 

ووبالتا`ي لنسبة ميل االطريق ووذذلك إليصالل منسوبب أأوو ااررتفاعع االطريق إإ`ى مستوىى االنقطة 

 ).4يمكن رربط االطريق بالطريق من االجهة ااألخرىى للواادديي أأيي االنقطة ( ) ح�·3(

د أأنن خرووجج االحافلة من االنقطة ( 
ّ
) جاءء بعد ااملنحدرر ااالصطنا9ي (نتيجة 2ووأأك

يدفعانن االحافلة إإ`ى االس�� نحو  )1االحفر) مباشرةة أأيي اانن عامل اامليل ووااالنحداارر بالنقطة (

باملنعطف، ززياددةة عNى ووجودد يد للطريق )، موضحا ووجودد سوءء تنفيذ جNّي ووااك2االنقطة (

عن  اام�� بعيد 100سرعة أأك�ï من ااملسموحح بهھ من االحافلة مما ددفعها للتدحرجج ملسافة 

 موقع خرووجها.
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) منظراا ملوقع االحاددثث يبّ�نن بوضوحح تعميق 4ووأأووضح Sي صوررةة أأخرىى (صوررةة عددد  

ووجج االحافلة ووقريبا من )، موقع خر 2) إإ`ى حدوودد االنقطة (1ااالنحداارر بدااية من االنقطة (

 ااملنطقة ااملنبسطة حيث مجرىى االواادديي.
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ووااستخلص ااملختص Sي ااملساحاتت ووررسم االخراائط ووجودد إإخالالتت بالطريق تتمثل  

 فيما يNي:

ü   ي االدررااسة حيث ووقع تعميق ااالنحداارر قربب ااملنعطف مماS ووجودد خطأ فاددحح

ب عنهھ سرعة أأك¢� Sي ززاادد ااملسافة ااملستقيمة ووززاادد Sي نسبة اامليل، مما سي��ت

 االÀäوولل (خاصة للوسائل االثقيلة) ووااززدديادد االوززنن نتيجة لذلك.

ü   ى جانب االواادديي مباشرةة ووهوNسوءء ااختيارر ااملسارر حيث ووقع ااختيارر منعطف ع

 لهھ مجرىى االواادديي.عن االطريق وولو كانن بسيطا يكونن مآ ما يجعل كل خرووجج

ü  ى ااSلسائق ااملنعطف ااملحاذذيي لو ووقع ااختيارر ااملسارر االثاني ااملدررجج بالدررااسة لتال

من االجانب�نن إإ`ى االتقاطع مع مجرىى  املجرىى االواادديي وولكانن مسارر االطريق محميّ 

 االواادديي.

ü   لو ووقع ااختيارر ااملسارر االثاني ااملدررجج بالدررااسة لكانن باإلمكانن تفادديي نسبة اامليل

  االهامة جّداا.

جلسة إلفاددةة إإطارر االوكالة االفنية للنقل اال¢�يي االسيد ووليد ززميط خاللل  تبعاوو  

فإنن موقع االحاددثث هو عباررةة ) 10(اانظر ملحق عددد  2020جانفي  23ااالستماعع بتارريخ 

منعرجاتت مختلفة أأحدها  3كلم Sي ااتجاه ع�نن ددررااهم تتخللهھ  3عن منحدرر خط�� بطولل 

عNى االيم�نن علما أأنن االحاددثث ووقع Sي ااملنعرجج ااألخ�� مالحظا ووجودد  ااننعNى االيسارر ووااآلخر 

ىى هذاا ااملنعرجج ووغيا�oا عن ااملنعرج�نن ااآلخرين. مبينا أأنن ززالقاتت االحماية عNى مستو 

االطريق عNى مستوىى ااملنعرجج ااألخ�� يس�� Sي خط مستقيم إإضافة للمنحدرر، ثم فجأةة، 

طن، يأتي ااملنعرجج  6أأوو  5م�� ووحمولة بــــ 12بالنظر إإ`ى حجم االحافلة بطولل ال يقّل عن 

 مالحظا ووجودد عالمة لتحديد االسرعة.  

 االجهاتت االرسمية ووفق تقارريرها بما يNي: بينما أأفاددتت 

تبعا لتقرير االديواانن االوط�, للحماية ااملدنية ااإلددااررةة االجهوية بباجة فإنن االحاددثث  - 

االجزءء  ااتقريبا. علما ووأأنن هذاا م��  55ووقع بمنعرجج حادد نسبيا بهھ منحدرر سحيق عNى عمق 
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ا: اانقالبب االطريق حصلت بهھ عديد االحوااددثث خاللل االسنوااتت ااملاضية كانن أأهمهمن 

حافلة تقّل مسافرين يحملونن االجنسية االليبية بمنطقة االقوسة، اانقالبب حافلة أأخرىى 

 بمنطقة االعريمة، ووأأخرىى عNى مقربة من نفس ااملكانن. 

ووفقا لتقرير ووززااررةة االدااخلية يعت¢� مكانن االحاددثث من ااملناطق االخطرةة حيث أأنهھ Sي  - 

من  136عNى مستوىى االنقطة  قرااءءةة للحوااددثث ااملسجلة خاللل االخمس سنوااتت ااألخ��ةة

 تّم تسجيل ما يNي:االتابعة ملعتمدية عمدوونن من ووالية باجة  11االطريق االوطنية ررقم 

ü   2018وو 2016وو 2015وو 2014حوااددثث خاللل سنوااتت  ال . 

ü   موضوعع اانقالبب شاحنة  2017أأووتت  14ااألوولل بتارريخ  2017حاددث�نن خاللل سنة

 136كلم  11طنية ررقم عNى مستوىى منطقة ع�نن االسنوØ-, االطريق االو ثقيلة 

موضوعع اانقالبب حافلة  2017دديسم¢�  3قتNى، وواالثاني بتارريخ  2أأسفرتت عن عددد 

 10أأسفرتت عن عددد  125كلم  11عNى مستوىى وواادديي لعريمة االطريق االوطنية ررقم 

 جرºى.

ü   موضوعع اانقالبب شاحنة ثقيلة  2019أأووتت  4ااألوولل بتارريخ  2019حاددث�نن خاللل سنة

قتيل، وواالثاني االحاددثث 1نوØ-, أأسفرتت عن عددد عNى مستوىى منطقة ع�نن االس

    .2019ااألليم موضوعع االحالل وواالذيي جّد Sي غرةة دديسم¢� 

 )11(اانظر ملحق عددد  ووفقا لتقرير ووززااررةة االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال��اابية - 

  ):باجة-عمدوونن  11الطريق االوطنية ررقم باالتدخالتت (

 ،) 136.5كك.نن إإ`ى 77 .كك.نن من( كلم 59.5: باجة ووالية ددااخل االطريق جزءء طولل  -

 ، 136,4:االكيلوم��ية االنقطة :االحاددثث مكانن -

  يفوقق  ووباملنعرجج)  %10 منحدرر( ااالسفلتية بالخرسانة معبد خطي م�� 7.6 االطريق عرضض -

9 

 أأمتارر،
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 .االدوولية للموااصفاتت طبقا االالززمة ووااالفقية االعمودديةباإلشاررااتت  مجهزةة االطريق -

 ،2008-2010ااالسفلتية خاللل االف��ةة  االخرسانةقة من تّم تدعيم االطريق بطب -

 االخطرةة ووااملناطق باملنعرجاتت أأمانن ززالقاتت ترك�À 2019 نوفم¢� شهر خاللل تم - 

 عNى خطيااا م��  160 مopا بباجة للتجه�À االجهويةااإلددااررةة  نظر مرجع ااملرقمة بالطرقاتت

 االحاددثث، موقع ااملنعرجج مستوىى 

 .قاتلة ووكانت حوااددثثحوااددثث  4جّدتت  2019 شهر نوفم¢�  إإ`ى 2010من سنة  - 

تقومم ااإلددااررااتت االجهوية للتجه�À بباجة ووبجندووبة بالصيانة االدووررية للطريق  - 

 ووااستبداالل االعالماتت ااملرووررية كلما ااقتضت االحاجة ووتعهد االتشوير ااألفقي.

 31االسيد ااملدير االجهويي للتجه�À بباجة االسابق Sي جلسة ااالستماعع بتارريخ  أأفاددوو - 

كيف  سؤاالل ألعضاءء االلجنة. ووحولل أأنن االطريق لم يكن سببا Sي االحاددثث 2020ي جانف

يتّم تفس�� ما ذذكره االسيد ووززير االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال��اابية من أأنن االوززااررةة 

ووهو ما مليونن ددينارر إلنجازز جسر Sي نفس مكانن االحاددثث؟  200خصصت م�Àاانية بمبلغ 

بب أأنهھ لو تّم تخصيص هذه اامل�Àاانية لإلددااررةة ، أأجاووجودد خلل �oذه االطريقيع�, ضمنيا 

فت مكتب ددررااساتت 
ّ
إلنجازز ددررااسة حولل االطريق عNى ااعتبارر أأنن االجهوية للتجه�À بباجة لكل

ااإلددااررةة االجهوية للتجه�À ليس لها ااملؤهالتت االالززمة لذلك ووªي اال�, ال تمتلك مهندس�نن Sي 

 فيض من االسرعة.االتخهو ووأأووضح أأنن االحّل Sي تلك االطريق  ااختصاصص االكهرباءء.

 منظومة االفحص االف�, ووااإلذذنن بجوالنن االعرباتت 4.2

االسيد ووززير االسياحة وواالصناعاتت االتقليدية ووووززير االنقل بالنيابة خاللل  أأفادد - 

أأنن عديد االوسطاءء ممن يتمركز حولل مرااكز  2019دديسم¢�  18االجلسة االعامة بتارريخ 

, ستجرىى عل�oا عملياتت ااملرااقبة االوكالة االفنية للنقل اال¢�يي يقّدمم خدماتت للعرباتت اال�

 االفنية مقابل كرااءء ااملعدااتت االالززمة. 

دوو  - 
ّ
 2020جانفي  20خ¢�ااءء االسالمة ااملرووررية خاللل جلسة ااالستماعع بتارريخ  أأك

 ووجودد ضعف فاددحح Sي تجه�Àااتت االفحص االف�, ووSي ااملرااقبة.
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د  كما - 
ّ
ة ااالستماعع خاللل جلساالرئيس ااملدير االعامم للوكالة االفنية للنقل اال¢�يي أأك

أأنن االوكالة تعمل Sي إإطارر االقانونن ووووفق ااملعاي�� االدوولية كما  2020جانفي  23بتارريخ 

خذ االتدااب�� االالززمة تجاه كل ااملخالفاتت اال�, يقع ااثبا oا خاصة ااملتعلقة بأعواانن االوكالة 
ّ
تت

 االذين يخالفونن اال��ااتيب االجارريي �oا االعمل.

 ي إإطارر االنقل االعر�-,االسياحية غ�� ااملصرحح �oا S االرحالتت 5.2 

ااالستماعع إإ`ى االسيد ررئيس االجامعة االتونسية لوكاالتت ااألسفارر  جلسة خاللل 

تمت إإثاررةة ااإلشكالياتت ااملتعلقة بالرحالتت االسياحية  2020جانفي  23وواالسياحة بتارريخ 

صدوورر منشورر إإ`ى االسيد ررئيس االجامعة  ووأأشارر غ�� ااملصرحح �oا Sي إإطارر االنقل االعر�-,. 

ووااملتعلق بمماررسة أأنشطة االنقل  2019أأووتت  23ااملؤررخخ Sي  14نقل عددد للسيد ووززير اال

إإ`ى توضيح أأنشطة oÊدفف هذاا ااملنشورر موضحا أأنن  .ااألسفارر ووكاالتتاال¢�يي من طرفف 

االنقل االسياºي وواالعر�-, ووعملية كرااءء االعرباتت ااملخّولة لوكاالتت ااألسفارر وواالوثائق 

  ة.ااملطلوبة عNى م�نن االعرباتت ااملستغلة Sي هذه ااألنشط

أأنن االنقل االعر�-, هو نقل جما9ي يقومم عNى ااملنشورر  ينّص ووSي هذاا االصددد  

لحسابب شخص طبيíي أأوو معنويي Sي مناسباتت أأوو بتأمينهھ ناقل عمومي أأوو ناقل سياºي 

ألغرااضض خاصة وويمكن أأنن يشمل نقل أأشخاصص Sي إإطارر أأنشطة ثقافية أأوو ترف�oية أأوو 

 ااجتماعية أأوو ررياضية...

عNى غراارر إإسدااءء خدمة االنقل االعر�-, ارر من صنف "أأ" وويخّولل لوكاالتت ااألسف 

 .مالكة االحافلة "أأموااجج"ووكالة ااألسفارر 

ووقّدمم االسيد ررئيس االجامعة االتونسية لوكاالتت ااألسفارر وواالسياحة تقريراا يتناوولل ووضعية 

 )12(أأنظر ملحق عددد االنقل االسياºي 
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 كيف تّمت موااجهة االوضعية ااالستعجالية ااملفرووضة إإثر االحاددثث؟  .3

 ااملفرووضة ااالستعجالية االوضعية موااجهة �oا تمت اال�, بالطريقة االلجنة هتمتاا 

ووذذلك  .االجانب ااألم�, وواالجانب االقضائيوو  االسالمةوو ة االصح ستوياتتمعNى  االحاددثث إإثر 

 ااعتبارراا لتدااعياتت أأددااءء هذه ااملراافق عNى حصيلة االفاجعة ووحقوقق االضحايا.

 من االناحية االصحية   1.3 

  :من مكانن االحاددثث تىووااملو عملياتت إإجالءء االجرºى 

 2020فيفريي  17 ااملصابة شيماءء حمديي خاللل جلسة ااالستماعع بتارريخ أأووضحت 

ووأأخ¢�تت أأحد ااملوااطن�نن االطريق أأoãا لم تفقد االو9ي ووخرجت مباشرةة بعد االحاددثث إإ`ى 

أأنن أأوولل من ووصل إإ`ى مكانن مؤكدةة وومم االحماية ااملدنية. دددقق إإ`ى ح�نن ق 50ووبقيت تنتظر 

ووأأفاددتت االشابة ااملصابة أأميمة قدوومم  .قامواا بإخرااجج ااملصاب�نناالحاددثث هم موااطنونن 

االساعة  ووذذلك حواا`يعNى االخرووجج من االواادديي إإ`ى االطريق  ملساعد oاااثن�نن من ااملوااطن�نن 

 ددقق.53وو 12

أأخت االضحية مالكك بن صالح وواالجريحة مريم بن صالح Sي جلسة  أأفاددتتوو  

يو يبّ�نن أأنن إإحدىى ااملصاباتت أأoãا شاهدتت شريط فيد 2020جانفي  20ااالستماعع بتارريخ 

 ددقق. 45تصيح إإثر االحاددثث "أأين االحماية؟" مش��ةة إإ`ى أأنن االحماية ااملدنية ووصلت بعد 

دتت 
ّ
أأخoÂا ااألشخاصص االذين باشروواا عملية إإجالءء االجرºى وومن بيopم أأنن  ووأأك

ووقامواا بوضع أأخoÂا مريم عNى كرØ-, باملكانن ووªي اال�,  .االضحية مالكك هم موااطنونن 

تالعب بأعصابب االعائلة حيث تّم االخط��ةة Sي ظهرها. كما أأووضحت أأنهھ تعاني من كسورر 

ظهر أأنن هذاا  يوما بعد االحاددثث ثم Sي مرةة أأوو`ى أأنن مالكك توفيتع¢� االهاتف تّم إإعالمهم 

دتت هإإذذ توفيت مالكك ثالثة أأيامم بعداالخ¢� مجانب للحقيقة 
ّ
أأنن االعائلة بقيت تتنقل . ووأأك

ووSي ااألخ�� ررلل نيكولل بتونس االعاصمة ب�نن ااملستشفى االجهويي بباجة وومستشفى شا

أأoãا ررأأتت أأخoÂا محمولة عNى أأيادديي أأخواالها ووهم بصددد  مشّدددةة .ووجدووها بمستشفى باجة

دتت أأنهھ عندما تّم ااتخاذذ االقراارر ااملستشفى مدررجج  � االÀäوولل �oا ع¢
ّ
نظراا لتعطل ااملصعد. ووأأك
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جاه تونس بتحويلها إإ`ى تونس االعاصمة توقفت سياررةة ااإلسعافف بالطريق ووªي Sي اات

  .االعاصمة نظراا النoÂاءء ااألووكسيج�نن قبل أأنن تستأنف من جديد

أأoãا تعاني من حاالتت خوفف جرااءء هذاا االحاددثث ووSي حاجة إإ`ى ووأأشاررتت مالكك  

ووصّرحت أأنن طبيبة نفسية قدمت إإ`ى مريم أأخoÂا Sي ااملÀäلل بعد أأسبوع�نن  إإحاطة نفسية.

يارر oا مرةة أأخرىى وولم تفعل مّما من االحاددثث ووطلبت مopا االتصوير عNى ووررقة ووووعد oا بز 

 عع االطبيبة بعدما ووعد oا.و سنوااتت تسألل عن سبب عدمم ررج 8جعل أأخoÂا ذذااتت 

أأنن  2020جانفي  S31ي جلسة ااالستماعع بتارريخ  أأحد ااملصاب�نن ووسيم ااملاجريي  ووأأفادد 

راا
ّ
هم سكانن ااملنطقة  ووأأنن قدوومم االسلط ااألمنية وواالحماية ااملدنية بعد االحاددثث كانن متأخ

كما تّم نقل أأرربعة أأشخاصص Sي نفس سياررةة ااإلسعافف أأموااتا ووأأحياءء  اا بإنقاذذهممن باددرروو 

عNى وواالبعض مopم تّم نقلهم بسياررااتت  من مكانن االحاددثث إإ`ى ااملستشفى ااملحNي بعمدوونن 

   .ملك خوااصص

 أأصدقاءء أأحد بوااسطة تّم  بالحاددثث إإعالمهم أأنن ااملاجريي  ووسيم وواالدةة ووأأووضحت 

 إلعالمهم بباجة االجهويي  ااملستشفى قبل من �oم ااالتصالل تّم  ثانية مرحلة Sي ثّم . اابopا

- تونس االسياررةة بالطريق ااالستخالصص مكانن إإ`ى ووصولهم ووعند. باملستشفى اابopم بوجودد

 نيكولل  شاررلل  مستشفى إإ`ى ووسيم نقل بصددد أأoãم ااإلسعافف قبل من إإعالمهم تّم  باجة

 باملستلزماتت زةةمجهّ  تكن لم وواال�, للمستشفى االتابعة ااإلسعافف سياررةة Sي فصعدوواا

 ووجودد بعدمم أأخ¢�ها يراافقهم االذيي ااملتطوعع ااملمرضض أأنن مش��ةة االضرووررية االطبّية

 إإال  ذذلك عNى يتحّصل ووأأنهھ لم باملستشفى» Sérum« االدمم مصل ل��كيب ااملستلزماتت

 .بصعوبة

تقرير دديواانن االحماية ااملدنية ااإلددااررةة االجهوية بباجة اانطلقت أأطواارر ل اووفقوو - 

ددقق عن ووقوعع 44وو 11عملية االتدخل بعد ااإلعالمم هاتفيا من طرفف موااطن عNى االساعة 

معتمدية عمدوونن  ع�نن االسنوØ-,عNى مستوىى  11حاددثث مروورر بالطريق االوطنية ررقم 

سياررااتت  6باجة بتوجيهھ عددد ووقامت ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية ب ووالية باجة.

 3شاحنة إإنقاذذ ووأأخرىى ناشلة، شاحنة نقل ووسياررةة نجدةة بالطرقاتت ووعددد  1إإسعافف وو
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ضابط  13سياررااتت خفيفة ووووااحدةة قياددةة ووعNى م�نن جميعهم عددد  3سياررااتت إإطفاءء وو

متطوع�نن صاددفف ووجوددهم Sي نشاطط بالوحدةة تحت إإشراافف ااملدير  10عونن ووعددد  26وو

 22وو 12كلم) Sي حدوودد االساعة  35.5عNى ع�نن ااملكانن (مسافة االجهويي. ووعند ووصولهم 

ددقيقة). علما ووأأنهھ سبقت سياررتا إإسعافف تابعت�نن لإلددااررةة االجهوية بجندووبة  37ددقق (

االعملياتي Sي فرقة ع�نن ددررااهم إإ`ى مكانن االحاددثث بحكم قر�oم منهھ حسب مرجع االنظر 

 كلم).29ددقيقة حواا`ي 16ددقق (2وو 12حدوودد االساعة 

ااعتبارراا لخطوررةة االحاددثث ووتعددد ااملصاب�نن تّم إإعالمم االسيد االواا`ي من  أأنهھ ووأأووضح 

قبل ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية بباجة قصد تفعيل جزءء من ااملخطط االجهويي 

ملجا�oة االكوااررثث (ااملخطط ااألحمر) كما تّم االتنسيق مع االسيد ااملدير االجهويي للصحة 

االوحدااتت االصحية بالجهة عNى لتفعيل ااملخطط ااألبيض االخاصص �oم من حيث ووضع 

أأهبة لقبولل ااملصاب�نن ووتوف�� ااإلطارر االطÆ, االالززمم. ووتّم االقيامم بتوجيهھ أأعواانن إإ`ى كل من 

Sي ااألثناءء تواافدتت ، ووااملستشفى ااملحNي بعمدوونن وواالجهويي بباجة إلحصاءء ووفرزز ااملصاب�نن

للصحة لجهوية االتعزيزااتت تباعا من ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية بجندووبة ووااإلددااررةة اا

 ااملكانن.االعمومية عNى ع�نن 

 (ووفق تقرير ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية بباجة)ااإلمكانياتت ااملسخرةة 

 ااملصدرر ااإلمكانياتت االبشرية ااإلمكانياتت ااملاددية االهيكل

 

 

 

االحماية 

 ااملدنية

سياررااتت إإسعافف/ شاحنة إإنقاذذ/  6

شاحنة نقل/شاحنة ناشلة/ سياررةة 

 3اررةة إإطفاءء سي 3نجدةة بالطرقاتت/ 

 قياددةة 1سياررااتت نقل خفيفة/ 

 26ضباطط ووعددد  13

عونن تحت إإشراافف ااملدير 

 االجهويي 

ااإلددااررةة االجهوية 

بباجة وواالفرقق 

 ووااملرااكز االتابعة لها

سياررااتت نقل/  3سياررااتت إإسعافف/  5

شاحنة إإنقاذذ/ شاحنة إإطفاءء/ سياررةة 

 قياددةة

عونن  22 +ضباطط  4

تحت إإشراافف ااملدير 

 االجهويي 

ة ااإلددااررةة االجهوي

 بجندووبة

ااإلددااررةة 

االجهوية 

طوااقم طبية ووشبهھ طبية  سياررةة إإسعافف 11

 سائقا 11 +

ااملستشفياتت 

ااملحلية ووااملستشفى 
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للصحة 

 االعمومية

 االجهويي بباجة

ااإلددااررةة 

االجهوية 

Àللتجه� 

فني�نن تحت  2 +سوااقق  2 قراادداارر +ترااكس 

 إإشراافف ااملدير االجهويي 

ااإلددااررةة االجهوية 

 بباجة

ووسائل إإطفاءء  4 -فف سياررةة إإسعا 22 ااملجموعع

سياررةة نجدةة  –شاحنة إإنقاذذ  2 –

 1 –سياررااتت خفيفة  6 –بالطرقاتت 

 سياررةة قياددةة 2 –شاحنة نقل 

إإضافة إإ`ى  ال متدخ 76

طوااقم طبية ووشبهھ طبية 

 تابعة للصحة االعمومية.

--- 

 آآلة ترااكس عNى ملك االخوااصص. 2باإلضافة إإ`ى عددد 

مهوررية وواالسيد ررئيس االحكومة ووثلة ددقق حّل االسيد ررئيس االج 45وو 16االساعة ـــ  

من أأعضاءء االحكومة ملعاينة مكانن االحاددثث ثم تحولواا Sي مرحلة ثانية إإ`ى ااملستشفى 

 االجهويي بباجة لالطمئنانن عNى صحة ااملصاب�نن.

كما ووقع االتنسيق أأثناءء عملية االتدخل من طرفف االسيد وواا`ي باجة ووااملدير االجهويي  

 للحماية ااملدنية بباجة مع كل من:

 االسيد ووززير االدااخلية -

 بالنيابة، االسيدةة ووززيرةة االصحة -

 ،االسيد ااملدير االعامم للديواانن االوط�, للحماية ااملدنية -

 ،االسيد ررئيس قاعة االعملياتت ااملركزية بوززااررةة االدااخلية -

 االسيد ررئيس قاعة االعملياتت ااملركزية بالديواانن االوط�, للحماية ااملدنية. -

 Nي بعمدوونن:تحويل االجرºى إإ`ى ااملستشفى ااملح
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االتعزيزااتت اال�,  تّم ااستغاللل جميعااملدير االجهويي للحماية ااملدنية بباجة أأنهھ  أأفادد 

إإ`ى ااملستشفى ااملحNي  من مكانن االحاددثث هموونقل همووإإسعافااملصاب�نن Sي إإجالءء ووصلت 

 كلم للقيامم بعملية االفرزز ااألوو`ي. 24بعمدوونن االذيي يبعد حواا`ي 

 12جريحا اابتدااءء من االساعة  12فى بــووووفق تقرير ووززااررةة االصحة تعهد ااملستش 

جرºى إإ`ى  8ووحاالتت إإ`ى ااملستشفى االجهويي بباجة  4ددقق تّم إإسعافهم ووتوجيهھ  30وو

 مستشفياتت االعاصمة من قبل سياررااتت ااإلسعافف االتابعة لوززااررةة االصحة.

 

 تحويل االجرºى إإ`ى ااملستشفى االجهويي بباجة:

فى خاللل االزياررةة اامليداانية للجنة ووووفق ما صّرحح بهھ مدير ااملستشSي مرحلة ثانية ـــ  

االحاالتت إإ`ى ااملستشفى  االجرºى حسب تحويل ّم ت 2019دديسم¢�  30إإ`ى ووالية باجة يومم 

ل بـــــاالجهو 
ّ
 12من ااملستشفى ااملحNي بعمدوونن وومحّول�نن  4: اجريح 16يي بباجة االذيي تكف

ووبالتا`ي تّم  هم من موقع االحاددثث توSي مopم ااثنانن خاللل نقلهم إإ`ى ااملستشفى.ؤؤ تّم إإجال 

وومدهم باإلسعافاتت االالززمة ووتمكيopم من االفحوصاتت االتكميلية من  اجريح 14االتكفل بـــ

صورر باألشعة ووباملفرااسس Sي إإطارر ااتفاقق مسبق مع مصحة خاصة بباجة اال�, تكفلت 

  مصاب�نن.    7بإجرااءء هذاا االفحص االتكميNي لـــ

تّم إإجالءء جميع ااملصاب�نن  ووفق تقرير ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية بباجةوو  

وواالتثبت ووإإجرااءء تمشيط للبحث عن ددقق  30وو 13عNى االساعة وواالجثث من مكانن االحاددثث 

مصاب�نن مف��ض�نن باملكانن ثّم االتنقل ررفقة االسيد وواا`ي باجة ووبعض االسلط ااملحلية إإ`ى 

 ااملستشفى ااملحNي بعمدوونن ثّم ااملستشفى االجهويي بباجة ملعاينة ااملصاب�نن.

جثة مباشرةة من مكانن االحاددثث إإ`ى مستشفى شاررلل نيكولل  24 ووتّم نقل عددد 

سياررااتت  9تابعة للحماية ااملدنية ووعددد سياررااتت إإسعافف ووسياررةة قياددةة  4بالعاصمة بعددد 

كما تّم ااإلبقاءء عNى فريق تدخل للقيامم بحرااسة ووقائية ووااملرااقبة  إإسعافف صحة عمومية.

 ة ررفقة االحرسس االوط�,.ووتسهيل حركة ااملروورر من فرقة االحماية ااملدنية بباج
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 تحويل االجرºى إإ`ى مستشفياتت تونس االعاصمة:

مصاب�نن إإ`ى  10جرºى ووتّم إإجالءء  4ااحتفظ ااملستشفى االجهويي بباجة بــ 

 ااملستشفياتت بالعاصمة من قبل االوحدااتت االتابعة لوززااررةة االصحة بعد ااستقراارر حالoÂم.

مم االحاددثث بأنّن جميع ررسمية أأفاددتت مساءء يو  علما بأنن تصريحاتت )13(اانظر ملحق عددد 

 ااملصاب�نن تم نقلهم وولم يبق أأحد مopم باملستشفى االجهويي بباجة.

نÙي سليم ااملاال�, قامت �oا االلجنة إإ`ى مستشفى خاللل االزياررةة اامليداانية وو  

لالطالعع عNى حالة حسن االعلج ااملقيم بقسم االعظامم  2020فيفريي  4بتارريخ  بالعاصمة

ساعة من ووقوعع االحاددثث  14لشابب ااملصابب بعد أأفادد ررئيس االقسم أأنهھ تّم ووصولل هذاا اا

ووأأنهھ ال يمكن ااالعتمادد عNى ساقهھ Sي ااملS ,-Ýي ااملستقبل عNى ااعتبارر أأنن مثل هذه االحاالتت 

 ساعاتت ح�· يتّم االتدخل بنجاحح من قبل ااإلطارر االطÆ,. 6ال يمكن أأنن تؤخر أأك�ï من 

 االزياررةة اامليداانية إإ`ى ااملستشفى االجهويي بباجة 

oÂا بزياررةة  2019دديسم¢�  30اررةة ميداانية إإ`ى ووالية باجة بتارريخ االلجنة ززيتت أأددّ  
ّ
ااسoÂل

 للوالية االعامم االكاتبتّم ااستقبالل االوفد االنيابي من قبل حيث . ااملستشفى االجهويي بباجة

تبديل ووجهة االلجنة Sي ززيارر oا لمحاوولة  حصلتوو   الستقالة االواا`ي Sي تلك االف��ةة.نظراا 

عNى ززياررةة مكانن االحاددثث  ّم تأكيد بعض ااملسؤوول�نن االجهوي�ننإإذذ ت ،اامل¢�مج ززيارر oالألماكن 

ززياررةة ااملستشفى Sي االف��ةة ة عNى إإصراارر االلجن قبل ززياررةة ااملستشفى االجهويي بباجة. إإال أأنّن 

ملة من جقد عاين أأعضاءء االلجنة وو  .تقبل بذلك، جعل االسلط االجهوية االصباحية

 تمثلت خصوصا Sي: باملستشفى االجهويي بباجة االنقائص

 ءء تنظيم Sي قسم ااالستعجا`يسو 

عNى غراارر  ملستشفى االجهويي بباجةباقسم ااستعجا`ي مطلوبة لصفاتت ااغيابب أأيي مو  -

مكانن مخصص لوقوفف سياررةة ااسعافف. إإذذ ال يمكن ملصابب من االدخولل إإ`ى هذاا االقسم 

 إإال ع¢� مدررجج.

 .ووفرززهم حسب ااإلصاباتتغيابب مكانن الستقبالل ااملر�-· أأوو ااملصاب�نن  -
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ب�· قسم ااالستعجا`ي باملستشفى (تشققاتت Sي االحائط، أأبواابب وونواافذ حالة سيئة مل -

 مهشمة، ررطوبة، غيابب االنظافة...)

 نعاشش)إإضاءءةة، آآلة إإغيابب ااختصاصص إإنعاشش ووغيابب موااصفاتت قاعة إإنعاشش ( -

 ااألشعة.ووااختصاS ,-ôي  مفرااسسووآآلة  للتصوير بالصدىى غيابب آآلة أأشعة -

اال�, تم جلoõا بعد ااملفرااسس للتصوير بآلة كلم  3مسافة إإ`ى مركز االتوليد االتنقل  -

 .االحاددثث وولم يكتمل تركيoõا آآنذااكك

  .«réactifs»االتحاليل يشكو من نقص Sي  مخ¢�  -

تفتقد إإ`ى االنجاعة ااملطلوبة (مدةة تحليل عّيناتت من االدمم بعد سحoõا ووحدةة بنك ددمم  -

 طويلة جّداا).

 ااملر�-·. وويي أب�نن قسم ااالستعجا`ي ووااألقسامم اال�, ت رربطال يوجد  -

 قاعة ااملرااقبة بقسم ااالستعجا`ي للنساءء وواالرجالل ددوونن فصل بيopم. -

ل ااملصعد. ووهو ما يتم ــــــ 
ّ
 حصلاالصعودد إإ`ى قسم االعملياتت عن طريق ااملدررجج نظراا لتعط

 جرºى ع¢� هذاا ااملدررجج. 3يومم االحاددثث حيث تّم االصعودد بــ

 مكانن االحاددثثاالزياررةة اامليداانية إإ`ى 

 تظهر أأنّن بعضهاى جانب االطريق ة أأنن عالماتت ااملروورر ااملركزةة عNالحظ أأعضاءء االلجن -

Àد بعض. حديثة اال��ك�
ّ
 .أأنن هذه االعالماتت تّم ترك�Àها بعد االحاددثث سكانن ااملنطقة ووأأك

أأنن ااإلشكالل يتمثل Sي سوءء  االلجنةأأعضاءء أأحد  خاللهھأأووضح عNى ع�نن ااملكانن دداارر حواارر  -

دمم ااتخاذذ ااالحتياطاتت االالززمة من رر، إإضافة إإ`ى عطريقة وومكانن ووضع عالماتت ااملروو 

 Àغيابب  ااإلددااررةة االجهوية للتجه�)horizontale Balise de signalisation ،J4.(  �¢بينما ااعت

االسيد ااملدير االجهويي للتجه�À بباجة أأنن االطريق يستجيب للموااصفاتت االعاملية إإضافة 

أأنهھ  ر ووززااررةة االتجه�À عNى غ�� ما تم تضمينهھ Sي تقري ،إإ`ى ووجودد االعالماتت ااملرووررية ااملطلوبة

Sي إإطارر ااإلجرااءءااتت ااملتخذةة إلصالحح تجه�Àااتت االسالمة بالطريق تّم ااإلعالنن عن ااستشاررةة 
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إلنجازز جملة من ااألشغالل مopا ترك�À مخفضاتت ااررتجاجية  2019دديسم¢�  3بتارريخ 

ووإإصالحح االحاجز االوااÁي ووتدعيمهھ بحوااجز  (Bandes rugueuses)باملنحدررااتت االخط��ةة 

بموقع االحاددثث. ووتّم تعي�نن مقاوولة للقيامم باألشغالل بمبلغ جمNي قدرره  (GBA)ااسمنتية 

 دد.171.360,000

من االطريق  136 االنقطة االكيلوم��يةأأعضاءء االلجنة أأنن االحوااددثث اال�, ووقعت Sي  أأشارر  -

لعرباتت من االنوعع االثقيل مثل االشاحناتت وواالحافالتت كما أأنن ااملنعرجج االذيي  ªي 11عددد

 تهھ قبل االوصولل إإليهھ. ووقع فيهھ االحاددثث يمكن ررؤؤي

Sي ووسائل  oاااإلعالنن عp لم يقع كاننهذاا ااملوقوعع عديد االحوااددثث Sي بصّرحح سكانن ااملنطقة -

 .ااإلعالمم

 االزياررةة اامليداانية إإ`ى ااملستشفى ااملحNي بعمدوونن 

ووهو مستشفى  .كلم 26حواا`ي مكانن االحاددثث عن ااملستشفى ااملحNي يبتعد  - 

أأنن يكونن فضاءء ووفق تصنيفهھ االقانوني يمكن لهھ ، ووال ااستعجا`ي يفتقد إإ`ى طبيب إإنعاشش

   .حاددثث عمدوونن  نن نتيجة كوااررثث عNى غراارر صاب�ستقبالل مال 

ااملدير االجهويي للحماية ااملدنية ال يعرفف مكانن ووقد الحظ بعض أأعضاءء االلجنة أأنّن  

غيابب وو لبعده عن االطريق االوصولل إإ`ى ااملستشفى Sي صعوبة . ووأأنهھ توجد ااملستشفى

الريح ووفق بطها اسق(يظهر أأنن عالمة ااملروورر ووقع إإ تشفى Sي عمدوونن عالمة تبّ�نن ووجودد مس

 . )إإفاددةة مدير ااملستشفى

هو موقف أأمامم قسم ااالستعجا`ي ااإلسعافف  ااتتسيارر ااملخصص ل كانناامل - 

عن طريق يكونن جعل ددخولل ااملصاب�نن يمما  مل�نن باملستشفىاللدررااجاتت االناررية للع

 صفاتت.ووهو غ�� مطابق للمواا ااملدخل االرئي.-, للمب�·

 .ووSي ااإلطارر االطÆ, ااملستشفى يشكو من نقص Sي ااألددووية االضرووررية - 
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 ووااألمن من ناحية االسالمة   2.3 

 21مدير االحرسس االوط�, وومدير شرطة ااملروورر خاللل جلسة ااالستماعع بتارريخ  أأكد 

 االوحدااتت مختلف قبل من ووج�À  ززم�, ح�S  Àي ااملكانن ع�نن إإ`ى االتحّولل  تم أأنهھ 2020جانفي 

 إإجالءء عند ااملراافقاتت ووتوف��  ااملكانن تأم�نن إإطارر  Sي ووذذلك االقريبة ااملناطق من تعزيزااتت ووفق

 ب�نن االتنسيق ف�oا يتموو  متكاملة ااألمنية ااملنظومة أأنن ووأأووضحواا. ووااملصاب�نن االضحايا

 .مدنية ووحماية ووشرطة حرسس من االوحدااتت مختلف

 من خ¢�ااءء ااإلددااررةة اتقرير ووززااررةة االدااخلية حولل االحاددثة أأنن فريق صلب ووررددوو  

ووقامم بإجرااءء  2019دديسم¢�  2االفرعية للمخابر االجنائية وواالعلمية تحّولل عNى ع�نن ااملكانن 

 عNى ووبناءء .ااملعاينة االفنية لتمك�نن االسلطة االقضائية من ملف ااختبارر ف�, Sي االغرضض

 االشركة بصاحب ااالحتفاظظ تم االتحقيق لقا�-, ااملركزية االفرقة ااررسلتهھ االذيي االتقرير 

هھ بتارريخ ووإإصداارر بطاقة إإيدااعع بال
ّ
 .2019دديسم¢�  6سجن Sي حق

هھ تّم تأم�نن تنقل سياررااتت ااإلسعافف من باجة ووع¢� ووبّ�نن ممثلو ووززااررةة االدااخلية أأن 

االطريق االسياررةة إإ`ى ح�نن االوصولل إإ`ى ااملستشفياتت ااملعنية بتونس االعاصمة. مش��ين إإ`ى 

تنقل  Sي ااتخاذذ االقراارر ب��حيل االضحايا إإ`ى االعاصمة كانن هدفهھ تفادديي ااالسرااععأأنن 

 .عائال oم Sي حالة من عدمم اال��ك�À االذه�, االذيي يمكن أأنن يتسبب Sي كوااررثث Sي االطريق

خاصة مستشفى شاررلل نيكولل ووأأووضحواا أأنهھ تّم تأم�نن مختلف مستشفياتت االعاصمة 

 اال�, شهدتت قدوومم عددد كب�� من االعائالتت ووأأصدقاءء االضحايا ووااملصاب�نن.

دوواا قيامهم بالرعاية  
ّ
لهذه االعائالتت إإ`ى ح�نن منادداا oم  ووااإلحاطة االالززمةووأأك

 .2019دديسم¢�  2ووتسليمهم جثام�نن أأبناoâم ووذذلك إإ`ى حدوودد االراابعة صباحا من يومم 

عدمم ووجودد ددقة Sي ااملعلوماتت ااملقدمة إإ`ى ووبّينواا من ناحية أأخرىى أأنن االحديث عن 

انن. ح�نن أأنهھ تّم إإعداادد االقائمة Sي ااإلبموّض  ،مجانب للحقيقة عائالتت االضحايا ووااملصاب�نن

ررئيس االحكومة ووما يراافق مالحظ�نن تزاامن هذه ااألحدااثث مع قدوومم ررئيس االجمهوررية وو 

  ذذلك من ترتيباتت أأمنية Sي االغرضض.
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خاللل جلساتت ااالستماعع إإ`ى ممثل�نن عن عائالتت االضحايا ووااملصاب�نن ااشتكى وو  

االعديد مopم من عدمم ووجودد ددقة Sي ااملعلوماتت ااملقدمة إإل�oم يومم االحاددثة حيث تّم تنقل 

بوالية عديد االعائالتت ب�نن مختلف ااملستشفياتت سوااءء ااملوجوددةة بتونس االعاصمة أأوو 

ملصارريف اال�, ااإإ`ى ائالتت عNى مص�� أأبناoâم إإضافة عباجة مما ضاعف ح��ةة هؤالءء اال

  تكبدووها من جرااءء ذذلك.

(اانظر ملحق  االتقليدية وواالصناعاتت االسياحة ووززااررةة تقرير تّم االتنصيص ضمن  كما 

يNي: "يشكو أأسطولل االنقل االسياºي عموما من االتقاددمم كما لم يعد  ماعNى ) 14عددد 

ررووةة
ّ
ووذذلك العتباررااتت  ،يتما÷-· مع متطلباتت االسوقق االسياحية خصوصا خاللل ف��ااتت االذ

عديدةة أأبرززها ااررتفاعع كلفة ااالقتناءء وواالتعهد وواالصيانة جّرااءء اانخفاضض سعر صرفف االدينارر 

 االتون.-, تجاه االعمالتت ااألجنبية".

ير االسياحة وواالصناعاتت االتقليدية ووووززير االنقل بالنيابة خاللل مدااخلتهھ ووزز  ووأأفادد  

بوجودد عملياتت كرااءء لعجالتت االعرباتت إإ`ى  2019دديسم¢�  S18ي االجلسة االعامة بتارريخ 

ح�نن إإجرااءء عملياتت االفحص االف�, عل�oا مستشهداا بأنن االحافلة تحّصلت عNى شهاددةة 

عNى تقرير ووززااررةة االدااخلية Sي االفحص االف�, ررغم عدمم صلوحية عجال oا ااعتمادداا 

 االغرضض.

 االتونسية االجامعة ررئيسأأفادد  2020جانفي  23جلسة ااالستماعع بتارريخ  Sيوو 

عNى ااملستوىى االكمي، شهد أأسطولل االنقل االسياºي اال¢�يي  أأنهھ وواالسياحة ااألسفارر  لوكاالتت

ل سنوااتت ااألخ��ةة ووشم يخاللل االثمان %50لوكاالتت ااألسفارر ترااجعا حادداا Sي عددده تجاووزز 

هذاا اال��ااجع االحافالتت االكب��ةة وواالحافالتت ااملتوسطة وواالصغ��ةة. ووااضطرتت عديد ووكاالتت 

ااألسفارر إإ`ى االتفويت Sي أأسطولها االسياºي ملجا�oة اال�Àااما oا ااملالية لدىى االبنوكك ووشركاتت 

ااإليجارر ااملا`ي. أأما عNى ااملستوىى االنو9ي، فالحظ أأنن ااألسطولل االحا`ي ال يستجيب للتطورر 

طلب عNى االخدماتت االسياحية ووطنيا ووإإقليميا وواال�, تستوجب توف�� ووسائل االذيي عرفهھ اال

عشر  منذ هتجديد يتم لم االسياحية االحافالتت أأسطولل نقل فاخرةة ووصغ��ةة. ووأأضافف أأنن 

 سنوااتت.
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االحافلة موضوعع االحاددثث تّم االتفويت ف�oا كإحدىى ووسائل االنقل علما أأنن  

تمثلها قانونا االسيدةة نزهة االحامديي  كانت اال�,االسياºي االتابعة لوكالة ااألسفارر أأموااجج 

قبل أأنن يتّم تغي�� االشركاءء ووااملقر ااالجتما9ي لوكالة ااألسفارر ااملعنية  2016جانفي  19منذ 

 االسيد عماررةة ااملحجوبي. 2018شهر فيفريي ليصبح ممثلها االقانوني بدااية من 

 

 ما االذيي تّم فعلهھ بعد االحاددثث ووما االذيي بقي عملهھ؟  .4

 oم ووضعياتت صعبة شملت االجانب االصÍي ووااالجتما9ي عائالوو ووااجهھ ااملصابونن  

ووااألمن ووجانب االتأم�نن سوااءء فيما تّم ااتخاذذه من  وواالجزاائي إإضافة إإ`ى جانب االسالمة

 .قرااررااتت من جانب االسلط ااملعنية أأوو فيما بقي عملهھ Sي االغرضض

 من االناحية االصحية   1.4 

هناتت لحاددثث االطريقة اال�, ووااجهت �oا االهياكل االصحية مرحلة ما بعد ااأأظهرتت  

ل عديدةة
ّ
 خاصة فيما يNي: تتمث

 نفسية للناج�نن من االحاددثث.  إإحاطةتوف��  عدمم -

ر االلوااززمم االطبية من آآالتت وومستلزماتت طبية ووأأددووية ضرووررية ملعالجة ااملر�-·.عدمم  -
ّ
 توف

ااملصابونن وواالناجونن من  ووااجهھرغم ااملجهوددااتت اال�, تّم بذلها Sي هذاا االجانب ف 

د ااملصابونن ووعائال حيث . اسيئ اووضعاالحاددثث 
ّ
وونن االذيي يمرّ  ءءاالوضع االصÍي اال.-, oمأأك

نتيجة نقص Sي ااملستلزماتت ووااألددووية مما خاصة بهھ نتيجة ااإلهمالل االذيي يعانونن منهھ 

 ااضطّر أأهال�oم إإ`ى شرااءء هذه ااملعدااتت االطبية ووااألددووية عNى حسا�oم االخاصص.

، صرحت ايوم 25اال�, بقيت Sي قسم ااإلنعاشش مدةة فرجاني مم ااملصابة أأميمة فأ 

شبهھ شكرها للطاقم االطÆّ, وو  ، أأoãا ررغم2020جانفي  31خاللل جلسة ااالستماعع بتارريخ 

,Æّاانن االحرااررةة ووااألددووية وومستلزماتت طبية  ،االطÀإإضافة إإ`ىفقد ااش��تت االضماددااتت ووم� 

ثّم عند االخرووجج من ملعالجة اابنoÂا ااملصابة Sي ااملÀäلل،  انينفسااستقداامم أأخصائي 

قامت ااملصابتانن اايناسس بينما  ددينارر. 5200ببلة عNى كمبيامستشفى االراابطة أأمضت 
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دد وو  5.451,775ااإلمضاءء عNى ااع��اافف بدين بملغ عNى االتواا`ي  وورراابعة مصباºيفضالوويي 

دد إإضافة إإ`ى ااإلمضاءء عNى إإذذنن بإنشاءء كمبيالة صاددررةة كلها عن مركز  2.481,975

 .ااإلصاباتت وواالحرووقق االبليغة ب¢نن عرووسس

االتصريح بهھ من قبل االسيد ررئيس االجمهوررية وواالسيدةة  ووهذاا يتناقض مع ما تّم  

 ووززيرةة االصحة بالنيابة من أأنن عالجج ااملصاب�نن من االحاددثث سيكونن مجانيا.

االحالة االنفسية البopا سيئة جّيداا إإثر خرووجهھ من  ووأأفاددتت أأمم ووسيم ااملاجريي أأنن 

نامم ال ي، ووهو يوما 15بعد بقائهھ Sي قسم ااإلنعاشش  شاررلل نيكولل بالعاصمة مستشفى

فرفض موااصلة االحصص نتيجة  .هھ للعالجج بمستشفى االرااززيي oتّم توج�بصفة عاددية وو 

لم يتم وومن ثّم  .امحضره ننت�لنجاعة االدووااءء االذيي تعاطاه ف��ةة االحصت�نن االعدمم 

مما جعلهھ يعيش أأووقاتا صعبة جعلتهھ  .هھااالتصالل �oم من أأجل تقديم االرعاية االنفسية ل

 .إإ`ى ح�نن ااتصلت �oم االنائبة حليمة االهماميااملÀäلل ينفر من االناسس ووال يريد االخرووجج من 

معالجتهھ من قبل  تراافقتهھ إإ`ى مستشفى "االياسميناتت" بوالية بن عرووسس أأين تّم ف

ووأأووضحت أأنهھ لم يتم  ي ووهو بصددد االحضورر Sي االحصص ااملخصصة لهھ.انطبيب نفس

االتكوين تسليمها شهاددةة طبية Sي االغرضض ح�· تتمكن من ااالستظهارر �oا لدىى إإددااررةة مركز 

 .ااالمتحاناتت وواال��بصاتت بمركز االتكوين��ةة هھ أأضاعع فاالذيي يزااوولل بهھ تكوينهھ علما ووأأن

ااملصابب ززيادد االعلج وواالطفلة ااملصابة مريم ووااملصابت�نن شيماءء أأنن هذاا إإضافة إإ`ى  

 .لم يتماثلواا بعد oãائيا للشفاءء ووال يزاالونن يتلقونن االعالجج االالززمم حمديي ووأأميمة ااملي

االدكتوررةة أأنيسة بوعسكر ررئيسة خلية ااإلحاطة ووضحت أأناحية أأخرىى  منوو  

ختصة Sي ااألمرااضض االنفسية Sي االقطاعع االخاصص، ااملطبيبة االوو  ،االنفسية لضحايا االكوااررثث

ووكل أأعوااoãا بقراارر من ووززيرةة االصحة  2017أأنن هذه االخلية ووقع إإحدااoøا Sي سنة 

شهر عNى االرعاية االنفسية ملدةة تقديم مالحظة أأنن االهدفف من ذذلك هو  ،ونن متطوع

. ووأأووضحت أأنن هذه االخلية لم �ننااملصاب ·إإ`ى مقر سك�ددوونن تنقل أأفرااددها أأق¸-· تقدير، 

 ها بصفة ررسمية عن طريق نص قانوني ووإإنما هو قراارر من قبل ووززيرةة االصحةؤؤ يقع إإنشا

بمستشفى  نفسية. كما بّينت االسيدةة عائدةة االنفاتي أأخصائية االسيدةة سم��ةة مر9ي
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ااألوو`ى من االحاددثث عNى ع�نن ااملكانن من قبل Sي االساعاتت  بدأأتت شاررلل نيكولل أأنن االرعاية

حيث  أأخصائية بباجة ثّم تمت موااصلة هذه االعملية Sي ااملستشفياتت بتونس االعاصمة

االضحايا بدأأتت عملية مراافقة عائالتت االضحايا وواالجرºى إإضافة إإ`ى االتعرفف عNى جثث 

 يال من نفس االيومم.االساعة االوااحدةة صباحا من يومم االحاددثث إإ`ى االساعة االتاسعة ل من

ووبدااية من االيومم االثاني عملت االخلية يومّيا من االساعة االسابعة صباحا إإ`ى االساعة 

ألصدقاءء االضحايا االذين قّدرر عدددهم االسابعة مساءء حيث تّم تقديم االعناية االنفسية 

 شابب إإضافة إإ`ى عائالتت االضحايا ووإإ`ى ااملصاب�نن. 200حواا`ي 

لل ما تّم ااالستماعع إإليهھ من إإفاددااتت من قبل لقد تبّ�نن ألعضاءء االلجنة من خال 

ممثNي عائالتت االضحايا ووااملصاب�نن أأوو من خاللل ما تّم االوقوفف عليهھ بمناسبة االزياررةة 

اامليداانية للجنة للهياكل االصحية بباجة، عدمم ووجودد نظامم حقيقي إلددااررةة ااألززماتت عNى 

ووررقق Sي ظل مستوىى االهياكل االصحية االعمومية. حيث تبقى هذه ااملخططاتت ح¢�اا عNى 

عدمم االقيامم بعملياتت بيضاءء للوقوفف عNى االنقائص ااملوجوددةة ووااتخاذذ االتدااب�� االالززمة 

لجعل هذه ااملخططاتت تمتازز بالنجاعة وواالفاعلية ااملطلوبة عند االتدخل Sي مثل هذه 

 االفوااجع ااألليمة عند حصولها.

 Sي من قبل االسلط االصحية االعمومية االوقت عامل تقدير  سوءء إإ`ى ووتش�� االلجنة 

 االطوااقم من يجب ما توف��  باإلمكانن كانن حيث تونس إإ`ى باجة ووالية من ااملصاب�نن نقل

 نقلهم إإ`ى االحاجة ددوونن  االخاصص بالقطاعع باالستعانة ااملجهزةة ااإلسعافف ووسياررااتت االطبية

 ف�oما تتوفر  ال  االلذين بباجة االجهويي  ااملستشفى وواا`ى بعمدوونن  ااملحNي ااملستشفى إإ`ى

 .االحوااددثث هذه مثل Sي بدووررهما للقيامم االدنيا ااملعاي�� 

 ااملدير االجهويي للصحة بباجة وومدير ووحدةة ااالستعجا`ي بوززااررةة االصحة بّ�ننبينما  

 Sي ااألوولية ااإلسعافاتت تلقي ددوونن  االعاصمة مستشفياتت إإ`ى ااملصاب�نن نقل يمكن ال  أأنهھ

دين بالجهة، االصحية االهياكل
ّ
 الءءإلج االسريع االتدخل إإطارر  Sي تّمت اال�, االعملياتت أأنن مؤك

 ااملخطط غراارر  عNى مدررووسة مخططاتت ووفق كانت وواالجرºى ااملصاب�نن وومعالجة االضحايا

 .ااألززماتت Sي االتصرفف بعملياتت ااملتعلق) بب(
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 من االناحية ااالجتماعية  2.4 

إإثر االحاددثث تّم االتصريح من عدةة جهاتت ررسمية عNى غراارر االحكومة ووبعض االوالةة  

ووهو ما  ائالتت االضحايا ووااملصاب�ننلعووبعض ررؤؤساءء االبلدياتت بتقديم ااإلعانة ااالجتماعية 

تنتمي أأغلبية االضحايا إإ`ى عائالتت إإذذ  ووفق ما أأفاددوواا بهھ خاللل جلساتت ااالستماعع،لم يتم 

ل كل عائلة من فق��ةة جداا، ووإإ`ى أأووساطط شعبية بالعاصمة ااوو بالوالياتت االدااخلية، بل 
ّ
تمث

أأنن oâم عائال oم وواالجرºى وومن وورراا ااملصابونن هؤالءء حالة ااجتماعية Sي حّد ذذاا oا. ووصّرحح 

كشفت هذه االحاددثة عNى وو   oمضاعف معانا ووجودد برنامج للمساعدةة ااالجتماعية عدمم

غ�� حجم االحرمانن االذيي تعانيهھ ااملناطق االدااخلية للبالدد Sي موااجهة ااملصاعب ووااألحدااثث 

 ااملتوقعة Sي عالقة مباشرةة بالحاددثث.

تم االتفاعل مع من ناحية أأخرىى أأفاددتت وواالدةة ااملصابب ووسيم ااملاجريي أأنهھ لم ي 

 هذه االسنة ف��ةة تكوينهھ.  تهھاالعائلة Sي خصوصص إإعداادد برنامج البopا من أأجل عدمم إإضاع

ب�نن مختلف مؤسساتت االدوولة ووبيopم بعد  االعالقة اانقطاععتت االعائالتت ووقد أأثارر  

 ووخاللل ااأليامم اال�, تلقى ف�oا االجرºى االعالجج. ،يومم االحاددثة

 من ناحية االتعهد االقضائي  3.4 

 حاددثة Sي تحقيقي بحث بفتح بباجة ااالبتداائية باملحكمة االعمومية االنيابة قامت 

 مجلة من 202وو 201 االفصل�نن طبق االقصد سابقية مع االعمد االقتل أأجل من عمدوونن 

 ووبموجب. االقضية بملف االثاني باملكتب االتحقيق قا�-, ووتعهد .االجزاائية ااالجرااءءااتت

 بالعوينة االوط�, للحرسس لألبحاثث االفرعية باإلددااررةة ااالوو`ى ااملركزية للفرقة عدلية اانابة

 . ااألوولية ااألبحاثث بإجرااءء

تو`ي قا�-, االتحقيق باملحكمة ااالبتداائية بباجة إإجرااءء االتحقيقاتت االالززمة بعد وو  

. ووقد تم ااستئنافهھ من طرفف االنيابة 2020جانفي  28بحث بتارريخ االقراارر ختم  نè·أأ

`ي فقد أأصبح ااملوضوعع من االعمومية باملحكمة ااالبتداائية بباجة بذااتت االتارريخ ووبالتا

قراارر قا�-, االتحقيق  تأييدأأنظارر دداائرةة ااال oامم لدىى محكمة ااالستئنافف بباجة اال�, قرررتت 

بتجنيح االoÂمة ووإإحالة ملف االقضية ااملoÂم ف�oا االسيد عماررةة ااملحجوبي صاحب ووكالة 
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أأجل  منااألسفارر اال�, تملك االحافلة موضوعع االحاددثث عNى ااملجلس االجناºي ملحاكمتهھ 

 .من ااملجلة االجزاائية 225وو 217ة االقتل وواالجرحح عNى ووجهھ االخطأ عNى مع�· االفصل�نن  oم

ووقضت مؤخراا االداائرةة االجناحية باملحكمة ااالبتداائية بباجة بإدداانة ااملoÂم صاحب  

من ااملجلة االجزاائية ووسجنهھ اابتداائيا حضورريا مدةة  217ووكالة ااألسفارر عNى مع�· االفصل 

ااملتسبب غ�� قصد  عنعليهھ ووااعتبارر جريمة االقتل  عام�نن ووحمل ااملصارريف االقانونية

عن إإهمالل ووإإلحاقق أأضراارر بدنية بالغ�� عن غ�� قصد االجريمة ااألشد عNى مع�· االفصل 

 من ااملجلة. 54

 وواالشابة حمديي شيماءء ااملصابة وواالشابة ااملاجريي  أأم�نن ااملصابب االشابب ووأأفادد 

 ااملدنية حقوقهم لتتبع اءءاالقض قبل من �oم ااالتصالل يتّم  لم هھأأن ااملي أأميمة ااملصابة

 .ااملذكورر  االحاددثث عن ااملنجرةة

 18جزاائية من طرفف االقضية االتدااخل Sي االاالضحايا تّم عائالتت  عNى مستوىى  

 عائلة ووقامواا بتوكيل محامم Sي االغرضض.

 ووااألمن من ناحية االسالمة   4.4 

أأهم االنقائص اال�, أأثارر oا االجهاتت ااملستمع إإل�oا صلب االلجنة ªي االنقائص  من 

ااإلددااررةة  ووفقوو قة بتدخل االحماية ااملدنية Sي إإجالءء االجرºى إإثر االحوااددثث ااألليمة. ااملتعل

ددقق من ووقوعع االحاددثث  19تّم إإجالءء االجرºى بعد فإنهھ بباجة لحماية ااملدنية ل االجهوية

 بتدخل يتعلق فيما نقائصووهو ما يع�, ووجودد  ددقائق. 10هو بينما معدلل إإجالءء االجرºى 

ووأأووضح ااملدير االعامم للديواانن  .ااألليمة االحوااددثث إإثر  جرºىاال إإجالءء Sي ااملدنية االحماية

ال  50 االوط�, للحماية ااملدنية أأنن هناكك حواا`ي
ّ
للحماية ااملدنية بعمدوونن ووهو ما يع�,  تدخ

إإضافة إإ`ى أأنن من ااألسبابب  عدمم ووجودد أأوولوية ل��ك�À مركز حماية مدنية بعمدوونن 

 .لرئيسية هو قلة ااإلمكانياتتاا

للجنة االجهوية لتفادديي االكوااررثث وومجا�oÂoا ااعمل ووقد وورردد Sي محضر جلسة  

حولل ااالستعداادد للتوÁي من  15/1/2019ووتنظيم االنجدةة ااملنعقدةة بمقر ووالية باجة يومم 
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مخاطر االتقلباتت ااملناخية ووموجة اال¢�دد، أأنن ااإلددااررةة االجهوية للحماية ااملدنية بباجة أأفاددتت 

 أأنهھ تّم تضم�نن االصعوباتت اال�, توااجهها وومopا:

ü   ةة االر�ïي ووقوعع كS حالتت اال�, تنظم لفائدةة االجهة خاللل ف��ةة تساقط االثلوجج تتسبب

 حوااددثث قد تعيق عملياتت االتدخل.

ü   منعرجج  +(وواادديي االعريمة منحدرر  11ووجودد نقطة سوددااءء بالطريق االوطنية ررقم

 حادد) لم تتم معالجoÂا إإ`ى حد ااآلنن.

 –مدوونن ع 11ووSي خصوصص اانتشارر االدووررياتت ااألمنية عNى االطريق االوطنية ررقم  

إإ`ى  2020جانفي  21ع�نن ددررااهم، أأشارر ممثل االحرسس االوط�, Sي جلسة ااالستماعع بتارريخ 

 أأنن االدووررّياتت ااألمنية لها أأوولوّياتت عNى غراارر مقاوومة ااإلررهابب وواالoÂريب.

لم  االحاددثث جرااءء االعامم االرأأيي لدىى ااملحدثة وواالضجة ااملأساةة حجم ررغمأأنهھ كما  

 غيابب� االالززمة لضمانن سالمة االطريق إإضافة إإ`ى تباددرر االسلط ااملعنية باتخاذذ االتدااب�

 .االتوعية حمالتت

ل  
ّ
االسالمة عنصراا حاسما Sي عملية تحديد  االتجه�À من ناحية قطاععوويمث

جملة تتعلق ب مسؤوولياتت ااألطراافف ااملعنية �oذه االحاددثة. وومن ذذلك حالة االطريق اال�,

Nاالتدااب�� ااملتخذةة من قبل االسلط ااملعنية لضمانن سالمة مستعم Àي االطريق من ترك�

 ووززااررةة تدخلإإشاررااتت ووعالماتت ااملروورر بصفة تكونن جلية وومسافة كافية، إإضافة إإ`ى 

 Àيئة ووااإلسكانن االتجه�oÂى اال��اابية وواالNمستوىى  ع  Àاالسالمة حوااجز  ترك� »glissières de 

sécurité« يS بينما أأووضح ااملدير االجهويي بباجة االسابق وواالذيي تّمت نقلتهھ بحركة عاددية .

عرضض من ال يعرفف هذاا االطريق يمكن أأنن يرتكب فيهھ حاددثث مروورر ررغم أأنن أأنن  2019أأووتت 

 1985أأنهھ لم تقع صيانتهھ منذ سنة االطريق كافف ووبهھ عالماتت ااملروورر ووليس بهھ حفر مبّينا 

تارريخ إإحدااثهھ من قبل فريق صي�,. ووأأضافف أأنهھ ال توجد إإمكانياتت مرصوددةة للصيانة ووأأنن 

 كل االقرااررااتت مركزية ووليست جهوية. 
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ووأأشارر االخ¢�ااءء إإ`ى ووقوعع اانزالقق Sي مكانن االحاددثث مما يجعل من ااملهم فتح ملف  

 يتعلق بالدررااساتت ووااألشغالل. فيماشoõة فسادد ااألشغالل االعامة ووااحتمالل ووجودد 

 غياببمن ب�نن ااإلجرااءءااتت اال�, أأثاررتت نقاشا طويال ب�نن أأعضاءء االلجنة ªي  إإنّن  

 من اال�, االعناصر  عNى وواالحفاظظاالحافلة  تشميع أأوو  للحاددثث االتالية االساعاتت Sي ااملعاينة

 تأخ��  من االحاصل االخلل إإضافة إإ`ى تحقيق، إإجرااءء إإطارر  Sي مفيدةة تكونن  أأنن ااملحتمل

لم ترتكز عNى معاينة Sي مكانن آآخر غ�� مكانن  متسرعة فنية مقارربةااملعاينة ووتقديم  عملية

 ستقل�ننمؤّيد من قبل خ¢�ااءء م بهھ موثوقق  ف�, فحص غيابباالحاددثث، هذاا إإ`ى جانب 

ق ب
ّ
Sي  االقياددةة مقوددوو االحافلة  فراامل حالة تشملالخصائص االفنية للحافلة اال�, يتعل

 عالقة بما ووقع لحظة االحاددثث.

أأنن  2020 جانفي S 20ي جلسة ااالستماعع بتارريخ ممثلو ااملجتمع ااملدني أأووضحوو  

 %70ووفرااملها ااألمامية تعمل بنسبة  Ralentisseurاالحافلة تفتقد إإ`ى مخفض االسرعة 

. كما أأنن مكانن االحاددثث ذذوو خصائص سيئة ووقد كانن %80بينما االخلفية مopا تعمل بنسبة 

مروورر لمكانن لهذاا االطريق هو  مضيف�نن أأنن يمنع االجوالنن فيهھ Sي يومم ما إإال ب��خيص.

سفرااتت) وولحافالتت االشركة االجهوية  4يوميا لحافالتت االشركة االجهوية للنقل بباجة (

ددوونن تسجيل سفرااتت) ووذذلك  4تت االنقل ااملدررØ-, (سفرااتت) وولحافال  4للنقل بجندووبة (

 مروورر. حوااددثث

االعناصر ااملمÀ�ّةة لعملية موااجهة االوضعية ااالستعجالية إإثر هذاا  منأأنن كما  

االحاددثث ااألليم هو معاينة عناصر تعت¢� حاسمة Sي االتحقيق عNى غراارر حطامم االحافلة 

انن إإ`ى ح�نن قيامم االلجنة اال�, بقيت عNى ع�نن ااملك ووااملصاب�نن للضحايا االشخصية ااألمتعةوو 

بالزياررةة اامليداانية إإ`ى مكانن االحاددثث حيث تمت مالحظة ووجودد بعض ااألمتعة االشخصية 

 لركابب االحافلة منتشرةة Sي نوااºي عديدةة من االواادديي.

إإ`ى خ¢�ااءء االسالمة ااملرووررية إإ`ى جانب لجلساتت ااالستماعع اال�, عقد oا االلجنة تبعا وو  

مكانن االحاددثث تبّ�نن عدمم ااتخاذذ ووززااررةة االتجه�À ووااإلسكانن االزياررةة اامليداانية اال�, أأدد oا إإ`ى 

خاصة عNى مستوىى ووضع لتدااب�� االالززمة لضمانن سالمة االطريق ااوواالoÂيئة اال��اابية 
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لتصل Sي االجزءء  %12إإشاررااتت ااملروورر أأوو ووجودد منحدرر خط�� فاقت نسبة ااالنحداارر فيهھ 

   .%15ااألخ�� منهھ Sي مكانن االحاددثث 

لت 
ّ
ضجة لدىى االرأأيي  تعائالتت االضحايا ووأأحدثلكب��ةة مأساةة هذه االفاجعة  مث

االعامم نتيجة االحصيلة االثقيلة لعددد االقتNى وواالجرºى. لكن ررغم هذاا الحظت االلجنة 

 اال�, ااعتادد ااملرصد االوط�, لسالمة ااملروورر االقيامم �oا Sي االغرضض. غيابب حمالتت االتوعية

 مشكل أأنن االدااخلية بوززااررةة ااملروورر  لسالمة االوط�, ااملرصد عامم مدير  ووأأووضح 

 للسالمة ووطنية ااس��ااتيجية غيابب إإ`ى مش��اا بامتيازز، حوكمة مشكل هو  ااملرووررية االسالمة

 ااملروورر  لسالمة االوط�, ااملجلس أأنن الحظكما . ووااألددوواارر ااملسؤوولياتت ف�oا تحددد ااملرووررية

 ضرووررةة االصددد هذاا Sي ووب�نن. ااستشاررية صبغة لهھ أأنن إإال  ااملجالل هذاا Sي ددوورره أأهمية ررغم

 .ااملدااررسس Sي ااملرووررية ةاالثقاف نشر 

 إإ`ى تفتقد سياحية لحافلةاالسلط ااألمنية  سماحح حولل  تساؤؤالتت االلجنة أأثاررتتكما  

هذاا . باملروورر ااملكلفة ااألمنية االسلط من تدخل ددوونن  بالجوالنن االالززمة االفنية ااملوااصفاتت

إإ`ى أأك�ï من  بحث أأوو`ي Sي االغرضض محضر تلقي شركة االتأم�نن ااملعنية عدمم إإضافة إإ`ى 

حولل إإمداادد االلجنة ووقد ررااسلت االلجنة ووززااررةة االدااخلية ووووززااررةة االعدلل  بعد االحاددثث.شهر 

 بمحضر بحث أأوو`ي وولم تتلق جواابا.

 من ناحية االتأم�نن   5.4 

ل  
ّ
أأساسّيا Sي موااجهة  ااجزءء سألة االتأم�نن ووطولل ااإلجرااءءااتت ااإلدداارريةإإيجادد حّل ملمث

من عدمم  خوفها عنعائالتت اال. ووقد عّ¢�تت الة ااالجتماعية اامل��ددّية ألغلب االضحايااالح

 عNى االتعويضاتت من شركة االتأم�نن ااملعنية.ها حصول

خاللل جلسة  بحث أأوو`ي Sي االغرضض محضر عدمم ووجودد مسألة  إإثاررةة تّمتوو  

 31ااالستماعع إإ`ى ررئيس االجامعة االتونسية لشركاتت االتأم�نن وواالوفد ااملراافق لهھ بتارريخ 

 تحويل Sي تشرعع ملغارربيةاا االتأم�نن شركة أأنن ااملتدخلونن  أأفادد حيث، 2020جانفي 

 بحث بمحضر  ااملعنية االسلط قبل من إإمدااددها بمجردد مستحق�oا إإ`ى ااملالية االتعويضاتت
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Sي إإطارر ااإلجرااءء  االيومم غاية إإ`ى ااملحضر  هذاا تتلق لم االشركة أأنن مبّين�نن االغرضض Sي أأوو`ي

 .االصلÍي

ؤوولية أأنهھ طبقا للعنواانن االخامس من مجلة االتأم�نن، حولل تأم�نن ااملس كما بّينواا 

ااملدنية االناتجة عن ااستعمالل االعرباتت اال¢�ية ذذااتت محركك وونظامم االتعويض عن ااألضراارر 

د عNى االسلطة اال�, قامت  167االالحقة باألشخاصص Sي حوااددثث ااملروورر، فإنن االفصل 
ّ
يؤك

بتحرير محضر االبحث إإحالة نظ�� منهھ Sي أأجل أأقصاه شهر من تارريخ االحاددثث إإ`ى 

 مؤسساتت االتأم�نن ااملعنية. 

  
ّ
دوواا االكلفة ااالقتصاددية ووااالجتماعية االباهظة عNى االدوولة جرااءء حوااددثث ووأأك

مopم من فئة  %50حاددثث سنوّيا  7000وو 6000االطرقاتت Sي تونس إإذذ يتّم تسجيل ما ب�نن 

لتقليص  هھتوّج مopا بوااسطة ددررااجاتت ناررية. مش��ين إإ`ى عدمم ووجودد أأيّي  %36االشبابب وو

سنوّيا.  مليونن ددينارر  S400ي ااإلنتاجج تقّدرر بـــــ كلفة "ااإلررهابب ااملروورريي" اال�, تناهز خسائر 

، ووأأoãا ستطبق قانونن مليونن ددينارر 680تقومم بدفع حواا`ي االتأم�نن موضح�نن أأنن شركاتت 

ا كانن نوعع ددف�� تشفياتت أأيإلررجاعع كل ااملصارريف للضحايا Sي ااملس 2015االتأم�نن لسنة 

 االعالجج. 

س االجامعة االتونسية كما تّمت إإفاددةة االلجنة عن طريق مرااسلة من قبل ررئي 

اانظر (جملة من االتوصياتت لتفادديي تكراارر االحوااددثث االقاتلة يتناوولل ف�oا لشركاتت االتأم�نن 

 )15عددد  لحقاامل

	هھاووتوصيیاتااللجنة ااستنتاجاتت   .5  

  

من  2تعت¢� االلجنة أأنن االنصوصص االقانونية ووSي مقدمoÂا االدستورر بمقتú-· االفقرةة  

كافة عNى عب تكوين لجانن تحقيق، وو االذيي ينص أأنهھ "يمكن ملجلس نواابب االش 59فصلهھ 

Sي  لم يضمنغ�� أأنّن ذذلك  ،تسمح لها بأددااءء ووظيفoÂااالسلطاتت مساعد oا Sي أأددااءء مهامها." 

 ااستعداادد االجهاتت ااملعنية بالتوااصل مع االلجنة وواالتفاعل معها.  حسن االوااقع
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ووقد توصلت االلجنة من خاللل جلساتت ااالستماعع إإ`ى ممثل�نن عن عائالتت االضحايا  

اب�نن ووممثل�نن عن منظماتت ااملجتمع ااملدني ووخ¢�ااءء Sي مجالل االسالمة ااملرووررية إإضافة ووااملص

 إإ`ى االجهاتت االرسمية إإ`ى جملة من ااالستنتاجاتت وواالتوصياتت.

 1.5  	 الستنتاجاتتاا  

ووهم ووززير  2019دديسم¢�  18من خاللل جلساتت ااالستماعع إإ`ى أأرربعة ووززررااءء يومم  

اابية ووووززيرةة االصحة بالنيابة ووووززير االسياحة االدااخلية ووووززير االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال�� 

وواالصناعاتت االتقليدية ووووززير االنقل بالنيابة، إإضافة إإ`ى ااالستماعع إإ`ى عائالتت االضحايا 

ووإإ`ى ااملصاب�نن ووممثNي ااملجتمع ااملدني وواالخ¢�ااءء Sي مجالل االسالمة ااملرووررية ووإإ`ى جانب 

ووالية باجة، الحظت االلجنة ااالستماعع إإ`ى االجهاتت االرسمية وواالقيامم بزياررةة ميداانية إإ`ى 

ووجودد تضارربب ب�نن أأقواالل ااملسؤوول�نن فيما بيopم ووتضارربب ب�نن أأقواالهم ووأأقواالل االخ¢�ااءء 

للتغطية عNى االتقص�� وواالتنصل من إإررااددةة  تتوجس منااملستقل�نن. ووهذاا ما جعل االلجنة 

صاحب عندما تّم منع االلجنة من ااالستماعع إإ`ى  خاصة. ووترّسخ هذاا ااالعتقادد ااملسؤوولية

  كالة ااألسفارر "أأموااجج" االسيد عماررةة ااملحجوبي ااملوقوفف عNى ذذمة االقضية.وو 

Sي إإطارر االكشف عن االحقيقة ووتحديد ااملسؤوولياتت توصلت االلجنة إإ`ى جملة من وو 

ل بعضها سببا مباشراا Sي ووقوعع االحاددثث بينما مثل االبعض ااآلخر سببا ااالستنتاجاتت 
ّ
مث

نب اجانب االسالمة وواالجعNى غراارر  عدةة جواانبهذه ااالستنتاجاتت شملت غ�� مباشر. وو 

وومopا أأنن ااملنعرجج االسابق ملكانن االحاددثث من االضروورريي ااعتبارره نقطة  .االصÍي ووااألم�,

 .ال يوجد بوالية باجة نقاطط سوددااءءحيث سوددااءء عNى خالفف مكانن االحاددثث. 

اعثة عNى كانت تصريحاتت بعض أأها`ي ضحايا فاجعة عمدوونن موجعة ووقاسية ووبوو  

ونن وويقاسونن ووآآباءء ووأأّمهاتت ووإإخوةة إإ`ى عت االلجنة فقد ااستم .ااالنشغالل
ّ
جرºى يتأمل

بونن. فبعض االعائالتت من أأووساطط ااجتماعية تحت خط االفقر، فقدتت 
ّ
ووأأخوااتت يتعذ

سندها االوحيد ووال تجد غ�� عطف االج��اانن ووتضامopم، ووبعضها ااآلخر تنوءء بعبءء مصابب 

 خفيف آآالمهھ.ينشّد إإليهھ ااألمل ووتقف االخصاصة ددوونن توف�� مستلزماتت عالجهھ ووت
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، لجرحح االناززفف لفقداانن أأحّبةآآالمم بعض االعائالتت مضاعفة بسبب اا د بدتتقوو  

ووررااءء فقدااoãم، مع االتسليم بالقدرر،  االعالجج كاننيعتقدوونن أأنّن تقص��اا ما Sي ااإلسعافف أأوو 

واا يعانونن من إإصاباتت بليغة. فاهتمامم االدوولة بأها`ي 
ّ
ووبسبب ااإلهمالل ملن نجواا ووضل

ووشابة من أأبناءء االشعب ررحمهم  اشاب 30حيoÂا إإ`ى حّد االيومم ررااحح ض عمدوونن اال�,فاجعة 

ف منذ اانقضاءء ااأليامم االثالثة ااألوو`ى للحاددثث ااألليم ،هللا
ّ
 .توق

 يعولهم من غيابب Sي متوقعة غ��  أأحدااثا ووااملصاب�نن االضحايا عائالتت ووااجهتكما  

 قاددررةة ياتتآآل ووضع غيابب نتيجة حدةة أأك�ï  كانت اال�, االفاجعة هذه Sي أأبناoâم إإصابة بعد

 وومopا. �ننتااملطلوب وواالسرعة باملروونة االحجم هذاا بمثل االوطنية االكوااررثث هذه موااجهة عNى

ل
ّ
 تعب��اا ووطنية ووكوااررثث فوااجع حدووثث عند ااملصاب�نن عالجج مصارريف بتحّمل االدوولة تكف

 .جانoõم إإ`ى وواالوقوفف بالتضامن مopا قوّيا

بالحّد ااألددنى Sي إإبقاءء لجنة االتحقيق اال¢�ملانية Sي فاجعة عمدوونن  نجحتووقد  

اامللف مفتوحا إإعالميا ووررسميا، ووااستمراارر متابعة أأووضاعع االعائالتت ووااملصاب�نن، 

 . االتقص��ووااستحثاثث بعض ااملؤسساتت عNى تداارركك 

 :ووي��تب عNى هذه ااالستنتاجاتت تحميل ااملسؤوولياتت االتالية

جوبي ووذذلك ااملمثلة Sي مالكها االسيد عماررةة ااملح "أأموااجج"مسؤوولية ووكالة ااألسفارر  - 

نظراا لفقداانن االحافلة موضوعع االحاددثة للموااصفاتت االفنية االالززمة للجوالنن ظهر ذذلك 

جلّيا منذ اانطالقها من االعاصمة نحو مدينة ع�نن ددررااهم وواانبعاثث رراائحة كرoÊة من 

محركها مما ااضطّرها إإ`ى االتوقف مرت�نن خاللل االرحلة ووفق ما عاينتهھ االلجنة Sي جلساتت 

 اج�نن من االحاددثث.بعض االنااالستماعع إإ`ى 

االفنية للنقل اال¢�يي من خاللل االسماحح بالجوالنن لعرباتت قد وكالة االمسؤوولية  - 

Sي االحقيقة ªي غ�� صالحة للجوالنن، مما ينّم تكونن حاملة لشهاددةة االفحص االف�, وولكن 

 عن ووجودد إإخالالتت ووثغرااتت Sي منح شهاددةة االفحص االف�, تستد9ي االتحقيق ووااإلصالحح.
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 أأوو  للطوااررئئ عدمم جاهزيتهھ ووووضع خطة ااستباقية  Sي االصÍي االقطاعع مسؤوولية - 

، وواالضعف االفاددحح للبنية االصحية االحجم �oذاا االوطنية االكوااررثث موااجهة عNى االقدررةة

 .خاررجج االجهة بوالية باجة وواالشمالل االغربي عموما، مما ااستد9ى نقل جميع ااملصاب�نن

 االجهوية بباجة عن  oاووززااررةة االتجه�À ووااإلسكانن وواالoÂيئة اال��اابية ووإإدداارر  مسؤوولية - 

 مطابقة، ووصيانة ضعيفة. غ��  بخصائص 11وطنية ررقم اال طريقاال حالة

 االسالمة قواان�نن إإنفاذذ Sي محدووددية اامكانيا oا أأمامم ااألمنية االسلطاتت مسؤوولية - 

وومسؤوولية االحماية ااملدنية اال�,  ووقائية ااس��ااتيجية ووجودد ووعدمم االطرقاتت عNى ااملرووررية

 حوااددثث إإمكانياتت أأك¢� ووأأددااءء أأسرعع ووأأفضل.مثل هذه اال تطلب مopات

 توصياتت االلجنة  2.5 

 :بب تفادديي تكراارر هذه االفوااجع Sي ااملستقبلمن أأجل توô-, االلجنة  

ü  ي االخاررطة االصحية وواالعنايةS ي  ااملتأكدةة وواالعاجلة إإعاددةة االنظرS باملؤسساتت االصحية

  االشمالل االغربي.

 2020واانن سنة حيث ااستنادداا ملا تضمنهھ مشرووعع م�Àاانية ووززااررةة االصحة بعن 

 ) الحظت االلجنة ما يNي:316وو 315وو 314(االصفحاتت عددد 

Ø  2قسط -تأهيل ااملستشفى االجهويي بباجة. 

Ø  .ااستكمالل ددررااساتت بناءء مستشفى متعددد ااالختصاصاتت بباجة 

Ø  يئة ووصيانة ااملستشفى االجهويي بباجةo . 

ü   ىووNقابل ااملستشفى االجهويي االحا`ي بباجة غأأنّن  ااعتبارراا ملكانن االحاددثث تؤكد االلجنة ع ��

ل متعددد ااالختصاصاتتمشرووعع إإنشاءء مستشفى لإلصالحح ووأأنن 
ّ
  بباجة يمث

ّ
 عاجال حال

ووهو . بالجهة لتفادديي االنقائص ااملسجلة عNى مستوىى ااملنظومة االصحية االعمومية

 11مناقشتهھ خاللل ااجتماعع مجلس االوززررااءء برئاسة االحكومة بتارريخ  تمت ااملشرووعع االذيي

 سنة Sي جديد تمويل خط فتحوويستوجب حّد ااآلنن،  ، وولم يتقدمم عمليا إإ`ى2017أأكتوبر 

االتنمية ووااالستثمارر وواالتعاوونن حيث ووررددتت عNى االلجنة مرااسلة من االسيد ووززير  .2020
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تؤكد ووجودد جملة من  ،)16(اانظر اامللحق عددد  2020فيفريي  19االدوو`ي بالنيابة بتارريخ 

 كوررةة. وومن أأهمها ما يNي:ااإلشكالياتت االقانونية اال�, تحولل ددوونن تنفيذ بنودد ااالتفاقية ااملذ

إإنن صيغة إإنجازز ااملشرووعع كما ووررددتت Sي ااالتفاقية غ�� ووااضحة: هل ªي عقد   •

 أأمم عقد صفقة عمومية؟شرااكة 

أأنن ااملشرووعع ااملذكورر ال يندررجج Sي أأيي حالة من االحاالتت اال�, ت¢�رر االلجوءء إإ`ى   •

إإبراامم االعقد بالتفاووضض ااملباشر ااملنصوصص عل�oا بالقواان�نن وواال��ااتيب االجارريي 

�oا االعمل، كما أأنهھ ال يوجد باالتفاقية أأّية م�Àةة تفاضلية ت¢�رر إإقصاءء مبدأأ 

 ااملنافسة ووإإسنادد االعقد بالتفاووضض ااملباشر.

ااالتفاقية Sي صيغoÂا ااملعرووضة ال تندررجج Sي إإطارر ااالتفاقياتت االدوولية ذذااتت   •

، حيث أأنن إإنجازز االصبغة االفنية باعتبارر تضمopا لتعهدااتت مالية للدوولة

يكونن Sي إإطارر ااتفاقية هبة ووإإنما Sي إإطارر ااتفاقية قرضض ااملشرووعع لن 

(يعرضض عNى مجلس نواابب االشعب)، حيث ستتكفل مجموعة 

لكة ااملتحدةة فقط بإيجادد ااملقرض�نن مع تعهدها مااملستشفياتت االدوولية للم

بجزءء من االدررااساتت اال�, سيتم إإعدااددها، ووهو مبلغ بسيط باملقاررنة مع 

 االجملية للمشرووعع.االكلفة 

نصيص عNى مبدأأ سرية ااالتفاقية ددوونن حصر مبدأأ االسرية Sي ااألسراارر تّم االت  •

من االدستورر  15االصناعية وواالتجاررية، ووذذلك خالفا ألحكامم االفصل 

  ووللتشريع ااملتعلق بالحق Sي االنفاذذ إإ`ى ااملعلومة االجارريي بهھ االعمل Sي تونس.

 ي:أأووô-· ما يN 2019جويلية  29بتارريخ ووتّم عقد مجلس ووززاارريي مضيق Sي االغرضض 

"االحرصص عNى االتفاووضض مع االجهاتت ااملانحة عNى ضمانن عنصر هبة مرتفع ي¢�رر 

االلجوءء إإ`ى هذه االصيغة ااالستثنائية ووتضم�نن االشرووطط ااملالية ضمن ااتفاقياتت 

االتمويل مع االتأكيد عNى ضمانن ااملنافسة ب�نن ااملؤسساتت االرااجعة للدوولة 

 ااألجنبية ااملمولة محافظة عNى مصالح االدوولة االتونسية".
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عن طريق االطرقق االديبلوماسية عNى هذاا ااألساسس، تّم اابالغغ االجانب اال¢�يطاني وو 

بالصعوباتت اال�, يطرحها تنفيذ مذكرةة االتفاهم Sي صيغoÂا االحالية ووددعوتهھ إإ`ى االنظر Sي 

إإمكانية تعديلها أأوو إإلغاoâا بالكامل، ووهو ما سيتيح االبحث عن مصاددرر تمويل أأخرىى. 

 لدىى االجانب اال¢�يطانيااستعداادداا ملست  جية بأoãااالخارر ووتفيد مصالح ووززااررةة االشؤوونن 

   للتجاووبب مع مق��حح ااإللغاءء، Sي اانتظارر تأكيده كتابيا.

ü  .ي متعددد ااالختصاصاتت بالشمالل االغربيíإإحدااثث قطب ااستشفائي جام 

ü  إإحدااثث ووحدةة لإلحاطة االنفسية لضحاâا ااإلمكانياتت يا االكوااررثث بوززااررةة االصحة مع إإعطاo

 ،«SAMU PSY»للغرضض ووإإحدااثث االالززمة ووتخصيص م�Àاانية 

ü   آآلة مفرااسس Àي االغرضضترك�S االالززمم ,Æووتوف�� ااإلطارر االتق�, وواالط. 

ü  .ى نجاعة ااألددااءءNي ااملستشفياتت مما يؤثر عS ةة االعملة االعرضي�نن�ïي مسألة كS االنظر 

ü  ا االعقابي االجانب ووإإبراازز  االطرقاتت مجلة تنقيحo� ااالستئناسس مع حقيقًيا ررااددًعا ووجعلهھ ف

 عددد من كب��  بشكل االتخفيض من تمكنت اال�, االبلداانن Sي خاصة اررنن ااملق بالقانونن 

 .االطرقاتت حوااددثث عن االناجمة االوفياتت

ü  ي ااملشارريع ااملتعلقة بمنظومة االشرااكة ب�نن  تشجيعS االقطاع�نن االعامم وواالخاصص لالستثمارر

 االسالمة ااملرووررية.

ü  لذيي ووقع ااإلسرااعع بتفعيل صندووقق االوقاية من حوااددثث ااملروورر ووإإصداارر ددليل إإجرااءءااتت اا

 .2016أأووتت  26مؤررخخ Sي  2016لسنة  1140االتنصيص عليهھ Sي أأمر حكومي عددد 

ü  ا يتم  ااملرووررية للسالمة ووطنية ااس��ااتيجية ضبطo�االتنسيق ب�نن مختلف االهياكل ااملعنية ف

 ووغ��ها.من أأمن ووووكاالتت أأسفارر 

ü  ى للسالمة ااملرووررية تحت إإشراافف ررئاسة االحكومة يتمتع  إإحدااثثNمجلس أأع

  لية ااإلددااررية ووااملالية.ستقالباال 

ü  إإعاددةة هيكلة ااملرصد االوط�, للمروورر. 
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ü  إإحدااثث خطة مندووبب االسالمة ااملرووررية برئاسة االحكومة.  

ü   نظامم معلوماتي Àصلب االوكالة االفنية للنقل اال¢�يي يسمح بأررشفة االخصائص االفنية ترك�

 وواالقياساتت االدووررية للعرباتت اال�, يجرىى عل�oا االفحص االف�,.

ü  ددةة االفحص االف�, للعرباتت.حوكمة إإسنادد شها 

ü   ي االجهاتت ااملعت¢�ةة كنقاططS تعزيز إإمكانياتت االحماية ااملدنية وونقاطط ووجوددها خاصة

 سوددااءء.

ü   ,-Øي االنقاطط االسوددااءء خاصة بالشمالل االغربي ووإإددررااجج منطقة ع�نن االسنوS إإعاددةة االنظر

 نقطة سوددااءء.

ü  .ي االدررااساتت ووااألشغاللS فتح ملف ااألشغالل االعامة وومكافحة االفسادد 

ü   يحولل تعّددد االقواان�نن ووتعقيد االقوااعد ووااإلجرااءءااتت  إإذذ حح قانونن االّصفقاتت االعموميةإإصال

ل أأحد ااألسبابب االّرئيسّية اال�, تفّسر ضعف فاعلّية 
ّ
ددوونن االحوكمة االّرشيدةة ووهو ما يمث

مزيد من  ااملذكورر يضمنتنقيح االقانونن كما أأنن  .االّسلط االعمومّية Sي توف�� االخدماتت

فاذذ للّصف
ّ
سيعّززز مقاوومة وو قاتت االعمومّية للفاعل�نن ااالقتصاددّي�نن االجددد االشفافّية وواالن

	.االفسادد وواانعداامم االفاعلّية  

ü   ممÀي صوررةة ووقوعع فاجعة ووطنية تل�S للمصاب�نن  االدوولة بالتكفل بمصارريف االتدااوويي

  .نتيجة ذذلك االحاددثث

ü   ي خصوصص تمك�نن شركاتت االتأم�نن من محاضر  167تفعيل االفصلS من مجلة االتأم�نن

هر ضمانا للسرعة وواالنجاعة Sي إإيصالل االحقوقق ألصحا�oا Sي إإطارر االبحث Sي ظرفف ش

 .االطورر االصلÍي

ü   ا االرحالتتopى االسياحة االدااخلية ووخاصة مNاالتشجيع ع)Randonnées إإ`ى ااملناطق (

االطبيعية بالشمالل االغربي ووغ��ه من جهاتت االجمهوررية، ووما يستوجبهھ ذذلك من عناية 
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ية وواالطرقق االوطنية، وومزيد االتنظيم لهذه بالبنية االتحتية ووتحس�نن ااملسالك االسياح

 االرحالتت ووحماية االسائح�نن.  

ü  ررقابيا  حقيقًيا ددوورًراا اال¢�ملانن اال¢�ملانية ووإإعطاءء االتحقيق لجانن لعمل قانوني إإطارر  ووضع

 ااستنادداا إإ`ى االنص االدستورريي. ووتعديليا

ü  ي ملجلس نواابب االشعب بالنسبة للجانن االتحقيقNي إإطارر تنظيم تعديل االنظامم االدااخS 

 .صالحيا oا

ü   ا ملتابعةoõي مستوىى مكتS ى لجنة االتحقيق اال¢�ملانية حولل فاجعة عمدووننNااإلبقاءء ع

 االتوصياتت ااملضمنة صلب هذاا االتقرير.

 

 ررر ــــــااملق            االلجنةة ررئيس

       

 مراادد االحمزااوويي محمد         االسيدةة االوني.-,
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: الحالة العامة لمكان الحادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة العامة لمحافمة بعد الحادث

 المنعرج

 مكان الحادث  كمم3منحدر عمى مسافة 

 في اتجاه عين دراهم

 سميمة" نوار الدفمة"أعشاب 

 الحائط الحجري المهشم الحاجز الحديدي المجتث



العالمات التشخيصية لمحافمة 

 

 

 

 

آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة 

 

 

 

 

 

: األطواق المطاطية

 

 

 

 

 

 لوحة الصانع مع لوحة مخروزة لوحة تسجيل الحافمة

لوحة تركيب آلة مراقبة السرعة و مدة  مكان آلة مراقبة السرعة و مدة السياقة و مدة الراحة
 السياقة و مدة الراحة

عالمة المصادقة عمى الطوق المطاطي اقيسة الطوق المطاطي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالمة المصادقة عمى الطوق المطاطي  حالة مساحة دوران الطوق المطاطي 

قيس عمق أخاديد الطوق المطاطي  حالة الطوق المطاطي األيمن لممغزل األمامي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة المساحة الجانبية لمطوق المطاطي   حالة مساحة دوران الطوق المطاطي لمعجالت المترادفة 
المترادفة 

 DERUIBO/AMINE: اسم صانعي األطواق المطاطية المركبة

تثبيت العجالت بالحافمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تاريخ صنع األطواق المطاطية المركبة 

حالة أجهزة الفرامل من مكابح و بطانتها 
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Note relative à l’accident survenu  
sur la RN11 le 01 Décembre 2019 

 

Contexte 

Dans le cadre de l’enquête relative à l’accident survenu le 1er décembre 2019 à Aïn 
Snoussi sur la route nationale n°11, une séance d’écoute a été organisée par la 
commission aux locaux de l'assemblée des représentants du peuple en charge de 
l’enquête. Cette séance a eu lieu durant l’après-midi du 20 Janvier 2020. 

Lors de cette rencontre j’ai eu l’occasion de présenter, en tant qu’expert routier, mon 
point de vue au sujet de cet accident. Cette note correspond à un récapitulatif des 
points que j’ai évoqués dans ce cadre. 

Présentation de mon parcours 

Ingénieure diplômée de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics de Paris en 1987, 
j’exerce depuis en Tunisie dans le domaine des études routières. J’ai réalisé et 
coordonné de nombreuses études d’infrastructures de transport : autoroutes, 
échangeurs, réhabilitation et modernisation routières, pistes rurales, aménagements 
urbains, voies ferrées, etc. 

J’ai obtenu en septembre 2016 un certificat d’auditeur et inspecteur en sécurité 
routière suite à une formation financée par la BEI pour le compte du Ministère de 
l’Equipement. 
Très impliquée dans la société civile, je suis membre fondateur, Vice-Présidente de 
l’Association Tunisienne des Routes - ATR crée depuis moins de deux ans et 
actuellement membre du conseil d’administration de l’association tunisienne des 
grands écoles Françaises - Atuge. 

Caractéristiques de la route 

La route 

D’après mes enquêtes cette route a été aménagée dans les années quatre-vingt, ce 
qui correspondrait à une mise en service depuis une trentaine d’années. Elle supporte 
un trafic journalier moyen de 3 680 véhicules / jours dans les deux sens de circulation 
dont 200 poids lourds (comptages 2017). 

La géologie 

La géologie traversée est particulièrement marneuse ; ce type de sol est un sol à 
risque, très sensible à l’eau et assujettie à des phénomènes de gonflement. 
Quand il traverse ce type de terrain, le concepteur routier éviterait de réaliser des 
grands terrassements à cause de fort risque de glissements de terrain. 

Des petits phénomènes de glissement ont surement survenus dans cette section et 
des travaux de confortement ont été réalisés en plusieurs endroits. 

La région est connue par la multiplication de ces phénomènes qui engendrent, pour 
leurs réparations, des investissements importants de l’état. 



La géométrie 

Dans la section qui nous concerne, la route traverse une zone montagneuse à 
topographie très accidentée. Le tracé se présente comme un tronçon d’un demi-
kilomètre en alignement droit suivi d’un virage. Selon google-earth la pente de ce 
tronçon est de 10 à 12 %. 

Cette pente est considérée comme forte et elle dépasse les normes admises 
(maximum 10%). Néanmoins la règlementation tolère, pour des routes à relief difficile 
et quand l’investissement est trop important, ce type de dépassement. 

En fait, l’aménagement d’une route est un compromis autour des facteurs géologique, 
hydrique, topographique, intensité du trafic prévisible et coût du projet. Plusieurs 
routes en Tunisie traversant des zones montagneuses ont été aménagées dans le 
sens de compromis entre ces différents facteurs. 

Il s’ensuit que souvent lors de l’aménagement de routes dans des zones 
montagneuses et qui supporteraient un trafic faible à moyen des dépassements des 
normes sont admis. 

La signalisation et les équipements 

La route comporte une signalisation et des équipements de sécurités minimales : 
panneau de limitation de vitesse et d’avertissement pente forte, et un dispositif de 
retenu de type glissières de sécurités. 

Eu égard aux caractéristiques extrêmes de ce tronçon de route : long alignement droit 
à forte pente sans palier intermédiaire, courbe à faible rayon, ravin de plus de 30 m 
après la route, les équipements mis en place sont insuffisants. 

La signalisation aurait dû être renforcée de façon conséquente, avertissant le 
conducteur bien à l’amont de l’approche d’une zone difficile. 
Par ailleurs les glissières de sécurités de type classique ne sont pas habilitées à retenir 
un véhicule les impactant de face, ils sont conçus pour retenir les véhicules de façon 
tangentielle en jouant le rôle d’amortisseurs.  

Recommandations 

De façon générale 

L’approche sécurité routière en tant que discipline à part entière est une approche 
relativement nouvelle, en particulier en Tunisie. Elle commence à être intégrer dans 
les récents projets en cours de réalisation, souvent sur exigence des bailleurs de 
fonds. 

Vu la forte accidentologie observée dans notre pays, il est urgent de mettre en place 
les mécanismes nécessaires pour généraliser les audits de sécurités routières 
notamment pour les tronçons où des accidents à répétitions ont été observés. 

Il est aussi urgent de renforcer les capacités des ingénieurs de l’administration en 
charge de la réalisation et de la gestion de la route pour une prise en compte de façon 
prioritaire de cet aspect. 



De façon particulière 

Il est nécessaire de commander un audit de sécurité routière spécifique à cette section 
et dégager des recommandations réalisables rapidement à des coûts supportables par 
la communauté. 

La France a d’ailleurs vécu en 2007 un accident de même type. Suite à la chute d’un 
autocar dans un ravin de plus de 15 m, 26 personnes ont vu la mort. Suite à cet 
accident, une opération de grande envergure a été lancée et a abouti à l’élaboration 
d’un guide : « Guide technique Aménagement des fortes pentes » publié le 09 
septembre 2019. 

Ce document pourrait servir de document de référence pour approcher cette 
problématique particulière, d’autant plus que, pour les aménagements routiers, les 
normes de références en Tunisie sont les mêmes que ceux de la France. 
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الحالة العامة لموقع الحادث

للحافلة المنكوبةالحالة العامة 

لتجهيزات الحافلة المنكوبةالحالة العامة 

نتائج عملية الفحص الفني الدوري للحافلة المنكوبة

المنكوبة لةفلحالالعالمات التشخيصية 

1

2

3

4

5



الحالة العامة لموقع الحادث

:منطقة عين السنوسي 
باجةمن والية  عمدون معتمدية 

file:///F:/AMDOUN/30 ?????? 2019/video-1577712911.mp4


الحالة العامة لمحافمة بعد الحادث

للحافلة المنكوبةالحالة العامة 

الواجهة األمامية

الواجهة الخلفية



لوحة تسجيل الحافمة

لوحة الصانع مع لوحة مخروزة

المنكوبة لةفلحالالعالمات التشخيصية 



لتجهيزات الحافلة المنكوبةالحالة العامة 

األطواق المطاطية

جهاز الفرملة

ومدة الراحة السياقةجهاز مراقبة السرعة ومدة 



عالمة المصادقة عمى الطوق المطاطياقيسة الطوق المطاطي

و عالمة المصادقة األقيسة

الهيكل شعاعي



DERUIBO: صنعمن  طوق مطاطي AMINE: صنعمن  طوق مطاطي

العالمة التجارية للصانع



تاريخ صنع األطواق المطاطية

(2016من سنة  46األسبوع ) 4616 (2017من سنة  49األسبوع ) 4917



لممغزل األمامي حالة مساحة دوران الطوق المطاطي

 حالة مساحة دوران الطوق المطاطي
لمعجالت المترادفة عمى المغزل الخمفي

مساحة الدوران



المساحة الجانبية لألطواق المطاطية

ROUES ARG

ROUES ARD



Roues ARD

Roues ARG

المطاطية الألطواقنتائج قيس عمق أخاديد 



ROUE AVG

ROUE ARD

ROUE AVD

SEGMENT

TAMBOUR

GARNITURE

ROUE ARG

جهاز الفرملة على مستوى العجالت



مكان آلة مراقبة السرعة و مدة السياقة و مدة الراحة لوحة تركيب آلة مراقبة السرعة و مدة 
السياقة و مدة الراحة

و مدة الراحة السياقةمدة  وآلة مراقبة السرعة 



نتائج عملية الفحص الفني الدوري للحافلة المنكوبة

صورة الحافلة قبل الحادث



  2019أوت  14بطاقة المتابعة للحافلة أثناء عرضها على الفحص الفني بتاريخ 



  2019أوت  14نتائج الفحص الفني الدوري للحافلة بتاريخ 
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1

بباجة11عرض حول الطريق الوطنية رمق 
2019ديسمرب 01بتارخي معدوناليت شهدت فاجعة 

جملس نواب الشعب
ابجةمن واليةمعدونحتقيق برملانية حول فاجعة جلنة 

2019ديسمرب 



:الــــفــــهــــرس
.I هتيئة الرتابية،حملة حول الش بكة الطرقية الراجعة ابلنظر لوزارة التجهزي واالإساكن وال

.II،تدخالت الوزارة للتقليص من النقاط السوداء ابلطرقات

.III ابجة،-معدون11الوطنية رمق الطريق

.IV وجرد 11ة رمق املتخذة الإصالح وتدعمي جتهزيات السالمة ابلطريق الوطنياالإجراءات

ابلطرقات املرمقة،اخلطرة املواقع قامئة 

.V املرمقةالاعامتدات اخملصصة لعنرص الصيانة ابلطرقات.

2019ديسمرب -جملس نواب الشعب 2



%9,9غير مرقمة ط %3,2س ط 

30.1م ط 

%32.9ط ج 

%24ط و 

توزيع شبكة الطرقات

3

:التجهزيالطرقية الراجعة ابلنظر ملصاحلحملة حول الش بكة -1

%
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4

حوادث10بهوقعتم850مسافةعىلالطريقمنجزء:يهالسوداءالنقطة
5خالل(بليغةجروح)جرىحأ وقتىلحضااي10عهنانتجأ كرثأ وخطرية

ادلاخليةةلوزار ابلنظرالراجعاملروريةللسالمةالوطيناملرصدويتوىل.س نوات
باهباوأ س  وحضاايهااملرورحبوادثاملتعلقةالاحصائياتاعدادعىلالارشاف

.ابلطرقاتالسوداءالنقاطوحتديد
االإداريةهيالكوال الوزاراتخمتلفتتوىلوالبياانتالاحصائياتهذهضوءعىل

(...الرتبيةصحة،الالرتابية،والهتيئةوالاساكنالتجهزيالنقل،ادلاخلية،)املعنية
.االإماكندرقفهياوالتقليصالطرقاتحوادثمنللحدمس تواهاعىللكالتدخل

II-لطرقاتابالسوداءالنقاطمنللتقليصالوزارةتدخالت

2019ديسمرب -جملس نواب الشعب



5

خمططاتاطاريف-يةالرتاب والهتيئةواالإساكنالتجهزيبوزارةاخملتصةاملصاحلتقوم
جناز-الس نويةوالربامجامخلاس يةالتمنية ومضاعفةةس يار طرقاتبناءاشغالابإ

خاصةمسارهانيوحتساخلطرةاملنعرجاتوتعهدواملساكلالطرقاتوتوس يعوهتذيب
عىلملروريةاالسالمةمقتضياتتعزيزمعالوعرةوالتضاريساجلبليةابملناطق

وعدملرسعةاتكوناليتاجلبليةاملناطقهذهخصوصيةابعتباروذكلمس تواها
.هبادجتاليتاحلوادثأ س بابأ برزمنللعرابتالفنيةوالاعطالالانتباه

اجملالهذايفاخملتصةوامجلعياتاملديناجملمتعممثيلترشيكاىلابالإضافة
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12اخنفاض عدد احلوادث ابلطريق الوطنية رمق 

تية الطرقية يف أ مثةل تبنّي مسامهة املشاريع اجلديدة لتطوير البنية التح 
التقليص من حوادث الطرقات
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ليص من عدد يف التق تا ثريهاو صفاقس -الطريق الس يارة  سوسة
والية صفاقس 1رمقاحلوادث ابلطريق الوطنية
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III-ابجة–معدون11رمقالوطنيةالطريق
:ابلطريقالتدخالت-1
ىل77.ك.نمن)لكم59.5:ابجةواليةداخلالطريقجزءطول▪ ،(136.5.ك.ناإ
،136,4:الكيلومرتيةالنقطة:احلادثماكن▪
9يفوقوابملنعرج(%10منحدر)االإسفلتيةابخلرسانةمعبدخطيمرت7.6الطريقعرض▪

أ متار،
video.ادلوليةللمواصفاتطبقاالالزمةوالافقيةالعموديةابالإشاراتجمهزةالطريق▪ amdoun.mp4

،2009-2008الفرتةخاللاالإسفلتيةاخلرسانةمنبطبقةالطريقتدعميمت▪
املرمقةتابلطرقااخلطرةواملناطقابملنعرجاتأ مانزالقاتتركزي2019نومفربشهرخاللمت▪

،احلادثموقعاملنعرجمس توىعىلخطيمرت160مهنابباجةللتجهزياجلهويةاالإدارةنظرمرجع
العالماتواستبدالللطريقادلوريةابلصيانةوجبندوبةبباجةللتجهزياجلهويةاالإداراتتقوم▪

.ال فقيالتشويروتعهداحلاجةاقتضتلكاماملرورية
2019ديسمرب 11ال ربعاء -جملس نواب الشعب 10

video amdoun.mp4


حصائيات-2 :املرورحركةاإ
:بعمدوناحلادثوموقع11رمقالوطنيةالطريقمس توىعىلاليوميةاملرورحركة:2-1

:(2017احصائيات)بعمدونللمروراليوميةاحلركةمعدل:2-2

السفراتوهجة عدد السفرات اليومية

ابجة -عني درامه-ابجة  سفرات04 ةبباجللنقلاجلهويةالرشكة

ابجة-عني درامه-ابجة  سفرات04 دوبةجبنللنقلاجلهويةالرشكة

عني -معدون–عني الس نويس 
الس نويس

سفرات04 املدريسالنقل

النقل العمويم ةلالشاحنات الثقي فةالشاحنات اخلفي التعداد العام

64 128 1524 1716 عىل مس توى عني
الس نويس

2019ديسمرب -جملس نواب الشعب 11



ة املعدل اليويم حلرك•
املرور 

128مهنا 1716
وس يةل نقل ثقيةل

كة املعدل الس نوي حلر •
املرور    

46أ لف مهنا 600
ةلالف وس يةل نقل ثقي

عدد احلوادث القاتةل•
أ و اخلطرة من   

2019اىل 2010

حوادث04

التعداد العام حلركة املرور وحوادث الطرقات
مبوقع احلادث بعمدون 
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واليةمنمعدون(136ك.ن)11رمقالوطنيةابلطريقاحلوادثاإحصائيات-3
ىل2010منابجة :2019نومفرباإ

املرصد الوطين للسالمة املرورية: املصدر

جرىح قتىل ال س باب نوع احلادث الساعة التارخي

2 0 خلل فين يةلانقالب شاحنة ثق  15 29/10/2013

0 2 الرسعة يةلانقالب شاحنة ثق  14 14/08/2017

9 0 الرسعة
انقالب حافةل 

س ياحية
12 03/12/2017

2 1 الرسعة يةلانقالب شاحنة ثق  0 04/08/2019

13 03 حوادث04: اجملموع
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IV-لطريقابالسالمةجتهزياتالإصالحاملتخذةاالإجراءات

:التاليةالاشغالالجناز2019ديسمرب03بتارخياستشارةعناالإعالن
صالح1) تعينيمت.احلادثمبوقع((GBAامسنتيةحبواجزوتدعميهالوايقاحلاجزاإ

د171.360،000قدرهمجيلمببلغابل شغالللقياممقاوةل
احلادث،جراءاملترضرةالامانزالقاتاصالح2)
نعرجاتامل عىلموزعةجديدةبعالماتحاليااملركزةاملروريةالعالماتتدعمي3)

ابلطريق،اخلطرة
bandes)اخلطريةابملنحدراتارجتاجيةخمفضاتتركزي4) rugueuses).

2019ديسمرب -جملس نواب الشعب 14



اجلذريةالتدخالت:
ذكليفمباحلادثابهجداذليالطريقجبزءاملسارلتحسنيفنيةبدراسةالقيام

ماكنية .جرسبناءاإ
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ديسمربشهربدايةقامتوالهتيئةواالإساكنالتجهزيوزارةمصاحلوأ نعلام
العاجللقريبايفهباالتدخلاملمكنوللمواقعاخلطرةللمواقعقامئةجبرد2019

دعميتخاللمنخاصةوذكلامجلهوريةاكملمس توىعىلاملرمقةابلطرقات
:املوايلاجلدولمعطياتحسب،هبااملروريةالسالمةمقتضيات

2019ديسمرب -جملس نواب الشعب 16

التدخلأ مه عنارص (د.م)اللكفة التقديرية  عدد الطرقات

زالقات الامان-
اشارات افقية ومعودية-

واقيات حديدية-
واقيات امسنتية-
راكئز منعرجات-
عةمنهبات ختفيض الرس -
زجاجيةعواكس-
اانرة معومية-

7 26 (الاكفجندوبة،سليانة،ابجة،)الغريبالشامل

14 46 الرشيقالشامل
(غوانز انبل،بزنرت،عروس،بنمنوبة،أ راينة،تونس،)

1,5 19 (صفاقساملهدية،املنس تري،سوسة،)الرشيقالوسط

1,5 15 (وزيدبس يديالقرصين،القريوان،)الغريبالوسط

2 17 (تطاوينمدنني،قابس،)الرشيقاجلنوب

4,5 11 (قبيلتوزر،قفصة،)الغريباجلنوب

د.م530,حوايل 134 اجملموع



مهنالكم20000)الطرقاتش بكةلصيانةاخملصصةاالإعامتداتمعدلميثل
س نواياتوفريهالواجبالرضوريةاالإعامتداتمنفقط%40حوايل(معبدة16500
امنضهبدفومكوانهتاالطرقاتش بكةاكمللصيانةد.م400منا كرثبواملقدرة
.دميومهتا

ل شغالنوايس  اخملصصةالاعامتداتبنيالفارقاملوايلالبياينالرمسوجيسم
هبذهللقيامالغرضيفس نوايتوفريهاالواجبوالاعامتداتالطرقاتوتغليفالصيانة

:الاشغال

V-املرمقةابلطرقاتالصيانةلعنرصاخملصصةالاعامتدات:
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رها بني الاعامتدات املرصودة والاعامتدات الواجب توف: 2019–2010الصيانة مزيانية 
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