
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 السيد الرئيس املدير العام 

التي   Business and Human Rights Resource Centreمع رسالة منظمة في البداية نشكركم على تجاوبكم 

منطقة الرويسات من معتمدية   أهاليمصنع االسمنت على  تانتهاكاالسابق الذي يوثق  1مقالنا انتباهكم إلى  لفتت

 .  SOTACIBأين ينتصب مصنع الشبيكة والية القيروان  

ليتسنى لكل  و  غالطةضروري للتمييز بين الحقيقة واملأمر  بعض املسائلتوضيح وكما أشرتم في رسالتكم فان 

فرصة الحصول على املعلومة والتثبت من   املجتمع املدنياملواطن و و ة بما في ذلك الشركات والدول املعنية األطراف

 صحتها واالستظهار باألدلة لتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح. 

بزيارة املنطقة  املنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية في  قمنا 2رسالتكمتفاعال مع ما أوردتموه في 

نعلمكم بموقفنا  لنجيبكم برسالتنا هذه السلطة املحلية لكما اتصلنا بوسماع شهادات األهالي الوضع ومعاينة 

كمنظمة تدافع عن حق املواطن وتتصدى لكل أشكال االنتهاكات. وألننا نعول على حرصكم على تكريس مبدأ  

  كم نذكر التي أشرتم إليها في رسالتكم،   Molins Cementosـــــ ل 3األخالقيات مدونة  وااللتزام بما تنص عليه الشفافية

  حوار قنوات ال فتح املقترحات و كم إلى النظر بجدية في كل دعو نو تجاه حقوق اإلنسان  للشركة بااللتزامات القانونية

واملنتدى   األهاليعن  ، ممثلينالوكالة الوطنية لحماية البيئةممثل عن ، بحضور والي القيروان من خالل عقد جلسة 

 . التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 فجرات:استخدام املت وعن  البيترولياألخطار البيئية والصحية الناتجة عن استخدام فحم الكوك  

 

علـــــــى نعلـــــــم أنكـــــــم تحصـــــــلتم فـــــــي تصـــــــنيع االســـــــمنت  البترولـــــــيعتمـــــــاد املصـــــــنع ملـــــــادة فحـــــــم الكـــــــوك بالنســـــــبة ال  :أوال -

ــة تـــــــر  ــــة الوطنيـــــــة لحمايـــــ ـــ ــــي خيص مـــــــن الوكالـ ـــ ــــداعيا ها  رغـــــــم معرفـــــــة هــــــــذه األخيـــــــرة بخطـــــــورة هــــــــذه املـــــــادة املحـ ـــ وتـ

ــــى  ـــ ـــــــلبية علـــــ ـــ ـــــــ املســــــــــــتوى السـ ــــي و  يالبيـئــــ ـــ ــــى املحـــــ ـــ ـــيي وعلـــــ ـــ ــــا  الصـــــ ـــ ــــات ومنحهـــــ ـــ ــــع امل سســـــ ـــ ــــا مـــــ ـــ ـــــــي تعاطيهـــــ ـــ ــــا فـ ـــ وتغافلهـــــ

ـــــــرخص ـــ ـــــــركة  ،للـ ـــ ـــــــدىهييييييييييي   Molins Cementosوشـ ـــ ـــــــذه إحـ ـــ ـــــــاحترام  هـ ـــ ـــــــة بـ ـــ ـــــــركات امللزمـ ـــ ـــــــةاملالشـ ـــ ـــــــايير الدوليـ ـــ  عـ

ـــــةل ـــــتغل .4لتنميـــــ ـــــذه نســـــ ــة هـــــ ـــ ـــــذ  الفرصـــــ ــاهكم لجـــــ ـــ ـــــذا انتبـــــ ـــــديو لهـــــ ـــــذي 5الفيـــــ ـــــزه الـــــ ـــــان  أنجـــــ ـــــر األمـــــ ـــــع بـــــ ـــــىموقـــــ  علـــــ

 .املتساكنين عيش ظروف على املعمل تداعيات جيدا يلخص والذي االنترنت

 
1https://ftdes.net/ar/fej-rouisset/ 
2https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Letter%20Sotacib.pdf 
3https://www.cemolins.es/uploads/media/B1-Listas/020-Gobierno-corporativo_C%C3%B3digos-y-
procedimientos/en/1.--C%C3%B3digo-%C3%89tico_ENG.pdf 
4https://www.cemolins.es/en/sostenibilidad 
5https://www.youtube.com/watch?v=H-EizP1Hk7Q 
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لتكلفتها املنخفضة مقارنة  نظرا ، االسمنت في تصنيعدون غيرها  البتروليثم أنكم في استعمالكم ملادة فحم الكوك  

فكما تعلمون   الصيي.راعيتم الجانب املادي ولم تعيروا أي اهتمام للجانب البيئي و فقد  ،باملصادر األخرى للطاقة

القلب   أمراضب اإلصابةفي سبب توت اإلنسان ويعلم الجميع أن هذه املادة لها تداعيات كبيرة وخطيرة على صحة 

ده عدة  حسب ما تأكيرا ها األخرى كحساسية العيون والرئة والربو واضطرابات الجهاز التنفس ي إلى جانب تأث

 6مصادر.

  الرويسات الحظنا حجم االنتهاكات واألضرار التي لحقت املتساكنين وفالحتهم وتضرر عند زيارتنا لفج ثانيا: 

ونفوق املواش ي واختفاء النحل  جراء انتشار مادة الكوك في وتراجع اإلنتاج الفالحي الزيتون  وأشجار  النباتات

جراء املتفجرات مما أدى إلى الهواء وتلوث املياه باإلضافة إلى تصّدع املنازل املحيطة باملصنع وتشقق جدرانها 

البعض إلى هجر منازلهم حسب ما  بدفع  الش يء الذي تسر  مياه األمطار داخل البيوت لتصبح آيلة للسقوط 

عمق شعورنا بالقلق إزاء الوضع الراجع إلى طريقة   وهو ما كما هو موضح في الصور أدناه،، أكده لنا األهالي

املعنية. وعليه وجب  من قبل السلطات املراقبة  كافية أو الية حماال وغيا  تخزين واستخدام مادة الكوك

   .مضاعفة جهودكم في تحسين ظروف االستغالل والتخزين ومراقبة تأثيرا ها الضارة خاصة في ذروة اإلنتاج

أكدتم في رسالتكم أن الشركة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة في حماية البيئة واملراقبة الصحية   ثالثا:

للعمال باعتبارهم معرضون مباشرة للتلوث لذلك وجب التفكير  في سالمتهم وتمكينهم من وسائل الوقاية الكافية  

يهمنا أن نعلم ما إذا كان هناك فعال فريق   باإلضافة إلى توفير الفحوصات الطبية املنتظمة. وفي اإلطار الشفافية

طبي يقوم بمراقبة العمال وان توفر ذلك فهل يمكن تقديم تقرير في الغرض؟ وهنا نذكركم بالبا  الثالث من  

ونطلب منكم   1996جويلية  15امل رخ في  1996لسنة  62املنقح بالقانون عدد 155مجلة الشغل في فصلها 

نطقة للحد من  الشركة لحماية العمال وامل تقوم بهاتدابير السالمة املهنية التي بشأن تقديم ونشر املعلومات 

 انتشار هذه املادة في الهواء وتأثيرها على جودة التربة واملاء. 

 

 :املساهمة في تنمية الجهة

أنه حين تتحدثون  نجيبكم بالقول  األهاليفيما يخص مساهمتكم في تنمية املنطقة وتحسين مستوى عيش 

 
 
مجرد مساعدات   ، هي ال يغني من جوع ت تاعن أدوات مدرسية أو خرفان فأنتم تتحدثون عن مسكنات وعن ف

املتعلق باملس ولية  2018لسنة  35عدد موسمية ال ترتقي ملستوى املشاريع التنموية املستدامة التي يفرضها القانون 

والتي تتنزل ضمن املبادئ التي   على كل م سسة اقتصادية تنتصب بمنطقة وتستغل ثروا هااملجتمعية للم سسات 

إلى ميثاق األمم املتحدة للمس ولية املجتمعية واإلعالن العالمي لحقوق   كرسها الدستور واملجتمع الدولي استنادا

انعدام  الحظنا  لرويساتفعند زيارتنا ل. وإعالن ريو بشأن البيئة والتنميةاالقتصادية ومواثيق منظمة العمل الدولية 

الحياة من غيا  للرب  باملاء الصالح للشرا ، تردي البنية التحتية، غيا  التنوير، غيا  املشاريع   كل مظاهر 

 .التنموية وتراجع األوضاع مقارنة بما كانت عليه قبل انتصا  املصنع

 29املبرم خالل جلسة التفاوض التي انعقدت مع األهالي في مقر والية القيروان بتاريخ  االتفاقنود بكما نذكركم ب

الرئيس  )إدارة املصنع عن ممثلين ، و كةبيمعتمد الش، املعتمد األول بحضور املجتمع املدني، النقابة،  2014جانفي 

 
6https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/784/petcoke-veritable-poison-issu-des-sables-bitumineux/ 

https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/784/petcoke-veritable-poison-issu-des-sables-bitumineux/


ناء الجهة بأي امتياز وال تعويضات أو جبر  لم تلتزموا به ولم يحظى أب والذي  (، املدير العام واملالك االسباني الجنسية

 للضرر وبقيت املنطقة على حالها بل وزادت سوءا. 

  ة مباشر بصفة  عامال  175املصرح بها في رسالتكم حيث قلتم أنكم تشغلون عدد  يخص عدد مواطن الشغل فيماأما 

كم  نعلمكما  . "غير مباشر"حول ما تقصدونه بموطن شغل  نود أوال توضيح ،موطن شغل غير مباشر 500 توفرونو 

  بين  بصفة مباشرة عامال  180قرابة اليوم شغل ي املصنعإن فأنه حسب املعطيات التي أفادنا بها عدد من العمال 

عامل   54، ةننظافة وبست عامل 84زعون كاآلتي: و م شركات مناولة 3عن طريق  عامال  168وعاملين و نوتقني  تإطارا

 .اليد العاملة فيهمن%5الــالجهة ال تتجاوز   ألبناءإلى أن نسبة تشغيل املصنع   إضافةةحراسعامل  30قاطع وم

عند   واإلنسانيةاالجتماعية املسائل البيئية و ة أو شركة أن تأخذ بعين االعتبار بكم وبكل م سسهيب ن فإنناوعليه 

حتى  ألن مثل هذه املشاريع  وأن تراعوا حقوق متساكني املنطقة التي ال مساومة فيها  ،كم االستثمارية تخطي  سياسات

وفرت مواطن شغل فاملعادلة لن تستقيم إذا لم تلتزم بقوانين حماية البيئة واملحي  وباملس ولية املجتمعية   وإن

الستثمار وال نود أي  لسنا ضد انحن كمنظمات حقوقية و  .آالف ساكن 3صحة أكثر من وستتحول إلى خطر يهدد 

ونسعى إلى فتح قنوات الحوار والتعاون املشترك حتى  متمسكون بحق أبناء الجهة في الحياة تعطيل ألشغالكم لكننا 

 ضمان حقوق األجيال القادمة. جميع املستويات )اقتصادية، اجتماعية، تنموية، بيئية(و التوازن بين   يتحقق

 وبالتالي نطلب منكم  

 على البيئة واملناخ. للحد من تأثيرها ملادة الكوك ظروف االستغالل والتخزين وتحسين التسريع في  هيئة  -

 س فعالة لتأثير املصنع على جودة الهواء والتربة واملاء.يتوفير مقاي -

 إلجراءات املتبعة.واوامل شرات البيئية املقاييس واالنبعاثات   نشر  -

املخاطر واالنفتاح على مبادرات ومقترحات املجتمع املدني  إيجاد بديل لفحم الكوك البترولي للتقليص من  -

 لمحافظة على سالمة البيئة واملحي .ل بمواد أخرى أقل خطورة والجمعيات البيئية لتعويض هذه املادة

 توفير الحماية والسالمة للعمال ووقايتهم من كل املخاطر. -

 . واالنفتاح على املبادرات الشبابيةصديقة للبيئة مستدامة  انجاز مشاريع تنموية  -

 توفير مواطن الشغل ومنح األولوية ألبناء الجهة.  -

إيجاد حل لتزويد أهالي املنطقة   بما في ذلك الخدمات الصحية والثقافيةملساهمة في تحسين البنية التحتية و ا -

 باملاء الصالح للشرا . 

بحضور والي  حماية البيئة وتحقيق التنمية في الجهة التشغيل و  بخصوص مطالب األهالي املتمثلة في:فتح حوار  -

 واملنتدى.  األهاليممثلين عن املحي ،  ممثل عن الوكالة الوطنية لحمايةالقيروان،  

 . ومع مبادرات املجتمع املدني التواصل وننتظر منكم التفاعل ايجابّيا مع مطالب أهالي الرويساتختاما نشركم على 

 

 واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونس ي املنتدى 

 


