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2022جويلية  21تونس في   
 

 

 بيان صحفي

 '' يقّرر تعليق االعتصام ''مؤقتا  اجملمع املهين حملويل ومصنعي املطاط بكونكت   

  

  

اعتصاما مفتوحاً أمام اإلدارة  ،اجملمع املهين حملويل ومصنعي املطاط بكونكت2022جويلية    20نظم يوم األربعاء  
حبسب ختم مكاتب   2022جويلية    18بتاريخ   ووزارة الداخلية به مسبقاً  الديوانة مت إعالم مصاحل ،العامة للديوانة

 ٠الضبط

  

يد بصفة فجئية مث طالبت املؤسسات املعنية، إثر احتجاجات متكررة، وللتذكري فقد سبق للديوانة أن أوقفت التور 
بتوفري ما يفيد رأي وزارة البيئة خبصوص التوريد ومت مدها برّد وزارة البيئة مرفوقا برأي وزارة التجارة. إال أن الديوانة، 

هنا مل تتخذ القرار املناسب رغم حصوهلا على ما يفيد مشروعية النشاط وعدم ممانعة أي سلطة يف البالد خبصوصه فإ
والقانوين الذي مل يكن سوى إعادة األمر على ما هو عليه حسب الرتاخيص املتحصل عليها من الدولة وتسريح 

 ٠2020اجملرورات اليت دخلت الرتاب التونسي والقابعة يف املوانئ منذ شهر أوت  

  

 2022ماي   19على عدم تنفيذ التزام اإلدارة العامة للديوانة بتاريخ  بناءا 2022جويلية   20وأييت اعتصام يوم  
مع تنظيم اعتصام أمام مقرها طالبت األخرية فيه إبمهاهلا مدة عشرة أايم لتتم تسوية املوضوع بعد  الذي تزامن أنذاك

 ٠أن مت التأكد بطريقة ال تدع جماال للشك من املشروعية القانونية للنشاط 

  

بصفة كلية من طرف اإلدارة العامة للديوانة وكادت األمور أن   2022جويلية    20جتاهل اعتصام يوم    إال أنه، مت
األمن حيث تدخل على إثر ذلك أحد املسؤولني ابلديوانة   خترج عن السيطرة بني عمال املؤسسات املتضّررة وأعوان 

بني رئيس اجملمع والقيادة يف   2022  جويلية  21بغية عقد موعد لالجتماع، بناء على طلب األمن، يوم اخلميس  
الديوانة من أجل احلصول على الرد الرمسي املكتوب واملعلل من طرف اإلدارة العامة للديوانة حىت يتحمل كل طرف 

 ٠ما له وما عليه حسب ما ميليه القانون 

  

جويلية   21ماع يوم اخلميس  وامتثاال لطلب املسؤولني يف األمن التونسي لفض االعتصام يف انتظار ما سيؤول له اجت
 ٠ مت فض االعتصام احرتاما لألمنيني املوجودين على عني املكان وحفاظا على سالمة وأمن البالد 2022

 


