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رئيس الحكومة التونسية: إلى السيد   

طلب نشر االتفاقيات و بيانات العقود المتعلقة باالستغالل الثروات الباطنية : الموضوع  

 تحية و احترام و بعد،  

الرشيدة و التي تعتمد على الشفافية و النزاهة و المساءلة وكذلك النفاذ الى المعلومة والعمل على استغالل الرشيد  في إطار تكريس الحوكمة.

المتعلقة  اجنابيةأتقدم إليكم بهذا المطلب من اجل نشر كافة االتفاقيات و البيانات العقود االستثمار المبرمة مع الشركات . للثروات الوطنية

و ( البحث عن الموارد المعدنية رمتعلق بتسيي 0491ديسمبر  01حسب االمر المؤرخ في ) 0491باالستغالل الثروات الطبيعية منذ سنة 

بتمتعها  اجنابيةو التي  فرطت تونس في ثرواتها لشركات  0411جوان  1بند  بتاريخ  022كذلك اتفاقية االستقالل الداخلي متكونة من قرابة 

ولألسف الزالت هذه االتفاقية  نافذة و مرجع ) تونسوحولت تونس من دولة ناشئة الى دولة في خدمة إستراتجية فرنسية داخل  . بالحصانة 

وعددها أكثر . والى يومنا هذا 0412وكذلك االتفاقيات بين الحكومة التونسية و الحكومة الفرنسية منذ (.ألي إشكال فيما يخص إبرام العقود 

والتي لم تنشر محتواها و مضمونها بالرائد الرسمي ما عدى ( في عهد بن علي  002اتفاقية في عهد بورقيبة وأكثر   041)اتفاقية  049من 

 .شركة عالمية  12العناوين و تاريخ المصادقة إلى جانب عقود استغالل الثروات الباطنية ألكثر من 

الثروات الطبيعية هي ملك الشعب  انعلى استغالل الرشيد للثروات الوطنية وعلى العمل  01و حيث نص الدستور التونسي في فصل 

 .وال يمكن أن تفقد سيادتها عليها وتوزيعها بالعدل و المساواة. التونسي و تمارس الدولة السيادة عليها باسمه
 الطبيعية ثرواتنا ونهب. لمصالحه وفقا اقتصادها وتكيف البالد مقدرات على الهيمنة إلى امتدا  بل  فقط سياستنا في األجنبي يحكم لم حيث و

 تحت كان حيث الغربي بالشمال الفجاج جبل منجم:  مثال آخذ وهنا(.  االستعمارية القوي)  شعوبهم بها لتستفيد أرضنا من انتزعت التي
 سنة حدود الى  للزنك منتج انه على( أنفا المذكورة االتفاقية بموجب) المنجم لهذا  استغاللها تواصل و االستقالل قبل فرنسية شركة تصرف

 تنتج الشركة ان اكتشف" . نويرة الهادي"   حكومة عهد في المال رأس من%12من بأكثر مساهمة التونسية الدولة أصبحت عندما و 0402

 . اإلنتاجية الطاقة دمرت و الخراب وراءها مخلفة تونس  الشركة غادرة المنتج لحقيقة  التفطن تم عندما و الزنك ليس و الفضة تصدر و
حتى  .قديمة التي تقول تونس بلد صغير و فقير الموارد بشكل عام " اسطوانة" و حيث أن فقر في تونس جاء من جراء حكوماتها بسبب

 .هي التي صنعت فقر البالد ةآن البيروقراطي.جاءت ساعة الحقيقة للحصول على المعلومات الصحيحة كما 
و حيث ان سيطرت الشركات العالمية على اقتصادنا ترتب عنة إضرار بحقوق اإلنسان و آن تجويع الممنهج للشعب يعد جريمة اقتصادية  
أي لجميع  أشخاص في جميع أنحاء العالم نفس الحقوق و اليمكن آلخرين آن يسلبوا )كما آن كونية حقوق اإلنسان غير قابلة لتصرف فيها .

ن  آن تتجزآ سوى كانت حقوق مدنية او ثقافية او اقتصادية او سياسية او اجتماعية فكلهم أصليين و مرتبطين بكرامة اإلنسان حقوقهم و اليمك
 (.متكامل و مترابط)فجميعهم عل نفس المكانة كحقوق و اليمكن  تدريجهم عن نحو هرمي 

 و للمعايير تخضع و اإلنسان حقوق بمراقبة المعنية الجهات قبل من اءلةلمس ةقابل تكون آن(  المتعاقدة الدول) الواجبات حاملي و الدول وعلى
) االختصاص ذات أخرى جهة أو المختصة المحكمة أمام االنتصاف اإلجراءات احد و اإلنسان حقوق مواثيق في المنظمة القانونية القواعد

 الحقوق يخص فيما"    بجنيف" اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة و" بسترازبورغ" اإلنسان لحقوق األوروبية كالمحكمة إليها لجوء عند
 لتفعيل وذلك(  الممنهج تجويع  يخص فيما الجزئية آو الجماعية إبادة حول" بالهاي" الدولية الجنايات محكمة و االجتماعية و االقتصادية

 العهد من األولى المادة مع تنسجم و الحقوقية المقاربة علي وترتكز المستدامة التنمية شروط كل فيها تتوفر   التنمية مجال في جديدة سياسة
 ثرواتها في وتحكم االقتصادي مصيرها تقرير في الشعوب حق على تنص التي الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الحقوق حول الدولي
تعود الى عهد االستعمار و تمت في ظروف مشبوهة و عدم التوازن  تان الموارد الطبيعية تنهب على مرأى الجميع وبمقتضى  لزما وحيث

 ( .الملف األبكم)القوى و تحت التهديد وتتعارض ألبسط قواعد حقوق االنسان  والى حد اآلن يتم التكتم عنها
و معرفة جميع المعطيات المتعلقة باإلنتاج و االستهالك و التوريد و و البيانات و العقود في الغرض  تلذا نطالب بنشر هذه االتفاقيا

 اإلنسان حقوق مع تنسجمالتصدير و التوزيع والبيع و حجز االستثمارات و إشغالها و المحاصيل الجباية و من ثم مراجعتها آو إلغاءها 

 .ثرواتنا وتأميم بالتعويض والمطالبة
 .عقود سوى عبر الصحافة او اي وسيلة مناسبة و في انتظار نشر هذه االتفاقيات و ال

  فائق تحياتي واحتراماتي والسالم  سيدي تقبلوا 

 الرئيس

 محمد المنصف العلوي
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