
طرة  ةشركضد االنتقادات الموجهة بشأن سمنت السويس لأل اتشركمجموعة رد ترجمة غير رسمية ل

 بخصوص القبض على عمال األمن سمنتلأل

قطاع األعمال  مركز مواردالمرسل إلى ( SCGC) مسمت السويس لألشركات مجموعة النص التالي ترجمة غير رسمية لرد [

  ]2017يونيو  1في  (BHRRC) وحقوق اإلنسان

، وهو ما ، لعدد من االدعاءات التي ال أساس لهاHeidelbergCement هايدلبرج سيمنت ، وهي تابعة لشركةSCGCتعرضت 

 : الوقائعبعض توضيح ليدفعنا 

مصنعنا أمنية ل تاخدمتم التعاقد معها لتقديم ن شركة أمنية مبل  (TPCC) سمنتلم يكن المتظاهرون من موظفي شركة طرة لأل

 . عقدنا مع الشركة وهو موعد انتهاء 2017أبريل  30تى تاريخ ح

، مما دفع خالل إحدى العمليات انموظفيأحد  عصابات مسلحة وقد قتل لعمليات سطو مسلح على أيدي TPCCتعرضت شركة 

 ،2017أبريل  30في  ئهالشركة األمنية وذلك بعد انتها الشركة إلعادة النظر في ترتيباتها األمنية وعدم تجديد العقد المبرم مع

 .وموظفيها TPCCفي ضوء عجز الشركة عن تأمين ممتلكات 

اعتصام في مقر بتنظيم  (TPCC ةركشبعالقة تعاقدية  أي لم تكن تربطهمذين )والين التأمشركة ومع ذلك، فقد قام موظفوا 

أعمال الصيانة،  عطلوا، وموظفي الشركة – المتعدّون على أمالك الشركة – حتجونوقد هدد الم. يوما   55الشركة استمر لمدة 

مما أدى  بالحادث (النيابة العامة)بالغ الشرطة إل TPCCرت شركة طوعليه، اض. ومنعوا المهندسين والعمال من أداء مهامهم

 . متظاهرين 4صدار أوامر باعتقال إإلى 

ام العمال المتظاهرين التابعين لشركة وقد ق. تقال الصادرة عن النيابة العامةأوامر االعقد تواجدت قوات الشرطة من أجل تنفيذ و

كما أدى االشتباك بين المتظاهرين والشرطة إلى . األمن بمقاومة قوات الشرطة وحاولوا منعهم من تنفيذ قرار النيابة العامة

ا عنالمزيد من االعتقاالت،   .أو تحكمها والية الشركة بشكل منفصل تمام 

، نود التوضيح سرة رجل األمن الذي توفي أنناء عملهأل مناسبتعويض  تقديم يخص االدعاءات المتعلقة برفض الشركةأما فيما 

وكان ضحية حادث مؤسف نجم عن عدم القدرة على  TPCCبأن الزميل العزيز الراحل كان من الموظفين الدائمين في شركة 

موظفينا، جرى تقديم تعويض مناسب ألسرة الزميل الراحل باإلضافة ومع ذلك، وكجزء من التزاماتنا تجاه . تأمين مكان عملنا

  . في تقديم أي دعم ذي صلة لعائلته إلى استعدادنا

  


