
 اتفاقیة اإلطار العالمي
 ات سولفاي/االتحاد العالمي للصناعةمجموعة شرك

 2017فبرایر  من الثالث
 

 
 
 

 

           
 
  
  

 المستدامة والتنمیة االجتماعیة المسؤولیة بشأن العالمي اإلطار اتفاقیة
 بین

 
 سلوفاي شركات مجموعة

 و
 الصناعي العالمي االتحاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  سلوفاي،سلوفاي،  شركاتشركات  لمجموعةلمجموعة  المستدامةالمستدامة  والتنمیةوالتنمیة  االجتماعیةاالجتماعیة  المسؤولیةالمسؤولیة  بشأنبشأن  اتفاقاتفاق
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 :بین
 

 كالمادیھ، بییر جان كومكس، شركة ورئیس التنفیذي رئیسھا یمثلھا والتي سلوفاي، شركات مجموعة
 
 

  :و
 

 سانشیز فالتر العام، األمین یمثلھ الذي الصناعي، العالمي واالتحاد
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  مقدمةمقدمة

 
 روح وجود على سولفاي تصر. بالمسؤولیة قوي شعور وجود مع إال العمل الكیمیائیة للصناعة یمكن ال

 یعیشون الذین والسكان والمجتمعات والمساھمین والموردین والعمالء الموظفین مع ھاتعامل في المسؤولیة
 .الطبیعیة والموارد والبیئة مواقعھا من بالقرب

 
 والذي ھذا، التنمیة نموذج االتفاقیة، من یتجزأ ال جزًءا یعتبر والذي ،"سولفاي بمسار" الخاص النھج یغذي
 جمیع تجاه مضى وقت أي من أكبر مسؤولیة نحو السلوك من عالیة تمستویا مع التشغیلي األداء بین یجمع

 .المصلحة أصحاب
 

 على للحفاظ سولفاي رغبة في السبب ھو وھذا الموظفین، جانب من كبیرة مشاركة المسؤولیة ھذه تتطلب
 .ايسولف وھویة لقیم أساسیا أمرا یعتبر والذي والموظفین اإلدارة ممثلي بین ومتوازن غني حوار إجراء

 
 منظمة مع حوار إقامة الى لذلك وتحتاج العالم، أنحاء جمیع في سولفاي أنشطة بكافة  المسؤولیة ھذه تھتم

 . الدولي المستوى على تعمل
 

 عمل للصناعة العالمي واالتحاد سولفاي خاللھا من  تنظم التي االتفاقیة، لھذه المنطقي األساس ھو وھذا
 معلومات على للحصول ھیكل إنشاء في وتساھم العالم، أنحاء عجمی في الكیمیائیة الصناعة موظفي

 في الجید والعمل الجیدة الصناعة ممارسات نحو المشترك التزامھما على والتأكید حوار إقامة إلى باإلضافة
 .المجموعة فیھ تتواجد العالم من مكان أي

 
 بلد كل في والقانونیة التَْشِریِعیّة زاماتلاللت امتثالھا إلى باإلضافة تطوعیًا، االلتزام ھذا سولفاي وتجعل
 أنحاء جمیع في سولفاي كیانات جمیع مع أدناه المدرجة العالمیة المعاییر ستمتثل. المجموعة بھا تتواجد
 .العالم

 
 والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة، الحقائق االعتبار بعین األخذ مع للمجموعة، التابعة الشركات ستبذل

 األحكام إلى استناًدا المستمر التقدم من بروح االتفاق ھذا تطبیق  لضمان جھدھا قصارى ھم،لبلد المحددة
 .االتفاقیة ھذه في علیھا المنصوص

 
 سیتم االتفاقیة ھذه في الواردة دولیًا بھا المعترف والمبادئ المعاییر أن على االتفاقیة ھذه طرفا یوافق

 مطلوبة تكن لم أو كانت إذا ما عن النظر بغض العالم، نحاءأ جمیع في سولفاي مواقع جمیع على تطبیقھا
 .الوطنیة اللوائح أو القانون قبل من

 
 لھذه الفّعال التطبیق وتضمن الثقة تسودھا عالقات بتطویر للصناعة العالمي واالتحاد سولفاي تلتزم

 .االتفاقیة
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    االتفاقیةاالتفاقیة  تطبیقتطبیق  نطاقنطاق  --  أوًال أوًال 

 
 

 .علیھا مباشرة مراقبة سولفاي مجموعة تمارس التي الشركات على االتفاقیة ھذه تُطبّق
 

 منظمة عن الصادرة الصلة ذات القضائیة واألحكام األساسیة العمل ومعاییر االتفاقیة ھذه أحكام على یجب
 .نفًعا أقل األخیرة أن حالة في والوطنیة المحلیة القوانین على األسبقیة لھا تكون أن الدولیة العمل

 
 تسیطر جدیدة كیانات خلق إلى یؤدى مما نوع أي من الشركات ھیكلة إعادة أو التملك أو االندماج، حالة في

 ھذه تعتبر أن یجب للصناعة، العالمي االتحاد على تؤثر مماثلة تغییرات حدوث حالة في أو سولفاي علیھا
 بشأن مجدًدا للتفاوض تالوق یحین أن إلى ألحكامھ وتخضع العالمي االتفاق في طرفًا الجدیدة الكیانات
 .تلقائي بشكل االتفاقیة

 
 بھذه المدرجة للمبادئ االمتثال لھا التابعین الباطن من والمقاولین والمقاولین الموردین من سولفاي تتوقع

 .االتفاقیة
 

  العالمیةالعالمیة  المعاییرالمعاییر  --  ثانیًاثانیًا
 

  1 المادة
 

 والحقوق األساسیة العمل حقوق نظمت التي بالنصوص تمسكھما للصناعة العالمي واالتحاد سولفاي تؤكد
 . والشركة المجتمع في النقابیة

 
 

 الدولیة العمل منظمة اتفاقیات     1.1
 

 . األساسیة اإلنسان حقوق بشأن الدولیة العمل منظمة التفاقیات امتثالھا سولفاي تؤكد

 135و 98و ،87 اتفاقیات •

 الجماعیة، المفوضیة في االشتراك في الحق ذلك في بما اتحاد، تكوین حریة في األساسیة الحقوق إطار في
 . إلیھا واالنضمام یختارونھا منظمات لتكوین بحریة، منتخبین مندوبین یمثلھم أن في الحق العاملون یمتلك

 105و ،29 اتفاقیات •

 .إجباري أو قسري بشكل التوظیف بعدم االلتزام

 

 182و ،138 اتفاقیات •
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 طفالاأل عمالة الى اللجوء بعدم االلتزام

 111و ،100 اتفاقیات •

 للرجال المتساوي األجر ذلك في بما العمل، في المعاملة بشأن والمساواة الفرص تكافؤ ضمان التزام
 . الوظیفة أو العمل في التمییز ومنع متساویة، بقیمة العمل عن والنساء

 156 اتفاقیات •

 الحوامل وللنساء العائلیة لمسؤولیاتا ذوي الجنسین كال من للموظفین الفرص وتكافؤ الحقوق ضمان التزام
 .والمرضعات

 
 المتحدة لألمم العالمي المیثاق   1.2

 
 :العشر مبادئھ باحترام المتحدة، لألمم العالمي المیثاق على موقّعاً  طرفاً  كونھا سولفاي، تتعھّد

 
 اإلنسان حقوق

 
 1 رقم المبدأ •

 
 .نفوذھا دائرة في اإلنسان بحقوق المتعلق الدولي العمل قانون حمایة وتحترم تدعم أن الشركات على ینبغي

 
 2 رقم المبدأ •

 
 . اإلنسان حقوق انتھاكات في ضالعة لیست أنھا على تؤكد

 
 العمل معاییر

 
 3 رقم المبدأ •

 
 .الجماعیة المفوضیة بحق الفعلي واالعتراف اتحاد تكوین حریة احترام التجاریة المؤسسات على یتعین
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 4 رقم المبدأ •

 
 . واإلجباري القسري العمل أشكال جمیع على القضاء

 
 5 رقم المبدأ •

 
 .األطفال عمالة على الفعلي القضاء

 
 6 رقم المبدأ •

 
 .الوظیفة أو العمل في التمییز على القضاء

 
 

 البیئة
 

 7 رقم المبدأ •
 

 .البیئیة التحدیات جمیع إزاء احترازي نھج اتباع  التجاریة المؤسسات على یتعین
 

 8 رقم المبدأ •
 

 .البیئیة المسؤولیة نطاق لتوسیع مبادرات اتخاذ
 

 9 رقم المبدأ •
 

 .للبیئة الصدیقة التكنولوجیات ونشر تطویر على التشجیع
  
 

 الفساد مكافحة
 

 10 رقم المبدأ •
 

 .والرشوة االبتزاز ذلك في بما أشكالھ، بشتى الفساد مكافحة التجاریة المؤسسات على یتعین
 

 اإلنسان قلحقو العالمي اإلعالن 1.3
 

 المنقحة بصیغتھا( الجنسیات متعددة للشركات والتنمیة االقتصادي التعاون لمنظمة التوجیھیة المبادئ 1.4
 )2011 عام في
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 االجتماعیة والسیاسة الجنسیات المتعددة الشركات بشأن الدولیة العمل لمنظمة الثالثیة المبادئ إعالن 1.5
 

 اإلنسان وحقوق التجاریة األعمال بشأن التوجیھیة المتحدة األمم مبادئ 1.6
 

 )2015 عام في المنقحة بصیغتھا( المتحدة لألمم المستدامة التنمیة أھداف 1.7
 
 

  سولفايسولفاي  لمجموعةلمجموعة  محددةمحددة  التزاماتالتزامات  --  ثالثًاثالثًا
 
 

 السالمة و الصحة .1
 

 فظرو ضمان. لسولفاي واألولویة األساسیة القیمة ھي لموظفیھا والعقلیة البدنیة والسالمة الصحة •
 السیاسات بمطالبة سولفاي سمحت قد. للمجموعة الیومیة والمخاوف المخاطر وإدارة جیدة عمل

. بھا الخاصة الصارمة التطبیقات على واإلصرار والحیاة، العمل بین التوازن ذلك في بما الداخلیة،
 لموظفیھا مبانتظا المراقبة تقییم ومؤشرات السالمة ألداء المستمر التحسین في سولفاي ھدف یتمثّل

 . والموردین والمقاولین الباطن، من والمقاولین
 

 یؤدونھا التي الوظائف عن النظر بغض العاملین، لجمیع صحیة عمل ظروف بخلق سولفاي وتلتزم •
 .بھا المرتبطة والمخاطر

  
 من السكان أو األفراد وسالمة بصحة االستثماریة مشاریعھا مساس بعدم البدایة، منذ سولفاي تتعھد •

 . القائمة األوضاع تحسین شأنھا من حلوًال  سولفاي تدعم ذلك، عن فضالً . المجاورة لمناطقا
 

 العمل على والقدرة الوظیفي الحراك  .2
 

 .مفتوحة عمل عقود بموجب لألشخاص المباشر التوظیف سولفاي تفضل •
 

 البلد ألوضاع وفقًا نةالمھ في الجیدة المعاییر مع مقارنة العادلة األجور سیاسة بتطبیق سولفاي تتعھد •
 . المعنیة

 
 الموظفین، على كبیر جماعي تأثیر لھ آخر إداري قرار أي أو ألنشطتھا ھیكلة إعادة وجود حال في •

 في وممثلیھم الموظفین بإبالغ وتتعھد المحلیة، والممارسات القانونیة بالمتطلبات سولفاي، تلتزم
 العمل، وظروف العمالة أثر من تقلل األرجح ىعل التي للجھود األولویة وإعطاء ممكن، وقت أقرب

 . المجموعة داخل أخرى عمل لفرص األولویة إعطاء مع
 

 أداء في رئیسیًا دوًرا یلعبان  الموظفین ومسؤولیة الذاتي الحكم بأنّ  االیمان كلّ  سولفاي تؤمن •
 للتقدم أیًضاو جغرافیًا سواء الداخلي، الوظیفي الحراك على الشركة تشجع السبب، لھذا. الشركة

 .فیھا للعاملین العمل فرص وزیادة الوظیفي،
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 :الشركة في الوظیفیة حیاتھم طوال التالیة بالخدمات الموظفین لتوفیر جاھدة سولفاي تسعى •
 

 )وجدت إن( التوظیف مراكز خالل من سیما ال المتاحة، الوظائف حول معلومات -
 الحدیثة نولوجیاتوالتك الجدیدة لوظائفھم العاملین إلعداد التدریب -
 المھارات وتنمیة المعرفة -

 
 المھنیة لألسر منسقة إدارة خالل من طوعي بشكل للموظف الوظیفي الحراك عملیة سولفاي تدعم •

 مع اآلخرین للعاملین والوطني اإلقلیمي المستوى وعلى لإلعفاء العالمي المستوى على بھا، الخاصة
 . الوظیفي بالحراك الخاصة العروض ھذه للمث متَفَھّمین یكونوا أن موظفیھا من توقع

 
 اھتماًما وتولي لدیھا العاملة القوة بین المتوازن العمري التوزیع على للحفاظ جاھدة سولفاي تسعى •

 .الموظفین لكبار واألداء العمل لظروف خاًصا
 

 الموظفین مزایا  .3
 

 المرض حالة في مزایا توفر تيال االجتماعیة الحمایة برامج خالل من  موظفیھا حمایة سولفاي تضمن
 للقوانین وفقًا لموظفیھا، أكثر مالءمة على للحفاظ تقاعدھم، بعد أو والوفاة واألبوة واألمومة والعجز
 وتلتزم. بھا خاصة تكمیلیة مزایا ذات خطط إلى الحاجة دعت كلما وتتطور المحلیة، والممارسات واللوائح
 االقل على األدنى الحد من نظیره توفیر إلى یھدف والذي "للرعایة سولفاي" برنامج بإعداد سولفاي
 . العالم أنحاء جمیع في الموظفین لجمیع الصحیة للمعاییر

 
 التمییز مكافحة .4

 
 تنقل. الفرص تكافؤ وتعزیز التنوع باحترام وتلتزم التمییز أشكال من شكل أي سولفاي ترفض •

 تكافؤ في تغییر أي ترفض التي الشركة سیاسة لىإ 111 الدولیة العمل منظمة اتفاقیة أحكام الشركة
 الرأي أو الدین البشرةأو لون أو الجنس أو العرق أساس على التوظیف في العادلة المعاملة أو الفرص
 خاص بشكل سولفاي تدعم. االجتماعي األصل أو الوطني األصل أو االتحادي الرأي أو سیاسي

 .156 الدولیة العمل منظمة اتفاقیة أحكام مع وتمتثل العائلیة، المسؤولیات ذوو موظفیھا
 

 داخل واالندماج التنوع سولفاي تُعزز. الوظیفي التنوع لتعزیز محددة جھوًدا النھج ھذا ویشمل •
 مستویات من مستوى كل في الجنسین، إلى بالنظر سیما وال النجاح، عوامل من كعامل المجموعة
 . الثقافي والتنوع المنظمة،
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 الباطن من والمقاولین والمقاولین الموردین، مع المسؤولة العالقات .5

 
 واللوائح بالقانون  یمتثلوا أن الباطن من والمقاولین والمقاولین موردیھا من سولفاي تتوقع كما •

 الدولیة، والمعاییر االتفاقیات في علیھا المنصوص األساسیة اإلنسان حقوق وكذلك التشریعیة
 المجال ھذا في سولفاي وستشجعھم. االتفاقیة ھذه أحكام مع االمتثال في سولفاي مساھمة وبالتالي

 عن اإلبالغ یتم ولذلك. الحاجة دعت كلما المجاالت ھذه في بخبراتھا تتعلق التي الممیزات وتقدیم
 .فرعي ومقاول ومقاول مورد، كل إلى االتفاق ھذا محتوى

 
 اإلنسان حقوق أو البیئة حمایة أو السالمة، ولوائح الموظف لصحة خطیر انتھاك أي على یجب •

 وفقًا المعنیة الشركة مع العالقات قطع إلى سابق، إنذار وجود رغم عالجھ یمكن ال الذي األساسیة
 . التعاقدیة لاللتزامات

 
 .البیئة وحمایة المخاطر إدارة .6

 
 والمنتج العملیة مخاطر •

 
 .المعاییر أفضل یطبق توجیھي مبدأ على يتحتو التي لسولفاي، بالنسبة أولویة ذي أمر المخاطر إدارة

 
 : یلي ما بتطویر سولفاي تتعھد وإجراءاتھا، سیاساتھا إطار في

 
 .والمحددة المعروفة بالمخاطر یتعلق فیما وقائي نھج -
 للعلوم االستخباریة المعلومات جمع ونھج وتطلعي، استباقي، بنھج بأنّھ التحوطي النھج یتمیز -

 .الشركة أنشطة على تؤثر التي المخاطر بمسألة یتعلق فیما والتكنولوجیا
 

 الدعم توفیر ذلك في بما حیاتھا، دورة طوال منتجاتھا بدعم سولفاي تتعھد منتجاتھا، إدارة سیاسة سیاق في
 .لعمالئھا

 
 في بما ،)عالیة مخاطر ذات مواد" (عالیة مخاطر" ذات أنھا على المصنفة للمواد محدًدا نھًجا سولفاي تضع
 لتشجیع محددة توصیات سولفاي نفذت وقد). االستنساخ بشأن والسامة والمطفرة المسرطنة،( CMRS ذلك

 .محتمل بدیل ھناك یكون ال عندما استخدامھا على صارمة قیود وفرض المواد ھذه استبدال
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 البیئة •

 
 في الكیمیائیة ناعاتالص التزام" نحو وتلتزم والدولیة الوطنیة البیئیة واألنظمة القوانین مع سولفاي تمتثل
 السالمة لتحسین المستمر التزامھا من كجزء المبادئ ھذه الشركة وتطبق". البیئة حمایة مجال في التقدم

 . الطبیعیة الموارد على والحفاظ البیئة، وحمایة الصحة وكذلك
 

 نولوجیاتالتك أفضل الستخدام ممكنًا،  أمكنھا كلما ، جھدھا قصارى سولفاي ستبذل النحو، ھذا وعلى
 .االنتاجیة عملیاتھا في  الدفیئة الغازات انبعاثات من بالحد لھا یسمح ما القائمة

 
 سولفاي نھج في ھاًما دوًرا المجموعة سیاسات تلعب حیث الصلة، ذات البیئیة بالمعاییر الموظفین توعیة

 وعي لتعزیز جھودھما للصناعي العالمي واالتحاد سولفاي توحد. والمحلي الدولي الصعیدین على
 .الشأن لھذا الالزمة والخبرات الموظفین

 
 المدني الحوار  .7

 
 غني اجتماعي بحوار االلتزام نفس في الصناعي العالمي االتحاد مع سلوفاي شركة تشترك •

 مختلفة مبادرات شكل سلوفاي، شركة ثقافة من جزًءا یعد الذي الحوار، ھذا ویأخذ. ومتوازن
 االتحاد یصبو. الموظفین ممثلي مع دائمة مفاوضات إلى إلضافةبا الموظفین مشاركة تتضمن
 ممثلي بین المتبادل االحترام وسلوك الفعالة المشاركة لتحقیق الفرعیة ومؤسساتھ الصناعي العالمي

 .المجموعة داخل المختلفة الحوار وكیانات الموظفین/العمال اتحاد
 

 ھذا في وممثلیھم الموظفین تدخل لزیادة مًعا الصناعي العالمي واالتحاد سلوفاي شركة ستعمل •
 .الدولي المستوى علي وتوسیعھ الحوار

 
 سلوفاي شركة ستنقل للشركة، المحلیة الممارسات الدولیة للقوانین وامتثاًال  الشأن ھذا وفي

 اتحاد ممثلو یتعھد. وإدراكھا الصلة ذات ابالقضای لیحیطوا الموظفین لممثلي الضروریة المعلومات
  المعلومات تلك سریة باحترام العمال



 اتفاقیة اإلطار العالمي
 مجموعة شركات سولفاي/االتحاد العالمي للصناعة

 2017فبرایر  من الثالث
   

11 

 
 سولفاي شركة ستظل. اختیارھم من عمال اتحاد أي تشكیل في موظفیھا حق سلوفاي شركة تحترم •

 إنھاء أو من، النقل أو مع، البقاء أو إلى باالنضمام الموظفین بتفضیل یتعلق فیما تماًما محایدة
 مع تماثًال  موظفیھا اختیار لحریة االحترام ثقافة من كجزء یختارونھ، الذي العمال باتحاد معالقتھ

 ”بسولفاي الخاص العاملین نموذج“
 

 التحاد ممثل بشأن قرارھم على یؤثر موظفیھا مع عادل غیر تواصل أي سولفاي شركة تحجم
 .عمال اتحاد اءإنش في الراغبین تجاه العدائي غیر الفعلي التواصل وستضمن عمال

 
 التوظیف عند سواء العمال اتحاد نشاطات بسبب عنصریة بأیة تتصرف أال سولفاي شركة تتعھد •

 .بالموظفین الخاصة الوظائف إدارة أو
 

 علیھا المنصوص بالحقوق المطالبین ممثلیھم أو الموظفین تجاه عنصریة أي سولفاي شركة تمنع •
 .حكامھاأل وفقًا المتصرفین أو االتفاقیة ھذه في

 
 الحوار كیانات تقیم التي المؤشرات مًعا الصناعي العالمي واالتحاد سولفاي شركة ترصد •

 .الشركة في الراھنة االجتماعي
 

 اجتماعي حوار إلجراء مكان إلنشاء رؤیة خالل من العالمي سولفاي شركة منتدى تأسیس تم •
 العالمي المستوى علي سولفاي كةلشر العلیا واإلدارة الموظفین/العمال اتحاد ممثلي بین داخلي

 المساھمة أخرى أھداف بین من ھو العالمي المنتدي ھدف. الشركة استراتیجیة بشأن وخصوًصا
 المجموعة داخل االجتماعي الحوار وتوسیع لتأمین المبادرة زمام وأخذ االتفاقیة تلك تنفیذ في

 .  التحسین مبادرات وطرح ألداء الرئیسیة الجوانب وتحلیل
 

 عام في معینة اتفاقیة طریق عن سولفاي شركة منتدي ومصادر وبنود صیاغة، تحدید بیج •
 .التقییم من عامین بعد ،2017
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  المدني الحوار .8

 
 المجتمعات مع بالثقة ومفعمة منتظمة حوارات إلجراء الكبرى األھمیة على سولفاي شركة تشدد •

 والممارسات والقواعد القوانین، تراعي حوار سیاسة الشركة تعد السبب ولھذا. لمواقعھا المجاورة
 .المحلیة

 
 الحكومیة غیر المنظمات مع وأمین ھادف حوار إلجراء الحاجة عند استعدادھا سولفاي شركة تؤكد •

 . الصناعي نشاطھا في العاملة
 

 بشكل لموظفیھا الراھنة والعالمیة المحلیة المجتمعیة، االرتباطات بمضاعفة سولفاي شركة تلتزم •
 .وعيتط

 
  المخاوف إثارة حق  .9

 
 أو مشرفیھم إبالغ یمكنھم. الشركة وقوانین وبتعھدات بالقانون بااللتزام مسؤولون الموظفین جمیع •

 إلي األمر إحالة یمكنھم كما باالنتھاكات، بھم الخاصین الموظفین/العمال اتحاد ممثلي أو مدیریھم
 خاصة آلیة سولفاي شركة أعدت. القانونیة شئونال إدارة أو المحلیین العاملین شئون إدارة ممثلي
 .سلیم بشكل العادیة الحوار وسائل عمل عدم حالة في الموظفین لمخاوف االستماع تضمن

  
  

  األداءاألداء  مؤشراتمؤشرات  --  رابًعارابًعا
 

 التي المؤشرات أساس على االتفاقیة لھذه سنویة مراجعة الصناعي العالمي واالتحاد سولفاي شركة تجري
 .االتفاقیة في علیھا المنصوص بااللتزامات یتعلق فیما عةالمجمو عنھا تبلغ

 
 والبیئة والسالمة الصحة

 
 الثالث مدار علي والبیئة والسالمة النظافة، حیث من مراجعتھا تمت التي المواقع نسبة -

 الخاص الرعایة إدارة نظام( بالشركة الخاص المرجعي لإلطار وفقًا الماضیة سنوات
 ).سلوفاي بشركة

 
- MTAR :عمل ساعة ملیون لكل عنھ معبر الحوادث، كافة تكرار معدل . 

 
- LTAR: الحوادث عدد حیث من عنھ معبر المفقود، العمل وقت مع الحوادث تكرار معدل 

 عمل ساعة ملیون لكل
 

 ...)والتشویش الكیماویات( المھنیة للمخاطر التعرض من الموظفین تأمین- -
 

 الطبیة بالمراقبة الموظفین تأمین - -
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 على رئیسي بشكل تعتمد( العاملین بسالمة االعتناء تتطلب التي المواقع ودعم دیدتح -

 )للموظفین سولفاي استقصاء
 

 .الطبیعیة والموارد البیئة علي التأثیر -
 المیاه •
 )الكربون أكسید ثاني انبعاثات( الھواء •
 الطاقة استھالك •
 النفایات إدارة •

 
 والمجتمعي االجتماعي والحوار الموظفون

 
 )موقع ولكل دولة لكل اإلجمالي العدد( الموظفین عدد -
 )المؤقتة والعمالة المباشرة العمالة( العمالة ھیكل -
 الفرعیة بالمقاولة یتعلق فیما المجموعة سیاسیة -
 .المشمولین الموظفین فئة أو وعدد الراھنة االجتماعیة الحمایة خطط -
 عدد مع بالمقارنة داخلیون مرشحون یشغلھا التي الوظائف عدد: الوظیفي الحراك -

 خارجیون مرشحون یشغلھا التي الوظائف
 الوظیفي التدریب -
 الراھنة االجتماعي الحوار كیانات -
 المجتمعیة اإلجراءات -

 
 المنقولة االجتماعیة المؤشرات لتحسین طرق الصناعي العالمي االتحاد ومعھا سولفاي شركة تراقب

 .الضروریة الجدیدة المجاالت علي للتعرف
 

 الفرعیین والمقاولین والمقاولین بالموردین تالعالقا
 

 الزمة تصحیحیة تدابیر وأي سولفاي شركة لمعاییر االنصیاع مراجعة -
 تجاه سولفاي شركة تتخذھا التي واإلجراءات الموردون یودعھا التي الشكاوى مراجعة -

 الشكاوى تلك
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 سولفاي طریقة

 
 إطار داخل البیئیة والمسؤولیة االجتماعیة الناحیة نم المستمر التطور إلى یھدف منھج ھي سولفاي طریقة
 .وممثلیھم الموظفین مع أكبر حوار

 
 یتعلق فیما المجموعة كیانات أھداف وتطور لممارسات سنویًا تقییًما المرجعي سولفاي طریقة إطار یقدم

 .والبیئة عاتوالمجتم والمستثمرون والموظفون والموردین العمالء: المختلفین المصلحة أصحاب من بست
 

 أھداف تحدید ثم ومن الممارسات، تلك لتنفیذ الحالي المستوى تحدید للكیانات المرجعي اإلطار على یجب
 .المستمر التقدم بطریقة المرتبطة التطویر وخطط

 
 الالحقة اإلعادة عند البند ھذا تحت التغییرات تلك ستُدرج: للتغییرات عرضة سولفاي شركة التزامات

 .االتفاقیة لھذه بشأن للمفاوضات
 

 االتحاد وسیكون االتفاقیة لھذه الرصد مؤشرات من جزًءا یعد المسؤولیة لمواصفات المبین الشكل فإن لذلك
 .سولفاي مسار لتنفیذ سنوي استعراض من جزًءا الصناعي العالمي

 
 الفّعال للتطبیق جًدا كبیرة مساھمة یشكل سولفاي مسار منھج أن للصناعة العالمي واالتحاد سولفاي تري
 . الكامل نجاحھا لضمان جھودھما توحید على وافقا وقد االتفاقیة لھذه
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  المنھجیةالمنھجیة  ::االتفاقیةاالتفاقیة  تطبیقتطبیق  --خامًساخامًسا

 
 عمل ممارسات وتوسع تقوي العالم، أنحاء كل في سولفاي نشاطات كل على تُطبق التي االتفاقیة، ھذه انّ 

 . المفاوضات وممارسات المحلي ارالحو في التدخل أو الستبدال، تھدف وال الشركة
 

. تفرضھا التي وااللتزامات بوجودھا موظفیھا تُبلغ وأن لإلدارة االتفاقیة ھذه من نسخ بتوفیر سولفاي تتعھد
 لغات إلى االتفاقیة ھذه ترجمة ستتم. والتوزیع الوعي توسیع بھدف وإلكترونیة مبسطة نسخ تُستخدم قد

 الخاص الویب موقع علي متوفرة وتكون الصناعي العالمي االتحاد مع فاقیةاالت بھا المنوطة المختلفة الدول
 .والمشتریات البشریة الموارد قسمي في ،”المستمرة التنمیة“ في بالمجموعة

 
 .االتفاقیة ھذه من نسخة لھم وستعطى خاص باھتمام الجدد الموظفون سیحظى الشأن، ھذا وفي

 
 لھذه األمثل والفھم النشر لضمان الصناعي العالمي االتحاد عم تعاون عالقات القامة سولفاي  تستعدّ 

 ھؤالء مشاركة سولفاي تُسھل سوف الشأن، ھذا وفي. مواقعھا في الموظفین ممثلي قبل من االتفاقیة
 الحوار تنمیة على للمساعدة محلیًا الصناعي العالمي االتحاد ینظمھا قد التي االجتماعات في المندوبین

 .االتفاقیة ھذه بھ تلزم الذي االجتماعي
 

 بعضھما لیبلغا مستمر أساس على متبادل بشكل توافُرھما في الصناعي العالمي االتحاد مع سولفاي تتفق
 .الحلول أمثل ویحددا صادفتھما التي بالمشاكل

 
 من ممكن مكان أقرب التواجد ھي المشاكل لحل طریقة أفضل أن الصناعي العالمي واالتحاد سولفاي تؤمن

 .فیھ نشبت الذي مكانال
 

 في أو حلھا یمكن ال مصاعب وجود حالة في أن على الصناعي العالمي االتحاد مع سولفاي تتفق ھذا، ومع
 :باألدنى ھو كما النزاعات حل عملیة فستُتبع االتفاقیة، ھذه بنود تطبیق في الفشل حالة

 
 بشٍكل المسألة مع بھا المتعلق العمال تواتحادا الدولیة اإلدارة فستتعامل مرٍض، حلٍ  وجود عدم حالة في

 . االتفاقیة موقعي مع وباتصال مباشر،
 

 المكان بخالف الرئیسي، سولفاي مقر إلي القضیة نقل إمكانیة للموقعین فسیتاح ذلك، في الفشل حالة وفي
 .خارجیة جھة وتدخل/أو االتفاقیة فیھ نُفذت الذي

 
 .للموقعین السنوي االجتماع في المجھزة حلولوال مواجھتھا تمت التي المشاكل كل ستُقدم

 
  السنويالسنوي  واالستعراضواالستعراض  الرصدالرصد  --  سادًساسادًسا

 
 تقییًما وسیجریان االتفاقیة لھذه السلیم التطبیق مستمر بشٍكل الصناعي العالمي االتحاد مع سولفاي سترصد

 .علیھا متفق منطقة أو دولة في العام في واحدة مرة دولیة ھیئة طریق عن
 

 الھیئة أعضاء
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 للمجموعة العامة اإلدارة قبل من تعیینھم تم سولفاي شركات مجموعة من ممثلین ثالثة •
 المركزیة للصناعة العالمي االتحاد ھیئة من ممثالن •
 سولفاي منتدي أعضاء ضمن من الصناعي العالمي االتحاد یختاره جغرافیة منطقة لكل ممثل •

 العالمي
 وآسیا وأوروبا الجنوبیة مالیةوأمریكاالش أمریكا: ھي المنوطة الجغرافیة المناطق •

 
 التنظیم شروط

 
 .األمر لزم إن إضافیة، اجتماعات عقد الطرفان یقرر وقد. العام في األقل على اجتماًعا الھیئة تعقد

 
 في االتفاقیة ھذه طرفا یختارھا التي المجموعة مواقع من واحدة في للھیئة السنوي االجتماع سیُعقد
 . مالعا من األول الربع

 
 بتنظیم المتعلقة المصروفات إلى باإلضافة الھیئة أعضاء وإقامة سفر مصروفات سولفاي تتحمل

 االجتماعات
 

. االجتماع من شھر غضون في سولفاي إلى الصناعي العالمي االتحاد یعده الذي التقریر مشروع یُرسل
 تقریًرا  باعداد الطرفان یقوم. استالمھ من شھر بعد التقریر مشروع علي تعلیقاتھا سولفاي وترسل
 .المشترك التقریر نھایة في فستُذكر مختلفة، نظر وجھات ھناك كانت وإن. لالجتماع  مشترًكا

 
 لوحظت إن. المقترحة الحلول یدرس أیًضا تقریر في االتفاقیة ھذه تطبیق في طرأت مشاكل أي تُطرح

 في وسیُشمل المعني الموقع في الموظفین وممثلي اإلدارة باشتراك التقریر ھذا یُكتب محلیًا المصاعب
 .العام االستعراض

 
 سولفاي منتدي اجتماع أثناء سنوي بشكل االتفاقیة ھذه تطبیق بشأن عرًضا الصناعي العالمي االتحاد یقدم

 .العام من األول الربع في یُعقد الذي العالمي
 

 التقییم ونتائج علیھا المتفق تالمؤشرا أساس على استعراض وثیقة سولفاي ستقدم المناسبة، بھذه و
 .االتفاقیة ھذه بنود في علیھا المنصوص الدول في وسولفاي الصناعي العالمي االتحاد یعده الذي المشترك

 
 أجل من االتفاقیة نھایة قبل مشترك استعراض إجراء على الصناعي العالمي واالتحاد سولفاي توافق

 خارجي لخبیر االستعراض ھذا إیداع ویمكن االتفاقیة، سریان ةنھای قرب یُجرى. التجدید إلمكانیة التحضیر
 .الكلفة سولفاي وتغطي الطرفان، یختاره

 
 السالمة و الصحة زیارة

 
 المجموعة داخل الوضع وسالمة صحة لرصد سنویة زیارة تُنظم

 
 إن. ناعيالص العالمي االتحاد إلى منتظم بشكل المجموعة ترصدھا التي المؤشرات تُرسل السبب، ولھذا

 .المؤشرات لتلك أخرى محددة معلومات أي إضافة على االتفاقیة ھذه طرفا یتفق فقد األمر، لزم
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 للتحسین وتوصیات مالحظات على التقریر فیحتوي وبالتالي، المستمر التطور منھج على العمل یقوم

. الزیارة من شھر غضون في سولفاي إلى الصناعي العالمي االتحاد یعده الذي التقریر مشروع یُرسل
 تقریر باعداد الطرفان  یقوم. تلقیھ من شھر بعد التقریر مشروع بخصوص تعلیقاتھا سولفاي وترسل
 .المشترك التقریر نھایة في ذكرھا یتمّ  مختلفة، نظر وجھات ھناك كانت وإن. لالجتماع مشترًكا

 
 أخرى بنود

 
 

 یثیرھا أسئلة أي على باإلجابة لھما المصرح نالوحیدا الطرفان ھما الصناعي العالمي واالتحاد سولفاي
 .االتفاقیة ھذه تطبیق

 
 المجموعة داخل عالمي اجتماعي حوار إعداد مزایا على العالمي الصناعي واالتحاد سولفاي تتفق

 في للتغییر ُعرضة الحوار ھذا وشروط بنود فستصبح یقررا، أن ما. المسألة ھذه على انعكاًسا وسینشدان
 .یةاالتفاق ھذه
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    االتفاقیةاالتفاقیة  صحةصحة  --  سابًعاسابًعا

 
 .أعوام خمسة لمدة االتفاقیة ھذه تُجدد

 
 .االتفاقیة تكییف بقصد العقد في التعدیل طریق عن وقت أي في االتفاقیة ھذه مراجعة یمكن

 
 سیلتقي أشھر، ثالثة من بأكثر التاریخ ھذا بعد ولیس االتفاقیة انتھاء تاریخ النتھاء التابعة السنوات في

 .تجدیدھا إعادة إمكانیة بقصد االتفاقیة، لتطبیق إجمالیة مراجعة لتقدیم قعونالمو
 

 . أشھر بستة قبلھا یُبلغ أن شریطة االتفاقیة، ھذه من االنسحاب الموقعین الطرفین من أليٍ  یمكن
 

 بھا الموجود الدول لغات من لِكل للصناعة، العالمي االتحاد مع محددة لقائمة وفقًا االتفاقیة، ھذه ترجمة ستتم
 . للموقعین قانونیة قیمة االتفاقیة لھذه اإلنجلیزیة للنسخة سیكون. سولفاي إنتاج مواقع

 
 

 2017 فبرایر منالثالث بروكسل،
 
 
 

 كالمادیھ بییر جان كومكس، شركة ورئیس التنفیذي رئیسھا یمثلھا والتي سلوفاي، شركات مجموعة
 
 

  و
 
 

 العام األمین ،سانشیز فالترللعمال العالمي االتحاد یمثل
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 :المحتویات
 سولفاي مسار إطار. 1
 واإلدارة للعاملین سولفاي نموذج. 2
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