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 PSA بوجو سيتروان بي أس آ مجموعةاتفاق إطاري عالمي حول مسؤولية 

PEUGEOT CITROËN  ال االجتماعيلمجفي ا 
 
 

 "التزام اجتماعي بال حدود"
 

 مقدمة
 

ات ذات حجم آمجموعة شر وهي PSA PEUGEOT CITROËN بي أس آ بوجو سيتروانتقيم 
تين م عمل وتصرف مسؤول من الناحيعلى مفاهي تطورها أسسعالمي تعمل في مجال السيارات، 

 .افة فروع النشاطاتآ ز فيها وفيآافة البلدان التي تتمرآوذلك في والبيئية االجتماعية 
 
عبر انضمامها ، PSA PEUGEOT CITROËNبي أس آ بوجو سيتروان مجموعة تعهدت و

حاة من اإلعالن العالمي المستو وتنفيذ مواده العشر ، باحترام 2003أبريل /نيسان 9لالتفاق العالمي في 
العمل وإعالن ريو دي جانرو بشأن  اإلنسان واإلعالن الخاص بالمفاهيم والحقوق األساسية في لحقوق
 PSAبي أس آ بوجو سيتروان مجموعة هذا ووقعت  .المتحدة لمكافحة الفساد مواتفاقية األمالبيئة 

PEUGEOT CITROËN التابعة لألمم " المناخ الحرص على "مبادرة  2009سبتمبر /في أيلول
 . المتحدة وهي تلتزم بالمبادئ التي تنص عليها المبادرة

 
بي أس آ بوجو سيتروان لمجموعة الشرآات التابعة لشرآة تّم تدوين هذه التعهدات في الميثاق األخالقي و

PSA PEUGEOT CITROËN مارس عام /آذار افة الموظفين في شهرآتوزيعه على  الذي تّم 
ات المعنية هتمحور هذا الميثاق األخالقي حول مبادئ عمل تتبعها شرآات المجموعة تجاه الجوي. 2003

جميع، يمكن للاألساسية  ةآلميثاق مجموعة من المراجع المشترويشكل هذا ا. ومبادئ التصرف األخالقي
 . مدراء وموظفين، الرجوع إليهامن 

 
 االتفاق، من خالل  PSA PEUGEOT CITROËN بي أس ى بوجو سيتروان مجموعة وترغب

تعهداتها بشأن حقوق اإلنسان األساسية تضفي من جديد طابعًا رسميًا على اإلطاري العالمي هذا، أن 
 .لعمال المعادن النقابية واتحاد عمال المعادن الدولي واالتحاد األوروبي بإشراك المنظمات

 
من أجل النساء " التنمية المسؤولةضرورة "رؤية المجموعة، وخاصة  ويندرج هذا االتفاق في إطار

 . والرجال العاملين في المجموعة ومن أجل الشرآة في المدينة
 

 : خاص عن التاليوتعّبر هذه االلتزامات بوجه 
 

 ضرورة تنمية العاملين؛  -
 ضرورة ضمان األمن والرفاهية في العمل؛  -
 ضرورة ضمان اللحمة االجتماعية؛  -
 . طنية وخاصة احترام حقوق الموظفين وتعزيزهاضرورة احترام األخالقيات والموا -
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تشكل ذخرًا هامًا  التيوسياسة الموارد البشرية السياسة االجتماعية  هذا ويندرج هذا االتفاق في إطار
 اءآعلى حوار اجتماعي متواصل مع الشرتطبيقها  رتكزيو .للمجموعة المستدام للنمو واألداء االقتصادي

افة البلدان وخاصة في آبإنجازات ابتكارية في  ت هذه السياسة منذ عدة سنواتوقد ُترجم. االجتماعيين
 .الخ، قينوالمععمل النساء ودمج  اإلنسان األساسية والمساواة في الفرص والتنوع وتنمية حقوق تمجاال

المتبعة مع أهداف وإجراءات ونتائج  ل مرة بالتعبير الواضح عن السياسةآالتطورات في  وُتصطحب
 .ة للتقييمقابل
 

 نشاطات العمل في مجاالت السيارات أنبهذا االتفاق على فة لذلك، تعترف األطراف الموقعة باإلضا
على اإلبقاء  ايجبره مما ،اللوجيستية تنمو في سياق شديد المنافسة والعولمةاإلدارة و والتمويل والنقل

 البحث بشكلاالجتماعي،  أطار الحوارويحّتم هذا السياق، في . عملها أسواقالتنافسية في  اعلى قدرته
داخل المجموعة وحماية البيئة  البشريالتوفيق بين النمو  عن حلول تهدف إلى المساهمة في مستمر

 .المستدام االقتصاديواألداء 
 

آما تّم . وأعربت األطراف الموقعة عن رغبتها في أن ُتدرج في إطار هذا االتفاق تعهدات بحماية البيئة
 . كام المتعلقة بالصحة والرفاهية في العملتعزيز األح

 
 

 ، إطارًا مرجعيًا لكل مسؤول إداري ولكافةملموسة أهداف ويشّكل هذا االتفاق، الذي يسمح بتحقيق
بي أس ى  بمجموعةوستدمج متابعة هذا االتفاق في نظام االمتياز الخاص . المنظمات النقابية الموقعة

، الذي يشكل األساس المرجعي في إدارة PSA PEUGEOT CITROËN بوجو سيتروان
 إدارةو، )2الفصل (تعزيز احترام حقوق اإلنسان األساسية  ة فيآهو يجّسد رغبة مشترو. المجموعة

، )4الفصل ( ة مع الموردينآاالجتماعية المشتر المقتضياتو، )3الفصل (وتطوير الموارد البشرية 
هذه  تطبيقو) 6الفصل (وحماية البيئة ) 5صل الف( وجودهامناطق ة في آنشاط الشر معاينة وقعو

 ). 8الفصل (ومتابعة االتفاق  )7الفصل (ل بلد آالمبادئ في 
 
االجتماعي، نقطة استلهام في العالقات مع  للتطورناقًال صفته بهذا االتفاق،  يتعين أن يكونذلك، آ

منظمات لعمالء والمساهمين والوالممولين وا اء الصناعيينآالمعنية، أي السلطات الرسمية والشر الجهات
يتطلب إشراك الفاعلين  وبالفعل، تعتبر الجهات الموقعة أن تطبيق هذه االلتزامات .الحكومية غير

 .مستدامةليتسنى تحقيق تطويرات اجتماعية  االتلمجالوطنيين أو المحليين في هذه ا
 
 

 نطاق التطبيق: 1الفصل 
 

بحث وتطوير، (السيارات المتكامل  على مجمل قسم مباشر بشكلينطبق هذا االتفاق اإلطاري العالمي 
ة آفروع الشر في اللوجيستية،دارة اإلما على أقسام التمويل والنقل وآ، )دعم صناعة، تجارة ووظائف

باألغلبية  ان عبر مساهمة ماديةآللمجموعة عليها سيطرة غالبة، إن  الحالية أو التي ستفتح آجًال والتي
في اإلدارة  المسؤولية التي تضطلع بها، عبر % 50 ه المساهمة محدودة بنسبةانت هذآأو، في حال 

 .االجتماعية للفرع المعني
 

بإرسال االتفاق  PSA PEUGEOT CITROËN بي أس آ بوجو سيتروان مجموعةوقامت 
 التي لها هيئاته الخاصة للحوار على الصعيد األوروبي، اإلطاري العالمي هذا إلى مجموعة فوريسيا،

 .هذه المواضيع بشأن مجموعة فوريسيافي  اء االجتماعيينآحوار مع الشرال بغية تعزيز
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 .وشبكات التوزيع اء الصناعيينآوالشر والمقاولين الممولين) 4الفصل (ذلك، تستهدف بعض التدابير آ
 

الخاصة بحقوق  CITROËN PSA PEUGEOT التزامات بي أس آ بوجو سيتروان: 2الفصل 
 ساسيةاإلنسان األ

  
واالتحادات والمنظمات  PSA PEUGEOT CITROËN تقّر مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

العمل  عنها منظمة باحترامها للمبادئ والحقوق األساسية في العمل التي تعبر النقابية بالتزامها وتتعهد
 PSA PEUGEOT CITROËN بي أس آ بوجو سيتروان ر مجموعةآومن جانبها، تذ. الدولية
 .المتحدة منظمة األمم أطلقتهباحترام االتفاق الدولي الذي  سكهابتم
 

 على الصعيد العالمي تعزيز واحترام حقوق اإلنسان المتعارف عليها:  1.2البند 
 

 افة مجاالتآفي  PSA PEUGEOT CITROËN تحترم مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 وترغب مجموعة بي أس آ .ي تمارس فيها نشاطهاالبلدان الت نشاطها القوانين واألنظمة المعمول بها في

اإلطاري العالمي هذا، أن من خالل االتفاق ، PSA PEUGEOT CITROËN بوجو سيتروان
 .حقوق اإلنسان األساسية المعايير الوطنية، مزودة نفسها بإطار مرجعي في مجال مجرد احترام تتخطى

 
 

حقوق على تعزيز  PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان وتعمل
فيها اإلقرار بحقوق اإلنسان المناطق التي ال يزال  افة البلدان التي تتواجد فيها وحتى فيآاإلنسان في 

 .اٍفآغير 
 

 عدم التواطؤ في انتهاك حقوق اإلنسان: 2.2البند 
 

على تفادي ظروف أو  PSA PEUGEOT CITROËN تحرص مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
الرهان  موعة أن مسؤولية هذالمجوتعتبر ا. ةحقوق اإلنسان األساسي لتواطؤ في مجال انتهاكتصرفات ا

 .ةآشرآقع على عاتقها ت
 

 حتراماال التقصير في PSA PEUGEOT CITROËN وتدين مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 أم جسديةانت آة المي، آوالمعامالت السيئة وآرامتهم، ألفرادحقوق ال الذي من شأنه اإلساءة

إجراءات  افة البلدان،آمن التصرفات السيئة وتؤخذ، في  ويعاقب القانون على هذه األشكال. اتوالمضايق
 .تسمح بالوقاية منها

 
 

 التفاوض الجماعي حرية تأسيس جمعيات واالعتراف الفعلي بحق:  3.2البند 
 

النقابية  بالنشاطات PSA PEUGEOT CITROËN ترّحب مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
اختيارهم  النقابي وبحق العمال في تأسيس منظمات نقابية حسب ل أنحاء العالم، بالعملآوتعترف، في 

 ).87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (النقابية  وتحرص على احترام االستقاللية والتعددية
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ين بحماية المنتسب PSA PEUGEOT CITROËN تتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية(النقابات  ضدممارسة أي تمييز  ولين النقابيين وباالمتناع عنؤوالمس
135.( 

 
بحق اإلعالم والتشاور  PSA PEUGEOT CITROËN تعترف مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

 .ةآهامة التي لها وطأ على حياة الشرال مع ممثلي الموظفين حول القرارات
 
بتعزيز التفاوض  PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان تتعهدو

 ). 98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (الحوار االجتماعي من أرآان نًا أساسيًا آالجماعي الذي يشّكل ر
 

 افة أنواع العمل الجبري واإللزاميآإلغاء :  4.2البند 
 
 

بحرية االختيار في  PSA PEUGEOT CITROËN تلتزم مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
الحرمان من ( ان العمل مفروضًا بواسطة التهديدآلما آيتشّكل  العمل وتدين العمل الجبري معتبرة أنه

الطعام، مصادرة األراضي، عدم تحديد األجور،العنف الجسدي، االعتداءات الجنسية، العمل غير 
 ). 105و  29دولية رقم منظمة العمل ال تااتفاقي...) (السجون الطوعي في

 
 اإللغاء الفعلي لعمل األطفال:  5.2البند 

 
 . هوتمنع عمل األطفال PSA PEUGEOT CITROËN تدين مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

 
بيد أن المجموعة تتيح عمل . عامًا 18العام لاللتحاق بالعمل هو  وبالنسبة للمجموعة، فان السن األدنى

وسالمة وأخالق األحداث  شريطة أن تصان تماما صحـةالسادسة عشر،  األحداث اعتبارًا من سن
آافيين بخصوص فرع النشاط  مهنيًا أو تدريبًا محددًا أن يتلقى هؤالء األحداث تعليمًاو، المعنيين
وفي هذه الحال، تعّد الشرآة للموظفين المعنيين ). 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (. المقصود

 . العام والمهني التأهيلمن أفضل إلى مستوى  االرتقاءخاص بهم بغية مساعدتهم على إطار تدريب 
 

تجمع بين التأهيل المهني في الشرآة واآتساب الكفاءات في مؤسسات  الدمجتوفير عدة أشكال من  ويتم
من سن  ، وذلك اعتبارًااتآفترة دراستهم وتسهيل وصولهم إلى عالم الشر بة الشباب خاللآلمواالتعليم، 

 ). ...تعلم،العقود آ( عامًا 15عندما يزيد عن المعني أو السن القانوني للعمل في البلد الخامسة عشرة 
 
 

 وتعزيز التنوع  المهنة إلغاء التمييز في مجال االستخدام وممارسة:  6.2البند 
 

 بعدم ممارسة أي تمييز PSA PEUGEOT CITROËN تتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
أو السن  المنشأ أو الجنس أو العادات أو الميول الجنسية يرتكز على ،وفي الترقية المهنية ي االستخدامف

أو الوضع العائلي أو الحمل أو األمومة أو الخصائص الوراثية أو االنتماء أو عدم االنتماء، الفعلي أم 
النقابية أو التعاونية أو  أو النشطاتأو المعتقدات السياسية عرق أو وطن أو عنصر المفترض، إلى 

اتفاقية ( المظهر الخارجي أو االسم العائلي أو بسبب الحالة الصحية أو اإلعاقة المعتقدات الدينية أو
 ). 111منظمة العمل الدولية رقم 
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فضًال عن القواعد ، PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان عتزموت
ره آاألجانب و رهآالممارسات ومكافحة العنصرية والتمييز الجنسي و القانونية، تطبيق وتعزيز أفضل

 .ما هو مختلف ومراعاة احترام الحياة الخاصة الشاذين وبشكل عام، مكافحة أي تعصب ضد
 

التنوع  أن PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروانوتعتبر مجموعة 
وتنتهج المجموعة خيار انتقاء أشخاص ذوي . واهبيتمثل في العمل سويًا وتطوير وتنمية جميع الم
إن التعايش بين موظفين ذوي خصائص مختلفة يشكل : خصائص مختلفة تعكس تنوع المجتمع ومحيطه

وإدارة . ويعزز هذا التعايش مقارنة اآلراء واألداء االقتصادي. مصدرًا للتكامل والتوازن االجتماعي
 . ن أي معيار آخرالتنوع هي إدارة الكفاءات بغض النظر ع

 
 

 المصالح مكافحة الفساد والوقاية من النزاعات حول:  7.2البند 
 

بالعمل على مكافحة  PSA PEUGEOT CITROËN تتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
متعددة ت عبر آليا الرهانهذا بي الموظفين موعة على زيادة وعلمجا وستعمل. الفساد على مختلف أشكاله

 .أو التكوين/من التواصل و
 

ومصالحهم  موعةلمجتجنب أية ظروف من النزاع بين مصالح ا ، بما فيهم المدراء،وعلى الموظفين
 .موعة األخالقيلمجميثاق ا الخاصة أو مصالح المقربين لهم وذلك حسب مقتضيات

 
عميل إال إذا أخذت شكل شراء صكوك  ممول أوأي تساب مصالح لدى آل موظف عن اآ وهكذا، يمتنع

المعلومات  لتمنع استعمااحترام تام للقواعد التي  ضمنإدارة مستندات صكوك و سّعرة في إطارم
 .المتميزة

 
 

الخاصة  PEUGEOT CITROËN PSA  امات مجموعة بي أس آ بوجو سيترواالتز: 3الفصل 
 وتنميتها بإدارة الموارد البشرية

 
 اإلدارة المسؤولة لالستخدام والكفاءات:  1.3البند 

 
 خدام يرتكز على التنوع والمساواة في الفرصاست 

 
بأال تّتسم أية مرحلة من  PSA PEUGEOT CITROËN تلتزم مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

والتوازن  للتكامل مصدرفدمج أشخاص ذوي خصائص متنوعة هو  .مراحل االستخدام بالتمييز
 .االجتماعي والفعالية االقتصادية

 
 .التمييز وتشجيع المساواة في الفرص جراءات وسبل تهدف لتجنبوفي هذا اإلطار، تم وضع إ

 
  فاءات الغد عبر التكوين المتواصلآتنمية  
 

وتنمية الكفاءات  بإعداد PSA PEUGEOT CITROËN تتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 .المتواصل المطلوبة بواسطة التكوين
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تتاح على أن PSA PEUGEOT CITROËN وتحرص مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
وباألخص تلك التي تهدف إلى توفرها الشرآة، تكوين  لكافة الموظفين لالستفادة من برامج الفرصة

 . والتجهيزات واألنظمة والعمليات التحكم بشكل أفضل بالتقنيات الجديدةهدف ب ،فاءاتهمآتحسين مستوى 
 

لتي تسمح بتعزيز مساواة أفضل بين ا واتيشكل إحدى األد المهنيويعتبر الموقعون أن التكوين 
الصحي أو شروط وأوقات  إلى جنسهم أو منشأهم أو تكوينهم األساسي أو وضعهم الموظفين دون التطلع

طوعية في هذا  سياسة PSA PEUGEOT CITROËN بوجو سيتروان وتتبع بي أس آ. عملهم
 . اللمجا

 
  تشجيع الترقيات المهنية 
 

بتأمين المساواة في  PSA PEUGEOT CITROËN يتروانتتعهد مجموعة بي أس آ بوجو س
 وتخضع ممارسات تقييم الموظفين لمعايير. وتنقلهم المهني ما يتعلق بترقية الموظفين الفرص في

اء االجتماعيون الفرنسيون في فرنسا في شهر آالشر االتفاق الذي وقعه روحيةالموضوعية والشفافية ول
وقد تم وضع إجراءات  .اتآالشر ع والتالحم االجتماعي فيوالمتعلق بالتنو 2004عام  سبتمبر

 .في المعاملة ةاحترام المساواومؤشرات تهدف للحرص على 
 

ل موظف على أن آ PSA PEUGEOT CITROËN وتشجع مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 .يكون فردًا فاعًال في ترقيته المهنية

 
 ة الموظفينآتسمح بمشار سبل 
 

بأن توفر لموظفيها  PSA PEUGEOT CITROËN س آ بوجو سيتروانتتعهد مجموعة بي أ
 وحول العناصر التي يمكن أن تؤثر على ظروف العمل ةآمعلومات منتظمة حول سير عمل الشر

 .المحلية التي تمثل الموظفين والنقابات واالستخدام بشكل مباشر أو غير مباشر وخاصة عبر الهيئات
 
  العملمقاربة اجتماعية لتطورات نشاط 
 

 PSAأس آ بوجو سيتروان في حال حدوث أي تطور في نشاط العمل، تتعهد مجموعة بي
PEUGEOT CITROËN مشاورات في  والشروعلموظفيها في الوقت المناسب  بتوفير المعلومات

آما تسعى المجموعة إلى تأمين االستخدام المستقر والمستدام من خالل مقاربة  .الموظفين مع ممثلي
 .  الجانب االجتماعي، فور توافر الظروف المالئمة لذلك مسؤولة من

 
  وظائفاستباق تحول المهن وال 

 
 

أن استباق تحول المهن  PSA PEUGEOT CITROËN أس آ بوجو سيتروان مجموعة بيتعتبر 
ل للكفاءات التي ستحتاجها الشرآة، ومنح وتطور التقنيات والمنتجات، والتحضير بشكل أفض والوظائف
ن رؤية واضحة حول التقدم والتحول في مجاالت الصناعة والتنظيم والتقنيات، تشكل جميعها الموظفي

 . رهانات هامة
 

ويتطلب استباق التحوالت في مجاالت الصناعة والتنظيم والتقنيات معرفة جيدة باستراتيجية الشرآة 
 .  والتحديات والعناصر التي تساهم في تحديد هويتها
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لجنة " PSA PEUGEOT CITROËN أس آ بوجو سيتروان مجموعة بيولهذا السبب، أنشأت 
تتعلق بوضع النظر في العمق في مسائل  ظمات النقابية، تهدف إلىبين اإلدارة والمن" استراتيجية مشترآة

تطرأ على تبعة، على المدى القصير والمتوسط، مما يتيح تناول التحوالت التي الشرآة والسياسات الم
ونظرًا للبعد االستراتيجي للمواضيع المطروحة والبعد الدولي للمسائل والسياسات . وظائفالمهن وال

 . ممثلين نقابيين غير فرنسيين 2008المتناولة، فإن هذه اللجنة تتضمن منذ عام 
 

ستتخذ في جميع البلدان  PSA PEUGEOT CITROËN أس آ بوجو سيتروان مجموعة بين آما أ
والمهن في قطاع السيارات، بشكل ُيظهر المهن اآلخذة في النمو  لوظائفتطورات اتدابير استباقية بشأن 

 . أو تلك التي تتأثر بالعكس بالتقدم التكنولوجي والتنظيمي واالقتصادي
 

على مواآبة  PSA PEUGEOT CITROËN أس آ بوجو سيتروان مجموعة بيوتحرص 
ي تنوي صياغة أساليب التكييف الالزمة وه. الموظفين في جميع التحوالت المتعلقة باألنشطة واالستخدام

 . بشكل منتظم مع تجنب اللجوء إلى خيارات التسريح أو التحويل في ظروف طارئة
 
   
 
   
  
 
    
 

 شروط عمل جاذبة:  2.3البند 
 
 األجور 
 

مع تلك أجورًا تتناسب  PSA PEUGEOT CITROËN تمنح مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
وتتعهد ) اللوجستيةاإلدارة و السيارات، التمويل، النقل(فروع نشاطاتها  ل منآي المتداولة في األسواق ف

الوطنية أو في  األقل تساوي الشروط المنصوص عليها في التشريعات أو على تفوقبأن تكون األجور 
 .االتفاقيات الجماعية

 
امل تساوي على األقل الحد األدنى آ وهكذا تكون الرواتب واألجور الممنوحة لفترة عمل في دوام

عيش الئقة  تفرضه االتفاقيات وتسمح بتوفير شروطأو / المهني الذي تضمنه و القانوني والحد األدنى
 .للموظفين

 
بمبدأ المساواة في  PSA PEUGEOT CITROËN وتقّر مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

ة اتفاقية منظمة العمل الدولي(داء لنوعية واألمماثل من حيث ال جور خاصة بين الرجال والنساء لعماأل
 . نيخص الموظفيوُيطبق هذا المبدأ أيًا آان اإلطار التعاقدي الذي   ).100رقم 

 
 

 المتعلقةPSA PEUGEOT CITROËN  وتهدف سياسة مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 .روالشفافية في قواعد تحديد األجو  الموضوعية والعدالة ضمانباألجور إلى 
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 من خالل الموظفون امفيه ساهم ذيناللوزيادة القيمة  النمو ثمارباإلضافة إلى ذلك، وبهدف إعادة توزيع 
 .آافة لموظفينلة ويتم دفعه آبأداء الشر جهودهم، فقد تّم وضع نظام إشراك في االستفادة مرتبط

 
 الضمان االجتماعي 
 

افة البلدان، تغطية آ في PSA PEUGEOT CITROËN تؤمن مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 .بالوفاة أو العجز أو اإلعاقة ادخارية تغطي األخطار المتعلقة

 
تدريجيًا وفي  PSA PEUGEOT CITROËN  ، تطبق مجموعة بي أس آ بوجو سيتروانذلكآ
نسب  تتابات محددة بهدف التعويض عن االنخفاض فيآإضافية ذات ا تقاعدية أنظمةافة البلدان آ

 الصحية التكميلية نظرًا لتطورات التأمين الصحي التقاعد اإللزامية وأنظمة التغطية تعويض أنظمة
 .اإللزامي

 
 ظروف عمل تتماشى وأفضل المعايير الدولية:  3.3البند 

 
 تنظيمات متفاوض عليها في العمل 
 

أن تكون مدة العمل دومًا  PSA PEUGEOT CITROËN تلتزم مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
 .الجماعية في البلد المعني المنصوص عليها في القوانين الوطنية أو االتفاقات ة أو تقل عن المدةموازي

 
بمراعاة أوقات  PSA PEUGEOT CITROËN وتتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
االتفاقيات  الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية أو استراحة وعطل دورية توازي على األقل

 .عيةالجما
 

تنظيم العمل يتم تحديدها وتطبيقها في أوقات و وتحّتم التقلبات في الطلب وتنوع سوق السيارات ترتيبات
ل آالمتفاوض عليها والمعمول بها في  حسب الممارسات والقواعد مشاوراتطار حوار اجتماعي وإ في
 .بلد

 
 السالمة، ظروف العمل والصحة 
 

أن الهدف الوحيد الذي  PSA PEUGEOT CITROËN تعتبر مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
في مجال  افة المؤسسات،آوتتعهد بتطبيق سياسات فّعالة في  .حوادث تقبل به هو العمل دون وقوع

لزم ُي ام إدارة يعنى بالسالمة في العملنظوذلك في شكل  الصحة والسالمة في العمل ترتكز على الوقاية،
العمل الدولية رقم  اتفاقية منظمة(اء االجتماعيين آذلك الشرمسؤوليته بما في  ل فرد حسب مستوىآ

155 .( 
 

بتحسين تالئمية  PSA PEUGEOT CITROËN وتتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
هذا وتتعهد  .محطة عمل تناسب قدراته دون أي تمييز التفتيش، لكل موظف، عنبو ،محطات العمل

على الجهود واألعباء  عباء في وضعية العملسدية واألالمجموعة بالعمل على تخفيف األعباء الج
 . تعزيز الرفاهية في العملبو اإلدراآية والذهنية،

 
سياسة فاعلة في  PSA PEUGEOT CITROËN تطبق مجموعة بي أس آ بوجو سيتروانوس

 الوقاية من األمراض التي يمكن أن تظهر أو تتطور خالل مجال الصحة تتجه على وجه الخصوص نحو
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المضايقات واإلجهاد ، بما في ذلك األخطار النفسية واالجتماعية والوقاية من عمل المهنيال
 . واالضطرابات في العضالت والهيكل العظمي واألخطار الكيميائية على الطرقات

   
مبادرات إعالمية ووقائية تستهدف  لنشر موعة عمل األطراف المعنية في مجال الصحةلمجذلك، تسّهل اآ

ومرض اإليدز واألمراض  اإلدمان على الدخان أو الكحول أو المخدراتآمواضيع  حول الموظفين
 .المتناقلة بالتواصل الجنسي

 
 بشأنها نقل هذه االلتزامات إلى الفروع والتفاوض:  4.3البند 

 
ل آيتعهد  ،)...األجور، مدة وتنظيم العمل :مثًال(المفاوضات المعتادة على الصعيد الوطني  فضًال عن

ما  البند وخاصة في والتزامات هذا مع المنظمات النقابية بالقيام بخطوات تتناسب ومفاهيم رع بالتفاوضف
 .والترقية المهنية والسالمة في العملن يتعلق بالتكوي

 
اء الصناعيين وشبكات آوالمقاولين والشر مقتضيات اجتماعية مشاطرة مع الممولين: 4الفصل 
 التوزيع

 
دون الحلول محل ، من PSA PEUGEOT CITROËN آ بوجو سيتروان تتعهد مجموعة بي أس

ات بهذا آالشر الصناعيين وشبكات التوزيع القانونية، بإبالغ هذه اءآمسؤولية الممولين والمقاولين والشر
 .ورة سابقاًًآدولية لمنظمة العمل الدولية المذال االتفاق وتطلب منها تطبيق االتفاقيات

 
خذوا تمموليها أن يمن  PSA PEUGEOT CITROËN بوجو سيتروان وتطلب مجموعة بي أس آ
  .مموليهم ومقاوليهم بدورهم التزامًا مماثًال تجاه

 
 PSA PEUGEOT بوجو سيتروان وفي إطار دعوات تقديم العروض، تتعهد مجموعة بي أس آ

CITROËN رئيسيًا  رًا، معيا2في الفصل  هي محددةما آ ،اإلنسان األساسية أن يكون احترام حقوقب
 .الئحة الممولين في عملية اختيار الممولين الذين سيتم قبولهم في

 
إجراءات تصحيحة بعد إرسال إنذار من قبل  وسيقود أي خلل في احترام حقوق اإلنسان إلى وضع خطط

عدم  ومن الممكن أن يقود. PSA PEUGEOT CITROËN آ بوجو سيتروان مجموعة بي أس
 .الشطب من الئحة الممولين إلى ،في نهاية المطاف، ى عقوبات يمكن أن تصلاحترام حقوق اإلنسان إل

 
بالشرآات الصغيرة والممولين والمقاولين تهدف إلى السماح لهم بتطبيق آما سيتم اتباع عملية خاصة 

 . تدريجي لمعايير منظمة العمل الدولية المذآورة أعاله
 

بالمشارآة في  PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروانآما تتعهد 
المنظمة داخل فروع قطاع السيارات وتعزيز الحوار االجتماعي على مستوى فرع  عمليات التبادل

 . النشاط المعني، وخاصة في ما يتعلق باستباق التحوالت االقتصادية والتقنية والصناعية واالجتماعية
 

 ز فيهاآتتمر ة في المناطق التيآمعاينة وقع نشاط الشر: 5الفصل 
 

بتعزيز استخدام وتكوين  PSA PEUGEOT CITROËN تتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
فيه  زآل مكان تتمرآصادي واالجتماعي في بذلك في النمو االقت مساهمة ،القوى العاملة المحلية

 .موعةلمجا
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 PSA PEUGEOT آ بوجو سيتروان ل بلد تتواجد فيه، تعطي مجموعة بي أسآوهكذا، وفي 
CITROËN ذلك ممكنًا،  انآلما آ، عززالبشرية المحلية لملء الوظائف الشاغرة وت األفضلية للموارد
 .االندماج المحلي

 
 PSA PEUGEOT بوجو سيتروان وفي حال حدوث تطورات في النشاط، تتعهد مجموعة بي أس آ

CITROËN صالح المحلية بعينفي وقت مسبق والتعاون معها ألخذ الم يةبإبالغ السلطات المحل 
 .االعتبار

 
المتعلقة  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانالتزامات مجموعة  :6الفصل 

، وخاصة حماية الموارد الطبيعية والحد من آثار أنشطة المجموعة وإدارة البيئة وغيرها بحماية البيئة
 . من الجوانب المرتبطة بطريقة تصرف المجموعة

 
باحترام الواجبات القانونية الدولية واألوروبية السارية في هذا المجال مع الحرص على  تلتزم المجموعة

الدوام على تحسين األمن وحماية الصحة والبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار 
 . أنشطة المجموعة على البيئة

 
 ط استهالآها المحافظة على الموارد الطبيعية من خالل ضب: 1.6 البند 

 
باستخدام الموارد  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانتتعهد مجموعة 

 . بطريقة مسؤولة) المياه، المواد األولية، الغاز والكهرباء، المحروقات،الخ(الطبيعية وموارد الطاقة 
 

 اف األخرى مكافحة تغير المناخ والحد من اآلثار على البيئة الطبيعية واألطر :  2.6البند 
 

في مكافحة تغير المناخ  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانتساهم مجموعة 
وتقوم، لهذا الغرض، بتحديد مصادر االنبعاث المباشر وغير المباشر لغازات الدفيئة، وتقيسها وتتخذ 

  .تدابير للحد بشكل تدريجي من االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة لغازات الدفيئة
 
على تطوير منتجات  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانمجموعة  دأبوت

 . تحافظ على البيئة من حيث انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والملوثات واستخدام الموارد الطبيعية
 

وضع منهجيات إنتاج  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانوتنوي مجموعة 
 . ئة ضعيفًا إلى أدنى حد ممكنيكون أثرها على البي

 
 االنبعاثات الملوثة في الهواء، وتلوث التربة، رار على البيئة الطبيعية على ضبطويتوقف ضبط األض

اف بيئة واألطراه، فضًال عن ضبط اآلثار األخرى على الفي المي وتصريف النفايات والمواد الخطرة
 .).الضجة، الروائح،الخ(األخرى 

 
 رة البيئة وغيرها من جوانب التصرف إدا: 3.6 البند 

 
 ،14001ة، يقوم على مقياس إيزو يدارة البيئإلشمل مختلف مواقع اإلنتاج التابعة للمجموعة نظامًا لوت

ويلزم نظام اإلدارة . 2007منذ عام  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسوجميعها قد حصل على مصادقة 
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مامها، ويوفر تكوين الموظفين المعنيين بواسطة السبل المالئمة  ل هيئات اإلدارة ويحشد اهتمالبيئية مج
 . لهذا الغرض

 
على  تمي) البحث والتطوير، المواقع التجارية ومواقع قطاع الخدمات، الخ(وفي معظم المواقع األخرى 

 . البيئية تصاحبها إدارة خاصة مرتبطة بها التحدياتالصعيد المحلي، تطبيق تدابير بيئية تتالئم مع 
 

، على تنمية إدراك الموظفين وآفاءتهم حيال تحرص المجموعة، في جميع المواقع واستكماًال لذلك،
 . التحديات البيئية

 
أآثر نظافة من الناحية البيئية، من وتتحضر المجموعة القتراح حلول تتيح لموظفيها انتهاج تصرفات 

مكان العمل وتعزيز التدابير األآثر احترامًا خالل مبادرات مثل ترشيد التنقالت المهنية وبين المنزل و
 .  للبيئة

 
 توعية األطراف المعنية الخارجية بالتحديات البيئية  

 
بتعزيز أنشطة حماية  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانتتعهد مجموعة 

الخاص  البيئة لدى العمالء والممولين وغيرهم من األطراف المعنية وتحرص على تطبيق ميثاقها
 . بالتواصل المسؤول

 
 إعالم ممثلي الموظفين والمنظمات النقابية : 4.6 البد 

  
بأن يقوم آل فرع سنويًا  CITROËN PSA PEUGEOT بي أس آ بوجو سيتروانتتعهد مجموعة 

آما يتم عرض . ونتائجها في مجال البيئةممارساتها الجيدة ببإعالم المنظمات النقابية وممثلي الموظفين 
   .  ف شامل بهذا الخصوص خالل اجتماع اللجنة العالميةآش

  
 تطبيق االلتزامات االجتماعية : 7الفصل 

 
 PSA توقيعه بين بي أس آ بوجو سيتروان يجب أن يطبق االتفاق اإلطاري العالمي هذا، الذي تم

PEUGEOT CITROËN المعادن  واتحاد عمال المعادن الدولي واالتحاد األوروبي لعمال
 تكون فيها الهيئات التي تدخل في حقل تطبيق االتفاق ل بلدآمنظمات النقابية غير المنتسبة، في وال
 .ممثلة) 1الفصل (
 

االجتماعي، اإلجراءات الخاصة بالفصول  تتعهد األطراف الموقعة على أن تحدد، من خالل الحوار
التي سيتم تطبيقها لوضع هذا شرية المتعلقة بسياسة المجموعة االجتماعية والبيئية وسياسة الموارد الب

في مجاالت السيارات  وستؤخذ بعين االعتبار خصائص األقسام العاملة. ذحيز التنفياالتفاق اإلطاري 
هذه، في  وستؤدي عملية التطبيق. وتنافسيتها في مختلف األسواق اللوجيستيةاإلدارة والتمويل والنقل و

 .خاص برنامج عمل إعدادالبلدان الرئيسية، إلى 
 

بإعالم موظفي  PSA PEUGEOT CITROËN وتتعهد مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان
موعة عبر لمجوسيتم نشر هذا النص في مجمل مؤسسات ا .موعة بشكل واسع بمضمون هذا االتفاقلمجا

 .افة اللغاتآالتواصل الداخلية وستتم ترجمته إلى  وسائل
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أ يه شكوك حول حسن تطبيقه، أن يلجلد تفاق أوويمكن ألي موظف يواجه مشكلة في تفسير هذا اال
 .يتسبب له ذلك بأي إجحاف أو إلى ممثل نقابي دون أن/إلدارة الموارد البشرية و للمسؤول عنه أو

 
 متابعة االتفاق : 8الفصل 

 
 .ستتم متابعة هذا االتفاق على مستويين

 
تتألف من إدارات الموارد البشرية  محلية البلدان الرئيسية، سيتم إنشاء مراصد اجتماعيةآل من ي فف

االتفاق اإلطاري العالمي هذا وذلك من  وستقوم هذه المراصد بمتابعة سنوية لتطبيق. النقابية والمنظمات
وتتيح هذه الوثيقة لكل  .ة بين األطراف الموقعة لهذا االتفاقآتتم صياغتها مشار ةآخالل وثيقة مشتر

 . المتابعة السنوية لتطبيق هذا االتفاق داخل الفرع الذي تعمل فيه منظمة نقابية أن تعطي رأيها في إطار
 

جمع آراء المنظمات النقابية، أو في حال عدم وجودها، وفي البلدان األخرى، يتم إعداد الوثيقة نفسها و
 . فآراء هيئات تمثيل الموظفين في إطار المتابعة السنوية

 
اإلطاري بشأن مسؤولية الشرآة  المجموعة بأآملها لالتفاقتابعة السنوية على مستوى موفي ما يتعلق بال
 . تقرر تحويل اللجنة األوروبية الموسعة لتصبح لجنة عالميةاالجتماعية، فقد 

 
لبلدان الخاضعة لمعيار الية لتضم ممثلين عن المنظمات النقابية في اا يتم توسيع اللجنة األوروبية الحوهكذ
التي تتضمن  ...األرجنتين، البرازيل، :مثًال(اتفاق اللجنة األوروبية  الموظفين الذي تم تحديده في عدد

ليشارآوا في متابعة االتفاق االجتماعات العامة  وستتم دعوة هؤالء الممثلين إلى). موظف 500أآثر من 
آما يتم إعالمهم من خالل مشارآتهم في الجلسات بسير عمل المجموعة بشكل . اإلطاري العالمي هذا

 . ستراتيجيات المتبعةعام واال
 

ويشارك هؤالء الممثلون بتبادل اآلراء باستثناء المداوالت المتعلقة بالتسميات داخل اللجنة األوروبية 
التوجيهية الصادرة عن وامر األتسمية أمين اللجنة، تسمية الخبراء، المشاورات بشأن تطبيق : مثًال(

 ). 2003أآتوبر /تشرين األول 23اللجنة األوروبية أو اتفاق الشرآة المؤرخ في 
 

ومن المسلم به أن األوامر التوجيهية الصادرة عن اللجنة األوروبية تنطبق حكمًا على الفروع األوروبية 
 . واللجنة األوروبية

 
اتحاد ويسبق آل اجتماع عام للجنة العالمية اجتماع تحضيري للممثلين الحاضرين يحضره آذلك ممثلو 

 . المعادن واالتحاد األوروبي لعمالعمال المعادن الدولي 
   

 أحكام ختامية: 9الفصل 
 

 .يجعله قابًال للتطبيق مباشرة وذلك لفترة غير محددةفة آا المنظمات النقابيةإن توقيع هذا االتفاق من قبل 
 

شامل لإلجراءات المتخذة واتخاذ تدابير  تقييم إلجراءل ثالث سنوات آوتتفق األطراف على اللقاء 
 .التشريعية والتنظيمية عبر ملحقات لالتفاق وخاصة بالنظر إلى التطورات يل الالزمةالتعد

 
 .اعتماد النسخة الفرنسية في حال وجود تباينات بين مختلف النسخ اللغوية، يتم
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 .رسمي بهذا االتفاق اإلطاري العالمي بشكلل بلد آتم إبالغ الهيئات الحكومية واإلدارية في و
 

 متابعة االتفاق بعد ثالث سنوات من دخوله حيز التنفيذ  تقييم: 10الفصل 
 

إجراء تقييم ذاتي مشابه للتقييم  ،حيز التنفيذ ق، وبعد ثالث سنوات من دخول االتفا2009تم في عام 
 . 2006الذي أجري عام 

 
واختارت . وجود رؤية شاملة بخصوص تطبيق االتفاق 2006وأظهر التقييم الذاتي الذي أجري عام 

عمل  طمتابعة ثالث خط 2007وقد تقرر اعتبارًا من عام . خطة عمل 1.175روع إثر هذا التقييم الف
 . رئيسية في آل فرع وبشكل سنوي

 
وإثر هذا . وأتاح هذا التقييم الذاتي قياس التقدم الذي أحرزته الفروع في مجال تطبيق التزامات االتفاق

 . 2010ولية سيتعين تنفيذها خالل عام التقييم، اختارت الفروع ثالث خطط عمل جديدة أ
 

. ويخضع التقييم الذاتي واختيار وتنفيذ خطط العمل لرأي المنظمات النقابية والممثلين المحليين للموظفين
تحظى بمشارآة اإلدارات والمدراء والمنظمات النقابية أو الممثلين المحليين وهكذا فإن متابعة االتفاق 

 . للموظفين
 

ويهدف التدقيق إلى تعزيز تجانس الممارسات االجتماعية . لتدقيق في متابعة الفروع لالتفاقويتم سنويًا ا
وتم بين . داخل المجموعة ومنع أية ممارسات أو أساليب تطبيق مخالفة لاللتزامات المدرجة في االتفاق

وتتعهد  . في المئة من الفروع من قبل مهنيين مختصين 20التدقيق في أآثر من  2009و 2007عامي 
بمواصلة عمليات التدقيق هذه  PSA PEUGEOT CITROËN مجموعة بي أس آ بوجو سيتروان

مجموعة بي أس وتضمن . تشكل حافزًا لتقدم مستمرألن اإلجراءات التي يوصى بتطبيقها عقب التدقيق، 
أن عمليات التدقيق هذه تتم بكل استقاللية  PSA PEUGEOT CITROËN آ بوجو سيتروان

 . وبالتعاون مع الممثلين النقابيينوشفافية 
 
، بكشف شامل خالل اجتماع اللجنة 2006ت األطراف الموقعة، بموجب االلتزامات المتخذة عام موقا

واستنادًا ألداة التقييم . وقد أظهر هذا الكشف نتائج مشجعة جدًا. 2009يونيو / األوروبية في حزيران
 2006بشكل ملموس بين عامي  ي تطبق هذه االلتزامات، ارتفع عدد الفروع الت2006التي أعدت عام 

آما . في المئة من الفروع قد اعتمد االتفاق اعتمادًا تامًا 87، آان 2009وهكذا،ففي عام  .2009و
ففي  وهكذا، .هذا الكشف اإلجراءات المختلفة التي تم تنفيذها خالل سنوات التطبيق الثالث لالتفاقأوضح 

خطة  1.175خطة عمل من بين  845، أي ط العمل قد نفذئة من خطفي الم 72، آان 2009عام 
، آان رأي معظم المنظمات النقابية 2009و 2006وبين عامي  .2006حددت خالل التقييم الذاتي عام 

التقييم الذاتي، اختيار خطط العمل، تنفيذ (أو الممثلين المحليين للموظفين ايجابيًا حيال تطبيق االتفاق 
 . واتفقت األطراف الموقعة خالل هذا الكشف على تجديد االتفاق). أو عدم تنفيذه خطط العمل هذه

 
وتسمح هذه المتابعة بالحصول على . ويشكل الكشف عنصر تشجيع على مواصلة عملية متابعة االتفاق

 . رؤية عرضية بشأن مسؤولية المجموعة االجتماعية وتشكل حافزًا هامًا للعمل
        
 


