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 مةلمقدّ ا

 
 :الطرفان الموقعان لهذه االتفاقية العالمية

  ،")المجموعة"ـ المشار إليها فيما بعد ب(مجموعة توتال  -
، الذي يمثل ")IndustriALL" ـالمشار إليه فيما بعد ب" (IndustriALL Global Union"الصناعات ال لعمّ  الدولي االتحاد  -

مليون عامل في مجاالت التعدين والطاقة والصناعة، وأغلبية المنظمات النقابية القائمة في محيط أنشطة  50أكثر من 
 المجموعة، 

يساهمان في دمج  )CSR( للشركات المجتمعيةات فيما يتعلق بالمسؤولية السياسات والممارسواحترام ان أّن الحوار المنتظم يعتبر 
 .االلتزامات المعتمدة في االتفاقية على الصعيد العالمي

 
من ذوي  عامل 110000، تعتبر المجموعة بمثابة جهة فاعلة دولية مهمة توّظف أكثر من ابلد 130في أكثر من  متواجدةباعتبارها 

 .الخلفيات والمهن المتعددة والمختلفة على حد سواء
 

يندرج نمو واستمرارية المجموعة في إطار تقاسم تراث مشترك من القيم والمبادئ األخالقية التي توجه العمل اليومي للنساء والرجال 
 .العاملين ضمن المجموعة

 
 : لمجموعةرئيسية تشكل قاعدة االلتزام األخالقي الخاصة با قيمثالث 
 التعهد بالثقة واالستمرارية في أنشطتها وتبادالتها،الذي يمثل  ،االحترام -
 بشكل خاص على التضامن واالحترافية، المسؤولية، التي تحثّ  -
 .المثالية، التي تضمن المصداقية الداخلية والخارجية ألعمالها -

 
 على دائمال الحرصاالحترام المتواصل لحقوق اإلنسان، و : عدد معين من مبادئ العمل ضمنتندرج هذه القيم األخالقية الجوهرية 

تجاه كل من محاوريها، والنزاهة فيما يتعلق بمسائل الشركة وعالقات العمل على حد سواء،  والرفق ،واالحترام ،وحماية البيئة ،سالمةال
كان على الصعيد الداخلي أو على صعيد المجتمعات أتضامن، سواء وعدم التدخل في الحياة السياسية، مع التشديد على أهمية ال

 . والشركات ذات الصلة بهذه األنشطة
 

 :أدوات مختلفةبالمجموعة  تزّودتواالمتثال لها،  هاوتنفيذ هذه المبادئ التوّصل إلى تنميةمن أجل 
 المجموعة باالمتثال لها،قيم ومبادئ عمل المجموعة إلى جانب إلزام العاملين في " آداب السلوك"تعرض  -
 سياسة المجموعة حول مبادئ أساسية، "والبيئة والجودة ةوالصحّ  ميثاق السالمة"يعزز  -
ويكّمل المعايير والتوصيات  يعّددهو و . "آداب السلوك"العاملين في النهج المعروض في  "دليل حقوق اإلنسان"يرافق  -

 لقانون الدولي، إطار احترام ا الداخلية في
 .النزاهة في العالقات المهنية وتأمينالمخاطر  درءإلى  بالنزاهةدليل العملي الخاص يهدف ال -
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IndustriALL والمجموعة يدعمان بشكل خاص المبادئ المذكورة في : 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، -
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، -
فرص العمل ومكافحة التمييز، وحظر العمل القسري، وحظر عمالة  اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في -

 األطفال، والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية،
 نص المبادئ التوجيهية الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات، -
 االتفاق العالمي لألمم المتحدة، -
 .بالشركات وحقوق اإلنسان المعتمد من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةنص المبادئ التوجيهية المتعلق  -

 
السنين، تطور الحوار االجتماعي ضمن المجموعة على الصعيد األوروبي، من خالل تعزيز صالحيات اللجنة األوروبية  عقد منمنذ 

 :والمفاوضات عبر الحدود الوطنية في هذا المجال مع االتحادات النقابية األوروبية
 ،اجتماعية أرضيةإلنشاء  2004سنة  تشرين الثاني/ ر نوفمب 22االتفاق األوروبي في  -
 حول تساوي الفرص، 2005سنة  تشرين الثاني/ ر نوفمب 21التفاق الذي تم عقده في ا -
بشأن  2012نة سآذار /  مارس 23وصيغته المعدلة في  2007 سنة آذار/ س مار  28االتفاق الذي تم عقده في  -

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميةٕانعاش و  المساعدة على إنشاء
 

 . بموجب هذه االتفاقية متابعة وتعزيز المفاوضات عبر الحدود الوطنية على الصعيد العالمي IndustriALLتنوي المجموعة و
 
 

 1المادة 
 مجال التطبيق

 
 %.50بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة تفوق  وشركاتها التابعةتنطبق هذه االتفاقية على شركة توتال 

 
قصارى جهدها المجموعة  تبذل، التشغيليةكون المجموعة موجودة من دون تولي اإلدارة حيت ت الشركات التابعةباإلضافة إلى ذلك، في 

 .فيهاتعزيز المبادئ ل
 
 

 2المادة 
 تعزيز حقوق اإلنسان في العمل

 
 .تحترم المجموعة حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً 
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 :حول حقوق اإلنسان الرئيسية في مكان العمل) OIT(الدولية ، تلتزم بتطبيق مبادئ االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل اإلطارفي هذا 
 ،)29إتفاقية رقم ( 1930العمل القسري،  -
 ،)87إتفاقية رقم ( 1948الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،  -
 ، )98إتفاقية رقم ( 1949الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية،  -
 ،)100 إتفاقية رقم(، 1951المساواة في األجور،  -
 ،)105إتفاقية رقم (، 1957حظر العمل القسري،  -
 ،)111إتفاقية رقم (، 1958التمييز،  -
 ،)138إتفاقية رقم (، 1973، الحد األدنى لسن االستخدام -
 ).182إتفاقية رقم (، 1999حظر أسوأ أشكال عمل األطفال،  -

 
في حال تعارض المعايير، تحرص المجموعة على . والمعايير الدوليةتتعهد المجموعة باحترام القوانين المحلية للدول التي تعمل فيها 

 .تطبيق المعيار األكثر حمايًة لحقوق اإلنسان
 

، وعدم وجود تمييز، والحفاظ على الصحة والسالمة، كل هذه األمور تحظى باهتماٍم األشخاص، واحترام العاملينظروف عمل إن 
 . فيها متواجدةاعي أو الصعوبات التي تواجهها المجموعة في البلدان التي تكون خاص، بغض النظر عن السياق السياسي واالجتم

 
 حرية التعبير والرأي .2-1
 

 . تعترف المجموعة، بموجب المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، أّن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير
 

 . دون مضايقةيضمن الحق في حرية الرأي والتعبير التمتع بحرية اعتناق اآلراء من 
 
 تعزيز الحوار االجتماعي .2-2
 

 االلتزام مع، عامليها، وتعترف لجميع 98و 87اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  المتضمنة فيتتعهد المجموعة باحترام المبادئ 
ال في تشكيل المنظمات واالنضمام إليها أو تركها بغية تعزيز مصالحهم في العمل تام، بحرية التنظيم التي تمثل حق العمّ ال حيادالب

 . والدفاع عنها
 

 :ـ، تقوم المجموعة باإلطارفي هذا 
 فيما يتعلق بالتمثيل النقابي، عامليهاحظر أي نوع من أنواع التواصل غير المنصفة التي تهدف إلى التأثير على قرار  -
 ، بعدم ممارسة أي نوع من التمييز بسبب نشاط نقابي،مسيرتهم المهنيةأو إدارة  عامليهاتوظيف  عندااللتزام،  -
 .أو ممثليهم الذين يطالبون بحقوقهم المنصوص عليها بموجب هذه االتفاقية العاملينحظر أي نوع من التمييز ضد  -

 
 .تساهم حرية المفاوضة وحرية التنظيم بضمان ظروف التوظيف والعمل العادلة
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 وتنميتهوممثليهم في الحوار االجتماعي  العاملينرّكز طرفا هذه االتفاقية، في سياق الحوار االجتماعي البّناء، على تعزيز مشاركة ي
 ، وأصحاب العملالعاملينيشجع طرفا هذه االتفاقية المفاوضة الجماعية، وهي عملية يقوم من خاللها ممثلو . على الصعيد الدولي
تلتزم . حول تطبيق شروط التوظيف والعمل وٕابرام االتفاقيات الجماعية واالتفاقيات المقبولة من قبل الطرفينوممثلوهم بالتفاوض 

 .المجموعة ببذل كل الجهود بهذا االتجاه
 

بلد ، تتعهد المجموعة بتنفيذ سياسة أجور عادلة، وقابلة للمقارنة على صعيد المعايير المهنية في الللمناصبتقييم موضوعي  في إطار
 . حول هذه المواضيع العاملينسيتم تعزيز التبادالت مع ممثلي . المعني

 
 حظر التمييز .2-3
 

لبعض الناس بشكل خاص بسبب الجنس، والعمر،  اتيةؤ غير متساوية وغير متعتبر المجموعة غير مقبول كل تمييز يتصف بمعاملة 
 .والدين، والرأي السياسي، واألصل، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والحالة الصحية واإلعاقة

 
تتعهد المجموعة بمكافحة جميع أشكال التمييز وتؤكد على عزمها القائم على احترام التنوع وتعزيز تكافؤ الفرص وفقًا التفاقية منظمة 

 .111لعمل الدولية رقم ا
 
 حظر العمل القسري ومكافحة عمالة األطفال .2-4
 

اختاروا عملهم بحرية ويتمتعون بكامل الحرية لتركه وفقًا  قد عامليهاوفقًا للقوانين والمعايير الدولية، يجب أن تحرص كل شركة على أّن 
 . لعقد العمل المبرم

 
يجب أن تقوم الشركات بدفع ...). الراتب، وشروط العمل، ومدة العمل(يجب تحديد العناصر التأسيسية للعمل في كل عقد عمل 

 .عاملجور العادلة والمنصفة بشكل منتظم ومباشر لكل األ
 

، ُيحظر استخدام أي شخص الحمايةتنص على حد أعلى من  محلية أحكام تشريعية أية ومع مراعاةوفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية 
الحد األدنى لسن القبول في أي نوع من العمل أو  ،سنة 18، ال يجوز أن يكون أقل من باإلضافة إلى ذلك. ةدون سن الخامسة عشر 

 األعمال الخطرة التي بحسب طبيعتها أو بفعل الظروف التي ُتزاول فيها من المرجح أن تعّرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق
 . المراهقين

 
  .هذه المعايير التي ال تتضمن قوانينهاتطبق المجموعة هذه األحكام بما في ذلك في البلدان 

 
 العالقة مع الشركات المقدمة للخدمات والموردين .2-5
  

 :تترقب المجموعة من شركاتها المقدمة للخدمات ومورديها
 بمبادئ مماثلة أو ما يعادلها،من هذه االتفاقية أو  2أن يلتزموا بمبادئ المادة رقم  -
 ،للمبادئ المذكورة سالفاأن يتأكدوا أّن المقاولين التابعين لهم يمتثلون لمبادئ معادلة  -
 .أن يتقيدوا باألحكام القانونية والتعاقدية وفقًا لقانون العمل والضمان االجتماعي فضًال عن االتفاقيات الجماعية القائمة -
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في حال تجاهل هذه و . المجموعة على أن يتم نشر وتعزيز مبادئ هذه االتفاقية بين شركاتها المقدمة للخدمات ومورديها تحرص
 ... المبادئ، تتخذ المجموعة اإلجراءات الالزمة التي قد تصل إلى فسخ العقد

 
 

 3المادة 
 عالتنوّ 

 
في مجاالت االختالط، والتدويل، وٕادماج األشخاص ذوي االحتياجات  بشكل خاصو ع القائم ضمن الفرق، تتعهد المجموعة بتعزيز التنوّ 

 .الخاصة، والتنوع االجتماعي وكبار السن
 
 المساواة في العمل بين النساء والرجال. 3-1
 

 .ضمان المساواة المهنية بين النساء والرجالعلى عزمهما يؤكد طرفا هذه االتفاقية 
 

 . المماثلتعني المساواة المهنية المساواة في التوظيف، والتطور المهني، والتدريب واألجر المتساوي للعمل 
 
 األمومة. 3-2
 

تحرص كل شركة من شركات المجموعة على أال يكون أليام الغياب بسبب إجازة األمومة أي تأثير سلبي على األجر أو ترقية 
   .)إجازة األمومة( األمومة تحييد فترات الغياب بسببأن يتم يجب ، وبالتالي، العامالت

 
لمتوسط  اإلجازة عام فيالغائبة بسبب إجازة األمومة متساوية على األقل  للعاملةلهذا السبب، يجب أن تكون زيادة األجر الفردي 

المثبت  العامالت ال يمكن طرد عالوًة على ذلك،. زيادات األجور الفردية التي تم الحصول عليها على مدى السنوات الثالث الماضية
  .طبيًا أنهن حوامل خالل إجازة األمومة، باستثناء سبب ال عالقة له بالحمل

 
 

 4المادة 
 المجتمعيةالصحة والسالمة في العمل والمسؤولية 

 
 :المبادئ التي تهدف إلى تنميةمن الضروري لمستقبل المجموعة  هيعتبر طرفا هذه االتفاقية أن

 تابعة للمجموعة،ة األشخاص الموجودين على مواقع ضمان سالم -
 .المجتمعيةتعزيز تنفيذ اإلجراءات فيما يتعلق بالمسؤولية  -
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 والبيئة والجودةالسياسة المعتمدة فيما يتعلق بالصحة، والسالمة، . 4-1

 
يضع طرفا هذه االتفاقية على رأس أولوياتهما سالمة وصحة األشخاص، وسالمة األنشطة، واحترام البيئة، وٕارضاء العمالء، فضًال 

 .عن االستماع إلى مجموعة أصحاب المصالح
 

قوم بإكمالها، إن لزم األمر، بمتطلبات وت السارية عليهاحيثما تمارس أعمالها، تحرص المجموعة على االمتثال للقوانين والتنظيمات 
 .محددة

 
 بالنسبة إلى جميع أنشطتها، تقوم المجموعة، فيما يتعلق بالسالمة، والصحة، والبيئة والجودة، بتنفيذ سياسات إلدارة المخاطر، وتقييم

 . المخاطر بشكل دوري هذه
 

ة المتعلقة بالسالمة، والصحة، والبيئة أجل إنشاء هذه السياسمن  العاملينتلتزم المجموعة بإجراء حوار اجتماعي بّناء مع ممثلي 
 .والجودة

 
 .، أو إطالق أي منتج إال بعد إجراء تقييم للمخاطر مع األخذ في االعتبار دورة الحياة الكاملةتنميةال يتم إنشاء أي مشروع 

 
والسكان في المناطق  العاملين، يأخذ أي مشروع استثماري خالل تصميمه في عين االعتبار صحة وسالمة اإلطارفي هذا 

 .تدابير الوقاية من المخاطر بفرضالمحيطة ويقوم مسبقًا 
 
  مسؤولةالتزامات . 4-2
 

تقوم على نقاط أساسية وهي إدارة المهارات، وزيادة المعرفة على أساس  بثقافة العاملينجميع  بضرورة تحلييعترف طرفا هذه االتفاقية 
 . على المشاركة واإلدارة المثالية المسعىيستند هذا . التجارب والخبرات، والتدريب المهني المستمر، وتبادل المعلومات والتشاور

 
سؤوليته الشخصية فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر كل شخص، مهما كان مركزه، يجب أن يكون مدركًا لدى ممارسة وظائفه لدوره وم

اليقظة والدقة في هذه المجاالت هما من العوامل الهامة في . الحوادث واإلصابات على الصحة أو البيئة، وجودة المنتجات والخدمات
 . التنفيذيين يريناء العمل، وبشكل خاص، عمل المدتقييم أد

 
 والوسائل الواجبات. 4-3
 

دوري، عن طريق قياس  تقييم إلىاألنظمة الداخلية لإلدارة المتعلقة بالسالمة، والصحة، والبيئة والجودة المرتبطة بكل نشاط، تخضع 
 .النتائج التي تم الحصول عليها، وتحديد أهداف التقدم، وتنفيذ خطط عمل وتنظيم عملية المراقبة المرتبطة بها

 
 
 
 



___________________________________________________________
9 / 13 

 2015كانون الثاني  /يناير  22 –إتفاقية توتال العالمية  – المسؤولية المجتمعية للشركات

 
 : يؤدون دورًا مهمًا في الوقاية من المخاطر، يلتزم الطرفان بتعزيز واحترام العاملينأّن بمقتنعان  نأّن الطرفيبما 

 الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر في مكان العمل فضًال عن تلقي تدريب مناسب للعمل بسالمة،  -
 . الحق في المساهمة في الجهود المبذولة لتحسين الصحة والسالمة في مكان العمل -
ال يمكن أن . يقاف أي عمل خطير، ويخضع هذا الرفض لتحليل بهدف إصدار قرار مشترك مناسبإالحق في رفض أو  -

 .لهذا الحق القانونيةيؤدي هذا الرفض إلى أي عقوبات إن كان مرتبطًا بالممارسة 
 

بشكل دوري وفحصها من  التدابيره تمتلك المجموعة وسائل وخطط طوارئ مخصصة لمواجهة مختلف أنواع الحوادث؛ ويتم تحديث هذ
 .خالل تدريبات يتم إجراؤها على فترات منتظمة

 
معدات الوقاية المخصصة للمخاطر، وتضمن حصولهم على المعلومات ذات الصلة بالقوانين  عامليهاتضع المجموعة في متناول 

 .وااللتزامات فيما يتعلق بالسالمة والتدريب في مجال السالمة المناسب لمكان العمل
 

المؤشرات المتعلقة ب املينالعإبالغ ممثلي يتفق طرفا هذه االتفاقية، بغية دعم الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالسالمة والصحة، على 
  .بالسالمة في مكان العمل والتي يتم متابعتها في إطار األنظمة الداخلية لإلدارة وتكون موضوع نقاش من أجل تحسينها

 
 لتبادل اآلراء في مجال السالمة هيئة. 4-4
 

لتبادل اآلراء حول مسائل الصحة والسالمة، يتفق طرفا هذه االتفاقية على ضرورة تسهيل  هيئة ة إلى الشركات التي ال تملكبالنسب
 .ترتيبات تسمح بإجراء حوار متواصل بشأن هذه القضايا ضبطمن أجل  العاملينالمحادثات بين اإلدارة وممثلي 

 
 دينمة للخدمات والمورّ مع الشركات المقدّ  اتالعالق. 4-5
 

بسياستها فيما يتعلق بالسالمة، والصحة،  االلتزامديها بحسب قدرة كل منها على مة للخدمات ومورّ شركاتها المقدّ تختار المجموعة 
 . والبيئة والجودة

 
 عامليبالنسبة إلى  مثلما هو الحالية و مة للخدمات تشكالن أولالشركات المقدّ  عاملييعتبر طرفا هذه االتفاقية أّن صحة وسالمة 

األطراف تخلق المجموعة شروطًا إلنشاء إطار مناسب للسالمة والصحة البدنية والعقلية، بشكل مستقل عن أنشطة . المجموعة
 .مواقعها المتدخلة على مستوى

  
هذه الشركات على  عامليمة للخدمات حصول كل شركة من شركات المجموعة التي تستخدم الشركات المقدّ تضمن ، اإلطارفي هذا 

 .المعلومات المتعلقة بالمخاطر العامة في الموقع
 

في حال تجاهل القوانين المتعلقة بالسالمة، أو الصحة أو حماية البيئة من قبل الشركة المقدمة للخدمات، يمكن أن تتخذ المجموعة 
 .اإلجراءات الالزمة التي قد تصل إلى فسخ العقد

 
 



___________________________________________________________
10 / 13 

 2015كانون الثاني  /يناير  22 –إتفاقية توتال العالمية  – المسؤولية المجتمعية للشركات

 
 االجتماعيةالتنمية االقتصادية و . 4-6
 

على الشفافية والحوار مع أصحاب المصالح  يقومتعتمد المجموعة، فيما يتعلق بالسالمة، والصحة، والبيئة والجودة، موقفًا بّناًء 
 . أنشطتها بالتناسق مع المجتمعات المحيطة تنميةخالل التزامها المجتمعي، إلى من وهي تهدف بشكل خاص، . خرىواألطراف األ

 
بها بشكل خاص  المرتبطينيعتبر طرفا هذه االتفاقية أّن أنشطة المجموعة يجب أن تزيد إنتاجية العمل بالنسبة إلى أصحاب المصالح 

 :من خالل
األراضي المستضيفة، وفقًا  تنميةشفافية المجموعة في مساهمتها المالية، عن طريق الضرائب، والرسوم واالستحقاقات، في  -

 للقوانين المحلية؛
 ،مستديمتعليمي وتدريبي  مسعىخلق فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة على أساس سياسة تعاقدية مناسبة، ضمن  -
 :المقدم لتنفيذ الدعم -

o قتصادية في البلدان النامية،برامج اجتماعية وا 
o  الرائدة المحلية للمشاريعمساعدات . 

 
 ضبط آثار األنشطة على النظام البيئي. 4-7
 

تحرص المجموعة على ضبط استهالك الطاقة الخاص بها، وانبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها، وٕانتاجها للنفايات النهائية وآثارها 
 . على التنوع البيولوجي

 
 . البيئي التأثيرتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من في  للمساهمةومنتجات وخدمات جديدة لعمالئها  عمليات بتنميةتقوم المجموعة 

 
 .المستديمةمساهمة نشطة في التنمية  تقدم، وبالتالي وتنميتها مصادر طاقة إضافية البحث عنتشارك المجموعة في 

 
 

 5المادة 
 التأمين على الوفاة

 
 . في المجموعة مع تحديد المبادئ العامة عاملالطرفين الموقعين بتوفير نظام تأمين على الوفاة لكل  التزام هذه المادة تجسد

 
، يغطي نظام التأمين ...) حرب، ممارسة بعض األلعاب الرياضية،(التقليدية في مجال التأمين على الوفاة  االستثناءاتمع مراعاة 

 .مهما كان السبب العاملعلى الوفاة وفاة 
 

المهنية،  تهفئ بغض النظر عنتعيينهم بحرية، ب العامل ذلك اقية حصول المستفيدين الذين قام، تضمن هذه االتفالعاملفي حال وفاة 
 .على مستوى تغطية يعادل على األقل مدة سنتين من إجمالي الراتب األساسي

 
  .هذه التغطية نقداً ُتدفع 

http://dde.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2293
http://dde.corp.local/publish/templates/index.asp?rub_ident=2293
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 .المغطين، ونسبة تمويل التغطية، والراتب األساسي المرجعي العاملينتقوم كل شركة معنية بتحديد تفاصيل 

 
وبالتالي، يمكنها أن تخضع للتفاوض أو . في كل بلد السارية المفعولهذه الترتيبات وفقًا للتشريعات االجتماعية والممارسات  تطبيقيتم 

 .العاملينتشاور مع ممثلي ال
 
 

 6المادة 
 التنظيمية للتطوراتوالدعم االجتماعي  التوّقع

 
 .التنظيمية التي يتم تنفيذها من قبل المجموعة لتتكيف مع بيئتها التطوراتومتابعة  توّقعيؤكد طرفا هذه االتفاقية على عزمهما على 

 
 :، تعترف المجموعة أنّ اإلطارفي هذا 

 
راتيجية، واالقتصادية المعلومات حول المسائل االست في هو أمر ضروري ويتطلب مشاركتهم العاملينالحوار مع ممثلي  -

 ،التطوراتواالجتماعية فضًال عن عواقب هذه 
 

عواقب متعلقة بالعمل، مما يسمح لهم بالتدخل في  التي تنجم عنهاالتنظيمية  بالتطورات العاملينمن الواجب إشعار ممثلي  -
 .المعنيين العاملينأقرب وقت ممكن إلجراء التعديالت المقترحة، من أجل تسهيل التغيرات بالنسبة إلى 

 
يجب أن تقوم المجموعة بتشجيع الشركات المحلية على تنفيذ حلول مخصصة للمشاكل المتعلقة بالعمل من خالل تسهيل  -

 .معني عامللكل  التطوراتإعادة التصنيف الداخلي أو الخارجي، بغية تأمين حل لمشكلة العمل الناتجة عن هذه 
 

والتي ترتكز على  المتفاوض عليهاأن تأخذ عقود التصفية بعين االعتبار االلتزامات بتزم المجموعة عندما يتم إجراء تصفية نشاطات، تل
 .العاملينالعواقب االجتماعية التي قد تترتب على 

 
التنظيمية، يجب أن تكون االجراءات االجتماعية التي تم تنفيذها من قبل فروع المجموعة من بين أفضل  التطوراتبمناسبة هذه 

  .في البلد المعني التي تعتمدها الشركات الناشطة في نفس المجال مارساتالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________
12 / 13 

 2015كانون الثاني  /يناير  22 –إتفاقية توتال العالمية  – المسؤولية المجتمعية للشركات

 7المادة 
 التواصل ومتابعة االتفاقية

 
 التواصل. 7-1
 

 :تلتزم المجموعة
 هذه االتفاقية متوفرة في الشبكة الداخلية للمجموعة،. بتوقيع وتنفيذ هذه االتفاقية عامليهابإشعار جميع  -
، أي األلمانية، واإلنكليزية، والعربية، والصينية، IndustriALLبترجمة االتفاقية باللغات التي تم اختيارها بالتشاور مع  -

 .واإلسبانية، والفرنسية، والهولندية، والبولونية، والبرتغالية والروسية
 
 FAIRلجنة  -متابعة االتفاقية . 7-2
 

؛ وهي ال تقوم باستبدال أو )CSR( ات المجموعة فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركاتتدعم أحكام هذه االتفاقية وتوسع التزام
 . تعديل الممارسات المحلية فيما يتعلق بالحوار والتفاوض

 
 تسهيل التطبيق، وٕاشراك الجميع، والقياس" (FAIR"، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة ومتابعتها من أجل تنفيذ أحكام هذه االتفاقية

 ).المنتظم لنتائج االتفاقية
 

  . كل سنتين يتم عقد االجتماع خارج فرنسا. السنة، خالل الفصل األول تعقد اللجنة اجتماعًا مرة في
 

ال لعمّ  الدولي االتحادنهم ، يعيّ من المجموعة عاملين يسمح بمشاركةويسبق هذا االجتماع اجتماع تحضيري يستغرق نصف يوم حيث 
 ما يخصتساهم المجموعة بتسهيل المشاركة في هذا االجتماع التحضيري في. المنطقة الجغرافية حسب" IndustriALL"الصناعات 

 .الغياب
 

 :هذه اللجنة
 هي برئاسة إدارة الموارد البشرية للمجموعة، -
 :ومعينين من قبل االتحاد بنسبة IndustriALL ـمؤلفة من ممثلين أعضاء منظمة نقابية تابعة ل -

o  لـ واحدممثل IndustriALL، 
o 3  المجموعة، من بلدان خارج االتحاد األوروبي، عامليممثلين، من 
o 4  أعضاء من اللجنة األوروبية 

 
  :ـاجتماع المتابعة ب يسمح

 مراجعة تنفيذ األحكام المنصوص عليها في هذه االتفاقية،  -
 تحديد الممارسات الجيدة واقتراح إجراءات لتعزيزها، -
 نطاق أوسع، النتائج والتوجهات االستراتيجية للمجموعة،استعراض، على  -
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وفقًا  وذلك ،FAIRألعضاء لجنة  المتعلقة بهذا االجتماع السنوي والترجمة الفورية طعامتكاليف النقل واإلقامة واإلتتحمل المجموعة 
 .للشروط التي تطبق عادة في المجموعة

 
 الصعوبات المحتملة. 7-3
 

في أسرع وقت ممكن إليجاد حل في أقرب وقت  عنها اإلبالغبة، يتعهد طرفا هذه االتفاقية تنفيذ االتفاقيفي حال وجود صعوبة في 
 .ممكن

 
 :، يحرصان على تطبيق اإلجراء التالياإلطار، وفي هذا ميدانيامن المناسب حل الصعوبات  هويعتبر الطرفان أنّ 

من قبل ممثل  للعاملينفي حال حدوث انتهاك مزعوم لالتفاقية، يمكن تأمين المساعدة و ، في األمر اإلدارة المحلية تنظر -
 منظمة نقابية محلية،

 .في حال عدم االتفاق، يتم تسوية الموضوع من قبل طرفي هذه االتفاقية بالتعاون مع اإلدارة والمنظمات النقابية المحلية -
 
 

 8المادة 
 هاؤ ، إنهاهامراجعتمدة االتفاقية، سريان مفعولها، 

 
  .من تاريخ توقيعها اً سنوات بدء 4ة لمدة محددة تعادل تم عقد هذه االتفاقي

 
 .النسخة الفرنسية هي المرجع بين الطرفين إنّ 
 

 ية، الذي يتم عقده خالل سنة تاريخ استحقاق هذه االتفاقية، يضع الطرفان تقييمًا شامًال لتنفيذ االتفاقFAIRخالل اجتماع لجنة 
 .واالجراءات التي يمكن اتخاذها

 
    .أشهر 6 مدته إشعار بناًء على اهوٕانهاؤ  ،ملحق تعديليفي أي وقت من خالل  يةاالتفاق مراجعة للطرفين يجوز

 2015 كانون الثاني/  يناير 22 في االتفاقية هذه حررت
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