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The Saint-Gobain Group has developed a number of shared principles 
applied by both management and employees that have guided the 
Group’s activities over the years.

Today the Group wishes to give written expression to these principles, 
to help us communicate them and reinforce their implementation 
throughout the Group worldwide.

The purpose of this document is also to make a public statement of 
Saint-Gobain’s adherence to these basic principles of conduct and 
action, which apply to all companies within the Group regardless of 
where they carry on business.

These principles are not intended to be exhaustive, but to address 
the essential areas. They are complemented, and may in the future be 
further complemented by sometimes more specific rules having regard 
to local conditions or particular positions of responsibility, but in any 
case without detracting from the basic principles.

Adherence to these principles is a requirement for belonging to the 
Saint-Gobain Group.

ن�ساأت مجموعة �سان جوبان وتطورت على اأ�سا�س عدد من المبادئ التي تبادلها جميع 

المبادئ  هذه  ووجهت  التنفيذ،  مو�سع  وو�سعوها  وموظفين  اإدارة  من  بها  العاملين 

عملها طوال م�سيرتها.

انت�سارها  عملية  ت�سهيل  اأجل  من  المبادئ  تلك  تدوين  ال�سروري  من  يبدو  واليوم، 

وتوطيد ممار�ستها لدى المجموعة بما تملكه من بعد عالمي.

المبادئ  �سان جوبان لتلك  اأي�سًا االإدالء علنًا عن ان�سمام  ب هو 
ّ
الكتي الهدف من هذا 

ب�سرف  للمجموعة  المكونة  ال�سركات  لجميع  ت�سلح  والتي  والعمل،  لل�سلوك  االأ�سا�سية 

النظر عن بلد االإقامة.

فبح�سب  اأ�سا�سي.  هو  ما  اإلى  تهدف  ما  بقدر  ال�سمولية  اإلى  المبادئ  هذه  تطمح  وال 

واأخرى  تكميلية  قواعد  اإليها  اأن ت�ساف  الم�سوؤولية، يمكن  اأو مواقع  المحلية  الظروف 

تف�سيلية وذلك على �سبيل المثال ولي�س الح�سر.

اإن تطبيق هذه المبادئ �سرط من �سروط الع�سوية في مجموعة �سان جوبان.



مبادئ ال�سلوك

 ترى مجموعة �سان جوبان اأن القيم الأ�سا�سية التي تتحد اأمامها 

الإدارة والعاملين هي التالية:

اللتزام المهني، واحترام الأفراد، والنزاهة، والولء، والت�سامن.

هذه القيم تحكم مبادئ �سلوك كل منا.

General Principles of conduct
The Saint-Gobain Group considers that the basic values  

shared by management and employees alike are:

professional commitment, respect for others, integrity,  

loyalty, and solidarity.

These principles of conduct apply to each of us.
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اللتزام المهني

يتميز اللتزام المهني بالتنفيذ الم�ستمر على اأعلى 

الم�ستويات للمهارات والمعارف المكت�سبة، ويجعل 

تحديثها �سرورة. ويتطلب اللتزام المهني التزامًا 

�سخ�سيًا وا�ستعداداً تام لتنفيذ المهام الم�سنودة 

اإلى الفرد واكت�سابه المعارف المطلوبة. ويعني 

ذلك م�ساهمة الجميع م�ساهمة فعالة فيما يخ�ص 

احترام البيئة وال�سحة وال�سالمة المهنية.
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Professional commitment

means mobilising to the best of one’s 

ability the knowledge and know-how of 

the individual and also calls for training to 

keep both up to date. It requires personal 

commitment and a willingness to take on the 

tasks assigned and to acquire knowledge 

necessary to do the job. It implies the 

effective contribution of each person in caring 

particularly for the environment and for 

worker health and safety.
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احترام الأفراد

احترام الأفراد �سرط اأ�سا�سي من �سروط التطور 

ال�سخ�سي والمهني لكل فرد. وهو يتميز لدى 

المجموعة ببعده العالمي، ويعني احترام 

التعددية والنفتاح على جميع الثقافات 

والخلفيات. ويتجلى احترام الأفراد من خالل 

الإ�سغاء والإعالم وال�سرح والحوار.
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Respect for others

is an absolute prerequisite for the professional 

and personal development of each person. 

It applies throughout the Group worldwide. 

It implies an acceptance of pluralism and 

other cultures and of people of all origins. It is 

expressed in a readiness to listen to others, to 

inform, to explain, and to engage in dialogue.
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Integrity

requires a rigorous adherence to probity 

in all professional activities. It means 

that no individual may compromise the 

interests of the Group entrusted to that 

individual in favour of his or her own 

private interests – whether in dealing 

within the Group or in dealing on behalf 

of the Group with third parties, whatever 

local practices might be. Detailed rules 

of conduct may be adopted for certain 

categories of Group personnel where the 

nature of their responsibilities so requires.

النزاهة

تقت�سي النزاهة من كل فرد احترامه التام لقيم 

ال�ستقامة في مزاولة ن�ساطه المهني، وهي ترف�ص 

اأية ت�سوية بين الم�سالح ال�سخ�سية والم�سالح الموكلة 

للفرد بفر�ص ن�ساطه المهني، وذلك �سواء داخل 

المجموعة اأو مع �سركائها الخارجيين وبغ�ص النظر 

عن الممار�سات ال�سائدة محليًا. وتو�سع قواعد تف�سيلية 

لل�سلوك بالن�سبة لبع�ص فئات العاملين

بما تقت�سيه طبيعة م�سوؤولياتهم.
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Loyalty

requires honesty and fairness in dealing

with superiors, colleagues, subordinates 

and third parties dealing with the Group. In 

particular, it is incompatible with the pursuit 

of self-interest where the latter conflicts with 

the goals of the individual company or the 

Group as a whole. It implies the adherence to 

the guidelines and internal rules of individual 

companies and of the Group.
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الولء

اإتباع الإخال�ص و العدالة  ي�سترط الولء 

في التعامل مع الروؤ�ساء والزمالء والعمالء 

الخارجيين، ومما يرف�سه رف�سًا  وال�سركاء 

البحث عن منافع �سخ�سية تتعار�ص  قاطعًا 

ال�سركة والمجموعة. وينطوي  اأهداف  مع 

التعليمات والقواعد  الولء على احترام 

لها. التابعة  وال�سركات  للمجموعة  الداخلية 
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Solidarity

is based on a sense of individual 

responsibility at work, which prevails over 

self-centered thinking. It encourages team 

work and bringing out the best in each 

person, in order to achieve the objectives 

of the company and the Group. It means 

rejecting management or operational 

methods geared more to the selfsatisfaction 

of given individuals rather than the interests 

of the individual company or the Group as a 

whole.

الت�سامن

يقوم الت�سامن على روح الم�سوؤولية لدى الفرد 

في محيطه المهني بق�سد تجنب المواقف 

الفردية وتعزيز العمل الجماعي والم�ساهمات 

المتبادلة. ويرف�ص مبداأ الت�سامن اأ�ساليب 

ل الر�سا الذاتي على  العمل والإدارة التي تف�سّ

م�سلحة ال�سركة والمجموعة.



مبادئ العمل

تعتزم مجموعة �سان جوبان تحديد مبادئ العمل التي تحكم ن�ساط جميع 

م�سوؤوليها والعاملين بها في ممار�سة مهامهم ب�سرف النظر عن بلد الإقامة. 

 تطور م�سوؤول وم�ستدام يتفق مع ا�ستراتيجية 
)1(

وت�سمن مبادئ العمل تلك 

المجموعة على المدى البعيد.

Principles of action
The Saint-Gobain Group wishes to set out the principles of 

action which govern the activities of all management teams and 

employees in the exercise of their professional responsibilities, 

regardless of the country involved. These principles of action(1)  

help us achieve responsible and sustainable growth, in accordance 

with the Group’s long-term strategy.

(1) They are intended to embody the
OECD Guidelines for Multinational
Enterprises, adopted in June 2000.

)1( وهي ت�ستند ب�سورة خا�سة على »المبادئ التوجيهية 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي لل�سركات 

المتعددة الجن�سيات« المعتمدة في حزيران/يونيو 2000.
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(2) Covered by the 
OECD Convention
on Combating 
Bribery of Foreign
Public Officials in 
International
Business 
Transactions of 
17th December 
1997.

 والتي ت�سملها اتفاقية 
)2(

منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقت�سادي 

الموؤرخة 17 كانون 

االأول/دي�سمبر 1997 

ب�ساأن مكافحة ر�سوة 

الموظفين االأجانب.
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Respect for the law

All Group companies must apply in 

all areas all laws and regulations of 

the countries where they do business. 

Particular attention is drawn to the areas 

described below.

All Group companies must prohibit all 

actions which might breach applicable 

norms of competition law. They must 

refrain from any form of financing 

political parties or activities, even if 

allowed under local law. They must 

also reject all forms of active or passive 

corruption whether in domestic or 

international transactions(2).

Furthermore, Group companies must 

not exploit loopholes or inadequacies in 

any such laws or regulations where this 

would mean non-compliance with the 

norms of the Saint-Gobain Group in the 

areas described below.

مراعاة الأ�سول القانونية

تطبق ال�سركات التابعة للمجموعة في كافة 

الم�سائل القوانين والأنظمة ال�سائدة في البلد اأو 

البلدان التي تعمل فيها. ومن الأمور التي تقوم بها:

تحظر القيام باأي اإجراء من �ساأنه انتهاك قواعد 

قانون المناف�سة. ترف�ص الم�ساركة في اأي �سكل 

من اأ�سكال تمويل الأحزاب اأو الأن�سطة ال�سيا�سية، 

حتى ولو �سمح القانون المحلي بذلك. تنبذ اأي 

�سكل من اأ�سكال الف�ساد الإيجابي اأو ال�سلبي 

�سواء في المعامالت التجارية الوطنية اأو في 

. ف�ساًل عن ذلك وفي 
)2(

المعامالت التجارية الدولية

مجال مبادئ العمل المذكورة اأدناه، تمتنع عن 

ال�ستفادة المتعمدة من اأية ثغرات اأو اأوجه ق�سور 

في القوانين والأنظمة من �ساأنها اأن تحيدها عن 

ممار�سات المجموعة.
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Caring for the environment

Group companies are to actively promote the 

protection of the environment.

All company sites, wherever they are located, 

must be managed in a way that allows the 

setting of clear environmental targets and 

the regular monitoring of environmental 

performances and measuring the same against 

these targets. They must strive to raise the main 

relevant environmental performance standards 

of their own sites to the level of particularly 

effective performance standards found in 

the Group for comparable sites – even if that 

means going beyond the requirements of local 

legislation.

احترام البيئة

تتبع ال�سركات التابعة للمجموعة نهجًا فعاًل في 

حماية البيئة.

وت�سمح لها طريقة اإدارة مواقعها، بغ�ص النظر عن 

مواقع تواجدها، بو�سع اأهداف قابلة لقيا�ص اأداءها 

البيئي وبتقييم ومراقبة ذلك الأداء ب�سكل منتظم.

والهدف المن�سود هنا هو النهو�ص باأهم الموؤ�سرات 

المالئمة لالأداء البيئي لمواقع عمل المجموعة اإلى 

م�ستوى مواقعها الفعالة القابلة للمقارنة، وعند 

القت�ساء اإلى اأبعد من متطلبات الت�سريع المحلي.
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احترام ال�سحة وال�سالمة 

المهنية

تعنى ال�سركات التابعة للمجموعة باتخاذ التدابير 

الالزمة ل�سمان اأف�سل حماية ممكنة لل�سحة 

وال�سالمة في مكان العمل.

لذلك الغر�ص، ت�سع ال�سركات �سيا�سة للوقاية من 

المخاطر وت�سهر على تنفيذها ومراقبتها.

وتنطبق هذه ال�سيا�سة على كل من العاملين 

بالمجموعة والعاملين المتعاقدين معهم من الباطن 

في اإطار تدخلهم في مرافق المجموعة.

والهدف المن�سود هنا هو النهو�ص باأهم الموؤ�سرات 

المالئمة لأداء مواقع عمل المجموعة الخا�سة 

بال�سحة وال�سالمة المهنية اإلى م�ستوى مواقعها 

الفعالة القابلة للمقارنة، وعند القت�ساء اإلى اأبعد من 

متطلبات الت�سريع المحلي.

Worker health  
and safety

Group companies are to take particular care 

to adopt all measures necessary to ensure the 

best possible protection against health and 

safety risks in the workplace.

They must adopt risk reduction policies and 

follow-up on the due application of the same, 

checking actual results against the applicable 

standards. Such policies apply both to 

their own employees and to employees of 

subcontractors, when the latter are working 

on a Group site.

They must strive to raise the main relevant 

health and safety performance standards of 

their own sites to the levels of particularly 

effective performance standards found in 

the Group for comparable sites – even if that 

means going beyond the requirements of 

local legislation.
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Employee rights

Group companies must scrupulously ensure 

that employees’ rights are respected. They must 

promote an active dialogue with their employees.

In addition, and without limitation, they must 

respect the following rules, even if not provided 

for by applicable local law. They must refrain 

from any form of recourse to forced labour, 

compulsory labour, or child labour(3) – whether 

directly or indirectly or through subcontractors 

when the latter are working on a Group site; and 

they must refrain from any form of discrimination 

with respect to their employees, whether in the 

recruitment process, at hiring, or during or at the 

end of the employment relationship.

احترام حقوق الموظفين

ت�سهر ال�سركات التابعة للمجموعة على احترام حقوق 

الموظفين، وت�سمن وجود حوار اجتماعي دائم وفعال 

معهم. وحتى لو لم يمكنها الت�سريع المحلي من ذلك، 

فهي تقوم ب�سكل غير ح�سري بما يلي:

تمتنع عن اللجوء اإلى العمل الجبري اأو الإلزامي اأو 

 ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، 
)3(

اإلى عمل الأطفال 

اأو من خالل المقاولين من الباطن في اإطار تدخلهم 

في مواقع عمل المجموعة. كما تمتنع عن ممار�سة 

اأي تمييز من اأي نوع اإزاء العاملين بها  فيما يتعلق 

بالتوظيف والتعيين خالل فترة تنفيذ العقد اأو عند 

انتهاء اأجله.
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(3) As defined by
the applicable
Conventions of
the International
Labour
Organisation.

 بح�سب تعريف 
)3(

االتفاقيات الواجب 

تطبيقها لمنظمة 

العمل الدولية.



People at every level in the Saint-Gobain Group are individually
responsible for applying these principles of conduct and action.
Each management level – company, business unit, Delegation or
Sector, carries its own responsibility for ensuring that these 
principles are applied.

The Sectors and Delegations must report regularly to the general 
management of the Group on how these principles are being 
applied.

The general management of the Group will implement awareness 
and training programmes in order to promote these principles 
across the Group.
It will decide on appropriate methods to verify compliance.

كل مدير اأو عامل لدى مجموعة �سان جوبان معني �سخ�سيًا بتنفيذ مبادئ ال�سلوك 

ب.
ّ
والعمل الواردة في هذا الكتي

يولي  اأن  واأقطاب(  ووفود  واأن�سطة  )�سركات  الم�سوؤوليات  من  م�ستوى  ولكل 

اهتمامًا خا�سًا من اأجل تطبيق هذه المبادئ.

ومن بين ما تقوم به االأقطاب والوفود تقديم الح�ساب ب�سكل منتظم اأمام االإدارة 

العامة للمجموعة عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ ال�سلوك والعمل.

هذا وت�سع االإدارة العامة للمجموعة برامج توعية وتدريب لتر�سيخ هذه المبادئ 

الفح�س  بعمليات  للقيام  اإتباعها  الالزم  الخطوات  وتحدد  المجموعة،  داخل 

والتدقيق المالئمة.
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Organization for Economic Cooperation and 
Development - OECD
Founded in 1961 following on from the OEEC (Organization for European Economic Cooperation), 
the OECD’s main vocation was to strengthen the economy of European countries. Today, 
the OECD groups 30 member countries worldwide, all sharing a commitment to democracy 
and the market economy. It has active relationships with some 70 other countries, NGOs and 
parliamentary institutions.
Its missions have been extended to support economic growth and boost employment, raise 
living standards, maintain financial stability, help other countries develop their economies and 
contribute to the growth of world trade, taking into account the key issues of globalization.
Renowned for its publications and statistics, the OECD produces works covering the whole 
economic and social environment, from macroeconomics to trade exchanges, not forgetting 
education, development, science and innovation.
It also creates instruments adopted internationally, decisions and recommendations to promote 
new rules of the game where multilateral agreements are required to safeguard the progress of 
nations in a global economy.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي

اأن�سئت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي في عام 1961 بعد اإن�ساء منظمة التعاون االقت�سادي 

االأوروبي، وكانت مهمتها االأ�سا�سية حينذاك تعزيز قوام االقت�ساد في البلدان االأوروبية. واليوم، ت�سم المنظمة 

70 دولة اأخرى وغيرها  اأكثر من  30 دولة تبدي التزامًا بالديمقراطية وباقت�ساد ال�سوق الحر، وتتعامل مع 

من المنظمات غير الحكومية والموؤ�س�سات البرلمانية. ومن مهامها التي ات�سعت دائرتها دعم النمو االقت�سادي 

االأخرى على  البلدان  المالي، م�ساعدة  اال�ستقرار  الحفاظ على  المعي�سة،  العمل، رفع م�ستويات  وزيادة فر�س 

تنمية اقت�سادياتها واالإ�سهام في نمو التجارة العالمية مع مراعاة تحديات العولمة.

اأعمال  عنها  وت�سدر  واإح�سائياتها،  بمن�سوراتها  االقت�سادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  ت�ستهر 

ت�سطلع بكافة الق�سايا االقت�سادية واالجتماعية، من االقت�ساد الكلي اإلى المبادالت التجارية مروراً بالتعليم 

والتنمية والعلوم واالبتكار. كما ت�سع المنظمة اأدوات يجري اعتمادها دوليًا، وتتخذ قرارات وتو�سيات لتعزيز 

قواعد جديدة حيث الحاجة اإلى اتفاقيات متعددة االأطراف ل�سمان رقي االأمم في اإطار االقت�ساد المعولم.

OECD Guidelines for Multinationals
The Guidelines form a set of non-restrictive recommendations to multinational 
businesses in all the major areas of corporate social responsibility, including employment 
and industrial relations, human rights, the environment, information disclosure, the 
fight against bribery and corruption, consumer interests, science and technology, 
competition, and taxation. Adhering governments are committed to promoting these 
guidelines vis-à-vis multinational enterprises operating in or from their territories.
Although these are not mandatory provisions, it is worth noting the activities of National 
Contact Points (NCP), i.e. government services in charge of promoting the Guidelines 
and conducting nationwide surveys. They can also be used as a mediation and 
conciliation platform should issues arise when the Guidelines are being implemented.

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

القت�سادي لل�سركات المتعددة الجن�سيات

ت�سمل المبادئ التوجيهية جملة من التو�سيات غير الملزمة الموجهة لل�سركات المتعددة الجن�سيات 

العمالة  ذلك  في  بما  لل�سركات،  االجتماعية  بالم�سوؤولية  المتعلقة  الرئي�سية  المجاالت  كافة  في 

والعالقات مع ال�سركاء االجتماعيين، حقوق االإن�سان، البيئة، اإ�سدار الن�سرات االإعالمية، مكافحة 

وقد  ال�سرائب.  جباية  اإلى  اإ�سافة  المناف�سة،  والتكنولوجيا،  العلوم  الم�ستهلكين،  م�سالح  الف�ساد، 

ال�سركات  بين  فيما  المبادئ  تلك  بتر�سيخ  التوجيهية  المبادئ  هذه  اعتمدت  التي  الدول  التزمت 

المتعددة الجن�سيات العاملة على اأرا�سيها اأو انطالقًا من اأرا�سيها.

وحتى لو كانت هذه االأحكام غير اإلزامية، تجدر االإ�سارة اإلى االأن�سطة القيمة التي تقوم بها »نقاط 

الدرا�سات  واإجراء  التوجيهية  المبادئ  بتعزيز  مكلفة  حكومية  هيئات  وهي  الوطنية«،  االت�سال 

بع�س  برزت  في حال  وتوفيق  و�ساطة  كمن�سة  ا  اأي�سً ا�ستخدامها  ويمكن  الوطني.  الم�ستوى  على 

الم�سكالت خالل تنفيذ المبادئ التوجيهية.

Glossary

www.oecd.org
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OECD Convention dated December 17, 1997
on the fight against corrupting foreign 
public officials
This Convention asks adhering Governments to ensure that the corruption of foreign public 
officials, complicity and attempts to corrupt are considered criminal offences under their law.
It defines corruption as being “the fact for any person intentionally to offer, promise or grant 
any undue benefit, pecuniary or otherwise, whether directly or through intermediaries, to 
a foreign public official, for his/her benefit or for the benefit of a third party, in return for 
the official acting or refraining from acting in compliance with the performance of official 
duties, in order to obtain or retain a market or other improper advantage in the conduct of 
international business.”
In support of the Convention, additional recommendations in 2009 aimed to reinforce the 
fight against bribery. Good Practice Guidance on internal controls, ethics and compliance 
was adopted on 18th February 2010.
Adhering Governments have agreed to adopt new measures in order to redouble 
their efforts to prevent, detect and investigate transnational corruption by adopting 
a Recommendation designed to further combat bribery of foreign public officials in 
international business transactions.

اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�سادي 

الموؤرخة 17 كانون الأول/دي�سمبر 1997 ب�ساأن مكافحة ر�سوة 

الموظفين العامين الأجانب

والتواطوؤ  العامين  الموظفين  ف�ساد  اأعمال  اعتبار  اإلى  اعتمدتها  التي  الدول  االتفاقية  هذه  تدعو 

ومحاوالت الر�سوة بمثابة جرائم جزائية.

ف االتفاقية الر�سوة باأنها »الفعل المتعمد الأي �سخ�س بتقديم اأو وعد اأو اإعطاء مزية غير م�ستحقة، 
ّ
وتعر

ال�سخ�سي  ل�سالحه  اأجنبي،  عمومي  لموظف  و�سطاء،  خالل  من  اأو  مبا�سرة  ذلك،  غير  اأو  نقدية  �سواء 

اأجل  الر�سمية، من  الواجبات  القيام بتنفيذ  اأو يمتنع عن  الفرد  اأو ل�سالح �سخ�س ثالث، كي يقوم هذا 

الح�سول اأو االحتفاظ ب�سفقة اأو اأية مزية اأخرى غير م�ستحقة في مجال التجارة الدولية.«

 18 الر�سوة. وفي  اإلى تعزيز مكافحة  اإ�سافية تهدف  االتفاقية بتو�سية  ا�سُتكملت   ،2009 العام  وفي 

�سباط/فبراير 2010، اعُتمد دليل الممار�سات الح�سنة لم�سائل الرقابة الداخلية واالأخالق واالمتثال.

وقد توافقت الحكومات الع�سو في االتفاقية على اعتماد تدابير جديدة من اأجل م�ساعفة جهود الوقاية 

والر�سد والتحقيق في �سوؤون الف�ساد العابر للحدود، وذلك من خالل اعتماد تو�سية تهدف اإلى تعزيز 

مكافحة ر�سوة الموظفين العموميين االأجانب في المعامالت التجارية الدولية.

International Labor Organization - 
ILO
Founded in 1919 through the Treaty of Versailles, the ILO became 
in 1946 the United Nations’first specialized agency. It seeks to 
promote social justice and in particular have human rights 
recognized at the workplace.
The ILO formulates Conventions and Recommendations, setting 
minimum standards to be respected in terms of basic labor 
rights: freedom of association, the right to organize, collective 
bargaining, abolition of forced labor, equality of opportunity and 
treatment, etc.

منظمة العمل الدولية

1919 بموجب معاهدة فر�ساي،  تاأ�س�ست منظمة العمل الدولية في عام 

االأمم  منظومة  في  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  اأول   1946 عام  في  واأ�سبحت 

اإلى  وبخا�سة  االجتماعية  العدالة  تر�سيخ  اإلى  المنظمة  ت�سعى  المتحدة. 

اإعالء حقوق االإن�سان في اأماكن العمل.

وتحديد  والتو�سيات،  االتفاقيات  بو�سع  الدولية  العمل  منظمة  تهتم 

المعايير الدنيا الواجب احترامها في دوائر اخت�سا�سها: الحرية النقابية، 

تكافوؤ  الجبري،  العمل  على  الق�ساء  الجماعية،  والمفاو�سة  التنظيم  حق 

الفر�س والم�ساواة في المعاملة، اإلخ.

www.ilo.org
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التفاقيات الخا�سة بالحقوق الأ�سا�سية في العمل

بالمبادئ  والخا�س   ،1998 عام  في  الدولية  العمل  منظمة  قبل  من  المعتمد  االإعالن  يت�سمن 

ومن  االأ�سا�سية.  االإن�سانية  القيم  تر�سيخ  تكفل  التي  االتفاقيات  العمل،  في  االأ�سا�سية  والحقوق 

�سمن هذه المبادئ:

الق�ساء على العمل الجبري اأو الإلزامي

في  ا�ستكمالها  جرى  )التي  الجبري  العمل  ب�ساأن   1930 لعام  االأ�سا�سية  االتفاقيات  بموجب 

بروتوكول اإ�سافي عام 2014( وبموجب اتفاقيات عام 1957 ب�ساأن اإلغاء العمل الجبري )والتي 

جرى ا�ستكمالها في تو�سية مرتبطة بالتدابير االإ�سافية عام 2014(، فاإن عبارة العمل الجبري 

اأو االإلزامي تعني »كل عمل اأو خدمة تغت�سب من اأي �سخ�س تحت التهديد باأي عقوبة ولم يتطوع 

ال�سخ�س باأدائها بمح�س اختياره«. ومازال الماليين من النا�س اليوم �سحايا هذه الظاهرة.

الق�ساء على عمل الأطفال

يعتبر عمل االأطفال انتهاكًا لحقوق االإن�سان االأ�سا�سية وقد ثبت اأنه يعرقل نموهم. وت�سير الوقائع 

اإلى وجود �سلة وثيقة بين فقر االأ�سرة وعمل االأطفال، واإلى اأن عمل االأطفال يوؤدي اإلى دوام الفقر 

تعتبر  ال�سياق،  االجتماعي. وفي هذا  نهو�سهم  وبالحد من فر�س  المدار�س  عن  بعيداً  باإبقائهم 

معايير منظمة العمل الدولية ب�ساأن عمل االأطفال اأدوات قانونية دولية بالغة االأهمية في عملية 

مكافحة هذه االآفة.

تحدد اتفاقية يعود تاريخها اإلى عام 1973 ال�سن االأدنى للتقدم لوظيفة اأو عمل بـ15 عامًا )13 

عامًا لالأ�سغال الخفيفة(، وال�سن االأدنى لممار�سة االأ�سغال الخطيرة بـ18 عامًا )16 عامًا تحت 

العمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  الق�ساء على  اإلى   1999 لعام  اأخرى  اتفاقية  للغاية(. وتهدف  �سروط دقيقة 

لالأ�سخا�س دون �سن 18 عامًا، ال�سيما جميع اأ�سكال العبودية وما اإلى ذلك من اتجار باالأطفال 

وا�سترقاق على اأ�سا�س الدَين والقنانة، اإ�سافة اإلى العمل الجبري اأو االإلزامي. وقد �سدقت حتى 

اليوم اأكثر من 130 دولة على واحدة من هاتين االتفاقيتين على االأقل.

Conventions on fundamental labor rights
Adopted in 1998, the ILO Declaration on fundamental labor rights and principles 
groups conventions ensuring the promotion of fundamental values. These principles 
are notably:

Abolishing forced or compulsory labor
According to the fundamental conventions of 1930 on forced labor (backed up by 
an additional protocol in 2014) and of 1957 on the abolition of forced labor (with 
an additional recommendation in 2014 involving further measures), the expression 
forced or compulsory labor means “any work or service which is exacted from any 
person under the threat of any form of punishment and for which the said person has 
not offered himself voluntarily.” Today, there are still millions of victims of forced labor 
worldwide.

Abolishing child labor
Child labor constitutes a violation of fundamental Human rights and it has been 
demonstrated that this impedes their development. The facts show that there is a 
direct link between household poverty and child labor and that sending children out 
to work perpetuates poverty by keeping them away from school and limiting their 
chances for social promotion. In this context, the ILO norms and standards on child 
labor constitute wide-reaching international legal instruments to fight against this 
scourge.

A 1973 convention sets the general minimum age for admission to employment or 
work at 15 (13 for light work) and the minimum age for hazardous work at 18 (16 under 
certain strict conditions). A second convention issued in 1999 aims to abolish the 
worst forms of labor for under-18s, especially all forms of slavery or practices similar 
to slavery, such as the sale or trafficking of children, debt bondage and serfdom, as 
well as forced or compulsory labor.
To this day, over 130 countries have ratified at least one of these 2 conventions.

www.ilo.org
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The International Bill of Human Rights
The International Bill of Human Rights consists of the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 
International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols.

The Universal Declaration of Human Rights
Proclaimed as “a common standard of achievement for all peoples”, it was adopted 
on 10th December 1948 by the General Assembly. Its 30 articles set forth the basic 
civil, cultural, economic, political and social rights that all human beings should enjoy 
in all countries. The provisions of the Universal Declaration of Human Rights are 
considered to have the status of rules of customary international law because they 
are so widely accepted and used as a yardstick for measuring the conduct of states.

The International Covenants
After the Universal Declaration of Human Rights had been adopted, the Commission 
on Human Rights, the main intergovernmental body concerned with human rights 
within the United Nations, set to work to transform these principles into international 
covenants protecting specific rights. In view of the unprecedented nature of this task, 
the General Assembly decided to draft two Covenants covering the two types of 
rights identified in the Universal Declaration: civil and political rights, and economic, 
social and cultural rights.

When these two international Covenants came into force in 1976, many of the 
provisions of the Universal Declaration became obligatory for the states which had 
ratified them. 

Together with the Universal Declaration and the Optional Protocols, these two 
International Covenants make up the Bill of Human Rights.

ال�سرعة الدولية لحقوق الإن�سان 

الدولي  والعهد  االإن�سان،  لحقوق  الدولي  االإعالن  من  االإن�سان  لحقوق  الدولية  ال�سرعة  تتكون 

المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد  والثقافية  ،  واالجتماعية  االقت�سادية  بالحقوق  الخا�س 

وال�سيا�سية، والبروتوكولين االختياريين الملحقين بهما.

الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان

ف االإعالن باأنه »الم�ستوى الم�سترك الذي ينبغي اأن ت�ستهدفه كافة ال�سعوب«، وقد اعتمدته 
ّ
عر

ُ
ي

الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 10 كانون االأول/دي�سمبر 1948. تاأتي مواده الثالثين على 

ذكر الحقوق المدنية والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية االأ�سا�سية التي من الجدير 

االإن�سان  لحقوق  العالمي  االإعالن  اأحكام  وتعتبر  البلدان.  الب�سر في جميع  بها جميع  يتمتع  اأن 

ت�ستخدم  واأنها  وا�سع  �سعيد  على  مقبولة  اأنها  بموجب  العرفي  الدولي  للقانون  قواعد  بمثابة 

كمعيار لقيا�س �سلوك الدول.

العهود الدولية

الهيئة  باعتبارها  االإن�سان  حقوق  لجنة  اهتمت  االإن�سان،  لحقوق  العالمي  االإعالن  اعتماد  بعد 

الحكومية الدولية الرئي�سية المعنية بحقوق االإن�سان في االأمم المتحدة، بتحويل تلك المبادئ اإلى 

مواثيق دولية تحمي بع�س الحقوق بالتحديد. وبالنظر اإلى الطبيعة غير الم�سبوقة لهذه المهمة، 

قررت الجمعية العامة �سياغة عهدين معنيين بنوعين من الحقوق المذكورة في االإعالن العالمي 

اأال وهي الحقوق المدنية وال�سيا�سية من جهة، والحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية من 

جهة اأخرى.

وعند دخول هذان العهدان الدوليان حيز التنفيذ عام 1976، اأ�سبح عدد كبير من اأحكام االإعالن 

ا للدول الم�سادقة عليها.
ً
العالمي ملزم قانوني

وي�سكل هذان العهدان الدوليان اإلى جانب االإعالن الدولي والبروتوكوالت االإ�سافية، ما يعرف 

ب�سرعة حقوق االإن�سان.

www.un.org



38 39

Global Compact
Saint-Gobain joined in 2003. Launched in July 2000 based on an idea from Kofi Annan, 
Secretary General of the United Nations, Global Compact is an international initiative 
involving more than 2000 companies, NGOs and civil society organizations (trade unions, 
schools, UN agencies, etc.) around ten universal principles in the areas of human rights, labor 
rights, the environment and the fight against corruption. Using this international network, 
the aim is to jointly contribute towards developing a humane and sustainable economy.
By joining Global Compact,Saint-Gobain undertakes to integrate the 10 principles in its 
strategy and operations.

التفاق العالمي 

ان�سمت اإليه �سان جوبان في تموز/يوليو 2003. واالتفاق العالمي مبادرة دولية اأول من اأطلق فكرته 

االأمين العام لمنظمة االأمم المتحدة كوفي عنان في تموز/يوليو 2000، وي�سم اأكثر من 2000 �سركة 

ومنظمة غير حكومية ومنظمات من المجتمع المدني )نقابات، مدار�س، وكاالت تابعة لالأمم المتحدة...(، 

ويعنى بع�سرة مبادئ عالمية في ميادين حقوق الإن�سان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الف�ساد. والهدف 

من هذه ال�سبكة الدولية هو الم�ساهمة معًا من اأجل تطوير اقت�ساد اإن�ساني وم�ستدام. وقد تعهدت �سان جوبان 

من خالل انت�سابها لالتفاق العالمي بدمج مبادئه الع�سرة في ا�ستراتيجيتها وعملياتها.

www.unglobalcompact.org

Page 9: LED – High Performance Materials Sector
LED stands for Light Emitting Diode: this is a semi-conductor device which directly converts electrical 
energy into light. LEDs are perfect for battery-source applications or those demanding very long periods 
of service.

Page 10: Bathroom mosaics – Building Distribution Sector
These mosaics made of ceramic sandstone and multicoloured glass tiles, aimed at equipping and 
decorating bathrooms, are marketed in the business units of the Building Distribution Sector.

Page 14: Shatter-proof system – Flat Glass Sector
Armoured glazing is one of Saint-Gobain Sully’s specialties. Thanks to its FAENAC® coating, potential 
threats are not only neutralized, the driver also avoids getting hurt by pieces of glass upon or following
impact, the film holding back the glass fragments.

Page 17: Gypsum Flower – Construction Products Sector
This formation of natural origin, which first appeared in some gypsum mines in prehistoric times, occurs 
when a gypsum solution crystallizes on a particle of limestone as sea-water evaporates.

ال�سفحة 9: اإل.اإي.دي. – قطب المواد العالية الأداء

اإل.اإي.دي. مخت�سر لعبارة »ليت اإيميتينغ دايود« الإنجليزية )�سمام ال�ست�سائة الكهربائية(، وهو عبارة عن جهاز �سبه مو�سل يحول 

الطاقة الكهربائية مبا�سرة اإلى �سوء. اأجهزة اإل.اإي.دي. اأجهزة مثالية للتطبيقات التي يكون فيها م�سدر الطاقة بطارية اأو التي تتطلب 

فترة خدمة طويلة جداً.

ال�سفحة 10: ف�سيف�ساء للحمام – قطب التوزيع والبناء

وق هذا الف�سيف�ساء الم�سنوع من الحث الخزفي وهذا البالط الزجاجي الملون، وقد تم ت�سميمهم لتجهيز الحمامات وتزيينها، لدى قطب 
ّ
ي�س

التوزيع والبناء.

ال�سفحة 14: نظام م�ساد لل�سظايا – قطب التزجيج

الزجاج الم�سفح اإحدى اخت�سا�سات �سان جوبان �سوللي. بف�سل غالفه FAENAC® ل يقت�سر هذا الزجاج على اإزالة الخطر فح�سب بل 

يحول اأي�سًا دون اإ�سابة ال�سائق بال�سظايا المتطايرة اأثناء وبعد ال�سدمة باحتجاز الغالف لها.

ال�سفحة 17: زهرة الجب�ص – قطب مواد البناء

ت�سكيل طبيعي ظهر في بع�ص روا�سب الجب�ص في ع�سور ما قبل التاريخ بعد تبّلر محلول من الجب�ص على ج�سيم من الحجر الجيري خالل 

عملية تبخر مياه البحر.

Photos/ال�سور
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