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 اٳلتفاق العالمي بشأن الصحة واألمن 

 سويز. أف.دي.لمجموعة جي

 
 
 
 
 

 الديباجة 
 
 

ِؑعون على اٳلتفاق العالمي بشأن الصحة واألمن لمجموعة جي سويز بتاريخ . أف.دي.من بين األهداف التي سعى ٳليها الموق 
التنمية المستدامة، هدف متابعة الحوار الخاص بالحقوق األساسية، وبالحوار االجتماعي، وب 0262نوفمبر /تشرين ثاني 61

نة من بينها الصحة واألمن  . االجتماعي والسيما من أجل ٳبرام اتفاقات عالمية خاصة بمواضيع معي 
 

ِؑعون على هذا االتفاق ٳلى تحديد وتنفيذ مبادئ أساسية في مجالي الصحة واألمن في العمل، في ٳطار شركات  عَمد الموق 
1اٳلمكان، في ٳطار سلسلة التموين ومنطقة نفوذ سويز، وقدر. أف.دي.جي

 . سويز. أف.دي.جي (6
 

سويز البشري واالجتماعي؛ وتطمح المجموعة ٳلى أن تجعل من . أف.دي.تكمن صحة الجميع وأمنهم في صميم مشروع جي
د بالخدمات، العبا ملتزما بشؤون صحته وأمنه وبصحة وأمن اآلخرين  . كل من المدير، والموظف، والمزو 

 
د هذا الشرط األساسي في  د المبادئ األساسية  0262فبراير /شباط 02تجس  بالتوقيع على اتفاق أوروبي للمجموعة، حد 

، 0262-0262سويز في هذا المجال، وأضيفت ٳليه خطة عمل المجموعة للفترة الزمنية . أف.دي.لسياسة مجموعة جي
 . تضمنت أعماال ملموسة للتنفيذ خالل هذه الفترة

 
ت جيت سويز واتحادات النقابات العالمية تعزيز وتوسيع حدود هذه اٳللتزامات األولى عبر منحها، عبر هذا . أف.دي.من 

 . اٳلتفاق، ُبعدا عالميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
هة للشركات المتعددة الجنسيات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمبادئ الموجهة الخاصة  1 بالشركات وبحقوق اٳلنسان في األمم المتحدة راجع المبادئ الموج 

أو /الشركاء، اتفاقات التعاون المشترك، المزودين و: سويز . أف.دي.على سبيل المثال، يمكن أن تشمل منطقة نفوذ جي. ل الحصول على مراجع تخص مفهوم منطقة النفوذمن أج
 .البائعين والمقاولين من الباطن ذي الصلة
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 حقل التطبيق: الجزء األول 
 

ل هذا . د العالميينطبق هذا اٳلتفاق على المبادئ األساسية في مجالي الصحة واألمن، من حيث القانون على الصعي ويكم 
ع في  ساري التطبيق ( وأي تعديل الحق به) 0262فبراير /شباط 02االتفاق ويستند ٳلى االتفاق األوروبي للمجموعة الموق 

سويز وعلى الفروع المدمجة . أف.دي.ينطبق على مجموع مواقع واستثمارات جي. في أوروبا، بدون استبدال له أو ٳلغاء
كما ينطبق قدر اٳلمكان على المواقع واالستثمارات الكائنة في منطقة نفوذ . سويز. أف.دي.ين جيبشكل كلي في ٳطار تمت

 . سويز بدون قيود جغرافية. أف.دي.جي
 
 

 المبادئ: الجزء الثاني 
 

ا كان يعتمد ارتقاء العمال ٳلى أعلى مستوى من العافية البدنية، والنفسية، واالجتماعية، والمحافظة على هذا المستوى، أي
3ناجمة عن شروط عملهم 2موقعهم المهني، والوقاية من التوقف عن العمل ألسباب صحية

مبادئ ( 8)على احترام ثمانية  ،
 : رئيسية هي 

 
 أخذ المخاطر بعين اٳلعتبار في أي مسار تقريري، .6

 
بغي تحديد األخطار وتقييم ين...( مشروع، شراء، استثمار، استغالل، تنظيم هام، عقد مع زبون)قبل اتخاذ أي قرار بشأن 

 .المخاطر من أجل التحكم بها
 

كما ينبغي أن يكون أخذ المخاطر بعين االعتبار معيارا أولويا ومتكامال مع مجموع مسارات المجموعة السيما في 
 .عمليات المشتريات

 
 .ينبغي منح األولوية لصحة األشخاص وأمنهم على متابعة الخدمات

 
ضين للمخاطرة ينبغي أن تأخذ القرارات وينبغي أن . الخاصة بتقييم المخاطر وبالتحكم بها بعين االعتبار رأي المعر 

ص موارد مناسبة لتحديد األخطار وللتحكم بالمخاطر من أجل تلبية اٳللتزامات في مجال الصحة األمنية  . تخص 
       
 نهج الوقاية من األوضاع المخاطرة القائم على المشاركة .0

 
على مالحظة ارتباط عدد الحوادث واألحداث والسيما التي تتضمن  4من الحوادث ومن األمراض المهنيةتقوم الوقاية 

 .خطرا عاليا، بالخلل الوظيفي وباألوضاع الخطرة
 

حة لها، مشاركة فعالة ومشتركة من اٳلدارة، ومن  يقتضي تحديد األوضاع المخاطرة والقيام بأعمال وقائية ومصح 
أو في حال عدم توافرها، من الهيئة أو )حة األمنية، ومن الموظفين ومن منظماتهم النقابية الخبراء في مجال الص

. من أجل الوصول ٳلى انخفاض مستدام لعدد األوضاع والتصرفات المخاطرة 5المنظمة األكثر تمثيال لهم حسب البلدان
وادث، ولألمراض المهنية، ولألحداث ينبغي أن يؤدي التحليل المشترك الذي يقوم به مختلف هؤالء الالعبين، للح

أو ذات الصلة ببيئة /واألوضاع الخطرة ٳلى البحث عن األسباب الرئيسية من النواحي التقنية، والتنظيمية، والبشرية و
 .العمل، وٳلى معالجتها

 تشجيع مناخ الثقة والتبادل .2

                                                 
 .الحادث والمرض: مثال   2
ويستند الخطر في مرجعيته ٳلى الخصائص الذاتية في شيء معين بينما . ومنظمة الصحة العالمية للصحة في العمل/ ظمة العمل الدولية هذا التعريف ناجم عن التعريف المشترك لمن  3

 .المخاطرة تستند في مرجعيتها ٳلى درجة التعرض لخطر معين وٳلى احتمالية التسبب بأضرار
أف سويز .دي.ت الدنيا التي ينبغي مراعاتها من أجل تامين ٳدارة فعالة للحوادث واألحداث المرتبطة بنشاطات فروع جي، المتطلبا2تحدد قاعدة الصحة واالمن في المجموعة رقم   4

 .وبتحليل األسباب العميقة مع ٳعالم متناسب وتستهدف الوقاية من عدم التكرار
 ادث مهما كانت عليه التشريعات الوطنية المعمول بهاسويز بٳشراك ممثلي الموظفين في تحليل األخطار والمخاطر والحو. أف.دي.تتعهد جي  5



   
   

 

3 

 

ميع الموظفين في عملية ٳزالة األخطار قدر يقتضي االنخراط المنتظر من كل فرد تشجيع مناخ الثقة والتبادل بٳشراك ج
 .المستطاع، وفي الحد من المخاطر وفي بناء ثقافة مشتركة متكاملة للصحة واألمن

ٳثارة االهتمام لدى كل فرد بتشجيعه على تقديم االقتراحات في مجال الوقاية، وبالتربية وبالتركيز على العمليات 
 .الناجحة

 .اء مصدرا للتقدم، ٳذ غالبا ما تنجم األخطاء عن دواٍع تنظيمية وبشريةبهذه الروح، يكون تحديد األخط

من جهة أخرى، تتعهد المجموعة بتوفير المساعدة لكل موظف يقع قانونا موضع شك بسبب جوانب صحية وأمنية ذات 
 . صلة بعمله المهني، وهذا بالتشاور مع الموظف المعني

   

 تراتبية الوقاية .4

 : القيام حسب التدرج بـيتمثل هذا االلتزام ب

 ،ٳزالة األخطار عند جذورها 

  تخفيض احتمالية حصول الحدث المخشي منه، باتخاذ تدابير وقائية تهدف ٳلى الحد من التعرض للمخاطر عند
 ALARP – As low As Reasonably -" عند أقل ما هو معقول عمليا)" –مستوى يتوافق ومبدأ التحسين 

Practicable)، 

 للحد من الخطورة الكامنة في الحدث المخشي منه،( مثال، األمن المتكامل)ات حماية جماعية وضع تجهيز 

 حمل أجهزة الحماية الفردية  . 

 

 المقارنة المشتركة والتبادل وتقييم التجربة .2

نة مع تقييم التجربة، فرصة اكتشاف الممارسات الحس 6على أساس مرجعي)توفر عملية المقارنة الداخلية والخارجية 
تأخذ هذه األمور بعين االعتبار تحليل الحوادث . وتبادلها، وتوفر كذلك مضاعفة قدراتنا على العمل في حقل الوقاية

واألحداث، ومواطن الخلل الوظيفي الصناعي، واألوضاع الخطرة والمخاطر على الصحة، كما يمكن أن تؤخذ بعين 
وأن ُتخضع لعمليات " لجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمنال"االعتبار مؤشرات كمية ونوعية أخرى جرى بحثها مع 

 . تدقيق فيها

 
 يعادل على األقل المستوى المخصص لموظفينا 7مستوى الوقاية والحماية المخصص لمزودينا بالخدمات .1

 
وفي . ايساهم مزودونا بالخدمات كما المتدخلون من الخارج، في تحسين جودة أعمالنا وفي ٳضفاء األمن على طرق عملن

هذا اٳلطار، ينبغي أن نحدد كتابيا، وأن نعمل معهم على تشجيع الشروط الصحية واألمنية ذات العالقة بمتطلباتنا وتأمين 
 . المتابعة لها

 .  ومن أجل الحد من المخاطر، نسهر بشكل خاص على الحد من عدد مستويات المقاولة من الباطن
 

 احترام األنظمة والقواعد الداخلية .7

وعالوة على ذلك، تنطبق قواعد المجموعة على كافة الفروع أينما كان موقعها وأيا . ل وفق األنظمة المحلية ٳلزاميالعم
 .كانت الظروف، وعليها اٳللتزام بالمستوى األدنى الذي قد يتجاوز المقتضيات المحلية

                                                 
فروع فرصة القيام بمقارنة بشكل مفيد مع اٳلعتراف بحدود اٳلحصائيات وأعمال التدقيق، ينبغي تحديد األساس المرجعي انطالقا من مؤشرات المجموعة القابلة للتدقيق كي توفر لل  6

 .بهدف التحسين الفعلي
 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت0تت6تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7
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 .م بها وأن يفهم مضمونها وأن يحترمهاينبغي أن يكون كل من عليه تطبيق هذه األنظمة، والقواعد، والتعليمات، على عل

ق أنها ارتكبت عن عمد و ن بعد التحليل المعم   .  أو تكررت/يمكن اللجوء ٳلى المعاقبة بسبب أخطاء ترتكب، ٳذا تبي 

  
 التحضير ٳلدارة األزمات .8

د  كل فرع مهما كان حجمه، بمشاركة ممثلي الموظفين، خطة طوارئ داخلية تضمن مواصلة العمليا ت في حال كانت ُيعِؑ
 : الشروط الصحية واألمنية للعاملين بمنأى عن المخاطر، وينبغي أن تتضمن 

 ،ٳجراءات اٳلنذار وٳجراءات المغادرة 

 ،الموارد الضرورية التي تحيط بكافة أوضاع الطوارئ المحتملة والتحكم بها 

 تنظيم ٳدارة األزمة وتضمينها خطة مواصلة األعمال. 

الطابع العملياتي لخطط الطوارئ الداخلية عبر التمارين المناسبة، وتزويد عملية التحسين المستمرة  ينبغي التحقق دوريا من
 .    بنتائجها من خالل تقييم تجربة هذه التمارين، واألحداث، أو الحوادث الفعلية

ت
 

 نقاط اٳلرتكاز: الجزء الثالث 
 

ينبغي أن . على الحوار االجتماعي وعلى جهاز ٳداري وٳعالمييعتمد نهج الوقاية على انخراط المدراء ومجموع األفراد، و
 .  يشجع هذا النهج تعزيز ثقافة مشتركة في مجال صحة وأمن المجموعة

 

 

 انخراط المدراء:  6-2المادة 

 : في مجال الصحة واألمن بشكل خاص على  8يقوم انخراط المدراء

o لخطر وتقييم المخاطر والتحكم بها ومراقبتها أيضا، تأمين بيئة عمل سليمة ومضمونة من خالل تحديد مواضع ا 

o  تشجيع نظام مسؤولية داخلية متين يحدد بوضوح دور ومسؤولية كل فرد ويتضمن الحوار االجتماعي مع العاملين
    ،(في حال عدم توافرها، مع الهيئة أو المنظمة األكثر تمثيال حسب البلدان أو)ومع منظماتهم النقابية 

o عمل بعد التحقق من تناسب الكفاءات ومن أثر التنظيم على عاتق العمل،التكليف بال 
o  ،تحمل مسؤولية األمن العملياتية بشكل مباشر بمساندة الخبراء 
o 9ٳعداد التعليمات وتعريف المعنيين بها، والتحقق من فهم مضمونها ومراقبة تطبيقها بكافة الوسائل المناسبة

، 
o ٳعداد وتطوير الكفاءات الخاصة بـ  : 

 ٳدارة الصحة واألمن،وتراتبية ال 

 ،الموظفين، على تقدير المخاطر وعلى تطبيق التعليمات الخاصة بها 
 

o  من حيثٳعالم كافة الموظفين بحقوقهم: 

 ،تلقي المعلومات الخاصة بخطر العمل الذي يؤدونه وبطريقة أدائه بأمان تام، والتدرب على الوقاية منه 

 ف عن القيام به في حال وجود أسباب معقولة تحمل على اٳلعتقاد بأن رفض القيام بعمل خطر أو التوق
 العمل المعني مضر بالصحة أو األمن، 

                                                 
 .ط المدراء ونتائجه سنويا ونتائج الفرقاء العاملين معهم في مجال الصحة واألمنعلى ٳلزامية تقييم مستوى انخرا 1تنص قاعدة الصحة واألمن في المجموعة رقم   8
 .    المتطلبات الدنيا التي ينبغي احترامها من أجل وضع نظام رخصة عمل موضع التطبيق 2تحدد قاعدة الصحة واألمن في المجموعة رقم   9
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  أو في )أداء الدور الكامل في نظام المسؤولية الداخلية، والسيما من خالل الهيئة المكرسة للصحة واألمن
    ، (لبلدانحال عدم توافرها، من خالل الهيئة أو المنظمة األكثر تمثيال حسب ا

 ت

o  تعبئة العاملين فرديا وجماعيا، من خالل نهج تحسيني ومستمر قائم على المشاركة والمحافظة على ممارسات
 متميزة، 

o ،تقديم المثل من خالل التصرف، والمهنية، واالنضباط 
o ،تقديم البرهان على اٳللتزام بالحضور بشكل دوري على األرض ومع فرقاء العمل 
o  عمل ما في حال عدم التمكن من ممارسته في شروط صحية وأمنية مطلوبة،تعليق أو توقيف 
o وقين ومرافقتهم ومساندتهم وكذلك الموظفين العائدين ٳلى العمل بعد حادث أو مرض   .   دمج الموظفين المع 

 
 

 انخراط األفراد:  0-2المادة 
 

10ةتقتضي الصحة واألمن مشاركة كل من األفراد، أيا كان موقعه في الشرك
 : ويتمثل هذا اٳلنخراط بشكل ملموس بـ .

 
o  أو في حال )ٳعداد نظام متين للمسؤولية الداخلية يتضمن الحوار االجتماعي مع الموظفين ومع منظماتهم النقابية

 ،(عدم توافرها، مع الهيئة أو المنظمة األكثر تمثيال حسب البلدان
o رفض العمل الخطير أو التوقف عن ممارسته،احترام حقوق العمال بمعرفة األخطار في مكان العمل وب 
o ،فهم مضمون القواعد والتعليمات وتطبيقها 
o  المشاركة بنشاط بالدورات التدريبية من أجل تنمية المعارف والكفاءات الخاصة بتقييم المخاطر وبتطبيق التعليمات

 ذات الصلة، 
o  ،مة كما التحكم بها التحقق من أن األخطار ذات الصلة بممارسة كل عمل محددة و واضحة ومن أن المخاطر مقي 

 في حال وجود خطر كبير أو وشيك الحدوث، التوقف فورا عن ممارسة العمل،. قبل القيام بالعمل
o  ،السهر بنشاط على الصحة الشخصية، وعلى األمن الشخصي وعلى أمن اآلخرين 
o ،ٳعالم اآلخرين باألوضاع الخطرة وكذلك بالممارسات الحسنة 
o ات واقتراح التحسيناتأخذ المبادر . 

  
 

  الحوار اٳلجتماعي :2-2المادة 
 

 .الصحة واألمن رهانان جماعيان في اللحمة االجتماعية، يقتضيان ٳرادة في الحوار مع تشاور جميع األطراف
 

أعضاء كحد ( 8)، تتمثل فيها اٳلدارة بثمانية "لجنة مرجعية موسعة للصحة واألمن"على مستوى المجموعة، تتشكل 
 . سويز. أف.دي.أعضاء، يكونوا قدر المستطاع من موظفي فروع جي( 8)أقصى، ويتمثل العمال بثمانية 

 
 0و ( 0. )آي.و.، بي(0. )ٳي.أس.، بي(0)ٳندوستريأل : يأتي ممثلو العمال من حيث المبدأ من المنظمات التالية 

نت وبا". سويز. أف.دي.اللجنة اٳلدارية للصحة واألمن األوروبية جي"من  تفاق مشترك، تقوم المنظمات التي عي 
( 2)سويز مع تواجد ثالث . أف.دي.ممثلي العمال الثمانية بالسعي لتمثيل كافة المناطق الجغرافية حيث تتواجد جي

 .نساء بينهم
 

بالتحقق من احترام تعهدات هذا االتفاق ومبادئه واقتراح " اللجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمن"يتمثل دور 
 . عمال تحسينية عليهأ

                                                 
 .مجموع األطراف المعنية في الشركةلمن األو ةصحالسيا في تحسين تلعب هيئات تمثيل الموظفين والمنظمات النقابية دورا رئي  10
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تتابع تطور األداءات في مجالي الصحة واألمن، مع احترام األحكام القانونية والمعايير وتوصيات منظمة العمل 
 . سويز. أف.دي.الدولية، كما يمكنها نقل المقترحات ٳلى ٳدارة الصحة واألمن في جي

 
 .  ين في العام، تقريرا عن النشاطات واألحداث الهامةمرت" لجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمنال"يتلقى أعضاء 

 
سويز نبذة عن النشاطات الصحية واألمنية والنتائج ٳلى . أف.دي.مرة في العام، تقدم ٳدارة الصحة واألمن في جي

 .   ، والسيما في مجال تنفيذ مبادئ والتزامات هذا اٳلتفاق"اللجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمن"
 

أو في حال عدم توافرها، أكثر المنظمات تمثيال حسب )في كل فرع، تتابع اللجان المكرسة للصحة واألمن محليا و
، وممثلو اٳلدارة بمساعدة أطباء العمل وخبراء في مجالي الصحة واألمن، النتائج من حيث الصحة واألمن (البلدان

  . عتهاوتتشارك في تحديد األوضاع الخطرة، وبرمجة تدابير وقائية ومتاب

 

 خطة العمل على المدى المتوسط واٳلعالم :4-3المادة 

 

سويز وأماكن تواجدها بعين اٳلعتبار، توضع خطة عمل صحة وأمن . أف.دي.لكي يؤخذ التنوع في أعمال جي
اللجنة "تتابع . أو نوع العمل/حسب المناطق الجغرافية الكبرى و( 5151 – 5102خمس سنوات )للمدى المتوسط 

 . سنويا هذه الخطة" الموسعة للصحة واألمن المرجعية

اللجنة  "في ٳطار تنمية الحوار االجتماعي، تتم مشاركة ممثلي الفدراليات النقابية العالمية بشكل آلي في أعمال 
" اللجنة المرجعية الموسعة"وفي األهداف المحددة في خطة العمل خالل اجتماع " المرجعية الموسعة للصحة واألمن

ويتم تبليغ المعلومات قبل شهر على األقل من االجتماع السنوي للجنة المرجعية . حضور اٳلدارة العامةالسنوي ب
 .  الموسعة

 
غ ٳدارة الصحة واألمن في جي سويز مسؤولي الصحة واألمن في كل من . أف.دي.بعد عمليات التبادل هذه، تبل 

كما أيضا بأعمال " جعية الموسعة للصحة واألمناللجنة المر"فروع المجموعة، بتحاليل، وتعليقات، وتوصيات 
 .    بشأن القرارات التي اتخذت" اللجة المرجعية الموسعة"

 
 : عالوة على ذلك، ينبغي تبادل المعلومات صعودا وهبوطا، وأن تشجع 

 
  معرفة: 

 ،السياسة الصحية واألمنية 

 ،بعة  األهداف المت 

 ،والنتائج 
 لحسنة الداخلية والخارجيةتبادل تقييم التجارب والممارسات ا . 

 

ينبغي ان يكون اٳلعالم شفافا، وملموسا، وٳيجابيا، وقائما على المشاركة، من أجل تعزيز الثقافة الصحية واألمنية، 
 . كما ينبغي أن يوفر فرصة اٳلجابة على أي سؤال يثيره الموظفون في مجالي الصحة واألمن

 

م حول الوقاية أو الحد من المخاطر بين زبائنها، وموردي الخدمات سويز بٳعال. أف.دي.كما ينبغي أن تقوم جي
مين لمنتجاتها . لها، وبشكل عام للغير المتأثر بمنشآتها وبنشاطاتها ينبغي أن يشمل اٳلعالم مجمل الزبائن المستخدِؑ

 .   وخدماتها كما المعنيين من الجمهور العام
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 أهداف التقدم الخاص:  4الجزء 
 

 :سويز بشكل أكثر خصوصية بأهداف التقدم التالية . أف.دي.فاق العالمي، تلتزم جيبموجب هذا االت
  

 11ٳزالة الحوادث القاتلة ذات الصلة بنشاطات المجموعة
،  

  ب توصلها ٳلى تخفيض عدد حوادث العمل بشكل متواصل مع المحافظة على اٳلهتمام بجودة اٳلحصائيات وتجن 
 ،(تصاريح بالحوادث من أجل تحقيق الهدفتخفيض عدد ال: مثال ) نتائج سلبية 

 عبر ٳلغاء المنتجات التي تحتوي موادا سامة قابلة لالستبدال، والسيما  12التحسين المتواصل للصحة في العمل
لة للجينات، منتجة للسموم) CMRعناصر   (.   سرطانية، محو 

 

عة الرهان الذي تمثله نشاطات الم قاولة من الباطن في مجالي الصحة واألمن، من جهة أخرى، تتشارك األطراف الموق 
 .سواء على موظفي الشركات أم على الغير

. أف.دي.ونظرا ألن المقاولة من الباطن متواجدة بشكل خاص في مراحل بناء مشاريع صناعية وبنى تحتية، تتعهد جي
سويز بأن ُيعد  لكل من هذه المشاريع

راءا صحيا وأمنيا يوفر فرصة التي تشهد نموا كبيرا على الصعيد الدولي، ٳج 13
 : ضمان 

 

  بدايته، التخطيط له، اٳلنجاز، الختام : ٳنجاز تقييم للمخاطر التي قد تكمن في المشروع وفي كل من مراحل ٳنجازه
 واالنتقال،

 ،تحديد واحترام األنظمة الخاصة بالصحة واألمن المحلية 

 دات صحية وأمنية ذات طابع ٳلزامي،تضمين بنود العقود المبرمة مع المقاولين من الباطن تعه 

 تضمين تقارير نهاية األشغال معايير قبول ورقابة لألمور الصحية واألمنية   . 

     

 

 

 بنود ختامية:  5الجزء 
 

 
 2-2بمتابعة اٳلتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة " اللجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمن"تقوم 

 .متابعتها وبتحديد مؤشرات وشروط
 

صاحبة ( النسخة األصل)ومع ذلك، تبقى النسخة اٳلنكليزية . يتم ترجمة هذا االتفاق ٳلى كافة اللغات الضرورية
 .الصالحية الحصرية لتأويل هذا االتفاق" للجنة المرجعية الموسعة للصحة واألمن" وتعود لـ. السلطة

 

                                                 
11

ت جي    .تكمن في قلب جهاز منح لكل فرد دورا يؤديه، وتستهدف ٳزالة األحداث المميتة أوالخطيرة بشكل تام" قواعد ُمنقذة" 9سويز . أف.دي.أعد 

 
د قاعدة المجموعة رقم   12 ميع الفروع احترامها من أجل حماية صحة موظفي مجموعتنا ومزودينا بالخدمات على المديين المتوسط والبعيد المتطلبات الدنيا التي ينبغي على ج 7تحد 

 .والمحافظة عليها
د قاعدة المجموعة رقم   13  المتطلبات الدنيا في مجالي الصحة واألمن والتي ينبغي على جميع فروع المجموعة احترامها في ٳطار مختلف المشاريع 9تحد 
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. أف.دي.يمكن تعديله باالتفاق مع ٳدارة جي. ترة غير محدودةلف 0264مايو /أيار 62يسري مفعول هذا االتفاق بتاريخ 
 .    نقابيتين عالميتين وقعتا عليه، على االقل( 0)سويز ومع منظمتين 

 

في حال فسخ هذا االتفاق، يتفق الموقعون على اللقاء . يمكن ألي من الطرفين إلغاء هذا االتفاق مع احترام مهلة ستة أشهر
لة(ستة اشهر)خالل فترة الفسخ هذه   . ، من أجل محاولة استبدال هذا االتفاق بصيغة معد 

 
ع هذا االتفاق من  ِؑعة عليه بنسخة أصلية منه. نسخ 2وق   . تحتفظ كل نقابة عالمية موق 

 
 

     0264مايو /ايار 62حرر في باريس، في 
 
 

 ( BWI.)آي.في.عن بي  آي وفروع المجموعة، .سويز أس. أف.دي.عن جي
 (Gérard MESTRALLET)اليه جيرار ميستر

 
 
 
 
 

 (PSI.)آي.أس.عن بي    (IndustriALL)عن ٳندوستريآل 
 
 
 
 


