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CEMENTIRHOLDING  رقم الوثيقة:   سياسة المجموعةCH_GPO_23 

 ( 1)نسخة منقحة   

 حقوق االنسان سياسة المجموعة فيما يتعلق ب 
 

 

 حقوق االنسان  
 

 

 

 المرجعيات سباب التفاصيل وأ نسخة منقحة  

   األول اإلصدار  1

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 التوقيع  التاري    خ  الوظيفة  االسم 

 )يوجد توقيع(  19/4/2020 المستشار العام  كولو س. كريس   راجع م

 )يوجد توقيع(  17/2/2020   المراجعة الداخلية قسم رئيس اف. دوريا  مراجع 

ية قسم رئيس  ايه. مانيسكالكو   مراجع   )يوجد توقيع(  13/2/2020 الموارد البشر

. زوجارو مراجع   ( ع)يوجد توقي 19/2/2020 الرئيس التنفيذي للعمليات ب  

ون  ع مراج   )يوجد توقيع(   22/2/2020 والرئيس التنفيذي اإلدارةرئيس مجلس  اف. كالتاجير
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 طاق: األهداف والن -1

 

 األهداف  1-1

 

أعمالنا وعملياتنا وسلوكياتنا   الرسم  عىل مبادئ  الطابع  السياسة هو إضفاء  يتعلق الهدف من هذه  فيما 

 ن. ساناإل  ققو بح

المجموعة   
ز
ف كاتنا  شر جميع  عىل  صدورها  فور  السياسة  هذه  ز أي  استصدار  تطلب  ت وال    تنطبق  تقنير

األعمالمحىل   وحدة  مستوى  عىل  تحديده  تم  لو  حت   تنطبق  و   ،  إجراء  كذلك  أي  كة  ال   حعىل  أو للشر

 .  مستقبىل 

 

كة تنطبق هذه السياسة عىل كة"( وع   Cementir Holding N.V  شر كاىل  )"الشر   الم  تالشر
ز
حزمة   درجة ف

كة عليها  Cementirتقارير مجموعة    تمارس الشر
ةرقابة ، والت  ة أو غير مباشر  ( 1) . مباشر

 

المستوى  نشر  يتم     
ز
ز ف تميير ز ، دون  الموظفير السياسة داخلًيا إل جميع  المناسبة ووفقا و هذه  بالطريقة 

ز من الباطن.  ا الئنم ولع من خالل موقعنا  ةخارجي الللقواعد والممارسات المحلية و   وموردينا / المقاولير

 

محتويات هذه السياسة من خالل اعتماد ارجًيا عن التطبيق الفعال ل  كل وحدة أعمال مسؤولة داخلًيا وخ

 إصدار هذه السياسة.  بدًءا منللتطبيق بشكل رسم  المبادئ 

 

ا فيه 
ً
  يكون فيها تطبيق هذه السياسة مشكوك

  الحاالت الت 
ز
استشارة   (2)  ليم  قاإل  يسئر ال، يجب عىل  ف

كة    الشر
ز
ية ف   قسم الموارد البشر

ز
 ام ال.  ا تطبيقه إمكانيةف

 

  كافة  عىل  
ل   موظفز ا 

ً
وفق والترصف  بذلك  اإلقرار  والموردين  ة  السياسة  تلك  المجموعة  في  عالقة طوال 

.  العمل اكة عىل التوال 
 والشر

 

 النطاق  1-2

 

ام ز  حقوق اإلنسان. ب بكافة جوانتعلق ا يفيم Cementir ات ومسئولياتتحدد هذه السياسة الي 

 

قيمة   نقدم  أن  المعنيةلجميع  مستمرة  نود  األساسية  األطراف  قيمنا  خالل  بال   من  تتسم    
اهة الت  ز يز

ز  و عمالئنا  التواصل مع  من خالل  والحسم.   كير
تكرة وقريبة من مب خلق منهجيات  االهتمام بالتفاصيل و و الي 

ز   كير
اكات طويلة اموردينا مع الي   ألجل. عىل الشر

 

 
ا لتعريف المعايير الدولية إلعداد التقار  -1

ً
 (. IFRSية )لمالير اوفق

" ، يستفيد    -2 ألداء هذا النشاط وتنفيذ جميع أنشطة التشغيل األخرى اكل  الهيو وحدات العمل    من  اإلقليم  رئيس  القبل اكتمال "التطور اإلقليم 

  هذه السياسة الحالية. 
ز
 المحددة ف
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اإلنساني  اح   سياسات  هو مبدأ أساس     ام حقوق 
ز
و   Cementirف    أهدافنا  ويتوافق مع قيمنا 

ز
كون  نأن  ف

ا واجتماعًيا وبيئًيا.  
ً
إل دعم وتوجيه االنسان لدينا  حقوق  تهدف سياسة  مجموعة أكير استدامة اقتصادي

 . لتحقيق أهدافنا  إدارتنا وموظفينا 

 

  
ز
ز ل ، نتفهم األهمية ا  Cementir  مجموعة  ف    تقدم    دولية  وعةمجمك   نا ايدة لدور مي 

ز
المنتجات والخدمات ف

  بمسؤوليات هذا الدول  مجتمع  ال
أننا نفز للتأكد من  وري تعزيز والحفاظ عىل   فاعلية،ب الدور    .  فمن الرصز

وآمنة   ز  بيئة عمل مسؤولة  ، طورت  .  لدينا للموظفير لذلك  اإلنسان   Cementirونتيجة  سياسة حقوق 

  ق احقو  تا أساسيهذه فيما يتعلق ب
امها و نهدف إل ا إلنسان الت   الحفاظ عليها. حي 

 

و   Cementirيد  تؤ  اإلنسان  لحقوق  العالم   اإلعالن    
ز
ف عليها  المنصوص  الدولية المبادئ  العمل  منظمة 

(ILOام كرامة الفرد دون ز من أي نوع.  ( عىل أساس احي   تميير

 

ز بما يتماسر م حق  Cementirتدعم   ل. عم لل الفعال ر الدو  عوق اإلنسان وحقوق الموظفير

 

 المرجعيات  -2

 الخارجية  المرجعيات 2-1

 

 المبادئ التأسيسية:  تدعم هذه السياسة المعاهدات التالية للقانون الدول  واألوروب   وتطبق

 ميثاق األمم المتحدة الدول  لحقوق اإلنسان:  - 1

 أ. اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان؛ 

 ؛ والسياسية مدنيةلب. االتفاقية الدولية للحقوق ا

 ؛ التفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا ج. 

 

 ،  98،  87،  29رقم ( ILOاالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية ) -2

  العمل ؛ وإعالن المب - 182،   138،   111،  105،  100
ز
 ادئ والحقوق األساسية ف

 فل. طلاتفاقية األمم المتحدة لحقوق ا -3

ز  169ورقم  107لية رقم مة العمل الدو اتفاقيتا منظ  -4 ز والقبليير  ؛ بشأن حقوق السكان األصليير

 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.  -5

 

  أحدث إصداراتها:  التطوعية التالية  ، تم اعتبار معايير القطاع الخاص والمبادراتباإلضافة إل ذلك
ز
 ف

ة للميثاق الع1  ؛ لألمم المتحدة  م  ال . المبادئ العشر

كات متعددة الجنسيات؛ ل( لOECDالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) . 2  شر

لمن  -  3 االجتماعية  والسياسة  الجنسيات  المتعددة  كات  الشر بشأن    
الثالبر المبادئ  العمل إعالن  ظمة 

 ؛ الدولية

 ،  مم المتحدة "الحمايةسان: تنفيذ إطار األ ناإل  . المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق4

ام والتعويض ".   االحي 
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 المرجعيات الداخلية  2-2

 

 ▪Cementir Corporate NV  ا
ً
يع  "نموذج التنظيم واإلدارة" وفق  01/ 231 رقم اإليطال  للمرسوم التشر

 قانون االخالقيات المهنية. ▪ 

 (CH_GPO_11▪ سياسة إدارة المخاطر )

 السلوك اعد و ققانون ▪ 

 المجموعة ▪ سياسة تنوع 

 

 االختصارات  -3

 

 CEO فيذينالرئيس الت 

 COO  الرئيس التنفيذي للعمليات

 CPF لمهنية  رئيس العائلة ا

كة ووحدات العمل   Group الشر

كة   Cementir Holding N.V. Corporateشر

 MD العضو المنتدب 

 BU دة العمل حو 

كة  اإلداريالفريق   CMT بالشر

 GMT بالمجموعة  اريداإل الفريق 

 

امنا تجاه  -4 ز  األطراف المعنية/أصحاب الشأن الي 

 موظفينا4-1

 

مون   ز ملي     نحن 
ز
اإلنسان    Cementirف حقوق  ام  وإجراءات   نطور   وأيضا موظفينا.  تجاه  باحي  سياسات 

للجوانب   االمتثال  بهدف  العالم  أنحاء    جميع 
ز
ف بالتوظيف  اإلنسان. الخاصة  لحقوق  الدولية  اإلعالنات 

مون   ز ملي  مو ري بتد نحن  ليكونوا عىل  ب  ثمة  ظفينا  ومن  االنسان  بحقوق  و علم  امها  مكان حمايتها  احي    
ز
ف

  المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر العمل 
ز
 بأعمالنا.  وف

 

 تعزيز الصحة والسالمة: 

م   ز تلي  مون بصحة وسالمة ورفاهية موظفينا.  ز المدى  ب   Cementirنحن ملي  العمل من أجل رؤية طويلة 

 دث. حوا أيوع لعدم وق

 

  المفاوضة الجماعية: 
ز
 تعزيز الحرية النقابية والحق ف

م  .  Cementirتحي    التفاوض الجماع 
ز
 حرية تكوين الجمعيات وحق موظفينا ف
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أنهم   من  للتأكد  لدينا  والموردين  الباطن  من  ز  المقاولير مع  نعمل  السي نحن  نفس  تثمن ينتهجون  اسة. 

Cementir  وط التعاقدية لة  فضة م قيمة المفاوضة الجماعية كأدا موظفيها وكذلك تنظيم ل  لتحديد الشر

ز    اإلدارة والنقابات. العالقات بير

 

ي أو اإل  : لزام  تحريم عمل األطفال أو العمل الجي 

اإللزام     Cementirتعارض   أو  ي  الجي  العمل  العمل   -استخدام  منظمة  اتفاقية    
ز
ف المحدد  النحو  عىل 

ل رغما عنهم. لالحتفاظ بالعماالعمل  ق الهوية عند بدء عالقات  أوراأو    ال تصادر األموالو   29الدولية رقم  

ز ضد اإلكراه أو  م بجميع اللوائح والقوانير ز ز من الباطن    سنلي  ا مع المقاولير
ً
العمل اإلجباري. نحن نعمل أيض

 نفس السياسة.   نينتهجو والموردين لدينا للتأكد من أنهم 

 

  مكان العمل
ز
وع ف ز غير المشر  : حظر التميير

ز  ام    Cementir  متلي  واحي  بإنصاف  موظف  معاملة كل  ا  صيانة  و   االختالفبضمان 
ً
وفق لقانون  الكرامة. 

كة    تنوعالقواعد السلوك وسياسة  قانون  و االخالقيات المهنية   سنقوم بتسهيل   ،  Cementirالخاصة بشر

ز داخل   ا أليشكل انتها و   حول ما يعتقده الموظف بشكل معقول  Cementirإبالغ الموظفير
ً
ز أو ك ي قوانير

انتهاكات  لس أي  اإلبالغ عن  يمكن  اإلنسانياستنا.  المخالفات كأنواع من    لحقوق  اإلبالغ عن  نظام  خالل 

( أخرى من االنتهاكات المحتملة )انظر   : إل محتوى الرابط التال 

https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance  

وعة عىل أساس العرق    اتأي ممارس ية غير مشر ز ، أو اللون ، أو العقيدة ، أو الدين ، أو الجنس ، أو تميير

لن ،    عاقةتعبير ، اإل األصل القوم  ، الحالة االجتماعية ، التوجه الجنس  ، الهوية الجنسية أو ال  و العمر ، أ

بال الخاص  أو  الفيدرال   القانون  بموجب  المحمية  األخرى  الخصائص  أو  الحالة  مع  التسامح  أو   دولةيتم 

  القانون المحىل  المعمول به. 

.  ة لكل موظف للتقدم والتطوير إل توفير فرص متكافئ Cementirتسع  ز  بدون تميير

 

 تحريم التحرش والعنف: 

م   ز اإلساءة اللفظية أو الجنسية   ،  التحرشة من أي شكل من أشكال  خالي  ز بيئة عملبتعزي  Cementirتلي 

  مكان العمل أو االستغالل أو اإلساءة
ز
  أو العنف عىل النحو ال   أو النفسية أو التهديد أو التخويف ف

ز
محدد ف

ز كل بلد نعمل فيه.   قوانير

 

 تقديم تعويضات ومكافآت تنافسية: 

ز واللوائح المحلية    تقييم السوق المحىل  تنافسية بناًء عىلدفع أجور    إل  Cementirتسع   ا للقوانير
ً
  وفق

 . كحد أدبز 

والعدالة  المكافترصف   االنصاف  لمبدأ  وفقا    آت 
ز
ز   ف للموظفير األجر    

ز
ف المساواة  مبدأ  م  وتحي  العمل 

المتساوية  والموظفات القيمة  ذي  أل  للعمل  الموضوع   التقييم  عىل  ابناًء  أساس  هداف  عىل  لوظائف 

المطلوبالعم  رقم)ا  ل  الدولية  العمل  منظمة  يتلقاها (.  100  تفاقية    
الت  التعويضات  من  األدبز  الحد 

المجموعة الجماعية   موظفو  العمل  عقود    
ز
ف عليه  المنصوص  األدبز  الحد  من  أقل  يكون  أن  يمكن  ال 

ا ألحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  وأنظمة القانون المعمول بها 
ً
  كل بلد وفق

ز
 ف

https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance
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ام الا ز  التوظيف:   وطبشر لي 

م   ز   بجميع ا  Cementirتلي 
ز
  ذلك العمل األساس  والعمل اإلضاف

ز
وط التوظيف بما ف ز المتعلقة بشر  لقوانير

  تم التفاوض عليها مع ممثىل  موظفينا و تساعات العمل و و 
م باالتفاقيات الت  ز  النقابات التجارية. لي 

والتدريب  Cementirتدرك     
المهتز الدعم  أهمية  ا 

ً
من أفمن    للتطوير   أيض  ، وكفاءاتهم  ومهاراتهم  رادها 

 مشاركتهم. ل تعزيز خال

 

 :  
 ضمان االمتثال القانوبز

  ، أدبز  المحلية    Cementirتمتثل  كحد  ز  المتعلقة  للقوانير الحالية  وحقوق    اإلنسانق  و بحقوالوطنية 

  تمارس فيها المجموعة أعمالها. 
  المواقع الت 

ز
   العمال ف

ز كافة الم   يتم التعامل مع  ذاتها.  تلك المبادئوفقا ل ظائفو للتقدمير

 

 نا والمقاولون من الباطنيعمالئنا ومورد  4-2

  انتهاكالمشاركة و لو بشكل غير إل تجنب  Cementir، تسع  بنا  الخاصة عملياتالإل جانب 
ز
 مباشر ف

  سلسلة القيمة لمنتجاتنا األماكن   تحديد عمل عىلننحن . حقوق اإلنسان
ز
  ف

من المحتمل ارتكاب والت 

. نسان فيها لمنع أي تجاو ت لحقوق اال اهاكانت  زات قد تحدث مثل االتجار بالبشر

 

والموردين الباطن  من  ز  المقاولير مع  التعامل  عند  وتعزيزها  اإلنسان  ام حقوق  احي  إل  ، العمالء  ،    نسع 

وع  ك  اتالمشر اآلخرين.    ةالمشي  كاء  بذلك  والشر االقتضاء  ونقوم  خالل  حسب  الفعالة   اإلدارةمن 

 التعاقدية. ص و تابعة والنصمال و   باقيةستاال 

  
ز
 . عملهمبيئة نطلب من موردينا ومقاولينا من الباطن االمتثال لمبادئ هذه السياسة ف

 

ام  ز   سلسلة القيمة: االلي 
ز
 بحقوق اإلنسان ف

ك العمل. كل  يتحمل جميع شر بيئة    
ز
يك مسئول عن  اء األعمال مسؤولية دعم حقوق اإلنسان ف تلبية شر

  تشمل السع  ات األخالقيع والتوق   Cementirمعايير  
لمعايير العمل المقبولة دولًيا وسياسة عدم   ة ، والت 

 عمالة األطفال.  التسامح تجاه تطبيق

 

 دالتواصل مع المور 

موردي   ا  Cementirيجب عىل  الباطن  من  ز     والمقاولير
ز
ف السياسة  هذه  لمبدأ       عملهمبيئة  المتثال 

الت 

االل   Cementirتتوقع   مورديها  بهمن  ام  ز ت   ا. ي  لا  قديميتم  عىل ل لمبادئ  التفاوض  خالل  من  موردين 

مع  اال  ه  Cementirتفاقيات  العالم.  أنحاء  جميع    
ز
ف لها  التابعة  كات  ه   ذه  والشر هامة المبادئ  وسيلة 

كة لاالهتمامات البيئية واالجتماعية الغ الموردين بغرض اب     Cementirشر

 :  منع الرق واالتجار بالبشر

االتفا  Cementirتتفاوض   يعىل    
والت  ين  المباشر مورديها  مع  الموردون    قر قات  امفيها  ز بجميع    بااللي 

  ذلك تلك المتعلقة ب
ز
ز واللوائح المعمول بها ، بما ف ي واال  حظر القوانير . العمل الجي   تجار بالبشر
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 المجتمعات المحلية  4-3

ام حقوق اإلنسان وتنمية الوع  والفهم     مجتمعاتنا العادو ثقافات  للنسع إل احي 
ز
  تسود ف

ات والقيم الت 

 . بأعمالنا   أثرينمع األشخاص المت  شامل ومفتوححوار المحلية من خالل تطوير  

 Cementir    ام باحي  مة  ز طريق    حقوقملي  عن  وكذلك   ، تحقيقها    
ز
ف والمساهمة  المحلية  المجتمعات 

  . اعيةأنشطة استشارية حرة و  طوير ت

 

ز غير عاتجنب إ : دة التوطير   الطوع 

.    Cementir  تسع ز غير الطوع  م ل  أما بالنسبةإل تجنب إعادة التوطير ز   ال يمكن تجنبها ، نلي 
لمواقف الت 

اإلقليميةلمبادئ  باالمتثال   أو  الوطنية  ز و   لحكومة  التوطير إعادة  بشأن  للسلطات  التوجيهية  المبادئ 

   ةلدوليا اناإلنس  حقوقمعايير   وإعادة التأهيل والعمل أيضا بما يتماسر مع
ز
 ا الصدد. هذ  ف

 

ام حقوق الشعوب األصلية:   احي 

Cementir  م حقوق الشعوب األصلية كما حددتها  . الوطنية المعمول بها الدولية و  المعايير تحي 

 

 اعتماد ترتيبات أمنية متناسبة: 

مع  Cementirتسع   ومشاركتنا  لعملياتنا  األمن  توفير  لضمان  ا  جاهدة  والخا قوات  العامة  صة ألمن 

ز الدولة ذات الصلة  قوا توافقة مع  م  جراءاتنا نحن نقوم بموائمة االمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.  و نير

ز الحاجة ام حقوق اإلنسان. و للسالمة   األمنية لتحقيق التوازن بير  احي 

 

  والمياه: 
 تطوير ممارسات استخدام األراضز

ال  Cementirتعمل   وتطبيق  فهم  األعىل  الستخدام  السليمة    ممارسات 
والمياهراضز مع  بما      يتماسر 

ام حقوق اإلنسان.   الممارسات الدولية الناشئة مع احي 

 

اكعدم اال    انتهاكات حقوق اإلنسان:   شي 
ز
 ف

  البلدان األقل استقراًرا من الناحية السياسية أو  Cementirتدرك 
ز
  المحافظة أنه ف

ز
  تةاجه صعوبات ف

الت 

اإلنسان  عىل امكانية  حقوق  يؤثر عىل  قد  العمل  ستمرااال   مما    
ز
ف اهة  ر  ز    بيز

ز
الدولة  ف فإن تلك   من عدمه، 

ال  بعملها    Cementirتقوم   من    تمسبطريقة  االنسان  أي  فيها  وتتجنب  حقوق  يتسبب    
الت  االنتهاكات 

 اآلخرون. 

 

 : المراسالتالخصوصية و 

م   الخصوصية    Cementirتحي    
ز
ف والحق  الم الشية  ب   عنيةلألطراف  م  ز الصحيح وتلي   االستخدام 

والبيان معللل لها.  ومات  ها  توفير يتم    
الت  ا بضمان  Cementirات 

ً
أيض مة  ز اتصاالت مؤسسية وتجارية   ملي 

م   ية وتحي  ز ا اهتماًما خاًصا لعدم التأثير سلًبا عىل اتو الثقافات المختلفة.  غير تميير
ً
األكير ف  الطوائول  أيض

ا 
ً
 مثل األطفال.  ، و هشاشة ضعف
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 التدريب  -5

والموظف المديرون  ذات صلة حتدر ون  يتلف      يبات 
ز
ف السياسة  هذه  تنفيذ  يتم    عملهم.   نطاقول كيفية 

( الداخلية  قنوات االتصالموظفينا )باستخدام  إجراء االتصاالت المناسبة للوصول إل أكي  قدر ممكن من  

 عمالئنا وموردينا أثناء التفاوض عىل عقود جديدة. كذلك   و 

 

 متابعة التنفيذ وال -6

هكات مزعومة لحقنتها ايمكن اإلبالغ عن أي   من   وق اإلنسان من خالل نظام اإلبالغ عن المخالفات وغير

 أنواع االنتهاكات المحتملة. 

   يمكن اإلبالغ عن االنتهاكا 
ز
  موقع   األخالق واالمتثالقسم  ت المزعومة من خالل القنوات الموضحة ف

ز
ف

Cementir . 

https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance  

 

 مراجعة السياسة -7

محلًيا   Cementirتقوم   تنفيذها  ومراقبة  اإلنسان  حقوق  لسياسة  دورية  مالءمتها   بمراجعة  حيث  من 

 وفعاليتها. 

 

 تعريفات  -8

 

ي  من أي عقوبة لم يتقدم   أي شخص تحت التهديد   عىلخدمة مفروضة    أو   لكل عم  السخرة والعمل الجي 

من اتفاقية منظمة العمل    1-1. )المادة  هبمحض ارادت  طوعا   بها الشخص المذكور 

 (111الدولية رقم 

القيمة مل عالقات الع سلسلة    
ز
ف والمؤسسات  األعمال  كاء  شر مع  جهة    ،العالقات  أي  وكذلك 

أخرى   حكومية  غير  أو  مباشر رتبمحكومية  بشكل  أو ل  طة  منتجات  أو  عمليات 

)المبدأ   المؤسسة.  التجارية    13خدمات  األعمال  بشأن  التوجيهية  "المبادئ 

ا وحقوق اإلنسان: تنفيذ   "( التعويضم و إطار األمم المتحدة "الحماية واالحي 

ز العنرصي   ز   التميير ز المباشر وغير المباشر ،كال من يشمل مصطلح التميير : توالعىل ا  التميير  ل 

ز  تميير أي  ،  أ(  العرق  أساس  عىل  تفضيل  أو  استبعاد  ،   أو  العمر   ، الجنس   ، اللون 

أو األصل االجتماع  ،    القوم  االستبعاد  التوجه الجنس  ، الدين ، الرأي السياس  ،  

ار مما يؤدي إل اإلبطال أو اإل    الوظيفة  سوء  تكافؤ الفرص أو  عدم  أو    ضز
ز
المعاملة ف

 أو المهنة ؛  

ز ت  ب( أي ضعف تكافؤ الفرص   أو التفضيل الذي له تأثير اإلبطال أو  أو االستبعاد  ميير

أو سوء  أو   العمل    
ز
ف )المادة  اال   المعاملة  العمل    1-1حتالل.  منظمة  اتفاقية  من 

 (111الدولية رقم 

 

https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance

