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االمتثال

رسالة من الرؤساء التنفيذيني
مبني على القيم القوية التي كانت دائ ًما توجه أعمالنا وكانت
منذ عام  ،1964وجناح جي سي ديكووسمعتها ٌّ
جوهر ثقافتنا .من بني تلك القيم فكرة أن الناس هم مفتاح تطويرنا ،ولذلك فإننا ملتزمون بشدة نحو ضمان
بيئة عمل آمنة تتسم باحترام جميع املوظفني.في سياق التوسع الدولي السريع ،فإننا نؤمن بأن التزامنا
بالقيم االجتماعية األساسية أكثر أهمية من أي وقت مضى ،وإننا قد طورنا ميثاق جي سي ديكو للقيم
االجتماعية األساسية من أجل تقدمي إرشادات لسلوكنا في جميع أنحاء املجموعة .
تعمل جي سي ديكو اليوم في أكثر من  55دولة وندرك وجود اختالف بني ممارسات تسيير األعمال وبني
ثقافات األعمال التجارية .وعلى الرغم من ذلك ،فمن املهم املشاركة في مستوى الطموحات املشترك فيما
يتعلق بالقيم االجتماعية األساسية ،والتمسك بها بصفتها معايير خاصة بنا ،ومواصلة التقدم نحو تنفيذها
في كل مكان .
وقد مت تطوير هذا امليثاق باإلشارة إلى املعايير الدولية ،مثل:إعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان،
وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية في العمل ،والتوجيهات اإلرشادية
للمؤسسات متعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.وذلك بالترابط مع مدونة
األخالقياتاخلاصة بجي سي ديكو ،والتي توجه السلوك املهني داخل املجموعة باالشتراك مع شركائنا
املرتبطة في العمل،حيث ميثل هذا امليثاق ركيزة اللتزام جي سي ديكو بالتنمية املستدامة التي تسعى
وراءحتقيق منو اقتصادي يحترم الشعوب والبيئة .
نحن نعتمد على كل واحد منكم لتأييد القيم الواردة في ذلك امليثاق ،والتأكد من أنها تبقى في قلب سلوككم
وتعهداتكم .هذا هو أفضل ضمان لتأكيد جناحنا واستدامة شركتنا على املدى الطويل .

جان فرانسوا ديكو
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جان شارل ديكو

االمتثال

1

متهيد

ُيعد موظفي جي سي ديكو من املقومات األساسية للشركة ،لذلك فإنه من املهم أن توفر جي سي ديكو بيئة
عمل آمنة ومحترمة ملوظفيها.

2

غرض امليثاق

يحدد ميثاق جي سي ديكو الدولي للقيم االجتماعية األساسية إطا ًرا أخالق ًّيا جلي سي ديكو اس ايه وجميع
الشركات اخلاضعة للمجموعة.
مت إعداده بالرجوع إلى إعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان ،واالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل
الدولية ) ، (ILOوالدالئل اإلرشادية التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ).(OECD

6

3

نطاق التطبيق

ُيطبق امليثاق الدولي للقيم االجتماعية األساسية إلى جانب مدونة األخالقيات اخلاصني بجي سي
ديكو ،من أجل مصلحة جميع العاملني في مجموعة جي سي ديكو في جميع أنحاء العالم ،بغض
النظرعن نطاق الوالية القضائية الذي يعملون به .
و مع ذلك ،إذا كان القانون احمللي يفرض قواعد وممارسات تناسب العاملني بشكل أفضل من تلك
الواردة في هذا امليثاق ،فسيتم تنفيذ هذا القانون احمللي ،بطبيعة احلال ،و سوف يحكم سلوك كيان
.جي سي ديكو في نطاق الوالية القضائية ذو الصلة .
إذا لم يكن املبدأ املنصوص عليه في هذا امليثاق مسموح ًا به مبوجب قانون أو الئحة تنظيمية محلية،
أو كان هذا املبدأ ُمخالِف ًا لألعراف احمللية املعمول بها ،فإنه ينبغي على الكيان احمللي التابع لـ
 ، JCDecauxقدر اإلمكان ،تكييف هذا املبدأ لتطبيقه بطريقة مقبولة محلي ًا ومتوافقة مع قوانني
الوالية القضائية املختصة ،وذلك فقط في حدود الضرورة القصوى التي يتطلبها االمتثال لتلك
القوانني أو اللوائح التنظيمية أو األعراف .
تلتزم جي سي ديكو بتعزيز تطبيق قيم هذا امليثاق على جميع حملة األسهم بها ،مبا في ذلك
الشركات التي لها حقوق ملكية فيها،ومورديها،واملقاولني من الباطن والشركاء .على هذا النحو،
تلتزم جي سي ديكو بالعمل مع حاملي األسهم لتنفيذ هذه القيم االجتماعية في أعمالهم إلى أقصى
.حد ممكن .
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االلتزامات

1-4

احلق في املفاوضة املشتركة واحلرية النقابية

2-4

إدانة جميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري

3-4

إدانة عمالة األطفال

4-4

عدم التمييز في مكان العمل

تلتزم جي سي ديكو باحترام احلق في املفاوضة املشتركة ،واحلق في احلرية النقابية ،وذلك على النحو
املنصوص عليه في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  87ورقم  ،98مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر .
احلق في تشكيل أو االنضمام إلى النقابات أو املنظمات األخرى؛
حق املوظفني في انتخاب ممثليهم؛
املمارسة احلرة للحقوق النقابية

تدين جي سي ديكوجميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري ،وال يجوز لها االشتراك في أي شكل من
أشكال العمل القسري أو اإلجباري ،وف ًقا التفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  29ورقم . 105

تدين جي سي ديكوعمالة األطفال ،وتتعهد بعدم توظيف أي شخص أصغر من السن التي يكون فيها التعليم
إلزام ًّيا في تلك الدولة ،وفي كل األحوال أصغر من سن  15سنة ،وف ًقا التفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم
 138ورقم .182

تدين جي سي ديكو التمييز في عالقات العمل ،وتلتزم بتعيني الرجال والنساء على أساس مزاياهم الفردية
دون اعتبارات خاصة للعرق أو اللون أو الدين أو اجلنس أو احلالة االجتماعية أو الرأي السياسي أو التوجه
اجلنسي أو األصل القومي أو االجتماعي وتوفير األجر املتساوي للعمل املساوي له في القيمة والفرص
املتكافئة ،وتوفير املعاملة املتساوية جلميع املوظفني احلاليني واحملتملني ،وف ًقا التفاقيتي منظمة العمل الدولية
رقم  100و رقم . 111
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اللتزامات
5-4

صحة العمال وسالمتهم

6-4

عدد أيام العمل وأسابيع العمل

7-4

احلق في أجر عادل

8-4

احلق في إجازات مدفوعة األجر

9-4

احلق في التدريب

تلتزم جي سي ديكو باحترام القوانني والقواعد الوطنية واحمللية فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية في مكان العمل
مع تطبيق أفضل املمارسات اخلاصة مبكان العمل في الصناعة ،وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم .155

تلتزم جي سي ديكو باحترام اللوائح الوطنية واحمللية فيما يتعلق باحلدود اخلاصة بعدد أيام العمل وإدارة لوائح
العمل اإلضافي ،وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم . 30
تلتزم جي سي ديكو مبنح كل موظف يوم واحد على األقل في األسبوع ،وف ًقا التفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 14
ورقم  ،106إال في ظروف استثنائية لفترة زمنية محدودة حسبما ُيسمح به مبوجب القوانني واللوائح الوطنية .

تلتزم جي سي ديكوبـ :
املشاركة في سياسات األجور التي تفي أو تتجاوز احلد األدنى من متطلبات األجور القانونية التي
حتددها اللوائح الوطنية أو احمللية
توفير قسيمة أجر جلميع املوظفني في كل مرة يتم فيها الدفع للموظف املدفوع له
توفير أجر لكل موظف يكون كافي ،على األقل ،لتلبية االحتياجات األساسية احملددة للموظفني مبا يتعلق
بالدولة التي يعملون فيها

تلتزم جي سي ديكوبأن تُق ِّدم جلميع موظفيها ،وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،132ما ال يقل عن ثالثة
أسابيع عمل من أيام اإلجازات مدفوعة األجر كل سنة من اخلدمة ،وذلك بعد وضع حد أدنى ملدة محددة على النحو
الذي يكون قاب ًال للتطبيق ،وتخضع للمفاوضة املشتركة و القواعد واللوائح واملمارسات األخرى املطبقة محل ًّيا .

تلتزم جي سي ديكو بتوفير أدوات التدريب والتطوير الالزمة ملوظفيها .
10-4

إدانة جميع أشكال التحرش والعنف

تقر جي سي ديكوبحق كل موظف في أن ُيحت َرم و ُيعا َمل بكرامة ،وتقر ً
أيضا مبسؤوليتها في خلق مكان عمل خالي من
ألي من موظفيها .و تدين جي سي ديكو و ال تتسامح مع أي شكل من أشكال التحرش أو السلوك
أشكال التحرش ٍّ
نوع كان .
العدواني أو العدائي من أي ٍ
11-4

إعادة توزيع املوظفني في حال إعادة الهيكلة

إذا ما ُطلِب حذف وظيفة ما بسبب إعادة الهيكلة بحيث تخضع للقواعد واللوائح واملمارسات املطبقة داخل ًّيا ،ففي تلك
احلالة سوف تفضل جي سي ديكو :
التشاور مع ممثلي املوظفني عند وجودهم ،وحسب ما يكون مطلو ًبا مبوجب القانون احمللي ،في أقرب وقت
ممكن؛
عرض فرص ،حيثما أمكن ،إعادة توزيع داخل الشركة في منطقة جغرافية ألقرب مكان ممكن إلى موقع
املوظف املتضرر بإعادة هيكلة الوظيفة
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اللتزامات
12-4

احترام اخلصوصية وحماية املعلومات الشخصية

13-4

احلق في املشاركة في احلياة العامة

14-4

احلق في الضمان االجتماعي

15-4

التوازن بني العمل واحلياة الشخصية

16-4

اإلجازات املتعلقة باألسرة

17-4

حماية احلقوق املرتبطة بقدوم مولود جديد

تلتزم جي سي ديكو باحترام سرية املعلومات الشخصية وخصوصيتها وذلك ملوظفيها وعمالئها وحاملي األسهم
اآلخرين ،وتضمن احلفاظ على البيانات املطلوبة ملزاولة أعمالها ،وف ًقا للوائح الوطنية واحمللية املعمول بها.

حتترم جي سي ديكو حق كل موظف في املشاركة في األنشطة العامة (مبا في ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر،
األنشطة السياسية) ،طاملا أن املوظف ال ُيثل أو يسمح ألي شخص أن يعتقد أنه/أنها يتحدث أو يتصرف نيابة عن
جي سي ديكو و أن هذا ال يعد انتها ًكا حلقوق أي شخص آخر.
تلتزم جي سي ديكو بتوفير الوقت جلميع املوظفني للتصويت في االنتخابات ،إذا كان وقت التصويت يحدث خالل
.ساعات العمل أو إذا كان جدول عمل املوظف ال يسمح بالوقت للتصويت قبل أو بعد ساعات العمل .

تلتزم جي سي ديكو باملساهمة في أنظمة الضمان االجتماعي اإلجباري املعمول بها في كل دولة من الدول التي تعمل
فيها املجموعة.
في إطار تقدمي مزايا للموظفني ،تسعى جي سي ديكو إلى النظر ،ألقصى حد ممكن وعملي ،ألي فجوات حتدث في
أنظمة الرعاية التي توفرها الدولة املتوفر فيها بشكل عام هذه املزايا ،مثل :الرعاية الطبية أو تغطية العجز أو التقاعد،
وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم . 102

تقر جي سي ديكو بحق كل موظف في احلفاظ على التوازن بني عمله/عملها وحياته/حياتها الشخصية.

تقر جي سي ديكو بحق املوظفني في احلصول على إجازات متعلقة باألسرة واألحداث الطبية باالرتباط بأحكام
املفاوضة املشتركة وغيرها من اللوائح الداخلية حسبما يقتضيه احلال .وخالل هذه الفترة ،سوف تبذل الشركة
قصارى جهدها حتى يتاح للموظف الذي يحصل على إجازة نفس وظيفته أو وظيفة على نفس املستوى عند عودته/
عودتها إلى العمل في نهاية إجازته/إجازتها ،وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  103وغيرها من قوانني
اإلجازات املرضية الداخلية املطبقة.

تدرك جي سي ديكوأهمية قدوم مولود جديد في األسرة ،لذلك يحق لكل موظف احلصول على إجازة من العمل في
مثل تلك األوقات .حيث متتثل جي سي ديكو جلميع سياسات اإلجازات املعمول بها مبوجب القانون ،شريطة أال ميدد
املوظف وقت إجازته/إجازتها بعد الوقت املسموح به في القانون أو اللوائح أو املمارسات املعمول بها ،ويتاح للموظف
الذي يحصل على إجازة نفس وظيفته أو وظيفة على نفس املستوى عند عودته/عودتها إلى العمل في نهاية إجازة
األبوة/األمومة املرتبطة بقدوم مولود جديد.
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إنفاذ امليثاق

1-5

التزامات املجلس التنفيذي

2-5

نشر امليثاق

3-5

مسؤولية اإلدارة الداخلية

إن لتنفيذ هذا امليثاق أهمية بالغة لدى جي سي ديكو ،وعليه يكون عضو املجلس التنفيذي مسؤو ًال بشكل
مباشر عن توصيل هذا امليثاق والقيم االجتماعية املذكورة فيه على نحو مناسب في كل أرجاء املجموعة.

ينبغي أن يتاح امليثاق الدولي للقيم االجتماعية األساسية اخلاص بجي سي ديكو لكل موظف عند انضمامه
إلى الشركة ،وذلك في جميع الواليات القضائية التي تعمل فيها جي سي ديكو .وسوف يتاح هذا امليثاق
على الشبكات الداخلية اخلاصة باملجموعة ،بالعديد من اللغات املنطوقة داخل املجموعة ،وكذلك على املوقع
اإللكتروني اخلاص باملجموعة أو بنا ًء على طلب من إدارة املوارد البشرية و/أو اإلدارة القانونية لكل كيان من
املجموعة.

يتطلب من مسؤولي ومديري جي سي ديكو اس ايه والشركات التابعة لها ضمان توافر امليثاق الدولي للقيم
االجتماعية األساسية اخلاص بجي سي ديكو اس ايه لكل موظف ،بغض النظر عن األقدمية أو املنصب،
وتطبيقه على أساس ثابت .
تكون اإلدارة الداخلية ،في أي والية قضائية تتعامل فيها جي سي ديكو،مسؤولة عن ضمان االمتثال وتطبيق
املبادئ واملعايير املنصوص عليها في هذا امليثاق .و تقوم كل دولة بتطوير خطة عمل محلية تُطبق هذه املعايير
على املستوى احمللي .تتضمن خطة العمل متطلبات التدقيق التي ترصد أن املعايير احمللية ،على األقل ،تتفق
مع هذا امليثاق وحتترم حقوق كل موظف على النحو املنصوص عليه فيه.
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االمتثال

إنفاذ امليثاق

يلتزم صاحب العمل بتوفير هذا امليثاق لكل موظف جديد عند دخوله الشركة .كما سيتم تقدمي هذا امليثاق،
حسبما يقتضي احلال ،إلى أي هيئة من الهيئات التمثيلية للمفاوضة املشتركة .كما يجب إتاحة هذا امليثاق
جلميع املوظفني على شبكة اإلنترانت احمللية.
رهنًا بالقواعد واللوائح واملمارسات املطبقة محل ًّيا ،يجب على كل كيان محلي تابع جلي سي ديكو أن يقوم
بإجراء ميكن للموظفني مبوجبه اإلبالغ عن مخاوفهم بحرية والتحقيق في جميع ادعاءات عدم االمتثال لهذا
امليثاق ،وفي حالة تأكيد عدم االمتثال يتم حل ذلك العدم .
4-5

إجراءات التنبيه

إذا توصل أحد املوظفني إلى أن أحد القيم االجتماعية املنصوص عليها في هذا امليثاق ال يتم االمتثال
لها أو اعتقد أنه تنتهك تلك القيمة قري ًبا ،فسيكون لديه/لديها احلق في التنبيه املنصوص عليه في قانون
 2017/03/27فيما يتعلق بواجب الشركة لتنبيه الشركات األم والشركات املقدمة للتعليمات .
تكون ممارسة حق التنبيه ذلك كما يلي:
كخطوة أولى ،إحالة املسألة إلى املنصب األعلى منه/منها في السلم الوظيفي
ثم؛ كخطوة ثانية ،إذا كانت املشكلة ال ميكن حلها من خالل صاحب املنصب األعلى في السلم
ً
األخيرمرتبطا بشكل مباشر بالسلوك املدان ،يتم تقدمي التقرير إلى أمانة
الوظيفي ،أو إذا كان الشخص
جلنة حفظ امليثاق
يجب تقدمي هذا التقرير إلى أمانة «جلنةحفظ امليثاق»؛ إما عن طريق منوذج التنبيه اإللكتروني املتاح على
اإلنترنت أو املوقع اإللكتروني الذي ميكن الوصول إليه على مستوى كل فرع تابع للمجموعة ،أو مباشرة عن
طريق الهاتف رقم ()+ 33 1 30 79 79 11عبر خط مخصص وآمن .
في حالة عدم وجود رد من متلقي التقرير في فترة زمنية معقولة ،يتم إرسال هذا التقرير إلى السلطة
القضائية أو السلطة اإلدارية أو اجلمعيات املهنية .و كملجأ أخير ،إذا لم تعالج أي من هذه الهيئات هذا
التقرير في فترة ثالثة أشهر ،يتم نشر التقرير .
وفي إطار ذلك اإلجراء ،لن تفرض املجموعة أو تتسامح في أي عِ قاب أو فصل أو أي إجراء متييزي ،بشكل
مباشر أو غير مباشر،نحو املُبلِّغ بحسن نية ،حتى وإن تبني أن احلقائق غير دقيقة أو ال تخرج إلى أبعد من
ذلك .وباملثل ،ال ميكن رفض الشخص من إجراء التعيني ،أو من إتاحة فترة تدريب عملي أو فترة تدريب مهني
له ،بسبب البدء بالتنبيه في إطار ذلك اإلجراء .
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