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العنوان زورونا على 



 .
ً
بلدا  130 من  أكثر  في  نشاطاتها  تمارس  وهي  الدولية،  والغاز  النفط  شركات  أكبر  من  واحدة  توتال 

استكشاف  الصناعتين:  هاتين  قطاعات  جميع  في  مهاراتهم  ينّمون  متعاون   100  000 تعّد  وهي 
وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، التكرير، الكيمياء، التسويق، الطاقات الجديدة. وهكذا، فإنهم يساهمون 

.
ً
 ومستقبال

ً
الطاقة، حاليا العالمي على  الطلب  تلبية  في 

www.total.com

آداب السلوك
المثالّي السلوك   - المسؤولية   - االحترام 



2015 إصدار شباط/فبراير   - اإلنكليزية  المرجعي في  األصلي  النّص  العربّية مترجمة عن  النسخة  إن هذه   
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وبقاءنا على إ نمّونا  فإن  وبالتالي  دة، 
ّ

بيئات معق تشمل   
ً
بلدا  130 أكثر من  نعمل في  ننا 

المدى الطويل يرتكزان على مشاطرة ثالث قيم توّجه جميع نشاطاتنا:

االحترام والمسؤولية والسلوك المثالي
يشرح  كما   .

ً
يوميا الثالث  القيم  لهذه  ممارستنا  كيفية  السلوك«  »آداب  كــّراس  يصف 

باسمنا. الذين يعملون  لمعاونينا ولجميع  التوجيه  ر 
ّ

ويوف إزاء شركائنا  عاتنا 
ّ

وتوق التزاماتنا 

إن القيم الثالث التالية التي ترتدي األولوية بالنسبة ألعمالنا، 
سم باألهمّية نفسها بالنسبة لنجاحنا كشركة مسؤولة:

ّ
تت

 االلتزام بأعلى مستويات السالمة واألمان في عملياتنا كما بالنسبة لحماية الصّحة والبيئة.

 والممارسات 
ّ

 التطابق مع أعلى مقاييس النزاهة، والسّيما عن طريق تدارك الرشوة والغش
للتنافس. المناهضة 

.
ً
 احترام مقاييس حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا

د من احترام مبادئنا في العمل هما من مسؤولية اإلدارة في 
ّ

القيم والتأك إن نشر هذه 
كّل وحدة من وحدات المجموعة.

آداب  بتطبيق  ق 
ّ
يتعل ما  كّل  في  للمجموعة  التابعة  األخالق  بلجنة  االتصال  ويمكنكم 

التي قد تظهر  الحّساسة  القرارات  اتخاذ  السلوك، والسّيما في ما يخّص مساعدتكم على 
لمهامكم. ممارستكم  خالل 

يتوافق  بما  باألعمال  سنضطلع   
ً
وأفرادا  

ً
جميعا أننا  من  التنفيذية،  واللجنة  أنا  واثقون،  نحن 

، ونوفر القيمة 
ً
ا مستديما ن من أن نبني نموًّ

ّ
، سنتمك

ً
مع آداب السلوك هذه. وبالعمل معا

أفضل. التزامنا بطاقة  ز 
ّ

لجميع شركائنا، ونعز

بويانيه  باتريك 
العام المدير 
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ما هي
آداب السلوك؟

tt .تشرح دور لجنة األخالق

tt  التساؤل حال  في  النصح  ر 
ّ

توف
القلق. أو 

tt  ــة حــول ــي ــذكــر مــصــادر إضــاف ت
المواضيع. مختلف 

tt  وّجه سلوك
ُ
ت التي  القيم  تعرض 

المجموعة.

tt  ــال« في ــوتـ تــبــّيــن مــبــادئ »تـ
مختلف  تجاه  والتزاماتها  األعمال 

المتعاملين.

tt  معاونينا من  عه 
ّ

نتوق ما  تحّدد 
في  كما  اليومية  قراراتهم  في 

المتعاملين. مع  عالقاتهم 

مشترك  مــرجــعــي  مستند  ــســلــوك  ال آداب  ــّراس  ــ ك إن 
كما  العالم،  أنحاء  سائر  في  ومعاونينا  مديرينا  لجميع 
والبلدان  والمقاولون  الزبائن  معنا:  المتعاملين  لمختلف 

والمساهمون. المحلية  والمجتمعات  المستضيفة 

محّددة:  مسؤوليات  المديرين  عاتق  على  وتقع 
tt  مبادئنا أن  من  د 

ّ
التأك عليهم 

التقّيد  ويتّم  مطّبقة  العمل  في 
بها.

tt  مثالّي بشكل  التصّرف  عليهم 
قيمنا. يجّسد 

tt  ــى ــوع إل ــرجـ ــهــم الـ ــرض ب ــت ــف ُي
فرقهم  أعضاء  مع  السلوك  آداب 
فهموها  هــؤالء  أن  من  د 

ّ
والتأك
.
ً
جّيدا

tt  
ً
مناخا يجدوا  أن  عليهم  يتعّين 

بما  الــرأي  ــداء  وإب المصارحة  من 
أّي  مناقشة  للمعاونين  يتيح 

موضوع.

التي  العمل  مــبــادئ  يفهموا  أن  معاونينا  جميع  على 
السلوك وأن يتقّيدوا بها. تتضّمنها آداب 

في  وشركائنا  معنا  والمتعاقدين  موّردينا  مــن  ع 
ّ

ونتوق
لمعاييرنا،  مساوية  معايير  التنفيذ  موضع  يضعوا  أن  األعمال 

إزاء معاونيهم. والسّيما 

آداب
السلوك 

 من هم
لمستخِدمون  ا
المستهَدفون؟ 
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للمجموعة التابعة  األخالق  لجنة 
إطار عملّياتنا. السلوك في  آداب  العامة الحترام  المراقبة  مسؤولة عن 

مة 
ّ

لمنظ األساسية  االتفاقات 
الدولية العمل 

بشأن  الطوعية  المبادئ 
اإلنسان األمن وحقوق 

األعمال  بشأن  التوجيهية  "المبادئ 
أقّرها  اإلنسان كما  وحقوق  التجارية 
األمم  اإلنسان في  مجلس حقوق 
2011 المتحدة عام 

لألمم  العالمي  االتفاق 
لمتحدة ا

لمنظمة  األساسية  المبادئ  إن 
االقتصادية  والتنمية  التعاون 
المتعّددة  بالشركات  الخاصة 
لجنسيات ا

العالمي  اإلعالن 
اإلنسان لحقوق 

المجموعة،  السارية وقواعد  القوانين   مع 
ً
تمشيا

المذكورة  األعمال  لمبادئ  مخالفة  أّي  فإن 
قانونية. و/أو  داخلية  عقوبات  إلى  تــؤّدي  قد 

tt  والسالمة والصحة  األمان  أعلى معايير  تأمين  إلى  »توتال«  تسعى 
التي تعمل فيها. البيئة في جميع األماكن  واحترام 

tt  على مبدأ »التسامح 
ً
 مرتكزا

ً
تمتلك »توتال« برنامَج مطابقة صارما

المناهضة  القوانين  انتهاكات  وكشف  لتفادي   
ً
ومصّمما الصفر«، 

العالم بأسره. لالحتكار والفساد والرشوة في 

tt  اإلنسان حقوق  معايير  باحترام  عملّياتها،  إطار  في  »توتال«،  تلتزم 
..
ً
دوليا بها  المعترف 

مبادئ  ثالثة 
طابع  ترتدي 
األولوّية

بالمبادئ  »توتال«  تلتزم 
في: عنها  المنصوص 
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مات الدولية، الحكومية 
ّ

إننا نلتزم مع المنظ
قة 

ّ
المتعل األمـــور  فــي  الحكومية،  وغير 

المشاغل  مع  نتجاوب  أننا  كما  بعملّياتنا 
التي تعّبر عنها. 

 
ً
مرجعا هــذه  العمل  مــبــادئ  ل 

ّ
تشك

مع   
ً
تماما تتماشى  وهــي  للمجموعة، 

لصالح  المستمّر  النمّو  إلى  الرامية  أهدافنا 
على  ومعاونيها  وزبائنها  مساهميها 
التنمية  فــي  بــذلــك  مشاركة  ــواء،  سـ حــّد 
التي  ــلــدول  ل االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

نعمل فيها.

إننا ــة،  مــســؤول صــنــاعــيــة  شــركــة   بصفتنا 
ملتزمون بدعم استخدام فّعال لمصادرنا 

من الطاقة ولمنتجاتنا. 

ــار احــتــيــاجــات  ــب ــت ــأخــذ بــعــيــن االع كــمــا ن
األجيال  ومصالح  الحاليين  المستهلكين 
باتجاه  نشطة  ســيــاســة  ولــديــنــا  المقبلة. 
 
ً
متكامال  

ً
جزءا ل 

ّ
تشك التي  البيئة  حماية 

التي  المستديمة  التنمية  استراتيجية  من 
المعلومات  بشأنها  نقّدم  والتي  ننتهجها 

بشفافية وانتظام.

إننا نتقّيد بجميع القوانين والمعايير الوطنية 
يوجد  وحيث  التطبيق.  الواجبة  والــدولــيــة 
السلوك  وآداب  قانوني  موجب  بين  تباين 
أعلى  تطبيق  إلى  نسعى  ننتهجها،  التي 

المعايير.

مبادئ
األعمال

والدولية  الوطنية  والمعايير  القوانين  نحترم جميع 
التطبيق القابلة 
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المجموعة التزامات 

تنميتنا،  فــي  معاونينا  نشمل  إنــنــا   .3
المعلومات  توزيع  مباشرة  طريق  عن 
واللجوء  االستشارة  أو  وتسهيله،  المالئمة 

المستمّر.  الحوار  إلى 

 لظروف عمل 
ً
 خاصا

ً
انتباها نولي  2. إننا 

ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  والســّيــمــا  المعاونين، 

وحّرية  التمييز  وعدم  فرد  كّل  باحترام 
الجماعية،  المفاوضة  واتــفــاق  التنظيم 
وكذلك حماية صّحتهم وسالمتهم. وال 

التحّرش. أشكال  بأّي شكل من  نقبل 

الشركة  في  العاملين  جميع  يخضع   .1
األهـــداف،  فــيــه  ــّدد  ــح

ُ
ت ســنــوي  لتقييم 

السلوك،  آداب  ــرام  واحــت األداء  وُيــقــّيــم 
التي  المهنّية  السيرة  تنمية  ــنــاقــش 

ُ
وت

المالئم. التدريب  يسّهلها 

بالنسبة   
ً
حاسما  

ً
عامال التنّوع  نعتبر   .6

على  ــا  ــن وقــدرت وجــاذبــيــتــنــا  لتنافسّيتنا 
تنمّية  نؤّمن  أننا  كما  والتكّيف.  االبتكار 
المهنية،  ومساراتهم  معاونينا  مؤهالت 
أو  األصـــل  على  قــائــم  تمييز  أّي  دون 
التوّجه  أو  العجز  أو  العمر  أو  الجنس 
االنتماء  أو  الجنسية  الهوية  أو  الجنسي 
نقابية  أو  دينية  أو  سياسية  منظمة  إلى 

أقلّية. أو 

على  بناء   
ّ
إال المعاونين  نعّين  ال  إننا    .5

المهارات  وعلى  المجموعة  احتياجات 
ح. 

ّ
مرش لكّل  الشخصية 

وباألخّص  الخاصة  الحياة  نحترم  إننا   .4
المعاونين  لجميع  الشخصية  المعطيات 

والمتعاملين. 
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قَيمنا  ُيحيوا  أن  معاونينا  جميع  على 
نسّميه  أن  يمكن  بما  ي 

ّ
التحل خالل  من 

»موقف  تمّيز  التي  الجوهرية  التصّرفات 
توتال«، وهي اإلصغاء، والدعم المشترك، 

وتخّطي الوظائف، والجرأة.

من   
ً
دائما دوا 

ّ
يتأك أن  المعاونين  وعلى 

اليومية  بأعمالهم  يضطلعون  أنــهــم 
بالتطابق مع آداب السلوك.

مديرينا  والء  في  الثقة  كــّل  واثــقــون  إننا 
ومعاونينا واندفاعهم وكفاءتهم ووعيهم 

بالمسؤوليات. 

كما أننا على يقين من أن تنميتنا تعتمد 
على الثقة واالحترام القائم بين المجموعة 
العاملين  بــيــن  كــمــا  فيها  والــعــامــلــيــن 

أنفسهم.

معاونونا
 إلى شروط عمل معاونينا، 

ً
 خاصا

ً
انتباها نولي 

وبنوع خاص إلى احترام كّل فرد
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5. احترام السّرية والملكية الفكرية والصناعية 
 يفصح المعاونون بطريقة شفهية أو كتابية أو إلكترونية 

ّ
يجب أال

عن المعلومات السرية. كما عليهم التقّيد بالقواعد التي تحكم 
 حتى بعد 

ً
الملكية الفكرية والصناعية. ويبقى هذا االلتزام قائما

ف الشركة. 
ّ

أن يترك الموظ

6. تفادي جرم المّطلع على سّر 
التداول  جريمة  هي  الداخلية  المعلومات  على  التّطلع  جريمة 
للجمهور  معلنة  غير  سّرية  معلومات  باستعمال  البورصة  في 
وُينتظر  أخــرى.  سندات  أو  الشركة  في  أسهم  بيع  بهدف  بعد، 
صال بالقسم القانوني الذين يتبعون له إذا ما 

ّ
من المعاونين االت

ساورهم الشّك.

7. استعمال الموارد في مجالي المعلوماتية 
صاالت 

ّ
واالت

موارد المجموعة في مجالي المعلوماتية واالتصاالت، مخّصصة 
معقولة  بصورة  باستعمالها  ُيسمح  وقد  المهني.  لالستعمال 

ألسباب شخصية ضمن حدود القوانين والقواعد الداخلية.

8. االنخراط في نشاطات سياسية 
سياسية.  نشاطات  في  كأفراد  االشتراك  بحق  لمعاونينا  نعترف 

وفي هذه الحالة، ننتظر من معاونينا: 
- اإلشارة بوضوح إلى أنهم  ال يمثلون »توتال« 

 للمصالح.
ً
- إبالغ رؤسائهم إذا كانت نشاطاتهم قد تخلق تعارضا

1. حقوق اإلنسان 

ل تنّبه المعاونين والتزامهم الشخصي بحقوق اإلنسان في 
ّ

يشك
لحقوق  »توتال«  دليل  ر 

ّ
ويوف أساسّيين.  أمرين  اليومية  النشاطات 

عاتنا.
ّ

اإلنسان المعلومات المفّصلة حول التزاماتنا وتوق

2. السالمة والصّحة واألمن والمجتمع والبيئة 
اليومية  نشاطاتهم  فــي  واعــيــن  يكونوا  أن  المعاونين  على 
تفادي  على  وعي  بكّل  السهر  مع  الشخصية،  بمسؤوليتهم 
بالمجتمعات  أو  بالبيئة  اإلضــرار  أو  بالصّحة  اإلســاءة  أو  الحوادث 
ية. وُينتظر من المعاونين أن يفهموا المعايير الداخلية وتأثير 

ّ
المحل

عملياتنا على حّد سواء، وأن يحّسنوا إدارة المخاطر.

3. رفض جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة 
والغش والممارسات غير التنافسية 

هذه  حــول  الصفر«  »التسامح  قوامها  مقاربة  الشركة  لــدى 
المسائل، وهي ملتزمة بأعلى معايير النزاهة. وعلى المعاونين 
أن يبنوا عالقات سليمة مع جميع المتعاملين معنا، وأن يتفادوا 
يحّددوها  وأن  ــه.،  ب ص 

ّ
المرخ اإلطــار  تتجاوز  قد  التي  الحاالت 

األعمال  في  النزاهة  حــول  »تــوتــال«  دليل  ر 
ّ

ويوف ويعالجوها. 
وننتظر  التطبيق  القابلة  بالقواعد  التقّيد  إلى  الرامية  التوصيات 
المطابقة  فرق  وإلى  القانوني  القسم  إلى  الرجوع  من معاونينا 

لالسترشاد.

4. التصريح عن تعارض المصالح
ُينتظر من المعاونين أن يكشفوا عن حاالت تعارض المصالح. 
واإلبالغ عنه يقود  الكامن  أو  القائم  المصالح  إن تحديد تعارض 
إلى إمكانّية إدارة الخطر. ويمكن للمعاونين التقليل من تعارض 

المصالح الكامن من خالل:
ب اقتناء أّي مصلحة في أعمال منافٍس أو موّرٍد أو زبون 

ّ
- تجن

دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من رؤسائهم؛
قبل  الشركة  خارج  مهني  نشاط  أي  ممارسة  عن  االمتناع   -
يعملون  كانوا  إذا  خّطية  موافقة  على  رؤسائهم  الحصول من 

لدى »توتال« على أساس دوام كامل.
وتجدون المزيد من اإلرشادات في دليل »توتال« الخاص بالنزاهة 

في األعمال.

حقوق اإلنسان والسالمة:  إن االستخدام المتناسب للقّوة وتقييم 
المخاطر وتفاعلها مع القوى العامة والخاصة في سياق سالمة 
أفضل  الشركة  تكون  أن  التي تضمن  معاونينا ومواقعنا، هي 

 في البيئة المحلية.
ً
اندماجا

لتحّديات  أمثلة ملموسة  اإلنسان  لحقوق  »توتال«  دليل  يعرض 
أو  لمشورة  بحاجة  كنتم  وإن  التوجيهات.  ر 

ّ
ويوف اإلنسان  حقوق 

أو  القانوني  بالقسم  أو  برئيسكم  االتصال  تترّددوا في  ال  نصيحة، 
لجنة األخالق.

 لتأثير عملياتنا، علينا 
ً
حقوق اإلنسان والمجتمعات المحلية:  نظرا

ومشاغلها  ية 
ّ
المحل المجتمعات  لحقوق   

ً
خاصا  

ً
انتباها نولي  أن 

في البلدان التي نعمل فيها )على سبيل المثال، حماية البيئة أو 
حقوق الملكية أو غيرها من الحقوق ذات الصلة(.
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تطلبون من معاونيكم 
احترام حقوق اإلنسان. 
ما هي حقوق اإلنسان 
»توتال«  لشركة  بالنسبة 
وما عالقتها بي؟

3
جميع  رفض 

الفساد،  أشكال 
الرشوة  بما في ذلك 
والممارسات  والغش 

التنافسية   غير 
•

5
السّرية  احترام 

الفكرية  والملكية 
 والصناعية 

•

6
تفادي جرم 

سّر  على   المّطلع 
•

7
استعمال   

الموارد في مجالي 
تية  لمعلوما ا

صاالت
ّ
واالت

•

2
والصّحة  السالمة 

والمجتمع  واألمن 
لبيئة وا
•

4
تعارض  عن  التصريح 

 المصالح 
•

1
اإلنسان   حقوق 

•

8
في  االنخراط 

سياسية   نشاطات 
•

اليومية   من أنهم يضطلعون بأعمالهم 
ً
دوا دائما

ّ
على المعاونين أن يتأك

بالتطابق مع آداب السلوك

المجموعة تنتظره  ما 

جواب »توتال«:
 
ً
إن احترام حقوق اإلنسان مطلٌب رئيسي بالنسبة لنا، إذ نعمل في بيئات متنّوعة غالبا

دة. ولقد حّددنا ثالثة مجاالت نعتبرها متالئمة مع عملّياتنا:
ّ

ما تكون معق

بشروط  مواقعنا،  في  اإلنسان  حقوق  ق 
ّ
تتعل  : العمل  مكان  في  اإلنسان  حقوق 

معنا  والمتعاقدين  موّردينا  بمعاوني  وكذلك  عملهم  وظروف  المعاونين  تعيين 
الحّد  على  والحصول  والتحّرش  التمييز  رفض  المثال،  سبيل  )على  سواء  حّد  على 

األدنى لألجور وحّرية التنظيم، الخ...(.
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تؤّمن  أن   
ً
دائما وتحاول  جودة،  ذات  وخدمات  منتجات  زبائنها  إلى  »توتال«  تقّدم 

الخاصة. باتهم 
ّ
تنافسّية وفق متطل أداء بأسعار  لهم أفضل 

باستمرار  ونحّسن  ونقّيم  نراقب  أننا  كما  زبائننا،  احتياجات  إلى  متنّبهين  ونبقى 
الفّعالة  والطاقة  والسالمة  الجودة  نقّدم  بحيث  وعملّياتنا،  وتقانتنا  منتجاتنا وخدماتنا 

التنمية واإلنتاج والتوزيع. واالبتكار في كّل مرحلة من مراحل 

الزبائن

احترام مصالح كّل  والمتعاقدين معها في  إزاء موّرديها  ل سياسة »توتال« 
ّ
تتمث

مبنية  وهي  وإنصاف.  بشفافية  بشأنها  التفاوض  تّم  تعاقدية  شروط  ضمن  طرف 
التعّهدات. الحوار والمهنّية واحترام  على ثالث دعائم: 

: ــا ــن ي د ّر مــو مــن  ــتــظــر  ــن ن
tt  للمعايير  

ً
خاصا  

ً
انتباها يولوا  أن 

ــقــة بــحــقــوق 
ّ
واإلجـــــــراءات الــمــتــعــل

اإلنسان لديهم، بما في ذلك شروط 
فيهم.

ّ
موظ عمل 

tt  أو مماثلة  بمبادئ  يلتزموا  أن 
مساوية لمبادئنا حول آداب السلوك، 
ــي »مـــبـــادئ  ــّددة فـ ــحــ ــي مــ ــ وه
المشتريات«،  في  األساسية  األعمال 

للمراجعة. بالخضوع  يقبلوا  وأن 

tt  مــوّرديــهــم أن  مــن  ــدوا 
ّ

يــتــأك أن 
الباطن  من  معهم  والمتعاقدين 
لمبادئنا. يحترمون مبادئ مساوية 

الموّردون 
والمتعاقدون

تريدون إظهار صورتكم 
كشركة مسؤولة. ماذا 
األداء  لتحسين  تفعلون 
لمنتجاتكم  البيئي 
وخدماتكم؟

موّردين،  بصفتنا 
ا أن نستند 

ّ
عون من

ّ
تتوق

أو  إلى معايير مماثلة 
ما  لمعاييركم.  مساوية 
هي معايير »توتال« 
للنزاهة؟ بالنسبة 

جواب »توتال«:
للتشغيل  االجتماعي«  »ترخيصنا  شروط  من  شرط  المستديمة  بالتنمية  التزامنا  إن 
وبقائنا على األمد الطويل. ولقد قمنا، في السنوات األخيرة، بتنمية حلول لتوفير الطاقة 
ر جودة 

ّ
لها تأثير منخفض على البيئة خالل مراحل إنتاجها واستخدامها، ولكنها توف

وأداء أعلى من المنتجات أو الخدمات المنافسة. فعلى سبيل المثال، أطلقنا في عام 
2009 برنامج عالمات »حلول توتال لحماية البيئة« )Total Ecosolutions( ويهدف إلى 
تنمية حلول تساعد زبائننا على التقليل من استهالكهم للطاقة ومن تأثيرهم البيئي. 

يمكنكم إيجاد المزيد من المعلومات على موقعنا اإللكتروني:

جواب »توتال«:
 
ً
 في ضمان أننا جميعا

ً
 نشطا

ً
ا أن يلعب دورا

ّ
ب من كّل فرد من

ّ
إن التزامنا بالنزاهة يتطل

نتصّرف بطريقة مثالية ُيقتدى بها. أما بلوغ أهدافنا على صعيد النزاهة تجاه الشركة 
، وتفادي 

ّ
وفي عالقات أعمالنا، فيعني مكافحة جميع أشكال الرشوة، ورفض الغش

حاالت تعارض المصالح واإلبالغ عنها، والتقّيد بقانون المنافسة، وإتمام تعّهداتنا. هذه 
يوضح هذه  الذي  األعمال«  النزاهة في  توتال حول  »دليل  عات مذكورة في 

ّ
التوق

المسائل من خالل حاالت ملموسة وتوصيات. 

http://total.com/fr/societe-environnement/environnement/solutions-eco-performantes.
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المتعاملون معنا
اآلخرون

إزاء  التزاماتنا وتوقعاتنا  السلوك  تشرح آداب 
نجاحنا  لون مفتاح 

ّ
يشك الذين  المتعاملين معنا 

الطويل المدى  على 
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طريق  عن  المجتمعات  حقوق  ونحترم 
وتخفيفها،  منها  والوقاية  التأثيرات  تحديد 
حياتها،  وأنماط  لبيئاتها  بالنسبة  والسّيما 
طريق  عن   

ً
ضروريا ذلك  يكون  وعندما 

الحوار  إقامة  إلــى  نرمي  العالج.  توفير 
ــع هــذه  ــات الــمــســتــديــمــة مـ ــالقـ ــعـ والـ

المراحل. أبكر  المجتمعات منذ 

آليات  التنفيذ  موضع  ونضع  نصّمم  كما 
تصحيحية،  وعمليات  محلية  شــكــاوى 
الضعيفة،  للمجموعات  بالنسبة  السّيما 

البلديين. بما في ذلك األهالي 

ى »توتال« عملّيات لها آثار اجتماعية 
ّ
تتول

وتتشاور  ي، 
ّ
المحل المستوى  على  وبيئية 

بانتظام. المجتمعات  مع 

في  عملّياتنا،  خالل  من  نساهم،  نحن 
في  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  التنمية 

التي نعمل فيها. البلدان 

الفرص  بتنمية   
ً
خــاصــا  

ً
انــتــبــاهــا ونــولــي 

ية.
ّ
المحل للمجتمعات  بالنسبة 

ت  لمجتمعا ا
لمحلّية ا

لتأمين   
ً
ُيقام عمليا ماذا 

المجموعات  الحوار مع 
المحلية؟

جواب »توتال«:
فرص  صعيد  على  المحلية  المجموعات  لدى  مختلفة  عات 

ّ
توق عملّياتنا  تنشئ  قد 

العمل والتنمية المحلية، الخ... لدى »توتال« »توجيه اجتماعي« يتضّمن قائمة بأهّم 
ق بجميع عملّياتنا، على سبيل المثال، استشارة المتعاملين معنا، 

ّ
إجراءاتنا في ما يتعل

والتأقلم مع السياق المحلي، وإدخال خّطة عمل اجتماعي ونظام َحْوكمة.

دّرب الفرق المحلية على مناقشة هذه األمور مع المجتمعات المحلية وعلى إقامة 
ُ
وت

مشاريع تعود بالنفع على حّد سواء على نشاطاتنا وعلى المجتمعات التي تستضيفنا. 
الداخلية حول محاورة  ة 

ّ
األدل ر لها تشكيلة من األدوات مثل 

ّ
، نوف

ً
ولدعم فرقنا ميدانيا

آليات شكاوى المجتمعات. كما وضعنا أداة هي RMS+ )أداة إدارة  أو  أصحاب الشأن 
المتعاملين( تساعد على تحديد وجهات نظر المتعاملين معنا من خالل النقاشات 

عاتهم. 
ّ

مع المجتمعات المحلية وتنمية خطة عمل مشتركة تتماشى مع توق
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المستضيفة  الدول  تحترم »توتال« سيادة 
العمليات  فــي  ــل 

ّ
الــتــدخ عــن  وتمتنع 

بحقنا،  ونحتفظ  تمويلها.  أو  السياسية 
للحكومات  التعبير  في  الــضــرورة،  عند 
قة 

ّ
المتعل المواضيع  في  موقفنا  عن 

وفي  ومساهمينا،  ومعاونينا  بعملياتنا 
حقوق  احــتــرام  بأهمّية  الــراســخ  إيماننا 

اإلنسان.

األعمال  بشأن  التوجيهية  المبادئ  إن 
مجلس  أقــّرهــا  كما  ــســان،  اإلن وحــقــوق 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 2011، 
باحترام  القائمة  الدول  بالتزامات  تعترف 

وتنفيذها. اإلنسان وحمايتها  حقوق 

البيئة  نحترم  بعملياتنا،  اضطالعنا  عند 
المستضيفة. البلدان  وثقافة  الطبيعية 

 البلدان
لمستضيفة ا

شركة »توتال« عضو 
الطوعية  »المبادئ  في 
حول السالمة وحقوق 
اإلنسان«. عّما ينطوي 
ذلك؟

جواب »توتال«:
في  السالمة  مــوّردو  أولوّياتنا.  أهــّم  من  واحــدة  ومنشآتنا  معاونينا  حماية  ل 

ّ
تشك

الذي  الوقت  في  السالمة،  مخاطر  إدارة  عن  مسؤولون  والخاص  العام  القطاعين 
يضمنون فيه احترام حقوق المجموعات المجاورة.

حول  الطوعية  »المبادئ  احترام  لضمان  الضرورية  التدابير  جميع  خذ 
ّ
نت السبب  ولهذا 

مات غير 
ّ

السالمة وحقوق اإلنسان«. هذه المبادئ تشّجع الحوار بين الحكومات والمنظ
ر التوصيات لصناعات االستخراج كي تدعم حقوق 

ّ
الحكومية وقطاع األعمال، كما توف

اإلنسان عند استخدام موّردي السالمة من القطاع العام أو الخاص.

ولقد أدمجنا »المبادئ الطوعية حول السالمة وحقوق اإلنسان« في سياستنا الخاصة 
سم باألولوّية:

ّ
بالسالمة، وتّم تحديد خمسة مجاالت تت

بشكل  األمن  قوات  نشر  لتنظيم  والدول  التابعة  الشركات  بين  نة 
ّ
إقامة عالقات مقن  -
يتوافق مع مبادئنا.

 
ً
 يتّم سوى على أساس استثنائي وأن يكون مراقبا

ّ
- نقل التجهيزات، والذي يجب أال

ة.
ّ

بدق
ق من إجراءات اختيار شركات السالمة.

ّ
- التحق

- التدريب المحّدد.
- اإلبالغ عن الحوادث.

، إذ أصبحنا من المشاركين الرسمّيين 
ً
دنا التزامنا مجّددا

ّ
وفي شهر مارس/آذار 2012، أك

في هذه المبادرة.
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نبذل  األخرى،  الحاالت  وفي  مشاركة.  بمشروع  م 
ّ

نتحك حيثما  السلوك  آداب  نطّبق 
م بمشروع المشاركة بتطبيق مبادئ 

ّ
الجهود المستمّرة لكي يقوم الطرف المتحك

مماثلة أو مساوية آلداب سلوكنا.

في  الشركاء 
األعمال

 
ً
مربحا  

ً
استثمارا لهم  ــر 

ّ
نــوف أن  هــو  وهدفنا  مساهمينا،  ثقة  كسب  على  نسهر 

.
ً
ومستديما

ة في بياناتنا المالية.
ّ

ونتقّيد بأنظمة البورصة الواجبة التطبيق، ونصّرح عن نشاطاتنا بدق

على  ونحافظ  المساهمين.  لجميع  وكاملة  شفافة  معلومات  بانتظام  ر 
ّ

نوف كما 
إلى  متنّبهين  ونبقى  التواصل.  قنوات  مختلف  خالل  من  معهم  ودائم  اء 

ّ
بن حوار 

أّي موضوع.  عاتهم ومشاغلهم وأسئلتهم حول 
ّ

توق

المساهمون

 
ً
مشروعا ل 

ّ
سنشغ

 مع »توتال« 
ً
مشتركا

كشريك. ما الذي 
ا في ما 

ّ
تنتظرونه من

بالسالمة؟ ق 
ّ
يتعل

قد تكون مشاريع 
»توتال« معّرضة 
لمخاطر محّددة على 
صعيد حقوق اإلنسان أو 
دون 

ّ
تتأك النزاهة. كيف 

من أنكم قادرون على 
الواردة  المبادئ  تطبيق 
في »آداب السلوك«؟

جواب »توتال«:
تميل »توتال« إلى اختيار شركائها في الصناعة واألعمال على أساس قدرتهم على 
والجودة.  والبيئة  والصّحة  السالمة  صعيد  على  والسّيما  العمل،  في  بمبادئنا  التقّيد 
ونسعى إلى أن يتّم إطالعنا بشكل كامل على السياسات واإلجراءات المعتمدة من 
اإلدارة  هيئة  قلق من خالل  أّي  مبّددين  تطبيقها،  كيفية  وعلى  المشترك  المشروع 
المشترك  المشروع  في  شركائنا  مع   

ً
أيضا نعمل  كما  المشترك.  للمشروع  المالئمة 

بالسالمة  ق 
ّ
تتعل ومبادئ  سياسات  المشترك  المشروع  اعتماد  ودعم  تشجيع  على 

تكون مماثلة أو مساوية لمبادئنا.

جواب »توتال«:
مع  نتوافق  أن  نستطيع  أننا  من  د 

ّ
نتأك صعبة،  بيئة  في  استثمار  بأي  القيام  قبل 

التشريعات واألنظمة الواجبة التطبيق، والقيام بعملّياتنا بالتوافق مع آداب سلوكنا.
أصدرنا  وقد  التدريب،  لهم  ر 

ّ
نوف معاييرنا،  احترام  على  معاونينا  مساعدة  أجل  ومن 

في  النزاهة  ودليل  اإلنسان،  حقوق  حول  توتال  دليل  مثل  ومستندات  معايير  عدة 
األعمال. وفي سبيل تأمين المطابقة مع آداب سلوكنا، نطلب من طرف ثالث مستقل 
أن يضطلع بعمليات تقييم أخالقي لعملّياتنا. كما نساهم في مبادرات دولية مثل 
السالمة  حول  الطوعية  »المبادئ  أو  االستخراج«  صناعات  في  الشفافية  »مبادرة 

وحقوق اإلنسان«.
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أّي  زيــارة  مخّولة  األخــالق  لجنة  إن 
للمجموعة.  تابعة  شركة  أو  منشأة 
على  تقييم  عملّيات  جرى 

ُ
ت وهــي 

تطبيق  من  للتحقق  ثالثة  أطراف  يد 
رئيس  ويتابع  العمل،  في  مبادئنا 
نتائج  المجموعة  في  األخــالق  لجنة 

هذه التقييمات.

بانتظام  األخــالق  لجنة  رئيس  يرفع 
التقارير إلى اللجنة التنفيذية وإلى لجنة 
عن  المنبثقة  واألخالقيات  الَحْوكمة 

مجلس اإلدارة.

تلتمس  أن  األخــالق  للجنة  ويمكن 
المجموعة  موارد  من  أّي  مساعدة 
وهي  بمسؤلياتها،  اضطالعها  في 
وثيق  نحو  على  خاص  بنوع  تعمل 
مع القسم القانوني في المجموعة.

ق خــال أل ا ــة  ــجــن ل
tt  ،ــد الـــضـــرورة  تــعــيــد الــنــظــر، عــن

األخالق  بمجال  قة 
ّ
المتعل باإلعالنات 

فـــي الــمــجــمــوعــة، والســّيــمــا مع 
وغير  والحكومية  الدولية  المنظمات 

الحكومية.

tt  إعداد على  الطلب،  عند  تساعد،   
محّددة  سياسات  أو  ممارسات  أّي 

ية.
ّ
محل

tt  تنصح مختلف األقسام المسؤولة 
برامج  في  ــدِرَج 

ُ
ت كي  التدريب  عن 

الــســلــوك،  آلداب   
ً
عـــرضـــا ــب  ــدري ــت ال

قة 
ّ
المتعل الــبــرامــج  ــاص  خ وبــنــوع 

واإلدارة. الجدد  بالمعاونين 

tt  الــســلــوك آداب  أن  مــن  ــد 
ّ

ــأك ــت ت  
أّي  وتقترح  واسع،  بشكل  معّممة 

.
ً
تراه مناسبا تعديل قد 

tt  الــمــعــاونــيــن إلـــــى  تــســتــمــع   
وتدعمهم  اآلخرين  والمتعاملين 

وتنصحهم.

tt  حول اإلدارة  إلى  التوصيات  ترفع   
باألخالق،  قة 

ّ
المتعل المسائل  جميع 

قد  مخاطر  أّية  إلى  انتباهها  وتلفت 
مستوى  على  النشاطات  لها 

ّ
تشك

األخالقيات.

نطاق
اللجنة عمل 
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لجنة األخالق
التابعة للمجموعة

لجنة األخالق في المجموعة مسؤولة عن اإلشراف 
العام على تطبيق آداب السلوك

مختلف  من  وأعضاء  العام،  المدير  الرئيس  يعّينه  رئيس،  من  األخالق  لجنة  ف 
ّ
تتأل

بناًء على اقتراح من رئيس لجنة  التنفيذية   
ُ
اللجنة عّين األعضاَء 

ُ
أنشطة المجموعة. وت

األخالق.

 خبرة واسعة في 
ً
ويكون األعضاء من العاملين في المجموعة وممن لهم جميعا

الفكر الضرورّيين. الرأي وحّرية  مختلف أعمالها والذين برهنوا عن استقالل 

المباشر لرئيس لجنة األخالق في المجموعة. المرجع  العام  المدير  الرئيس  ويكون 

في  الشركاء 
األعمال
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ethics@total.com

ملتزمون  األخالق  لجنة  أعضاء  جميع  إن 
بحماية السّرية والمعلومات الشخصية. ولن 
نقبل االنتقام من معاونين أثاروا أوجه قلق 

عن ُحسن نّية. 

من  معنا  للمتعاملين  يمكن  كذلك 
خارج الشركة االتصال بلجنة األخالق حول 

ق بتطبيق آداب سلوكنا.
ّ
أّي مسألة تتعل

 مسؤولون عن ضمان تطبيق 
ً
نحن جميعا

بحاجة  تكونوا  أن  ونـــدرك  السلوك.  آداب 
أنكم تعملون  دوا من 

ّ
تتأك للنصائح كي 

بشكل يتماشى مع آداب السلوك.

 انفتاح يمكنكم في إطارها 
َ
ونشّجع ثقافة

إثارة همومكم أو وجهات نظركم في ما 
ق بسلوك اآلداب، وكونوا على ثقة من 

ّ
يتعل

أنكم ستجدون الدعم لدى اإلدارة.

إذا كنتم بحاجة لتوجيٍه حول أّي موضوع 
االتــصــال  فـــإن  الــســلــوك،  ــآداب  ــ ب ق 

ّ
متعل

برئيسكم يبقى عادة أفضل االختيارات. وإذا 
الموارد  قسم  فاسألوا   ،

ً
ارتياحا أكثر  كنتم 

ي أو مديرين آخرين.
ّ
البشرية المحل

إبداء الرأي

رفع  بموجبها  انفتاح يمكنكم  ثقافة  نشّجع 
السلوك،  بآداب  قة 

ّ
المتعل وآرائكم  مشاغلكم 

واثقين من أن اإلدارة ستدعمكم

كيف يمكن أن أقّرر بأن 
 ما يثير مسائل 

ً
وضعا

أخالقية؟

صال بلجنة األخالق:
ّ
يمكنكم على الدوام التماس النصائح من خالل االت

جواب »توتال«:
 أن تسألوا أنفسكم: 

ً
ق باحترام قَيمنا، يمكنكم أّوال

ّ
عندما تواجهون مسألة تتعل

هل العمل/القرار شرعي؟
هل هو خال من أّي مصلحة شخصية؟

كيف قد ُيقرأ في مقال صحفي؟
كيف يمكن أن ُيحكم عليه بعد خمس سنوات؟

هل له أثر سلبي على أصحاب الشأن؟

تنا وغيرها من المستندات )راجع القسم »اكتشف المزيد«(.
ّ
 قراءة أدل

ً
يمكنكم أيضا
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شرع مرتبطة

االجتماعية  السياسة 
داخلي( )مستند 

الشراء األساسية  مبادئ 
في األعمال

قواعد وإجراءات مجلس 
اإلدارة

المطابقة  وبرنامج  سياسة 
داخلي( )مستند 

الذهبية في مجال  القواعد 
السالمة

 المبادئ 
لألخالق المالية 

الضغوط  أخالقيات  شرعة 
)اللوبي(

والصّحة  السالمة  شرعة 
والجودة والبيئة 

شرعة استخدام مصادر 
والتواصل اإلعالم  تقنيات 

البلديين  األهالي  شرعة 
والقبائل

شرعة األمن

شرعة إدارة المخاطر 
الداخلية  والرقابة 

والمراجعة

أهّم السياسات والتوجيهات والقواعد

االتحاد  مع  عالمي  اتفاق  على  التوقيع  خالل  من  مسؤول  عمل  كرّب  التزامها   ،5102 الثاني  يناير/كانون  في  توتال،  زت 
ّ

عز
المناجم  قطاعات  في  عامل  مليون  خمسين  النقابي  االتحاد  هذا  ل 

ّ
يمث  .IndustriALL Global Union العالمي  الصناعي 

.
ً
والطاقة والصناعة في 041 بلدا

www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

التوقيع على أّول اتفاق عالمي
IndustriALL Global Union مع االتحاد الصناعي العالمي
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اكتشف
المزيد

—

 مصادر »توتال«

 إن سياسات »توتال« في مسألة األخالق معروضة 
في موقع إنترانت المجموعة المخّصص للمعاونين 

 في موقع الشركة على الشبكة
ً
 وأيضا

www.total.com

التي  اإلنسان  حقوق  سياسة  وتطبيق  فهم  الدليل  هذا  يسّهل 
من  وغيرها  السلوك  آداب  يكّمل  وهــو  ــوتــال«.  »ت تنتهجها 

تدقيقاتها. إتمام  التي تستخدمها »توتال« عند  المصادر 

دليل
اإلنسان حقوق 

المجموعة  في  النزاهة  معايير  بوضوح  الدليل  هــذا  يشرح 
ورفض  الرشوة،  مكافحة  أولوّيات:  خمس  عنها  عّبر 

ُ
ت والتي 

المصالح،  تــعــارض  عــن  والتصريح  االحتيالية،  الــمــمــارســات 
التعّهدات. وتنفيذ  التنافس،  قانون  واحترام 

النزاهة دليل 
األعمال في 
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مبادرة الشفافية في صناعات االستخراج: مبادرة تجمع صناعات االستخراج 
والدول وممثلي المجتمع المدني، وتعنى بتعزيز الشفافية في العمليات 

والمعادن.   النفط  استخراج  الحكومات وصناعات  بين  المبرمة 

www.eiti.org

عام  تأّسست  واالجتماعية:  البيئية  المسائل  حول  والغاز  للنفط  العالمية  الصناعة  جمعية 
1974، وتساعد صناعة النفط والغاز على تحسين أدائها االجتماعي والبيئي عن طريق تنمية 
أفضل الممارسات وتشجيعها وتقاسمها. وبفضل فرق عملها التي يديرها األعضاء، أصدرت 
إدماج  العملية حول كيفية  ة 

ّ
األدل أو  اإلنسان،  التدّرب على حقوق  األدوات كعّدة   من 

ً
عددا

المستوجبة  التدقيقات  أو حول  والصّحية،  البيئية واالجتماعية  اآلثار  تقييم  اإلنسان في  حقوق 
في مجال بحقوق اإلنسان.

www.ipieca.org

صناعات  تجمع  مبادرة  اإلنسان:  وحقوق  السالمة  حول  الطوعية  المبادئ 
االستخراج والدول وممثلي المجتمع المدني لتوفير التوجيهات الملموسة 

بشأن تقييم المخاطر والتفاعل مع قوى األمن العامة والخاصة.  

www.voluntaryprinciples.org

االقتصادية  والتنمية  التعاون  مة 
ّ

منظ مبادئ  االقتصادية:  والتنمية  التعاون  مة 
ّ

منظ
التوصيات للشركات حول  الجنسيات عبارة عن مجموعة من  المتعّددة  بالشركات  قة 

ّ
المتعل

الرشوة،  ومكافحة  المعلومات،  وإفشاء  والبيئة،  اإلنسان،  وحقوق  التوظيف،  مثل  مجاالت 
اعتمادها  منذ  مّرة  من  أكثر  التوجيهية  المبادئ  هذه  ُجّددت  وقد  والضرائب.  والمنافسة، 

في عام 1976. وتّم إقرار آخر مراجعة في 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

آداب السلوك - 27 



المدعوة  األعمال  مؤّسسات  آالف  تجمع  مبادرة  المتحدة:  لألمم  العالمي  االتفاق 
ق بحقوق اإلنسان 

ّ
إلصدار إعالن سنوي بشأن التقّدم الُمحرز حول عشر مبادئ تتعل

الفساد.  والبيئة ومكافحة  العمل  ومعايير 

www.unglobalcompact.org

مجلس  أقّر  اإلنسان:  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  المتحدة  لألمم  التوجيهية  المبادئ 
توضح  التي  المبادئ  من  مجموعة   2011 عام  في  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 

أدوار ومسؤوليات الدول والشركات حول مسائل األعمال وحقوق اإلنسان.  

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

الدولية  والمعايير  االتفاقيات  صدر 
ُ
ت المتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  الدولية:  العمل  مة 

ّ
منظ

الحماية  وتدعيم  الالئقة،  العمل  فــرص  وتشجيع  العمل،  مجال  في  الحقوق  لتعزيز 
بالعمل. قة 

ّ
المتعل المسائل  الحوار حول  وتمتين  االجتماعية، 

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

لمزيد
من المعلومات

—

مصادر خارجية

مات الدولية لمعرفة 
ّ

  زوروا مواقع هذه المنظ
التزامات »توتال« المزيد عن 
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