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الراسخة  القيم  عىل  باالرتكاز  وتطورت  مجموعتنا  تألفت  وقد  إنشائها،  منذ 

والقناعات التي تضمن استدامتها وتوجيه سلوك الجميع:

ويف هذه البيئة الحافلة بالتنافسية، نحن رشكاء مجموعة اكتيا، نتعهد ونلتزم 

بشكل جامعي وفردي باحرتام مبادئ النزاهة، بصورة مستدمية، وذلك مبقتىض 

التوصيات املنصوص عليها من قبل األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.

إن هذا امليثاق األخالقي الذي يتشارك فيه كل فرد من رشكاء املجموعة، يشمل 

بصورة  وإنفاذها  نرشها  نعتزم  التي  وااللتزامات  للقواعد  الجوهرية  العنارص 

يومية يف املجموعة. فنحن نعريه كامل االنتباه بصورة شخصية وبصورة جامعية.

رشكاء  إىل  فحسب  ليس  نقلها  علينا  ويتعني  رضوري.  أمر  قيمنا  فمشاركة 

املجموعة، بل إىل موردينا وعمالئنا ورشكائنا.

االستقاللية، االبتكار، الجودة، التفاعلية.

جان لويس بيش

املدير العام ملجموعة اكتيا



امليثاق األخالقي ملجموعة اكتيا

2

االستقاللية
االسرتاتيجية،  خياراتنا  يف  أحراًرا  نبقى  أن  أجل  من  الرأساملية  االستقاللية 

هي  أولويتنا  فرنسا.  يف  القرار  مبركز  االحتفاظ  مع  والتطويرية،  واالستثامرية 

الحفاظ  التصويت للمجموعة بهدف  املال وحقوق  الحفاظ عىل غالبية رأس 

عىل استقاللية قراراتنا واالستمرار يف بناء اسرتاتيجية طويلة األجل.
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االبتكار
إن لالبتكار ميزة تنافسية وجاذبة حيال عمالئنا وموردينا وكذلك رشكائنا. ففي 

هذه اآلونة، تبقى الحاجة ملحة لالبتكار من أجل البقاء يف السوق. هذا هو 

السبب وراء مواصلتنا االستثامر برشيًا وماليًا يف البحث والتطوير، وهام ركيزيت 

االبتكار األساسيتني؛ اسرتاتيجيتنا هي توقع احتياجات العمالء لضامن استدامة 

املجموعة.
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الجودة
إن الجودة قيمة أساسية للبقاء يف بيئة تنافسية عاملية. وهي الشغل الشاغل 

للجميع، ألنها مبثابة النقطة الحاسمة يف مواجهة التنافسية يف الوقت الراهن. 

فالجودة وقبل كل يشء، وبإقرار الشهادات، هي حالة ذهنية يجب أن تسود يف 

كافة املراحل انطالقًا من التطوير وصوال إىل اإلنتاج.
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التفاعلية
احتياجاتهم،  وتوقع  املثىل،  بالطريقة  عمالئنا  احتياجات  لتلبية  التفاعلية 

العامل  يف  األكرب.  الثقل  ذات  املنافسة  الرشكات  مواجهة  يف  الفارق  وإحداث 

أو داخل  املؤهلة، سواء داخل مؤسستنا  املواهب  التفاعلية أحد  الحايل، تعد 

بيئتنا.
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أولويتنا هي وضع اإلنسان وبيئته يف صميم اهتامماتنا من أجل استدامة عمل 

املجموعة.

نحن نحرص عىل أن تدخل هذه االلتزامات، التي نتعهد بها يف حيز مسؤوليتنا 

التابعة  الرشكات  قبل جميع  دامئًا من  يتم مشاركتها  أن  والبيئية،  االجتامعية 

للمجموعة، بل ومن قبل كل موظف، وكذلك من قبل عمالئنا وموردينا، يف 

كل مكان.

املادة األوىل من  النحو املنصوص عليه يف  دعم واحرتام حقوق اإلنسان، عىل 

الظروف، يف كل  اإلنسان والحريات األساسية، يف كافة  اتفاقية حامية حقوق 

بلد نتواجد فيه. لذلك نحن نسعى جاهدين الحرتام الحق يف الحياة، وحظر 

حرمة  احرتام  يف  والحق  واألمن،  الحرية  يف  والحق  العمل،  يف  والُسخرة  الرق 

التعبري،  وحرية  والدين،  واملُعتقد  التفكري،  وحرية  والعائلية،  الخاصة  الحياة 

وحرية االندماج مع اآلخرين وتكوين الجمعيات، واإلنصاف والحوار املجتمعي 

والتنمية الشخصية لكل إنسان.

انتهاكات  نتورط يف  بعناية وفطنة حتى ال  اختيار رشكائنا وعمالئنا وموردينا، 

املتعلقة  التزاماتنا  بتفعيل  رشكاؤنا  يلتزم  أن  عىل  نحرص  اإلنسان.  لحقوق 

بالسالمة واألخالق والسياسة املجتمعية والبيئية. نطلب منهم االمتثال إىل هذه 

املبادئ من خالل عمليات املراجعات الذاتية.

وأال يتورطوا يف أية انتهاكات لحقوق اإلنسان

التزاماتنا
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التزاماتنا االجتماعية

ال نسمح بعمل األطفال، للمساهمة يف أنشطتنا، تحت أي شكل من األشكال. نحرتم قوانني الحد األدىن للسن القانوين 

للعمل.

ال تلجأ اكتيا إىل العمل الجربي أو األشكال الحديثة للرق، مثل العمل الجربي، أو مصادرة وثائق الهوية، وما إىل ذلك...

نبذل قصارى جهدنا لضامن سالمة جميع موظفينا وعمالئنا ولضامن ظروف عمل الئقة.

لدينا عالقات وطيدة مع موظفينا، تقوم عىل احرتام القوانني واالتفاقات املرُبمة، ال سيام فيام يتعلق مبدة ساعات 

العمل والحد األدىن لألجور.

نحن نضمن ملوظفينا مامرسة حقهم يف التعبري عن الرأي وتكوين الجمعيات، وكذلك الحريات النقابية املنصوص 

عليها يف القانون.

نرفض أي شكل من أشكال السلوك التمييزي يف تشغيل العاملة ويف الرشكة. يُحظر متاًما أي شكل من أشكال التمييز، 

سواء كان ذلك عىل أساس السن أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو النقابية أو األصول أو عىل أساس االنتامء 

من عدمه، سواء أكان صحيًحا أم مفرتًضا، ملجموعة عرقية أو أمة أو عرق ُمحدد.

نحن نسعى جاهدين للحفاظ عىل بيئة عمل محرتمة ومكافحة للتحرش بكافة أشكاله.

ال نسمح بعمل األطفال أو العمل القرسي بأي شكل من األشكال

نوفر األمان

بيئة عمل عادلة

محاربة كافة أشكال التمييز والتحرش
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 التزاماتنا في مواجهة 
الفساد واالحتيال 

محاربة الفساد واالحتيال وغسيل األموال، تحت أي شكل من األشكال، يف كافة 

البلدان، أيا كان املوضوع ونحظر رصاعات املصالح.

يجب أال نقبل أو ندفع رشاوي تحت أي ظرف من الظروف، وال نتلقى أو نرسل 

دعوات، أو هدايا قد يكون لها تأثري عىل اتخاذ القرارات لدينا.

القوانني وباالنخراط يف  العادلة، باحرتام  املنافسة  اكتيا يف إطار  تتعهد وتلتزم 

لعبة املنافسة بشكل عادل.

محاربة الفساد واالحتيال، وغسيل األموال
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تبني االجراءات الملموسة 
لصالح البيئة 

احرتام القوانني املعمول بها يف مجال البيئة وامليض قدًما، وبخاصة من خالل شهادة األيزو 14001 للمواقع األساسية. 	 

االبتكار من أجل توقع التحديات املتعلقة بحامية البيئة بهدف الحفاظ عىل الظروف املعيشية وتحسينها.	 

الرتويج ملبادرة املسؤولية البيئية داخل وخارج الرشكة.	 

تشجيع تطوير العمليات والتقنيات التي تصبو إىل حامية البيئة.	 

الحد من تأثري أنشطتنا عىل البيئة، ال سيام من خالل تحسني أدوات اإلنتاج لدينا.	 

وضع مسألة التطوير املستدام يف قلب تصميم كل منتج لدينا. 	 
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