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ة ار�ي �ج �ت �ي الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �ت

 � رسالة المد�ي
ذى �ي �ف �ف �ت ال

1

 � اهة �ف �ف �ف ل واعد Solvay ل د: �ت د�ي اسم �ج
ة ار�ي �ج �ت الأعمال ال

 
 ، �ي ا�أ أع�ف

لة للمساومة:  ا�ج � �ت �ي ة عف و�ي اهة أول �ف �ف � ال �ج �ي أع�ت �ف �ف دة لممارسة الأعمال، وهو ما اإ ة الو��ي �ت ها الط��ي �ف اإ
  .Solvay ي� ع �ف م�ي  ال�ج

ف
عه م� و�ت ا�ت

 
ة:  ة الهاد�ف �ي ا هو المسؤول �ف ما�ف �ي وه� اإ ن �ج اإ ولهذا �ف

امة  �ت الل الم�اعاة ال  �ف
ف

ا الصارم م� ام�ف �ف �ت ه ال �ف اإ
ز  ع�ف ها �ت �ف دامة. اإ ا� والسالمة والس�ت �ي ال�ت لالأ�ف

اكل  اس والأ�ف �ف  ال
ف

� �ي ط �ج ��ج ة: ال �ي ا الأصل �ف �ت ا�ي عف
ماد   الع�ت

ف
مك� دم. و�ي �ت �ت اكر ال �ت عادة ا�ج اص� لإ ع�ف وال

�ي عل�  ا�ج �ج �ي � الإ �ي �ث �أ �ت ا لممارسة هذا ال �ف �ي عل
ماد  اع�ت مًا- �ج مًا - دا�أ ا أوًل ودا�أ م�ف ذا �ت مع اإ �ت الم�ج

�ي �دود  ا �ت �ف ة وعمل �ي ال�ت � الأ�ف �ي أعل� المعا�ي
 

ف
عد م� ل� ا�ج ذهب اإ �ي �ت �ت �ف الصارمة ال ال�وا�ج

.
ف

� �ي وا�ف ل�ت ال ل �ث �د الم�ت م�ج
 
 

ل�  �ي العمل اإ اهة �ف �ف �ف ل ور  Solvay ل د دس�ت �ف س�ت �ي
 � ذرة ع�ج �ج ادئ الم�ت  الم�ج

ف
ة م� أع�اف راس�ف

د  ع�ي مامًا كما �ف ا. و�ت �ف موع�ت ة م�ج ا�ف �ت �ي �ث حف �ف ار�ي �ت ال
ا،  الل علوم�ف  �ف

ف
�ي م� ولو�ج ك�ف �ت دم ال �ت �ت اكر ال �ت ا�ج

لك دوري  سث وم �ج �ت ًا ان �ف صف ا أ�ي �ف �ي �ي عل عف �ج �ف �ي �ف
ها لأن  �ي ظ� �ف �ف عادة ال ة واإ �ي ال�ت ا الأ�ف �ف اد�أ عة م�ج م�ا�ج �ج

ل� الأمام. وهذا  مًا اإ دم دا�أ �ت �ت معا� �ت �ت الم�ج
 

ف
د م� �ي ا الم�ف �ف دم ل �ت د �ي د�ي ور ال�ج الدس�ت

وم  �ي  ال
ف

همها �ف�� �ف ال� �ف �ي م�ج �ا� �ف �ي وصف �ت ال
ل  صف ما أ�ف لف ور�ج �ت لك م�ف سث �اد  �ج �ف مع وكأ �ت كم�ج

ملة هذه   �ج
ف

ق لها. وم� ا السا�ج هم�ف ف �ف
م�

وع  �ف �ت واء وال سان وال��ت �ف وق الإ ال� ��ت الم�ج
عها  م�ي زعاج -- و�ج ��ش والإ �ت صال ال �أ واس�ت

ًا و�ت�ظ�  ص�ي �ف �ي سث ل�ج ف �ت
ة م� �ج ��ي ال� �ت م�ج

�اء  ة أ�ف �ي ك�ف معا� �ف �ت الغ لدى الم�ج مام �ج اه�ت �ج
ا  �ف د�ت �ي سد ع�ت �ج الذا� �ت ال� �ج العالم. وهذه الم�ج

ا�فس.   �ج �ت س ال �ي � ول ا�ف صف �ت ة، وه�ي ال �ي ا�ف �ث ة ال وه��ي ال�ج
ا  ��ف �ي �ث �أ كون �ت سان و�ي اة لك أ�ف �م ��ي ��ت در و�ف �ت ف �ف

�ف��
ط�  �ف �ت عمل معًا و�ف ف �ف

� �اد ��ي �ف ه كأ �ي أو�ج �ف
ة  عا�ت ها اإ �ف �أ  سث

ف
�ي م� �ت ة ال عور�ي ا الالسث �ف ا�ت �ف ��يُّ �ت

�ي العمل.  ا  �ف �ف مال�أ �ف ملة ل المساهمة الم��ت
 

 
ف

� �ي وا�ف �ت ال ا �ج ص م�ف �ف م لك سث �ف �ت ل ع أن �ي و�ت �ت ما �ف �ف �ي �ج �ف
ف   عل� لك مو�ف

ف
� ع�ي �ت ها، �ي ح المعمول �ج لوا�أ وال

�ي   ذلك �ف
ف

عد م� ل� أ�ج ذهب اإ موعة أن �ي �ي م�ج �ف
ة  او�ي �ف � ال � ��ج �ج ع�ت ور الذي �يُ اله لهذا الدس�ت �ث ام�ت

ا  �د م�ف لك �ف �ي العمل. �ف ا  �ف �ف اه�ت �ف واعد �ف �ي �ت �ف
ها.  ة أعمال Solvay وسمع�ت  �ما�ي

ف
مسؤول ع�

الث، أل  �ث ا ال اد�ف �ت وه� اع�ت �وح �ج ذلك �ج وم �ج �ت ا �ف �ف �ف ا واإ دل عل� �مو��ف �ي �ت �ت وهو ال�ماسة لالأداء، وال
عا�  و�ت �ت  ال

ف
عد م� ل� ما أ�ج دمًا اإ �ي �ت للمصف

ل ل�ل  ا الأص�ي ��ف ك�ي �ف �ت �ي �ج �ت �أ ة وأن �ف الأساس�ي
�ي  ع�ف مة. ال�ماسة لالأداء ل �ت د�ي �ت الك ال المسث

�ي  ا الأول� �ف �ف �ت و�ي ول �أ : �ف ف
م� ي �ث �أ حج �ج ا�أ �ت �ف ق ال �ي ��ت �ت

. �ي ال�ت ا الأ�ف ور�ف ًا لدس�ت �ت الأداء هو الأداء و�ف
 

الل   �ف
ف

م� �سب، �ف ا �ف م�ف �ي �ت ا ل �تً ش و�ف ع�ي ا ل �ف �ف �ف ة اإ �ج ا�أ ها سث و�ج سث �ي ل �ت �ت الق ال اهة والأ�ف �ف �ف ل ا ل �ف ممارس�ت
 

ف
� �ي �ت�س�ي ماعة �ف ا ك�ج صفً ساهم أ�ي ا �ف �ف �ف اإ �ف

ادئ  ؤكد م�ج ور �ي ا. هذا الدس�ت �ف موع�ت ل م�ج �ج �ت مس�ت
صوص  �ف و�ًا �ج � وصف �ث ها� أك �ي و�ج دم �ت �ت ة و�ي أساس�ي

ا  �ف �ي ب عل و�ج �ت ا عمله وما �ي �ف �ي ب عل و�ج �ت ما �ي
ها  د �ج �سث س�ت � المذاهب �ف �ج �ت �ف ه �ي �ف ه. اإ اع ع�ف �ف الم�ت

ه هذا  ك�ف ة. ل ارا� صع�ج �ي هة �ف �ي موا�ج ع �ف �ت ف �ف
� ��ي

د  �ي �ت �ت ط�ي لك ال�ال� ال عف  أن �ي
ف

مك� ور ل �ي الدس�ت
كم ال�كم  �ي ��تب عل �ت ها. وسوف �ي هو�ف وا�ج �ت

سكم.   �ف �ف �أ �ج
 

ت  ذا ك�ف ح أو اإ �ي وصف ل� أي �ت ة اإ �ا�ج ت �ج ذا ك�ف اإ
واعد  �ت ال ال �ج �ث الك عدم ام�ت اك مسث د أن ه�ف �ت ع�ت �ت

ادرة  ك الم�ج ب عل�ي �ج �ي Solvay، �ي �ت�دث �ف
وا�؛ �ت�دث  �ف �ت � أ�فسب ال  هذا الأم� ع�ج

ف
الغ ع� �ج الإ �ج

�ي  ة، او مع زمالء �ف ��ي سث �ج �، مع الموارد ال مع المد�ي
ط  �ف �ي العمل، أو ا�تصل �ج اهة �ف �ف �ف ا� وال �ي ال�ت الأ�ف

�ي Solvay دون  ا� �ف �ي ال�ت الأ�ف اص �ج المساعدة ال�ف
ك. �ت  هو�ي

ف
ف ع� الكسث

 
ز أعظم  ع�ف �ي و�ف ال�ت مة السلوك الأ�ف ا�أ ع �ت ��ف معا س�ف

.Solvay موعة م�ج ملة �ج ة الم��ت �ت �ث ال

 
،
ف

� م سالم�ي دم�ت
دري  لهام �ت اإ

ذي �ي �ف �ف �ت � ال المد�ي
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دمة م�ت
عا� و�ت �ت ال

ة  �ت ة  أساس الط��ي ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال عد �ت T�ت
ق عل�  ط�ج �ف موعة.  وه�ي �ت ا كم�ج �ف ها عمل مارس �ج �ي �ف �ت ال
ها أو  ذ Solvay أعمال �ف �ف ما �ت �ف  Solvay، أ�ي

ف
ف م� لك مو�ف

عمل  �ي �ت �ت ة ال �ي ار�ج ها� ال�ف ع ال�ج م�ي �ها، وعل� �ج د�ي �ت
.Solvay 

ف
ة ع� ا�ج �ي �ف

 � اهة �ف �ف �ف واعد ال �اءة  �ت ف �ت
ا مسؤولون ع� ًع م�ي  �ج

ف
�ف��

�اءا� ذا�  �ج اسا� والإ ا والس�ي �ف اصة �ج ة ال�ف ار�ي �ج �ت الأعمال ال
واعد  �ت ال ل �ث ق الم�ت ��ت �ت �ي ها.  ول ع�ت ا�ج همها وم�ت الصلة و�ف

�ي  ورًا �ف �وع �ف ب السث �ج ة، �ي ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف ال
ا�  �ي ال�ت الأ�ف ة �ج عل�ت ا� الم�ت �ج در�ي �ت ع ال م�ي كمال �ج اس�ت

كون الأمور  دما �ت ورة ع�ف ة، و�لب المسث �ف ال المع�يّ �ث والم�ت
واعد  �ت هك ال �ت �ف د �ي ء �ت �ي  أي سث

ف
ورًا ع� الغ �ف �ج �ة، والإ � واصف �ي عف

�اءا� ذا� الصلة.   �ج اسا� والإ أو الس�ي
ة لك  ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال اول �ت �ف �ت  أن �ت

ف
مك� ل �ي

� وال�س  د�ي �ت �ت  ال
ف

�س� �ل�ي �ج �ت ب ال �ج  �ي
ف

ف، ولك� مو�ت
�ي  واعد �ف �ت ق روح ال ص�ف و�ف �ت ا �ف �ف ف أ�ف

كد م� �أ �ت ل م ل �ي السل
ا�.   ع الأو�ت م�ي �ج

ع  م�ي لك كمل مع �ج سث عاون �ج �ت ع أن �ف و�ت  الم�ت
ف

م�
ع  م�ي كون �ج ب أن �ت �ج عا�.  و�ي ا� والم�ا�ج �ت �ي ��ت �ت ال

�ة وكملة. �ة وواصف دمة ص��ي المعلوما� الم�ت

2
ا دور�ف

ة السلوك  هم�ي �أ ا �ب �ن ر�ق ف �ن عر�ي ح�ن مسؤولون ع�ن �ق We �ن
ى الأعمال  اهة �ن رن �ن واعد ال ق مع �ق وا�ن �ق ما �ي ىي �ب ال�ق الأ�ن

ا على  �ن ر�ق مان �صول �ن ا، وع�ن �ن �ن ا�ة �ب ة  الحن ار�ي حب �ق ال
ى  اهة �ن رن �ن واعد ال �ق ة �ب عل�ق ات الالزمة الم�ق �ب در�ي �ق لك ال

راءات ذات  �ب اسات والإ ع الس�ي م�ي ة  و�ب ار�ي حب �ق الأعمال ال
الصلة.

عر لك  سش ا �ي �ن ر�ق ل �ن ة دا�ن �أ �ي لق �ب حن ع أن �ن و�ق وم�ن الم�ق
ه  او�ن ر ع�ن محن �ي ع�ب �ق ىي ال ردد �ن �ق عدم ال ها �ب �ي و �ن عصن
واعد  ملة ل�ق هااكت المح�ق �ق ن ال�ن �أ سش ة �ب �ي حس�ن �ن �ب

راءات  �ب اسات والإ ة  والس�ي ار�ي حب �ق ى الأعمال ال اهة �ن رن �ن ال
ة،  عل�ي هااكت ال�ن �ق ة ال�ن �ب ة مرا�ق ذات الصلة.  ومع أهم�ي

ه  �ب ا وا�ب صنً هم أ�ي �ن ق أن �ي ر�ي ىي ال�ن و �ن ب على لك عصن حب �ي
ل  صدي لم�ش وري لل�ق راء �ن �ب اذ اإ حن ب ا�ق حب الغ.  �ي �ب ىي الإ �ن

سم  ا، و�ق �ن رف لد�ي الغ المسش �ب ب اإ حب هذه الحالت، و�ي
ة.  ر�ي سش �ب ة أو ال �ي و�ن ا�ن �ق ال، والموارد ال �ش ات والم�ق �ي ال�ق الأ�ن
، أو أي  ح�ن وم �ن �ق ي �ال م�ن الأ�وال أن �ن �أ ىي �ب عن �ب �ن ول �ي
مارس  ص �ي حن ة أي سش �ب معا�ق ا، �ب �ن �ق ر�ي اء �ن و م�ن أعصن عصن

امىي  �ق �ق راء ا�ن �ب اذ أي اإ حن ة أو ا�ق �ي حس�ن �ن الغ �ب �ب �ق الإ
ده. �ن

كون  ع أن �ق و�ق م�ن الم�ق ىي Solvay، �ن ًرا �ن ت مد�ي ذا ك�ن اإ
عالك  ك وأ�ن لك لكما�ق سش ب أن �ق حب �ي ا.  �ن �ن �ق ا�ن �ق �ش دوة ل �ق

مك�ن أن  ة �ي �أ �ي �أ �ب ه�ي ة وأن �ق ا الأساس�ي م�ن �ي اًل على �ق م�ش
.Solvay ة ا�ن �ق ها �ش �ي دهر �ن رن �ق
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ام �ت �ت عدم ال�ف
�ي  ع�ف  �ي

ف
� �ي �ف ا�فب المو�ف  �ج

ف
موعة م� م الم�ج �ي �ت ام �ج �ف �ت ن الل اإ

ة  هذه.  ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة  �ف �ف �ف واعد ال �ت ام �ج �ف �ت الل
دما  الغ ع�ف م �ج د�ي �ت ف عل� �ت موعة لك مو�ف ع الم�ج �ج سث �ت

ا.   ا��أً ا �ف �أً �ي �دث سث �ي

ف  ع�ض المو�ف �ت  الأ�وال أن �ي
ف

ي �ال م� �أ �ي �ج عف �ج �ف ول �ي
د  �اء صف �ج اذ أي اإ �ف م ا�ت �ت  �ي

ف
� ام.  ل �ت �ت ا لال�ف العفً دم �ج �ت الذي �ي

 � �ي ه عف ف أ�ف
� �ي �ج ه الذي �ت او�ف  م�ف

ف
� ع� ع�ج ف الذي �ي المو�ف

 
ف

ة. وم� �ي ف �ف
�س� اوف �ج  الم�ف

ف
� ع� �ي ع�ج �ت م ال ذا �ت ق اإ �ي د�ت

ة أو  هاما� الاكذ�ج  ال�ت
ف

�ي ع� اصف عف �ت م ال �ت  �ي
ف

� �ى، ل ة أ�ف ا��ي �ف
ة. �ي �ج د�ي �أ �اءا� �ت �ج اذ اإ �ف ل� ا�ت ؤدي اإ د �ت ة و�ت �أ المس�ي

لة �ت ال المس�ت �ث ة الم�ت �ف �ي و�ف
ر  سش ة �ن دارة عمل�ي لة لإ �ق دارة مس�ق ىي Solvay اإ د �ن و�ب �ق

ام�ج  ر�ن ة  و�ب ار�ي حب �ق ى الأعمال ال اهة �ن رن �ن واعد ال �ق
كون  �ت ها. �ي �ت �ج ال المصا�ب لها وم�ا�ت �ش ات والم�ق �ي ال�ق الأ�ن

ال  �ث �ي الم�ت  مسؤول
ف

ال م� �ث ا� والم�ت �ي ال�ت سم الأ�ف �ت
�اف  سث ع لإ صف �ف ون، و�ي �ي ل ، وهم م�امون دا�ف

ف
� �ي م�ي �ي ل �ت الإ

 
ف

دارة مسؤولة ع� ن هذه الإ ال.  اإ �ث �ي الم�ت ول � مس�أ �ي �ج ك
�ي  �ى، �ف دارا� الأ�ف مساعدة الإ �دها أو �ج م�ف ق، سواء �ج �ي ��ت �ت ال
 � �ي �ج دم ك �ت ها. و�ي �ي ل اهها اإ �ج �ت �عت ا�ف �ي اس�ت �ت � ال ار�ي �ت �ت ع ال م�ي �ج

ة  ��ي سث �ج �الموارد ال ل� مد�ي � اإ ار�ي �ت �ت ال ال �ث �ي الم�ت مسؤول
ة  عل�ت ال الم�ت �ث ع أعمال عدم الم�ت م�ي �ج ا �ج ً و�ي لغ س�ف �ج و�ي

 Solvay � ة �ف ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �ت �ج
�ي ذلك �ال�  ما �ف �اءا� ذا� الصلة، �ج �ج اسا� والإ والس�ي

ة  �ف ة ول�ج ذ�ي �ي �ف �ف �ت ة ال �ف ل�ج ل� ال الغ اإ �ج الإ

الغ �ج ة الإ �ي �ف �ي ك
�دث  �ت  ال

ف
� �ي �ف  للمو�ف

ف
مك� ص �ي �ف ل سث صف � أول وأ�ف �ج ع�ت �ي

ل  م�ث �ت ع، �ي وا�ت �ي ال . �ف �ي �ف المع�ف � أو المسث ه هو المد�ي �ي ل اإ
ل�  ماع اإ �ي الس�ت �ف �ف �/المسث ة المد�ي �ف �ي  و�ف

ف
ء م� �ف �ج

�اءا�  �ج اذ اإ �ف هم، وا�ت او�ف هم وم�ف �ت ل هم أس�أ ، و�ف ف
� �ي �ف المو�ف

م ها عل� �ف�و مال�أ �ف �أ سث �ج

 �لب المساعدة 
ف

� �ي �ف  للمو�ف
ف

مك� ل� ذلك، �ي ة اإ ا�ف صف الإ �ج
:
ف

م�

�؛ �ف آ�ف � أو مسث أي مد�ي

ة ��ي سث �ج ق الموارد ال ��ي �ي �ف و �ف عصف

؛ �ي و�ف ا�ف �ت سم ال �ت �ي ال و �ف عصف

؛ م�ي �ي ل �ت ال الإ �ث مسؤول الم�ت

ة؛ أو �ي ل عة الدا�ف دارة الم�ا�ج �ي اإ و �ف  أي عصف

ها. �ي �ف ل مو�ف مم�ث

 
ف

� �ي �ف  للمو�ف
ف

مك� �ة، �ي ط�ي هاك ال�ف �ت �ي �ال� ال�ف �ف
ار  سث ال أو المس�ت �ث �ي الم�ت � مسؤول �ي �ج �ة مع ك اسث �دث م�ج �ت ال

ون  �ف ب المو�ف �عف د �ي ل لذلك، �ت د�ي �ج موعة. وك العام للم�ج
ا�، الذي  �ي ال�ت الأ�ف اص �ج ط المساعدة ال�ف دام �ف �ف �ي اس�ت �ف
ا  �تً له و�ف �ي عف سث اصة و�ت ة �ف �ي ار�ج هة �ف ل �ج �ج ِ ف �ت

ه م� دار�ت م اإ �ت �ي
. ون الم�ل�ي ا�ف �ت ل ل

 
ف

الغ ع� �ج ها الإ م �ج �ي �ت �ت ة ال �ت  الط��ي
ف

ظ� ع� �ف ص�ف ال �ج
 

ف
� �ي �ف ة المو�ف اظ عل� س��ي مان ال��ف  صف

ف
مك� اوف، �ي الم�ف

هول   مصدر م�ج
ف

، سواء أكن ذلك م�
ف

ص� �د ممك� ل� أ�ت اإ
 

ف
ا، أو م� ص�يً �ف السم، أو سث ا( أو �ج و�فً ا�ف ه �ت ا �ج ذا كن مسموً� )اإ

�اء  �ج م اإ �ت ط مساعدة Solvay Ethics. وس�ي الل �ف �ف
ق  �ي ��ت �ت ل ال سه�ي �ت ط ل �ت ة م�دودة �ف ف للس��ي ا� كسث �ي عمل

�ي  ق �ف �ي ��ت �ت م ال �ت ون. س�ي ا�ف �ت ب ال مو�ج اء �ج صف �ت د ال�ت أو ع�ف
لك  سث ا� �ج �ت �ي ��ت �ت ع ال م�ي �اء �ج �ج م اإ �ت � وس�ي ار�ي �ت �ت ع ال م�ي �ج

وق  �م ��ت ��ت م Solvay و�ت �ي عكس �ت ة �ت �ت ط��ي ل، �ج �ت مس�ت
ها.  المعمول �ج

ف
� �ي وا�ف �ت ة وال �ي ع الأ��اف المع�ف م�ي �ج



ىي  لىي �ن ن زم�ي �أ د سمعت �ب س: ل�ق
ا أعلى  �بً ى را�ق ا�ن �ق �ق ق �ي ر�ي س ال�ن �ن �ن

وع  ذا ما اكن �ن ن اإ �أ سش لق �ب ا �ق ، وأ�ن ىي م�ن
ىي  لعب دوًرا �ن ىي �ي اص �ب س الحن �ن الحب
ا.   هل  �ن �ن �ي ارق �ب لغ ال�ن ع هذا الم�ب د�ن

�ن 
�ي �ن ركة SOLVAY للمو�ن ع سش د�ن ر؟�ق س الأ�ب �ن اث �ن �ن الذكور والإ

 
ف

� �ي �ف ع المو�ف م�ي معاملة �ج �كة SOLVAY �ج عهد سث �ت ج: �ت
 ، �ي ماء الع��ت �ت ة، ال�ف  السالل

ف
ظ� ع� �ف ض ال عف ل �ج الم�ث �ج

ة،  س�ي �ف ة ال�ج ، اللون، الهو�ي وم�ي �ت ة، الأصل ال ا�ف د�ي ال
 ، اس�ي �أي الس�ي ُعم�، ال ة، ال عا�ت ، الإ س�ي �ف ول ال�ج الم�ي

�كة  اسة سث ع س�ي �ت �ى.   و�ت ة أو أي أسس أ�ف ة الأس��ي ال�ال
عهد.  �ت  هذا ال

ف
م� ور العادل صف ع الأ�ج ن د�ف �أ سث SOLVAY �ج

ا�  �أ �ف ة ل س�ج �ف ال � �ج �اد ��ت �ف ور الأ او� أ�ج �ف �ت  أن �ت
ف

مك� �ي
�اد.    �ف الأ �ة والأداء العام ل �ج ل� ال�ف اًدا اإ �ف ا�أف اس�ت س الو�ف �ف �ف

عة  م�ا�ج ا �ج �ف د�ي ة ل ��ي سث �ج �و الموارد ال وم مد�ي �ت ث �ي ��ي
ا� عل� أساس  ف الدر�ج �ي ص�ف ا�أف و�ت ا� الو�ف �ف �ي ص�ف �ت

مان  دارة لصف اء الإ عاون مع أعصف �ت ال ذلك �ج ظم و�ج �ت م�ف
مة عل� أساس  ا�أ �ت � ال �آ ة الماك�ف �ي �ي عمل ة �ف العدال

موعة. الم�ج

Q&A
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ى� اهة��ف �ف �ف ات�وال �ي ال�ق ماكن�العملالأ�ف
�ي ماكن  الص�ة والسالمة �ف

العمل
م� لها   المس�ت

ف
� �س�ي �ت ة وال �ي عال � السالمة ال �ي عد معا�ي �ت

ام  �ف �ت �ي Solvay والل ا� العمل �ف �ي ال�ت  أ�ف
ف

أ م� �ف �ج �ت ًءا ل �ي �ف �ج
�ي  ة �ف ة وص��ي �وف عمل آم�ف موعة �ف � الم�ج و�ف ها. �ت �ج

ل�  ة اإ ال�ا�ج � �ج �ت ها، و�ت �ي اول ها وم�ت �ي �ف  مو�ف
ف

عها للك م� موا�ت
ع أن  و�ت  الم�ت

ف
اة. م�  العمل وال��ي

ف
� �ي اسب �ج وازن م�ف ود �ت و�ج

الل   �ف
ف

�ي سالمة ماكن العمل م� ف �ف ساهم لك مو�ف �ي
ها،  �اءا� والوع�ي �ج �ج اسا� والإ واعد والس�ي �ت ال ه �ج �ج �ف �ت ال

ة. � آم�ف �ي ة عف  أي �ال
ف

الغ ع� �ج والإ 3
�ف �ي م�ي �ت وع وعدم ال �ف �ت دماج وال الإ

رام  اح وال��ق �ق �ن ع ال�ن م�ي امل للحب ز ماكن العمل السش عرن �ي
ع  م�ي در Solvay �ب �ق ة.  �ق رد�ي ظر ال�ن �ن هات ال و�ب ر�ب �ب و�ي

ة  �ي ا� الم��أ ال�ف �ت وعهم، وال�ف �ن �ق رمهم ل ح�ق ها و�ق �ي �ن مو�ن
�ا�  �ج دا�، وال�ف �ت اكر والمع�ت �ف ة، والأ �ي � الم��أ �ي وعف

�ي مؤسسة  دة عل� المساهمة �ف ��ي �ف درة ال �ت ا�، وال �ي �ف ل وال�ف
ة عمل  �أ �ي �ج مون �ج �ف �ت  مل

ف
�ة. �ف�� دامة وم��ج ة ومس�ت ام�ي �ف م�ت

ع  م�ي دماج عل� �ج وع وال�ف �ف �ت �ص وال �ف ؤ ال اك�ف ز �ت ع�ف �ت
ا� العمل. و�ي مس�ت

عض  �ج هم ال عصف �ام �ج  ا��ت
ف

� �ي �ف ع المو�ف م�ي ب عل� �ج �ج  �ي
�ي دون  عاو�ف ماع�ي و�ت لك �ج سث موعة �ج ق أهداف الم�ج �ي ��ت و�ت

 أو الأصل 
ف

� �ي أو الد�ي �ف �ث ل� الع�ق أو الأصل الإ ظ� اإ �ف ال
ل  ة أو الم�ي س�ي �ف ة ال�ج س أو الهو�ي �ف �ي أو اللون أو ال�ج الو��ف
ع  اس�ي أو الوصف �أي الس�ي  أو ال

ف
�ف أو الس� س�ي أو الع�ج �ف ال�ج

 ، �ف �ي م�ي �ت سامح مع ال �ت م ال �ت  �ي
ف

� �.   ل ل�ي أو أي أساس آ�ف عا�أ ال
اًء عل� الأ�اكم  �ف  �ج

ف
� �ي �ف � العادلة للمو�ف �ي وهو المعاملة عف

ة. �ت المس�ج



ا�ة  ات الحن ا�ب �ي ا م�ن ذوي ال��ق س:  أ�ن
مهام  ىي العمل �ب سىي �ن �ي ىي ر�أ �ن د لك�ن و�ق
ة  سد�ي ىي الحب درا�ق وق �ق �ن ىي �ق ة وال�ق �ن مع�ي

ام  �ي ال�ق ا�ة �ب ة الحن والظروف الحرك�ي
ب علىي  حب هذه المهمة.  ما الذي �ي �ب

ع؟ ن هذا الو�ن �أ سش عله �ب �ن
ا�  �ف ه�ي �ج �ت ش معه ال ا�ت �ك و�ف ل� مد�ي ج: �ت�دث اإ

ك.    اصة �ج ة ال�ف سد�ي ود ال�ج �ي �ت ال اصة �ج ة ال�ف ول المع�ت
اع  �ج �ت ك اإ ب عل�ي �ج ة، �ي �ي صف �ت م �ل ال �ت ذا لم �ي واإ

�ي العمل  امة �ف �ت ور الس�ت �ي دس�ت واردة �ف ها� ال �ي و�ج �ت ال
�ام  مان ا��ت ة لصف  هو أعل� در�ج

ف
صال صو�تك لم� �ي واإ

 .SOLVAY كة� سث اصة �ج �ف ال�ف �ي م�ي �ت اسة عدم ال س�ي

ات  �ق عل�ي ا ل�ق ت هد�نً ا ما ك�ن �بً ال س: عن
ة  س�ي �ن ىي الحب �ق هو�ي علق �ب �ق ة �ق �ي عدا�أ

مما س�بب لىي الإ�راج. ما الذي 
ىي هذه الحالة؟ عله �ن ب علىي �ن حب �ي

 
ف

وع م� �ف �كة SOLVAY مع هذا ال سامح سث �ت ج: ل �ت
ة عمل  �أ �ي اظ عل� �ج اهدة لل��ف عمل �ج السلوك و�ت

ظ�  �ف ض ال عف ها �ج �ي �ف ع مو�ف م�ي ��ش ل�ج �ت  ال
ف

ة م� �ي ال �ف
ة  س، الهو�ي �ف وع ال�ج ، العم�، �ف �ي ماء الع��ت �ت  ال�ف

ف
ع�

ول  ة الأصل، الم�ي ة ، الدول ا�ف د�ي ة، المظه�، ال س�ي �ف ال�ج
 ،

ف
� �ي اص المعال �ف ة، الأسث ماع�ي �ت ، ال�الة ال�ج س�ي �ف ال�ج

ظ�  �ف ها� ال ة أو و�ج ماع�ي �ت ة ال�ج �ت ة، الط�ج عا�ت الإ
عارض مع  �ت  أي سلوك �ي

ف
الغ ع� �ج ب الإ �ج ة.  �ي اس�ي الس�ي

ل  �ك أو مم�ث �دث مع مد�ي �ت ك ال مك�ف اسة.  �ي هذه الس�ي
اص  م�ي ال�ف �ي ل �ت ال الإ �ث ول الم�ت ة أو مس�أ ��ي سث �ج الموارد ال

ك.  �ج

ة  ر و�دة الأعمال العالم�ي س: مد�ي
ظهر  ها �يُ �ي ىي أعمل �ن GBU ال�ق

ساء  اه ال�ن حب ا �ق �يً ًف عدا�أ مرار مو�ق اس�ق �ب
وم  �ق اد المهام، �ي س�ن د اإ ا.  ع�ن �ن ىي ادار�ق �ن

دة  المهام المع�ق ال �ب لك�يف الر�ب �ق �ب
المهام  ظ �ب �ن ح�ق سم و�ي ىي ال�ق ة �ن ا�ي للعن

د  ساء.   ل�ق ة لل�ن �ي �ن �ي طة والرو�ق س�ي ال�ب
ساء  ول “ل�يس لدى ال�ن �ق ه مرًة �ي سمع�ق

المهام  ام �ب �ي درة على ال�ق ال�ق
ب علىي  حب دة.”  ما الذي �ي المع�ق

ىي هذه الحالة؟ عله �ن �ن
ل�  دارة اإ اه الإ �ج �ت �ع�ي ا�ف س�ت ك أن �ت ب عل�ي �ج ج: �ي

وع  ل� �ف اًدا اإ �ف �ف اس�ت ��ي �ت ظه� ال �ي �تُ �ت ا� ال �ت �ي عل �ت ال
لك  دلء �ت اإ وم �ج �ت  �ي

ف
�ك هو م� ذا كن مد�ي س.  اإ �ف ال�ج

ة أو  ��ي سث �ج ل الموارد ال ل� مم�ث ه اإ و�ج ا�، �ت �ت �ي عل �ت ال
 SOLVAY كة� سث اص �ج ط المساعدة ال�ف دم �ف �ف اس�ت
ال  �ث ول الم�ت ل� مس�أ �ة اإ اسث دعا�أك م�ج  اإ

ف
الغ ع� �ج الإ ل

�ا� أو  ص��ي �ت سامح مع ال �ت م ال �ت .  ل �ي م�ي �ي ل �ت الإ
�ي  ف �ف

� س مع�ي �ف وع �ج ل �ف �ي صف �ف ف �ت
� �ي �ج �ي �ت �ت ا� ال �ت �ي عل �ت ال

ب أن  �ج �.  �ي �كة SOLVAY عل� الآ�ف العمل لدى سث
ار أي  �ج الع�ت ذ �ج هة دون الأ�ف �ي �ف كون مهام العمل �ف �ت

ه  �ت اًء عل� �ال �ف ص ما �ج �ف ود عل� سث �ي ود �ت و�ج اد �ج �ت اع�ت
ة. الم�م�ي
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ىي العمل  سىي �ن �ي ىي ر�أ س:  �لب م�ن
عد  ىي موعد �ب روج �ن ًرا الحن مؤ�ن

ك  ا على وسش هاء م�ن العمل.   وأ�ن �ق ال�ن
لق  ا �ق ا، وأ�ن �بً ر�ي ة �ق �ي ر�ق الحصول على �ق
ل�ن أ�صل  ه، �ن ا�أ رج لل�ق ذا لم أ�ن ه اإ عل؟أ�ن ب أن أ�ن حب ة.   ماذا �ي �ي ر�ق على �ق

�ن 
�ي ركة SOLVAY على المواعدة �ب ق سش وا�ن ج: ل �ق

هم لعدة  اص �ب ق العمل الحن ر�ي راد �ن المدراء وأ�ن
 SOLVAY ركة لق سش رت ع�ن �ق د ع�ب اب.   ل�ق أس�ب

عر  سش ب أل �ي حب ات.   �ي ل هذه العال�ق د م�ن م�ش د�ي السش
ق على �لب  وا�ن ب أن �ي حب ه �ي �ن �أ ًدا �ب ف أ�ب المو�ن

ل  ره م�ن أ�ب ة مع مد�ي ص�ي حن ة سش ىي عال�ق ول �ن للد�ن
ع  م�ي ى �ب ل�ق �ق موعة.   �ي م�ن المحب دم �ن �ق �ق ال

ىي هذا  ك �ن عو�ن صن ب أل �ي حب ب و�ي در�ي �ق �ن هذا ال
ر�ي المد�ي

ك أن  ض الدعوة، وعل�ي ر�ن ب أن �ق حب ع.  �ي الو�ن
لى الأمر  ة اإ ر�ي سش �ب ل الموارد ال اه مم�ش �ب �ق رعىي ا�ن س�ق �ق

رك  ر مد�ي ذك�ي م �ق �ق ك.   وسوف �ي ل�ق ا ع�ن �ق معر�بً
ام  �ق �ق اسة عدم ال�ن ىي ذلك س�ي ما �ن ا، �ب �ن اسا�ق س�ي �ب

ىي الأمر.  حدث �ن ب ال�ق س�ب �ب

ىي  روج �ن طلب الحن م �ب ا مه�ق س: أ�ن
لق م�ن  ىي �ق لة، لك�ن موعد مع زم�ي

ذا اك�نت  حرش اإ ه �ق ر الأمر على أ�ن س�ي �ن وز مواعدة �ق حب .   هل �ي ىي مة �ب ر مه�ق �ي عن
ور  هاك دس�ق �ق رى دون ا�ن ة أ�ن �ن مو�ن

ىي العمل؟ امة �ن �ق الس�ق
 المواعدة ما 

ف
ها م� �ي �ف �كة SOLVAY مو�ف ع سث م�ف ج: ل �ت

 � د�ي �ة و/ أو �ي اسث �ف م�ج سث  �ي
ف

� �ي �ف  أ�د المو�ف
ف

ك� لم �ي
�وج  لة ال�ف  زم�ي

ف
ت م� ذا �ل�ج �.   اإ ف الآ�ف ون المو�ف �أ سث

�مة.   ة م��ت �ت ط��ي ذلك �ج وم �ج �ت �فك �ت �أ كد �ج �أ �ي موعد، �ت �ف
واب  ه �ج ل رده عل� أ�ف �ج �ت �، �ت ض الط�ف الآ�ف ن ر�ف اإ �ف

د  ��ش ع�ف �ت �دث ال الأم�.   �ي � �ج ك�ي �ف �ت �ك ال �ي وا�ت ها�أ �ف
ة  ص�ي �ف ا� السث امة العال�ت �ت ص اإ �ف ما �ي �ي ك�ار الطلب �ف �ت

مام.  ه� عدم اله�ت ق وأ�ف د س�ج ص �ت �ف مع سث

Q&A
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ة: �ي ال �ت اكل ال ذ الأسث �ف �ت ة أن �ت �ت ا�ي  للمصف
ف

مك� �ي

ا� �ت ا�ي  المصف
ف

ة م� �ي ال ة �ف �أ �ي �ج
 

ف
اظ عل� ماكن عمل آم�  لل��ف

ف
� اهد�ي ف �فسع� �ج

�ف��
�ي  ة �ف �ت ا�ي ل المصف م�ث �ت ا�. �ت �ت ا�ي  المصف

ف
�ي م� ال �ف و�ف وم��فّ

ص  �ف �امة السث هك ك �ت �ف � �ي �ي �ث �أ كون له هدف أو �ت أي سلوك �ي
ة أو مذلة  �ف ة أو مه�ي �ي ة أو عدا�أ �ي �ف و�ي �ف ة عمل �ت �أ �ي لق �ج �ف أو �ي

كون   أن �ت
ف

مك� ة.  �ي م�ي ه�ج ب أو �ت �ه�ي �ت ل �ة ل �ي أو م�ث
ها. ع�ت �ي ط�ج ة �ج س�ي �ف ة أو �ج �ي ال�ت ة أ�ف �ت ا�ي المصف

ها أي سلوك  ة عل� أ�ف �ي ال�ت ة الأ�ف �ت ا�ي ف المصف ع��ي ف �ت
مك� �ي

عال أو  �ف ما السلوك أو اللكما� أو الأ ك�ر، ول س�ي ء م�ت مس�ي
هاك  �ت ادرة عل� ا�ف �ت صوص أو الصور، ال �ف ال��ك� أو ال
ة أو  سد�ي ه ال�ج ه أو سالم�ت �ام�ت ص أو ك �ف ة السث ص�ي �ف سث

�ي  ب �ف س�ج �ت ط�، أو ال ه لل�ف �ت �ف �ي ع��يض و�ف ة، أو �ت س�ي �ف �ف ال
ة العمل. �أ �ي دهور �ج �ت

ها أي �تص�ف  ة عل� أ�ف س�ي �ف ة ال�ج �ت ا�ي ف المصف ع��ي ف �ت
مك� �ي

ه  �ي وب �ف � م�عف �ي ه، أو �لب عف �ي وب �ف � م�عف �ي س�ي عف �ف �ج
ه ذي  �ي وب �ف � م�عف �ي ة أو أي سلوك عف س�ي �ف لمصالح �ج

الذل  ع� �ج سث ص �ي �ف عل السث �ج ة مما �ي س�ي �ف عة �ج �ي ��ج
عل  ل رد �ف ص عا�ت �ف ع سث و�ت �ت ث �ي وف، ��ي ة و/أو ال�ف ها�ف والإ

�ي هذه الظ�وف. �ف
ىي  ة �ن �ق ا�ي اكل المصن لك م�ن أسش ًا أي سش ا�ق عًا �ب ع م�ن م�ن و�ي

ة  سد�ي ة أو �ب س�ي �ن ة أو �ب و�ي ت مع�ن ماكن العمل، سواء اك�ن
ة.. ظ�ي ر ل�ن �ي ة أو عن ظ�ي أو ل�ن

ة - ظ�ي - الل�ن
ل  ا�، م�ث �ت ا�ي ة للمصف ظ�ي ل�ف اكل ال الأسث
ا� أو  ها�ف اك� أو الإ �ف ا� أو ال �ت �ي عل �ت ال

ة أو  �ف ة أو المه�ي �ي �ف و�ي �ف �ت دا� ال هد�ي �ت ال
ة أو  �ي ة أو العدوا�ف �ت � الال�أ �ي عف

ة.. وم�ي اله�ج

ة - سد�ي - الحب
ا�،  �ت ا�ي ة للمصف سد�ي اكل ال�ج  الأسث

�ي  ما �ف ة �ج سد�ي داءا� ال�ج ل الع�ت م�ث
ع أو  �ب أو ال�لك أو الد�ف ذلك الصف
لة ال��كة أو  وة أو ع��ت �ت ع �ج الد�ف
دي أو  هد�ي �ت ها؛ السلوك ال �ت عا�ت اإ
ه أو  �ي وب �ف � الم�عف �ي صال عف ال�ت

وب  � الم�عف �ي س�ي عف �ف ح ال�ج لم�ي �ت ال
وب  � الم�عف �ي  اللمس عف

ف
دءًا م� ه، �ج �ي �ف

ة أو  �ت ة أو المعا�ف ه أو المداع�ج �ي �ف
داء أو  الع�ت هاًء �ج �ت ل وا�ف �ي �ج �ت �ت ال

صاب.. �ت العف

ة - ظ�ي ر الل�ن �ي - عن
ا�  �ت ا�ي ة للمصف ظ�ي ل�ف � ال �ي اكل عف الأسث

ة  �ي �ف و�ي �ف �ت ة أو ال �ف ل ال��ك� المه�ي م�ث
 � �ي ع�ض عف �ت ة، وال اس�ج � الم�ف �ي أو عف

مل  سث ة. و�ي �ي هوا�ف ظ�ا� السث �ف ق، وال الال�أ
ه  �ي وب �ف � الم�عف �ي ا الع�ض عف صفً أ�ي

ة  اسث ظا� السث اص� أو �ا�ف ع�ف للمواد وال
ذلك،  ة �ج ُمو��ي ا� ال أو الملص�ت

�ي أو  �و�ف ك�ت ل د الإ ��ي �ج ل ال وكذلك رسا�أ
ة أو  ص�ي �ف ل ال �سا�أ المال�ظا� أو ال
ذلك.. ة �ج ُمو��ي ة ال د�ي هد�ي �ت الصور ال



روري �دوث   س: هل م�ن  الصن
ة لو�ف الأمر  سد�ي المالمسة الحب

؟  سىي �ن حرش �ب ه �ق على أ�ن
اكل  س�ي عدة أسث �ف ��ش ال�ج �ت ذ ال �ف �ت  أن �ي

ف
مك�  ج: �ي

د  ة.  �ت سد�ي �ورة أن �ت�دث المالمسة ال�ج الصف س �ج �ي ول
اكل  �ي ذلك أسث ما �ف ا، �ج �يً �ف ا أو �ف �ً كون السلوك واصف �ي

ا�فب المالمسة  ل� �ج ، اإ ظ�ي ل�ف � ال �ي ظ�ي وعف ل�ف ��ش ال �ت ال
�ي  لها �ف �ت م �ف �ت ة أو �ي ظ�ي �ف  أن ل

ف
مك� ة.  �ي سد�ي ال�ج

ط   وسا�أ
ف

ة م� ل�ف �ت واع م�ف � أ�ف ة ع�ج و�ج �ا� المك�ت �ي ع�ج �ت ال
�ي أو  �و�ف ك�ت ل د الإ ��ي �ج ل ال �ي ذلك رسا�أ ما �ف عالم، �ج الإ

ة  ماع�ي �ت اك� ال�ج �ج ا� عل� السث �ت �ي عل �ت ا� أو ال الم�اد�ث
ماءا� أو  �ي كون الإ  أن �ت

ف
مك� و.   �ي د�ي �ي �ف ا�ع ال أو م�ت

هور  �ف ل ال�لوى وال ا م�ث � الهدا�ي ة أو ��ت و�ي ا الع�ف الهدا�ي
�ي  ل�ت لق الم�ت �ي �ت ت �ف �ج س�ج ذا �ت س�ي اإ �ف ة �ت��ش �ج ا�ج م�ث �ج
ة،  �ي ا�ف صف لة اإ ك أس�أ ذا كن لد�ي �ا�ة.  اإ عدم ال عوره �ج أو سث

ة. ��ي سث �ج ل الموارد ال عة مم�ث � م�ا�ج ��ج �ي

ا ما  �بً ال ق، عن ر�ي ماعات ال�ن �ق اء ا�ب �ن هرها س: أ�ش ىي العمل و�ن ىي �ن س�ق �ي لس ر�أ حب وه �ق ر الو�ب �ي عا�ب ع �ق صط�ن اهىي و�ق حب لك �ق سش حدث.   هل هذا �ي دما أ�ق ع�ن
؟  ىي ال�ق حرش أ�ن �ق

ه أي  �ي عل� أ�ف ال�ت ��ش الأ�ف �ت ف ال ع��ي ف �ت
مك� ج: �ي

ما السلوك أو اللكما� أو  ك�ر، ول س�ي ء م�ت سلوك مس�ي
ادرة عل�  �ت صوص أو الصور ال �ف ماءا� أو ال �ي عال أو الإ الأ�ف

ة  س�ي �ف �ف ة أو ك�امة أو السالمة ال ص�ي �ف هاك سث �ت ا�ف
ط� أو  ع�ض عملهم لل�ف ص، مما �ي �ف ة للسث سد�ي وال�ج

�اط  �ف � عدم ال�ف ب عل� المد�ي �ج ة العمل.   �ي �أ �ي هدد �ج �ي
ه  ول عل� أ�ف لك مع�ت سث �ه �ج س�ي �ف ف �ت

مك� �ي أي سلوك �ي �ف
دو أن السلوك المذكور هو  �ج .  و�ي �ي ال�ت لك �ت��ش أ�ف سث �ي

�اء  �ج �وري اإ  الصف
ف

اق.  ومع ذلك، م�  هذا الس�ي
ف

م� صف
مل  هم م�ج �ف عة )ال�وادث( ل وا�ت �ي ال ق كمل �ف �ي ��ت �ت
واعد  �ي �ت واردة �ف ها� ال �ي و�ج �ت دم ال �ف ف.   اس�ت المو�ت

ل الموارد  ل� مم�ث �دث اإ ل�ت � العمل ل اهة �ف �ف �ف ال
ة. ��ي سث �ج ال

ىي  صرخ �ب ىي العمل �ي سىي �ن �ي  س: ر�أ
رة  ىي الدا�أ ص �ن حن ًما أمام لك سش حدث هذا دا�أ ماع.  لم �ي �ق الل أي ا�ب �ن

دت الأمر  د و�ب ل، ول�ق �ب م�ن �ق
سلط ؟ ًدا.   هل هذا �ق ىي �ب �ن �ق ا�ي صن �ي
اظ عل�  اهدًة لل��ف �كة SOLVAY �ج عمل سث ج: �ت

ة  �أ �ي �ي �ج اهة �ف �ف �ف الك�امة وال اص �ج �ي �ف وى مه�ف مس�ت
�ي  ء �ف وم س�ي �ي �د �ج �ظ�ي لك �ف د �ي العمل.   ومع ذلك �ت
 أو الم��ج أو 

ف
� �ي السلوك المه�ي ع�ف العمل، وهذا ل �ي

ة أو الُمذل  س�ي �ف �ف ة ال ا��ي �ف  ال
ف

ط�اب م� ب لالصف المس�ج
صد  �ت ع��. �يُ ف سث �ك ك�ي � مد�ي �ج صد.  أ�ف ف �ت

ع�
ة  �ت ط��ي مها �ج �ي سل م �ت �ت اءة ول �ي �ف كون �ج المال�ظا� أن �ت �ج

�مة. � م��ت �ي عف
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ر�ة العمل  ّ �ن ت علىي د ُعر�ن س: ل�ق
ة.    �أ اسش ركة �ن دارة لسش لس الإ ىي محب �ن

اعة  ال الص�ن ىي محب ركة ل�يست �ن السش
   .SOLVAY ركة س سش ا�ن �ن ة ول �ق �ي ا�أ م�ي الك�ي

لس  ىي محب العمل �ن سم� لىي �ب هل �يُ
رى؟ ركة أ�ن دارة سش اإ

�ي  ها العمل �ف �ي �ف �كة SOLVAY عل� مو�ف ج:  ل �ت�ظ� سث
سة،  ا�ف � م�ف �ي اعا� عف �ي ص�ف �ي �ف ار�ج دارة �ف لس اإ م�ج

 
ف

ا م� �ت ة مس�ج �ت �صل عل� الموا�ف طة أن �ي ��ي سث
ت المطلوب  عارض الو�ت �ت � وأن ل �ي اسث �الم�ج المد�ي

ه  �ت �ف �ي ا� و�ف �ج ف عل� أداء وا�ج درة المو�ف دمة مع �ت لل�ف
ة هذا  سث ا�ت ك م�ف ب عل�ي �ج اءة.   �ي ك�ف �كة SOLVAY �ج �ي سث �ف

ع،  وا�ت �ي ال  أن العمل، �ف
ف

كد م� �أ �ت ل �ك ل الموعد مع مد�ي
 

ف
�كة SOLVAY ل� اه سث �ج اما�تك �ت �ف �ت ، وأن ال س�ي ا�ف �ف � �ت �ي عف

دارة. لس الإ �ي م�ج ك �ف دم�ت �ف ا �ج �جً � سل �ث �أ �ت �ت

دم عطاًء  �ق ركة �ق لك �هري سش م�ق س: �ي
   .SOLVAY ركة ع لسش ا�ب اء �ق �ن روع �ب لمسش

ار  �ي �ق ول ع�ن ا�ن ص المس�أ حن ا السش أ�ن
ركة �هري  ار سش �ي �ق د ا�ن عهد، وأر�ي الم�ق

عمل  وم �ب �ق ه س�ق رك�ق د أن سش �ق ىي أع�ق �ن لأ�ن
ىي  عارض �ن ل.   هل هذا �ق صن أ�ن

ذت  د أ�ن ت �ق ذا ك�ن المصال� اإ
ار  �ب ىي الع�ق ركة SOLVAY �ن مصلحة سش

ار؟ �ي �ق راء ال�ن �ب د اإ ع�ن
دمة  ا ل�ف وا�ي �ف ل ال صف ك أ�ف كون لد�ي د �ي ما �ت �ف �ي ج:  �ج

عارض  اك �ت ظه� أن ه�ف ه �ي ل أ�ف �كة SOLVAY، اإ مصالح سث
ظً�ا  ها.   �ف �ت �ي وص�ف �ت ة ال �ي هذه ال�ال �ي المصالح �ف �ف

ه ل  دو أ�ف �ج د �ي �ت ب، �ف �ت عهد الم��ت ك مع الم�ت �ت لعال�ت
�ج  ار.   أ�ف �ي �ت ة ال�ف �ي �ي عمل ق الهدف �ف �ي ��ت ك �ت مك�ف �ي
ل�  ة اإ  العال�ت

ف
ف ع� ار واكسث �ي �ت ة ال�ف �ي  عمل

ف
سك م� �ف �ف

ال أو الموارد  �ث سم الم�ت �ي �ت ص �ف �ف �ك أو أي سث مد�ي
ة. ��ي سث �ج ال
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ارب المصالح صف �ت
دأ الم�ب

لك عادل  سث �ي الأمور �ج  ال�كم �ف
ف

� �ي �ف ب عل� المو�ف �ج �ي
ة، مما  ار�ي �ج �ت ع المعامال� ال م�ي �ي �ج ه �ف �ي �ف وع�ي و�ف وموصف

�ي  ة �ف ص�ي �ف وق أي مصالح سث �ل مصالح Solvay �ف �ي
ارب  صف �أ �ت سث �ف موعة. و�ي عمال الم�ج �أ ة �ج عل�ت ل الم�ت المسا�أ

ا  �ف �ج ة عل� وا�ج ص�ي �ف ا السث � مصال��ف ؤ�ث دما �ت المصالح ع�ف
ب أن  �ج �ي ق مصل�ة Solvay.  �ف ��ت ما �ي العمل �ج �ج

مل  عل�ي أو م��ت ارب �ف صف ل� �ت ؤدي اإ ف �ي ب أي مو�ت �ف �ج �ت �ف
ف  الكسث مون �ج �ف �ت  مل

ف
�ي المصالح.  عالوة عل� ذلك، �ف�� �ف

�ي المصالح عل�  عل�ي �ف مل أو �ف ارب م��ت صف  أي �ت
ف

ع�
ا�  �ي ال�ت سم الأ�ف ة أو �ت ��ي سث �ج � أو الموارد ال ور للمد�ي �ف ال

�ار  اذ �ت �ف ة ا�ت �ي  أي عمل
ف

س�ب م� �ف ب أن �ف �ج ال، و�ي �ث والم�ت
ا  عارصفً لق، �ت �ف ها �ت ها عل� أ�ف �ي ل ظ� اإ �ف  أن �ي

ف
مك� لق، أو �ي �ف �ت
�ي المصالح.. �ف

ة �ي ار�ب ا�ب الحن الم�ن
ا  �ف ط�ت سث ا وأ�ف �ف ؤو�ف �م سث ��ت  أن Solvay �ت

ف
م م� �عف عل� ال

طة  سث �ي أ�ف ًدا �ف ارك أ�ج سث ب أل �ف �ج اصة، �ي ة وال�ف ص�ي �ف السث
ارج  ص�ي �ف �ف ا السث �ف �ت �ي و�ت � �ف س مع Solvay ��ت ا�ف �ف �ت �ت

ا  ذا ُ�لب م�ف �ي ال�ذر اإ و�ف ا �ت صفً ا أ�ي �ف �ي ب عل �ج العمل.  و�ي
�ى،  �كة أو مؤسسة أ�ف سث ل أو مسؤول �ج �ي � أو وك العمل كمد�ي

ا  ��ف  مد�ي
ف

ة م� �ت ة مس�ج �ت ب ال�صول عل� موا�ف �ج و�ي
ا�أف  لو�ف ة ل �ت ة مس�ج �ت م ال�صول عل� موا�ف �ف ل �.  ل �ي اسث الم�ج

ة.. �ي اصف ��ي ة أو ال ��ي �ي ة أو ال�ف ��ي ��ج � ال �ي �ي المؤسسا� عف �ف
ة �ي ار�ب ات الحن العال�ق

�اد   Solvay مع أ�ف
ف

ة ع� ا�ج �ي ة �ف ار�ي �ج �ت ن ممارسة الأعمال ال اإ
ا أو  �يً �ت �ي اًل ��ت لة عم�ي عا�أ �اد ال الأس�ة، سواء كن أ�د أ�ف

�ي  ا �ف ً ار�ج صف لق �ت �ف  أن �ي
ف

مك� ا، �ي ًع ا�أ ا أو �ج ًس ا�ف ماًل أو م�ف م��ت
ل،  الم�ث ور.  و�ج �ف ه عل� ال ف ع�ف ب الكسث �ج المصالح و�ي
ارج  ا �ف �ف د�ي ا� ل  أن أي صدا�ت

ف
كد م� �أ �ت ا ال �ف �ي ب عل �ج �ي

ق  ��ت ما �ي العمل �ج ا �ج �ف در�ت � عل� �ت ؤ�ث موعة ل �ت الم�ج
.Solvay مصل�ة

ة ل�ي ة أو العا�أ ر�ب ات الم�ق العال�ق
مالء  �ف  ال

ف
� �ي ة �ج �ي ل عا�أ ة أو ال ��ج ا� الم�ت لق العال�ت �ف  أن �ت

ف
مك� �ي

ل   أ�ج
ف

�ي المصالح.  وم� ملة �ف ة أو م��ت �ي عل ا� �ف ار�ج صف �ت
ة  ود عال�ت ب و�ج �ف �ج ا �ت �ف �ي ب عل �ج الك، �ي ب هذه المسث �ف �ج �ت

ا معه  مع�ف �ج ص �ت �ف �اد الأس�ة أو أي سث ة مع أ�د أ�ف �ي �ا�ف سث اإ
�ي  عف �ج �ف ة، �ي ود هذه ال�ال �ي �الة و�ج ة.  و�ف س�ي ة روما�ف عال�ت

موعة  ذل الم�ج �ج ة، وس�ت ��ي سث �ج  ذلك للموارد ال
ف

ف ع� الكسث
ة  اء عل� أي �ال صف ل�ت طوا� ل اذ �ف �ف هدها ل�ت صارى �ج �ت

ة أو م�سوسة. �ي �ت �ي �ي المصالح ��ت ارب �ف صف �ت



�ن 
دس�ي ق المه�ن ر�ي ىي �ن و �ن ا عصن س: أ�ن

د ل�ظت  ركة SOLVAY، و�ق ع لسش ا�ب �ق ال
ر  �ن �أ �ق سم �ي ىي ال�ق ل لىي �ن أن زم�ي

هاء المهام المولكة  �ن ىي اإ مرار �ن اس�ق �ب
ًدا ع�ن  ع�ي ىي عدة ساعات  �ب مصن ه و�ي ل�ي اإ

ًما  رر.  دا�أ ماكن العمل دون أي م�ب
ة  �ي �ن ري ماكلمات ها�ق حب اسمعه �ي

ة لها  ات ل عال�ق حب �ق ري م�ن �ق سش ع و�ي �ي �ب �ي ل
عرِض  ه �يُ �ن ركة SOLVAY.  اإ ىي سش دوره �ن �ب

مد  ع�ق ا �ن �ن طر لأ�ن كمله للحن �أ ق �ب ر�ي ال�ن
ب  حب كمال مهامه.  ماذا �ي ىي اإ ه �ن عل�ي

عل؟ أن أ�ن
�ك مال�ظا�تك �ول عادا�  ل� مد�ي ع اإ ��ف ج:  أن �ت

�ي  �ت هود ال �ها عل� ال�ج �ي �ث �أ ف و�ت المو�ف اصة �ج العمل ال�ف
عض  �ج كون هو أو ه�ي عل� علم �ج د �ي ق.  �ت ��ي �ف ها ال ذل �ج �ي

اب  �ي طلب عف �ت �ي �ت �ت ة ال �ت ة المؤ�ت ص�ي �ف ف السث الموا�ت
اء  ة أعصف �ي �ت ها مع �ج �ت ارك م مسث �ت �ي لم �ي �ت ف، وال المو�ف

ة عل�  �ت كون �تمت الموا�ف د �ي �ى، �ت ارة أ�ف ع�ج ق.   �ج ��ي �ف ال
اب  �ي عف �ك أن �ال� ال الغ مد�ي �ج ب اإ �ج ا.  �ي �تً اب مس�ج �ي عف ال

دو  �ج ق.  �ت ��ي �ف ا عل� أداء ال �جً � سل ؤ�ث ك�رة �ت الم�ت
عارض  ة �ت ا�ج م�ث ها �ج ص�ف �ي �ت �ت ة ال �ي �ف ها�ت ا� ال الم�اد�ث

ت  �ي و�ت �دث �ف � مع المصالح لأن هذا العمل �ي اسث م�ج
دام معدا�  �ف اس�ت �كة SOLVAY و�ج سث اص �ج العمل ال�ف

ا�  �ج �ت � عل� م�ف �ي �ث �أ س له أي �ت �ي  ل
ف

�كة SOLVAY، ولك� سث
ك  ب عل�ي �ج اري.   �ي �ج �ت ا�ها ال سث �كة SOLVAY أو �ف سث

واعد  �ي �ت واردة �ف ها� ال �ي و�ج �ت اع ال �ج �ت اإ  الأم� �ج
ف

الغ ع� �ج الإ
سماع صو�تك. � الأعمال لإ اهة �ف �ف �ف ال
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ت  ر�ن �ق � ال�ن ص�ن سم� لىي �ق س: هل �يُ
هاز الحاسوب  اء عملىي على �ب �ن ف المحمول؟أ�ش والها�ق

 SOLVAY كة� �ي لأصول سث دام الع�صف �ف الس�ت سمح �ج ج: �يُ
هاز ال�اسوب والها�تف  ال �ج ل الم�ث �ي )عل� س�ج

ة  ص�ي �ف �اض سث �كة SOLVAY( لأعف  سث
ف

الم�مول الصادر ع�
�كة  د السث �ي �ت اسب ول �تُ � م�ف �ي ا أو عف �ً�  ذلك م�ف

ف
ك� ذا لم �ي اإ

�ي أعمال  سها �ف �ف دام الأصول �ف �ف ول اس�ت � مع�ت �ي لك عف سث �ج
SOLVAY كة� سث

Q&A

Q&A

موعة دام أصول الم�ج �ف اس�ت
ا.   �ف اظ عل� سالمة أصول اح Solvay عل� ال��ف �ج مد �ف ع�ت �ي

اء  �ي ع الأسث م�ي ها �ج �ف �أ ف هذه الأصول �ج ع��ي ف �ت
مك� �ي

مل  سث ملكها Solvay و�ت �ي �ت �ت � الملموسة ال �ي الملموسة وعف
مدادا�  ق والمعدا� والإ ل الم�ا�ف ة )م�ث الأصول الماد�ي

 � �ي ا المعلوما�( والأصول عف �ي ولو�ج ك�ف ون و�ت �ف والم�ف
ة  �ق الملك�ي ة �ج مول ل المعلوما� المسث الملموسة )م�ث

ت عمل  ل و�ت ة( وأصول الموارد ) م�ث ك��ي �ف ة ال والملك�ي
�اض  ل لأعف دام أصول Solvay اإ �ف �ي اس�ت عف �ج �ف (. ل �ي

ف
� �ي �ف المو�ف

ق مصل�ة  �ي ��ت �ت صها ل ص�ي �ف �وعة و�ت ة مسث ار�ي �ج �ت
عض أصول  �ج �ي ل دام الع�صف �ف الس�ت سمح �ج موعة. �يُ الم�ج

موعة  اسا� الم�ج ب س�ي مو�ج ة �ج ص�ي �ف �اض سث Solvay لأعف
اسب  � م�ف �ي ه أو عف �ي ا �ف عفً ال  الأم� م�ج

ف
ك� ذا لم �ي ذا� الصلة اإ

 Solvay ي أعمال� سها �ف �ف دام الأصول �ف �ف د اس�ت �ي �ت ول �ي
�ر. . � م�ج �ي لك عف سث �ج

ا المعلومات �ي ولو�ب ك�ن موعة: �ق دام أ�ول المحب حن اس�ق
 ،)”IT“( ة اس�ج ا المعلوما� الم�ف �ي ولو�ج ك�ف � Solvay �ت و�ف �ت

 � ة، ��ت ة الم�مول ه�ف � والأ�ج و�ت �ي ة الكم�ج ه�ف �ي ذلك أ�ج ما �ف �ج
د  لة.  �ت �ث ة ومم�ت عالة وآم�ف ة �ف �ت ط��ي ا العمل �ج �ف � ل س�ف �ت �ي

 Solvay ـ اصة �ج ا المعلوما� ال�ف �ي ولو�ج ك�ف دم �ت �ف س�ت �ف
 ، �ي و�ف ا�ف دام �ت �ف ص�ي �الما أن هذا الس�ت �ف دام السث �ف لالس�ت

ق ماكسب  �ي ��ت �ت س ل �ي ، ول �ي اسب لماكن العمل، وع�صف وم�ف
ا.    �ف د�ي ا� العمل ل �ي عارض مع مسؤول �ت ة، ول �ي ص�ي �ف سث

اصة  ا المعلوما� ال�ف �ي ولو�ج ك�ف دام �ت �ف �ت�ظ� Solvay اس�ت
ة أو  �أ ة أو مس�ي ا��ي �ج �ة أو اإ ة ص��ي س�ي �ف طة �ج سث داول أ�ف �ت ها ل �ج

ها،  �ي ل ها أو الوصول اإ رهاب( أو ع�صف ل الإ ة )م�ث �ي و�ف ا�ف � �ت �ي عف
ها  رسال م اإ ها و�ت �ي وب �ف � م�عف �ي ذا ك�فت هذه المواد عف � اإ ��ت
 ،Solvay ـ وز ل �ج ة.   �ي �ي ار�ج هة �ف واسطة �ج ف �ج ل� المو�ف اإ
ة المعمول  صوص�ي  ال�ف

ف
� �ي وا�ف �ت ا ل �تً ة وو�ف �ف �وف مع�ي �ي �ف �ف

ف  كسث د �ت ا المعلوما� و�ت �ي ولو�ج ك�ف دام �ت �ف ة اس�ت �ج ها، م�ا�ت �ج
ة  م�ي ظ�ي �ف �ت ا المعلوما� للوكل� ال �ي ولو�ج ك�ف دام �ت �ف  اس�ت

ف
ع�

ون. ا�ف �ت اذ ال �ف �ف أو لإ



ل
عم

ن ال
ماك

 �
ة �ف

اه �ف ال�ف
� و

يا �
ال�ت

�ف
الأ

ل
عم

ن ال
ماك

 �
ة �ف

اه �ف ال�ف
� و

يا �
ال�ت

�ف
الأ

21 20

ة ار�ي �ج �ت �ي الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �ت ة ار�ي �ج �ت �ي الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �ت

ة موعة: المعلومات السر�ي دام أ�ول المحب حن اس�ق
ة، سواء ك�فت  ب أن �ف�م�ي معلوما� Solvay الس��ي �ج  �ي
ها  �كة، لأ�ف لسث ة ل ك��ي �ف ة ال المعلوما� ال�ساسة أو الملك�ي
ة ه�ي أي  موعة.  المعلوما� الس��ي اح الم�ج �ج �ف ة ل �ور�ي صف
د  ا أو �ت �ف س�ي ا�ف دة لم�ف �ي كون م�ف د �ت � عامة �ت �ي معلوما� عف

ا  �ف �ك�أ ا وسث �ف ا أو عمال�أ �ف �ي �ف ـ Solvay أو مو�ف ارة ل كون صف �ت
لة   أم�ث

ف
م� صف �ت ها.   و�ت ف ع�ف م الكسث ذا �ت  اإ

ف
� �ي ار�ي �ج �ت ال

ا�  ا�ف �ي ال ل ال�ص�، �ج ل الم�ث �ي ة، عل� س�ج المعلوما� الس��ي
طط  �كة وال�ف طط السث ق، و�ف سو�ي �ت عا� وال �ي الم�ج

ة   المع��ف
ف

اًل ع� صف ة، �ف �ي ة، والمعلوما� المال �ي �ج �ي �ا�ت الس�ت
ة.   �ي �ف �ت �ت ة أو ال ة أو المعلوما� العلم�ي �ي �ف �ف ال

ة معلوما�  ا�ا� الالزمة ل�ما�ي �ي ذ ال��ت �ف �ت ب أن �ف �ج �ي
 

ف
�هم م� �ي ف وعف

� س�ي ا�ف لم�ف ف ل  الكسث
ف

ة م� Solvay الس��ي
ب أن �ف��ص  �ج ها. و�ي � المص�ح �ج �ي ة عف �ي ار�ج ها� ال�ف ال�ج

ها�  ال�ج اصة �ج ة ال�ف ة المعلوما� الس��ي ا عل� �ما�ي صفً أ�ي
�ي  �ت ( وال

ف
� ال، العمالء والمورد�ي ل الم�ث �ي ة )عل� س�ج �ي ار�ج ال�ف

ب أل  �ج ل Solvay. �ي ا دا�ف �ف اص�ج �كم م�ف ها �ج �ي �ف�صل عل
ا  ف مص�ً� ذا كن الكسث ل اإ ة اإ  أي معلوما� س��ي

ف
ف ع� كسث �ف

ا. و�فً ا�ف ا �ت وصفً ه أو م�ف �ج
 

ف
� م�ي �ف �ت ب أن �فظل مل �ج ا مع Solvay، �ي �ف ه� عمل �ت ذا ا�ف واإ

ا. �ف اصة �ج ة ال�ف الس��ي ة �ج عل�ت اما� الم�ت �ف �ت الل �ج

ة  �ق ة سا�ب �ن ىي مو�ن صلت �ب عض المعلومات س: ا�ق للحصول على �ب
د  ت �ق ىي اك�ن ق وال�ق سو�ي ال�ق ا�ة �ب الحن

ركة  ىي سش اء عملها �ن �ن ها أ�ش كر�ق �ق ا�ب
د  اح ع�ن �ي الر�ق عر �ب SOLVAY.   ل أسش

ا�ة  ها هذه المعلومات �ن ارك�ق مسش
ب أن  حب ة.   ماذا �ي �ن عد مو�ن ها لم �ق وأ�ن

عل؟ أ�ن
اركة  وز مسث �ج ه ل �ي �ف �أ ارها �ج �ج �ف ك اإ ب عل�ي �ج ج:  �ي

ف  �كة SOLVAY مع مو�ف سث اصة �ج ة ال�ف المعلوما� الس��ي
اص  �ف ن كن الأسث � واإ �كة SOLVAY ��ت عمل لدى سث ل �ي

 
ف

ا وهم م� �تً �كة SOLVAY مس�ج  لدى سث
ف

� �ي �ف سهم مو�ف �ف أ�ف
اؤه  سث �ف م اإ حج العمل الذي �ت �ت م�ي م�ف �ت �ف وا العمل.  �ي �أ سث أ�ف

�كة  ل� سث �كة SOLVAY اإ ص ما لدى سث �ف ف سث �ي و�ف اء �ت �ف أ�ث
ارك  سث ب أل �ت �ج ة العمل.   �ي عد عال�ت اء و�ج �ف SOLVAY أ�ث

 الظ�وف.
ف

�ف م� هذه المعلوما� �ت�ت أي �ف

مهور /  واصل مع ال�ج �ت واصل ال �ت ل ال دام وسا�أ �ف اس�ت
ماع�ي  �ت ال�ج

اصة  اة ال�ف �م ال��ي ��ت  أن Solvay �ت
ف

م م� �عف  عل� ال
ارة عامة  سث ل أن أي اإ ها، اإ �ي �ف ة لمو�ف ماع�ي �ت ا� ال�ج والعال�ت
الل أي   �ف

ف
ا أو م� ص�يً �ف ها، سث �ي �ف موعة أو مو�ف ل� الم�ج اإ

ة مع  �ت وا�ف كون م�ت ب أن �ت �ج ، �ي ماع�ي �ت واصل ا�ج ل �ت وسا�أ
اسا�  ة  وس�ي ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �وط �ت سث

واصل  �ت ل ال اسا� وسا�أ �ي ذلك س�ي ما �ف موعة، �ج الم�ج
ها. اصة �ج ماع�ي ال�ف �ت ال�ج

ا� ا�ف �ي �ج ة ال صوص�ي �ف
ها  �ي �ف ها ومو�ف ها ومورد�ي ة عمال�أ صوص�ي �م Solvay �ف ��ت �ت

عامل Solvay معهم  �ت ف �ت
�  الذ�ي

ف
� ��ي �اد الآ�ف �ف ع الأ م�ي و�ج

 
ف

� �ي وا�ف �ت ع ال م�ي �ج م Solvay �ج �ف �ت ل اري.  �ت �ج �ت وى ال عل� المس�ت
ة  صوص�ي �ي �ت�م�ي �ف �ت ها ال ة المعمول �ج �ي الو��ف

�ي  ظام الأورو�ج �ف �ي ذلك “ال ما �ف ة، �ج ص�ي �ف المعلوما� السث
�ي  ح �ف لوا�أ  وال

ف
� �ي وا�ف �ت ع ال م�ي ا�” و�ج ا�ف �ي �ج ة ال العام ل�ما�ي

ها. ها �ج � Solvay أعمال د�ي �ي �ت �ت ة ال �ي ا�أ صف �ت ا� ال الول�ي

ف
� �ي �ف وح مع المو�ف �ت �وار م�ف

 
ف

� �ي ا� �ج اء العال�ت �ف ة و�ج �ت �ث اظ عل� ال ال��ف م Solvay �ج �ف �ت ل �ت
ة  الغ الأهم�ي ادل �ج �ج �ت � هذا ال �ج ع�ت ها. و�ي �ي ل ها ومم�ث �ي �ف مو�ف
�ي الأداء  ة �ف س�ي �ي ��أ اعلة ال �ف  هم الأ��اف ال

ف
� �ي �ف لأن المو�ف

 
ف

� �ي ع Solvay ال�وار �ج �ج سث ـ Solvay. �ي المسؤول ل
�ي  ف �ف

� �ي �ف دارة لمساعدة المو�ف ها والإ �ي ل  ومم�ث
ف

� �ي �ف المو�ف
ؤدي  د �ت �ي �ت �ت ملة ال ة أو الم��ت �ي عل �ف ف ال د الموا�ت �د�ي �ت

ل هذه  ع م�ث اد �لول لم�ف �ج �ي واعد واإ ل�ت هاك ل �ت ل� ا�ف اإ
ال�ال�.

Q&A



�يص  ر�ن س: للحصول على ال�ق
ع، �لب  وسعة المص�ن المطلوب ل�ق

ره  اكل�يف س�ن ع �ق ول �كومىي د�ن مس�أ
ع.    ارة المو�ق �ي رى لرن ر الأ�ن ات الس�ن �ق �ن و�ن

عل؟ ب أن أ�ن حب ماذا �ي
ف  امة لمو�ف �ت � والإ ا� الس�ف �ت �ف ع �ف د�ف سمح �ج د �يُ ج: �ت

�ي ماكن  ه �ف �ت �ف �ي  أداء مهام و�ف
ف

 م�
ف

مك� �ت � �ي �كوم�ي ��ت
ح  �ي وصف ب �ت �ج �وف م�دودة.   ومع ذلك، �ي �ي �ف د �ف ع�ي �ج

ول  دارة المس�أ ل لإ �ي �ج �ت  هذا ال
ف

وعا� م� أي مد�ف
�مل  ا عل� ورق �ي ط�يً ذلك �ف ه �ج ال�كوم�ي وأن �يُص�ح ل

 
ف

د م� لعد�ي سمح ل اسم الوكلة ذا� الصلة.   ل �يُ
وق  ه �ف �ي ��ف �ت ا أو ال ول الهدا�ي �ج �ت  �ج

ف
� �ي  ال�كوم�ي

ف
� �ي ول المس�أ

ب  �ج ك، �ي ود أي سث �ي �الة و�ج .   �ف �ي و�ف ا�ف �ت لغ ال الم�ج
.   ومع  م�ي �ي ل �ت ال الإ �ث ول الم�ت ارة مس�أ سث ك اس�ت عل�ي

 � �ج ع�ت �وعة �ت ف أعمال مسث ذا ك�فت هذه مصار�ي ذلك، اإ
كون  ب أن �ت �ج �ي ل، �ف �ي عف سث �ت درة العمل عل� ال �ت ة ل �ور�ي صف

�ي مع  �ف �ي لك رو�ت سث واصل �ج �ت ت �ت ذا ك�ف ة.  اإ ول �ج م�ت
ك  اص �ج ال العمل ال�ف �ي م�ج ف �ف

� �ي  ال�كوم�ي
ف

� �ي ول المس�أ
ع�ف عل�  �ت ك أن �ت ب عل�ي �ج �كة SOLVAY، �ي لدى سث

ه و/أو  �ي ��ف �ت وعا� ال ا و/أو مد�ف �كم الهدا�ي �ي �ت �ت ح ال لوا�أ ال
ا  ع الهدا�ي �ج �ت ظام �ت الغ �ف �ج  اإ

ف
ا م� صفً كد أ�ي �أ ال�.   �ت سه�ي �ت ال

ه هذه،  �ي ��ف �ت  �ال� ال
ف

 أي م�
ف

ه )“GETS”( ع� �ي ��ف �ت وال
�ك  ة مد�ي �ت ود موا�ف  و�ج

ف
�ث ع� �ج دوره �ي والذي �ج

وعا�. ة عل� هذه المد�ف �ت المس�ج

Q&A
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�ي  اهة �ف �ف �ف ا� وال �ي ال�ت الأ�ف
ة ار�ي �ج �ت ممارسة الأعمال ال

4
ساد  اوي وال�ف �ة ال�سث ماك�ف

هة  �ي �ف ة و�ف �ي ال�ت ة أ�ف �ت ط��ي ها �ج �اء أعمال �ج اإ م Solvay �ج �ف �ت ل  �ت
ا عل� أساس  �ف �ي أسوا�ت س �ف ا�ف �ف �ت �ي Solvay، �ف ة.  �ف وصاد�ت

ساد  �ف مد عل� ال ع�ت ا، ول �ف �ف دما�ت ا و�ف �ف ا�ت �ج �ت مة م�ف �ي ودة و�ت �ج
 Solvay �ة.  �ت�ظ � عادل �ي ة عف س�ي ا�ف �ف ا �ت ا�ي لل�صول عل� م�ف

وة ه�ي  �سث وة. ال �سث �ي ذلك ال ما �ف واعه، �ج لك أ�ف ساد �ج �ف ال
مة  �ي ء ذي �ت �ي عطاء أو �لب أو �صول عل� سث م أو اإ د�ي �ت �ت
ح  � ص��ي �ي لك عف سث � �ج �ي �ث �أ �ت ل ال  أ�ج

ف
�ى( م� ة أ�ف �ف )أو أي م�ي

ع السلطة.  ل  �ي مو�ت ص ما �ف �ف عل� �كم أو سلوك سث

اوى لل�صول عل� أعمال أو  �ي رسث ل�ت م أو �ت د�ي �ت ا �ت �ف وز ل �ج �ي
ة،  �ي ل سه�ي �ت وعا� ال م �ظ� المد�ف �ت ها. كما �ي اظ �ج �ف ال��ت

 
ف

� �ي دم للمسؤول �ت �ة �تُ �ي الغ صعف  م�ج
ف

ارة ع� وه�ي ع�ج
عهم عل�  �ي �ج سث �ت ض ل �ف �ف وى الم�ف  ذوي المس�ت

ف
� �ي ال�كوم�ي

ًدا  �ي Solvay أ�ج �ف وز لمو�ف �ج ة. ول �ي �ي �ف �ي و�ف هم ال ا�ت �ج أداء وا�ج
اوى  �سث ع ال ار، لد�ف سث ل أو مس�ت �ي ل وك �، م�ث دام ��ف آ�ف �ف اس�ت

ة. �ي ل سه�ي �ت وعا� ال أو المد�ف



Q&A

ة  �ق لى موا�ن ة اإ حا�ب ح�ن �ب س:  �ن
لد ل  ىي �ب روع �ن مسش ام �ب �ي الحكومة لل�ق

ت  �آ سش ركة SOLVAY أي م�ن ه سش �ي ملك �ن ر�ت الحكومة أن �ق �ق ا، وا�ق �يً �ال
ة  �ن ة مع�ي ار�ي سش ركة اس�ق دم سش حن س�ق �ن
ة.    ىي هذه العمل�ي ا �ن �ن لمساعد�ق
ركة سعر  دما �ل�بت م�ن السش ع�ن

مدى  ت �ب �أ و�ب اري، �ن سش العمل الس�ق
ة  ار�ي سش راكت الس�ق السش ة �ب ار�ن اعه م�ق �ن لى ار�ق ل اإ ا أم�ي الد.   أ�ن ىي ال�ب رى �ن الأ�ن

اع  �ن م م�ن ار�ق ركة، على الرعن راك السش سش اإ
ها  د أن لد�ي �ق ىي أع�ق �ن الأسعار، لأ�ن

ل مع الحكومة م�ن  صن صالت أ�ن اك أي ا�ق .   هل ه�ن �ن
ر�ي �ن الآ�ن

�ي ار�ي سش الس�ق
لق؟ ىي لل�ق دعو�ن س�بب �ي

ار ال�كومة  سث دام مس�ت �ف كون �لب اس�ت د �ي ج:  �ت
 � �آ سث موعة م�ف ه الم�ج �ي ملك �ف لد ل �ت �ي �ج ل �ف صف الم�ف
ة.    �ي �ف وة م�ف �سث طاء ل كون عف د �ي ا أو �ت ماًم �يء �ت � �ج �ي عف
ف  كسث ه، اس�ت �ي ل ار اإ ار المسث سث ل� المس�ت ل الوصول اإ �ج �ت

 SOLVAY كة� ل سث  أ�ج
ف

�كة م� عله السث �ف ط ما س�ت �ج الصف �ج
�ك�  دمها السث �ت �ي س�ت �ت دما� ال ال�ف دما� �ج ارن ال�ف و�ت

 
ف

ل م� دما� أ�ت �كة �ف دم السث �ت د �ت �ى.   �ت ملة الأ�ف الم��ت
 

ف
ل م� ة أ�ت �ي ا�ف صف دما� اإ دم �ف �ت ها �ت �ى أو أ�ف �ك� الأ�ف السث

�ي  ادة �ف �ي �ف  ال
ف

صود م� كون الم�ت �ى، و�ي �ك� الأ�ف السث
ار  ول ال�كوم�ي المسث ل� المس�أ عها اإ م د�ف �ت السع� أن �ي

هاًك  �ت ع ا�ف  الد�ف
ف

وع م� �ف كون هذا ال وة.   س�ي ه ك�سث �ي ل اإ
 

ف
ة م� ل�ف �ت �اء م�ف �ي أ�ف ساد �ف �ف �ة ال  ماك�ف

ف
� �ي وا�ف �ت ل

 � سث �كة SOLVAY أعمالها.   اس�ت � سث د�ي ث �ت العالم ��ي
د  �ي ل� م�ف ة اإ �ا�ج ت �ج ذا ك�ف م�ي اإ �ي ل �ت ال الإ �ث ول الم�ت مس�أ

وح..   الوصف
ف

م�

ية �
ار

ج �
ال�ت

ل 
ما

ع لأ
ة ا

رس
ما

 م
�ي

ة �ف
اه �ف ال�ف

� و
يا �

ال�ت
�ف

الأ

ية �
ار

ج �
ال�ت

ل 
ما

ع لأ
ة ا

رس
ما

 م
�ي

ة �ف
اه �ف ال�ف

� و
يا �

ال�ت
�ف

الأ

25 24
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ه �ي ��ف �ت ا وال الهدا�ي
ولها  �ج ه أو �ت �ي ��ف ل �ت ا أو وسا�أ م الهدا�ي د�ي �ت م �ت �ت دأ عام، ل �ي كم�ج

ا�  �ج �ت م م�ف د�ي �ت �ت  صورة Solvay أو ل
ف

� �س�ي �ت ذا كن ل ل اإ اإ
ة.  ة ود�ي ار�ي �ج ا� �ت امة عال�ت �ت ل أو لإ صف لك أ�ف سث Solvay �ج

ة  ار�ي �ج ا� �ت اء عال�ت �ف ا عل� �ج �ف �ي �ف ع مو�ف �ي �ج سث د �ت ��ي ما �ف �ف �ي �ج
� عل�  ؤ�ث ا �ف �ف دو أ�ف �ج � أو �ف ؤ�ث ب أل �ف �ج ا، �ي �ف �كء أعمال مع سث

ادل  �ج كون �ت ب أن �ي �ج .   �ي
ف

� �ي �ف ل للمو�ف �ت �ار المس�ت �ت ال
�كء الأعمال أو  ه - سواء مع سث �ي ��ف �ت ل ال ا الأعمال ووسا�أ هدا�ي

ا  �ف اس�ت ا مع س�ي ًم ا دا�أ �تً وا�ف  - م�ت
ف

� �ي  ال�كوم�ي
ف

� �ي المسؤول
 

ف
� �ي وا�ف �ت اوى وال �سث �ة ال ه وماك�ف �ي ��ف �ت ا وال الهدا�ي اصة �ج ال�ف

ة. ة السار�ي �ي الم�ل
�كء الأعمال  ماس سث �ت �ي Solvay ال �ف  لمو�ف

ف
مك� ل �ي

�ي  عف �ج �ف ه، ول �ي �ي ��ف �ت ل ال ا الأعمال ووسا�أ لل�صول عل� هدا�ي
م  د�ي �ت �ت مون �ج �ف هم مل �ف �أ ع�وا �ج سث �كء الأعمال أن �ي ًدا لسث أ�ج

وز  �ج �ي Solvay. ل �ي ف �ف ه لأي مو�ف �ي ��ف �ت ل ال ا أو وسا�أ الهدا�ي
سوق  �ت م ال سا�أ ل �ت ها، م�ث عادل ول الأموال أو ما �ي �ج عطاء أو �ت اإ

ازات، أرسل لىي مورد  اء الإ�ب �ن د س: أ�ش ة أر�ي �ن ة لط�ي ًما هد�ي وا�ل معه دا�أ الف أ�ق ها.   هل أ�ن اظ �ب �ن ا ال��ق ��قً
لت  �ب ى العمل اذا �ق اهة �ن رن �ن واعد ال �ق

ة ؟ الهد�ي
اصة  ه ال�ف �ي ��ف �ت ا وال اسة الهدا�ي ل� س�ي وع اإ ��ج � ال ��ج ج:  �ي

ه  �ي ��ف �ت ا وال مة الهدا�ي �ي ة �ت �كة SOLVAY لمع��ف سث �ج
ها�  �كة SOLVAY وال�ج �ي سث �ف  مو�ف

ف
� �ي ها �ج المسموح �ج

ا  ع الهدا�ي �ج �ت ظام �ت دام �ف �ف ك اس�ت ب عل�ي �ج ة.   �ي �ي ار�ج ال�ف
ة ولل�صول  مة الهد�ي �ي ل �ت �ي س�ج �ت ه )“GETS”( ل �ي ��ف �ت وال
ة  مة الهد�ي �ي اوز� �ت �ج ذا �ت �ك، وذلك اإ ة مد�ي �ت عل� موا�ف

�تك. ط�ت م�ف اصة �ج اسة ال�ف �ي الس�ي لغ الم�دد �ف الم�ج

Q&A

ب  �ج اءا�، �ي �ف �ث م أي اس�ت د�ي �ت ة �ت �ي �ال ا.  و�ف ا� الهدا�ي طا�ت و�ج
سم  ل �ت �ج ف �ت

ها م� �ي ة عل �ت ب الموا�ف �ج ا و�ي دًم كون م�ت أن �ت
ا الأعمال  اوز هدا�ي �ج �ت دما �ت ال. ع�ف �ث ا� والم�ت �ي ال�ت الأ�ف

صوص  ة الم�ف ول �ج ة الم�ت ول مة المع�ت �ي �ت ه �دود ال �ي ��ف �ت وال
�ة  ه وماك�ف �ي ��ف �ت ا وال الهدا�ي اصة �ج ا ال�ف �ف اس�ت �ي س�ي ها �ف �ي عل

 
ف

ة م� �ت ة مس�ج �ت ب ال�صول عل� موا�ف �ج اوي، �ي �سث ال
.)GETS( ه �ي ��ف �ت ا وال ع الهدا�ي �ج �ت ظام �ت الل �ف  �ف

ف
�ك م� مد�ي

ب أن  �ج ، �ي
ف

� �ي  ال�كوم�ي
ف

� �ي عامل مع المسؤول �ت د ال ع�ف
م أو  د�ي �ت ن �ت �أ سث ة �ج ا�ي عف ل  ل

ف
� و Solvay �ذر�ي �ف كون مو�ف �ي

اوزا�  �ج �ت عض ال هور �ج ث أن �ف ه، ��ي �ي ��ف �ت ا وال �ي الهدا�ي ل�ت �ت
وز  �ج �ة لسمعة Solvay.  ل �ي �ي �ج �ار ك �ي أصف ب �ف س�ج �ت د �ي �ت

 
ف

� �ي ا للمسؤول م أي هدا�ي د�ي �ت �ي Solvay �ت �ف لمو�ف
ها  ع�ت �ي ط�ج ة �ج �ي �ج �و�ي ا �ت ذا ك�فت هذه الهدا�ي ل اإ  اإ

ف
� �ي ال�كوم�ي

عارها.    ها Solvay و�ت�مل سث �ي ق عل وا�ف ة �ت �ي مة رم�ف �ي وذا� �ت
ل   مسؤول �كوم�ي اإ

ف
ه ع� �ي ��ف �ت �ي Solvay ال �ف وز لمو�ف �ج ل �ي

ف  � المو�ف  مد�ي
ف

ة م� �ت ة مس�ج �ت م ال�صول عل� موا�ف ذا �ت اإ
ذا كن  ه )GETS(، أو اإ �ي ��ف �ت ا وال ع الهدا�ي �ج �ت ظام �ت الل �ف  �ف

ف
م�

ة  �ف ال � م�ف �ج ع�ت اري ول �ي �ج  �دث �ت
ف

ًءا م� �ف ه �ج �ي ��ف �ت هذا ال
واعد.     ل�ت ل

هاًك  �ت ة ا�ف ��ي �ي �عا� �ف �ج �ت ه ك �ي ��ف �ت ا أو ال اء الهدا�ي �ف �ف � اإ �ج ع�ت �ي
 � �ي موعة وعف ة للم�ج اسة السار�ي لس�ي � ول �ي لهذه المعا�ي

ول. �ج م�ت
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ل  الدا�ف
ف

داول م� �ت ال
لى  هم �ق الو�ول اإ �ن لد�ي

�ن الذ�ي
�ي �ن وز للمو�ن حب ل �ي

عها  �ي ة أو �ب �ي راء أي أوراق مال ة سش ل�ي المعلومات الدا�ن
 .� ص آ�ف �ف لى سث لها اإ �ق لك المعلومات أو �ن اًء على �ق �ن �ب
�ك�  ـ Solvay والسث ة ل �ي الأوراق المال علق هذا �ج �ت ث �ي ��ي
�ي  ع�ف ة. �ت �ي ار�ج ها� ال�ف موعة Solvay وال�ج عة لم�ج ا�ج �ت ال

�ي لم  �ت اص المعلوما� ال لك �ف سث ة �ج �ي ل المعلوما� الدا�ف
 � �ي �ث �أ ها �ت كون ل مل أن �ي  الم��ت

ف
�ي م� �ت عد وال �ها �ج سث م �ف �ت �ي

ا.  �يً �ف �ها عل سث م �ف ذا �ت ة، اإ �ي داول الأوراق المال � عل� سع� �ت �ي �ج ك
 

ف
داول م� �ت اكل ال  أسث

ف
لك م� دة أي سث سث عارض Solvay �ج و�ت

ال الصارم  �ث  الم�ت
ف

� �ي �ف ع المو�ف م�ي ب عل� �ج �ج ل و�ي الدا�ف
ن  �أ سث موعة �ج اسة الم�ج ها وس�ي  المعمول �ج

ف
� �ي وا�ف �ت ل ل

ل.  الدا�ف
ف

داول م� �ت ال

ة ارة العالم�ي �ج �ت ال
�ي  �ت ح ال لوا�أ  وال

ف
� �ي وا�ف �ت ع ال م�ي دعم �ج ب و�ت �ا�ت ن Solvay �ت اإ

دما�  ا� وال�ف �ي �ف �ت �ت ا� وال �ج �ت � الم�ف صد�ي �كم �ت �ت
عالم. وعل�  �اء ال ع أ�ف م�ي �ي �ج �ادها �ف �ي والمعلوما� واس�ت
�كم  �ي �ت �ت ح ال لوا�أ موعة ال �م الم�ج ��ت صوص، �ت ه ال�ف و�ج
لدان الم�ظورة أو مع  �ج �ي ال ة �ف ار�ي �ج �ت ممارسة الأعمال ال

ب  �ج �ي  أو المؤسسا� الم�ظورة. �ف
ف

� اص الم�ظور�ي �ف الأسث
اصة  � ال�ف صد�ي �ت  ال

ف
� �ي وا�ف �ت ال ل �ث اسة الم�ت س�ي م �ج �ف �ت ل أن �ف

ة. ار�ي �ج �ت �ي ممارسة الأعمال ال موعة �ف الم�ج �ج

د ور�ي �ت سلسلة ال
ها  عهدا�ق �ق ىي �ب �ن راكء أعمالها و�ق رم Solvay سش ح�ق �ق

ها  ها ومورد�ي ع�ي ا�أ موعة م�ن �ب ع المحب و�ق �ق مة. �ق الملرن
�ي  �ت �ن واللوا�أ� ال

�ي وا�ن ع ال�ق م�ي ال لحب �ش ها الم�ق وعمال�أ
هم أو  اصة �ج ع العمل ال�ف �ي موا�ت هم، سواء �ف ط�ت سث �كم أ�ف �ت
ام  �ف �ت عهم عل� الل �ي �ج سث م �ت �ت موعة، كما �ي الم�ج اصة �ج ال�ف

�ي  ة  هذه �ف ار�ي �ج �ت � الأعمال ال اهة �ف �ف �ف واعد ال �وح �ت �ج
هم. ا�ت �ي عمل

ة  �ي ال�ت ظمة وعادلة وأ�ف ة م�ف ة عالم�ي �ي ق Solvay عمل ط�ج �ت
ة  ادل �ج ة م�ت اء عال�ت �ف ل �ج  أ�ج

ف
ها م� م مورد�ي �ي �ي �ت ار و�ت �ي �ت ل�ف

 � �ي ا عل� أساس معا�ي �ف ار مورد�ي �ي �ت م ا�ف �ت عة معهم. �ي �ف الم�ف
ة  س�ي ا�ف �ف �ت ة والأسعار ال �ي و�ت ودة والمو�ث ل ال�ج ة م�ث وع�ي موصف

. �ي ال�ت والسلوك الأ�ف

سة العادلة ا�ف الم�ف
د  ��ي و�ة و�ت �ت سة العادلة والم�ف ا�ف در Solvay الم�ف �ت �ت

اهة. ل  �ف �ف ا� ال عل� در�ج �أ �ي و�ج ال�ت لك أ�ف سث اح �ج �ج �ف ق ال �ي ��ت �ت
سة أو  ا�ف وه الم�ف سث ة �ت ار�ي �ج ا� �ت �ج �ي ��ت �ي �ت موعة �ف ل الم�ج د�ف �ت

ة. اس�ج � م�ف �ي ة عف س�ي ا�ف �ف ا �ت ا�ي � م�ف و�ف طها، أو �ت �ج �ث ها أو �ت �ي عف ل �ت

ة ة والم�اس�ج �ي ال� المال الس�ج
�اءا� أو  �ج ع الإ م�ي �ج ة �ج د�ت ها �ج لغ Solvay مساهم�ي �ج �ت

ها  كون ل مل أن �ي  الم��ت
ف

�ي م� �ت �ارا� ال �ت الأ�داث أو ال
ح  وصف ب أن �ت �ج �ي ة. �ف مار�ي �ث هم الس�ت �ارا�ت ً�ا عل� �ت �ي �ج ً�ا ك �ي �ث �أ �ت

ة  �ي ا المعلوما� المال ًم ها دا�أ ال�ت � Solvay وس�ج ا�ت د�ف
 . �ي الغ المال �ج الإ ة ل �ي � الدول �ي ق مع المعا�ي وا�ف �ت ما �ي ة �ج �ي عل �ف ال

ال�  ة الس�ج  د�ت
ف

كد م� �أ �ت  ال
ف

� �ي �ف ب عل� المو�ف �ج و�ي
ح  لوا�أ  وال

ف
� �ي وا�ف �ت ل ا ل �تً اسب و�ف لك م�ف سث ها �ج اظ �ج �ف وال��ت

ها. المعمول �ج
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ي  فاهة �ف ا� وال�ف �ي ال�ت الأ�ف
ة كة موا��ف مع ك�ث �ت امل�ج

5

�فسان وق الإ ��ت
ما  �ي سان ودعمها �ف �ف وق الإ �ام ��ت ا��ت م Solvay �ج �ف �ت ل �ت
ها  �ي عمل �ف �ي �ت �ت معا� ال �ت ها، والم�ج �ي �ف مو�ف علق �ج �ت �ي

 � �ي �ي المعا�ي ه �ف � ع�ف �و المع�ج �ف �كء أعمالها عل� ال وسث
عالن  �ي ذلك الإ ما �ف ا �ج �يً ها دول �ف �ج ة المع�ت اس�ي �ي �ت ال

ادئ  سان والم�ج �ف وق الإ ن ��ت �أ سث �دة �ج العالم�ي لالأمم الم�ت
ة  ار�ي �ج �ت ن الأعمال ال �أ سث �دة �ج ة لالأمم الم�ت ه�ي �ي و�ج �ت ال

هم أو  راد�ت د اإ اًصا صف �ف ف أسث و�ف  ل �ف
ف

سان.  �ف�� �ف وق الإ و��ت
ة.  هم الم�م�ي و�ت  ��ت

ف
�ف��مهم م�

ال.   الل الأ��ن عن اكل اس�ق ع أسش م�ي �ن �را�ًة �ب
د�ي  و�ن

ات الس�ن  طل�ب ىي لم�ق و�ن ا�ن �ق ى ال الحد الأد�ن م �ب رن ل�ق �ن
ظمة العمل  ات م�ن �ي ا�ق �ن ىي ا�ق � �ن كما هو مو�ن

ىي  �ق لدان ال �ب �ن ال
�ي وا�ن ة )ILO( ذات الصلة و�ق �ي الدول

ها. �ي عمل �ن �ن

ت  �آ كون ساعات العمل والماك�ن م�ن أن �ق صن ح�ن �ن �ن
رم  ح�ق . و�ن �ن

�ي وا�ن ة مع ال�ق �ق وا�ن ة وم�ق ص�ن عادلة وم�ن
ات. مع�ي �ن الحب

كو�ي ة الرأي و�ق ىي �ر�ي راد �ن وق الأ�ن ��ق

لى أن  ارة اإ سش د أي اإ ذ Solvay على محمل الحب �ن �أ  �ق
ل  ب دا�ن حب ة كما �ي ست محم�ي سان ل�ي �ن وق الإ ��ق

وق  ا ��ق ا�ي صن هم �ق �ن ا أن �ن �ن ع م�ن و�ق �ق وذها. �يُ �ن ال �ن محب
ىي أماك�ن  طر �ن ة للحن كون معر�ن د �ق ىي �ق �ق سان ال �ن الإ
وق. هاك لهذه الح�ق �ق ع أي ا�ن م�ن ب أن �ن حب ا و�ي عمل�ن
هة  ا�ب ادئ مسش ق م�ب �ي ط�ب ا �ق �ن راكء أعمال ع م�ن سش و�ق �ق  �ن

ة. د الحا�ب ىي عملهم ع�ن اط �ن سش �ن ودعمها �ب
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دامة  الس�ت
ة  ة Solvay لدر�ج  هو�ي

ف
ء أساس�ي م� �ف ة ه�ي �ج �ي  المسؤول

ة  �ي م�اول ة.  �ف س�ي �ي ��أ ا ال �ف �اءا�ت �ج ا واإ �ف ارا�ت �ي �ي �ف ها �ف �ي ل �ج �ت
د  �و عف لك عام - �ف سث مع �ج �ت ا - والم�ج �ف موع�ت ه م�ج �ي و�ج �ت ل

امحج Solvay Way، وهو  ��ف � Solvay �ج �أ سث دامة، أ�ف � اس�ت �ث أك
لة  ا�ج �اءا� ملموسة �ت �ج ل� اإ ا اإ �ف �ول �مو�ا�ت امحج �ي ��ف �ج

دارة  دامة لإ � أداة مس�ت طو�ي �ت ا �ج صفً ا أ�ي م�ف اس، و�ت �ي �ت ل ل
دامة.   الس�ت ة �ج �ي �ج �ي �ا�ت  الس�ت

ف
� �ي مع �ج ظ لل�ج الم�ا�ف

الل   �ف
ف

ة م� �أ �ي �ج اص وال �ف ة الأسث �ما�ي م Solvay �ج �ف �ت ل �ت
�ي والص��ي والسالمة  �أ �ي �ج ها ال م� لأدا�أ  المس�ت

ف
� �س�ي �ت ال

ا� وسالمة  �ي �ف �ت �ت ا� وال �ي � والعمل �آ سث  الم�ف
ف

وأم�
الل سلسلة   �ف

ف
ها م� �ي �اف عل سث ة والإ �ي ا�أ م�ي ك�ي ا� ال �ج �ت الم�ف

اق العالم�ي  �ث م�ي ع Solvay عل� ال �ي و�ت ا مع �ت �يً مسث د، �ت ور�ي �ت ال
ا�  مع�ي �ي لل�ج لس الدول ع للم�ج ا�ج �ت ة ال ة المسؤول ل�عا�ي ل
�دة  �ف عل� أهداف الأمم الم�ت �ي �ك �ت واصل ال ة.  �ف �ي ا�أ م�ي ك�ي ال

 � �ي �ث �أ ا �ت �ف كون ل  أن �ي
ف

مك� ث �ي دامة ��ي ة المس�ت م�ي �ف �ت ل ل
ها�   ال�ج

ف
 م�

ف
ا.  �ف�� �يً �ج ا أم سل �يً ا�ج �ج �ي ملموس، سواء كن اإ

دعم  �دة و�ف اق العالم�ي لالأمم الم�ت �ث م�ي عة عل� ال المو�ت
سان والعمل  �ف وق الإ ��ت علق �ج �ت ما �ي �ي �ة �ف ادئ العسث الم�ج

 عل� 
ف

� ع�ي  المو�ت
ف

ا م� صفً  أ�ي
ف

ساد.  �ف�� �ف �ة ال ة وماك�ف �أ �ي �ج وال
�ي  �اد الدول �ار العمل العالم�ي مع ال�ت ة اإ �ي ا�ت �ف ا�ت

.)IndustriALL Global Union(
ا�  �دي للصعو�ج وح والم�ت �ت �ف ال�وار الم�ف �ي ع�ف �ت م �ج �ف �ت ل �ف

هم. �ي ل ا ومم�ث �ف �ي �ف اء مع مو�ف �ف �ج وال

ة والأعمال  ��ي �ي طة ال�ف سث الأ�ف
�كة ة للسث ��ي �ي ال�ف

�ي  ة �ف �ي ا�ج �ج �ي م مساهما� اإ د�ي �ت �ت اهدة ل سع� Solvay �ج �ت
ها عل�  �ي �ف ع مو�ف �ج سث ها و�ت �ي عمل �ف �ي �ت �ت معا� ال �ت الم�ج

لك  سث ة �ج ��ي �ي ها ال�ف ه Solvay أعمال و�ج سه. و�ت �ف ء �ف �ي عل السث �ف
ة  �ي سا�ف �ف ة والإ ة والعلم�ي م�ي �ي عل �ت ل� المساع�ي ال أساس�ي اإ

ون  �ج �عف  �ي
ف

� ون الذ�ي �ف �صل المو�ف ب أن �ي �ج عالم. �ي �ول ال
ق المساهما�   ���ي

ف
اسم Solvay - سواء ع� �ع �ج �ج �ت �ي ال �ف

 
ف

ة م� �ت ة مس�ج �ت ة - عل� موا�ف طوع�ي �ت طة ال سث ة أو الأ�ف �ي المال
ص.  �ت دارة الم�ف ل الإ مم�ث

ة اس�ي الإسهاما� الس�ي
ة ول  �ي �ج ة ال��ف اس�ي طة الس�ي سث �ي الأ�ف موعة �ف ارك الم�ج سث ل �ت

ة أو  اس�ي اب الس�ي ل� الأ��ف �كة اإ  السث
ف

�عا� م� �ج دم �ت �ت �ت
اش  �ت �ي �ف موعة �ف ارك الم�ج سث . ومع ذلك، س�ت

ف
� ��ي الم�سث

ة  وعا� ذا� الأهم�ي اء مع السلطا� العامة �ول الموصف �ف �ج
ل  طة اإ سث ل هذه الأ�ف م�ث وم �ج �ت ـ Solvay. ول �ي �وعة ل المسث

�ي هذا  ذلك. و�ف ام �ج �ي �ت ل د ل �د�ي �ت ال  �ج
ف

� �ي وصف  الم�ف
ف

� �ي �ف المو�ف
 � �ي ظما� عف موعة دعم الم�ف وز للم�ج �ج الصدد، �ي

اذ  �ف ها ل�ت �ي �ف ة مو�ف �م Solvay ���ي ��ت ة. �ت ال�كوم�ي
اركة  كون أي مسث ب أن �ت �ج اصة. �ي ة ال�ف اس�ي هم الس�ي �ارا�ت �ت
ة  �ي �ي العمل ف �ف ا�فب المو�ف  �ج

ف
اركة م� ة أو مسث ص�ي �ف سث

اص  ف ال�ف ت المو�ف �ي و�ت �دي و�ف ة عل� أساس �ف اس�ي الس�ي
ة. ص�ي �ف ف السث ة المو�ف �ت �ف وعل� �ف

ة  ول�ي م المس�أ �ي �ي �ق اء �ق �ن راكت )CSR( الذي س: أ�ش ة للسش ماع�ي �ق ال�ب
صة مع  ا�ق ة م�ن �ار عمل�ي ىي اإ ري �ن أ�ب

كدت م�ن  �أ ، �ق �ن
مل�ي �ن المح�ق

المورد�ي
ة  ق در�ب ح�ق �ن ل �ي

أن أ�د المورد�ي
اله لظروف  �ش ىي ام�ق ًدا �ن ة �ب عال�ي
ىي  �ن مك�ن ة.  هل �ي العمل المحل�ي
راك هذا المورد، مع العلم أن  سش اإ

ر م�ن  �ي ك�ش ل �ب صن دمه أ�ن �ق السعر الذي �ي
ه؟   س�ي ا�ن سعر م�ن

�ي  دة �ف كون را�أ ن �ت �أ �كة SOLVAY �ج عهد سث �ت ج:  �ت
عمالها  �أ علق �ج �ت ما �ي �ي �ك� �ف لسث ة ل ماع�ي �ت ة ال�ج �ي ول المس�أ

م سع� المورد  �ي �ي �ت �ت وم �ج �ت دما �ف ها.   ع�ف اصة ومورد�ي ال�ف
 � �ث س أك �ي ه ل ك�ف �د عامل وا�د، ول مل هو م�ج الم��ت

ة  ماع�ي �ت ة ال�ج �ي ول المس�أ ام المورد �ج �ف �ت  ال
ف

ة م� أهم�ي
ال  �ث �ي الم�ت ا �ف اصفً �ف �ف ل ا�ف س�ج ذا كن المورد �ي �ك�.    اإ لسث ل

 � �ي ف عف �ي اكل اك �ت كون ه�ف د �ت �ت ص العمال، �ف �ف ما �ي �ي �ف
اح العمال  �ي  ال�وادث وعدم ار�ت

ف
ة ع� �ج ا�ت عة �ف و�ت م�ت

هحج  �ف  ال
ف

�ة ع� اسث م م�ج �ج �ف �ي �ت �ت الك� ال  المسث
ف

�ها م� �ي وعف
 � ؤ�ث د �ي ه، مما �ت �ي �ف �ي معاملة مو�ف عه المورد �ف �ج �ت الذي �ي
ظ�  �ف عادة ال ك اإ ب عل�ي �ج ل.   �ي �ج �ت �ي المس�ت عل� سع�ه �ف

 
ف

اًل، ولك� �ي ل ل� �ت  مورد أعف
ف

�ث ع� �ج �ي هذا المورد وال �ف
�ك�. لسث ة ل ماع�ي �ت ة ال�ج �ي ول المس�أ ح �ج ام واصف �ف �ت ه ال لد�ي

Q&A



Q&A

مك�ن  ىي �ي ف ال�ق وع الموا�ق س:  ما �ن
ط المساعدة  ها على �ن الغ ع�ن �ب الإ

ركة  ىي سش ات العمل �ن �ي ال�ق �ن �أ اص �ب الحن
ب  حب ىي �ي وع الأدلة ال�ق SOLVAY وما �ن

دمها؟ أن أ�ق
ا�  �ي ال�ت �ف �أ اص �ج ط المساعدة ال�ف دام �ف �ف ب اس�ت �ج ج: �ي

الك� سوء   مسث
ف

الغ ع� �ج الإ �كة SOLVAY ل �ي سث العمل �ف
��ش  �ت �ف وال �ي م�ي �ت ساد وال �ف ال وال �ي ل ال��ت السلوك م�ث

� العمل  اهة �ف �ف �ف واعد ال �ت ال ل �ث ساءة وعدم الم�ت والإ
ة.  عل�  م�ي ظ�ي �ف �ت ح ال لوا�أ ة وال �ي ل اسا� الدا�ف والس�ي

ك  او�ف ك وم�ف ل�ت  أس�أ
ف

الغ ع� �ج الإ ك �ج وص�ي ا �ف �ف ف أ�ف
م م� �عف ال

ل  صة )م�ث �ت ة الم�ف ط�ت ل� الم�ف �ك أو اإ ل� مد�ي أوًل اإ
ت  ذا ك�ف �ها(. اإ �ي ق وعف �ي د�ت �ت ة وال �ي و�ف ا�ف �ت ة وال ��ي سث �ج الموارد ال
ت  ذا ك�ف ة أو اإ �ت هذه الط��ي �دث  �ج ل�ت اح ل �ي الر�ت ع� �ج سث ل �ت

ط  دم �ف �ف ك، اس�ت �ت  هو�ي
ف

ف ع� ل عدم الكسث صف �ف �ت
�كة  �ي سث ا� العمل �ف �ي ال�ت �ف �أ اص �ج المساعدة ال�ف

الأمور  ة �ج ��ي سث �ج دارة الموارد ال الغ اإ �ج ب اإ �ج SOLVAY.   �ي
�ا�تب وساعا� العمل  ال لك صارم �ج سث ة �ج عل�ت الم�ت

د.   وا�أ �ف ة و/أو ال �ي ��ت �ت ة وال �ي ا�ف صف الإ
 

ف
در ممك� � �ت �ج م أك د�ي �ت كوى، �اول �ت  سث

ف
الغ ع� �ج د الإ ع�ف

 ،
ف

�، م� ال، ماذا، م�ت ل الم�ث �ي ل )عل� س�ج اص�ي �ف �ت  ال
ف

م�

ة  ة ال�سم�ي �ي ذلك الأدل ما �ف ، ولماذا(، �ج
ف

� ف، كم، أ�ي ك�ي
هود.  وأسماء السث

ة  �ي ق عمل �ي ��ت �ت  ال
ف

ة م� امصف عف � ال ار�ي �ت �ت عل ال �ج د �ت �ت
�اءه. �ج ل اإ ��ي  المس�ت

ف
كون م� د �ي � �ت ة أو ��ت صع�ج

 
ف

الغ ع� �ج الإ ط المساعدة ل اة �ف �ف دام �ت �ف ب عدم اس�ت �ج �ي
اة أو  � لل��ي اسث د م�ج هد�ي ها �ت �ي د �ف و�ج �ي �ي �ت ال�ال� ال

 � ار�ي �ت �ت �ة عل� ال اسث �د م�ج م ال �ت د ل �ي لاك� �ت المم�ت
دمة.  الل هذه ال�ف  �ف

ف
دمة م� الم�ت

صال  � ال�ت ��ج ة، �ي ل� مساعدة �ار�أ ة اإ �ا�ج ت �ج ذا ك�ف   اإ
ة. �ي السلطا� الم�ل �ج

ة   د�ت
ف

ول ع� الغ مس�أ �ج الإ وم �ج �ت ص الذي �ي �ف  هام : السث
ا�  و�ج لع�ت ع ل صف �ف ها و�ي لغ ع�ف �ج ُم المعلوما� ال

اة. �ف �ت دام ال �ف ذا أساء اس�ت ة اإ اس�ج الم�ف

ق
ي ج� �

ط �ت
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� الأعمال  اهة �ف �ف �ف واعد ال هاك� �ت �ت سامح مع ا�ف �ت م ال �ت  �ي
ف

� ل
�اءا� ذا� الصلة.   �ج اسا� والإ ة  هذه أو الس�ي ار�ي �ج �ت ال

د أي سلوك  �دث صف �ت ع عل� ال م�ي ع Solvay ال�ج �ج سث �ت
 

ف
� ��ي  المد�ي

ف
ع م� و�ت �ت واعد. و�ي �ت لك ال ق مع �ت وا�ف � م�ت �ي عف

و  ل� العصف ها اإ �ت �ال � واإ ار�ي �ت �ت عامل مع هذه ال �ت ادة ال �ت وال
 

ف
مك� ال.  �ي �ث ا� والم�ت �ي ال�ت سم الأ�ف دارة أو �ت �ي الإ ص �ف �ت الم�ف

ق  وا�ف �ت ة �ت �ي �ج د�ي �أ �اءا� �ت اذ ا�ج �ف ل� ا�ت هاك� اإ �ت ؤدي ال�ف أن �ت
ل�  د �تصل اإ �ي �ت �ت ة، وال ح السار�ي لوا�أ  وال

ف
� �ي وا�ف �ت مع ال

 Solvay ـ وز ل �ج عض ال�ال� �ي �ي �ج  العمل.  �ف
ف

صل م� �ف ال
صة. �ت ل� السلطا� الم�ف اوزا� اإ �ج �ت  ال

ف
غ ع� �ي ل �ج �ت ال

ق �ي ط�ج �ت
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