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 .1ث َيشةكييةك دةربارةي بةردةوامبووني
ثرؤسةي ك ِرين لة "الفارج هؤَلسيم"دا

ناوة ِرؤك
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ث َيشةكييةك دةربارةي بةردةوامبووني ثرؤسةي ك ِرين
لة "الفارج هؤَلسيم"دا

02

ثابةندبوونمان بة دابينكارانةوة
هةَلسوكةوتي ثيشةيي
بة ِر َيوةبردني هاوثؤل و
بة ِريوةبردني ثةيوةندييةكاني دابينكاران
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ث َيشبينييةكانمان بؤ دابينكاران
تةندروستي و سةالمةتي
ئاسايش (س َيكيوريتي)
بارودؤخي كار
َ
ئازادي كاري سةنديكايي و تؤلةنةكردنةوة
زؤرةملي
كاري
َ
َ
مندالن
كاركردن بة
جياكاري نةكردن
ثابةندبوون بة ِر َينمايية ذينطةييةكانةوة
ضاود َيري كاريطةريية ذينطةييةكان
بةرتيل و طةندةَلي
كي
ياساكاني ك َيب ِر َ

04

مةرجةكاني بةشداربوون

 LafargeHolcimثابةندة بة بةها وطرنطيث َيداني زياتر بة هةموو خاوةن
بةرذةوةندييةكانييةوة .بنةماي طةشةسةندني بةردةوام – دروستكردني بةها وئةداي
َ
كؤمةليةتي كؤمثانياكان – هةموويان بةش َيكي دانەبڕاون
ذينطةيي بةردةوام و ل َيثرسراو َيتي
لة ستراتيذياي كارةكانمان.
َ
َ
لةطةل
لةطةل ضؤنييةتي مامةَلةكردن
ِر َيبازمان بريتيية لة طةشةث َيداني بةردةوامبوو
1
هاوبةشاكانماندا.
بةردةوامبووني ثرؤسةي ك ِرين لة "الفارج هؤَلسيم"دا ثشت دةبةست َيت بةو ث َيوةرانةي كة لة
ِر َيكةوتنامةي جيهاني نةتةوةيةكطرتووةكاندا هاتووة.
َ
لةطةل ضاالكييةكاني
ئ َيمة طةشةث َيداني بةردةوام دةبةستينةوة بة ستراتيذي ك ِرينمانةوة،
ِرؤذانةمان و ثةيوةندييةكانمان بة دابينكارةكانمانةوة .هةموو كؤمثانياكاني
ي تةندروستي
 LafargeHolcimدةب َيت ثابةند بن ب ة سنوورداركردن و نةه َيشتني مةترسييةكان 
َ
ك زنجيرة دابينكارييةكاني تايبةت بة
كؤمةليةتي و ذينطةيي كات َي 
و سةالمةتي و ل َيثرسراو َيتي
بةجي دةكةن.
خؤيان ج َي َ

 - 1ضةمكي دابينكارةكان ئاماذةية بؤ دابينكردني كةلوثةل و خزمةتطوزارييةكان .لةوانةية خاَلي ووردتر هةب َيت كةهةمان
َ
لةطةل دابينكاراني كةلوثةلةكان .هيض كام
لي كراب َيت لهطر َيبةستةكاندا
بابةتةكان بطر َيتةوهبؤ بةَل َيندةران يان دةكر َيت باسي َ
لةم ياسايانهلةجياتي هيض بةند َيكي دياريكراو نيية.
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 .2ثابةندبوونمان بة دابينكارانةوة

َ
لةطةل ئةو دابينكارانةي ثابةندن
 LafargeHolcimهةوَلي دروستكردني ثةيوةندي در َيذخايةن دةدات
َ
لةطةل دابينكاران بؤ ث َيشكةشكردني بةها لة
بة طةشةث َيداني بةردةوامةوة .ئامانجمان بةشداريكردنة
َ
لةطةل بةرثرسيار َيتي بة ِر َيوةبردني
بةرامبةر ت َيضووني كةرةستة ك ِردراوةكاني طروث و ك ِريارةكانمان
زنجيرةي دابينكراوةكانمان.
هةَلسوكةوتي ثيشةيي

بة ِر َيوةبردني هاوثؤل وبة ِريوةبردني ثةيوةندييةكاني
دابينكاران

لةكاتي ج َيبةج َيكردني ئةرك و ل َيثرسراو َيتيك ِريندا،
ضاوة ِروان دةكر َيت فةرمانبةراني  LafargeHolcimبة  LafargeHolcimضةند بنةمايةكي دةمةزراندووة
بؤ بة ِر َيوةبردني هاوثؤل و ئا ِراستةكردني
ث َيوةر و ياسا و ِرةوشت و بةها باآلكاني كؤمثانياوة
َ
لةطةل دابينكاراندا  .ئةو
ثةيوةندييةكان
ثةيوةست بنِ .ر َينمايية ناوخؤييةكانمان ياساكاني
هةَلسوكةوتكردن لة ضاالكييةكاني ك ِريندا دياري بنةما ئا ِراستةكراوانة ثرؤسةيةكي طفتوطؤي
دادثةروةرانة و ِركابةران ة و ِروونن بةث َيي ِر َيباز و
دةكةن بؤ (بواري خؤش دواندن (موجامةالت) و
بةهاكانمان دا ِر َيذراون.
بةريةككةوتني بةرذةوةندييةكان و طةندةَلي و
كي و زانياريية نه َينييةكان) .كارمةنداني
ياساي ك َيب ِر َ
 LafargeHolcimبة بةردةوامي هاندةدر َين بؤ ئةوةي
ئاكاري هةَلسوكةوتيان بةهةند وةربطرن.
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 .3ث َيشبينييةكانمان بؤ دابينكاران
َ
كؤمةليةتي و ذينطةيي و ســةالمةتييةكانةوة.
 LafargeHolcimثابةنــدة بة ج َيبةج َيكردني ث َيوةرة
ث َيشــبيني دةكةين دابينكارةكانمان بة هةمان شـ َيواز ِرةفتار بكةن .ث َيويســتة دابينكاران ثابةند بن بة
ياســا و ِر َيســا ناوخؤيي و نيشــتمانييةكانةوة .جطة لةوةش ،دةمانةو َيت دابينكارانمان ثابةندبن بةم
ث َيوةرانةي 2الي خوارةوة:
تةندروستي و سةالمةتي و ئاسايش (س َيكيوريتي)
تةندروستي و سةالمةتي
ث َيويســتة دابينكاران شو َيني كاري سةالمةت و
تةندروســت بؤ كارمةندان و بة َل َيندةرةكانيان
دابين بكةن .هةروةها ث َيويســتة دابينكاران
ملكةضي ياسا و ِر َيســا ناوخؤيي و نيشتمانييةكاني
تايبةت بة تةندروســتي و سةالمةتي پیشەیی بن،
بؤ ئةو مةبةســتةش دةب َيت ِر َيث َيدان و مؤ َلةتي
َ
دةسةلتداراني ناوخؤيي و
ث َيويســتيان لةاليةن
ثي درا ب َيت.
نيشتمانييةوة َ
ث َيويستة دابينكاران خاوةني ِر َيوشو َيني تةندروستي
َ
لةطةل بووني
و سةالمةتي باوة ِرث َيكراو بن
كةرةستة و ئامرازي سةالمةتي طونجاو .ث َيويستة
لةسةر دابينكارة ناسراوةكان هةَلسوكةوت
َ
لةطةل حاَلةتة زؤر مةترسيدارةكاني بواري
بكةن
تةندروستي و سةالمةتيِ ،ر َيوشو َيني ث َيويست بؤ
باشتركردني بةردةوامي سيستمي بة ِريوةبردني
تةندروستي و سةالمةتي كارث َيكراو بطرنة بةر.
هةروةها ث َيويستة دابينكاران بة تةواوةتي ثابةندي
ئةو ِر َيوشو َين و ِر َينماييانة بن كة LafargeHolcim
ثةي ِرةوي دةكات كات َيك لة شو َينكارةكاني
 LafargeHolcimدةبن.
ئاسايش (س َيكيوريتي)
ث َيويستة اليةنةكاني ثاراستني ئاسايش دَلنيا ببنةوة
لةوةي كة طشت ِر َيوشو َينة ئةمنيية ث َيويستةكان
طيراونةتة بةر بؤ ثار َيزطاريكردن لةو كارمةند و
بةَل َيندةرانةي لة شو َينكارةكانياندا كار دةكةن،
جطة لةوةش دةب َيت كةلوثةلةكانيشيان بثار َيزن
بةتايبةتي لة ناوضة ناكؤكةكاندا .بؤية ضاوة ِروان

دةكر َيت دابينكاران ِر َيوشو َيني تايبةتيان هةب َيت بؤ
بةجي بكر َيت
ضارةسةركردني قةيرانةكان كة ج َي َ
بؤ ئةوةي تواناي هةب َيت لةكاتي طونجاودا بةهاناي
ِرووداوة كتوث ِرةكانةوة بض َيت.
بارودؤخي كار
ث َيويســتة دابينــكاران ثابةند بن بة بارودؤخي
كاري يةكسان و شــياوةوة .ث َيويستة الني كةم
ِر َيذةيةك لة داهاتــي ناوخؤيي كارطةكة يان
كري بةث َيي ياســاي نيشــتماني بدر َيتة
كةمترين َ
كر َيــكار ،هةركام َيكيــان زياتر ب َيت دةب َيت ئةوةي
ثي بدر َيت ،هةروةها كر َيــكار بيمةي كؤمةآليةتي
َ
بيطر َيتــةوة و بةث َيي ث َيوةرة نيشــتمانييةكان
ســوودمةند ب َيت .و ث َيويســتة كةمترين ئاستي
كري بة ث َيــوةر وةربطير َيت لةو وآلتانةي كاري
َ
تيادا دةكةن و مةرجي يةكســان و شــياو دابنر َيت
بؤ كر َيكار بةهؤيةوة دابينكاران ئاســتي
كري لة وآلتةكة و ت َيضووني ذيان و
طشــتي َ
َ
يارمةتييةكانــي بيمةي كؤمةليةتي و ئاســتي
ِر َيذةيــي بذ َيويي بة هةند وةربطرن.
ئازادي كاري سةنديكايي و تؤَلةنةكردنةوة
ث َيويستة دابينكاران دةست وةرنةدةن ة ئازادي
كر َيكاران ئةطةر بيانةو َيت ِر َيكخراو دابمةزر َينن و
ث َيويستة نو َينةري كارمةندان دووضاري هة ِرةشة
يان كؤتايي ه َينان بة طر َيبةستةكانيان نةبنةوة
وةك تؤَلةسةندنةوة ل َييان لة بةرامبةر كاركردن
بؤ مافي كارمةند و بةرزكردنةوةي سكاآل
و بةشداريكردن لة ضاالكي سةنديكايي يان
ِراثؤرتكردني سةرث َيضيية ياسايية طوماناوييةكان.

 - 2پ َيوةرةكان ثشت دةبةست َيت بة بنةماكاني ِر َيكةوتننامةي نةتةوةيةكطرتووةكان
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ضارةسةرةكانيان تةنها لةم بوارانةدا نةب َيت :ووزة،
ئاو ،ثاشماوة ،كةرةستة كيمياييةكان ،ثيسبووني
زؤرةملي
كاري
َ
هةوا ،جياوازي بايؤلؤجي  .هةروةها ئامانجيان بؤ
ث َيويستة دابينكاران بة هة ِرةشة كةس ناضار
كةمكردنةوة يان بنب ِركردني كاريطةريية مادديةكان
نةكةن بؤ كاركردن ،يان كاري ثاش دةوام و
بازرطانيكردن بة مرؤظ و بةندايةتي كردن لةبري ب َيت لةسةر ذينطة .ث َيويستة دابينكارة ناسراوةكان
ن و بة كؤيلة كردني كةساني ِر َيوشو َيني ث َيويستيان طرتب َيتة بةر بؤ كةمكردنةوةي
قةرز و زينداني كرد 
كاريطةريية نةر َينييةكان لةسةر ذينطة و
تر .ناب َيت دابينكاران دةست بةسةر ث َيناس و
هةوَلةكانيان لةو ث َيناوةدا ئامانجي خؤي ث َيكاب َيت
بةَلطةنامةي كر َيكاراني بيانيد ا بطرن.
بةتايبةت لة بواري هةبووني سيستم َيكي ضاكسازي
كاركردني َ
مندالن
مندالنة ذينطةيي ناسراو و كار ث َيكراو.
َ
ث َيويســتة دابينكاران بةهيض جؤر َيك ئةو
بةكارنةه َينن بؤ كاركردن كة ه َيشــتا لة قؤناغي بةرتيل و طةندةَلي
َ
مندالني ذ َير تةمةن  18ث َيويستة دابينكاران ملكةضي طشت ياسا و ِر َيسا
خو َيندنــي زؤرةمل َيدان .ناب َيت
ـال يان كةمتر لة تةمةني ياسايي بةكاربه َينر َين كاريطةرةكاني َ
سـ َ
قةلضؤَلكردني طةندةَلي بن و
ِر َيوشو َيني توند بطرنة بةر لةو ث َيناوةدا بؤ ِر َيطرتن لة
بؤ كاركردن.
بةرتيل و طةندةَلي و ثارةدزين .بةتايبةتي ث َيويستة
جياوازينةكردن
دابينكاران بةرتيل نةدةن يان هةر جؤرة قايلكردن َيك
ث َيويستة ب ِريارة ثةيوةنديدارةكاني تايبةت بة
ي ثيوةرة بابةتييةكان بن .ثيويستة ث َيشكةش نةكةن بة كةساني تر (لةوانةي كة عمولة
َ
دامةزراندن بةث َي  َ
وةردةطرن ،ثارة بؤ ئاسانكاري دةدةن ،زيادة ِرؤيي
دابينكاران جياكاري نةكةن لةكاتي ِرايي
لة دياري و ميوانداري ،بةخشين وث َيشكةشكردندا
كردني كارةكاندا و بةث َيي جياكاري ب ِريار نةدةن،
دةكةن) بؤ ِرايي كردني مامةَلة بازرطانييةكانيان
وةك :تةمةن ،كةمئةنداميِ ،رةطةز ،ج َيندةر،
َ
ت
لةطةل ك ِريار و كارمةندة طشتييةكاندا .دةب َي 
ئا ِراستةي سياسي و ئا ِراستةي ديكةي ئةتنيكي
كؤمةليةتي يان ئايني .بريارةكان دابينكاران طشــت مامة َلة بازرطانييةكانيان بةوثة ِري
َ
يان ِرةسةنايةتي
ِ
َ
مامةلنة بة ووردي
ِرووني ئةنجام بدةن وث َيويســتة ئةم
هةموو بابةتة ثةيوةنديدارةكان بة ئيشكردن
دةطريتةوة ،نةك تةنها ئةمانة :داواي كاركردن ،لة سةر دؤســييةي بازرطاني تؤمار بكر َين .ناب َيت
َ
بةرزكردنةوة ،كؤتايي هينان بة راذة ،طواستنةوةي دابينكاران اليةني سـ َييةم بةكار به َينن بؤ ئةنجامداني
َ
ِ
ثي نادر َيت خودي خؤيان
كر َيكارانِ ،راه َينان و طةشةث َيداني شارةزاييةكان ،ئــةو كارانةي كة ِر َيطةيان َ
ئةنجامي بدةن ،وةك ث َيداني بةرتيل.
تةندروستي و سةالمةتي وهةر ِر َيوشو َين َيكي
كي
ر
ب
ي
ك
ياساكاني
َ ِ َ
ثةيوةنديدار بة بارودؤخي كار وةك كاتةكاني
ث َيويستة دابينكاران ملكةض و ثابةندي طشت ياسا
كاركردن و موضة.
كي بن لة كاتي ئةنجامداني
كارث َيكراوةكاني ك َيب ِر َ
ثابةندبوون بة ضاودَيري ذينطةيي
َ
طر َيبةستةكانيان
لةطةل  ،LafargeHolcimوث َيويستة
ث َيويستة دابينكاران ِر َيز لة ِر َيسا و ث َيويستييه
ضاوديرييةكاني ذينطة لةسةر هةموو ئاستةكان بؤ ئةم مةبةستة ِر َيوشو َيني تونديان هةب َيت لة
َ
بةرامبةر هةر جؤرة ث َيش َيلكارييةكي ئةم ياسايانة.
بطرن (ناوخؤيي و نيشتماني و ن َيودةوَلةتي).
َ
هةول بدةن مةرج لةسةر
ناب َيت دابينكاران بة تايبةتي
وث َيويستة بة ث َيي ِر َيث َيدان و مؤَلةتداني ذينطةيي
َ
لةطةل  LafargeHolcimدابن َين كة
طر َيبةستةكان
ث َيويست كارةكانيان ِرايي بكةن وثشتطيري لة
كي .هةروةها
بب َيتة هؤي ث َيش َيلكاري ياساكاني ك َيب ِر َ
ِر َيبازةكاني ثاراستن بكةن بؤ ِروبة ِروبوونةوةي
ت دابينكاران طشت ِر َيوشو َينة ث َيويستةكان
دةب َي 
ئاستةنطة ذينطةييةكان.
بطرنة بةر بؤ ِر َيطرتن لة دزةكردني هةر زانيارييةكي
ضارةسةكردني كاريطةريية ذينطةييةكان
بازرطاني هةستيار لة بارةي بووني ثةيوةندييان بة
ذينطةييةكانيان
ث َيويستة دابينكاران كاريطةريية
دابينكردني كةرةستةكاني  LafargeHolcimبؤ
بكةن،
ضارةسةر
بة ش َيوةيةكي ِر َيكوث َيك
اليةنةكاني تر و بة ث َيضةوانةشةوة.

ياساكاني هةَلسوكةوتي ثيشةيي دابينكاران
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 .4مةرجةكاني بةشداربوون
ياساكاني هةَلسوكةوتكردن بةسةر طشت دابينكاراني  LafargeHolcimدا دةكر َين و دابينكاراني ديكة
بةجي دةكر َين و لة هةَلسوكةوتةكان ئاطادار دةكر َينةوة.
و ئةوانةشي كة لةوةية ببنة دابينكار ج َي َ
وةك بةش َيك لة ثرؤسةي شياندن ،ث َيويستة هةَلسةنطاندن بؤ دابينكارة نو َييةكان بكر َيت بؤ دَلنيابوون
لة ثابةندبوونيان بةو ث َيوةرانةي كة لةم بةَلطةنامةيةدا هاتووة .دابينكاراني ئ َيستا بايةخي زياتريان
ث َيدةدر َيت بؤ هةَلسةنطاندن لةسةر بنةماي مةترسييه ث َيشبينيكراوةكان كة ثةيوةندييان به شمةك و
َ
لةطةل  LafargeHolcimدا هةية.
خزمةتطوزاريية ث َيشكةشكراوةكان و ثةيوةندييةكانيان
 LafargeHolcimهةَلسةنطاندن َيكي ِر َيك وث َيك
جؤري ك َيشةكة) و  LafargeHolcimضاود َيري
طؤ ِرانكارييةكان دةكاتLafargeHolcim .
بؤ مةترسييةكان لة ش َيوةي هةَلسةنطاندني
ثشتطيري دابينكاران دةكات تا طةشة بكةن و
خؤيي بؤ دابينكارةخوازراوةكان ئةنجام دةدات
تواناكانيان باشتر بكةن .هةروةها LafargeHolcim
لةسةر بنةماي طة ِران بة دواي ِراستييةكان يان
َ
لةطةل ئةو
كؤتايي بة ثةيوةندييةكاني د َين َيت
ووردبينيكردن ،بة طو َيرةي ئةو ئةركانةي كة
بي هيض ثاساو َيك ياساكان
كةرةســتة ك ِردراوةكاني ناوخؤ دياري دةكةن.
دابينكارانةي كة َ
ضةند جار َيك ث َيش َيل دةكةن و ثالني ضاكسازي
ِ LafargeHolcimر َينو َيني دابينكاران دةكات ضؤن
بةدةم ث َيشبينييةكانمانةوة بضن و ضؤن دابينكاران ِرةت دةكةنةوة .لة ث َيشكةشكردني تةندةريشدا
 LafargeHolcimبة مافي خؤي دةزان َيت ئةو
هةَلدةسةنط َينر َين.
بةجي دابينكارانة دووربخاتةوة كة ثابةند نابن بة ياسا و
هةر كات دابينكارةكان ث َيويستييةكانمان ج َي َ
نةكةن ،ئةوا ث َيويستة دةست بة ج َيبةج َيكردني ثالني ِر َيسا ناوخؤيي و نيشتماني و ن َيودةوَلةتييةكانةوة.
ضاكسازي بكر َيت لة ماوةيةكي دياريكراودا (بةث َيي
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