
 
 

 

 

 

 هولسيم-لشركة الفارج االجتماع العام السنوي اسبةمشترك لمن بيان

 2020مايو  12
 

 62، واإلتحاد األوروبي لعمال البناء واألخشاب، مع الدولي للصناعاتتحاد خشاب، اإلنحن، اإلتحاد الدولي لعمال البناء واأل

 ، بمن فيهم عمال الفارج هولسيم في مختاف دوا العالممنتسب  مليون عضو

الصحة والسالمة لجميع ، الدخلالتوظيف، حماية أن تولي األهمية لهولسيم -الفارج على شركة هات، نؤمن بأنفي هذه األوق

 الذين يعملون في الشركة على نطاق العالم.

التوصيات الصادرة عن السلطات العامة الوطنية، ، القوانين الوطنيةالتفاوض الجماعية،  ياتترام اتفاقعلى اح إننا نصر

ال سيما التدابير المتخذة ضد تدابير السالمة والصحة المهنية، ينطبق ذلك بصفة خاصة على ووتنفيذها على النحو الواجب. 

 الحق في األجور أو التعويض عن األجور. ، تنظيم ساعات العمل،وباء كورونا

هولسيم، طوال فترة الطوارئ الصحية في كل بلد، أن تغلق العمليات غير األساسية وأن -الفارجشركة أنه ينبغي لـ نحن نؤمن

الذين يقومون باعمال أن تتم حماية اجور ووظائف العمال يجب  تحمي العمال األساسيين من وباء كورونا في أنشطة عملهم.

 .غير اساسية

 ،لالحماية الكافية لجميع العممن المهم بشكل خاص توفير ا ،باإلضافة إلى ذلك، مع تقدم العودة إلى العمل في العديد من البلدان

 من اجل منع موجة جديدة من وباء كورونا.

هذا الوباء، وترى أن مقترحات مجلس  فترة خالل أرباحاً باهظةً أال تدفع هولسيم -الفارج ه ينبغي على شركةأنب إننا نؤمن

 :توزيع أي -االدارة غير مسؤولة 

  1288 تلقى في الوقت نفسه دعمت، بينما من األرباح مليون فرنك سويسري ً ً مالي ا  من السلطات العامة. ا

 000 400 5 فرنك سويسري تعويض أعضاء مجلس اإلدارة 

 000 500 42 فرنك سويسري تعويض ألعضاء اللجنة التنفيذية 

 

صحتها المالية ليس فقط  هولسيم االحتفاظ بهذه المبالغ الضخمة من المال في الشركة من أجل ضمان-الفارجشركة نطلب من 

هناك  كذلك القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها وأنظمة الضمان االجتماعي.بل )السيولة ومستوى رأس المال(، 

 .العامةوالصحة لحماية العمال و األساسية في المستشفيات البنى من أجل هذه حاجة ماسة ألنظمة الضمان االجتماعي

ستخدام جميع ال هم مجبرونهولسيم الذين يحتاجون إلى البقاء في منازلهم -عمال الفارج ينبغي أن يدرك المساهمون أن

مواصلة تلقي أجورهم االساسية. ال يتلقى موظفو من أجل  2021وعام  2020استحقاقات االجازات السنوية المتاحة لهم لعام 

هم هولسيم -الفارجكذلك أن عمال  ينبغي أن يدرك المساهمون هولسيم.-المقاولون أي دعم على اإلطالق من شركة الفارج

ً منخفض اً عمال يتقاضون أجر معدالت الحد األدنى لألجور في صناعة األسمنت في عام  كانت. على سبيل المثال، في الهند، ا

 أيام: 6ساعة في األسبوع على مدى  48شهريًا لمدة  2019
ً فرنك سويسري شهري 73هو و، روبية 5750يكسب العمال غير المهرة  -  ي سنويا  فرنك سويسر 876، ا

ً  فرنك سويسري 972 اً، أيفرنك سويسري شهري 81هو و، روبية 6،325رة نصف المه العمال  يكسب -  سنويا

 سنوياً. فرنك سويسري 1،068اً، أي فرنك سويسري شهري 89هو و، روبية 7000يكسب العمال المهرة  -

 عية خالل أزمةالجما المفاوضةومساهميها سيوافقون على ضرورة احترام اتفاقات هولسيم -الفارجأن شركة بنحن على ثقة 

على مدى سنوات عديدة في الفارج وهولسيم في  خطرةقيام بذلك يؤدي إلى إقامة عالقات صناعية الإن عدم .وباء كورونا

 عدد كبير من البلدان.

لمديري  واضح توجيهعطي تيجب أن  هولسيم-الفارجأن المساهمين سيوافقون على أن ب ، نحن على ثقةعالوة على ذلك

ل المستخدمين مباشرة دفع أجور العما، اتفاقيات المفاوضة الجماعيةالموارد البشرية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق باحترام 

 :أي. وباء كوروناتدابير الصحة والسالمة لمكافحة حول ، ووالمتعاقدين، حماية العمالة

 ؛انتشار الفيروسلتجنب  ر الضروريةإيقاف العمليات غي 

 ها بأمان. إذا لم يكن األمر للتأكد من أن أنشطة العمل يمكن تنفيذ بإجراء تقييم للمخاطر القيام، ساسيةبالنسبة للخدمات األ

 ، يجب تعليق أنشطة العمل هذه.كذلك

  المحددة في تقييم المخاطر الالزمة لمنع انتشار الفيروس في مكان العمل التدابير الوقائيةتنفيذ جميع. 



 ؛ يةمعدات الحماية الشخص؛ توفير المعدات والسطوح، اآلالت، األدواتتطهير ؛ لمسافة مترين على االقل الجسدي بتعاداإل

 ، وتوفير معقم اليد.االنتباه إلى التحوالت، مقاصف المطاعم، زيادة المرحاض والمراحيض

 واإلشراف على تدابير الوقاية تدريب العاملين 

 خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي(عفاء )ن تحديد وحماية العمال الضضما 

  فحص درجة حرارة كل العاملين في بداية كل نوبة عملعلى االنتباه إلى األعراض،  العمالتدريب 

  الخدمات الصحيةضمان تغطية جميع العاملين والحصول على  

  ن يحتاجون إلى البقاء في المنزل لعمال الذيالدخل خالل األزمة لضمان أمن الدخل ل مستوياتوالعمالة حماية 

 نفس التدابير ل هم والتأكد من تنفيذ دعم المقاولين والموردين 

 لخطيرة التي تهدد صحتهم وسالمتهماحترام وحماية حق العمال في رفض ظروف العمل ا 

 قف انتهاكات حقوق العمال األساسية/ مثل حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية يجب على شركة الفارج هولسيم أن تو

 في كولومبيا، المكسيك، األردن والفليبين.

 بشان التخفيف من تأثير وباء كورونا على العمل في جميع انحاء  ة والتشاور مع النقابات العماليةتعزيز العالقات الصناعي

روربي وكذلك شبكة الفارج هولسيم العالمية. ستواصل مجموعة عمل مجلس األشعال األلالعالم، من خالل المشاركة النشطة 

ة الصحة سالصحة والسالمة المهنية مراقبة ودعم المجموعة في تطوير اإلجراءات والتدابير من اجل الحصول على سيا

 والسالمة التي تسمح باستئناف األنشطة بطريقة واضحة ومنسقة.

 
 قبل األرباح! الناسضعوا  –حقوق العمال  موااحتر
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