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 تم نشرها سابقا   عماليةملخص ألخبار 

  

 في صوفيا. يختتم اعماله بنجاح ITFكونجرس الـ .1

الذي عقد مؤخرا في صوفيا وحضره ما يقرب من  ITFالـكونغرس في مرة أخرى الوجهة العالمية  الشحنشركات تصدرت حملة 
فيديو يمكن مشاهدة مشتركة. ال ياتتستراتيجاالمناقشة لشخص. اجتمعت النقابات لمناقشة المجاالت ذات االهتمام المشترك و 0222

 هنا أو من خالل النقر على الرابط e/qAuqOn_Hknghttp://youtu.b عقد هناك على الذي DHLلمؤتمر الـالجتماع ا

 في ماليزيا. نقابياعتراف  .7

غرض االعتراف ب ا  تسري ا  وأعضائها اقتراع UNIوالمنتتسبة للـ المحدودةالعالمية للشحن )ماليزيا(  DHLشركة وظفي منقابة خاضت 
، في 0292أغتسطس  91في تم اجراء االقتراع التسري  ماليزيا.في وزارة الموارد البشرية  اشرافتحت  جرى االقتراع النقابي.
٪ من األصوات 02االقتراع بأغلبية ت النقابة ب. فازفي جوهربهارفي كوااللمبور وتم اجراؤه  0292أغتسطس  09 فيبينانغ و
 لتحتسين ظروف العمل ألعضائها. ىاألول ةماعيها الجيتلتفاوض على اتفاقلبها. نقابة الموظفين تخطط اآلن  المدلى

 ballot-recognition-wins-union-dhl-http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia المصدر:

 في كولومبيا. هالعمال DHLالـ بشأن معاملةجديدة مزاعم  .3

 اكولومبيفي  DHLالـعمال على جهود اإلدارة المحلية لمنع لقضاء في افشل مرة أخرى  DHLالـأدلة متزايدة على أن هنالك بدو ت
مع والمتفق عليها بموجب شروط خطة عمل منظمة التعاون والتنمية  DHLالـ على الرغم من التزامات، النقابةالنضمام الى من ا

  :هذا الموضوع . اقرأ المزيد عنDHLالـضد  UNIوالـ ITFوذلك عقب شكوى الـ، األلمانيةالتصال الوطنية نقطة ا

area/index.cfm/pressdetail/10807-http://www.itfglobal.org/press 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
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 سب زخما في جميع أنحاء العالم.تالهند يكفي  DHLالـالتضامن مع عمال  .4

نشطاء تسمع العديد من الكما  ،من مختلف أنحاء العالموالنقابات المنتتسبة لهما  UNIوالـ ITFالـتم إرتسال رتسائل الدعم من قبل 
في كندا، واعضاء نقابة يونيفور  DHLالـ يمن قبل موظفوكان آخرها ما ورد موظفيها. تجاه  DHLالـتسلوك إدارة عن  ا  تقارير

 .(FO) لنقابات العمالدعم من االتحاد الفرنتسي الوكذلك رتسالة 
  

دارة ها حيلة من اإل" في ما يبدو أناداريين"بشكل خاطئ على أنهم  منزعجون من تصنيفهمفي الهند  DHLالـ عمال التوصيل في
تقارير عن تهديدات األكبر تتمثل بوجود صدمة ال ربما .النقابةالنضمام إلى حين يريدون الجعل األمر أكثر صعوبة بالنتسبة للعمال 

 .النقابةاالنضمام إلى الذين يرغبون في ألعضاء النقابة والعاملين الهنود  DHLمن قبل مدراء الـ
  

 log/?p=1705http://www.itfglobal.org/dhlb المصدر:

  

 شيلي.في  DHLعمال الـمخاوف  .5

علم  ، والذيأمريكا الالتينيةفي  ITFالـتلقينا أنباء مقلقة من مكتب فقد ، OECDالـإلى  UNIوالـ ITFها الـعفي ظل الشكوى التي رف
المتسؤولية وهو ميثاق  التسلوك""مدونة بـ الوفاءفي  قد فشلوافي شيلي  DHLللـاإلدارة المحلية أعضاء أو أكثر من  بأن هناك عضوا  

 .نقاباتالفي االنضمام إلى  مقرارات عمالهل همبعدم احتراموذلك ، DHLةشركالخاص باالجتماعية 

لم اإلدارة المحلية إال أن ، النقابة العمالية في تشيليالمفاوضة الجماعية مع  يةاتفاق قد وقعت DHLمن أن الـأنه على الرغم  لقد علمنا
من  80اقالة مع والذي بدأ ، المتزايدخطير الالوضع  يتأتى منلقلق ا. ومع ذلك، فإن معظم يةاالتفاقالواردة في بنود اللبعض  تمتثل

للنقابات" بقيادة مدير الموارد البشرية في شركة قوية بأنه "حملة مناهضة  وصفهأعضاء النقابة في شيلي، في ما اصطلح على 
DHLالتطوراتكم حول آخر نقوم بتحديثوف . تس. 

 .OECDإلى الـ UNIالـو ITF ها الـوذلك تمشيا مع الشكوى التي رفع، DHLللـ األمانة هذا االدعاء إلى اإلدارة العالمية رفعت

للتوقيع على اتفاق  DHLفي مفاوضات مع شركة تشترك  SIELAS ةالبنمي النقابةبأن  قد علمنافي مكان آخر في األمريكتين، كنا 
نتيجة  نحووبناء  بشكل وديالمفاوضات تتطور هذه عن أملنا في أن  ونحن بدورنا نعبر 0290 -0292ألعوام جماعي جديد ل
 مقبولة للطرفين.

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618 المصدر:

  

  

تثير حفيظة  ينتكس غانينغ عن العمال االسترالي TNTتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة  .6
 .النقابة

بين ما الذي عقد في أمتستردام، و، TNTنشطاء شبكة نقابة تكس غانينغ لحضور اجتماع  TNTالرئيس التنفيذي لشركة  تم دعوة
 ةعمال النقل األتسترالي نقابةأعضاء بأن  يعتقدالتسيد غانينغ  بأنن والنشطاء النقابي عرف، في هذه االجتماع حزيران. 02-02

لتثقيف التسيد  ا  جهودالنشطاء اآلن بذل ي. جيدة ومنظمةظروف عمل ويحصلون على أجور عالية، ويتمتعون ب،  خفيفةأعماال   يمنحون
 :اقرأ، الموضوع لمعرفة المزيد عن هذا .بشأن اوضاعهم الحقيقية غانينغ

area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1-http://www.itfglobal.org/press 
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  ةسترالياالعمال النقل  نقابة حملة األجور العادلة التي تقوم بهالدعم يصوت  ITFالـكونجرس  .2

؟" لتسائقي معنا هل أنت -ةمناآلصناعة المنة واآل جوراألالحملة العالمية "نحن مع دعم ي في صوفيا، بلغاريا ITFالـكونجرس 
 (.TWUالشاحنات االتسترالية في نقابة عمال النقل )

بعضهم والذي يعمل لتسائقي الشاحنات في أتستراليا،  أكثر أماناطرق من أجل ظروف عمل أفضل و TWUلطالما ناضلت نقابة 
 العالمية للخدمات اللوجتستية. TNTلصالح شركة 

ومن ثم ؟"  معنا هل أنت -ةمنالصناعة اآلمنة واآل نحن مع األجور" مندوبي الكونجرس بأخذ صورة وهم يحملون الفتة تم الطلب من
 . https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal :الفيتسبوكعلى  TNTالـصفحة يمكن تحميلها إلى 

مليون يورو  8محسنة للربع الثاني من السنة بمقدار عرق العمال لضمان أرباح تشغيلية ي .8
 .TNTلـ

في الربع الثاني من مليون يورو كختسارة متسجلة  002مع ، مقارنة مليون يورو 0الثاني من هذه التسنة  بلغت األرباح التشغيلية للربع
 العام الماضي.

التي واجهت  احدى األتسواق تكانومن اإليرادات.  مليون يورو 020نحو  شكلت وهيعمليات الشركة، ل ا  أوروبا مركز ما زالت 
 على حد تسواء". والتسفلى ياالعلمتجاوز للحدود الذي وصفه التسيد غانينغ بأنه "والمملكة المتحدة،  هي تسوقصعوبات 

الوصول هناك ضغط شديد على تسوق المملكة المتحدة ونحن نعمل على تحتسين جودة الخدمة لدينا من أجل "حيث يقول التسيد غانينغ  
 إلى ضغوط التتسعير". عندها يترجم هذا األمر ،التسوقمتستوى خدمة صل إلى يإذا كان متستوى الخدمة ال ف -إلى رضا العمالء

داخل شركة واصل مراقبة التطورات تسوف يو ،TNTللـالتقدم المالي  تجاهبشكل إيجابي  النقابات المنتتسبة لهو ITFـاتستجاب ال 
من يقلل  التعاقد من الباطن ونحن نعتقد بأنالعاملة.  لتعاقد من الباطن ألجزاء من قوتهابعن كثب، وخاصة فيما يتعلق  TNTالـ

أو قوتها العاملة معنويات تقليل قدرة الشركة على تحتسين  حيث يعمل على ،العمالء وأالعاملة  اهاقومن  تجاه كل TNTالـمتساءلة 
   عمالئها.لالرضا العام تحتسين 

  

الية نشرت سابقا    ملخص أخبار عمَّ

  

  الـعمال يقومDHL ن في تشيناي أن يطلب الناشطوفي دلهي، في حين  ياعتصام احتجاجب
 اإلدارة المحلية يعاملوا معاملة منصفة من قبل

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680 
 

  الوجه العام لشركةDHL  ا  تسعيد ليس -مومباي في! 
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658 

 

 اعضاء نقابة الـDHL في الهندجنبا إلى جنب مع إخوانهم وأخواتهم  يقفون ةالبنمي 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626 
 

 ضد النقابات من قبل شركةتحرش  قضية –بيون  النقابة المفصول في عضوDHL؟ 
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595 

 

 اضراب عمال الـ من المرجح أن يتكررDHL  يونيو  01 والذي جرى في فرنتسافي 

https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595
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http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583 
 

 النيجيريون يبنون قوتهم النقابيةعمال ال 
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524 

 

  إضراب فيUPS  أمتستردام 

https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169 

 

  االجور والوظائف بشأنإدارة مكتب البريد  تجابهفيردي  نقابة شبابجمعية 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581 

               
 
 

أتسابيع.  2إلى  2ينشر إيجاز شركات الشحن العالمي على االنترنت ويتم إرتساله للقائمة الموجودة على البريد اإللكتروني كل 
ويحتوي اإليجاز على معلومات ومالحظات خاصة بشركات الشحن العالمي. ويشرف على النشرة مارشال أبراهامز من مكتب 

. وإذا كان لديك أي اقتراحات بخصوص أي مواد يمكن إضافتها في األعداد القادمة أو ترغب بان يضاف أو ITFفي الـ OGCالـ

  abrahams_marshall@itf.org.ukيحذف عنوانك اإللكتروني من الالئحة، فيرجى االتصال بـ 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524
https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

