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 العمل تم نشرها سابقا  ملخص ألخبار 

 

 آذار. 11-15عقد في واشنطن دي سي في الفترة من  UPSإجتماع ناجح لشبكة  .1

 

لمناقشة مواضيع ذات إهتمام مشترك.  UNIوالـ ITFدولة معاً، باإلضافة إلى الـ 12من  UPSإجتمع ممثلون نقابيون نشطاء في الـ

 وإستطاعت نقابة تيمسترز عقد إجتماع الشبكة العالمية في مقراتها في واشنطن دي سي.

 meeting-network-union-workers-ups-host-tershttp://teamster.org/news/2014/03/teamsالمصدر: 

 

 التركية. TUMTISإتفاقية جماعية مع نقابة  DHLوقعت الـ .5

 

ال وللحركة النقابية. إنتهت المفاوضات التي بدأت في  DHLإنتهى كفاح النقابة مع  والذي إبتدأ منذ سنتين بتحقيق نجاح ملحوظ للعمَّ

. وكانت تلك أول إتفاقية 2114نيسان  12إلى توقيع إتفاقية جماعية في  DHLو TUMTISبين نقابة  2113تشرين الثاني  6

 .DHLجماعية توقعها مع 

عضو. سوف توفر اإلتفاقية مجموعة من المنافع بما في ذلك زيادة ملحوظة على  2211تشمل اإلتفاقية كل الدولة وسوف تغطي 

 الرواتب.

 online/index.cfm/newsdetail/10396-http://www/itfglobal.org/newsأنظر: 

 

 حول قرار اإلدارة بنقل العمليات والموظفين إلى  قسم الحلول. DHLو  CGTخالف بين نقابة  .1

 

نيسان بسبب قرار اإلدارة  22في منطقة ميتري ـ موري الفرنسية إضراباً في  DHLتزويد في سلسلة  CGTبدأ أعضاء نقابة 

ال، والذي DHLالرامي إلى نقل العمليات والموظفين إلى حلول  . ومن المتوقع أن يهدد ذلك القرار وظائف وظروف عمل العمَّ

 سوف يؤثر بالتالي على حياتهم الشخصية وعلى عائالتهم.

http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting
http://www/itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396
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وافقت  DHLبأن بعض العمال سيجدون أنفسهم يعملون بعيداً عن بيوتهم وعائالتهم. وذكرت أن إدارة الـ CGTـوذكرت تقارير ال

 على طلبات للعمل بالقرب من البيوت فقط إذا تم تخفيض الرواتب. تم تهديد المعارضين بالفصل من العمل.

 CGTالمصدر: بيان رسمي لـ

 

 في البحرين تتفاوض مع اإلدارة المحلية حول تحسين اإلتفاقية الجماعية. DHLنقابة  .4

 

في البحرين الفرصة إلبراز أي تمييز من قبل الشركة بين الموظفين البحرينيين  DHLأعطت قوانين جديدة في البحرين نقابة 

 عالوات اإلجتماعية وعالوات السكن.. وترغب النقابة بأن يتسلم الجميع الDHLوالموظفين من جنسيات أخرى العاملين لدى 

البحرين. وال زال  DHLعقد اإلجتماع في الوزارة لتسوية الخالف. ونتيجة لذلك طلبت الوزارة تحليالً كامالً لهيكلة الموظفين في الـ

 التذمر قائماً في وقت كتابة هذا العدد.

 

2. DHL .تتوسع في أفريقيا 

 

(، إلى تقرير بحث يبين أن أفريقيا SSAللشحن السريع في منطقة شاران في أفريقيا ) DHLأشار تشارلز بريور، المدير التنفيذي لـ

 % لحجم الشحن العالمي.3,2، مع توقع زيادة نمو بنسبة 2114-2113سوف تصبح أسرع منطقة نمو في العالم لألعوام من 

لدول التي تتقدم بسرعة مثل أثيوبيا، غانا، وذكر السيد بريور بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة عملت كمحرك لذلك النمو في ا

، ويشمل SSAفي الـ DHLونيجيريا، وإستفادت التجارة اإللكترونية من ذلك النمو كذلك. وأشار إلى وجود إستثمارات مختلفة للـ

ذلك إفتتاح عدد من المرافق الجديدة، باإلضافة إلى التخطيط للتوسع في دول متعددة ــ أثيوبيا، كينيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا 

في توسيع أسطولها الجوي بإضافة طائرات جديدة إلى منطقة  SSAللشحن السريع في  DHLوأنغوال. كما أشار ايضاً إلى نية 

 .737شمل اإلضافة طائرات بوينغ غرب أفريقيا، وت

africa-expands-News/2014/03/dhl-World-Cargo-http://www.aircargoworld.com/Air-المصدر: 

/6366facilities-planes-new 

 

  UPSنقابة فير دي األلمانية تزيد الضغط على  .6

 

في منطقة شتوتغارت، حيث يطالبون بزيادة  UPSعضو في نقابة فير دي العاملين لدى  61كان هناك تحذيراً باإلضراب من قبل 

ال 5,5بنسبة   طرد.  61111في ألمانيا. ذكرت تقارير بأن إجراءاتهم تلك أدت إلى تأخير لـ UPS% لعمَّ

 

 للشحن السريع على توسعة محورها في محور لييج  TNTتعمل  .7

 

للشحن السريع عن نيتها إستثمار "عشرات الماليين من اليورو" لتوسعة محورها الجوي في مدينة لييج في بلجيكا،  UPSأعلنت 

 .2116وينتهي في  2114وذلك كجزء من إستراتيجية الشركة لزيادة عملياتها وإرضاء الزبائن. سوف يبدأ العمل في عام 

% وتحسين أمور 51اإلستثمار والذي يخضع إلستشارة مجالس العمل، سوف يؤدي إلى زيادة مقدرة المحور التخزينية بنسبة 

 موظف. 1511الصحة والسالمة لـ

in-invest-to-express-http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-المصدر: 

hub.html-euro-liege-at-safety-and-operations 

 

8. DPD Geopost .في بلغاريا 

 

 Geopost% من حصة 111في رومانيا و DPD% من حصة 111أبلغت شركة سبيدي البلغارية المستثمرين عن نيتها إمتالك 

في بلغاريا. وتقوم الشركة بشراء حصص األسهم من مجموعة ال بوستي غيوبوست ومن شركة يورتيشي لخدمات الشحن التركية 

 أضعاف األرباح قبل دفع الضرائب. 8و، وكان التقييم بناءاً على مليون يور 15,3وبقيمة 

http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366
http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366
http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-safety-at-liege-euro-hub.html
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-safety-at-liege-euro-hub.html
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-safety-at-liege-euro-hub.html
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% من رأس المال. وتعتبر الشركة الفرنسية مستثمراً 25وفي الوقت نفسه قامت غيوبوست بإمتالك حصة من شركة سبيدي بلغت 

 ، ولديها فرصة زيادة حصتها لتصل إلى مكانة هامة.2112إستيراتيجياً منذ عام 

 .2114آذار  25ترانسبورت إنتليجنس، المصدر: 

 

 

 

الية نشرت سابقا .  ملخص أخبار عمَّ

  ال في أيار  اإلحتفال بيوم العمَّ

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563 

 .ال االتراك لتحقيق النصر  الحمالت تساعد العمَّ

http://bit.ly/ROJibx 

  نقابةDHL .الية البحرينية  في البحرين تعقد مؤتمراً تنظيمياً لإلتحادات العمَّ

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?=1531 

  موظفوDHL لهي في الهند.ينزلون إلى شوارع دي 

http://www.itfglobal.org/dglblog/?p=1511 

 

 

أسابيع.  6إلى  4ينشر إيجاز شركات الشحن العالمي على االنترنت ويتم إرساله للقائمة الموجودة على البريد اإللكتروني كل 
مالحظات خاصة بشركات الشحن العالمي. ويشرف على النشرة مارشال أبراهامز من مكتب ويحتوي اإليجاز على معلومات و

. 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=1563
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563
http://bit.ly/ROJibx
http://bit.ly/ROJibx
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