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 ملخص ألخبار العمل تم نشرها سابقا  

 

1./UNIITF  5112مع الشركات خالل عام 

 Geopost/DPD ، وDHL ،UPS ،TNT ،FedExبعقد اجتماعات منفصلة لنشطاء نقابيين للـUNI والـ ITFسوف يقوم الـ

 . وسوف تعقد تلك اإلجتماعات في أماكن وأوقات مختلفة.4112خالل عام 

 بشكل مباشر.سوف يتم توفير المعلومات للمشاركين المحتملين والجهات المهتمة 

 

 . OECD/المانيا وتحقيق للـDHLضد بريد  UNIوالـ ITF/UNI. شكوى الـ5

مباشرة إلى الحكومة األلمانية. تم  DHLبتقديم سلسلة من الشكاوي ضد بريد  4114في تشرين الثاني  UNIوالـ ITFقام الـ

(، NCPالتحقيق بالقضية من قبل نقطة اإلتصال إلى الحكومة األلمانية. تم التحقيق بالقضية من قبل نقطة اإلتصال الوطنية )

 ، وطلبت في شهر حزيران الخضوع للوساطة.OECDلدى الـ

 

في تركيا بأن يتم تمثيلهم من قبل  DHLعامل لدى سلسلة تزويد  1611وشهدت العملية تفاعالً كبيراً في تركيا، حيث فاز أكثر من 

الصناعية مع النقابات المنتسبة لنا في الهند وكولومبيا إلى تقييم  DHL. وقادت العملية أيضاً إلى خضوع عالقات الـTUMTISنقابة 

( في الحكومة األلمانية، وال NCPطني ). تم إبالغ ذلك لنقطة اإلتصال الوUNIوالـ ITFإجباري، وعمل إجتماعات ربعية مع الـ

 زالت منخرطة بشكل مباشر في عملية المراقبة. بإمكانك اإلطالع على مزيد من ذلك على الموقع:

releases,did=623838.html-http://www.bmwi.de/EN/Press/press 

 

 

http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
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 للشحن السريع في كندا. DHL.يونيفور تقرُّ إتفاقية وطنية مع 3

لي بتاريخ  للشحن السريع عبر  DHLبخصوص عقد جديد ألعضائها في  4113كانون األول  5توصلت نقابة يونيفور إلى إتفاق أوَّ

كندا وذلك قبل بدء اإلضراب بساعتين. وسيتم التوصل إلى التفاصيل النهائية في األيام القادمة، وتم التصويت على المصادقة في 

 العديد من المواقع.

"، وأضاف بأن وقال بوب أور، نائب رئيس نقابة يونيفور: "وضع حدود زمنية نهائية للتفاوض والتضامن جعلن تحقيق الصفقة ممكناً 

 لجنة المفاوضات توصي باألغلبية على المصادقة على الصفقة.

عبر البالد وفي مناطق بريتيش كولومبيا، البرتا، ساسكاتشوان، مانيتوبا، أونتاريو،  DHLعامل في  611تمثل يونيفور أكثر من 

ت األعضاء بمعدل  فقط قام ثماني أعضاء في تورنتو باإلضراب  % لصالح القيام بإضراب إن كان ذلك ضرورياً.94وسكوتيا. صوَّ

للشحن السريع بتوصيل وإستالم الطرود عبر كندا، بما في ذلك الشحن  DHLقبل التوصل إلى صفقة. يقوم أعضاء يونيفور لدى 

 .4113الدولي. والمفاوضات جارية منذ أيار 

express-dhl-deal-reaches-new/news/unifor-http://www.unifor.org/whats-المصدر، يونيفور،   

canada-across 

 

 الرواتب لموظفي الشحن في مطار هيثرو. بخصوص ساعة 24.إضراب لمدة 2

في مطار هيثرو في إضراب بسبب  DHLللشحن في محور  دخل أعضاء لدى نقابة يونايت يعملون لدى شركة منزيز العالمية

 .4113تشرين الثاني  41خالف على الرواتب في 

ال آخرون يعملون لمنزيز ويقومون بنفس العمل. 44فقد كانوا غاضبين ألنهم يتقاضون رواتب أقل بـ % من ما يتقاضاه عمَّ

 ، حيث كانت النقابة تعمل جاهدة للتوصل إلى صفقة.ACASساعة جاء بعد إنهيار المفاوضات في  24اإلضراب الذي إمتدَّ لـ

في شهر حزيران، وخالل مفاوضات حول الرواتب، قالت منزيز لموظفيها في الشحن في مطار هيثرو بأن توقف زيادة الرواتب 

ال اآلخرين في مطار هيثرو  تقاضون بمعدل أقل من ي – DHLبما فيهم أعضاء نقابة يونايت بعقد مع  –لسنتين كان مبرراً ألن العمَّ

 % منهم ويقومون بنفس العمل.15-44

رت تلك اإلكتشافات الغضب لدى العاملين لـ بنفس العقد ويطالبون اآلن بإتخاذ إجراء من صاحب العمل للمساواة في  DHLفجَّ

 الرواتب. 

 المالحة الجويةمن قسم  4114مليون جنيه إسترليني من األرباح من عملياتها الضمنية عام  35,6حققت منزيز 

 

 .4111% قياساً بعام 16وذلك بنسبة إرتفاع 

strike-hour-48-begin-workers-cargo-news.co.uk/2013/11/heathrow-http://union-انظر المزيد من: 

pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf 

 تطلق خدمات شحن جوي بين أوروبا وأمريكا لنقل منتجات العلوم الحياتية. DHL.الـ2

السيطرة على درجات الحرارة من ميامي في فلوريدا عن تيسير رحالت شحن جوي تتم بها  4112شباط  11في  DHLأعلنت 

. سوف تتم إدارة عمليات بلجيكا من قبل مرفقهم المخصَّص 211-727بين بلجيكا وسينسناتي وبإستخدام طائرات بوينغ من طراز 

 للعلوم الحياتية هناك.

 content/uploads/dhlgf.pdf-.co.uk/wphttp://theloadstarالمصدر: 

 

 

 

http://www.unifor.org/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada
http://www.unifor.org/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada
http://www.unifor.org/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf
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 إلى الوساطة المستقلةوجمعية الطيارين  UPS.إنتقال الـ7

 التالي: UPSطيار على طائرات  4611وجمعية الطيارين المستقلة التي تمثل ما يقارب من  UPSأعلنت  – 4112شباط  5

وقع في العام الماضي، فإن الشركة والنقابة سوف تطلبان وساطة مجلس الوساطة الوطني للتوسط في مفاوضات العقود  وفقاً إلتفاق

والزبائن والموظفين،  UPSالجارية، إن ذلك الطلب المشترك يعكس رغبة الطرفان بالمضي بتحقيق النجاح لتحقيق إتفاقية لمصلحة 

 تركاً من عملية المفاوضات،ليس فقط أن يكون مجلس التفاوض جزءاً مش

 

ط المجلس في كل عقد أبرمته الـ  ، لقد بذلت األطراف أفضل ما لديها من جهود تفاوضية على مر السنتين IPAمع الـ UPSفقد توسَّ

في مجاالت العقد المتعلقة بالجداول الزمنية، التعويضات، التقاعد، المنافع،  والنصف الماضية ولم تتمكن من التوصل إلى إتفاق

 وتستمر األطراف بالتفاوض بحسن نوايا والعمل مع المجلس للتوصل إلى إتفاقية ضمن إطار زمني محدد.

 المصدر:

-UPS-http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS
mediation-to-move-Association-Pilots-Independent 

 

4.TNT للشحن السريع تفوز بعقد حصري مع غيبسون 

شهر لتقديم خدمات الشحن السريع  14للشحن السريع بعقد حصري لمدة  TNTفازت  – 4112كانون الثاني  9أمستردام، 

لغيبسون براند المحدودة في الشرق األوسط وأفريقيا. تعتبر المنطقة ذات أهمية متزايدة ألسواق غيبسون براند المحدودة التي تصنع 

 اآلالت الموسيقية والمعدات الصوتية.

 أنظر: 

-with-contract-exclusive-wins-Express-content/uploads/TNT-http://theloadstar.co.uk/wp

Gibson.pdf 

 

9.TNT رتها المحلية في البرازيلللشحن السريع تقرر اإلبقاء على تجا 

 TNTللشحن السريع اليوم بأنها أوقفت المفاوضات مع شركات تتفاوض على شراء عملياتها في البرازيل ) TNTأعلنت 

 صفقة بيع بشروط مقبولة. تحقيقللشحن السريع أنه ليس من الممكن  TNTميركوريو(. فتعتقد 

بدء عمليات بيع عملياتها المحلية في البرازيل. وقامت الشركة بعملية شاملة  4113للشحن السريع قد أعلنت في آذار  TNTوكانت 

 لتأمين أفضل النتائج للمساهمين، وللزبائن والموظفين. كانت هناك شركات 

 

 مهتمة، ولكن في النهاية لم تكن األسعار والشروط مرضية.

للشحن السريع بتحسين عملياتها المحلية في البرازيل، والتركيز على إرضاء الزبائن،  TNTستمر بعد إتخاذ ذلك القرار، سوف ت

 وعلى الخدمات النوعية، وإدارة الواردات والسيطرة على التكاليف.

ن الخسائر وكنتيجة لإلجراءات التحولية، فقد تمكنت الوحدة من تحقيق نمو سريع في تقديم الخدمات، وحققت إيرادات جديدة وقللت م

. وسوف يتم 4113وتزامناً مع الربع الثالث من عام عام  4113بشكل كبير. وإستمر األداء بالتحسن خالل الربع الرابع عن عام 

 للشحن السريع. TNTالتعامل مع السوق البرازيلي المحلي كوحدة تجارية منفصلة داخل الـ

 ت متوقفة عن العمل.لن ينظر بعد اآلن إلى السوق البرازيلية المحلية كعمليا

 للشحن السريع TNTالمصدر: 

 

11.DPD  مليون جنيه إسترليني للتوسع في المملكة المتحدة. 5,2تستثمر 

مليون جنيه إسترليني في ثالث مستودعات جديدة في ديغينهام، بريدج ووتر، وفلهام، باإلضافة إلى مستودع  DPD 4,2إستثمرت 

 وظيفة جديدة. 111ندز في نورثامبتونشير، ومن المتوقع أن تخلق تلك بديلبني حديثاً لغايات جديدة في روا

وقالت شركة الطرود أن التوسعة جاءت بسبب الزيادة الملحوظة في حجم الطرود، والتي تولَّدت عن خدماتها المستغرقة لنصف 

 ساعة.

 

http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-Pilots-Association-move-to-mediation
http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-Pilots-Association-move-to-mediation
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf
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قدم مربع مناولة زيادة األحجام في الطرود في شرق  33,511والبالغة مساحته  من المتوقع أن يقوم موقعها الجديد في ديغينهام

 خط جديد. 41لندن وخدمة 

خط جديد في  32قدم مربع في منطقة دون بال الصناعية، وسوف يخدم  41,111يقع مستودع بريدج ووتر والبالغة مساحته 

 منطقة سمريست والمناطق المحيطة.

قدم مربع سوف يساعد بالتعامل مع أحجام الطرود في جنوب لندن،  31,111مطار هيثرو وبمساحة  مستودع فيلثام والواقع بقرب

 بينما في الوقت نفسه يقوم الدعم للمواقع الموجودة في ساوث أول وكرويدون.

 ام.ع 41قدم مربع سوف يحل مكان مستودع روشدن والبالغ عمره أكثر من  23,111الجديد والبالغة مساحته  DPDمستودع 

المصدر: 
http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html 

 
 

 .وأخيرا ....تحصل أخطاء.11

 

 متجر في المانيا.إرسال شحنة كوكايين بالخطأ إلى 

كيلوغرام من الكوكايين".  121يقول أحد أفراد الشرطة في برلين وإسمه ستيفان ريدلش: "في مكان ما في العالم، يفقد أحدهم 

باوند(. من الكوكايين مخبئة في صناديق موز وأرسلت بالخطأ إلى متجر من قبل  319كيلوغرام ) 121وجدت شرطة برلين 

 المهربين.

مليون دوالر( داخل صناديق فواكه وقد  4,4مليون جنيه إسترليني،  5مليون يورو ) 6وجدت كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها 

 نورد في العاصمة األلمانية برلين.-فروع من فروع متاجر الدي 5أرسلت إلى 

 نتقلت بالشاحنات.ويعتقد أن المخدرات قد وصلت عبر البحر إلى هامبورغ قادمة من كولومبيا، ومن ثم إ

وقال متحدث باسم الشرطة: ربما قام المهربون "بخطأ لوجستي"، وأضاف أوالف سشريم: لقد كانت أكبر صفقة كوكايين في برلين 

 منذ سنوات عديدة.

ال في خمس فروع أللدي وفرع في براندينبيرغ قد إكتشفوا المخدرات  بينما وذكرت صحيفة سبيغال اإلخبارية األلمانية بأن العمَّ

 كانوا يقومون بفتح الصناديق.

 ورفضت متاجر ألدي التعليق بإنتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات.

ال لدى فروع متاجر سبانيش برانشيز وهي إحدى سالسل المتاجر األلمانية ما يقارب من  كيلوغرام  41ووجد قبل أربعة أعوام عمَّ

أة في صناديق موز مستوردة من ا  إلكوادور.من الكوكايين مخبَّ

وقالت الشرطة أن متاجر ليدي ليس لها عالقة بعملية التهريب. وشكرت سلسلة المتاجر على مساعدتها بالكشف عن المخدرات، 

 "تقرير لجريدة الغارديان".

 

 المصدر:

25640485#story_continues_1-europe-.co.uk/news/worldhttp://www.bbc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html
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http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1
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الية نشرت سابقا    ملخص ألخبار عمَّ

  نقابةDHL .ال البحرين  البحرين تعقد مؤتمر للتنظيم لنقابات عمَّ

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

  موظفوDHL .في الهند يخرجون للشوارع في ديلهي/الهند 

https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511 

 .النضال للبقاء أقوياء 

_blog/?p=65http://www.itfglobal.org/tnt 

  إعادة نقابيون في يونايت إلى أعمالهم وعلى طرودUPS  وإتهامات قيامهم بالبلطجية مناقشة زيادة العمل غير المبررة

 .Acasفي 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=134 

 

 TUMTIS  توقع إتفاقية جماعية معUPS .في تركيا 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=130 

 UPS .كولون: تحسن القوة النقابية والوحدة 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=120 

 ى تصويت أعضاء يونيفور لدDHL .للشحن السريع في كندا لصالح القيام بإضراب 

    https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1494 

 .ال في شركات التوصيل العالمي يعاودون النضال ضد إتهامات بالبلطجة  عمَّ

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=114 

 .ال توصيل الطرود في لندن يضربون نهاية الشهر  عمَّ

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=108 

 

 

أسابيع.  6إلى  2ينشر إيجاز شركات الشحن العالمي على االنترنت ويتم إرساله للقائمة الموجودة على البريد اإللكتروني كل 
ويحتوي اإليجاز على معلومات ومالحظات خاصة بشركات الشحن العالمي. ويشرف على النشرة مارشال أبراهامز من مكتب 

راحات بخصوص أي مواد يمكن إضافتها في األعداد القادمة أو ترغب بان يضاف أو . وإذا كان لديك أي اقتITFفي الـ OGCالـ
  abrahams_marshall@itf.org.ukيحذف عنوانك اإللكتروني من الالئحة، فيرجى االتصال بـ 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511
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