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 في كولومبيا DHLالـعالمي لناشطي  نقابيدعم  .1

رسائل  ةنافياالسكندآسيا والمحيط الهادئ، والعالم العربي والدول والعديد من البلدان في أوروبا واألمريكتين  فيالنقابات  تأرسل

فوائد بتسليط الضوء على النقابات  ومنظم قامكما  ،كولومبيافي  DHLالـعمال إلى خدام وسائل اإلعالم اإللكترونية الدعم باست

 في خمسة مواقع في جميع أنحاء البالد.  النقابةاالنضمام إلى 

 . انظرITFهي النقابة الكولومبية المنتسبة للـ، وSNTTنقابة صور التضامن أيضا إلى تم إرسال 

https://www.flickr.com/photos/itf 

م تنظي تهدف إلىورشة عمل في  معا في بوغوتا، كولومبيا، العاملة في صناعة الشحن العالمي النقابات اجتمعتفي أكتوبر، 

كان من ضمن المشاركين كل من نقابة . وFESالـبتمويل جزئي من خالل وذلك ، العالمي الشحنلنقابات ومواصلة بناء شبكة إقليمية 

 SNTTونقابة  )غواتيماال(، USTACونقابة )شيلي(،   Exelونقابة ،)بنما( SIELASونقابة )األرجنتين(،  كامينيروس

وقعت مؤخرا  CBAالفوز باتفاقية جماعية ، بما في ذلك بالفوز معاالنقابات هذه )فنزويال(. احتفلت  FBTTTنقابة و ،)كولومبيا(

 4الذي استمر اإلضراب  بعدتشيلي في  Exel نقابةفوز اكسبرسو، باإلضافة إلى ايرو  DHLشركة في بنما و SIELASنقابة بين 

الذي تقوم لتنظيم امع التضامن ب جميع االطراف . وأكد االجتماع أيضا التزامى النقابةالمنتسبين ال DHLعمال تحسينات كبيرة لب ايام

 في المنطقة.على القيام بإجراءات أكثر تنسيقا وعالوة على ذلك، اتفق المندوبون  .DHLالـفي  SNTTبه نقابة 

https://www.flickr.com/photos/itf
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 الهند وكولومبيا DHLبيانات حول الوضع في  انصدري DHLمجلس االعمال االوروبي للـو ETFالـ .2

معلومات  2114تشرين الثاني  26في اجتماعه في بون، ألمانيا، في  DPDHL في الـ( EWCاألوروبي ) األعمالتلقى مجلس 

لتمييز بسبب من أنهم يتعرضون ل زعموا فيهافي الهند وكولومبيا،  DHLالـ موظفي وضعمن ممثلي النقابات العمالية الدولية إزاء 

تشرين الثاني عام  27في  DPDHLمنتدى في اجتماع  تمت قراءتهشديد اللهجة باإلجماع و ر قراراصدإم تنشاطهم النقابي. 

 EWC DPDHLبيان  هناالقرار الدكتور فرانك ابيل. يمكن قراءة  DHLللبريد االلماني لمدير التنفيذي ل 2114

نوفمبر  21و  11عقد يومي الذي جتماع اال، في أعقاب التنفيذية تهلجنخالل من  اأيضا بياناألوربي لعمال النقل صدر االتحاد أ

الهند. يدين البيان  DHLواردة بشأن العالقات الصناعية المتفاقمة في معلومات  تلقى االجتماعأخرى في بروكسل، ومرة  2114

 لمدونة السلوك الخاصة  اخرق يمثل هاسلوكأن بيعتقد الذي و، DHLللـ الهندية المحلية لإلدارة بأشد العبارات الممكنة السلوك المزعوم

من  قراءتهيمكن هذا  ETFالـبيان  للشركات متعددة الجنسيات العالمية. OECDينتهك المبادئ التوجيهية باإلضافة إلى أنه الشركة ب

 الهند DHLبخصوص  ETFالـبيان هنا: على الرابط  الضغطخالل 

 في مومباي DHLنقابة الـشبكة اجتماع  ورهمحض أثناءمع رفاقهم في الهند  واوتحدث وازار ما قدإكانوا  EWCالـالعديد من أعضاء 

تقريرا  واالرحلة وقدمبأعضاء النقابة الذين قاموا زمالئهم من من قبل  الشائكةمشاكل ال تم اخبارهم عنأو  ،نوفمبر 17-15بين ما 

 واذكر من دول أخرى مثل كولومبيا وبنما وشيلي على سبيل المثال ال الحصر اوفودكما أن  المعنيين. EWC اعضاء مجلسإلى 

التهديد والبلطجة  وهم يقومون بأعمالالمحلية العليا  DHLالـدارة إل تم تسجيلها تسجيالت صوتية تم عرض مماثلة. ا  تجارب

التقى المشاركون  المحلية. DHLالـدارة إلمتعجرف الحانقين على الموقف  DHLالـفي اجتماع شبكة  نوالمشارك وكان ،مموظفيهل

سار المندوبون أيضا إلى مكان ثم العمال. هؤالء من  كثيرة ا  قصص واالنقابة وسمعاجتماع قاعة موظفي الشحن في مع مئات من 

مروعة التي يعاني منها أعضاء المعاملة العن خيبة أملهم إزاء  وااالحتجاج وأعربب وقاموا ا  اجتماعفيه  DHLالـحيث عقدت إدارة 

 النقابة في مختلف أنحاء الهند.

  في مومباي تجتمع DHLشبكة نقابة الـ .3

 DHLالـ منمن مختلف أنحاء العالم مع أعضاء  UNIومن النقابات المنتسبة لالتحاد العالمي للنقابات  ITFالـاجتمع مندوبون من 

كل من اتحاد عمال االجتماع  واستضاف .2114نوفمبر  17- 15بين ما لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك في مومباي، الهند 

 .UNIاالتحاد العالمي و ITFالـ، ويةالحديدند للسكك عموم اله

 المستخدمون من قبل أولئكبنشاط مع زمالئهم، وخاصة  لقد عملواأكثر بكثير من الكالم.  بفعل ما هوفي االجتماع  وقام المشتركون

DHL باالعتراف  المتعلقة مشاكلالعلى فيه تسليط الضوء الذي تم  حاشدالجتماع االوتجلى التضامن معهم من خالل حضور  ،الهند

مع  هماجتماععند المحلية، وكذلك  DHLالـتعاملهم مع إدارة  أثناء دوالهنن والنقابي النشطاء واإليذاء المزعوم التي يواجهه النقابي

 .ةالمحلي النقابة اتاجتماع أثناء DHLالـعمال زمالئهم 

 تراقب التطورات عن كثب.نقابات المنسبة لهما وال UNI واالتحاد العالمي  ،ITFالـ

 8112للربع الثالث من عام  DHLظهور نتائج ارباح الـ .4

 511 بزيادةمليار يورو وذلك  14حوالي  2114بين يوليو وسبتمبر  البريد االلماني دويتشة بوست ما إيرادات مجموعة بلغت

مليون يورو خالل  31وارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة أكثر من  مليار يورو. 13.5 البالغمستوى العام الماضي  عنمليون يورو 

 الخانتين ذاترباح األ تمثلت DHLالـ. في (2113في عام  مليون يورو 646 مقارنة معمليون يورو ) 677لتبلغ الربع الماضي 

مليون يورو  487إلى  EBITمما أدى الى ارتفاع االرباح التشغيلية سلسلة التوريد في و EXPRESS الشحن السريعقطاع  في

، وخفض النفقات الضريبية وتحسين لزيادة األرباح التشغيلية للشركةمليون يورو(. ونظرا  472: 2113في عام  بلغتبينما )

مليون يورو في  468إلى ليصل مليون في الربع الثالث  71صافي األرباح المجمعة للمجموعة بما يقرب من ارتفع ، االنظمة المالية

http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/EWC-DPDHL-Statement.pdf
http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/ETF-statement-DHL-India.pdf


 

Page | 3 

 

 يورو 1.33مليون يورو(. وهذا يتوافق مع ارتفاع العائد األساسي للسهم الواحد من  311: 2113بينما كان في عام ) 2114عام 

 .2114في عام  يورو 1.38يصبح في العام السابق ل

 لسنوات المقبلة.في اإضافية  من المتوقع أن تحقق المجموعة ارباحا  

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_e

arnings_in_the_third_quarter.html 

 همدوعقعدم بت الخالف في هذا العام على الرغم من لعيد الميالد قديم خدماتهم اثناء بت ينملتزم UPSو الـياربقى طي .5

عيد الميالد  أثناءبعملها في الشحن  UPSخدمة الطرود المتحدة ستقوم "هل المستقلة بريان غودي  ينالطيار نقابةقال المتحدث باسم 

جميع  عنن. بينما نحن ال نستطيع التحدث ون وتجار التجزئة والمستهلكووالشاحن نوالمصنع يسأله ذيالسؤال ال هذا العام؟ هذا هول

ن وملتزمأننا ال إ UPSلعقودنا من قبل الـالصيغة النهائية  عدم انهاءيمكننا القول أنه على الرغم من إال أنه  UPSالـجوانب عمليات 

 ."،الحاليلموسم عيد الميالد  باالستمرار في الشحن

طورت  لقدعطلة العام الماضي: التي حصلت في  الشحنمشاكل لتجنب تكرار  الكثير  UPSعملت الـ"لقد  ذهب غودي إلى القولو

توظيفاتها من  وزادت تيمسترز، د العمل مع نقابة سائقي الشاحناتوعق وأنجزت ،مليون دوالر 175ة بقيمة وخطة الذرومولت 

عملياتها الجوية من خالل عدم وضع اللمسات  UPSأهملت لقد ؛ المطلوبلم تفعل كل  UPS. ولكن ةالمائفي  73بمقدار الموسمية 

. وعلى الرغم من هذه UPSد مع شركة وعقحول المع طياريها. نحن اآلن في عامنا الرابع من المحادثات  هادواألخيرة على عق

من  UPSنا نحث الـعطلة هذا الموسم. ولكنالخدمة خالل  بتقديمة ملتزم IPAالطيارين المستقلة  نقابةالمفاوضات المطولة، ال تزال 

 غير المنجزة. " المسائل الخطرةهذه أن تعمل على انهاء  صالح عمالئها أجل

اآلسيوية واألوروبية  ةعلى صفحة كاملة في الطبععن هذه المسألة  باإلعالن IPAقامت الـهذه النقطة  انهاءلمساعدة في من أجل ا

 على الموقعمن صحيفة وول ستريت جورنال، وهو ما يمكن مالحظته  24شرق الواليات المتحدة من عدد أكتوبر طبعة و

www.ipapilot.org 

 . UPS خدمة الطرود المتحدةطيران الذين يقود الطيارين المستقلة تمثل الطيارين المحترفين  نقابة

 تقرر ذلك سوفولكن المحكمة  .لديها موظفينال يعتبرون سائقيها  للخدمات األرضية بأن FedExقول ت .6

تقول الشركة المنافسة.  من هذه يستثنيهافيديكس، وتقول الشركة إن في من األعمال األرضية  ن دائما جزءا  ون المستقلوالمتعاقدكان 

 السائقون". ) فيديكس ولألعمال األرضية في، والمتعاقدينمفيد للعمالء، "نموذج األعمال التجارية ... كان ناجحا للغاية و في بيانها

أن  اعتبارالمطالبة ب فيديكسحجج  كانت قد رفضتلمحاكم أخيرة لنقابة.( ولكن عدة قرارات  موله ونموظف مه UPSفي شركة 

على أنهم عمال المزيد من العمال  معاملةفي الشركات االمريكية  في السائدتجاه االكبح  مما يؤدي إلى، هم عمال عقودالسائقين 

 موظفين.بدال من عقود 

، بما في ذلك ضريبة الرواتبفي المائة من تكاليف  31لشركات ما يصل إلى ل يمكن أن يوفرمستقلين متعاقدين كالعمال  التعامل مع 

وهو (، NELPقانون العمالة الوطنية )وفقا لمشروع وذلك العمال، وضرائب الدولة، وتعويضات الرواتب والتأمين ضد البطالة، 

تاذ اإلدارة أسوهو بارون، يقول جيمس حيث من المزايا، الكثير لشركات لقدم ياستخدام المتعاقدين المستقلين  .مجموعة لحقوق العمال

سوف عور بأن الشركة شكذلك بالالظروف المستقبلية، وبعدم اليقين بشأن الطلب، وبجزئيا  ا  مدفوعيكون [ هذا األمرفي جامعة ييل. "]

 ".االنكماش وأ بالتوسعمزيد من المرونة فيما يتعلق اللديها يصبح 

يمكن أن و، االضافيالعمل وقت لهم بدل دفع يال  نهإف، العمل األجور وساعات وانينقال يتم تغطيتهم بأن المتعاقدين المستقلين بسبب  

 متغطيتهتم ي ديهم الحق في التنظيم النقابي والليس ل عمال العقود. نقلهم شاحناتة وصيان العملزي دفع ثمن  يطلب منهم ايضا  

التحرش أو  بشأن قضايالمقاضاة لقانون الحقوق المدنية، ولذلك ال يمكن استخدام تلك األحكام  حسبالعمل القانونية اثناء  بالحماية

 التمييز الجنسي.

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.ipapilot.org/
http://www.ipapilot.org/
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http://portside.org/2014-10- :انظرة بكاملها الماد من اجل الحصول علىو، Portside.org موقع مأخوذة من

decide#sthash.npeNifWq.dpuf-will-courts-employees-arent-drivers-its-says-ground-19/fedex 

  

 8112للربع الثالث من عام  TNTظهور نتائج ارباح الـ .7

لربع الثالث من عام كأرباح لمليون يورو  3مقارنة مع ) مليون يورو 47قد بلغت  يةالتشغيلبأن خسارتها  TNTتقارير الـأفادت 

عائدات ب TNT مليون يورو لقضية المنافسة الفرنسية. اقرت 51المخصصات وتخصيص  إعادة هيكلةب هاتأثر وهذا نتيجة(، 2113

 .%(2-مليون يورو ) 1646بمقدار 

يورو للربع الثالث من عام مليون  31مليون يورو )مقابل  51ليصل إلى  % 28.2بنسبة  TNTلـالدخل التشغيلي المعدل  ازداد 

تم استثناء ذا % إ2.7مقدارها بزيادة  ها تصبح، ولكنمقارنة مع السنة الماضية %3بمقدار اإليرادات المعدلة  وانخفضت .(2113

 الهولندية القطاع المحلي الصيني وقطاع االزياء

وكان هناك  .(2114يون يورو في الربع الثاني للعام مل 315مليون يورو )مقارنة مع  414مقدار  نهاية الفترةل صافي النقديالبلغ  

 TNTفي شبكة الطرق األوروبية األساسية كجزء من برنامج توقعاتمليون يورو  185لمدة اربعة سنوات بمقدار استثمار  أيضا

 .المستقبلية

 results.html-3Q14-http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt المصدر:

  

http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html
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الية نشرت سابقا    ملخص أخبار عمَّ

   للرد تجاهتطوير استراتيجية  تعمل على االتحادات الدولية DHL الهند 
  http://www.dhlblog.org؟/p=1849 

    بخصوص معاملة شركةولي اجتماع د تستضيفالنقابات الهندية DHL يهالموظف الهند 
http://www.dhlblog.org؟/p=1844 

   نحن بحاجة لمساعدتكم اآلنينالدعم للعمال الكولومبي اظهروا ، 
http://www.dhlblog.org؟/p=1833 

  من الهند )أيضا باللغة الفرنسية واإلسبانية واأللمانية( جزيلال شكرال 
http://www.dhlblog.org؟/p=1806 

    الوضع فيDHL  العمال راديومع الهند: مقابلة 
http://www.dhlblog.org؟/p=1804 

   اآلن لدعم #  تحركDHLDelhi4 
http://www.dhlblog.org؟/p=1774 

    تشق طريقها إلى فيديكستيمسترز الشاحنات  يسائقنقابة 
  http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex 

   التطورات فيDHL إكسبرس في الهند 
http://www.dhlblog.org؟/p=1746 

 
 
 

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

. 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.dhlblog.org/?p=1849
http://www.dhlblog.org/?p=1849
http://www.dhlblog.org/?p=1844
http://www.dhlblog.org/?p=1833
http://www.dhlblog.org/?p=1806
http://www.dhlblog.org/?p=1804
http://www.dhlblog.org/?p=1774
http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex
http://www.dhlblog.org/?p=1746
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

