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المصدر  :البريد األلماني

فرانك يصرح قائال" ،لك كامل الحرية في االنضمام الى نقابتك"
اكدت غالبية إدارة شركة ( )DHLبد ًء من الدكتور ابل الى اقلهم منصبا في الشركة بأنهم
يحترمون حقوق العمال .وتصرح شركة ( )DHLبأن هذا مسترشد من قبل التصريح
العالمي لحقوق اإلنسان ،والميثاق العالمي لألمم المتحدة ،و اتفاقيات منظمة العمل
الدولية وبأن جميع موظفيها ملتزمون بمدونة قواعد السلوك.
 .1لديك الحق في االنضمام الى النقابة
تشارك شركة ( )DHLفي الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،الذي ينص على عشرة مبادئ.
أحد هذه المبادىء تجيز حرية تكوين النقابات ،والحق في االنضمام إلى نقابة .لذا يجب
على أصحاب العمل عدم التدخل في قرار الموظف في االنتساب الية نقابة ،وال التمييز
بحق الموظف .فحق صاحب العمل في حرية التعبير اليجب ان يشكل تعديا على حق
العامل في اتخاذ قرار حر بشأن ما إذا كان يريد االنضمام الى نقابة أو عدم االنضمام.
حرية االنضمام الى نقابة تسمح للعمال (والمنظمات) بالمباشرة في األنشطة للتعزيز
والدفاع عن مصالحهم االقتصادية واالجتماعية.
ولقد شاركت شركة ( )DHLفي الميثاق العالمي لألمم المتحدة منذ عام  ،2006كما
وافقت ايضا ً على أن عملياتها ينبغي "ان تكون ساعية لتلبية المعايير الدولية وعدم
التعدي على حقوق اإلنسان".
اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم ( )87و ( ،)98التي تعطي الحق في حرية تكوين
الجمعيات وحماية حق التنظيم النقابي ،تعتبران من أهم اتفاقيتين من بين االتفاقيات
االساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية .حيث تشكل االتفاقيات األساسية بدورها
أساسا لقانون منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل الذي

اقر عام  ،1998الذي يفرض من خالل طابعها القانوني التزامات على جميع الدول األعضاء
من خالل العضوية و ليس التصديق على االتفاقيات ذات الصلة.
لذا ،حتى لو لم تقم دولتكم بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،ينبغي على
شركة ( )DHLان تسعى للوصول إلى هذه المعايير الدولية.
 .2لديك الحق في المفاوضة الجماعية
كما يتوقع الميثاق العالمي لألمم المتحدة بان تقوم الشركات مثل ( )DHLباالعتراف
بحقوق العاملين لديها في التفاوض بشكل جماعي .وهذا يعني أن العمال و/أو ممثليهم
في هيئة مسؤولي النقابة قد يتفاوضون نيابة عن االعضاء من أجل إدخال تحسينات على
شروط وظروف العمل
 .3مدونة قواعد سلوك شركة ()DHL
منذ منتصف عام  ،2006الزمت مدونة قواعد سلوك دويتشه بوست ( )DHLشركة ()DHL
بخلق بيئة عمل خالية من التمييز ،وتنص على "أنه سيتم االسترشاد بمبادئ ميثاق األمم
المتحدة" وبانه سيحترم حقوق اإلنسان.

حقك في االنضمام الى نقابة هو حق مكرس في الميثاق العالمي لالمم
المتحدة ،و هو من الحقوق االساسية فيه.
 .4العمال المشغلين من قبل وكاالت التوظيف يمتلكون حقوقا ايضا.
تم تغطية العمال المؤقتين الذين يعملون في شركة ( )DHLمن خالل وكالة التوظيف
( )Manpower and Adeccoباالضافة الى عدد كبير من وكاالت التوظيف االخرى) بمذكرة
تفاهم تم توقيعها في عام  .2008هذا أيضا يعطيهم الحق في االنضمام إلى النقابات
والمفاوضة بصورة جماعية بعيدا عن أية تدخالت.
 .5المدير المحلي لشركة ( )DHLالذي اعمل لديه ال يتبع هذه التعليمات ،ماذا يجب علي
ان افعل ؟
يعرف كل من االتحاد الدولي لعمال النقل ( )ITFواالتحاد العالمي ( )UNIالمئات من
النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم ،وسوف نعمل على التأكد من تواصلكم مع
النقابة في بلدكم .لكن في المقام األول ،يجب عليك التحدث مع نقابتك الوطنية .إذا لم
يكن ذلك ممكنا ،اتصل بنا من خالل شبكة االنترنت عبر الموقع االلكتروني التالي (www.
 )respect4workers.orgلتتمكن من االنضمام الى شبكتنا والتواصل بشكل مباشر
معنا.

هل تم توظيفك مباشرة من قبل الشركات
التالية ()Fedex - DHL - TNT - UPS؟
اذا انضم لشبكتنا! قم بزيارة الرابط التالي:
www.respect4workers.org
يمثل االتحاد الدولي لعمال النقل ( )ITFنقابات النقل وهي تمثل ما يقارب ( )4.6مليون عضو
على مستوى العالم .النقابة العالمية ( ،)UNIاتحاد النقابات العالمية للتجارة والخدمات
اللوجستية يمثل ( )2.5مليون عامل في مختلف أنحاء العالم في القطاعات البريدية
واللوجستية.
لقد تم صياغة هذا المنشور من قبل الـ ITFو  UNIكي يدرك األشخاص الموظفون مباشرة من
قبل شركة ( )DHLأو الذين يعملون لشركة  DHLمن خالل وكاالت التوظيف أن لديهم الحق
ليس فقط لالنضمام الى النقابة ،بل القدرة على القيام بذلك بدون أي مضايقات من إدارة
الشركة .إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب في اإلبالغ عن أية مشاكل تعرضت لها في االنضمام
إلى نقابة في شركة ( ،)DHLيرجى التواصل مع االتحاد الدولي لعمال النقل ( )ITFمن خالل
الرابط التالي ( )organising@itf.org.ukوتستطيع التواصل مع ( )UNIمن خالل الرابط التالي
( .)postal@uniglobalunion.orgاذا شعرت بمحاوالت لمنعك من االنضمام إلى نقابة معينة،
الرجاء االبالغ عن اسم النقابة التي ترغب في االنضمام إليها .سيكون كل من الـ ITFو UNI
سعداء في االستماع منك و مساعدتك في ممارسة حقوقك القانونية.

