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  عوًضا عن خدمة باإلجهاد واإلنهاك منصفةخدمة توصيل 

العامالت في قطاع البريد العاملين ونحتاج إلى قانون لحماية 

 الطرود توصيل السريع و

 !كـلبلوغ هذا الهدف نحتاج إلي

 

 

معلومات نقابة 
قطاع الخدمات 

 الموّحدة 
خدمة البريد، 

خدمة الشحن، 

الخدمات 

 اللوجستيّة

وتوصيل ل في قطاع البريد السريع إّن ظروف العم

ئة في الغالب. جنبًا إلى جنب مع شبكتنا سيالطرود 

المكّونة من مستشارات ومستشاري منظمات  

اإلندماج و (Arbeit und Leben)العمل والحياة 

التنّقل العادل و (Faire Integration) العادل

(Faire Mobilität)ة ، كثيًرا ما نرى ظروفًا كارثي

عدم االمتثال والتقيد بشروط الصحة من جهة 

والسالمة المهنية ، باإلضافة إلى أّن األجور تقل 

 المحدّدة )أحياًنا حتى تحت الحد عن التعريفة

 تـك. ألجور(. هذا ما نريد تغييره بمعياألدنى ل

العديد من العاملين في هذا القطاع ليسوا موظفين 

مباشرة لدى شركة النقل البريدي السريع التي 

يعملون على توصيل الطرود تحت اسمها، بل هم 

يعملون لدى مقاولين متعاقدين من الباطن أو حتى 

لدى سلسلة لهم. وغالبًا ما تكون ظروف العمل 

للعاملين لدى المقاولين المتعاقدين من الباطن أو 

يلهم من تمث اء على عقود مشروع أسوأ ، ال يتمبن

ال  -تثناء اسوبدون  –هم قبل مجالس عمال ، كما أن

 ا التفاقية األجور الجماعية. يتقاضون أجورهم وفق

إّن ظروف العمل في قطاع البريد السريع وتوصيل 

الطرود تؤدي إلى الوقوع في المرض. فالطرود 

ل إجهادًا جسديّا كبيًرا. ثقيلة وعملية تسليمها تمثّ 

يصاب العاملون في قطاع البريد السريع وتوصيل 

الطرود بالمرض )خصوًصا بأمراض الجهاز 

العضلي الهيكلي( بشكل أكبر من بقية السكان. يجب 

تقليص هذا اإلجهاد البدني بشكل كبير من أجل 

 حصولكم على فرصة للبقاء بصحة جيدة. 

رود يحتاج إلى قطاع البريد السريع وتوصيل الط
 التنظيم على وجه السرعة! 

قانون من أجل حماية حقوق العاملين والعامالت في  

 قطاع البريد السريع وتوصيل الطرود

 تطالب نقابة )فيردي( بقانون يضمن التحسينات التالية: 

  وعقود المقاولين المتعاقدين من الباطن حظر

المشروع في قطاع البريد السريع وتوصيل 

 الطرود 

  حصر الوزن األقصى بعشرين كيلوغراًما للطرود

التي يتم نقلها من قبل شخص واحد وإجبارية 

  رود الثقيلةوضع عالمات إنذار على الط

دة ترجمة القوانين الجيدة إلى ظروف عمل جي تطلبت

نا . لذلك فإنبدرجة كبيرةة تعزيز الضوابط الجمركي

  نطالب أيًضا بزيادة عدد الموظفين في الجمارك.

يعني هذا القانون أّن الشركات الكبيرة في قطاع س

تعد قادرة على  مالبريد السريع وتوصيل الطرود ل

عادلة العمل الظروف خلق تها عن مسؤولي ل منالتنص

 صحية.  الو

تعمل نقابة )فيردي( على هذا الموضوع من خالل 

، وبمقدورك أنت المساعدة في ذلك، إذ  حملة سياسية

ب بشكل أفضل إن أصبحت عضًوا يمكنك دعم المطال

 في نقابتك )فيردي(. 
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