نائب الرئيس العام أتيال أولتشوم يشارك يف مؤمتر العام لنقابة
الرتبوين املستقلة يف رومانيا
شارك نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم
 Eğitim-Bir-Senالسيد أتيال أولتشوم يف املؤمتر العام الثامن
لنقابة الرتبوين املستقلة يف رومانيا ()FSLI
وكان من بني املشاركني يف املؤمتر كل من السيدة كرستني بلور
الرئيس العام للبنية األوربية يف الدولية للرتبية ،والسيدة سوزان
فلوكن املدير التنفيذي للبنية األوربية يف الدولية للرتبية،
والسيدة فالنتينا أيليك الرئيس العام لنقابة الرتبوين الرصبية،
والسيدة يانكا تاكيفا الرئيس العام لنقابة الرتبويني البلغارية،
والسيد دمرتي أيفانوف الرئيس العام لنقابة الرتبوين يف
مولدافيا ،والسيد جني هاريف كوهني األمني العام لنقابة الرتبية
والتعليم الفرونكفونية الفرنسية ،والسيد غونفر مستشار رئيس
النقابة الرتبوية الرنويجية ،وعدد من النقابيني قادمني من دول
مختلفة .ورحب السيد سيمون هانسيسكو الرئيس العام لنقابة
الرتبوين املستقلة يف رومانيا بالضيوف يف كلمة األفتتاح وتطرق
خالل كلمته ملشاكل الرتبية والتعليم مؤكدا ً بأهمية الحوار
األجتامعي يف حل هذه املشاكل.
وأكد وزير الرتبية الروماين السيد ليفيو ماريان بوب خالل كلمته
عىل أهمية توافق أطراف الحوار يف حل املشاكل املوجودة يف
الرتبية ،وأفاد بوب بأعتباره ميتلك خلفية نقابية أنّه عىل علم
بهذه املشاكل ،ومؤكدا ً أ ّن الحوار بني األطراف يعترب العامل
األهم يف حل املشاكل األساسية يف الرتبية.
ومن جانبه بارك السيد أتيال أولتشوم نائب الرئيس العام
لنقابة  Eğitim-Bir-Senالرئيس العام لنقابة الرتبوين املستقلة
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يف رومانية عىل متثيله القوي لرشيحة الرتبوين وعىل جهوده
الكبرية يف حل مشاكلهم .وأضاف قائالً:
“وإن أختلفت لغاتنا وألواننا وثقافاتنا إال أ ّن نضالنا وجهودنا يف
حل مشاكل الرتبوين مشرتكة .عىل الرغم من األختالفات إال أن
قيمتنا املشرتكة تكمن يف عرق جبيننا .بهذا الوعي نحن رشكاء
يف كل عمل أو نضال دويل .ويف هذا املجال نحن كأكرب نقابة يف
تركيا نويل أهتامماً كبريا ً بالتعامل مع الحركة النقابية الرتبوية يف
رومانيا ”.وأختتم أولتشوم حديثه بتمنياته الخالصة بأن يعود
نتائج هذا املؤمتر العام بالخري عىل الرشيحة الرتبوية يف رومانيا.
وخالل لقائه بالقيادة النقابية املنتخبة ج ّدد أولتشوم تهانيه
للمجلس اإلدارة املنتخب عىل رأسهم الرئيس العام هانسيسكو
والسكرتري العام كورنيليا بوبا .متمنيا لهم املوفقية والنجاح يف
املهمة التي أسندت إليهم ،مؤكدا ً بأهمية التضامن والتعاون
الدويل يف أنجاح النضال النضال العاميل.
وكان قد رافق السيد أتيال أولتشوم يف زيارته لرومانيا السيد
غازي دوغان منسق العالقات الدولية.

زيارة من السفارة الفنلندية إىل نقابة EĞİTİM-BİR-SEN

أجرى وفد من السفارة الفنلندية برئاسة السيدة ألينا ساريستو زيارة إىل نقابة
موظفي الرتبية والتعليم  EĞİTİM-BİR-SENوالتقى الوفد بالرئيس العام عيل
يالتشني.
وتبادل الوفد أثناء اللقاء األراء واألفكارحول العملية الرتبوية والنظام الرتبوي
يف تركيا كام تناول املجتمعون صعوبات واملشاكل التي يواجهها املعلمون.
وقدمت السيدة ألينا ساريستو خالل اللقاء عرض مفصل عن النظام الرتبوي يف
فنلندا .مؤكدة أنها تجري دراسة حول املقاربات الرتبوية بني البلدين .وأضافت
ساريستو “أردنا يف هذا السياق زيارة النقابات الرتبوية عىل أعتبار أنهم أهم
رشكاء يف العملية الرتبوية ،لذلك زرنا نقابتكم EĞİTİM-BİR-SENالتي تعترب
أكرب نقابة تربوية يف تركيا.
ومن جانبه أفاد السيد عيل يالتشني بأنهم كأكرب نقابة تربوية يف تركيا لهم
صوت مسموع يف كل مجال من مجاالت الرتبية .وأضاف يالتشني “نحن إضافة
إىل عملنا النقايب القائم عىل الدفاع عن أجور املعلمني ،نقوم بأنشطة وفعاليات
نقابية أكادميية ،من خالل اصدار الدراسات والبحوث والتقارير الرتبوية ،جعلت
منا مدرسة نقابية ذات جودة أكادميية .كل يوم نُظيف للعملية الرتبوية دراسة
أو تقرير أو بحث جديد.
وأعرب يالتشني عن أستعدادهم للتواصل مع النقابات الرتبوية الفنلندية قائالً
“لدينا أتفاقيات تعاون وعمل مشرتك مع العديد من النقابات الرتبوية يف أنحاء
العامل ،وقمنا بتوقيع اتفاقيات التعاون مع هذه النقابات ،نحن نؤمن بأهمية
تبادل التجارب والخربات بني املنظامت النقابية ،يف هذا املجال ميكن أن نتبادل
تجاربنا وخرباتنا مع النقابات الفنلندية أيضاً ،العمل الرائد هي مرياث مشرتك
لالنسانية .ونحن دامئاً نبحث عن األفضل أينام كان يف العامل”.
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نائب الرئيس العام شكرو كولوكسا يشارك يف الجمعية العامة
لنقابة الرتبية والتعليم والثقافة يف كوسوفو
شارك نائب الرئيس العام لنقابة  EĞİTİM-BİR-SENالسيد شكرو كولوكسا يف الدورة السابعة
للجمعية العامة لنقابة الرتبية والتعليم والثقافة يف كوسوفو املنظمة يف العاصمة الكوسوفية
بريشتينا .وكان من ضمن املشاركني يف الجمعية العمومية ممثيل عن النقابات الرتبوية من كل
هولندا سلوفينيا كرواتيا اليانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل األسود .حيث ألقى
السيد كولوكسا كلمة خالل أنعقاد الجمعية العامة أكد فيها بأنّهم يولون أهتامماً بكل النقابات التي
تناضل من أجل جعل املحق قوياً وليس القوي محقاً  .كام أكد بأن نقابة  EĞİTİM-BİR-SENهي
أكرب نقابة ومنظمة مجتمع مدين يف تركيا تناضل من أجل حياة حرة كرمية للعامل وتؤكد يف كافة
املحافل عىل أهمية التعاون والعمل املشرتك بني النقابات الدولية.
علينا توحيد قوتنا إليجاد الحلول للمشاكل املشرتكة
وأكد كولوكسا بأن مشاكل العامل هي مشرتكة يف هذا العامل الذي يسوده العوملة وأضاف “يلزم عىل
املنظامت العاملية أن توحد قوتها وتعمل معاً من أجل تحسني ظروف العمل والعامل وتأمني توزيع
عادل للدخول وأيجاد الحلول الدامئية للمشاكل املشرتكة .نحن كنقابة لديها عالقات دولية واسعة
ولديها أتفاقيات عمل مشرتك مع العديد من النقابات نقدم كل ما بوسعنا يف هذا املجال .أن نقابتنا
التي تعمل منذ أن تأسست قبل  26عاماً عىل الوقوف إىل جانب املحقني واملظلومني واملغبونني،
وتتحمل مسؤوليات كبرية من أجل أيجاد الحلول ملشاكل عامل الرتبية ،وتوجه الجهات املعنية ،من
خالل بحوثها األكادميية الرتبوية ،إىل الطريق الصحيح .وهي ستقف دامئاً إىل جانب جميع النقابات
الرتبوية يف العامل يف نضاالتها املرشوعة”.
وأشار السيد رحامن يشاراي الرئيس العام لنقابة الرتبية والتعليم والثقافة يف كوسوفو أنهم مستمرين
وبعزم أكرب للدفاع عىل حقوق معلمي كوسوفو الذين يعيشون ظروفاً صعبة خالل الفرتة األخرية.
ومتنى أن يعود املؤمتر العام بالخري والفائدة لجميع معلمي كوسوفو.
وأكد السيد عوين أيديني الرئيس العام ألتحاد النقابات املستقلة يف كوسوفو بأ ّن هنالك العديد من
املشاكل التي يعاين منها العامل يف كوسوفو ويجب أن يتم حل هذه املشاكل.
وقدم السيد كولوكسا التهاين والتربيك للسيد رحامن يشاراي الذي أعيد أنتخابه من قبل الجمعية
العمومية رئيساً عاماً لدورة ثانية ،ومتنى له النجاح والتوفيق يف حياته النقابية.
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اتحاد مامورسان ينظم مؤمتر دويل “االنسان والعمل والتنافس العاملي”
بحضور وزير العمل والضامن االجتامعي الرتيك السيدة جوليدا
صاري أراوغولو ومشاركة  286نقايب ممثالً عن  154اتحاد عاميل
من  107دولة ،نظم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
“مامورسان” بالتعاون مع معهد تركيا والرشق االوسط لألدارة
العامة “ ”TODAIEمؤمتر دويل بعنوان “اإلنسان والعمل
والتنافس العاملي” وذلك خالل  -5 4آيار /مايو  2018يف مدينة
إسطنبول.
ورحب الرئيس العام التحاد مامورسان السيد عيل يالتشني
بالحضور يف كلمة القاها خالل اعامل أفتتاح املؤمتر ،وقال يالتشني
خالل كلمته “إن قوى اإلمربيالية تخدع اإلنسانية بالنظريات
الزائفة التي حولت عاملنا اىل جحيم ،نعلم جيدا ً أن نظرية املصادر
املحدودة واالحتياجات الالمحدودة ما هي إال مجرد خدعة تم
تطويرها لرشعنة االستغالل واالستعامر يف العامل .ولكن إن تم
تقسيم املوارد بالعدل واتخذنا الحق بوصل َة لنا فإنها بالتأكيد
ستكفينا .العامل و العمل واالنسانية تنتظر العدالة .إن إيجاد
عامل عادل أصبح ممكناً .وأقول :تعالوا معنا لننشئ عاملنا الذي
نستحق .وال نحتاج سوى التضامن .فلتسقط الرأساملية اإلمربيالية
وليحيا تضامن الحركات العاملية”.
أجتامعات املؤمتر والبيان الختامي
وتناول املؤمتر الذي عقد اجتامعاته عىل مدار يومني ،دور النقابات
يف الحوار االجتامعي ،وهجرة القوى العاملة والحد من استغاللها،
والتنمية املستدامة ،التنافس العاملي والعمل الالئق ،أشكال
العنف واملضايقات والتحرش يف أماكن العمل.
كام وتم اإلعالن عن البيان الختامي للمؤمتر بالتأكيد عىل التضامن
مع الشعب الفلسطيني ،وإدانة قرار نقل السفارة األمريكية

إىل القدس ،ومحاربة عدم املساواة يف العامل ،والتمسك بالحوار
االجتامعي ،وتوحيد الصف العاميل العاملي .كام وتم املطالبة يف
البيان إطالق رساح النقابية املحتجزة ورئيس الربازيل السابق
“لوال” ،والتمسك مببادئ الدميقراطية واحرتام إرادة الشعب
الربازييل.
كام وأبرم اتحاد “مامورسان” ،عىل هامش املؤمتر ،اتفاقيات تعاون
وعمل مشرتك مع  100اتحاد عاميل جديد من  57دولة .وذلك
من آجل النهوض بالحركة العاملية وترسيخ التضامن والتعاون بني
األطراف.
االتحادات الدولية التي تم توقيع الربتوكول معها
االتحاد الدويل لنقابات العامل العرب ،تعاونية النقابات الجنوبية،
مفوضية االتحاد االسيوي للنقابات ،املجلس التنسيقي لنقابات
جنوب افريقيا ،االتحاد الدويل لنقابات عامل رشق افريقيا ،منظمة
نقابات افريقيا الوسطى ،منظمة نقابات افريقيا الغربية ،اتحاد
الدويل لعامل االفارقة يف فرنسا وأوروبا ،االتحاد اإلقليمي للعامل
يف انجوال ،واالتحادات العاملية يف كل من أرجنتني ،بنغالديش،
البوسنة والهرسك ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،كمبوديا ،الكامريون،
الرأس األخرض ،أفريقيا الوسطى ،الجزائر ،تشاد ،تشييل ،كولومبيا،
جزر القمر ،كونغو ،جمهورية كونغو الدميقراطية ،وكوت ديفوار،
كرواتيا ،قربص الشاملية ،جمهورية التشيك ،جيبويت ،جمهورية
الدومينيكان ،اإلكوادور ،السلفادور ،غينيا ،هايتي ،الهند،
أندونيسيا ،كازاخستان ،قريغيزستان ،ليبيا ،مقدونيا ،مدغشقر،
جزر املالديف ،املكسيك ،الجبل األسود ،املغرب ،ناميبيا ،نيجرييا،
باكستان ،باراغواي ،فلسطني ،السنغال ،رصبيا ،سيريا ليون،
سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،رسي النكا ،تنزانيا ،توغو ،أوكرانيا ،اليمن
وزميبابوي.
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وفد نقابة  EĞİTİM-BİR-SENيف زيارة إىل نقابة معلمي تشاد

يف إطار تبادل التجارب والخربات والتعاون املشرتك بني النقابات
زارة وفد نقابة موظفي الرتبية والتعليمEĞİTİM-BİR-SEN
برئاسة السيد حسن يالتشني يايال نقابة معلمني التشاديني يف
العاصمة أنجمينا .وأكد يالتشني خالل أجتامع مع أعضاء مجلس
إدارة النقابة وممثيل األتحاد العام للنقابات املستقلة يف تشاد أن
نقابة موظفي الرتبية والتعليم تعمل إىل جانب الدفاع عن حقوق
عامل الرتبية وحل مشاكلهم تعمل عىل نرش الدراسات والبحوث
والتقارير الرتبوية التي تساهم يف حل املشاكل الرتبوية يف البالد.
ولفت يايال بأ ّن العامل يعانون من نفس املشاكل أينام كانو يف
العامل وأفاد قائالً”:من أجل حل هذه املشاكل يلزم علينا نحن
النقابات ان نجتمع بشكل مستمر مع النقابات الدولية لتبادل
التجارب والخربات والعمل عىل التشاور والتباحث حول مواضيع
وطرق الحلول التي ميكن أن نطورها ملواجهة هذه املشاكل”.
الطبقة العاملة هي الطبقة الوحيد تستطيع أن توقف الظلم
وأكد يالتشني بأ ّن من ضمن وظائفهم كنقابة الوقوف إىل جانب
املظلومني واملغدورين أينام كانوا يف العامل .وأفاد “إ ّن من أكرب
مشاكل العامل هو التوزيع الغري عادل لألجور ،يف الوقت التي
تعيش فيه بعض الدول برتف وبدخ نرى دول أخرى تعيش تحت
الفقر والجوع .نحن بحاجة إىل أن نقول لهذا الظلم توقف،
والطبقة الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذا الظلم هي الطبقة
العاملة”.
وأكد السيد محمد جربيل صالح األمني العام لنقابة املعلمني
التشاديني بأ ّن هذه الزيارة تحمل يف طياتها أهمية كبرية ،متمنياً
بأن تكون اللقاءات واألجتامعات وسيلة لتعميق العالقات الثنائية
بني النقابتني.
وزار الوفد الذي ترأسه السيد حسن يالتشني يايال مدرسة املعارف
الرتكية يف تشاد .والتقى بالسيد بالل دمريجي مدير وقف املعارف
يف تشاد ،حيث تم األطالع عىل ألية العمل وعملية التدريس يف
املدرسة.
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لقاء مع وكيل وزير الرتبية
كام زارالوفد مبنى وزارة الرتبية يف العاصمة أنجيمينا والتقى
بوكيل وزير الرتبية السيد اوهيليان لوران ،حيث قدم السيد
لوران معلومات مفصلة حول النظام الرتبوي يف تشاد وأعرب
عن رسوره بهذه الزيارة ،مضيفاً بأ ّن تطور العالقات بني النقابتني
مدعاة للرسور .وأكد يالتشني بأ ّن العملية الرتبوية تعترب من
أهم مقومات نهوض املجتمع ،مضيفاً “إذا كنا نرغب باالستثامر
للمستقبل يلزم أن نستثمر يف الرتبية ألن التعليم الجيد يساهم
يف نهوض البالد من الجوانب األقتصادية والسياسية واألجتامعية”.
وزارالوفد وكالة دعم املبادارات األهلية يف الرتبية والتقى
مبديرالوكالة السيد أحمد يوسف حيث تم اإلطالع عىل نشاطات
واعامل الوكالة يف املجال الرتبوي.
كام زار الوفد سفارة الجمهورية الرتكية يف أنجمينا والتقى الوفد
بالسفري الرتيك يف أنجمينا السيد اردل صربي أركان .كام التقى
الوفد بالسيد أحمد دفع الله رئيس مكتب تشاد للمنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.
ويف أطار الجولة النقابية يف تشاد زار الوفد ثانوية بنات يف
العاصمة أنجمينا تدرس بالنظام املزدوج (العربية-الفرنسية)،
حيث أطلع عىل النظام التعليمي فيها ،كام وتم تبادل األراء
واألفكار مع الكادر اإلداري للمدرسة.

الدورة الثالثة لـ
“برنامج شهادة تدريب العمل النقايب الرتبوي الدويل”
أنطلفت الدورة الثالثة لـ “برنامج شهادة تدريب العمل النقايب
الرتبوي الدويل” بالتعاون بني نقابة  EĞİTİM-BİR-SENومعهد
تركيا والرشق األوسط لإلدارة العامة .وقد تم تنظيم هذه الدورة
باللغة العربية .وحرض مراسيم األفتتاح وفد رفيع املستوى من
منظمة وحدة النقابات األفريقية ممثال باألمني العام السيد أرزقي
مسعود ونائب الرئيس السيد يوسف عبد الكريم ونائب األمني
العام السيد عامنوئيل نزوندا .وأفاد السيد عيل يالتشني الرئيس
العام لنقابة  EĞİTİM-BİR-SENخالل كلمة األفتتاح أنّهم ألول
مرة يقومون بتنظيم برنامج تدريبي باللغة العربية.
التجارب النقابية مهمة جداً بالنسبة لنا
وأكد السيد يالتشني أنّهم يولون أهتامماً كبرية للتواصل مع
النقابات الرتبوية وأنهم يعملون عىل توسيع العمل املشرتك بني
النقابات الرتبوية املختلفة .وأفاد “إ ّن التفاوت كبري يف توزيع
الرثوات والدخول ،وهنالك الكثري من املشاكل تحتاج للحلول
وإ ّن قسم كبري من هذه املشاكل هي مشاكل مشرتكة وتحتاج إىل
العمل املشرتك وتوحيد الطاقات من أجل أيجاد حلول مشرتكة لها،
ونحن نقوم بجهود كبرية يف هذا املجال ”.وأضاف “ سنحاول أن
نستفيد من تجارب ومعلومات األخوة املشاركني يف هذه الربامج
التكوينية ،ألن تجارب النقابات األخرى القادمة من السودان
والجزائر ومايل وغريها من النقابات األفريقية مهمة جدا ً بالنسبة
لنا ،أمتنى أن يكون برنامجنا مثمرا ً ومفيدا ً”.

نضع البذور األوىل لتأسيس مستقبل منطقتنا .الفئات التي ال
تعرف بعضها البعض يتحولون إىل خصوم مبرور الزمن وإن كانوا
ينظرون إىل األتجاه نفسه .لكن هنا نحن نقوم بتوفري األرضية
املناسبة من أجل تعارف هذه الفئات عىل بعضها”.
أرزقي مسعود :إنّ ماتقومون به عمل مهم للغاية
وأفاد األمني العام ملنظمة وحدة النقابات األفريقية OATUU
السيد أرزقي مسعود خالل كلمته عن بالغ رسوره ملشاركته يف
مراسيم أفتتاح هذا الربنامج التدريبي .وأضاف “قطعنا أالف الكيلو
مرتات لنكون ضيوفاً عليكم ألننا نؤمن بأ ّن العالقات بني العامل
يجب أن تكون عالقات قامئة عىل السالم والصداقة واألخوة.
وإ ّن األنسانية تخلصت من الجهل من خالل العلم واملعرفة .من
أجل أن نتخلص من الظروف الصعبة التي نعيشها أو الظلم التي
نتعرض لها يجب أن نتعلم ومنتلك املعرفة .أبارك لكم تنظيمكم
مثل هذه الربامج التدريبية الجيدة .إ ّن ما تقومون به عمل مهم
للغاية”.
هذا وأستمرت الدورة التدريبية ملدة  15يوماً ،وتم توزيع
الشهادات عىل املشاركني مبراسيم األختتام حرضها رئيس املنظمة
العربية للرتبية السيد جامل أديب الحسامي.

أرسالن :إنّ مانقوم به مهم جداً من أجل تقوية الروابط بني
األطراف
ومن جانبه نوه السيد أونور أندر أرسالن املدير العام ملعهد تركيا
والرشق األوسط لإلدارة العامة بأهمية الربامج التدريبية التي يتم
تنظيمها قائالً “إ ّن هذه الدورات التدريبية ذات أهمية كربى ،فهي
تزيد من تعارف وتقوية األوارص بني شعوب منطقتنا .نحن هنا
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نائب الرئيس العام لشؤون األعالم السيد شكرو كولوكسا يلقي
محارضة حول “األعالم املؤسسايت” لقادة نقابة الرتبويني الكرواتية

يف إطار التعاون املشرتك وتبادل التجارب والخربات النقابية
بني نقابة موظفي الرتبية والتعليم  EĞİTİM-BİR-SENونقابة
الرتبويني الكرواتية القى نائب الرئيس العام لشؤون األعالم السيد
شكرو كولوكسا محارضة يف مجال أستخدام األعالم املؤسسايت.
وكانت عنوان املحارضة التي ألقاها السيد “كيفية أستخدام الطبع
والنرش واألعالم واملنصات الرقمية” معززا املحارضة بنامذج وأمثلة
من املنشورات األعالمية لنقابة  EĞİTİM-BİR-SENمؤكدا ً بأ ّن
كل منشور أعالمي له هدف يسعى لتحقيقها.
وحرض املحارضة التي القاها السيد كولوكسا األمني العام لنقابة
الرتبوين الكرواتية السيدة أنّا توسكان ومسؤويل الشؤون القانونية
السيدة ساندرة كيموفيج والسيدة ديانا كرنك ومسؤولة املنطقة
الشاملية للنقابة السيدة إيرينا كريبلييك ومسؤولة الشؤون
األعالمية السيدة ديورديكا كارتينيك واألمينة العام التحاد العام
 MATICAالسيدة موريال بوجيك واألمني العام لنقابة التعليم
الثانوي الكروايت السيدة أنّا ساريك .وأكد كولوكسا خالل املحارضة
بأ ّن األنشطة والفعاليات النقابة يجب أن تصل للجميع حيث
تكمن أهمية األعالم يف ذلك .وأضاف كولو كسا “اإلعالم هي
مرأة املؤسسات كل موسسة من املؤسسات يجب أن تكون مرئية
للجميع ،الس ّيام النقابات فهي بحاجة إىل مرأة تعكس نشاطاتها
وأعاملها فمن خالل هذه املرأة تقوي روابطها مع منتسبيها
وتكسب منتسبني جدد .كام أنها تعكس للجميع الجهود واألعامل
التي تقوم بها”.
24

كام زار السيد كولوكسا وكيل وزير الرتبية والتعليم الكروايت
السيد هرفويا سلزاك ورئيس دائرة التعليم األبتدايئ يف الوزارة
السيد زدنيكا شوكيل حيث تم تبادل األراء واألفكار حول النظام
التعليمي يف البلدين.
كام أجتمع السيد كولوكسا مع قياديي نقابة الرتبويني الكرواتية
لتققيم الخطوات الجديدة التي ميكن أن تتخذها نقابة الرتبويني
الكرواتية يف مجال اإلعالم املؤسسايت .وتم التطرق يف األجتامع
إىل أمكانية تنظيم مشاريع مشرتكة بني النقابتني .وأفادت السيدة
سانيا سربم الرئيس العام لنقابة الرتبويني الكرواتية خالل األجتامع
التقيمي أن املحارضة التي ألقيت كانت قيمة جدا ً وأن املشاركني
أستفادوا كثريا من هذا املحارضة .وأنها تأمل أن يكون هناك تواصل
مستمر بني الطرفيني لتبادل التجارب والخربات .وأن هذا التواصل
ال يتم إال من خالل تفعيل بروتوكل التعاون والعمل املشرتك بني
الطرفني .وأضافت سربم “أوكد بأ ّن هذا الربنامج الذي أقمناه يف
إطار أتفاقية التعاون والعمل املشرتك كان مفيدا ً وأشكركم جزيل
الشكر عىل استجابتكم لدعوتنا إللقاء محارضة حول اإلعالم
إلعضاء مجلس إدارتنا”
كام زار السيد كولوكسا مدرسة فرازدين الخامس األبتدائية والتقى
مبدير املدرسة السيد ماريو أستانسيك الذي أعرب عن شكره للسيد
كولو كسا مفيدا ً بأ ّن مدرستهم من أفضل املدارس يف كرواتيا.

الدورة الثانية للربنامج شهادة تدريب العمل النقايب الرتبوي الدويل

أنطلقت أعامل الدورة الثاين لربنامج شهادة تدريب العمل النقايب الرتبوي الدويل الذي تنظمه نقابة  EĞİTİM-BİR-SENبالتعاون مع
معهد تركيا والرشق األوسط لإلدارة العامة  TODAİEوذلك مبشاركة  15نقايب من  14دولة.
هدفنا اإلستفادة من تجارب بعضنا ومتتني جسور التواصل
ألقى السيد عيل يالتشني الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم  EĞİTİM-BİR-SENوالرئيس العام لالتحاد العام لنقابات املوظفيني
“مامورسان” كلمة خالل حفل األفتتاح الذي تم تنظيمه يف معهد تركيا والرشق األوسط لإلدارة العامة .أكد فيها عىل أهمية تنظيم مثل
هذه الدورات قائالً“ :إ ّن مثل هذه األنشطة مهمة جدا ً يف تقوية العالقات والتمتني أوارص التعاون املشرتك بني النقابات الدولية من جهة
وخلق الفرص لتبادل التجارب والخربات واألراء واألفكار النقابية من جهة أخرى .ففي برامجنا السابقة حدث هنالك تأثري وتأثر كبريين
بني املشاركني .حيث أسعدنا ذلك ،كام استمر بعض املشاركني يف هذه الدورة إلكامل دراساتهم العليا يف املعهد .هدفنا من تنظيم مثل
هذه الربامج هو رفع الطاقات املتبادلة بني األطراف ،واإلستفادة من تجارب وخربات بعضنا ومد جسور الصداقة بني األطراف ،وإنشاء
مناخ يسوده األخاء”.
علينا كمنظامت عاملية أن ننظر إىل التطورات من إطار أوسع
هنالك الكثري من املنظامت النقابية يف العامل ال تهتم سوى بالدفاع عن الحقوق األقتصادية واألجتامعية ملنتسبيها .لكن نقابة EĞİTİM-
 BİR-SENليست من هذا النوع من املنظامت ،فهي يف نفس الوقت تعمل كمنظمة للتعاون األجتامعي فهي منظمة تعمل عىل تنظيم
منتسبيها وتحشيد اإلمكانيات كاملؤسسات التعاونية .فنحن مند أيدينا للمحتاجني كافة الدول من البوسنة والهرسك إىل الروهينغا من
أفريقيا الوسطى إىل الصومال من سوريا إىل فلسطني من النبال إىل الفلبني .هدفنا يف ذلك هو تقوية روح األخوة من جهة وإظهار للعامل
بأ ّن التقاسم والتعاون فضيلة كربى .علينا كمنظامت نقابية التفكري بشكل أعمق وأن ننظر للتطورات من إطار أوسع”.
أرسالن :نبني املستقبل معاً
ومن جانبه أكد املدير العام ملعهد تركيا والرشق األوسط لإلدارة العامة الربوفيسور أونور أندر أرسالن بأ ّن العامل بحاجة ملثل هذه الربامج
من أجل أرساء أوارص األخوة والسالم وأضاف“ :إ ّن هذه ابلرامج ال تنتهي فقط بتوزيع الشهادات ،كل عام يقوم عدد من املشاركني
باإللتحاق بالدراسات العليا املاجستري والدكتوراه ،نحن نريد أن يلتحق املتفوقني من بينكم للدراسات العليا يف معهدنا .من أجل األخوة
والسالم نحن بحاجة ملثل هذه الربامج ألنّنا بحاجة للتعرف عىل بعضنا بشكل أكرب .كلام زاد تعارفنا توسعت رقعتنا الثقافية والحضارية
فتحول خصومتنا إىل صداقة وأخوة .فأنا أشكر كل من ساهم يف تنظيم هذا الربنامج .إن تنظيم مثل هذه الربامج يشارك فيها نقابيني من
دول مختلفة وبعيدة متتد عىل بعد االف الكيلو مرتات أمر ليس بالسهل وهي تحتاج لقدرات تنظيمية كبرية ونقابة EĞİTİM-BİR-SEN
متتلك هذه القدرة.
هذا وتم توزيع الشهادات عىل املشاركني بعد  3أسابيع من التدريب مكثف.

23

توقيع اتفاقيات للتعاون املشرتك مع النقابات الرتبوية يف كينيا وجنوب أفريقيا
التقى نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم EĞİTİM-
BİR-SENالسيد رمضان تشاكرجي مع قادة النقابات النقابات الرتبوية
يف كينيا وجنوب أفريقيا ،ذلك خالل جولة نقابية قام بها للبلدين ،حيث
تم خالل القاءات تبادل التجارب والخربات والتشاور حول مستجدات
العمل النقايب وتوقيع أتفاقيات التعاون املشرتك بني الطرفني.
وقد زار تشاكرجي يف بداية جولته نقابة معلمي التعليم الثانوي يف
كينيا ( )KUPPETحيث قدم تشاكرجي خالل الزيارة عرض مفصل
عن انشطة نقابة  EĞİTİM-BİR-SENوتطرق تشاكرجي خالل اللقاء
إىل املشاكل املشرتكة لعامل الرتبية مؤكدا ً أنه عىل الرغم من أختالف
اللغات واأللوان واملعتقدات إال أن هنالك نقطة مشرتكة تجمع العامل
وهي عرق جبينهم.
وأعرب السيد موسيس ناثرو وكيل الرئيس العام لنقابة معلمي التعليم
الثانوي يف كينيا عن بالغ رسورهم بهذه الزيارة وعن رغبتهم الشديدة يف
توثيق الروابط والتواصل مع نقابة  EĞİTİM-BİR-SENلالستفادة من
تجارب البعض ،هذا وتم خالل اللقاء توقيع بروتوكول للتعاون املشرتك
بني الطرفني .وتم بعد اللقاء زيارة االتحاد العام لنقابات كينيا.
كام زار تشاكرجي االتحاد الوطني للمعلمني يف كينيا ( ،)KNUTحيث
ألتقى باألمني العام السيد ولسن سوشن .أكد تشاكرجي خالل اللقاء؛
أنهم ومنذ تأسيس نقابتهم إىل اليوم مل يقدموا أي تنازل يف نضالهم
حول من أجل حقوق العامل وحرياتهم ،وأضاف تشاكرجي ”:أننا قطعنا
شوطاً مهامً يف هذا النضال ووصلنا إىل مرحلة مهمة ،نحن النقدم النضال
للدفاع عن حقوق العامل يف تركيا فقط بل نعمل عىل اعداد األرضية
الالزمة من أجل تقديم نضال مشرتك مع رشكائنا من النقابات العاملية
يف العامل .نحن نويل أهمية كبرية للنقابات الرتبوية الدولية وننظم اعامل
مشرتكة ونقيم دورات تدريبية يشارك فيها نقابيني من جميع أنحاء
العامل .أصبح أنفتاحنا عىل العامل ميتد من ماليزيا إىل جمهورية تشيك
ومن ليتوانيا إىل جنوب أفريقيا”
ومن جانبه أفاد ويلسون سوشن بأ ّن ما تقدمه EĞİTİM-BİR-SEN
من مساهمة يف النضال النقايب العاملي قيم جدا ،وأعرب عن إميانه
بأهمية وأيجابية هذه املساهمة يف العمل النقايب يف القارة األفريقية،
كام وأعرب عن رغبته بتطوير العالقات الثنائية بني الطرفني ورفع من
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مستوى التعاون يف املجال النقايب ،مبدياً رغبتهم بان يكون هناك من
ميثل نقابتهم يف األنشطة النقابية والدورات التدريبية الدولية التي
تنظمها  .EĞİTİM-BİR-SENكام وتم توقيع أتفاقية تعاون وعمل
مشرتك بني الطرفني.
وأنطلق تشاكرجي بعد الجولة التي أجراها يف كينيا إىل جنوب أفريقيا،
حيث التقى بقادة النقابة الوطنية للتعليم العايل يف جنوب أفريقيا
( ،)NTEUوأفاد تشاكرجي خالل اللقاء أن نقابة EĞİTİM-BİR-SEN
من خالل أنشطتها وفعالياتها النقابية قد أكسبت الحركة النقابية بعدا ً
جديدا ً وأضاف تشاكرجي “أن نقابتنا صاحبة الكلمة املؤثرة يف كل ما
يتعلق بالعملية الرتبوية يف البالد ،أظهرت من خالل أعاملها ومنشوراتها
حول التعليم العايل بأنها ريادية يف هذا املجال أيضاً .تقرير الذي
صدرعن نقابتنا تحت عنوان “نظرة إىل التعليم العايل” هي األوىل من
نوعها يف هذا املجال”.
وأضاف تشاكرجي “نحن نؤكد يف كل مناسبة عىل أهمية العمل وعرق
الجبني الحركة النقابية التي نقودها تتخذ من الحق ،وليست القوة،
مركزا لها يف النضال النقايب .ونحن سعداء لزيارتكم يف جنوب أفريقيا
واللقاء بكم يف إطار هذه القيم.
ومن جانبه أفاد غرانت أبوت األمني العام للنقابة الوطنية للتعليم العايل
يف جنوب أفريقيا أنهم تأثروا كثريا ً حني شاركوا يف برنامج التدريبي
الدويل الذي نظمته نقابة موظفي الرتبية التعليم EĞİTİM-BİR-
 SENيف أنقرة ،وأضاف أبوت“ :أن نقابة موظفي الرتبية والتعليم
تعترب مدرسة تؤكد عىل أهمية النضال النقايب الدويل ،فقد حصلت عىل
فرصة اإلطالع عىل هذه املدرسة عن قرب حني سمح يل باملشاركة يف
برنامج التدريبي الدويل الثاين يف أنقرة والذي حرضه نقابيني من دول
مختلفة .وكان التدريب ممتاز سواء من حيث املحارضات أومن حيث
الزيارات امليدانية ،حيث إطلعنا عىل قوة العمل النقايب يف تركيا وعىل
قوة  .EĞİTİM-BİR-SENونحن فخورين باستقبالنا أكرب نقابات تركيا
يف بلدنا .أؤمن بأن هذه العالقات التي تربط بني البلدين وبني النقابتني
ستزداد قوة يوما بعد يوم”.
وزار تشاكرجي خالل جولته يف جنوب أفريقيا االتحاد العام للنقابات
جنوب أفريقيا ،كام زار جامعة نلسون مانديال وجامعة تشاون
التكنلوجية ومدرسة كوتسولد اإلبتدائية.

إحياء  1مايو يف مدينة قوجايل
أحتفل االتحاد العام للنقابات القطاع العام “مامورسان” ،أكرب املنظامت
العاملية يف تركيا ،والنقابات املنضوية تحت مظلته بيوم العامل  1مايو يف
مدينة قوجايل ،وشارك يف االجتفال االالف من موظفي القطاع العام قادمني
من  81مدينة تركية ،حاملون رسائلهم املوجه للعامل عىل أوشحتهم التي
يرتدونها ،حيث تلونت أوشحتهم بعبارات “الحق” و”العدالة” و”العامل”
و”األخوة” و”األمن” و”الحرية” و”التضامن” و”املساواة” و”الوحدة”
و”العمل املحرتم” ووغريها من العبارات املنترصة للعامل ،حيث تم الهتاف
بهذه العبارات ومبطالب الحركة العاملية من ساحة مدينة قوجايل.
وأفتتح الحفل بكلمة ممثل اتحاد مامورسان ورئيس فرع نقابة موظفي
الرتبية والتعليم  EĞİTİM-BİR-SENيف قوجايل السيد شاهني ياشلك
الذي حيا فيها املشاركني يف االحتفال وأعقب كلمة شاهني ياشلك حفلة
موسيقية قدمتها فرقة يورويوش الغنائية بصحبة عروض من الرقص
الشعبي .وأعقب ذلك كلمة الرئيس العام التحاد مامورسان والرئيس العام
لنقابة  EĞİTİM-BİR-SENالسيد عيل يالتشني.
أفاد ياتشني يف كلمته التي القاها خالل أحياء عيد العامل العاملي يف  1مايو
بأن الرأساملية واإلمربيالية سحلت اإلنسانية إىل طريق مسدود .وأضاف
“أصبح العامل تسيطر عليه الحروب واالستعباد واالستعامر والجوع والفقر،
أن احتالل الثقافة النيوليربالية املتوحشة أصبحت كطاعون يحطم العامل.
تقيض عىل القيم األنسانية وتخضع الفضيلة وتأخذ الرشف تحت األقدام،
املراد هو القضائ عىل أمل اإلنسانية ووجلبها إىل حافة اإلنتحار ،فلسطني
والعراق وسوريا وأفغانستان ومرص وبنغالدش والروهينغا وتركستان
الرشقية ومملكة فطاين أصبح فيه املوت منترش يف كل مكان ،الدم والخوف
والدمع يسيطر عىل كل مكان من العامل .خالل السنوات الـ  25األخرية
فقدنا أكرث من  12مليون شخص يف هذه الحروب.
وأكد يالتشني بأن املصادر املوجودة يف العامل تكفي ليعيش الجميع بشكل
الئق ،املشكلة ليست يف املصادر املشكلة يف العدالة يف توزيع تلك املصادر،
وقال “يف الوقت الذي يعيش فيه مئات املاليني من البرش يف رصاع مع
الجوع والعطش ،نالحظ من طرف أخر توسع بعض الرشكات العمالقة من
استعباد املاليني واستخواذ عىل قوت هؤالء املستضعفني.

وأكمل يالتشني حديثه “نتيجة لسياسات الطامعني يف كل عام يفقد مئات
االالف من األبرياء حياتهم .هناك نصف مليار انسان يعاين من سوء تغذية،
 80%منهم من األطفال .هنالك أكرث من  800مليون أنسان بحاجة إىل مياه
نظيفة .حسب معطيات األمم املتحدة هنالك  815مليون أنسان يف العامل
يعاين من جوع مزمن .السبب األسايس للموت يف العامل ليست األمراض
وأمنا الجوع .إذا من هم الذي حكموا عىل اإلنسانية بالجوع والفقر؟ هؤالء
كام يقول أحمد عارف ’هم األفاعي والعقارب املسمومة هم الطامعني
يريدون أخذ قطعة الخبز من أيدينا‘ لذلك نقول أن الرأساملية هي نظام
رسقة وأغتصاب عاملية ،وأن اإلمربيالية هي شبكة جناية دولية.
ولفت يالتشني األنتباه إىل أن العامل األسالمي يعاين يف زاوية من زواياه
من مجازر وحروب وهجامت ،قائالً“ :املسجد األقىص تتعرض كل يوم
لإلغتصاب الصهيوين ،أفغانستان تحولت لفلسطني ثانية ،وتركستان
الرشقية تنوح تحت الظلم الصيني ،العراق كل يوم تهتز باألنفجارات،
اراكان تم تصفيتها من املسلمني من خالل املجازر ،مرصأصبحت مليئة
باألبرياء املنتظرين مشانقهم .ليبيا مقطعة األوصال ،تونس تتصارع مع
خطط اإلمربيالية ،السودان قسمت واألن يراد رضب املقسم ببعضها،
الصومال تتخانق مع اإلرهاب والجوع ،وقطر أصبحت يف مرمى أذناب
اإلمربيالية األمريكية ،واليمن أخذت تتحول إىل سوريا ثانية ،أما سوريا
كانها مائدة الطعام املليئة بالدم لتشبع طمع اإلمربيالية .الحروب والفقر
جعل ماليني البرش يتحولون إىل الجئني .هنالك  66مليون إنسان مجربين
عىل العيش يف املخيامت بشكل الإنساين”.
وفيام يتعلق مبؤمتر العمل الدويل يف جينيف أفاد يالتشني “نحن كأكرب
أتحاد عاميل يف البالد بعدد منتسبني تجاوز املليون منتسب سنقوم سنمثل
عامل تركيا يف أجتامع منظمة العمل الدولية هذا العام ،حيث سنتحمل
مسؤولية نقل مطالب وتطلعات عامل تركيا يف مؤمتر العمل الدويل يف
الدورة  .107وهذا يدل عىل أن العمل النقايب ملوظفي القطاع العام يف
تركيا قد أثبت جدارته ليتحمل مسؤولية متثيل جميع عامل تركيا يف مؤمتر
منظمة العمل الدولية”.
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السيد عيل يالتشني يشارك يف اجتامعات منظمة العمل
الدولية يف جنيف ممثال عن الطبقة العاملة الرتكية

شارك السيد عيل يالتشني الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم EĞİTİM-
 BİR-SENوالرئيس العام لالتحاد العام ملوظفي القطاع العام “مامورسان” يف اشغال
الدورة  107ملؤمتر العمل الدويل يف العاصمة السويرسية جنيف ،وذلك ضمن الوفد
الرتيك املشارك يف املؤمتر .وتضمن الوفدج الرتيك املشارك يف مؤمتر العمل الدويل هذا
العام كل من السيد عيل يالتشني رئيس اتحاد مامورسان ممثال عن الطبقة العاملة
والسيد جوليدة صارى أر أوغلو وزيرة العمل والضامن االجتامعي ممثلة عن الجانب
الحكومي ،والسيد قدرت أونان رئيس االتحاد العام لنقابات أرباب العمل يف تركيا
ممثالً عن أرباب العمل.
وأعرب يالتشني خالل كلمة ألقاها يف املؤمتر عن خالص متنياته بأن يشكل املؤمتر خارطة
طريق “نحو عامل أفضل ،وأصح ،وأجمل ،وأكرث عدالة” .واستمر يالتشني يف حديثه “نحن
نعيش يف عامل يزداد يف التوتر بشكل مستمر ،اصبح حامية اإلنسان والكرامة والعامل
وتحقيق األمني والسالم أكرث صعوبة ويتطلب جهود كبرية ،إن هذه الجمعية العامة
التي قبلت مبصطلحات “الحوار” و”املصالحة” و”التضامن” كمصطلحات املفاتيح لها
يلزم عليها أن تكون بعنارص تركيبها الثاليث يف املقدمة املبادرين يف هذا املجال”.
وأكد يالتشني بأن احتالل املسجد األقىص والرغبة بجعل القدس عاصمة للكيان
الصهيوين عرب قرار خبيث يجب أن تطرح عىل أجندة جنيف بقدر ماهي مطروحة
يف إسطنبول.
كام قدر يالتشني جهود األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية بخصوص التنمية
املستدامة ،مشددا ً برضورة إضافة مبدأ “التوزيع العادل” كنقطة رئيسية إىل هذه
الجهود .وأكد يالتشني “علينا أن نخلص أنفسنا ونخلص العامل من االقتصاد القائم
عىل خديعة ’املصادر املحدودة واالحتياجات الغري محدودة‘ ،هنالك مقولة لغاندي
يقول فيه ’إن األرض تقدم اإلمكانيات الكافية لتلبية حاجات كل األفراد وليس لتلبية
مطامعهم‘ هذه املقولة تخترص لنا كذبة وبطالن املبدأ القائم عىل ’املصادر املحدودة
واألحتياجات الالمحدودة‘“
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أصل املشكلة يف فلسطني هو الكيان الصهيوين
شارك الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم والرئيس العام التحاد مامورسان السيد عيل يالتشني يف
تظاهرة كربى لنرصة القدس وفلسطني والتنديد بقرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب الذي يعرتف بالقدس
عاصمة للكيان الصهيوين .وأفاد السيد يالتشني خالل كلمة ألقاها يف التظاهرة ،التي أقيمت يف ساحة يني
قايب يف أسطنبول ،بأ ّن أصل املشكلة يف فلسطني هو الكيان الصهيوين.
وأكد يالتشني خالل كلمته يف التظاهرة ،التي تم تنظيمها من قبل أتحاد مامورسان وحزب السعادة واتحاد
حق-إيش وهيئة اإلغاثة الرتكية وعدد كبري من منظامت ومؤسسات املجتمع املدين“ ،إعلموا بإ ّن القدس
التي جعلتموها جهنم للفلسطينيني لن تكون جنة للكيان الصهويني .الواليات املتحدة تريد جر العامل إىل
حرب وفوىض جديدة .إن هذه السرتاتيجية األمريكية واإلرسائيلية الجديدة إ ّما أن تصطدم مبقاومة القدس
وتنهار أو تأخذ العامل بأكمله تحت األرس”.
وأضاف يالتشني نحن أحفاد عمر بن الخطاب والسلطان صالح الدين األيويب والسلطان عبد الحميد
سنبقى صادقيني للقدس .إ ّن القرار القذر الذي أتخذته الواليات املتحدة األمريكية لن تكون مصدر خوف
ألمتنا وإمنا ستكون سبباً لنهضتنا.
نطالب بقطع العالقات مع إرسائيل
وأفاد يالتشني “إذا كان البد ألمريكا أن تعطي مكان إلرسائيل فلتعطيها واشنطن” لتتخلص منطقتنا من
هذه الفريوسات املزروعة يف قلب أمتنا .إ ّن القدس التي ترغبون بتحويلها إىل جهنم للفلسطينيني لن
تكون جنة للصهاينة .مرة أخرى نرصخ هنا بأنّنا مل ولن نعرتف ولن نسمح بتطبيق القرار اإلمربيايل التي
اتخذها التحالف األمرييك الصهيوين .ونطالب من جميع الدول أن تقطع عالقاتها مع إرسائيل .يجب أن
نستمر بالرصاخ أ ّن العامل أكري من  5دول.
وذكّر السيد يالتشني بالحصار الذي فرضته الواليات املتحدة األمريكية عىل تركيا أثناء حملة تركيا عىل
قربص ،وقيام تركيا بإغالق القواعد واملؤسسات األمريكية يف تركيا ،قائالً“ :يف ذلك الوقت تم أنزال األعالم
األمريكية ورفع األعالم الرتكية بدلها .هنالك خيانة أمريكية وأصبع أمرييك وراء كل عمل يستهدف شعوبنا
وكل انقالب عسكرية رجعي يحدث يف العامل ،من ضمنها االنقالبات العسكري الذي حدثت يف تركيا.
وهنا أكرر مرة أخرى أ ّن العامل الذي يسكت عىل تحويل القدس إىل جهنم للشعب الفلسطيني لن ينعم
بالسالم .يجب اقتالع الصهيونية من قلب العامل اإلسالمي وتحرير القدس من أيدي الصهاينة بأي مثن كان.
ستهزم اإلمربيالية وتنترص أنتفاضة القدس .لتحيا القدس عاصمة الرشف واالنتفاضة”.
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نائب الرئيس العام حسن يالتشني يايال يلتقى بالنقابات الرتبوي يف تايلند وماليزيا
الزيارة ستزيد من أوارص العالقات بني البلدين والنقابتني .وذكّر
نائب الرئيس العام الدكتور تينسريي سرييبودهي باللقاء األول
الذي جمعه بقادة نقابة  EĞİTİM-BİR-SENخالل املؤمتر الدويل
املنعقد يف مدينة جوك جاكرتا األندونيسية يف متوز يوليو 2017
وعرض كيف تطورت العالقات منذ ذلك اليوم الس ّيام من خالل
متثيل التايلندي يف برامج التكوينية التي تقيمها نقابة EĞİTİM-
 BİR-SENبالتعاون مع معهد تركيا والرشق األوسط لإلدارة
العامة .مؤكدا ً بأ ّن الخطوة القادمة ستكون توسيع هذه العالقات
من خالل توقيع أتفاقية تعاون املشرتك موسع بني الطرفني.
يلزم علينا أن نوسع العالقات ونزيد التعاون

أجتمع نائب الرئيس العام لنقابة  EĞİTİM-BİR-SENالسيد
حسن يالتشني يايال بقادة مجلس املعلمني التايلنديني وقادة نقابة
الرتبويني املاليزيني .وتم خالل اللقاءات التشاور حول التعاون
والعمل املشرتك يف املجال النقايب بني األطراف.
وتناول يايال خالل لقائه برئيس مجلس املعلمني التايلنديني السيد
سومساك دولرباسيت ونائبه الدكتور تينسريي سرييبودهي وأعضاء
املكتب التنفيذي العالقات الثنائية وأمكانية تطوير املشاريع
املشرتكة .وأكد يايال بأنّهم كنقابة مخولة يف مجال الرتبية والتعليم
يف تركيا يولون أهمية كربى لتبادل التجارب والعمل املشرتك عىل
الصعيد الدويل.
نؤسس لرشاكة رصينة من خالل التعاون املشرتك
وأفاد الرئيس العام ملجلس املعلمني التايلنديني السيد سومساك
دولرباسيت بأنّه يتابع أنشطة وفعاليات نقابة EĞİTİM-BİR-
 SENوهو متأثر كثريا ً بهذه األنشطة وأكد بأنّه يؤمن بأ ّن هذه
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كام زار الوفد خالل الجولة النقابية مدينة كواالملبور عاصمة
ماليزيا حيث التقى بالرئيس العام لنقابة املعلمني املاليزية
( )NUTPالسيد قمر الزمان عبد الرزاق واألمني العام السيد خريي
تان وأعضاء املكتب التنفيذي للنقابة .حيث أتفق الطرفان عىل
توسيع التعاون والعمل املشرتك .وأكد السيد يايال خالل اللقاء بأ ّن
هنالك روابط وقيم مشرتكة تجمعهم مع ماليزيا وأنّه يؤمن بأ ّن
هذه القيم والروابط تزيد من وحدتهم .وشدد عىل أهمية رفع
مستوى التعاون بني الطرفني.
عىل منظمة الدولية للرتبية أن تويل أهتامما أكرب باملسائل الرتبوية
األساسية
كام زار يايال والوفد املرافق له مكتب الدولية للرتبية يف املنظقة
وقدم معلومات حول نشاطات نقابة  ، EĞİTİM-BİR-SENكام
تطرق إىل موضوع الالجئيني السوريني يف تركيا من خالل تقديم
عرض عن تقرير “تعليم األطفال السوريني يف تركيا :الصعوبات
والتوصيات” مؤكدا ً بأ ّن عىل الدولية للرتبية أن تويل أهتامماً أكرب
للمسائل الرتبوية األساسية يف العامل وأن تنظر إىل املشاكل الرتبوية
يف دول الحرب من منظور ووجهة نظر أوسع.

الرئيس العام يشارك يف مراسيم تكريم مسابقة “قصة األخوة” يف ألبانيا
تم تنظيم مراسيم حفل توزيع الجوائز لألعامل الفائزة يف مسابقة
“قصة األخوة” التي تم تنظيمها بالتعاون بني نقابة موظفي الرتبية
والتعليم ومؤسسة يونس أمرة لنرش الثقافة الرتكية ووقف املعارف
الرتكية وعدد من منظامت املجتمع املدين االلبانية يف مدينة تريان
عاصمة البانبا .وكان موضع املسابقة ،التي شارك فيه طالب املدارس
املتوسطة والثانيوية ،حول األخوة الرتكية واأللبانية.
وشارك يف املراسيم وفد نقابة موظفي الرتبية والتعليم برئاسة
الرئيس العام السيد عيل يالتشني ،والسيد نوروز قابتيل الرئيس
العام لنقابة الرتبويني االلبانية.
والقى السيد عيل يالتشني كلمة خالل الحفل ششد فيها عىل أهمية
العالقات األخوية التي تربط الشعبني الرتيك وااللباين ،مؤكدا ً بأن
قصة األخوة بني الشعبني األلباين والرتيك يعود يف جذوره التاريخية
إىل العهد العثامين وهو مستمر إىل يومنا هذا .وأضاف يالتشني “إن
البلقان هي جزء مهم ال يتجزء من جغرافيتنا التاريخية ،السيام
البانيا ،فمنذ أول دخول للعثامنيني إىل البلقان يف القرن الرابع عرش

إىل قرن العرشون كان هنالك  35صدر أعظم (رئيس وزراء) يف
الدولة العثامنية من أصول البانية ،كام أننا النستطيع أن منر دون
أن نتذكر األالف من جنودنا الشهداء يف معركة غاليبويل الذين
كانوا من أصول البانية ،وهنالك الكثري من األمثلة التي تظهر لنا
وفاء وثقة الشعبني الرتيك واأللباين ببعضهم”.
اليوم لقائنا نحن النقابات الرتكية وااللبانية تحمل املعاين نفسها
اتجاه بعضنا وهو مكسب مهم يف هذا املجال .إ ّن العالقات البلدين
يف املجال السيايس تسري نحو األفضل يوما بعد يوم يف إطار صداقة.
يف العامل الذي نعيشه ال يكفي أن تكون العالقات بني البلدين
جيدة فقط عىل الصعيد السيايس .يقع عىل عاتق منظامت املجتمع
املدين السيام النقابات منها وظيفة مهمة يف تطوير هذه العالقات
نحو األفضل .خالل السنوات الثالثني األخرية تشهد العامل تغيريات
يف املجال السيايس واألقتصادي واالجتامعي جعلت النقابات تفقد
الكثري من قوتها .من أهم املشاكل التي تعاين منها العامل اليوم
هو عدم وجود حركة نقابية مشرتكة بني النقابات ،النظام العوملي
الذي يسود العامل تعمل عىل تشتيت الحركة النقابية من خالل
أتباع سياسات تهميشية وتشجيع الترشذم األجتامعي .لكن نحن يف
نقابة موظفي الرتبية والتعليم نؤمن بأن الحركة العاملية ال يكون
له لون أو دين أو عرق أو جنسية أو أي إيدولوجية .نحن نؤمن
بأن حامية حقوق العامل تعني حامية حقوق اإلنسان”.
كام أكد يالتشني عىل أهمية العمل من أجل إنشاء جيل ذو قيم
عالية يخدم املجتمع .وأضاف “ نحن نؤمن بأ ّن بأنه ال ميكن حل
هذه املشاكل التي تسود العامل دون العمل املشرتك والتساند بيننا،
من خالل العمل املشرتك نستطيع أن نؤسس عامل عادل ليواجه
العامل الغري العامل”.
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عىل املنظامت العاملية التعاون من أجل حلول جذرية للمشاكل العاملية

أجرى وفد من نقابة موظفي الرتبية والتعليم EĞİTİM-BİR-SEN
برئاسة نائب الرئيس العام أتيال أولتشوم لقاءات نقابية يف مايل
ونيجر .يف بداية الجولة التي ترأسها أتيال أولتشوم تم زيارة مدرسة
وقف املعارف الرتكية يف مدينة باماكو عاصمة دولة مايل ،حيث
التقى أوتشوم مبدير املدرسة السيد أدم بيازقلنج وإطلع عىل ألية
العمل الرتبوي ونشاطات املدرسة .ثم قام أولتشوم بزيارة مجموعة
من مدارس باماكو .كام التقى أولتشوم بقادة نقابة الرتبية والثقافة
يف مايل ،حيث أعرب خالل اللقاء عن رغبتهم برفع مستوى التعاون
بني الطرفني.
يلزم علينا أن نكون يف تساند
وأفاد السيد أولتشوم أ ّن نقابتهم هي األكرب يف قطاع الرتبية عىل
مستوى تركيا ،وأنّهم قرروا األنفتاح عىل النقابات العاملية بهدف
تبادل الخربات والتجارب .وأضاف قائالً “نحن نرغب بتقاسم
تجاربنا النقابية مع النقابات الرتبوية التي نعقد معها اتفاقيات
التعاون املشرتك ،ننقل لهم تجاربنا ونستفيذ من تجاربهم ،من
الظلم أن تبقى القيم والتجارب يف مكان واحد دون أن يتم تبادلها
ونقلها إىل أماكن أخرى .نحن النقابة األكرب واملخولة يف قطاع الرتبية
يف تركيا ،ولدينا أنشطة وفعاليات مهمة ،نعمل عىل تحديد املشاكل
وأقرتاح الحلول ،نقوم بتحضري التقارير والبحوث الرتبوية وتنظيم
الندوات واملؤمترات وورش العمل الدولية ،ونبذل كل ما بوسعنا
من أجل عملية تربوية أكرث جودة ،أن مقياس تطور أي بلد يتم من
خالل قياس العملية الرتبوية ،لذلك علينا نحن النقابيني والرتبويني
أن نكون يف تعاضد وتساند مستمر يف مثل هذا األمر الحيوي الذي
يهم مستقبل بلداننا ”.وأكد أولتشوم أن بأمكان النقابات الرتبوية
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أن تقوم بانجاز اليشء الكثري يف أطار القيم العاملية.
وتم يف نهاية اللقاء توقيع اتفاق تعاون وعمل مشرتك بني الطرفني،
حيث أعرب السيد سعيدو كوين األمني العام لنقابة الثقافة والرتبية
يف مايل عن رسوره لتوقيع اتفاقية التعاون بني الطرفني ،كام أعرب
عن كامل استعداده لتطوير مشاريع مشرتكة بني الطرفني.
لقاء مع قادة نقابة الرتبويني يف النيجر
يف إطار جولته النقابية التي شملت مايل ونيجر زار السيد أولتشوم
نقابة الرتبويني يف النيجر ،حيث التقى بقيادة النقابة للتباحث
والتشاور حول وسائل التعاون والعمل املشرتك بني الطرفني ،وأفاد
السيد أولتشوم خالل اللقاء “يف البداية أود أن أشكر السكرتري
العام السيد أيسوفو أرزيكا عىل كرم الضيافة وحسن اإلستقبال،
نتمنى أن يعود عالقات التعاون والعمل املشرتك املوجود بيننا
بالفائدة عىل الطرفني ،نحن هنا اليوم من أجل تبادل التجارب
والخربات معكم ،نستفيد من خرباتكم وننقل لكم خرباتنا وتجاربنا،
ونشكركم جزيل الشكر عىل دعوتكم الكرمية”.
ومن جانبه قدم السيد أيسوفو أرزيكا بالغ شكره للسيد أتيال
أوتشوم لتلبيته لدعوتهم بزيارة النيجر ،وأعرب عن أميانه بأن
العالقات املوجودة بني الطرفني سيزداد يوما بعد يوم.
زيارة لوقف املعارف الرتكية
كام زار السيد أولتشوم وقف املعارف الرتكية يف مدينة نيامي
عاصمة النيجر ،والتقى أولتشوم مبدراء الوقف وأشاد بجهودهم يف
تقدم الخدمات الرتبوية يف هذه البقعة من العامل.

غد أفضل عىل الجميع تحمل املسؤلية
من أجل ٌ

شارك نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد أتيال
أولتشوم يف املؤمتر الوطني العام لنقابة الرتبية والتعليم والثقافة
يف ليتوانيا .وخالل كلمة ألقاها يف املؤمتر لفت أولتشوم االنتباه
إىل أهمية االنتظام من أجل الحفاظ عىل حقوق العاملني وأيجاد
الحلول املناسبة ملشاكلهم .وأضاف أولتشوم “نحن كنقابة تربوية
نقوم بتحضري الدراسات والبحوث والتقارير حول العملية الرتبوية
يف تركيا ،مثل تقرير `النظرة إىل الرتبية :2017متابعة وتقييم`
حيث يعطينا هذا التقرير املعطيات الكافية من أجل أن نقارن بني
التعليم يف تركيا والدول األخرى ،نالحظ بحسب هذا التقرير أ ّن
القوة الرشائية للمعلمني يف العديد من الدول هو تحت متوسط
منظمة التعاون األقتصادي والتنمية  OECDوليتوانيا إحدى هذه
الدول .إ ّن تحسني وضع املعلمني يتم من خالل األنتظام يف العمل
النقايب .حيث يقع عىل عاتق النقابيني واملنظامت النقابية مهمة
كبرية لتغيري العملية الرتبوية وتحسينها .ال ميكننا حل مشاكلنا
املشرتكة إال من خالل التعاون والتعاضد والتشاور وتشغيل العقل
املشرتك .عىل الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويستجمع قواه من
أجل غ ٌد أفضل”.

يلزم علينا أن نقوي أنتظامنا من أجل إسامع صوتنا
وتطرق السيد أولتشوم إىل أهمية دور النقابات يف تشكيل املناهج
الرتبوية قائالً”:إ ّن البحث عن مناهج ترفع من جودة التعليم
مستمرة يف كل مكان من العامل ،ونحن النقابيني يقع عىل عاتقنا
مهمة كبرية بهذا الخصوص ،من أجل إسامع صوتنا ورفع من قدرتنا
يف حل املشاكل املوجودة يجب عىل جميع العاملني أن ينتظموا
يف النقابات”.
وأنهى السيد أولتشوم كلمته بتقديم التهاين والتربيكات لنقابة
الرتبية والتعليم والثقافة الليتوانية متمنياً أ ّن يعود املؤمتر بالخري
عىل املعلمني الليتوانيني.
ومن جانبه أفاد رئيس نقابة الرتبية والتعليم والثقافة الليتوانية
السيد أودريوس جوركالفيجيوس خالل كلمة األفتتاح بأ ّن هذا
املؤمتر له أهمية كبرية بالنسبة لهم ،مضيفاً“ :أتقدم بأسم نقابتي
بالشكر الجزيل لوفد نقابة  Eğitim-Bir-Senالذي شارك معنا يف
يومنا املهم هذا .وأنا أؤمن بأ ّن هذا املؤمتر سيكون وسيلة خري عىل
نقابتنا وعىل العملية الرتبوية يف ليتوانيا.
ومن جانبها أفادت وزيرة الرتبية الليتواين جوركيتا برتاوسكيني
خالل كلمة تطرقت فيها إىل أهمية التغيري والتجديد يف العمل
الرتبوي ،وأضافت”:مع األسف الشديد ليس هنالك أقبال من قبل
الشباب ملامرسة مهنة التدريس ،إ ّن القسم الكبري من معلمي البالد
هم ممن يتجاوز أعامرههم الـ  50عام ،وبكل أسف أقول أ ّن هؤالء
املعلمني يعانون من مشكلة أستخدام األالت التقنية الحديثة.
لذلك نحن بحاجة لرفع قدرات املعلمني بشكل رسيع من أجل
تقديم خدمات تربوية أكرث جودة”.
هذا وتم إعادة أنتخاب السيد أودريوس جوركالفيجيوس رئيساً
للنقابة لدورة جديدة
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نائب الرئيس العام السيد حسن يالتشني يايال يشارك يف أعامل
الجمعية العامة لنقابة الرتبوين الدميقراطية يف السنغال

شارك نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد حسن يالتشني يايال يف الجمعية العمومية لنقابة
الرتبوين الدميقراطية ( )SUDESيف السنغال ،وذلك يف العاصمة السنغالية داكار.
وأفاد السيد يايال ىف كلمته خالل املؤمتر بأ ّن لون عرق الجبني يتشابه يف كل مكان يف العامل .وأكد بأنّه ال ميكن إيجاد
حلول للمشاكل العاملية إال من خالل التكاتف والتعاضد والوقوف جنبا لجنب.
نختلف يف اللون واللغة والدين لكن عرق جبيننا واحد
أكد يايال عىل أهمية نقل النضال النقايب من النضال الوطني إىل النضال الدويل ،قائالً“ :رمبا نختلف يف اللغة والدين
والثقافة والتفكري ،لكن ما يوحدنا هو كفاحنا من أجل عرق جبيننا ،فلون عرق الجبني واحد يف كل مكان مم العامل،
ومشاكلنا متشابهة لحد كبري .النضال النقايب هو نضال عاملي .لذلك من أجل أن نكون فعالني يف نضالنا علينا أن ننقل
نضالنا من الساحة الوطنية إىل الساحة الدولية.
سنكون دامئاً بجانبكم
وأكد يايال عىل رضورة االستمرار يف النضال من أجل تحقيق كل املطالب العادلة للمعلمني السنغاليني ،متمنياً لإلدارة
الجديدة النجاح والتفويق يف قيادة النضال النقايب .وأضاف قائالً“ :نحن دامئا سنكون بجانب أخوتنا يف نقابة الرتبويني
الدميقراطية السنغالية يف نضالها من أجل حقوق املعلمني .نتمنى أن يعود املؤمتر املنعقد بالخري عىل املعلمني
السنغاليني”.
ومن جانبه رحب الرئيس العام لنقابة  SUDESالسيد أمادو دياونو خالل كلمة األفتتاح بالضيوف املشاركني يف املؤمتر
وتقدم بشكره الجزيل لهم عىل املشاركة مقدماُ بعد ذلك عرضاً موجزا ً عن أنجازاته خالل فرتة توليه القيادة.
زيارة لوقف املعارف
كام وزار وفد نقابتنا برئاسة نائب الرئيس العام السيد حسن يالتشني يايال مقر وقف املعارف الرتيك يف السنغال لألطالع
عىل أنشطة وفعاليات الوقف ،حيث باركة لهم جهودهم ومتنى لهم النجاح والتفيق يف أعاملهم.
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شاركنا يف املؤمتر العام السادس لنقابة الرتبية املستقلة يف البوسنة والهرسك
شارك وفد نقابة موظفي الرتبية والتعليم Eğitim-Bir-Sen
برئاسة نائب الرئيس العام السيد شكرو كولوكسا يف املؤمتر
االعتيادي السادس لنقابة الرتبية املستقلة يف البوسنة والهرسك.
ورحب الرئيس العام لنقابة الرتبية املستقلة يف البوسنة السيد
سلفدين ساتروفيج خالل كلمة االفتتاح بالضيوف املشاركني يف
املؤمتر.
أكد السيد كولوكسا الذي تناول الحديث بعد كلمة السيد
ساتروفيج أنّه يؤمن بأ ّن هذا املؤمتر سيكون مبثابة ميالد للعملية
الرتبوية يف البوسنة والهرسك.
وجدد السيد كولوكسا شكره الجزيل لرئيس النقابة قائالً:
“نشكر األخ العزيز سلفدين ساتروفيج عىل دعوته الكرمية،
حيث ترشفنا باملشاركة يف هذا املؤمترالعام ،وأنا أؤمن بأ ّن هذا
املؤمتر العام سيكون ميالد جديد للعمل الرتبوي يف البوسنة
والهرسك وميالد جديد لنقابتكم الفتية”.
نويل أهتامماً لتطوير العالقات بني األطراف
وأكد السيد كولوكسا بأ ّن مشاكل العاملية والرتبوية بشكل عام
ومشاكل عامل الرتبية بشكل خاص هي مشاكل مشرتكة ،وأنّهم
عىل عتبات عرص جديد يلزم مناقشة النظم الرتبوية فيها وايجاد

نظام تربوي متجاوب لحل املشاكل العاملية ،وأ ّن ذلك يتم من
خالل التعاون والتضامن وتسخري العقل املشرتك.
كام تقدم ممثيل النقابات األخرى املشاركة يف املؤمتر بالشكر
الجزيل للسيد سلفدين ساتروفيج خالل كلامتهم .وكانت
النقابات املشاركة يف املؤمتر هي نقابة معلمي رصبيا ونقابة
معلمي كرواتيا ونقابة الرتبوين يف بلغاريا ونقابة املعلمني يف
الجبل األسود ونقابة املعلمني يف مقدونيا.
عالقتنا مستمرة بالتطور
وتقدم السيد كولوكسا بالتهاين والتربيكات للسيد سلفدين
ساتروفيج ومجلس اإلدارة املنتخب ،ومتنى لهم املوفقية والنجاح
يف حمل رسالة الدفاع عن حقوق املعلمني .مؤكدا ً بأهمية رفع
مستوى التعاون النقايب بني الطرفني قائالً“ :كام عملنا دامئاً
سنعمل عىل تطوير عالقاتنا مع أخوتنا يف نقابة الرتبية والتعليم
اإلبتدايئ املستقل يف البوسنة والهرسك ،وأقول للسيد سلفدين
ساتروفيج عليك أن ال تنىس بأ ّن لكم نقابة شقيقة يف تركيا”.
هذا وزار وفد نقابتنل بعد اللقاءات الجارية يف املؤمتر قرب
املرحوم عيل عزت بكوفيج.
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نقابة موظفي الرتبية والتعلم تنظم مسابقة “لقطة من التعليم”

تحت شعار “لقطة من التعليم” نظمت نقابة موظفي الرتبية والتعليم  EĞİTİM-BİR-SENمسابقة للتصوير الفوتغرايف .وتم عرض األعامل
الفنية الفائزة وتكريم الفائزين خالل حفل نظمته النقابة يف معرض مركز جر للفنون املعارصة.
أكد السيد يالتشني الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم خالل الحفل بأنهم عملوا عىل تنظيم مثل هذه املسابقة رغبة منهم يف املساهمة
بجعل األنسان ينظر بالعني الصحيح ويرى بشكل صحيح ويتقاسم ما يراه مع األخرين .وأضاف يالتشني”نظمنا هذه املسابقة من أجل أحياء
قيمنا الحضارية ،والحفاظ عىل تراثنا الثقايف ،وتعريف الفنانني عىل نقابتنا ،ونوسع مجال اللقاء مبنتسبينا لتشمل املجاالت الفنية أيضاً ،ونوجه
العدسات عىل الرتبية ،وعكس وضع الطبقة العاملة مبوضوعية.
وأضاف يالتشني “نحن نؤمن بوجوب عدم قطع رابطة الحياة بالثقافة والفن حتى يف أصعب األوقات ،ونحن نعمل لهذا الهدف ونسعى إىل ابقاء
الرابط حيا “وأكد بأن الفن هو العمل النبيل الذي يجمل الروح وينحف الشعور ويصلح األحاسيس.
أردم :صاالت الرياضة ومعارض الفن والرسم وقاعات املسارح والسينام كلها مؤسسات تربوية
ومن جانبه أكد السيد أورهان أردم نائب وزير الرتبية الوطنية أنه من أجل تربية أفراد متصالحني مع املجتمع ويتمتعون بثقة عالية بنفسهم
ولديهم القدرة عىل تخطي الصعوبات يجب األهتامم باالنشطة الرياضية والفنية والثقافية بقدراألهتامم بالرتبية والتعليم .وقال“ :العملية
الرتبوية ال تتم فقط بني الجدران الـ 4يف الفصول أو املدارس ،فإن صاالت الرياضة ومعارض الرسم والفن واملسارح والسينامت كل واحد من هذه
املؤسسات هي مؤسسة تربوية”.
هذا وتم توزيع الجوائز عىل الفائزين يف املسابقة ،حيث شارك يف املسابقة  2299صورة تم أختيار  54صورة لعرضها يف املعرض  4منها حصلت
عىل جوائز.
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نائب الرئيس العام رمضان تشاكرجي يشارك يف اجتامع
املجلس املركزي للمنظمة العربية للرتبية بصفة مراقب

شارك نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم
السيد رمضان تشاكرجي يف اجتامع املجلس املركزي للمنظمة
العربية للرتبية يف دورتها الثانية املنعقد يف العاصمة السودانية
خرطوم .حيث بدأت الجلسة االفتتاحية مبشاركة النائب األول
ورئيس الوزراء السوداين السيد بكري حسن صالح ووزيرة الرتبية
والتعليم السيدة آسيا محمد أدريس بضيافة النقابة العامة
لعامل التعليم العام بالسودان .حيث ألقى كل من رئيس الوزراء
بكري حسن صالح ووزيرة الرتبية والتعليم آسيا محمد إدريس
ورئيس املنظمة العربية للرتبية السيد جامل الحسامي ورئيس
النقابة العامة لعامل التعليم العام بالسودان السيد عباس أحمد
حبيب الله محمد كلمة يف االفتتاح أكدوا فيه عىل أهمية التعليم
واألنفاق عىل التعليم.
ندوة “اإلنفاق عىل التعليم العام يف الدول العربية وإنعكاسته
عىل العملية التعليمية”
وتم بعد جلسة االفتتاح تنظيم ندوة تربوية تحت عنوان
“اإلنفاق عىل التعليم العام يف الدول العربية وإنعكاساته عىل
العملية التعليمية” ،حيث قدم فيها األستاذ الدكتور الطيب عبد
الوهاب مصطفى ورقة بعنوان “اإلنفاق عىل التعليم العام يف
الدول العربية ومقارنته عىل املستوى اإلقليمي والدويل” كام
قدم األستاذ الدكتور عصام الدين برير أدم ورقة بعنوان “اإلنفاق
عىل التعليم يف الوطن العريب وإنعكاساته عىل الوضع االقتصادي
واالجتامعي للمعلم” يف حني قدم الدكتور الطاهر حسن الطاهر
حسن ورقة بعنوان “منظامت املعلمني ودورها يف اإلنفاق عىل
التعليم ومتويله” .كام ومنح للسيد رمضان تشاكرجي نائب
الرئيس العام لنقابة  Eğitim-Bir-Senمداخلة بعنوان “اإلنفاق
عىل التعليم يف تركيا”.
حيث تطرق تشاكرجي خالل مداخلته إىل حركة اإلنفاق عىل
التعليم يف تركيا ،مؤكدا ً ارتفاع حصة التعليم من امليزانية العامة
للدولة خالل السنوات األخرية ،وتطرق أيضاً إىل أثر هذا االرتفاع
يف ميزانية التعليم عىل العملية التعليمية .مقارناً بني اإلنفاق عىل
التعليم يف تركيا واإلنفاق عىل التعليم يف دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية .OECD

املشاركة يف اجتامع املجلس املركزي
كام شارك السيد تشاكرجي يف اجتامع املجلس املركزي للمنظمة
العربية للرتبية الذي حرضه ممثلني عن النقابات الرتبوية
املنضوية يف كيان املنظمة العربية للرتبية ،وأكد تشاكرجي
خالل حديثه يف االجتامع إىل أهمية التعاون والتعاضد بني
النقابات الرتبوية من أجل إيجاد الحلول املشرتكة للمشاكل
الدولية املشرتكة .وأضاف تشاكرجي إىل أنّهم يولون أهمية كبرية
لعالقاتهم مع املنظمة العربية للرتبية والنقابات املنضوية تحت
كيانها ،مشريا ً إىل أهمية تطوير العالقات ورفع مستوى التعاون
والعمل املشرتك بني الطرفني من خالل تطوير املشاريع املشرتكة.
ولفت تشاكرجي االنتباه يف حديثه إىل املستجدات الجارية يف
فلسطني حول قضية القدس بعد القرار األمرييك بجعل القدس
عاصمة للكيان الصهيوين قائالً “ :قبل أيام شهدنا تطورات
جديدة ألحداث يخصنا جميعاً ،حيث أعرتف الرئيس األمريك
دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل ضارباً جميع القوانني
واألعراف الدولية بعرض الحائط .القدس هي أرث سيدنا عمر
تركها للمسلمني ،طاملا هنالك من يحمل روح سيدنا عمر بن
الخطاب وصالح الدين األيويب والسلطان عبد الحميد لن تكون
القدي عاصمة للكيان الصهيوين”.
الزيارات واللقاءات
كام أجتمعت خالل الزيارة اللجنة املشرتكة لتفعيل الربوتوكول
املوقع بني املنظمة العربية للرتبية ونقابة موظفي الرتبية
والتعليم  ،Eğitim-Bir-Senحيث تم خالل االجتامع مناقشة
املشاريع املشرتكة التي ميكن تحقيقها خالل الفرتة املقبلة.
والتقى السيد تشاكرجي خالل الزيارة مبمثيل النقابات الرتبوية
املشاركة يف االجتامع من الكويت والعراق واألردن واملغرب ومرص
وتونس والجزائر .وقام الوفد بزيارة مقر النقابة العامة لعامل
التعليم العام بالسودان واألطالع عىل آلية العمل يف النقابة كام
وزار الوفد مقر االتحاد املهني العام للمعلمني السودانيني حيث
تم خالل الزيارة االجتامع بالرئيس العام لالتحاد املهني العام
للمعلمني السودانيني السيد أحمد عبد الكريم.
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تظاهرات ضد قرار ترامب يف العاصمة أنقرة

تحت شعار “الحرية للقدس والسالم لإلنسانية” قامت كربى منظامت املجتمع املدين يف تركيا بقيادة مامورسان وحق أيش وهيئة اإلغاثة الرتكية
بتنظيم تظاهرة كربى من أجل القدس يف ساحة األناضول يف أنقرة ،حيث شارك فيها املئات من ممثيل منظامت املجتمع املدين وعرشات األالف
من املواطنني ،وتم التنديد خاللها بأمريكا وإرسائيل وإطالق هتافات “الحرية للقدس” وأكد املتظاهرين رفضهم للقرار األمرييك ودعمهم لدولة
فلسطني حرة وعاصمتها القدس.
وألقى السيد عىل يالتشني الرئيس العام التحاد مامورسان والرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم كلمة خاطب فيها املتظاهرين قائالً:
“ليست للواليات املتحدة األمريكية وإلرسائيل الحق يف قول يشء أو إصدار قرار يتعلق بفلسطني أو القدس .عىل الرغم من محاولتهم إخفاء
الحقائق من خالل التمويه إال أ ّن الحقيقة واضحة كالشمس وهي أ ّن إرسائيل دولة أحتالل ودولة إرهاب وأ ّن القدس هي عاصمة دولة فلسطني
املستقلة .وأ ّن القدس الرشقية والقدس الغربية هي عاصمة لدولة فلسطني .ال ميكن تقسيم القدس إىل أطراف ،وال ميكن أن يرتك طرف من
القدس إلرسائيل”
وأكد يالتشني رفضهم التام والقاطع لقرار الرئيس األمريك دونالد ترامب لتحويل القدس عاصمة إلرسائيل مضيفاً “نحن نعترب أ ّن إرسائيل عبارة
عن كيان عشوايئ غري رشعي فرض تأسيسها داخل األرايض الفلسطينية ،نعارض بشدة وجود مثل هذا الكيان ونرفض قطعاً أن تكون هنالك دولة
بأسم دولة إرسائيل”.
كام تكلم خالل التظاهرة السيد رشاد الجنيدي ،عم الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي رمز انتفاضة القدس ،قائالً“ :إ ّن جيش االحتالل الصهيوين
مستمر يف أعامله الوحشية من قمع واعتداء عىل املواطنني بدون متييز بني األطفال والشيوخ والنساء .إ ّن األجراءات الصهيونية يف األرايض
الفلسطينية هي غري قانونية وغري إنسانية وأخر مثال عىل ذلك هو أعتقال أبن أخي فوزي الجنيدي .كام رأيتم يف اإلعالم العرشات من جنود جيش
احتالل الصهيوين قاموا بأعتقال الطفل فوزي الجنيدي وقاموا برضبه عىل مرأى ومسمع من الناس .أنا أحمل لكم رسالة من الطفل الجنيدي:
أنقذوين من هؤالء الظلمة يك أعانق أرسيت ،أنقذوين من هؤالء الظلمة يك أتدىف يف أحضان أمي”.
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مظاهرة “القدس حرة” أمام السفارة األمريكية

قامت فروعنا النقابية والتنظيمية يف  81مدينة تركية بتلعني وتنديد القرار األمرييك القذر بنقل السفارة األمريكية إىل القدس والذي
يهدف إىل جعل القدس عاصمة للكيان الصهيوين .وتم اإلعالن خالل هذه املظاهرات التي جرت يف وقت واحد يف جميع املدن “إن مل
يتم ايقاف هذه السرتاتيجية األمريكية-اإلرسائيلية القذرة سيزيد من املشاكل واألزمات يف املنطقة ،الغاصة أصالً باألزمات واملشاكل.
لذا ندعو جميع الرشفاء يف العامل إىل دعم السالم وحامية القدس التي هي مفتاح السالم يف املنطقة .يجب أن ال تكون القدس رمزا ً
للحروب بل عىل العكس يجب أن تكون رمزا ً للسالم”.
القدس مفتاح للعيش معاً بسالم
وخالل هذه التظاهرات قاد رئيس فرع أنقرة التحاد مامورسان السيد مصطفى قر تظاهرة أمام السفارة األمريكية يف أنقرة ،حيث
أعلن السيد مصطفى قر يف ترصيح له أمام الصحافة بأ ّن العامل يعيش أكرث مراحله الدموية عىل مر التاريخ األنساين .وقال السيد
قار “هنالك عقلية تريد أن تثبت سلطتها الدموية من خالل تعميق األزمات املوجودة ،تريد هذه املرة أن تقوم بحملتها من خالل
القدس .نحن أجتمعنا هنا يك نعرتض ملا يجري ونرفع صوتنا إىل جانب صوت األحرار يف العامل ،محذرين الواليات املتحدة األمريكية
التي أعرتفت بقدس عاصمة إلرسائيل وتريد نقل سفارتها إىل القدس .إ ّن الواليات املتحد األمريكية ورئيسها ترامب يهدفون من
قرارهم هذا إىل تحويل القدس من كونها مدينة للسالم ،ملا تحملها من قيمة معنوية وتاريخية ،إىل ساحة حرب ومواجهة .فنحن لن
نسمح للواليات املتحدة بتحويل القدس إىل ساحة للحرب .ولن نسكت النتزاعها من مرياث اإلنسانية”.
لتحيا فلسطني وعاصمتها القدس
وطلب السيد مصطفى قر برضورة التحرك للتصدي لقرار ترامب الذي يهدف إىل جعل القدس عاصمة للكيان الصهيوين ،وأنهي
السيد قر حديثه “اإلنسانية التي غرقت بأعامل العنف وامتألت باألزمات تنتظر قوالً عادالً .واألناضول مستعدة للنطق بهذا القول.
ونحن عىل إميان وإرصار تام بهذا الخصوص .واألن يجب أن نوظف هذا اإلميان واإلرصار لخدمة هذه القضية من أجل منع تحويل
القدس عاصمة للكيان الصهيوين .فنحن هنا من أجل أن نرفع صوتنا معاً وننطق بالقول التي تنتظرها اإلنسانية .إذا متكنا من قول
الحق وتحرير اإلنسان نستطع أن نسقط اإلدارات املستبدة ونوصل أنفاس الحرية لجميع أرجاء اإلنسانية .ولهذا السبب نرصخ
بصوت واحد فالتسقط الصهيونية فالتسقط أمريكا وعاشت القدس حرة وعاشت فلسطني مستقلة ،فلسطني مستقلة وعاصمتها
القدس الحرة.
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اإلعالن عن تقرير “النظرة إىل الرتبية
 :2017تقييم ومتابعة”

أعلن الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد عىل يالتشني عن
تقرير “النظرة إىل تربية  :2017تقييم ومتابعة” الذي أعدته مركز ()EBSAM
لألبحاث والدراسات االسرتاتيجية التابعة لنقابة موظفي الرتبية والتعليم.
وذلك خالل مؤمتر صحفي يف أنقرة .وأفاد السيد يالتشني بأ ّن التعليم يعترب
من الوسائل املهمة التي ِ
توصل املجتمعات إىل الرفاه االجتامعي واالقتصادي.
وأضاف يالتشني “إ ّن التعليم يعترب أيضاً عنرصا ً مهامً من العنارص التي تساهم
يف تحقيق ذات األفراد وتنمية قدراتهم ومواهبهم”.
نهدف إىل تأسيس نظام تربوي أكرث جودة وأكرث عطاء
وأكد يالتشني بأنهم يهدفون من خالل تحضري التقارير حول الرتبية كتقرير
“النظرة إىل الرتبية” تقييم ومتابعة” إىل تأسيس نظام تربوي أكرث تأثريا ً وأعىل
جودة تتمتع مبعايري دولية قادرة عىل منافسة األنظمة التعليمة املتقدمة يف
العامل .وأشار “نحاول يف تقاريرنا من خالل املؤرشات واملعطيات املختلفة
أن نحدد املجاالت التي تشهد تطور يف النظام التعليمي واملجاالت التي
تعاين من مشاكل ونقوم بتحديد الخلل املوجود يف هذه املجاالت واقرتاح
الحلول املناسبة لها .ومن أجل تحسني جودة النظام الرتبوية يجب أن يستند
اإلصالح املطلوب عىل أسس معطيات سليمة .وإذا ما استندنا يف إصالحنا
عىل معطيات سليمة سنتمكن من توزيع املصادر عىل القطاع التعليم بشكل
سليم .ومن خالل ذلك نكون قد ساهمنا بتحسني جودة النظام الرتبوي من
جهة ورفع الغنب الصادر من عدم املساواة يف التعليم”.
املعلم هو املفتاح يف نجاح العملية الرتبوية
وأفاد يالتشني “إ ّن برامج التقييم الدولية املهمة لنتائج التعليمية للطلبة مثل
“ ”TIMSSو “ ”PISAتؤكد بأ ّن مفتاح النجاح يف األنظمة الرتبوية املتطورة
هو املعلم” .وأضاف قائالً “نحن كنقابة موظفي الرتبية والتعليم نؤمن
أيضاً بأ ّن املعلم هو العنرص األكرث أهمية يف تحسني النظام الرتبوي يف تركيا
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وتطويره .لذلك يجب من املهم جدا ً أن يكون للمعلمني أمن وظيفي وأن
يتمتعوا باألمان والطأمنينة يف وظائفهم”.
وأكد يالتشني بأنّه حسب املعطيات املتوفرة هنالك حاجة لحوايل  80ألف
معلم .لكن الحاجة الحقيقية للمعلمني يفوق بكثري عن  80ألف معلم.
فهنالك حاجة ملا يقارب لـ  120ألف معلم.
وأفاد يالتشني بأ ّن من األمور املهمة األخرى التي تناولها التقرير هو رواتب
املعلمني ،مضيفاً “عند املقارنة بني تركيا ودول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  OECDيف أجور املعلمني يالحظ بأ ّن رواتب املعلمني يف تركيا أقل
من رواتب املعلمني يف دول الـ  .OECDفإذا ما أخذنا بعني اإلعتبار القوة
الرشائية للبلدان نالحظ بأ ّن األجور السنوية للمعلمني املبتدئني يف الوظيفة
لدول  OECDيبلغ  32ألف دوالر يف حني يبلغ هذا األجور يف تركيا  27ألف
دوالر”.
تم تنظيم ندوة لتقييم معطيات التقرير
هذا وتم تنظيم ندوة لتقييم معطيات التقرير ومناقشتها ،حيث ترأس جلسة
الندوة وكيل رئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد لطيف سلفي،
وعضو مجلس تعليم يف جامعة يلدرم بايزيد يف أنقرة األستاذ املشارك الدكتور
ظافر جيليك الذي قدم عرضاً عن التقرير ،ورئيس مؤسسة التعليم العايل
السابق األستاذ الدكتور يوسف ضياء أوزجان ،وعضو مجلس مؤسسة التعليم
العايل األستاذ الدكتور عمر أجيك كوز ،حيث تم تقييم النظام التعليمي يف
ضوء معطيات الواردة يف التقرير.

لقاءات نقابية يف باكستان
أجرى نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد رمضان
تشاكرجي لقاءات نقابية يف باكستان ،وتم خالل اللقاءات تبادل التجارب
واملعلومات حول العمل النقايب يف البلدين.
كام رافق السيد تشاكرجي رؤساء الفروع النقابية يف زياراتهم إىل مراكز رعاية
اليتامي يف املدن إسالم أباد وهاريبول وساركودا وكشمري.
ندوة بعنوان “دور النقابات يف مكافحة الخصخصة يف قطاع الرتبية”
وشارك تشاكرجي يف الندوة التي نظمتها نقابة الرتبية التابعة التحاد عامل
باكستان بعنوان “دور النقابات يف مكافحة الخصخصة يف قطاع الرتبية” يف
مدينة الهور .وقام بتقديم تحليل حول نتائج التي ميكن أن تجلبها عملية
خصخصة املؤسسات الرتبوية .وأكد بأ ّن اإلنفاق عىل التعليم يف تركيا يتزايد
بشكل مستمر وهذا ينعكس عىل رفع جودة التعليم الذي يشهد تطورا ً
يوماً بعد يوم .ولفت تشاكرجي األنتباه إىل أ ّن الطريق الوحيد للتخلص من
املشاكل التي تعاين منها املنطقة هو التعليم.
مساعدة اليتامى دين يف عنقنا
ورافق تشاكرجي رؤساء فروع النقابة إىل برنامج ملتقى مع اليتامي الذي
نظمتها هئية اإلغاثة الرتكية وجمعية خبويب يف سارغودا وكشمري .وافتتح
تشاكرجي كلمته التي ألقاها يف امللتقى بالحديث النبوي الرشيف “أنا وكافل
اليتيم يف الجنة هكذا (جنبا إىل جنب)” قائالً “اليتامي هم أطفالنا وهم من
مسؤولياتنا وتحمل هذه املسؤولية دي ٌن يف عنقنا”
وأكد نشاكرجي أن نقابة موظفي الرتبية والتعليم متد يد العون لكل
املحتاجني .وهي مستمرة يف أنشاء دور اليتامى يف أنقرة .مشريا ً بأ ّن وظيفة
املنظامت العاملية ليست فقط الدفاع عن حقوق األساسية واملادية ملنتسبيها
وإنّ ا يلزم عليهم أن يكونوا يف مقدمة تحمل املسؤوليات األجتامعية.
أفتتاح مختربات دور اليتامى يف كشمري وساركودا وهاريبول
كام شارك تشاكرجي والوفد املرافق له يف مراسيم أفتتاح مختربات األحياء
والكيمياء والفيزياء لدار اليتامى التابع لجمعية خبويب والتي تم تجهيزها
من قبل نقابة  EĞİTİM-BİR-SENيف مدن كشمري وساركودا وكذلك مخترب
الحاسوب التابع لدار اليتامي يف مدينة هاريبول .كام زار السيد تشاكرجي
والوفد املرافق له وزير العدل الباكستاين السيد ظفر الله خان حيث دار
الحديث حول العالقات املشرتكة بني الشعبني الباكستاين والرتيك ،وأكد
تشاكرجي عىل أهمية التساند بني البلدين أثناء الظروف العصيبة وأنّه يقدر
وقوف الشعب الباكستاين إىل جانب تركيا بعد الحرب العاملية األوىل أثناء
حرب االستقالل الرتيك.
زيارة للسفري الرتيك
وزار الوفد السيد إحسان مصطفى يورداكول السفري الرتيك يف دولة باكستان،
كام والتقى الوفد أيضاً رئيس الشؤون الدينية يف باكستان الدكتور قيبلة أياز.
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وفد نقابة موظفي الرتبية والتعليم يشارك يف مؤمتر دويل حول
تعزيز فرص التعليم املنعقد يف ماليزيا
والغنب الحاصل ووضع الحلول املناسبة للمشاكل املوجودة من خالل تقاسم
اإلمكانيات والعمل معاً .وأكد سالفي “حسب تقيمنا ملا يجري يف العامل ميكن
أن نقول بأ ّن الفقر والحروب والحروب األهلية والدمار التي ترتكها هذه
الحروب لسنوات طويلة مصدرها التدخالت الخارجية .وإ ّن مصدر هذه
املشاكل هي رغبة القوى اإلمربيالية واالستعامرية السيطرة بغري حق عىل
موارد الدول”.
وأكد سالفي أن ماتعيشه منظقة الرشق األوسط من فوىض وحروب ومشاكل
داخلية قد أثر عىل التعليم بشكل كبري .مام خلق مشاكل كبرية يف نسبة
التمدرس ونسبة متويل التعليم يف تلك املنطقة .وذكر سالفي بأ ّن الحرب
الداخلية الدائرة يف سوريا منذ عام  2011قد خلف املاليني من الالجئني يف
دول الجوار .وأضاف قائالً “إ ّن تركيا تحولت إىل ملجأ كبري للسوريني ،فهي
تحملت مسؤولية كربى يف مشكلة الالجئني .حسب املعطيات الرسمية هنالك
أكرث من  3ماليني الجئ سوري يف تركيا .ففي الوقت الذي النعرف فيه متى
يضع الحرب أوزاره ويعود الالجئني إىل ديارهم ميكن أن نقول أنّه خالل
السنوات املقبلة سيكون هنالك مئات األالف من األطفال السورين الذين
سيبلغون سن الرشد”.
وأكد سلفي بأ ّن تركيا قدمت الكثري من أجل رفع نسبة التمدرس بني األطفال
السوريني وعملت عىل رفع جودة التعليم املقدم لهم .وعىل الرغم من كل
الصعوبات متكنت تركيا من رفع نسبة التمدرس بني السوريني إىل حدود الـ
 60%يف عام 2015

ترأس وكيل الرئيس العام السيد لطيف سالفي وفد نقابة موظفي الرتبية
والتعليم املشارك يف “املؤمتر الدويل األول لتعزيز فرص التعليم” الذي نظمته
املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة  ))IESCOيف مدينة بوتراجيا املاليزية.
وألقى كلمة األفتتاح السيد أدريس جوسو وزير التعليم العايل املاليزي أكد فيها
عىل أهمية تعزيز فرص التعليم يف البلدان واملناطق التي تعاين من الحروب.
ثم تناول الحديث رئيس املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة السيد محمد
أزراعي بن قاسم مرحباً بالضيوف املشاركني لتنطلق بعد ذلك أعامل املؤمتر.
وقدم السيد لطيف سالفي وكيل الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم
ورقة إىل املؤمتر بعنوان تعليم الالجئني السوريني .مؤكدا ً بأمكانية رفع الظلم

وأنهى السيد سالفي حديثه قائالُ“ :الالجئني السوريني الذين ميثلون أكرب
موجة للهجرة يف عاملنا اليوم .إذا مانظرنا إىل إمكانية حصولهم عىل التعليم،
فعىل الرغم من الجهود الكبرية التي تقدمها الدول املحتضنة لهم مثل تركيا
واألردن ولبنان ،إال إنّنا نستطيع أن نقول بأ ّن قسم كبري منهم ال يزال ال يتلقى
تعليمه يف املدارس املنتظمة .إ ّن األطفال الذين ال يحصلون عىل التعليم الجيد
يواجهون صعوبة يف تطوير قدراتهم الشخصية والتخلص من أثار الحرب
والتعلق بالحياة والتفكري باملستقبل .فمن أجل بعث بريق أمل لدى هؤالء
األطفال ليساهموا يف أنشاء املستقبل البد من توفري فرص تعليم عايل الجودة.
ولكن عند النظر إىل املشاكل والصعوبات الرتبوية ومستوى الرفاه األقتصادي
يف البلدان املحتضنة للسوريني ميكن أن نقول أنه من الصعب عىل تلك الدول
أن تقدم لوحدها تعليم جيد للسوريني .لذلك عىل الدول املتقدمة والدول
الغنية أن تتحمل مسؤولية أكرب وأن تخصص مصادر أكرب من أجل تعليم
األطفال السوريني .ولألسف الشديد ال ميكن أن نقول بأ ّن املجتمع الدويل يويل
األهمية املطلوبة لهذه القضية .فقضية تعليم األطفال السوريني ليست فقط
قضية دول املنطقة فحسب وأمنا قضية العامل .فاالطفال الذين ال يحصلون
عىل التعليم الجيد سيكونون مسلويب املستقبل وسيتوجهون إىل التطرف
والتشدد مام سيجعلهم يهددون العامل بالكامل.
زيارة للسفارة الرتكية
كام زار السيد سالفي السفارة الرتكية يف ماليزيا والتقى بالسيدة مروة
قاوقجي السفرية الرتكية يف ماليزيا .هذا ورافق السيد سالفي يف زيارته إىل
ماليزيا السيد غازي دوغان منسق العالقات الدولية.
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األعالن عن تقرير أعتامد الكفاءة يف إدارة الرتبية
أفاد السيد عيل يالتشني الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم أنّه أصبح من الرضورة تكوين موديل واسع ودائم ومستمر فيام يتعلق بتوظيف وأخراج
وتبديل وإعداد مدراء املؤسسات الرتبوية ،مأخذين بعني اإلعتبار أهمية مستوى الكفاءة لدى مدراء املؤسسات الرتبوية يف رفع جودة العمل الرتبوي ،وأضاف
يالتشني “إ ّن إنشاء نظام قائم عىل إعطاء وظيفة اإلدارة ملن يستحق وأبقاء املستحق يف وظيفته وأخراج من يفقد كفائته من الوظيفة املسندة له سيزيد من
سهولة إدارة الرتبية ويرفع من جودتها”.
ليس لدينا سياسة إلعداد قادة الرتبية والتعليم
وأكد يالتشني بأ ّن التطلعات قد ارتفعت من مدراء املدارس التي يلزم عليها أن تقدم مواهب قرن الواحد والعرشين للطلبة .وأضاف يالتشني “إ ّن حلول مصطلح
القائد الرتبوي محل مصطلح املدير الرتبوي يشري لهذه التطلعات .إ ّن أختيار وإعداد مدراء املؤسسات الرتبويني أصبحت ذات أهمية كبرية مقارنة مع البارحة.
إ ّن التغيري املستمر يف نظام تعيني مدراء املؤسسات الرتبوية يؤدي إىل عدم استقرار النظام املؤسسايت يف املدارس وإىل تآكل دور ومكانة املدراء يف املدارس.
لذلك يجب تطوير نظام مرن قابل للتطوير ألعداد وتعيني مدراء املؤسسات الرتبوية يف نظامنا الرتبوي .ويجب تطوير هذا النظام وفق رؤيا تشاركية يتم خاللها
أعتامد مقرتحات وأراء أطراف العملية الرتبوية.
يجب تأمني الضامن الوظيفي ملدراء املؤسسات الرتبوية
وأكد يالتشني أنهم عملوا يف تقريرهم املذكور عىل جمع املشاكل األساسية ملدراء املؤسسات الرتبوية واملقرتحات املتعلقة بها يف  4فصول أساسية .وأضاف
يالتشني “يجب جعل وظيفة مدراء املؤسسات الرتبوية وظيفة مستقلة بحد ذاتها من خالل تعديل القوانني التي تنظم النظام التعليمي .إ ّن يف القطاع العام يف
البالد ال يتم النظر إىل وظيفة مدير املؤسسة الرتبوية عىل أنها وظيفة مهنية أختصاصية .وإ ّن هذا املفهوم قائم يف جميع القطاعات اإلدارة العامة .عىل الرغم
من أن وظيفة اإلدارة الرتبوية تعترب وظيفة مهنية يف عموم العامل ،إال أ ّن هذه الوظيفة ال تعترب يف تركيا سوى وظيفة ثانية يقوم بها من ميارس مهنة التعليم.
وهذه الحالة تؤدي يف الكثري من األحيان إىل فقدان معلم ناجح من وأجل كسب مدير غري ملم بالعمل اإلدارة الرتبوية .يجب أخراج وظيفة اإلدارة الرتبوية من
كونها وظيفة ثانوية تسند للمعلمني ،وجعلها من الوظائف الجاذبة من حيث مكانتها وأجورها لجذب األشخاص األكرث نجاحاً لتويل هذه الوظيفة”.
يجب وضع نظام عادل الختيار وتعيني املدراء
وأفاد السيد يالتشني بأنّه عىل وزارة الرتبية الوطنية أن تتخىل عن نظام تعني وأختيار املدراء القائم عىل إمتحان شبيه باملقابلة .وأضافة قائالً “يجب أختيار
األشخاص الذين أثبتوا كفائتهم من ناحية اإلدارية والرتبوية ،وميتلكون التجارب يف اإلدارة الرتبوية ،والعارفني بالنظام الرتبوي ،والواقفني عىل السياسات الرتبوية،
إلشغال هذه الوظائف”.
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أختتام أعامل املؤمتر الدويل الثاين للمؤسسات والنقابات املهنية لنرصة القدس وفلسطني
تحت شعار (معاً من أجل القدس)

افتتح يف إسطنبول يوم االثنني  23أكتوبر املؤمتر الدويل الثاين للمؤسسات
والنقابات املهنية ،والذي ينظمه الئتالف العاملي للنقابات لنرصة القدس
وفلسطني برعاية من االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام مامورسان
واتحاد عامل حق -أيش ،تحت شعار “معاً ألجل القدس” مبشاركة عدد كبري
من الشخصيات النقابية قادمة من  25دولة ليمثلوا أكرث من  130نقابة
مهنية ومؤسسة مهنية ،وشارك يف األفتتاح عدد من املسؤولني ورجال الدولة
الرتكية .حيث تم خالل املؤمتر بحث ومناقشة املشاريع الخاصة بدعم قضية
القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وقد أنطلق املؤمتر بكلمة رئيس االئتالف العاملي للنقابات لنرصة القدس
وفلسطني السابق املهندس محمد العطار ،الذي رحب خالل كلمته
باملشاركني .ووجه العطار الشكر الجزيل للرعاة املؤمتر ،كام قدم شكره
للدولة الرتكية .أكد العطار بأن االئتالف العلمي يعمل عىل تنظيم الجهود
املختلفة لكافة الجهات النقابية والنقابيني العاملني لنرصة القدس وفلسطني
يف مختلف أقطار العامل ،للنهوض بالدور النقايب تجاه قضايا القدس وفلسطني،
والعمل عىل تطوير أليات هذا العمل وتنويع وسائله مبا يساهم يف تحقيق
األهداف االئتالف وتبليغ رسالته لكل النقابيني يف العامل.
وأشاد السيد عيل يالتشني يف كلمته بالوحدة الفلسطينية التي اوقفت
محاولة الصهاينة للمسجد االقىص وافشلتها ،واشار متأسفاً اىل مسألة مهمة
وهي عدم أقرتان أسم فلسطني مبفهوم “الدولة” حتى يف تصورات الكثري
من املسلمني .ال تقرتن فلسطني مبفهوم “الدولة” .منبهاً إىل أ ّن هنالك دولة
تُحتل أراضيها من قبل العصابة اإلرسائيلية الصهيونية .ودعا يالتشني النقابات
واملؤسسات املهنية للرتكيز عىل مفهوم “الدولة الفلسطينية” قائال“ :دعونا
نفعل ذلك عىل الرغم من أ ّن القانون الدويل قد وضع من أجل الحفاض
عىل حقوق القوى الكربى ،إال أننا نستطيع أن نجرب القانون ونفشل أالعيب
اإلمربيالية”.
ويف نهاية املؤمتر تم قراءة البيان الختامي وفيام ييل نص البيان:
املؤمتر الدويل الثاين للنقابات واملؤسسات املهنية لنرصة القدس وفلسطني
املنعقد تحت شعار “معاً ألجل القدس”
إعالن إسطنبول  24أكتوبر 2017
بتنسيق من االئتالف العاملي للنقابات لنرصة القدس وفلسطني ،وبرعاية
اتحاد نقابات العامل “حق أيش” واتحاد نقابات املوظفني “مامورسان”
الرتكيتني ،احتضنت مدينة إسطنبول يومي  24 / 23أكتوبر  2017املؤمتر
الدويل الثاين لالتحادات والنقابات املهنية لنرصة القدس وفلسطني ،تحت
شعار “م ًعا ألجل القدس”.
وتركزت رسالة املؤمتر أن تكون قضية القدس وفلسطني من أولويات نقابيي
خاصة،
العامل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني عا َّمة وعن الطبقة النقابية َّ
لذا فقد تداعى النقابيون من  26دولة ،ومبشاركة أكرث من  250نقايب ،ميثلون
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 130نقابة ،من مختلف دول العامل.
وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:
 .1التأكيد عىل أ ّن االحتالل الصهيوين لفلسطني هو أساس املشكلة
الفلسطينية ،ويجب تعميم هذا املفهوم يف كل النقابات واملؤسسات يف
العامل.
 .2التأكيد عىل دعم الشعب الفلسطيني السرتداد حقوقه املسلوبة
ومقدساته ,وإقامة دولته املستقلة عىل كامل الرتاب الفلسطيني من البحر
إىل النهر وعاصمته القدس الرشيف .
 .3حث كافّة النقابات واملؤسسات عىل تشكيل لجنة للقدس وفلسطني يف
كل منها ومن ثم تأسيس ائتالف إقليمي لنرصة القدس وفلسطني.
 .4تفعيل األنشطة الهادفة لنرصة القدس وفلسطني.
 .5دعم وتدريب ورفع املستوى املهني والعلمي ألعضاء النقابات
الفلسطينية ،ونقل الخربات لهم من نظرائهم يف النقابات املختلفة.
 .6يويص املؤمتر بتفعيل قرارات وتوصيات املؤمتر األول .
 .7تنفيذ مشاريع متنوعة يف إسطنبول “كبانوراما فلسطني” يف مدينة
إسطنبول واتخاذ الخطوات اإلجرائية الالزمة لذلك من أجل التعريف
بحقيقة القضية الفلسطينية واملقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني للجامهري
العريضة التي تقيم أو تزور تركيا.
 .8التواصل مع كل النقابات يف العامل وحثها عىل االنضامم إىل االئتالف
العاملي للنقابات لنرصة القدس وفلسطني ،واستكامل التشكيالت املختلفة
املكونة لجسم االئتالف النقايب قبل عقد املؤمتر الثالث لالئتالف.
 .9التوافق عىل تفعيل لجان مقاومة التطبيع مع االحتالل الصهيوين عىل
الصعيد النقايب.
 .10املطالبة برفع الحصار املفروض عىل قطاع غزة بشكل كامل وفوري،
وفتح كافة املعابر بشكل دائم.
 .11اعتبار أن الحصار الصهيوين املفروض عىل قطاع غزة وإغالق املعابر
هي قضية نقابية وعاملية إنسانية بامتياز؛ حيث أثرت وبشكل بالغ عىل
قطاع العمل بشقيه األيدي العاملة وأرباب العمل وعىل عموم الشعب
الفلسطيني يف قطاع غزة.
 .12نوجه التحية ألهلنا يف القدس واألرايض املحتلة ،لصمودهم الذي أدى
لفتح أبواب املسجد األقىص أمام املصلني بدون كامريات كاشفة أو حواجز
تفتيشية ،كام نوجه الشكر ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”
التابعة لألمم املتحدة عىل قراراتها التاريخية بأ ّن املسجد األقىص املبارك
خالصا للمسلمني وأ ّن مدن الخليل والقدس وبيت لحم ليست
مسجدًا
ً
يهودية وأنها من الرتاث العاملي.
 .13حث كافة املنظامت األخرى باتخاذ قرارات مامثلة تخدم القضية
الفلسطينية.

عيل يالتشني

الرئيس العام  -لنقابة موظفي الرتبية والتعليم

لنتضامن يف مواجهة اإلمربيالية املتوحشة
يواصل النظام اإلمربيايل املتوحش ،الذي نشأ عىل قتل واستعامر وأستعباد الشعوب ،إمتصاصه
لخريات العامل بإستخدام قوة الرتهيب ،ضارباً عرض الحائط جميع القيم اإلنسانية واألخالقية
يف تعامله مع الشعوب املغلوبة عىل أمرها .النظام اإلمربيايل الجشع ورشاهته الذي ال ينتهي يف
امتصاص خريات الشعوب قد حول العامل إىل جهنم .يف الوقت نفسه يزداد مقاومة املجتمعات
املظلومة ضد رشاهة األمربيالية املتوحشة .إن نهضة الشعوب املظلومة أخذت تقلق النظام
اإلمربيايل القائم عىل النهب واالحتالل .حيث أخذوا يديرون تلك الشعوب واملجتمعات املظلومة
بشكل استعامري جديد ،بعد أن أعادوا تقسيمها إىل مناطق نفوذ وتنصيب مقاولني يديرون
تلك الشعوب بالوكالة .حتى تركيا التي كانت قد تحولت إىل بصيصة أمل للشعوب املظلومة
يُضغَط عليها عرب مقاويل اإلمربيالية إلجبارها بالتخيل عن مبادئها ومواقفها اإلنسانية وقبول النظام
الدموي لإلمربيالية.
أمام تصاعد أعرتاضات الدول والشعوب املظلومة ضد اإلمربيالية املتوحشة أخذت القوى اإلمربيالية
تدير مخططاته ضد تلك الدول والشعوب بشكل مكشوف دون الشعور بحاجة إلخفاء مخططاتها
الخبيثة .تارة تقدم الدعم الالمحدود للحكام املستبدين املتسلطني عىل تلك الدول وتارة تقدم
األسلحة للمنظامت التي تصنفها هي عىل أنها منظامت إرهابية .وتحولت منظمة األمم املتحدة
بوظائفها املرتبكة إىل أداة تعطي املرشوعية لتلك القوى املتنمرة .لهذا السبب يجب علينا جعل
عبارة “العامل أكرب من خمسة” وعبارة “باإلمكان العامل أن يكون أفضل” يف مركز إرادتنا .فال ميكن
خلق نظام عاملي خايل من التنمر اإلمربيايل بدون ايجاد ألية لصنع القرارالدويل ال يكون فيه
املتنمرين أصحاب القرار النهايئ.
إن عامل يتحكم فيه اشخاص ذو قلوب متحجرة اليحملون ذرة من القيم اإلنسانية ،لن يكون
سوى عامل ينئ يف مشبك الظلم واالستبداد .إن ما يعيشه العامل اليوم من معضلة قد بدأت بابتعاد
اإلنسان عن ذاته .لذلك نحن منىض بأنشطتنا النقابية من حيث املراحل واملحتوى وفق مبدأ
“املسرية إىل عملنا ،واملسرية إىل ذاتنا ،واملسرية إىل حولنا” .ويف هذا اإلطار نويل أهتامماً كبريا ً
للتضامن والتساند العاميل يف كل أنحاء العامل ،الس ّيام يف منطقتنا العزيزة .ففي الوقت الذي نؤكد
فيه عىل أهمية الكفاءة وجدارة يف اإلداء الوظيفي عىل مستوى الوطني؛ نلتقي بالنقابات الصديقة
عىل مستوى عاملنا ومنطقتنا لتبادل األراء واألفكار وإيجاد الحلول ملشاكلنا العاملية املشرتكة .عند
مناقشتنا لهذه املشاكل نالحظ أنطالقنا من الوعي والشعور املشرتك لقضايانا العادلة.
عند البحث عن الصواب رمبا قبل أن نجد الصواب تلزم علينا مسؤوليتنا التوجه نحوه بجد ومثابرة
ونية خالصة .تحية ملن أخذ مكانه يف قافلة البحث عن الصواب وتحية ملن أخذ مكانه داخل هذه
القافلة بجد ومثابرة ونية خالصة.
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