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المعلمين  نقابة  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  توقيع 
الماليزية الوطنية 

العام شكرو كولوكسا في زيارة  الرئيس  نائب 
والثقافة  والتعليم  التربية  نقابات  اتحاد  إلى 

لمنغولية ا

نقابة  مع  تعاون وعمل مشترك  اتفاقية  توقيع 
ومورافيا التشيك  تربية 

نائب الرئيس العام السيد حسن يالتشين يايال 
اإلنسانية  النزعة  نقابي حول  اجتماع  في  يشارك 

التعليم في  )الهومانيسم( 

لمستقبل  الضمان  هو  النقابي  والعمل  التعليم 
العولمة يسوده  عالم  في  الجميع 

والتربية  “العولمة  الدولية  الندوة  إطار  في 
لغات بأربع  5 ورشات عمل  تنظيم  تم  والنقابات” 

يشارك  تشاكرجي  العام رمضان  الرئيس  نائب 
الكينية المعلمين  لنقابة  العام  المؤتمر  في 

اجتماع  في  يشارك  يالتشين  العام علي  الرئيس 
للنقابات  العالمي  لإلئتالف  العامة  األمانة 

بيروت في  المنعقد  وفلسطين  القدس  لنصرة 

املحتويات
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الحقائق االجتامعية واالقتصادية  الدولة، تتشكل ومتارس نشاطاتها وفق  النقابات، كبقية مؤسسات 
والتاريخية للبلدان. ونحن نقابة موظفي الرتبية والتعليم كانت الحقائق والديناميكيات التي حددت 
تأسيس نقابتنا وظهورها عىل الساحة التاريخية تختلف بشكل كبري عن الحقائق التي حددت ظهور 
النقابات يف العامل الغريب. نحن كنا نعرف انفسنا عىل أننا وريثي حضارة وممثلني عن النضال من أجل 
الحق والحرية والعدالة والعامل. ألننا منذ البداية كنا نعلم بأن تلك القيم الحضارية إذا مل تجد من 
يحميها ويعمل عىل نرشها ستتحول إىل كومة ال حياة لها. ومن هذا املنطلق فأن نقابة موظفي الرتبية 
والتعليم هي اسم تطلق عىل التقاء التصور الحضاري بجوهره وهي اسم تطلق عىل الثورة الثائرة 
وتقدم عىل  تفرض  التي  الحضارية  التعسفية وغري  واالجراءات  والغنب  والجور  الظلم  أنواع  ضد كل 
أنها “القدر”. إن نقابة موظفي الرتبية والتعليم هو أثر العقل واإلرادة املشرتكة للرافضني لكل أنواع 
التسلط السيايس، واألقتصادي، والثقايف؛ تزداد قوة وعدداً وإرصاراً تؤمن بأن ال مناص للظلم واألجحاف 

والتحكم. بهذا الوعي واإلرصار تأسسنا، وبهذا الوعي واإلرصار نستمر بعملنا وانشطتنا.

إّن نقابتنا منذ التأسيس تحمل ضمن أهدافها األساسية تحقيق العدالة واحقاق الحق والتضامن عىل 
العاملي، وهي مستمرة بال توقف يف أعاملها ونشاطاتها يف هذا املجال. وانطالقاً من مبدأ  املستوى 
“األماكن التي ال تزورها ليست لك واأليادي التي ال تصافحها ليست معك” ومن هذا املنطلق انطلقنا 
نحو العامل، هدفنا هو التواصل مع أبناء حضارتنا وانهاء شوقنا الذي طال، والتواصل مع العامل إليصال 
“القرية  بـ  فيه  نعيش  الذي  العامل  يصفون  من  إن  العامل.  من  مختلفة  مناطق  إىل  السامية  رسالتنا 
الكثري من األحيان حقيقة أن هذه  بريئة أخفوا يف  الوصف بصورة  العاملية” ويحاولون إظهار ذلك 
القرية العاملية أصبحت هدفاً أكرث سهولة للنهب. إن مقولة املفكر والرت بنيامني “الرأساملية هو الدين 

األكرث وحشية وأفرتاساً” يثبت لنا عشوائية القيم يف العامل الذي نعيش فيه. 

مبا أننا منارس العمل النقايب يف مثل هذا العامل املتوحش تقتيض الظروف بأن نتواصل ونتعاون مع 
لنا توصل ولقاء مع العرشات من  الوعي كان  الدول املختلفة. بهذا  الشعوب املظلومة ونقاباتها يف 
النقابات الرتبوية من مختلف دول العامل. حيث تم توقيع بروتوكوالت التعاون والعمل املشرتك معهم. 
وبنفس الوعي نظمت نقابتنا العديد من اإلنشطة النقابية كان أخرها الندوة الدولية “العوملة والرتبية 
والنقابات” الذي حرضها 175 نقايب ممثالً عن 89 نقابة تربوية إضافة إىل 4 منظامت تربوية أقليمية 
والعمل  والتعليم  بالرتبية  املتعلقة  املواضيع  الكثري من  ناقشنا  قادمني من 77 دولة مختلفة. حيث 
النقايب. وكانت لنا اراء متوافقة خالل النقاشات بأن األيام التي سنشعر بهزاتها العميقة، نتيجة إعادة 

تصميم العامل وفق التكنلوجية الحيوية الرسيعة التطور، باتت قريبة. 

من خالل التقاء مكتسباتنا وتجاربنا املتنوعة املرتبطة بيقمها وأفاقنا العابرة للحدود بالحركات النقابية 
والعمل  التعاون  عىل  يستند  عدالة  أكرث  عامل  إقامة  عىل  معاً  وتصميمنا  وأفاقها،  وتجاربها  العاملية 

املشرتك، ازدادت أمالنا حول املستقبل.

الرئيس العام - نقابة موظفي الرتبية والتعليمعيل يالتشني

لتضحياتنا األساسية  املادة  هي  العليا  املثل 
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أوزباكستان يف  والثقافة  والعلوم  الرتبية  عامل  لنقابة  زيارة 

زار الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد عيل يالتشني والوفد املرافق 
االجتامع  خالل  وذلك  األوزباكستانية.  والثقافة  والعلوم  الرتبية  عامل  نقابة  له 
التقى  حيث  أوزباكستان.  يف  املنظمة  النقابية  فروع  لرؤساء  واالربعون  الحادي 
الرتبية والعلوم  الزيارة بالسيد روشان بديلوف رئيس نقابة عامل  يالتشني خالل 
والثقافة األورباكستانية، وتم خالل اللقاء تبادل األراء واألفكار حول العمل النقايب 

الرتبوي يف البلدين.

من  ورفع  العالقات  توطيد  بأن  بديلوف  السيد  مع  حديثه  خالل  يالتشني  وأكد 
واضاف  النقابات.  قوة  من  تزيد  النقابات  بني  الخربات  وتبادل  التعاون  مستوى 
وتبادل  وتقاربنا  تعاوننا  أن  واحدة  لحضارة  تنتمي  تربوية  “كنقابات  يالتشني 
التجارب والخربات وتطوير عمل مشرتك بيننا ستزيد من قوتنا. ولهذا السبب نحن 

متواجدين هنا.”

وأفاد يالتشني بأن نقابة موظفي الرتبية والتعليم تعتزم لتنظيم ندوة دولية بعنوان 
العوملة والرتبية والنقابات يف نهاية شهر أغسطس يشارك فيه ممثيل نقابات تربوية 

من 80 دولة، وسيسعدنا كثرياُ أن نراكم من بني املشاركني يف ندوتنا.

ومن جانبه أعرب السيد روشان بديلوف عن سعادته البالغة لهذه الزيارة، واعرب 
عن رغبته يف املشاركة يف هذه الندوة املهمة التي ستتيح له املجال للتعارف عىل 

ممثيل النقابات املختلفة.

كام زار السيد يالتشني والوفد املرافق له سفري الجمهورية الرتكية يف أوزبكستان
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املعلمني  نقابة  مع  مشرتك  تعاون  اتفاقية  توقيع 
املاليزية الوطنية 

موظفي  نقابة  مع  والخربات  التجارب  تبادل  هو  الزيارة 

املهمة  األنشطة  من  بالعديد  تقوم  التي  والتعليم  الرتبية 

وتحقق الكثري من املكاسب يف مجال العمل النقايب. وأضاف 

بن أوانك “نحن كنقابة تربوية نقوم مبهام عديدة يف منطقة 

أسيا املحيط الهادي، وسنجري خالل الفرتة املقبلة القريبة 

أجتامع بني النقابات الرتبوية األربعة الكبرية يف املنطقة من 

مبشاركة  ونرغب  للمنطقة.  الرتبوي  الوضع  مناقشة  أجل 

ليتبادل  االجتامع  هذا  يف  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة 

معنا تجاربه وخرباته يف املجال الرتبوي والنقايب”

وتم بعد األجتامع توقيع اتفاقية تعاون وعمل مشرتك بني 

املشرتك  والعمل  التعاون  أتفاقية  عىل  وقع  حيث  الطرفني 

العام  الرئيس  وكيل  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة  بأسم 

السيد لطيف سلفي وبأسم نقابة املعلمني الوطنية املاليزية 

وكيل األمني العام السيد أمني الدين بن أوانك.

 )NUTP( املاليزية  الوطنية  املعلمني  نقابة  من  وفد  قام 
اوانك  بن  الدين  أمني  السيد  العام  األمني  وكيل  برئاسة 
نقابة  مبقر  مكتبه  يف  يالتشني  عيل  العام  الرئيس  بزيارة 
موظفي الرتبية والتعليم. وتم خالل الزيارة أجراء لقاء مع 
املكتب التنفيذي حرضه نواب الرئيس العام  السيد رمضان 
مدحت  والسيد  يايال  يالتشني  حسن  والسيد  تشاكرجي 
سفني والسيد أتيال أولتشوم حيث قدم يالتشني خالل اللقاء 
عرضاُ موجزاً عن اهداف ورؤية ومهام نقابة موظفي الرتبية 

والتعليم ونشاطاتها.

التي  القوة  خالل  من  بأنهم  اللقاء  خالل  يالتشني  وأكد 
يستمدونها من منتسبيهم يعملون عىل تحمل مسؤولياتهم 
وامنا  تركيا  يف  فقط  ليس  واألخوة  والفضيلة  الخري  نرش  يف 
يف العامل. وأضاف يالتشني “نحن نرى العامل ساحة للنضال 
النقايب من أجل الحرية والدميقراطية وتأمني العمل املحرتم 
الالئق بكرامة اإلنسان. خالل السنوات األخرية تواصلنا مع 
مشرتك  عمل  بتطوير  وقمنا  الدولية  النقابات  من  العديد 
معهم، كام قمنا بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة يف تركيا 
النقابيني  إلعداد  تدريبية  برامج  بتنظيم  األوسط  والرشق 
الشباب. وسنستمر يف تطوير العالقات النقابية مع النقابات 
يف مختلف انحاء العامل من أجل جعل النضال النقايب أكرث 

تأثرياً يف العامل”.

األمني  أوانك وكيل  بن  الدين  أمني  السيد  أفاد  ومن جانبه 
من  هدفهم  أن  املاليزية  الوطنية  املعلمني  لنقابة  العام 
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نظم نقابة موظفي الرتبية والتعليم أجتامعاً تربوياً مشرتكاً 
أسطنبول.  مدينة  يف  األلبانية  املستقلة  الرتبية  نقابة  مع 
وأكد الرئيس العام السيد عيل يالتشني الذي تناول الحديث 
بعدد  والتعليم  الرتبية  نقابة موظفي  “إن  االجتامع  خالل 
منتسبيها الذي بلغ 426 ألف و645 منتسب هي األكرب يف 
تركيا، وهذا يعني أن النقابة األلبانية لديها رشيك وأخ قوي 
ستستمر  املشرتكة  ومشاريعنا  املشرتك  عملنا  أن  تركيا.  يف 
بعد االن ايضاً. نحن كنقابة نعمل من أجل منتسبينا ومن 

أجل بلدنا ومن أجل األنسانية”

سياسات  يتبع  املتعومل  العاملي  النظام  بأن  يالتشني  وأكد 
القضاء  أجل  من  املجتمع  رشدمة  إىل  تهدف  تهميشية 
يالتشني “لكن نحن كنقابة  العاملية. وأضاف  الحركة  عىل 
العاملية ليس  الحركة  بأن  الرتبية والتعليم نؤمن  موظفي 
لها عرق وال أيدلوجيا وال جنسية. بالنسبة لنا حامية حقوق 
موظفي  نقابة  البرش.  جميع  حقوق  حامية  تعني  العامل 
بصوت  مدين ترصخ  مجامع  منظمة  والتعليم هي  الرتبية 
السبب  لهذا  والقتل.  واالرهاب  والعنف  الظلم  ضد  عايل 

نحن نرى بأن التعاون والتضامن الدويل أمر مهم يف العمل 
النقايب. لذلك نحن عىل تواصل مع العديد من النقابات يف 
العامل ولدينا أعامل امشرتكة مع هذه النقابات من ضمن 
وسنعمل  األلبانية،  املستقلة  الرتبية  نقابة  النقابات  هذه 

عىل توسيع عملنا املشرتك مع هذه النقابة”

ومن جانبه أعرب السيد نوروز قباتيل الرئيس العام لنقابة 
نقابة  مع  لتواصله  سعادته  عن  األلبانية  املستقلة  الرتبية 
وأنهم  املشرتك،  العمل  إطار  يف  والتعليم  الرتبية  موظفي 

سيستمرون يف تطوير املشاريع املشرتكة بني الطرفني.

موظفي  نقابة  لقادة  الجزيل  بالشكر  قباتيل  توجه  كام 
أجل  من  جهودهم  عىل  العام  ورئيسها  والتعليم  الرتبية 
تدعيم العمل املشرتك ورفع مستوى العالقات بني النقابات.

كام شارك يف االجتامع كل من السيد حسن يالتشني يايال 
أيضاً  وشارك  العام،  الرئيس  نواب  أولتشون  اتيال  والسيد 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فرع اسطنبول لنقابة موظفي 

الرتبية والتعليم.

األلبانية املستقلة  الرتبية  نقابة  مع  تربوي  اجتامع 



7

اتحاد  إىل  زيارة  العام شكرو كولوكسا يف  الرئيس  نائب 
املنغولية والثقافة  والتعليم  الرتبية  نقابات 

زار نائب الرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد 
شكرو كولوكسا اتحاد نقابات الرتبية والتعليم والثقافة املنغولية 
دالخور  بالسيد  الزيارة  خالل  كولوكسا  السيد  التقى  حيث 
أعرب  وقد  نقابته.  مجلس  واعضاء  العام  الرئيس  باتزوريك 
كممثلني  الكبرية  سعادتهم   عن  اللقاء  خالل  كولوكسا  السيد 
ألكرب نقابة يف تركيا لتواجدهم يف منغوليا كضيوف ألكرب نقابة 
النقابة  من  الكرمية  الدعوة  عىل  شكره  ابدى  كام  منغوليا،  يف 

املنغولية.

وأفاد السيد شكرو كولوكسا بأن العالقات الرتكية املنغولية التي 
النقابية  العالقات  تنعكس عىل  أن  يوم ميكن  بعد  يوما  تزداد 
بني البلدين. ولفت كولوكسا االنتباه إىل أهمية تبادل التجارب 
من  نستفيد  أن  نحاول  “نحن  مضيفاُ  النقابات،  بني  والخربات 
تربطنا  التي  النقابات  من  الرتبوي  املجال  يف  الجيدة  تجارب 
اتفاقيات التعاون املشرتك معها، كام نحاول أن نفيد النقابات 

الصديقة من تجاربنا وخرباتنا يف هذا املجال”

وتطرق كولوكسا إىل الندوة الدولية التي تعتزم نقابته لتنظيمها 
يف نهاية شهر اغسطس تحت عنوان “العوملة والرتبية والنقابات” 
نقابات من  فيها  تشارك  أن  املنتظر  من  التي  ندوتنا،  أن  قائالً 

80 دولة مختلفة، ستناقش القضايا الرتبوية املعارصة يف العامل، 
وسيسعدنا مشاركتكم فيها”

ومن جانبه أشار السيد دالخور باتزوريك الرئيس العام التحاد 
العالقات  متانة  إىل  املنغويل  والثقافة  والتعليم  الرتبية  نقابات 
يرغبون  أنهم  مؤكداً  ومنغوليا  تركيا  بني  التاريخية  والروابط 
بإقامة عالقة متينة مع نقابة موظفي الرتبية والتعليم، وأعرب 
باتزوريك عن رسوره للدعوة املوجه له للمشاركة يف هذه الندوة 
مشرياً إىل أهمية تناول القضايا الرتبوية املعارصة والبحث عن 

حلول للمشاكل الرتبوية يف مثل هذه الندوة املوسعة.

للنقابات  العام  االتحاد  إىل  زيارة  كولوكسا  السيد  أجرى  كام 
املنغولية والتقى بالرئيس العام لالتحاد السيد هايناك هياريفا 
امغالنباتار، هذا وزار كولوكسا والوفد املرافق له ممثلية منطقة 
الرتبية والتعليم والثقافة، حيث أطلع  نقابات  قراقروم التحاد 
عىل العامل النقايب وتبادل األراء واألفكار حول الوضع الرتبوي 
يف املنطقة. كام زار كولوكسا والوفد املرافق له اعدادية تعليم 
جولته  لينهي  املنغولية  العاصمة  يف  وروضة  األجنبية  اللغات 
بزيارة السفري الرتيك يف منغوليا السيد محي الدين أحمد يازال.
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إىل  نقابية  زيارة  سالفي  لطيف  السيد  والتعليم  الرتبية  موظفي  لنقابة  العام  الرئيس  وكيل  أجرى 
مايرا  السيدة  الكازاخستاين  والتعليم  بالرتبية  العاملني  لنقابة  العام  بالرئيس  التقى  حيث  كازاخستان 

أمانتايفا، حيث تبادل الطررفان األراء واألفكار حول الحركة النقابية والعمل النقايب يف البلدين. 

وقدم السيد لطيف سالفي، خالل اللقاء الذي حصل يف العاصمة الكازاخستانية أستانا، عرضاً موجزاً عن 
العمل النقايب يف تركيا ونشاطات نقابة موظفي الرتبية والتعليم يف تركيا وخارج تركيا، مؤكداً بأن العمل 
النقايب هو نضال من أجل الحق والعدالة وانهم يتحركون بوعي رشايك مع نقابات الدولية من أجل عمل 

تربوي أفضل وعمل نقايب أكرث فعالية وقوة.

وأكد سالفي بأنهم نتيجة الجهود التي بدلوها يف مجال العمل النقايب الدويل متكنوا من التواصل مع 
العديد من النقابات الرتبوية وتوقيع اتفاقيات التعاون والعمل املشرتك معهم بهدف تبادل التجارب 
والخربات. وأضاف سالفي “ونرغب يف هذا املجال التعارف عىل النقابات الرتبوية املوجودة يف الدول 
نرى  فنحن  معهم.  مشرتك  نقايب  عمل  واجراء  عالقات  باقامة  نهتم  حيث  حضارتنا.  اىل  تنتمي  التي 
كازاخستان وأذربيجان وأوزباكستان عىل أنها موطن أجدادنا حيث نراها دول متعددة وأمة واحدة. 

ونرغب بتطوير عالقاتنا النقابية معها”

كام أفاد السيد سالفي بأن نقابتهم ستنظم ندوة دولية بعنوان “العوملة والرتبية والنقابات” خالل الفرتة 
املمتدة من 31 أغسطس1- أيلول وانهم يسعدهم كثرياُ أن تشارك السيدة مايرا أمانتايفا يف هذه الندوة 

لتساهم يف الندوة بخرباتها وتجاربها يف مجال العمل النقايب.

أمانتايفا: هذه الزيارة هي الخطوة األوىل إلنشاء عالقات أخوية

ومن جانبها أفادت السيدة مايرا أمانتايفا بأن هذه الزيارة هي األوىل وهذا اللقاء هو االول بني نقابتينا، 
نتقدم  فنحن  الطرفني،  بني  أخوية  إقامة عالقات  األوىل يف  الخطوة  اللقاء سيكون  “هذا  بأن  ومؤكدة 
بالشكر الجزيل لعائلة نقابة موظفي الرتبية والتعليم، حيث سعدنا جداً لهذه الزيارة كام أننا نؤكد لكم 

مرة أخرى بأننا سنشارك وبكل رسور يف الندوة التي ستنظمونها يف نهاية اغسطس”

لطيف  العام  الرئيس  وكيل  من  نقابية  زيارة 
كازاخستان إىل  سالفي 
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التي نظمها  الرتبوية  الندوة  الرتبية والتعليم السيد لطيف سالفي يف  لنقابة موظفي  العام  الرئيس  شارك وكيل 
مجلس املعلمني التايلنديني يف مدينة بانكوك تحت شعار “مجتمع تعليمي محرتف” وشارك يف الندوة املئات من 
املعلمني والرتبوين واملدراء واإلداريني يف املدارس التايلندية. كام شارك يف الندوة ممثيل النقابات الرتبوي يف عدد 

من دول رشق وجنوب رشق أسيا مثل اليابان وكوريا وأندونيسيا وماليزيا.

وقدم السيد لطيف سالفي خالل الندوة، التي حرضها أيضاً عدد من األكادمييني واملختصني الرتبويني، ورقة عمل 
بعنوان “الحصول عىل التعليم واالبداع”. أشار فيها إىل أن نسبة التمدرس يف املدراس االبتدائية واملتوسطة وصل 
إىل حدود %100 ويف ذلك دور للنقابات التي تساهم يف تحفيز والتأثري من أجل رفع نسبة التمدرس. وأكد سالفي 
“إن االبداع والتحديث إذا ما تم إدارتها بطريقة صحيحة  عىل رضورة تجهيز املدارس بالتقنية الحديثة مضيفاً 
وتشاركية فأنها تسهل حياة املجتمعات بشكل كبري وتتحول إىل تساهمية من أجل الجميع. لكن يف حالة العكس 

من ذلك فأنها تفسد جودة املجتمع وتفتح الطريق أمام التقوقع”

وأكمل السيد سالفي عرضه بقوله “إّن من ميتلك التفوق والقوة يف عاملنا اليوم ينظرون للبقية عىل أنهم “األخرون” 
ال قيمة لهم يهمشونهم ويعتربونهم من الدرجة الثانية. ولكن اليشء الذي يلزم علينا جميعاً أن نتقبله هو حقيقة 

أّن جميعنا نستحق العيش الالئق بكرامة اإلنسان”

وأندونسيسا  ماليزيا  من  القادمة  الرتبوية  النقابية  الحركة  قادة  الندوة  هامش  سالفي عىل  السيد  والتقى  هذا 
وأليابان وكوريا وعدد من األكادميني املشاركني يف الندوة. كام التقي السيد سالفي بالسيد سومساك دونرباسيت 
يف  النقابية  الحركة  حول  واألفكار  األراء  تبادل  اللقاء  تم خالل  حيث  التايلنديني،  املعلمني  ملجلس  العام  األمني 

البلدين تقييم العالقات والعمل املشرتك بني الطرفني. 

ندوة  يشارك يف  سالفي  لطيف  العام  الرئيس  وكيل 
تايلند يف  تربوية 
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يف  وشارك  النقابية.  لتشكيالتها  الثالث عرش  امللتقى   )EĞİTİM-BİR-SEN( والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة  نظمت 

ملتقى تركيا الثالث عرش، التي تم تنظيمها يف مدينة أنطاليا إدارات الفروع واملحليات )املقاطعات( لنقابة موظفي الرتبية 

والتعليم من كافة انحاء تركيا. وأفاد الرئيس العام السيد عيل  يالتشني خالل كلمته يف افتتاح امللتقى بأن النسيم الذي 

ينبعث من بني اغصان شجرة )تشينار( نقابتنا تنرش الطأمنينة واألمان ليس فقط يف األناضول فحسب وأينام للعامل أجمع.

وأكد يالتشني بأن اتحاد مامورسان الذي تجاوز عدد منتسبه املليون منتسب توىل مهمة متثيل عامل تركيا يف منظمة العمل 

الدولية هذا العام. قائالً: “أن اتحادنا توىل مهمة متثيل عامل تركيا يف منظمة العمل الدولية، حيث ألول مرة يف تاريخ تركيا 

ينتقل متثيل الحركة العاملية يف تركيا يف منظمة العمل الدولية من النقابات العاملية إىل نقابات موظفي القطاع العام. 

فقد تم كرس حكر دام لـ 66 عام. لقد اعرتضنا من منصة منظمة العمل الدولية عىل سياسات االمربيالية واعترتضنا عىل 

استعامر افريقيا وعىل مايعانيه اخوتنا يف فلسطني وماينامر. اعرتضنا بأعىل صوتنا عىل النيو ليربالية املتوحشة املسلطة عىل 

العامل الذي جعلت من العقوبات االقتصادية سالحا موجها ضد الدول التي تحاول التخلص من سيطرتها، وحولت الدوالر 

إىل أداة ابتزاز لرضب اقتصاديات الصاعدة، ورصخنا معرتضني عىل النظام العاملي العشوايئ الذي زاد من ظلم املضلومني 

وجعل اإلنسانية تفقد آمالها، وطالبنا بنظام عاملي أكرث عدالة.”

وأضاف بالتشني “بعد املؤمتر العام الرابع انطلقنا ملد جسور الروابط مع النقابات الدولية، حيث قمنا بزيارة 37 دولة 

مختلفة حيث التقينا بأكرث من 45 نقابة تربوية و2 منظمة نقابية أقليمية. وستقبلنا يف بلدنا ممثلني عن 94 نقابة تربوية 

واربعة منظات نقابية إقليمية، ميثلون 77 دولة مختلفة، وأجرينا برامج تدريبية للعمل النقايب شارك فيها نقابيني من 45 

دولة مختلفة. “

وأكد يالتشني أنهم اليوم لديهم اتفاقيات التعاون والعمل املشرتك مع 78 نقابة تربوية من مختلف دول العامل، وأنهم 

نظموا خالل الفرتة 31 أغسطس- 1 أيلول ندوة دولية بعنوان العوملة والرتبية والنقابات شهدت مشاركة نقابية واسعة 

بلغ عدد املشاركني 175 مشارك ممثلني عن 89 نقابة تربوية و4 منظامت نقابية إقليمية قادمني من 77 دولة من القارات 

الخمس. مضيفاً “من خالل هذه العالقات تلتقي مكتسباتنا وتجاربنا املرتبطة بيقمها وأفاقنا العابرة للحدود بالحركات 

العدالة. نحن  فيه  إقامة عامل جديد يسود  تتحول إىل وعي وشعار وعمل من أجل  العاملية وتجاربها وأفاقها،  النقابية 

مستمرين يف طريقنا هذا.” 

 )EĞİTİM-BİR-SEN( والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة 
أنطاليا مدينة  يف  عرش  الثالث  تركيا  ملتقى  تنظم 
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الندوة الدولية “العوملة والرتبية والنقابات” يف مدينة إسطنبول بحضور نائب وزير الرتبية الوطنية السيد  بدأت أشغال 
مصطفى صفران وعضو مجلس النواب عن مدينة قهرمان مراش السيدة حبيبة أوجال.

وقد أفاد السيد عيل يالتشني يف حديدثه خالل مراسيم االفتتاح بأنهم أقاموا عنوان الندوة “ العوملة والرتبية والنقابات” عىل 
اساس ثالث قضايا مهمة، وأضاف “إّن العوملة التي الزال موضع خالف من حيث التعريف والشمول، عىل الرغم من تأثريها 

الكبري عىل اإلنسان، لذلك يلزم علينا جميعاً أن نعمل معاً بهويتنا الرتبوية والنقابية من أجل تعريف وتقييم العوملة”. 

إن املشاكل التي تفرضها العوملة متنعنا من التوجه إىل ذاتنا

وأكد يالتشني بأن املشاكل التي تفرضها العوملة متنعنا من التوجه إىل ذاتنا، وأضاف يالتشني “هنالك قناعة واحدة تسيطر 
العملية الرتبوية من كافة النواحي ابتداًء من طرائق التعليم انتهاًء بطريقة التعلم توخذ عىل أنها الحقيقة ثابتة ووحيدة. 
عىل سبيل املثال لو تطرقنا إىل طرائق التعليم، لوجدنا أن طرائق التعليم حسب الكثري من الخرباء الرتبوين تحول االنسان 
إىل كائن غري فعال. ومن جهة أخرى نالحظ بأن عالقات “الفرد- املادة- النظام” الغريب من حيث اإلداء الجامعي المعنى 
له. إن الربامج والفلسفة واملؤسسات الرتبوية التي وضعت من أجل تغطية أو إخفاء التنافس والنزاع القائم بني “إرادة 
األشخاص بأن يكونوا أفراداً” من جهة و”إرادة النظام/الدولة بتكوين األفراد” من جهة أخرى تستند يف األساس عىل عالقة 
“الفرد-الجامعة” وكذلك الحال مع مفهوم العاملية. مبعنى يتم حبس “الفرد” يف “الجامعة”. حتى مفاهيم الحرية واإلرادة 
تستند يف أساسها عىل تلك القناعة. هل يستطيع الفرد أن يعرب عن نفسه وسط هذا الحصار؟ وهل ميكن أن نتحدث عن 
اإلرادة التي تعترب أهم ميزة يف اإلنسان وسط هذه القناعة التي ال تفتح املجال لتكامل الذايت واملحيطي له. بالطبع ال ميكن 
أن نتحدث. استناداً إىل السؤالني السابقني أود أن اسألكم سؤاالً أكرث أملاً، هل الرتبية وسيلة أو أداة لهندسة املجتمع يتم 
من خاللها التدخل بشكل كبري يف حياة األنسان يف مراحل البلوغ؟ يلزم علينا أن نسائل هذا األمر بجدية بهويتنا الرتبوية 
الذاتية. وهو  اإلنسان يف مسريته  املدافعة عن كرامة  النقابية  النامذج  والتعاون بني  العالقات  أهمية  والنقابية، هنا تربز 
مايزيد من قيمة النقابات الرتبوية. النقطة التي ننظرمنها إىل االحداث كمهندسني تربويني ونقابيني ليست فقط نقطة مركزة 

عىل النتيجة لذلك يجب علينا مناقشة وتحليل االحداث لحظة بلحظة.”

صفران: التعليم هو الناحية األكرث تأثرياً داخل العوملة

ومن جانبه أفاد نائب وزير الرتبية الوطنية السيد مصطفى صفران بأن املفهوم الذي ترك أثراً كبريا خالل السنوات الـ 50 
األخرية هو مفهوم العوملة وأضاف صفران “أن التعليم هو أكرث النواحي تأثرياً داخل مفهوم العوملة، لكن خالل الحديث عن 
العوملة ومناقشة تأثريها ينظر إىل التعليم يف بعض األحيان، باعتباره مفهوم وهيكل ونظام ومؤسسة أو منظمة، بأنه أكرث 
النواحي إشكالية بسبب عدم قدرتها عىل مواكبة التغيري الحاصل، ويف بعض األحيان ينظر اليها بأنها األكرث تغيرياً واألكرث 

تأثرياً يف حل املشاكل العاملية عىل املدي القصري واملتوسط والبعيد.”

عامل  يف  الجميع  ملستقبل  الضامن  هو  النقايب  والعمل  التعليم 
العوملة يسوده 
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والنقابات” والرتبية  “العوملة  الدولية  الندوة  جلسات 

يف إطار الندوة الدولية “العوملة الرتبية والنقابات” املنعقدة يف إسطنبول 

تم يف اليوم األول تنظيم جلستني تحت عنوان “البعد الرتبوي للعوملة” 

و”عوملة الرتبية والعمل النقايب” قدم فيها عدد من الشخصيات النقابية 

أوراقاً بحثية.

سالفي: العامل يأخذ شكالً واحداً بسبب تأثري العوملة

يف  املقدمة  ورقته  العام خالل  الرئيس  وكيل  سالفي  لطيف  السيد  أكد 

الجلسة الثانية من الندوة  تحت عنوان “عوملة الرتبية والعمل النقايب” 

إن العوملة من خالل مفهومها األيدلوجي الذي يهدف إىل تحقيق الهيمنة 

إىل  أدى  مام  لذلك،  رضورة  أي  دون  للحياة  الطبيعي  السري  حطم  قد 

ظهور مشاكل تراجيدية وصدمات نفسية وذهنية وأنتشار الظلم والغنب. 

“حالة”  مبفهومها  العوملة  فيها  تعطي  التي  الوقت  “يف  سالفي  وأضاف 

التعارف عىل بعضها تهدف العوملة مبفهومها  فرصة للثقافات من أجل 

“اإليدبوجي” إىل نرش فكر معني وهيمنته عىل بقية األفكار. اليوم العامل 

متشابه،  املفاهيم  للعوملة،  األيدلوجي  التأثري  بسبب  واحداً  يأخذ شكالً 

الوسائل  متشابه،  الحياة  وطرق  متشابه،  واألساليب  متشابه،  والنامذج 

هذا  كل  متشابه،  املعامري  الطراز  حتى  يشء  وكل  واألغذية  والطرق 

األفكار  نفس  يحمل  االنسان  من  واحد  ظهور شكل  إىل  يؤدي  التشابه 

ونفس األحالم. العوملة األيدلوجية جعلت العامل ال تعطي لالنسان حق 

االختيار.”

وأضاف سالفي يف سياق العوملة يلزم عىل الرتبويني أن يساهموا يف زيادة 

الفرص والخيارات من خالل إضافة قيمهم وتجاربهم إىل القيم والتجارب 

األنسانية املشرتكة، وأضاف قائالً “نحن مستعدين لتبادل تجاربنا يف كل 

ما يتعلق بالعملية الرتبوية، نحن كنقابة موظفي الرتبية والتعليم نهتم 

جداً بتبادل التجارب واملعرفة”.

 الحسامي: الرتبية هو الحاجة الوحيدة الذي يحتاجها األجيال لتستلم 

زمام األمور 

يف  الحسامي  أديب  جامل  السيد  للرتبية  العربية  املنظمة  رئيس  وأفاد 

ورقته املقدمة يف الجلسة األوىل تحت عنوان “البعد الرتبوي للعوملة” أن 

الرتبية هي الحاجة  الوحيدة املهمة الذي يحتاجها األجيال لتستلم زمام 

األمور بثقة عالية بالنفس.

الثقافية،  العوملة  ضمن  الرتبوية  العوملة  “تندرج  الحسامي  وأضاف   

ويقصد بها هيمنة ثقافات االقوى عىل ثقافات ومناهج النظم الرتبوية 

من  ذلك  يف  ملا  العوملة،  انواع  اخطر  الرتبوية  العوملة  وتشكل  االخرى، 

تدخالت خارجية لتغيري مناهج التعليم، واهتزاز النظم الرتبوية، وذلك 

من خالل ادماج القيم العاملية يف مناهج التعليم وترسيخ االفكار الداعية 

يتطلب  الرتبوية  العوملة  تحديات  مواجهة  وان  الجديد.  العاملي  للنظام 

موقفا تربويا وسياسيا موحدا ضد التدخالت الخارجية، وتحصني الثقافة 

الواعي  واالنفتاح  والتعليم،  الرتبية  مناهج  واصالح  بالرتبية،  واالهتامم 

والتشبع  والتقاليد،  واالعراف  االصول  مع  يتعارض  ال  ما  عىل  واملتوازن 

بالقيم الدينية، وبلورة فلسفة تربوية متكاملة، وإعداد املعلمني وتحسني 

أوضاعهم املادية واملعنوية وتحقيق الجودة يف التعليم ومفهوم الرتبية 

املستدامة.” 

سوشن: ميكننا أن نشارك معاً يف رفع جودة التعليم وأحداث التغيري يف 

الوضع العاملي

ومن جانبه أفاد وليم سوشن رئيس نقابة الرتبوين يف كينيا خالل ورقته 

نرى يف  “كام  وأضاف سوشن  مفتاح كل يشء.  التعليم هو  أن  املقدمة 

العامل اليوم بأن تعليم األطفال هو أيضاً يأخذ نصيبه بالتأثر من العوملة، 
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حيث نرى ظهور مناذج تعليم مختلفة جداً، تستطيع الدول والحكومات 

رفع  يف  املساهمة  املشرتك  العمل  خالل  من  املدين  املجتمع  ومنظامت 

العامل. تستطيع  التي تسيطر عىل  الراهن  الوضع  التعليم وتغيري  جودة 

كل الشعوب أن تساهم يف ذلك.”

رومر: نحتاج إىل حلول عاملية 

األوربية  الرتبوية  النقابية  للجنة  السابق  الرئيس  رومل  مارتن  ولفت 

األنتباه إىل أن يف العديد من الدول يستخدم الطرق التقليدية يف تدريب 

الطرق  استخدام  يتم  الدول  من  العديد  “يف  قائالً  وأضاف  املعلمني، 

يلزم عىل  العوملة  املعلمني، يف عامل يسوده  التقليدية يف عملية تدريب 

اجراء  يحاولون  فهم  الرتبوية،  العملية  إجراء  كيفية  يعرفوا  أن  املعلمني 

العملية الرتبوية بالطرق التقليدية التي تعلموها. أقولها بكل أسف أن 

الحكومات يف العديد من الدول ال يقدمون الدعم الالزم للمعلمني. علينا 

تدريب  مسؤوليات  نتحمل  وأن  مهنتنا  عىل  نحافظ  أن  املعلمني  نحن 

أنفسنا. علينا أن نحصل عىل أعىل نسبة من الجودة املهنية النها الطريقة 

رفع  علينا  يلزم  يشء  كل  قبل  الجيد.  بالشكل  الطالب  لرتبية  الوحيدة 

نسبة تدريب املعلمني، الننا نواجه مشاكل عاملية يلزم علينا أيجاد حلول 

عاملية.”

أمانتايفا: كلام ارتفع مكانة املعلم ارتفع نسبة نجاح الدولة

والتعليم  الرتبية  يف  العاملني  نقابة  رئيسة  أمانتيفا  مايرا  السيد  وأفادت 

كلام  وخرباتنا  تجاربنا  خالل  “من  الندوة  خالل  الكازاخستاين  والثقافة 

ارتفع مستوى تربية املعلمني يف البلدنالحظ أن مستوى نجاح البلد يرتفع 

بشكل موازي. قطف مثار جهودنا يرتبط بتحسن مستوى التعليم. فكلام 

أرتفع مكانة املعلم االجتامعية يف البلد كلام ارتفع نسبة النجاح يف ذلك 

البلد. التعليم عملية صعبة جدا ومرتبطة بالوضع االقتصادي للبلد، نحن 

كنقابات يجب أن ننقل جميع مشاكل املعلمني للجهات املعنية. بفضل 

الحقوق واملكاسب التي سنحققها سيزداد رفاه وسعادة الشعب.”

فونتس: يلزم علينا استخدام العلم من أجل تطوير سياسات أفضل

وأكد السيد جوليو دوروال فوتنس الرئيس السابق ملنظمة اتحاد عامل 

القطاع العام يف الكاريبي وأمريكا الالتينة بأنهم اتحاد ميثل عامل القطاع 

مع  تتجاوب  مؤسسة  أنها  عىل  الدولة  نرى  أن  نريد   “ أضاف  العام. 

اليوم  االدراي.  املنظم  تكتفي بدور  أن  للعامل بدل  العامة  االحتياجات 

التاريخ  التاريخ،  إىل  ننظر  أن  يجب  التعليم  اسرتاتيجيات  نقول  عندما 

املنظور  عن  بعيداً  الرتبية  إىل  نظرتنا  يف  يساهم  مهم  مصدر  يشكل 

الراساميل، بدون ذلك ال ميكننا وبكل أسف التغلب عىل األزمة املوجودة 

ايصال  يلزم  والتعليم  الرتبية  تحسني  هو  الهدف  كان  إذا  العامل،  يف 

املعلومات إىل العامل واملؤسسات التي تدافع عن العامل يف هذا القطاع، 

من أجل تطوير سياسات أفضل يجب استخدام التعليم يف ذلك.”

مكحل: مل نرى أسوأ من هذه القرية يف تاريخ البرشية

معلمني  التحاد  العام  األمني  مكحل  منر  هشام  السيد  أفاد  جانبه  ومن 

العرب خالل ورقته املقدمة يف الجلسة الثانية من الندوة، بأنه عىل الرغم 

من أن التطور التقني الحاصل يف العامل قد رفعت العديد من الحواجز 

وحولت العامل إىل قرية، إال أنها جعلت هذه القرية تتضمن الكثري من 

العاملية  القرية  املايس يف داخلها وأضاف “ كنا نتمنى أن تتضمن هذه 

األمن والسالم يف داخلها، إال أننا مع األسف مل نرى أسوأ من هذه القرية 

عىل مر تاريخ البرشية، هنالك رشيحة صغرية جداً تجمع الرثوات بيدها 

وبقية العامل يناضل ضد الظلم والفقر والجوع.”
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والنقابات”  والرتبية  “العوملة  الدولية  الندوة  إطار  يف 
لغات بأربع  5 ورشات عمل  تنظيم  تم 

ورشة العمل “النقابات واالتجاهات الحديثة يف قطاع الرتبية”

نظمت هذه الورشة أيضاً باللغة االنكليزية تحت عنوان “النقابات 
واالتجاهات الحديثة يف قطاع الرتبية” مبشاركة النقابات الرتبوية 
من إيران ونيبال وقربص الشاملية وأفغانستان ورصبيا والتشيك 
وجنوب أفريقيا وكينيا وباكستان وناميبيا وتايلند وفيتنام وأريرتيا 
تنسريي  السيدة  وقامت  ومنغوليا،  والصومال  والبانيا  وزامبيا 
بتقييم  تايلند  معلمي  ملجلس  العام  الرئيس  نائب  سرييبودهي 
تقييمها  خالل  أفادت  حيث  العامة،  الجلسة  يف  الورشة  نتائج 
للورشة بانهم ناقشوا خالل الورشة التوجهات الحديثة يف الرتبية، 
وأضافت “قمنا مبناقشة املوضوع بشكل مفيد جداًوكان من البني 
عىل  املعلمني  حصول  الورشة  خالل  إليها  تطرقنا  التي  املواضع 
التدريب، وحصول الطالب عىل الرتبية، وكيفية تكييف املعلمني 
التعليم،  وخصخصة  املعرفة،  يف  الحاصل  التطور  عىل  والطالب 
التوجهات  يسوده  عرص  يف  املعلمني  تواجه  التي  والتحديات 

تم يف اليوم الثاين من الندوة الدولية “العوملة والرتبية والنقابات” 
تنظيم ورشات عمل تربوية يف 5 قاعات بأربعة لغات. باللغات 
ورشات  تنظيم  وتم  والروسية،  والفرنسية  واألنكليزية  العربية 
والرتبية”  “العوملة  التالية:  العناوين  تحت  املذكورة  العمل 
والتعليم”  و”االستدامة  التعليم”  يف  الفرص  وتكافؤ  و”النقابات 
و”النقابات واالتجاهات الحديثة يف القطاع الرتبية”، وبعد أنتهاء 
جلسات ورش العمل تم تقييم التقارير الصادرة منها يف جلسة 

عامة لجميع املشاركني يف الندوة.

ورشة العمل “العوملة والرتبية”

تم تنظيم هذه الورشة باللغة األنكليزية تحت عنوان “العوملة 
والرتبية” مبشاركة ممثيل النقابات الرتبوية عن رومانيا وبنغالدش 
وكوسوفو ونيجريا وكرواتيا وسنغافورة واندونسيا وغامبيا والهند 
والهرسك  والبوسنة  والدمنارك  وتنزانيا  األخرض  الرأس  وجزر 
السيدة  وقامت  واألرجنتني  وموزمبيق  والسلفادور  والصومال 
سانيا سربم رئيسة نقابة الرتبويني الكرواتية التي ترأست الورشة 
بتقييم نتائج الورشة يف جلسة عامة تطرقت فيها إىل أهمية دعم 
“نحن  وأضافت  مهاراتهم،  تطوير  أجل  من  للمعلمني  النقابات 
أنفسنا  لتدريب  الكفيلة  الطريقة  نجد  أن  علينا  يلزم  كمعلمني 
القطاع  عامل  سوى  متثل  ال  النقابات  أخذت  مهاراتنا.  وتطوير 
العام. عىل النقابات أن تدافع عن املعلمني العاملني يف القطاع 
يف  لتقطعها  النقابات  أمام  طويل  طريق  هنالك  أيضاً.  الخاص 
مجال توفري التدريب. ليس من املمكن أن نصل أهدافنا متفرقني 
تحقيق  أجل  من  يتوحدوا  أن  واألولياء  والطالب  املعلمني  عىل 

هذه األهداف.”
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العراق  التالية:  الدول  من  العريب  العامل  من  القادمة  الرتبوي 
وسوريا ولبنان وفلسطني واألردن والبحرين والكويت واإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عامن وليبيا وتونس والجزائر واملغرب 
وموريتانيا والسودان. وترأس الجلسة السيد حسني بوجرة رئيس 
البنية األقليمية العربية للدولية للرتبية، حيث أفاد خالل تقييمه 
التعليم،  دميقرطة  الرتبوية يف  النقابات  دور  إىل  تطرقنا  للورشة 
النقابات  أن  التعليم،  وخصخصة  التعليم  يف  الفرص  وتكافؤ 
إال  القرار  تشارك يف صنع  أن  وال  بوظيفتها  تقوم  أن  التستطيع 
يف األماكن التي تطبق فيها الدميقراطية. وإذا ما نظرنا إىل تأثري 
طريق  تسلك  أخذت  الحكومات  بأن  نرى  الرتبية  عىل  العوملة 
النتائج  من  هذه  الرتبية.  لوزارات  املخصصة  ميزانيات  تقليل 
هذا  يف  نستسلم،  تجعلنا   ال  أن  يجب  لكن  للعوملة  السلبية 
املجال يلزم علينا أن ال نسكت بل علينا أن نرفع صوتنا من أجل 
املشاكل  النقابات يف حل  إىل موضوع دور  تطرقنا  الحرية. كام 
الرتبوية وموضوع الخصخصة، نحن نؤمن برضورة إعادة الحقوق 

ألصحابها، وسنستمر بالنضال من أجل ذلك.”

هذا وتم بعد التقييم اعطاء الفرصة للمشاركني من أجل اإلدالء 
بارائهم وأفكارهم حول املواضيع املذكورة.

التعاون  وكيفية  للتعليم،  املخصصة  امليزانيات  وشحة  الحديثة، 
بني النقابات من أجل التحرك من أجل التعليم، شارك يف ورشتنا 
نقابات تربوية من 17 دولة مختلفة، لكن مشاكلنا كانت متشابه، 
كانت من أهم املواضيع التي متت مناقشتها هي جودة التعليم 

ودور املعلمني يف رفع جودة التعليم.”

ورشة العمل “األستدامة والتعليم”

تم تنظيم هذه الورشة تحت عنوان “اإلستدامة والتعليم” باللغة 
هذه  يف  املطروحة  القضايا  نقاش  يف  شارك  حيث  الفرنسية، 
الورشة ممثيل النقابات الرتبوية القادمة من املغرب وموريتانيا 
وبوركينا فاسو والسنغال ونيجر وتشاد وموريشيوس غينة وبنني 
وجيبويت وكامرون ومايل والساحل العاج. حيث قام السيد عبد 
األله دحامن الكاتب العام للجامعة الوطنية ملوظفي الرتبية يف 
املغرب بتقييم ورشة العمل هذه حيث أفاد دحامن بعد مناقشة 
العديد من القضايا يف ورشة العمل التي شارك فيها قادة النقابات 
الرتبوية من دول مختلفة توصلنا إىل نتيجة مهمة وهي “ يلزم 
علينا أن نناضل ضد العوملة بشكل جامعي يف بلداننا، علينا أن 
نعيش التطور والتحول الحاصل دون فقدان قيمنا، يجب تخليص 
التعليم الوطني والتعليم بشكل عام من الضغوطات التي تتعرض 
لها من قبل بعض املنظامت واملؤسسات الدولية، وتم التأكيد يف 
الورشة عىل رضورة تطوير سرتاتيجيات جديدة بخصوص تكافؤ 
الفرص يف التعليم، وتطرقنا عىل رضورة مشاركة املعلمني يف وضع 
أن  إىل  وتوصلنا  الرتبوية،  وبرامج  واسرتاتيجة  وسياسة  فلسفة 
االستدامة يف التعليم مرتبط بشكل موازي بتطبيق الدميقراطية.”

 ورشة العمل “النقابات واالتجاهات الحديثة يف قطاع الرتبية”

نظمت ورشة العمل هذه باللغة الروسية تحت عنوان “النقابات 
واالتجاهات الحديثة يف قطاع الرتبية” مبشاركة النقابات الرتبوية 
وكازاخستان  وأوزباكستان  وأذربيجان  وليتوانيا  أوكرانيا  من 
ولتونيا  وقرغيزستان  وطاجكستان  وروسيا  وأستونيا  وأرمينيا 
فيها،  النقابات  ودور  الرتبية  يف  الحديثة  التوجهات  ملناقشة 
فاديم دودين  السيد  الروسية  املعلمني  نقابة  رئيس  نائب  وقام 
بتقييم نتائج الورشة يف جلسة عامة، وأكد دودين بأنهم تطرقوا 
خالل الورشة عىل عدد من املواضيع املهمة منها هجرة املعلمني 
النامذج  تطبيق  ونتائج  عملهم،  ساعات  تحسني  عدم  بسبب 
الرتبوية املتشابهة يف دول مختلفة، واملعلمني الذين ليس لديهم 
عىل  الحديثة، مؤكداً  التعليمية  النامذج  الكايف بحق  املعلومات 
املعلم  وهو  قضية  أهم  عن  تدافع  التي  النقابات،  أخذ  رضورة 

والتعليم، زمام املبادرة.

ورشة العمل “النقابات وتكافؤ الفرص يف التعليم”

“النقابات  عنوان  تحت  العربية  باللغة  الورشة  هذه  نظمت 
النقابات  عن  ممثيل  فيها  وشارك  التعليم”  يف  الفرص  وتكافؤ 
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قامت نقابة موظفي الرتبية والتعليم، خالل الندولة الدولية 
العوملة والرتبية والنقابات املنظمة يف مدينة إسطنبول بتاريخ 
31 أغسطس- 1 سبتمرب  2018، بتوقيع بروتوكوالت تعاون 
وعمل مشرتك جامعية مع 25 نقابة تربوية من بني النقابات 
تطوير  املوقعة  بروتوكوالت  وتضمنت  الندوة.  يف  املشاركة 
األعامل  وتطوير  األطراف  بني  الصداقة  وترسيخ  العالقات 
واملشاريع املشرتكة يف املجال النقايب والرتبوي، والعمل عىل 
والخربات  التجارب  تبادل  أجل  من  الالزمة  األسباب  توفري 
التي  املهمة  البنود  من  العديد  تضمن  كام  النقابات  بني 
النقايب الرتبوي.  تهدف إىل تطوير التعاون يف مجال العمل 
لنقابة موظفي  العام  الرئيس  يالتشني  السيد عيل  أكد  وقد 
الرتبية والتعليم، الذي تناول الحديث خالل مراسيم توقيع 
فيها  تطرق  التي  واملناقشات  التقييم  بأهمية  الربوتوكالت، 
الندوة. وأضاف يالتشني  املجتمعون للقضايا الرتبوية خالل 
“إذا ما نظرنا إىل بعضنا نرى بأن برشاتنا وأعيننا تختلف يف 
التي  والدموع  جبيننا  من  يصب  الذي  العرق  لكن  األلوان 
وجهات  يف  نختلف  رمبا  واحد.  لونها  عيوننا  من  تتساقط 
مشاكلنا  عاملية  كحركات  نحن  واحد.  أملنا  لكن  نظرنا 
مشرتكة، واملشاكل العاملية ال ميكن حلها بدون إيجاد حلول 
نتبادل  وأن  طاقاتنا  نوحد  أن  يجب  السبب  لهذا  عاملية. 
التجارب والخربات وأن نزيد من مستوى التعاون والتضامن 

فيام بيننا.

بني  املشرتك  والعمل  التعاون  بروتوكالت  توقيع  وتم  هذا 
نقابة موظفي الرتبية والتعليم و25 نقابة من بني النقابات 
املشاركة يف الندوة وكانت النقابات التي وقعت بروتوكول 

ونقابة   ،)SNEP( بنني  يف  للرتبية  الوطنية  النقابة  هي: 

الرتبويني  ونقابة   ،)CMOS PS( التشيك  يف  الرتبية  عامل 

يف  الثانوي  التعليم  اساتذة  ونقابة   ،)PGRI( االندونيسية  

واتحاد  غامبيا،  معلمي  واتحاد   ،)SYLEG( العاج  الساحل 

نقابات  واتحاد   ،)TEWU( غانا  يف  والتعليم  الرتبية  عامل 

WORK-( واتحاد عامل أيران ،)FSPE )الرتبيويني يف غينة 

ERS HOUSE(، ونقابة عامل الرتبية والعلوم يف كازاخستان 

LIZ-( ونقابة عامل الرتبية والعلوم يف لتونيا ،)KTUESW(

 ،)TUESWM( ونقابة عامل الرتبية والعلوم املنغويل ،)DA

يف  الرتبويني  ونقابة   ،)TUN( ناميبيا  معميل  ونقابة 

الرتبية والعلوم والثقافة يف  نيجرييا )NUT(، ونقابة عامل 

يف  الرتبية  عامل  واتحاد   ،)NTUESCWU( أوزباكستان 

الرويس  والعلوم  الرتبية  عامل  ونقابة   ،)TEWU( باكستان 

SELS-( السنغال  يف  الحرة  الرتبوين  ونقابة   ،)ESEUR(

 ،)TUESRT( طاجيكستان  يف  والعلوم  الرتبية  ونقابة   ،)A

يف  املعلمني  ونقابة   ،)TTU( تنزانيا  يف  الرتبويني  ونقابة 

 ،)ODT( طرابلس، واملنظمة الدميقراطية للتعليم يف املغرب

واالتحاد   ،)UGTM( املغرب  يف  للتعليم  الحرة  والجامعة 

املعلمني  واتحاد   )GUPT( الفلسطينيني  للمعلمني  العام 

.)KTU( شامل العراق

بروتوكوالت  توقع  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة 
تربوية نقابة   25 مع  املشرتك  والعمل  للتعاون 
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التي  والنقابات”  والرتبية  “العوملة  الدولية  الندوة  اشغال  انتهت 
إسطنبول  مدينة  يف  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة  نظمتها 
دولة   77 من  تربوية  نقابة   89 عن  ممثالً  نقايب   175 مبشاركة 
مختلفة بإعالن البيان الختامي، وجاء البيان الختامي بعد يومني 
من العمل الدؤوب تضمن اليوم األول تنظيم ندوة من جلستني 
تحت عنوان “البعد الرتبوي للعوملة” و”عوملة الرتبية والنقابات”. 
العربية  لغات  بأربعة  عمل  ورشات  عقد  تم  الثاين  اليوم  ويف 
العوملة   “ التالية  بالعناوين  والفرنسية.  والروسية  االنكليزية 
و”االستدامة  التعليم”  يف  الفرص  وتكافؤ  و”النقابات  والرتبية” 
والتعليم” و”النقابات واالتجاهات الجديدة يف الرتبية”. حيث تم 
تقييم ورش العمل هذه يف جلسة عامة وتم بعدها اعالن البيان 

الختامي للندوة. 

وتضمن البيان الختامي للندوة ماييل:

“نحن ممثلون عن 89 نقابة من نقابات املعلمني وموظفي قطاع 
الرتبية من 77 دولة مختلفة شاركت يف الندوة الدولية “العوملة 
نقابة  بضيافة  برتكيا  أسطنبول  يف  املنعقدة  والنقابات”  والرتبية 
خالل   )EĞİTİM-BİR-SEN( والتعليم  الرتبية  موظفي 

الفرتة 30 أغسطس 01 سبتمرب 2018.

نعلن ما ييل:

حقوق  حامية  ضامن  أجل  من  معاً  العمل  إىل  بحاجة  نحن   -
واملبادئ  والحرية  العامل  وحقوق  وكرامته،  األساسية  االنسان 
العاملية، ونعرب للعامل مرة أخرى إننا ضد أي نوع من أنواع الظلم 
حقوق  عن  للدفاع  هنا  ونحن  والعاملي.  املحيل  املستوى  عىل 
املظلومني واملضطهدين وأننا مستمرين يف نضال الحق إىل جانب 

كل مظلوم ومستضعف. 

- نؤمن بقوة أنه من الضوري واملمكن تأسيس نظام عاملي وحياة 
إىل  مستنداً  عمله،  وقيمة  االنسان  كرامة  فيه  تحفظ  الئق  عمل 
لالنسانية.  مشرتكة  مبادئ  نعتربها  التي  العاملية  واملبادئ  القيم 
العدالة  تحقيق  املهم يف  العنرص  لالنسان هو  الالئق  العمل  وأن 
االجتامعية لذلك عىل الحكومات وأرباب العمل أحرتام كل أنواع 

النضال من أجل البحث عن العمل الالئق.

قرار منصفة لحل  اتخاذ  أليات  الدول  توفري  نؤكد عىل رضورة   -
النزاعات يف جميع القطاعات، واعرتافها باالختالف والتفاوت بني 

األطراف الفاعلة يف البحث عن العدالة االجتامعية.

الشاملة”  االجتامعية  “العدالة  مفهوم  االعتبار  يف  األخذ  مع   -
التنمية املستدامة وتوفري عمل الئق  بالنضال من أجل  سنستمر 

بكرامة االنسان مع ضامن اجتامعي شامل.

أنواع  وكل  الجهل  ضد  األقوى  السالح  هو  التعليم  بأن  نؤمن   -
ضد  النضال  هي  كنقابات  املشرتكة  مسؤوليتنا  وأّن  االستغالل، 
تشغيل األطفال والنضال ضد االعامل الغري املؤّمنة والعاملة الغري 

محمية.

نحن  لذلك  بها،  خاصة  ميزات  ونقاباتها  الرتبية  قطاع  لعامل   -
القيم  لتحقيق  التحفيز  يف  معا  االستمرار  رضورة  وبإرصار  نعلن 

واألهداف النقابية املشرتكة.

للحفاظ  أفضل طريقة  بأّن  نعتقد  العوملة  - يف ظل عامل تسوده 
عىل التعليم والنقابات هي زيادة االستثامر لرفع جودة التعليم 

مع تربية أطفالنا بهذه الطريقة.

ونتعهد مبا ييل:

• مطالبة حكوماتنا بدعم وتطوير التعليم العايل الجودة، يف عامل 
تسوده العوملة، من خالل التعاون والعمل املشرتك مع النقابات 

الرتبوية.

املعلمني  جميع  ودعم  الكامل  املجال  بفتح  حكوماتنا  مطالبة   •
للوصول إىل تنمية مهنية.

• مطالبة حكوماتنا بضامن تكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن 
الهوية  احرتام  مع  والجنس،  والعرق  والفكر  الدين  يف  االختالف 

الوطنية.

كفاءة  تطوير  عىل  املركز  التعليم  بتعزيز  حكوماتنا  مطالبة   •
الدميقراطية  يف  املساهمة  من  متكنهم  التي  ومهاراتهم  أطفالنا 

الدولية من أجل تعزيز وأحرتام التنوع.

والنقابات” والرتبية  “العوملة  الدولية  الندوة  يف  الختامي  البيان  إعالن 
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الذي  السنوي  التقرير  يالتشني عن  العام عيل  الرئيس  أعلن 
خالل  ذلك  وجاء  والتعليم،  الرتبية  موظفي  نقابة  تصدره 
الوطني  والتعليم  الرتبية  وزير  نائب  حرضه  صحفي  مؤمتر 
مؤسسات  يف  املسؤولني  من  وعدد  صفران  مصطفى  السيد 
التعليم العايل ورؤساء الجامعات واألكادميني. وأفاد يالتشني 
خالل املؤمتر الصحفي أنهم يأملون أن يساهم التقرير، الذي 
تم تحضريه باستخدام معايري املؤسسات الدولية واعتامد مبدأ 
التحليل األسايس للمعطيات، يف تأسيس نظام تعليم عايل أكرث 

جودة وفاعلية وعطاء.

وأكد يالتشني انهم كنقابة موظفي الرتبية والتعليم بأصدارهم 
للتقرير املذكور يهدفون للمساهمة يف رفع مستوى النقاش 
يف السياسات الرتبوية والتعليمية واملساهمة يف تطوير نظام 
يالتشني  وأضاف  وفاعلية.  جودة  أكرث  ليكون  العايل  التعليم 
فكرة  عن  الرتاجع  الميكن  لبالدنا  أفضل  مستقبل  أجل  “من 

انشاء نظام تعليم عايل أكرث جودة وعطاء”.

ولفت يالتشني االنتباه إىل مواضيع األساسية التي تتكون منها 
التقرير كـ الحصول عىل التعليم العايل واملشاركة فيه، مخارج 
التعليمية،  البيئة  العايل،  التعليم  موظفي  العايل،  التعليم 
متويل التعليم العايل، اإلداء األكادميي والتجديدي للجامعات. 
وأضاف “كام وضحنا يف تقريرنا أيضاً، إذا ما نظرنا اىل تطور 
أنظمة التعليم العايل يف العامل يلزم علينا أن ننتبه إىل وجوب 
تركيا  يف  يوجد  تركيا.  يف  العايل  التعليم  نظام  وتنويع  تنمية 
أكرث من 200 مؤسسة تعليم عايل وحوايل 7.5 مليون طالب 
يف التعليم العايل. إذا ما نظرنا إىل حجم نظام التعليم العايل 
الدول  بني  من  األكرب  فأنّه  الطالب  عدد  حيث  من  الرتيك 
األوروبية، لكن لو نظرنا من حيث توزيع مؤسسات التعليم 
العايل عىل عدد السكان نالحظ بأّن تركيا تقع تحت متوسط 

الدول األوربية من حيث توزيع مؤسسات التعليم العايل عىل 
السكان.”

من  املتخرجات  اإلناث  نسبة  أرتفاع  نالحظ  يالتشني  وأفاد 
مؤسسات التعليم العايل خالل الفرتة مابني 2017-2009 من 
%8 إىل %16.2 ويف الذكور من %12.3 إىل %21.2، مضيفاً 
مؤسسات  من  املتخرجات  اإلناث  نسبة  أرتفاع  “يالحظ 
التعليم العايل بشكل بارز لكن نسبة الذكور املتخرجني من 
موسسات التعليم العايل اليزال أعىل بكثري من نسبة اإلناث”

وأشار السيد يالتشني إىل أن هنالك موضوع مهم أخر متعلق 
فرص  توفري  أو  تشغيل  وهو  العايل  التعليم  نظام  بتوسع 
“عند  مضيفاُ  العايل  التعليم  مؤسسات  من  للخرجني  العمل 
التعليم  مؤسسات  لخريجي  العمل  فرص  توفري  يف  التدقيق 
التعاون  منظمة  دول  يف   25-64 بني  يرتاوحني  ممن  العايل 
االقتصادي والتنمية OECD نالحظ بأّن تركيا الزالت تحت 
 OECD والتنمية االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  متوسط 
من حيث تشغيل خرجي الدراسات األولية )الليسانس، قبل 
الليسانس(، لكن من حيث تشغيل خريجي الليسانس العايل 
متوسط  وتجاوزت   ،OECD الـ  دول  متوسط  بلغت  فقد 
دول الـ OECD.من حيث تشغيل خريجي الدكتوراه. لذلك 
يتوجب عىل الجهات املعنية رفع نسبة املساحات التي ميكن 

تشغيل خريجي مؤسسات التعليم العايل فيها.

هذا وتم بعد كلمة السيد عيل يالتشني تقديم عرض موسع 
أحد  بكرغور  الدكتور  املشارك  األستاذ  قبل  من  التقرير  عن 
مناقشة  وتم  كام  التقرير،  تحضري  يف  املشاركني  األكادميني 

التقرير بشكل موسع بعد العرض.

إىل  “نظرة  السنوي  تقريرها  عن  تعلن  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة 
وتقييم” متابعة   :2018 العايل  التعليم 
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والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة  يف  النقابية  االنتخابات  أشغال  انطالق 

بدأت أشغال االنتخابات النقابية يف نقابة موظفي الرتبية والتعليم التي تأسست عىل يد املفكر والكاتب والشاعر 
الرتبية،  عامل  ومنافع  حقوق  عىل  الحفاظ  بهدف   1992 يناير   14 بتاريخ  ورفاقه  إينان  عاكف  محمد  امللهم 
والنضال من أجل احقاق الحقوق املكتسبة دون نقصان، واملساهمة يف تطهري النظام الرتبوي، الذي يعد من أهم 
الخامة  الدميقراطية  الرتيك من  النظام  تحويل  أجل  والعمل من  بها،  العالقة  السلبيات  البالد، من  تطوير  وسائل 
إىل الدميقراطية الكاملة، وتحولت خالل فرتة نضالها إىل قائدة يف مجال العمل النقايب االجتامعي والعمل النقايب 

الخدمي والعمل النقايب األكادميي.

نقابة موظفي الرتبية والتعليم التي أنطلقت يف مرحلة كانت تعاين منها البالد من ضعف كبري يف العمل النقايب، 
وانتشار لغة التهديد والوعيد ضد القواعد النقابية يف النقابات، إال أنّها عملت عىل أخذ األنسان يف مركز عملها 
حتى أصبحت يف عام 2018 أكرب منظمة مجتمع مدين يف قطاع الرتبية بعدد منتسبني بلغ 426 ألف و645 منتسب. 
واليوم تعيش عرساً دميقراطياً مع بدء أشغال االنتخابات فيها، حيث سيكون الجدول الزمني لالنتخابات بالرتتيب 

التايل:

• 9-3 سبتمرب 2018: اعداد القوائم األنتخابية من قبل إدارات الفروع، يتضمن القوائم اعداد أماكن العمل واعداد 
املندوبني يف مناطقهم، حيث يتم اعالن قوائم الناخبني وقوائم مناطق صناديق االقرتاع أيضاً. وميكن االعرتاض عىل 

هذه القوائم خالل الفرتة حتى 14 سبتمرب 2018.

• 20-9 سبتمرب 2018: اجراء االنتخابات يف متثيليات أماكن العمل.

• 23-17 سبتمرب 2018: استالم أوراق املرشحني ملهمة االنتداب

لوظيفة  للـ)املرشحني(  النهائية  والقوائم  )املنتخبني(  للمنتسبني  النهائية  القوائم  نرش   :2018 سبتمرب   24-28  •
االنتداب

• 14-6 أكتوبر 2018: يتم اجراء انتخابات املمثلني واملندوبني عىل مستوى الفروع

• يتم اتخاذ قرار ملؤمتر عام اعتيادي عىل مستوى الفروع من قبل مجالس إدارات الفروع، قبل تاريخ املؤمتر بـ 15 
يوم يف أقل تقدير، يتم اعالن قرار املؤمتر العام االعتيادي والجدول الزمني للمؤمتر يف صفحة الويب الخاصة بالفرع 

ويف لوحة االعالنات يف مركز الفرع.

العام  للمؤمتر  املندوبني  أنتخابات  واجراء  الفروع  يف  االعتيادية  العامة  املؤمترات  اجراء   :2018 نوفمرب   3-25  •
االعتيادي للنقابة

• فرباير 2019. اجراء املؤمتر العام االعتيادي السادس.
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املؤمتر  يف  يشارك  كولوكسا  العام شكرو  الرئيس  نائب 
ألبانيا يف  املستقلة  الرتبويني  لنقابة  العام 

املؤمتر  الرتبية والتعليم يف  لنقابة موظفي  العام  الرئيس  نائب  السيد شكرو كولوكسا  شارك 
االعتيادي السابع لنقابة الرتبويني املستقلة يف ألبانيا املنعقدة يف العاصمة االلبانية تريان. حيث 
شارك يف املؤمتر ما يزيد عن 30 نقايب من 17 دولة مختلفة. وأكد كولوكسا خالل كلمة القاها 

يف املؤمتر عىل أهمية الدور البناء للنقابات يف مستقبل التعليم.

وذكّر كولوكسا بالندوة الدولية املوسومة “العوملة والرتبية والنقابات” التي تم تنظيمها من 
قبل نقابة موظفي الرتبية والتعليم يف مدينة إسطنبول خالل الفرتة 31 أغسطس1- سبتمرب 
الرتبوية  القضايا  ملناقشة  مختلفة  دولة   77 من  نقايب   175 من  أكرث  يف  شارك  التي   ،2018
املذكورة.  ندوتنا  األن شاركوا يف  بيننا  املتواجدين  أصدقائنا  الكثري من  “أن  العاملية. وأضاف 
املشاكل الرتبوية التي تطرقنا اليها اليوم كنا قد ناقشناها بشكل موسع يف الندوة املذكورة. أن 
املشاكل التي تعاين منها القطاع الرتبوي هي متشابهة يف كل مكان من العامل، إذا كنا نرغب 
بحل مشاكلنا الرتبوية والتخلص من املعوقات التي تحيط بنا يلزم علينا أن نكون يف تواصل 
مستمر، وأن نجتمع ملناقشة هذه املشاكل، ونرفع من مستوى التعاون والتضامن فيام بيننا، 
ونعمل عىل االستفادة بشكل أكرب من خربات وتجارب بعضنا. إذا ما أنطلقنا من هذا املنطلق 
سننتمكن من حل جميع املشاكل التي تواجهنا يف الحياة العملية. املجتمعون هنا يف هذه 
الصالة هم من يجدون الحلول للمشاكل. وأخرياً نقدم شكرنا الجزيل للسيد نوروز قباتيل عىل 
لنا، نحن نؤمن بان هذا املؤمتر سيكون مبثابة نقطة تحول مهمة يف العمل  دعوته الكرمية 

النقايب والرتبوي يف البانيا. 

ومن جانبه رحب السيد نوروز قباتيل الرئيس العام لنقابة الرتبويني املستقلة يف البانيا خالل 
كلمته بالحارضين مقدما شكره الجزيل لهم ملشاركتهم يف هذه اليوم املهم. كام أعرب عن 
شكره الجزيل للرئيس العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم السيد عيل يالتشني قائالً “تقدم 
جهوده  عىل  يالتشني  عيل  السيد  التعليم  الرتبية  موظفي  لنقابة  العام  للرئيس  أيضا  شكرنا 
منا  معنا، وعرفاناً  تجاربهم وخرباتهم  تبادل  أجل  الكثري من  وبذله  نقابتنا  املستمر يف دعم 

بجهوده سنقدم له درعاً نتمنى من الوفد املشارك بأسمه إيصالها له”.

هذا وتم بعد التصويت أنتخاب السيد نوروز قباتيل رئيساً لدورة جديدة ملدة 5 أعوام.
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نقابة  مع  مشرتك  وعمل  تعاون  اتفاقية  توقيع 
ومورافيا التشيك  تربية 

أجتمع نائب الرئيس العام السيد أتيال أولتشوم بقادة 

التشيك ومورافيا CMOS PS خالل  الرتبية يف  نقابة 

السيد  وقدم  التشيك.  جمهورية  إىل  نقابية  جولة 

األنشطة  حول  موجزاً  عرضاً  االجتامع  أولتشوم خالل 

عن  معرباً  والتعليم،  الرتبية  موظفي  لنقابة  النقابية 

شكره الجزيل للسيد فرانتشيك دوبشيك رئيس نقابة 

تربية التشيك مورافيا عىل دعوته الكرمية.

وذكّر السيد أولتشوم خالل اللقاء بالندوة الدولية التي 

مدينة  يف  املايض  أغسطس  نهاية  يف  نقابتهم  نظمتها 

والنقابات”  والرتبية  “العوملة  عنوان  تحت  إسطنبول 

القادمة من  الرتبوية  النقابات  “أجتمعنا نحن  مضيفاً 

وعاملها  الرتبية  مشاكل  ملناقشة  املختلفة  العامل  بقاع 

أهمية  نويل  نحن  املشاكل،  لهذه  والبحث عن حلول 

كبرية لتبادل التجارب والخربات بني النقابات” مضيفاً 

“أّن الذي يجمعنا مع النقابات الرتبوية املختلفة هو 

حقوق عامل الرتبية، فنحن نعلم بأن الحلول الوقتية 

ليس كافية.”

وأكد أولتشوم بأنهم كنقابة ال يكتفون بتحديد املشاكل 

املوجودة يف العملية الرتبوية بل هم يشاركون يف حل 

الحلول.  مقرتحات  تقديم  خالل  من  املشاكل  هذه 

عن  الدفاع  عىل  تقترص  ال  نشاطاتهم  بأن  أفاد  كام 

حقوق املعلمني وأمنا تتعدى ذلك إىل نشاطات ثقافية 

خالل  من  اجتامعية  مسؤوليات  وتحمل  وأكادميية، 

وتوفريرعاية  املنكوبة  للمناطق  إغاثة  حمالت  تنظيم 

لاليتام من خالل دعم للحمالت االنسانية.

عن  دوبيشيك  فرانتشيك  السيد  أعرب  جانبه  ومن 

شكره للسيد أولتشوم عىل تلبيتهم للدعوة وزيارتهم 

الدولية  الندوة  يف  مشاركتهم  بأن  مذكراً  للتشيك، 

“العوملة والرتبية والنقابات” من خالل ممثلهم دافيد نفراتيل 

كانت خطوة مهمة نحو متتني العالقات بني الطرفني.

وأكد دوبيشيك “أن قيامكم مبثل هذه املشاريع والربامج الكبرية 

لخدمة العملية الرتبوية مهم جداً، نحن أيضاً نويل أهمية كبرية 

عىل  معكم  سنوقع  اليوم  والخربات،  التجارب  تبادل  لعملية 

بتطوير  رغبتنا  عىل  دليل  وهذا  مشرتك  وعمل  تعاون  اتفاقية 

التعاون معكم، نحن حارضين للتعاون وتبادل التجارب معكم 

يف كافة املجاالت”

والعمل  للتعاون  اتفاقية  توقيع  االجتامع  نهاية  يف  وتم  هذا 

املشرتك بني الطرفني.
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مع  املشرتك  والعمل  للتعاون  برورتوكول  توقيع 
أذربيجان يف  لألكادمييني  الوطنية  النقابة 

السيد  أذربيجان  يف  لألكادمييني  الوطنية  النقابة  رئيس  زار 

هابيل قربانوف نقابة موظفي الرتبية والتعليم والتقى خالل 

املكتب  وأعضاء  يالتشني  عيل  السيد  العام  بالرئيس  الزيارة 

حول  تشاور  اللقاء  خالل  الطرفان  أجرى  حيث  التنفيذي، 

البلدين، كام  النقابية بني  التعاون وتعزيز العالقات  إمكانية 

املشرتك  والعمل  للتعاون  بروتوكول  توقيع  الزيارة  تم خالل 

بني النقابتني. 

الربوتوكول  أهمية  إىل  االنتباه  سالفي  لطيف  السيد  ولفت 

قطاع  يف  مخولة  كنقابة  “نحن  قائالً:  الطرفني  بني  املوقع 

بني  الدويل  للتعاون  كبرية  أهمية  نويل  الرتبوية،  الخدمات 

والعمل  التعاون  بروتوكول  نوقع عىل  نحن  لذلك  النقابات، 

املشرتك مع نقابتكم القادمة من دولة أذربيجان الشقيقة”.

من  العديد  وقعت  األن  حتى  نقابتهم  بأن  سالفي  وذكّر 

بروتوكوالت التعاون والعمل املشرتك وقامت بتبادل التجارب 

والخربات مع العديد من النقابات الرتبوية من دول مختلفة. 

وأضاف “إن الربوتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع نقابتكم 

الوفود  تبادل  والتجارب من خالل  الخربات  تبادل  سيتضمن 

لالطالع عىل تجارب بعضنا يف العمل النقايب وترتيب دورات 

الفعاليات  من  العديد  وتنظيم  االطراف  بني  نقابية  تدريبية 

الرتبوية والثقافية.”

قربانوف: نرغب بتعزيز التعاون بني الطرفني

ومن جانبه أشار السيد هابيل قربانوف رئيس النقابة الوطنية 

لألكادميني يف أذربيجان إىل عمق العالقات األخوية بني تركيا 

تركيا  “إن  العالقات. وأضاف  أهمية هذه  وأذربيجان مؤكداً 

دامئا كانت تقدم الدعم ألذربيجان وأن هذا الدعم مستمر 

تحت  لبالدنا  الدعم  تقديم  يف  تتخىل  مل  وهي  ايضاً،  اليوم 

يسعدنا  أذرية  نقابية  كحركة  نحن  الظروف.  من  ظرف  أي 

أن نقوم بتنظيم فعاليات مشرتكة عىل الصعيد النقايب أيضاً 

لزيارتكم رغبة  معنا. فنحن جئنا  التي كانت دامئاً  تركيا  مع 

هذا  وبتوقيع  الطرفني.  بني  النقابية  العالقات  تطوير  يف  منا 

التعاون  لتعزيز  األوىل  الحجرة  وضعنا  قد  نكون  الربوتوكول 

وتطوير العالقات بني النقابتني، فنحن نرغب تطوير العالقات 

بني تركيا وأذربيجان”.
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يشارك  تشاكرجي  رمضان  العام  الرئيس  نائب 
الكينية املعلمني  لنقابة  العام  املؤمتر  يف 

العام لنقابة موظفي الرتبية والتعليم يف فعاليات االجتامع السنوي  الرئيس  شارك السيد رمضان تشاكرجي نائب 

الـ61 واملؤمتر العام لنقابة املعلمني الكينية املنظمة يف مدينة نريويب. والقي السيد تشاكرجي كلمة خالل املؤمتر أكد 

فيها عىل اهمية النضال النقايب من أجل تحقيق مكاسب للطبقة الرتبوية العاملة.

نحن املنظامت العاملية الرتبوية يجب أن نناضل معاً من أجل تحقيق مطالبنا 

وأكد تشاكرجي عىل أهمية النضال املشرتك بني النقابات التي تعاين يف الغالب من مشاكل متشابهة.وقال تشاكرجي 

“نحن النقابة األكرب يف تركيا نبلغكم تحيات أكرث من 450 ألف منتسب من منتسبينا. يسعدنا اليوم أن اكون بينكم. 

رمبا تختلف الوان برشاتنا لكن عرق جبيننا واحد لذا يجب أن نكون معا يف نضالنا من أجل عرق جبيننا.”

كام لفت تشاكرجي االنتباه إىل تكدس الرثوات يف ايدي عدد محدود من األشخاص الذين ميتلكون القسم االعظم 

من ثروات العامل وأضاف قائالً “من الرضوري أن تعمل املنظامت العاملية معاً يف نضالها ضد الرأساملية املتوحشة، 

عاشت التنظيامت العاملية، عاش النضال املشرتك”

سوشن: يجب منع الغرباء من التدخل يف مناهجنا الرتبوية

ومن جانبه أكد السيد ويلسون سوشن رئيس نقابة املعلمني الكينية إىل الدور الكبري الذي لعبه املعلمني يف استقالل 

كينيا. قائالً:  “نحن نقابة املعلمني الكينية تأسسنا عام 1957 ومتكنا مت تحقيق االستقالل لكينيا عام 1963، كانت 

لنقابتنا دور كبري يف تحقيق هذا االستقالل. نحن كنا نناضل من أجل األستقالل قبل أن تتشكل الحكومة الكينية. وها 

نحن نؤمن بوجوب أن يكون النظام الرتبوي ايضاً مستقل، يجب أن مننع الغرباء من التدخل يف مناهجنا الرتبوية.”

يف  لفوزهم  الجديدة  اإلدارة  واعضاء  ويلسون سوشن  للسيد  تهانيه  املؤمتر  نهاية  يف  تشاكرجي  السيد  وقدم  هذا 

االنتخاب ومتنى لهم النجاح واملوفقية يف فرتتهم الجديدة.
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نائب الرئيس العام السيد حسن يالتشني يايال يشارك يف اجتامع 

التعليم يف  )الهومانيسم(  اإلنسانية  النزعة  حول  نقايب 

يف  يايال  يالتشني  حسن  السيد  العام  الرئيس  نائب  شارك 

االجتامع النقايب التي نظمتها نقابة الرتبويني البلغارية حول 

النزعة اإلنسانية )الهومانيسم( يف التعليم. وأكد السيد يايال 

خالل االجتامع الذي شارك فيه عدد من النقابات الرتبوية 

التي يتمتع  الحقوق األساسية  من دول مختلفة أن حامية 

فيها الفرد منذ الوالدة هي القاعدة األوىل يف للتعايش معاً

النزعةاإلنسانية )الهومانيسم( فشلت يف إنقاذ اإلنسان من 

املصائب

وأكد يايال بأن مفهوم النزعة اإلنسانية، التي تم النظر إليها 

اآلمال  إىل  باإلنسان  أن تصل  بأنها تستطيع  وأعتقاد  برباءة 

املنشودة يف الحرية والحقوق، مل تستطع أن تنقذ األنسان 

من املصائب التي لحقت به. والزالت غري قادرة عىل ذلك. 

وأضاف يايال “ألن النزعة اإلنسانية بدل أن تجعل اإلنسان 

هاوية  إىل  تدحرجت  املوجودات  سلم  يف  معناه  يكسب 

أوهام السيادة، يف العرص التي روجت فيه النزعة اإلنسانية 

شهدت اإلنسانية مصيبتني عامليتني )الحروب العاملية األوىل 

والثانية( واليوم تعيش اإلنسانية مخاوف حرب عاملية ثالثة. 

وجدنا  جنة  األرض  تكون  أن  فيه  أنتظرنا  التي  الوقت  يف 

انفسنا وسط جهنم ملتهب ال ميكن ألحد اينام كان يعيش 

يحمي نفسه من نريان هذا الجهنم.”

يجب أن يكون الربامج الرتبوية مالمئاً للمفاهيم اإلنسانية 

وأكد يايال “إذا كان من الالزم التوجه إىل أفق مشرتك إلنارة 

بإخالص  اإلنسانية  النزعة  تطبيق  علينا  يلزم  اإلنسانية  غد 

متداخل مع املفهوم بدل من النزعة األنسانية الفارغة من 

حقوق  أطفالنا  نلقن  أن  علينا  يلزم   “ وأضاف  مفهومها.” 

االنسان األساسية ومبادي القيم الكونية يجب تنظيم الربامج 

الرتبوية مبا يتالئم مع هذه املفاهيم واملنطلقات، بكل تأكيد 

نحن منتلك عالقات تاريخية مشرتكة، وكانسانية لدينا لدينا 

مايض مشرتك أخذنا منها العديد من املواريث، لكن يجب 

بقدر  أجدادنا  من  مرياث  ليس  العامل  هذا  بأن  الننىس  أن 

ماهو أستعارة من أوالدنا وأحفادنا.”

ومن جانبها أعربت السيدة يانكا تاكيفا رئيس نقابة الرتبويني 

البلغارية عن سعادتها ملشاركة الوفود النقابية املختلفة يف 

الربنامج وقدمت شكرها الجزيل لرئيس الوفد السيد حسن 

يالتشني يايال، هذا والتقى الوفد مبعية الوفود املشاركة وزير 

الرتبية والتعليم البلغاري السيد كاسيمري والتشيف.
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العاملي  لإلئتالف  العامة  األمانة  اجتامع  يف  يشارك  يالتشني  عيل  العام  الرئيس 
بريوت يف  املنعقد  وفلسطني  القدس  لنرصة  للنقابات 

العام  الرئيس  العام )Memur-Sen( برئاسة  القطاع  لنقابات موظفي  العام  أجرى وفد االتحاد 

اجتامع  للمشاركة يف  اللبنانية  الجمهورية  عاصمة  بريوت  إىل  نقابية  زيارة  يالتشني  السيد عيل 

األمانة العامة لالئتالف العاملي للنقابات لنرصة القدس وفلسطني املنعقدة يف بريوت خالل الفرتة 

16-13 ديسمرب 2018.

كام أجرى الوفد خالل زيارته إىل بريوت لقاءات نقابية مع الحركة العاملية اللبنانية بهدف تعزيز 

العمل النقايب العاملي ومتتني أوارص العالئق مع الحركة العاملية اللبنانية والعمل عىل الوصول 

حقوق  عىل  املحافظة  نحو  وللدفع  وفلسطني،  القدس  مع  للتضامن  وموحد  قوي  نقايب  لعمل 

والحصار  الظلم  برفع  املطالبة  عن  فضاًل  األخرى،  بالبالد  أسوة  الفلسطينني  والنقابيني  العامل 

ممثيل  لقاء  العامة  األمانة  أشغال  يف  املشاركة  خالل  جرى  كام  االرسائييل.  االحتالل  ومناهضة 

النقابات العربية من األردن والسودان والجزائر واملغرب وتونس وموريتانيا والسنغال.

كام قام وفد اتحاد مامورسان والوفود املشاركة يف أجتامع األمانة العامة بزيارة فخامة  رئيس 

الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عون وقدم الوفد شكره لفخامة رئيس الجمهورية عىل مواقفه 

الرئيس األمرييك ترامب بنقل سفارة بالده لدى سلطة  الفلسطينية. ورفضه قرار  القضية  تجاه 

االحتالل إىل القدس الرشيف. كام زار الوفد رئيس الربملان اللبناين دولة نبيه بري ورئيس بلدية 

بريوت املهندس  جامل عيتاين ومحافظ مدينة بريوت القايض زياد شبيب. واالتحاد العاميل العام 

يف لبنان CGTL. وقدم الرئيس العام التحاد مامورسان السيد عيل يالتشني هدية تقدير لرئيس 

اتحاد CGTL  الدكتور بشارة االسمر عىل مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ونظم الوفد وقفة تضامنية عىل الحدود مع فلسطني املحتلة، تعبرياً عن موقفه الداعم للشعب 

والشعب  العامل  بني شعوب  واملعنوي  الحّس  للرتابط  وتأكيداً  االحتالل  مقاومة  يف  الفلسطيني 

الفلسطيني املقاوم.
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السنوي  تقريرها  عن  تعلن  والتعليم  الرتبية  موظفي  نقابة 
وتقييم” متابعة   :2018 الرتبية  إىل  “النظرة 

عيل  السيد  والتعليم  الرتبية  موظفي  لنقابة  العام  الرئيس  أعلن 
“النظرة  السنوي  التقرير  عن  صحفي  أجتامع  خالل  يالتشني 
البحوث  مركز  اعدته  الذي  وتقييم”  متابعة   :2018 الرتبية  إىل 

االسرتاتيجية التابعة لنقابة موظفي الرتبية والتعليم.

وزير  حرضه  الذي  االجتامع،  خالل  كلمة  يالتشني  السيد  والقى 
الرتبية ضياء سلجوق ونائبي الوزير مصطفي صفران وإبراهيم أر 
النقابات  إدارات  الرتبويني ومجلس  واملسؤولني  املدراء  وعدد من 
النقابية، أكد فيها  التابعة التحاد مامورسان ومنتسبي التنظيامت 
بأن العجز يف أعداد املعلمني تشكل املشكلة األساسية من مشاكل 
النظام الرتبوي، قائالً “نشدد القول بوجوب التخلص من العجز يف 
بخصوص  مشاكل  لديها  ليست  تركيا  بأن  ونؤكد  املعلمني.  أعداد 
جودة املعلمني، حيث ال توجد أي مشكلة تتعلق بجودة املعلمني 
ميكن أن تشكل معطيات يف تقريرنا هذا. األولية هنا هي مشكلة 
النقص يف أعداد املعلمني. فمن خالل النظر إىل معطيات منظمة 
الطالب  التنمية والتعاون األقتصادية OECD حول توزيع أعداد 
عىل املعلمني يتبني من متوسط املعطيات أّن تركيا تعاين من نقص 

بحدود 130 ألف و500 معلم”

ولفت السيد يالتشني االنتباه إىل أهتامم األمم املتحدة بـ “الجودة 
التعليم” التي وضعتها يف مقدمة برنامجها للتنمية املستدامة لعام 
2030، قائالً “إّن القابلية واالستيعاب سواء كان للفرد أو للمجتمع 
زادت  كلام  والتعليم.  الرتبية  بدون  تحريكه  أو  توسيعه  ميكن  ال 
مدة الرتبية والتعليم التي يتلقاه الفرد كلام زادت قابليته الكتساب 
األوصاف اإلنسانية وارتفعت جودته ومهاراته. الميكن إدعاء عكس 
هذه الحقائق. إّن الرتبية هي الطريقة الوحيدة املعروفة تساعد 
عىل اكتساب األفراد إمكانيات عمل أفضل ومامرسة أعاملهم بشكل 
أفضل وبهذه الطريقة ميكنهم رفع مستوى الرفاه لالفراد واملجتمع. 
ونتيجة لهذه الحقائق يالحظ أن هنالك ارتفاع كبري بنسة التمدرس 
انخفاض يف  تركيا. كام يالحظ  العامل ومن ضمنها  انحاء  يف جميع 

توزيع عدد الطالب بالنسبة للمعلمني والصفوف وارتفاع املتزايد 
يف استثامرات الدول يف التعليم. وتزداد أهمية هذه االستثامرات يف 
التأثري عىل جودة التعليم، وتشغل النظام التعليمي بشكل فعال 
ومفيد، وتوزيع الخدمات التعليمية بشكل عادل وتأمني املساواة 

وتكافؤ الفرص يف التعليم.”

والتعليم  بالرتبية  املتعلقة  املعطيات  تناول  بأن  يالتشني  وأكد 
والدول  السابقة  للسنوات  الرتبوية  معطيات  مع  ومقارنتها 
واألكادمييني،  الدولة  مهامت  من  كونها  جانب  إىل  املتقدمة، 
أصبحت من مهامت املفروضة عىل النقابات الرتبوية ومؤسسات 
“إّن  يالتشني  وأضاف  الرتبوي،  بالشأن  تهتم  التي  املدين  املجتمع 
هذه التقارير التي تعتمد عىل املعطيات لها اهمية كبرية يف تقييم 
النظام الرتبوي، ونحن نقابة موظفي الرتبية والتعليم يف كل عام 
العام  وهذا  الرتبوي،  النظام  ومتابعة  لتقييم  تقرير  بإصدار  نقوم 
اصدرنا تقرير “النظرة إىل الرتبية 2018: متابعة وتقييم” من خالل 
هذا التقرير تناولنا العديد من املواضيع التي تخص النظام الرتبوي 
تحت 5 فصول رئيسية، إمكانيات الحصول عىل التعليم واملشاركة 
بيئة  واملدرسني؛  املدارس  صالحيات  التعليم؛  نظام  نتائج  فيها؛ 
الرتبية والتعليم؛ موارد التمويل. وتم دراسة النظام الرتبوي الحايل 
وتكوين صورة واضحة عنها من خالل 24 مؤرش. حيث تم االعتامد 
الرتبية والتعليم  املعلنة من قبل وزارة  التقرير عىل املعطيات  يف 
الوطني MEB ومؤسسة اإلحصاء الرتكية TÜİK ومؤسسة االختبار 
االقتصادي  والتعاون  التنمية  ومنظمة   ÖSYM املركزي  والتعيني 
لسيادة  الجزيل  بالشكر  اتقدم  أن  أود  املناسبة  وبهذه   .OECD
بالكثري  يرد طلبنا يف مدنا  الذي مل  الوطني  والتعليم  الرتبية  وزير 
الرسمية  إحصاءاتها  يف  الوزارة  عنها  تعلن  مل  التي  املعطيات  من 
مام أكسب فريق إعداد التقرير نظرة أوسع أشمل لتحليل وتقييم 

املعطيات بشكل أفضل ومتكامل.








