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نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018

هنأ رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد علي يالتشين أعضاء االتحاد 
بمناسبة الذكرى الـ 103 النتصار الدولة العثمانية في معركة »جناق قلعة« على الحلفاء في 18 مارس/ 

آذار 1915.

التضامن  يالتشين في رسالة وجهها العضاء اتحاد مامورسان، إن »مثلما انتصرت تركيا من خالل  وقــال 
واألخوة بين أفراد شعبها ضد دول التحالف في جناق قلعة، فإننا وبمعنويات معركة جناق قلعة وبإرداة تركيا 
القوية وقوتها المتينة سنفشل هذه المخططات المظلمة. وال داعي للقلق. يجب أن نتعرف على هذه القوة في 

الخارج وعمالئها في الداخل. والهجمات هذه أي كانت مصدره فإننا سنردها متوحدين ومتحدين«.

دعم عمليات القوات المسلحة التركية بمؤتمر صحفي موحد من 18 والية تركية 

وفي الوقت نفسه نظمت مؤسسات اتحاد مامورسان اعالنًا صحفيا مشتركيا من 18 والية تركية بنفس الوقت 
وعبروا عن وقوفهم جميعا في وجه االمبريالية. وبث المشاركون رسالة فحواها دعم عملية غصن الزيتون في 
عفرين بقولهم »نحن مع قواتنا المسلحة«، هذا وحظي االعــالن المنظم من قبل ممثليات اتحاد مامورسان 
في 18 والية تركية باهتمام العامة فعقد المؤتمر الرئيسي في العاصمة في ميدان صحية لدعم عملية غصن 
الزيتون الهادفة لحماية حدود الدولة كما واكد القائمون على المؤتمر باهداف العملية ونوهوا بضرورة توخي 

الحذر من المغالطات المنتشرة بخصوص اهدافها.

غصن الزيتون هي عنوان مقاومة تركيا لالمبريالية

اعلن المؤتمر الموحد موقفه من عملية عفرين حيث قال الناطقون ان تركيا هي التي تاخذ على عاتقها محاربة 
اكتافها، وتزودها  للمنظمات االرهابية والتي تربت على  الداعمة  الشر  ان شبكة  العالمي واضافوا  االرهــاب 
بالسالح لعرقلة تركيا، ولذلك تاتي هذه العملية كرمز لمقاومة قوى االمبريالية وتسريع دحر استعمارها لدول 

الشرق االوسط.

هذا وتطرق البيان للتحالف القذر والمكشوف بين داعش و بي كي كي/بي واي دي باالضافة الى جماعة 
غوالن  واوضح ان هذا التحالف اصبح مكشوفا للعيان بشكل ال يدع مجاال للشك حول من يقف وراء هذه 

المنظمات االرهابية.

الدعم الكامل لعملية غصن الزيتون

وتم اختتام المؤتمر بعبارة نحن نريد الصلح والعدالة ولكننا نعلم ان هذا لن يتحقق بدون دحراالمبريالية واجتثاث 
جذور وكالئهم من منظمات ارهابية دموية، ولذلك نعلن ان الحرب التي تخوضها تركيا ضد االرهاب ووقوفها 
بوجه االمبريالية لهو مدعاة للفخر ولذلك فاننا بدون استثناء ندعم عملية غصن الزيتون في عفرين ونقول 

لجنودنا كان اهلل بعونكم، ونؤمن بقدرة جنودنا على دحر القوى االمبريالية و تركيعهم.

يالتشين:» معنويات جناق قلعة ستفشل كل المخططات االمبريالية« 
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بلغة  بالحديث  للجميع.  كريمة  حياة  توفير  اجــل 
القلوب، يمكننا أن نحارب جميع مشاكل االنسانية 
العالمية،  الــعــمــال  مشاكل  رأســهــا  وعــلــى  بفاعلية 
فنحن نتحمل مسؤوليتنا فيما يخص عدالة التوزيع 
البشرية  للمجتمعات  والطمأنينية  االمــان  وتحقيق 
جمعاء”. واختتم يالتشين خطابه بدعوة المشاركين 
والتنفاس  والــعــمــل  “االنـــســـان،  المسمى  للمؤتمر 
العالمي” و المزمع عقده بتاريخ 3-5 مايو/ايار 

من الشهر القادم.
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افتتاح اعمال شهادة التدريب »العمل النقابي الدولي والسياسة 
االجتماعية«

بــحــضــور الــســيــد عــلــي يالتشين رئــيــس اتــحــاد نــقــابــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
)Memur-Sen(، تم افتتاح اعمال برنامج شهادة التدريب »العمل النقابي 
الدولي والسياسة االجتماعية« في معهد تركيا والشرق االوسط لالدارة العامة 

.TODAIE

بدأ افتتاح الدورة الثالثة لبرنامج شهادة التدريب »العمل النقابي الدولي والسياسة 
دولــة،  التــحــادات 24  الخارجية  العالقات  الــذي يضم مسؤولي  االجتماعية« 
والسياسة  الــدولــي  النقابي  العمل  »شــهــادة  بعنوان  لمدة شهر  والــذي سيستمر 
االجتماعية«  بحضور السيد علي يالتشين رئيس اتحاد نقابات موظفي القطاع 
العام )Memur-Sen(، والمدير العام لمعهد تركيا و الشرق االوسط لالدارة 
انـــدر أصـــالن بــاالضــافــة الــى المشاركين وبعض  ــور  الــعــامــة TODAIE أونـ
االداريين. وقال يالتشين مخاطبا الحضور:«نواصل كاتحاد مامورسان عملنا 
خطوة   على  اليوم  نقدم  التعاون  هــذا  من  وكجزء  والتعاون،  التعليم  باتفاقيات 
تعاوننا وتبادل  لتعزيز  المنوال  فعالياتنا على هذا  اخــرى متواضعة وستستمر 

الخبرات فنحن نولي اهمية لذلك«.

نعمل لتكون العدالة والرحمة ركيزة اساسية في عالمنا

يالتشين :”نولي  البرنامج اضــاف  وفــي معرض حديثه عن اهمية هــذا 
اهمية بالغة لمثل هذه البرامج لوجود العديد من المشاكل، ولذلك نحن 
بصدد تشكيل ارضية مشتركة للتغلب على هذه المشاكل. ففي عالم يوجد 
فيه 7 مليار انسان، يوجد انسان جائع ضمن كل 7 اشخاص، وثروة 3 
عائالت تفوق الناتج المحلي االجمالي لـ 46 دولة حول العالم. وكنتيجة 
للحروب الوحشية يوجد 400 مليون يتيم حول العالم، فالذين ُيقتلون في 
هذه الحروب اليعبتربهم البعُض اكثر من مجرد ارقام”. و في اشارة الى 
النظام العالمي الغير عادل قال يالتشين:” تقرير انتهاكات حقوق اإلنسان 
أقل قيمة من تقرير سعر الفائدة للبنك االحتياطي الفيدرالي. هناك مشكلة 
في عدالة التوزيع العالم ولذلك هناك أيضا ثالثة مطالب للتغلب على هذه 
المشاكل من قبل  للنقابات في العالم اال وهي العدالة الرحمة والمشاركة 
العادلة. واضــاف يالتشين: نحن ال نعمل من اجل انفسنا فقط بل من 

اصالن:”نفتخر باستضافة نقابيي المستقبل”

قال السيد أونور اندر أصالن المدير العام لمعهد 
TODAIE تركيا والشرق االوســط لــالدارة العامة

مخاطبا الحضور:”نستضيف االن مشاركين من 
البرنامجين  الى  البرنامج اضافة  دولــة، هذا   24
الــســابــقــيــن مـــا هـــي اال مــصــدر لــلــفــخــر لــيــس لنا 
كأكاديمية الشرق االوسط فحسب بل ايضا التحاد 
مامورسان كذلك. االن لدينا اصدقاء من نيبال الى 
نأمل  الى غامبيا و نحن  باكستان  الجزائر ومن 
ان نستضيفهم بشكل يليق بصداقتنا معهم. ولذلك 
نسعد بتقديم خدماتنا للمنطقة ولهذا البرنامج الذي 
للتعريف  وسيلة  سيكون  و  شهر  لــمــدة  سيستمر 

بتركيا و العمل النقابي فيها”.



نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018

 77 | مامورسان

و  العالمية«  المنافسة  ظــل  فــي  العمل  المسمى«واقع 
المزمع عقده فــي 5-3 مــايــو/ايــار مــن الــعــام الجاري 

بتمثيل دولي واسع النطاق.

ورافــق نائب الرئيس السيد محمد امين اسن كل مدير 
الــعــالقــات الــدولــيــة الــســيــد عــثــمــان طــيــمــورتــاش منسق 
الــعــالقــات الــخــارجــيــة فــي اتــحــاد »مـــامـــورســـان« ونــهــاد 

اكصن خبير العالقات الخارجية في االتحاد.

:«مــن الضروري زيــادة التعاون النقابي والتضامن فيما بيننا، وفي خضم هذا 
التعاون اود التأكيد على مجموعة من المبادئ، نحن نتطلع الى شراكة فعلية 
الــقــوي بالضعيف، ونحن كاتحاد  وتــعــاون حقيقي عوضا عــن ضغط  وتحكم 
الــى جنب وتبادل  المسير جنبا  بل  التزعم  ليس  الرئيس  مبدئنا  »مــامــورســان« 
الخبرات«. و في الختام قدم اسن هدية للرئيس بابلو ميشيل وهنأه على اعادة 

انتخابه في ختام مؤتمر »نحو التوحد«.

زيارة األوروغواي

وفي المحطة الثانية قام الوفد بزيارة مقر االتحاد العام لنقابات عمال اوروغواي 
)PIT-CNT(، و هنا قام الوفد باالجتماع مع منسق العالقات الخارجية في 
االتحاد  فرناندو غامبريا و الذي يشغل منصب االمين العام لتجمع اتحادات 
اتحاد  لتبادل االفكار و ايصال فكرة عامة عن   )CCSCS( الالتينية امريكا 

»مامورسان« وواقع العمل النقابي.

زيارة الوفد للبرازيل

في مستهل الزيارة للبرازيل قام الوفد بزيارة مركز االتحاد العام لعمال البرازيل 
)UGT( لــتــبــادل وجــهــات الــنــظــر، اضــافــة الــى ذلــك تــم التباحث فــي الــشــؤون 
االجتماعية والسياسية لتركيا والبرازيل خالل اجتماع اللجنة التنفيذية. وتم ايضا 
التباحث التعاون بين االتحادين واهــداف النهضة للعام 2030 ودور االتحاد 
العام لعمال البرازيل فيها. وبــدوره قام الوفد بدعوة الهيئات التي زارهــا للمؤتمر 
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زيارة وفد »مامورسان« لالتحادات النقابية 
في امريكا الالتينية

قام نائب الرئيس لالتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
برفقة وفد  اســن  امين  العام )neS-rumeM( محمد 
من قسم العالقات الدولية بزيارة االتحادات النقابية في 

امريكا الجنوبية.

بوتيرة متسارعة يقوم اتحاد »مامورسان« بعقد العديد من 
الفعاليات الدولية، وكان اخرها زيارة نائب الرئيس السيد 
محمد امين اسن للعديد من الــدول شملت األرجنتين، 
واألوروغــواي والبرازيل، بدوره قام اسن بدعوة الهيئات 
الــتــي زارهــــا للمؤتمر الــمــســمــى«واقــع الــعــمــل فــي ظل 
المنافسة العالمية« والمزمع عقده في 3-5 مايو/ايار 

من العام الجاري بتمثيل دولي واسع النطاق.

مشاركة الوفد بمؤتمر في االرجنتين

المحطة  أيـــرس  بــيــونــس  االرجنتينية  الــعــاصــمــة  كــانــت 
األولى للوفد، وشملت الجولة مشاركة الوفد في المؤتمر 
النقابي«  العمل  وتحديات  العمالة  »مستقبل  المعنون 
 ،)A-ATC( بتنظيم من قبل االتحاد المستقل للعمال
وخــاطــب اســن الحضور فــي كلمة قــائــال:« ان للعمل 
النقابي لغة مشتركة اال وهي لغة العمل، وهي كافية 
واجتماعنا  االرض،  بقاع  جميع  في  الفعال  للتواصل 
هنا اليوم جاء نتيجة لكفاحنا المشترك«. واضاف قائال 

اللجنة الشبابية تسطع كالنجم في السماء

واشــاد نائب الرئيس السيد كوناي قايا بجهود اللجنة الشبابية وقــال:« ان تركيا 
كدولة على مدار االف السنوات تقدمت دائما بالكثير من الخطوات في سبيل 
تعزيز االخوة و الصداقة، واشار الى ان هذا البرنامج يعتبر فاتحة خير لتعزيز 
الدبلوماسية  لتعزيزالعالقات  الــدول اضافة  بين  المحبة  اواصــر  التعاون وتقوية 

والثقافة المتبادلة. 

واضاف قايا »تقوم اللجنة الشبابية في اتحاد مامورسان بحذو خطوات ملموسة 
وتحقيق برامج في غاية االهمية. واعتقد ان هذا البرنامج بالغ االهمية لما يؤسسه 
من تحقيق للوحدة وبذلك تتألق اللجنة الشبابية مثل النجوم من بين العديد من 
المؤسسات الشبابية في تركيا« واختتم قايا حديثه بشكرالشباب وجميع الحاضرين 
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لهذا العمل«. و اردف قائال :« ان المؤسسات الدولية 
بحاجة العــادة الهيكلة في ضــوء التطورات الحاصلة 
مــؤخــرا، ولــذلــك يجب على الجميع فــي هــذا العالم ان 
يكون فعاال، ليس في عالقاتهم مع تركيا فحسب بل في 

كل المحافل الدولية«. 

هنالك حاجة ملحة للقيادة رصينة

هذا وشدد تشاوش اوغلو على الحاجة  للقيادات الرصينة 
كاالسالموفوبيا  الظواهر  من  للعديد  التصدي  ووازنـــة 
ومعاداة السامية والالجئين التي اصبحت تقف كعائق 
في وجه كٍل من المجتمعات المسلمة واالوروبية على 

حٍد سواء.

انطالق »أكاديمية القيادة للطالب الدوليين«

برعاية االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( ممثال بنائب 
الرئيس السيد كوناي قايا وتنظيم اللجنة الشبابية لالتحاد، شارك وزير الخارجية 
السيد مولود تشاوش اوغلو في افتتاح »اكاديمية القيادة للطالب الدوليين« للعام 
2018، والتي تنظم كل عام للطالب الدوليين الدارسين في الجمهورية التركية 

لتعزيز مهاراتهم القيادية.

انقرة  العاصمة  الدوليين« في  للطالب  القيادة  فعاليات »اكاديمية  اليوم  انطلق 
بمشاركة وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو، الذي بدوره وجه حديثه للحضور 
قائال: »ان اتحاد مامورسان ال يركز فقط على امتيازات الموظفين بل انه يولى 
الباهر  النجاح  ُيكتب  للسياسة االنسانية واالجتماعية، وأتمنى ان  بالغة  اهمية 
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أَسن يشارك في الجمعية العامة التحاد النقابات المستقلة في البوسنة الهرسك

قال نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( في كلمة القاها خالل مشاركته في اجتماع الجمعية العامة التحاد 
النقابات المستقلة في البوسنة و الهرسك :»اننا نعيش في عالم يسعى الضعاف العمل النقابي وكسر قوة الحركة العمالية، ولذلك يجب علينا 
توحيد جهودنا لمواجهة مشاكل العمال«. ويذكر ان اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر تم عقده في البوسنة بمشاركة واسعة من مؤسسات 

المجتمع المدني من كرواتيا، ومقدونيا، والجبل االسود وصربيا، وتركيا.  

دعا أَسن مخاطبا الحضور باجتماع الجمعية العامة التحاد النقابات المستقلة في البوسنة والهرسك الى توحيد الصف النقابي على الصعيد 
الدولي قائال :«اننا نعيش في عالم يسعى الضعاف العمل النقابي وكسر قوة الحركة العمالية، ولذلك يجب علينا توحيد جهودنا لمواجهة مشاكل 
العمال«. وأعرب أَسن عن سعادته بتواجده بين المواطنين البوسنيين، وعن تمنياته بنجاح هذا المؤتمر. كما واكد على دور النقابات المقدس 
في الدفاع عن حقوق العمال، ومحاربة الفقر والظلم. مضيفا:«من وجهة نظرنا، ان حماية حقوق العمال هو مماثل تماما للدفاع عن حقوق 
جميع الناس ولكننا مع االسف نعيش في دنيا تسعى الضعاف العمل النقابي وكسر قوة الحركة العمالية ولذلك يجب علينا توحيد جهودنا 

لمواجهة مشاكل العمال«.

وآكد أَسن على دعم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( التضامن في العمل النقابي قائال:«اننا سوف نبقى دائما 
متضامنين بجانب اخواننا النقابيين في البوسنة. فالبوسنة لها مكانة خاصة عند تركيا، فنحن نتشارك نفس التاريخ والتقاليد والقيم، ولذلك انا 

سعيد جدا لتواجدي بين اخوتنا البوسنيين واتمنى ان يكون اللقاء وسيلة للخير واتمنى له النجاح«.

وعلى هامش الجمعية قام أَسن والوفد المرافق له باجراء لقاءات ثنائية مع كل من الرئيس العام التحاد CATUS الصربي السيد لوبيسالف 
اوربوفيتش، ومستشار التعليم في اتحاد AVISNOST السيد فاسي اتي  الصربي، اضافة الى ذلك التقى بالسيد دوسكو زاروبيكا رئيس اتحاد 

SSCG في الجبل االسود.
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واعرب رئيس الوزراء البوسني هاشم تاجي كذلك عن 
ســعــادتــه بــتــواجــد نــائــب رئــيــس اتــحــاد مــامــور ســـان في 
هذا اللقاء، ومباشرة بعد االحتفال عقد السيد طونبول 
اجتماعا مع كل من رئيس نقابة تريبتشا  شكري ساديكو 
و رئيس نقابة التعدين االلبانية  كزيم كااليا وناقشوا سبل 

تعزيز التعاون بين النقابات.

اعالن الميثاق العام

العام 1989  من  فبراير/شباط  من شهر  الــ 20  في 
خاض عمال نقابة تريبتشي البالغ عددهم 1300 عامل 
اضرابا لمدة 8 ايــام، كان هذا االضــراب بمثابة اولى 
كوسوفو  واستقالل  الديمقراطية  الخطوات على طريق 
بتضمنه على بعض المطالب السياسية، وبمجرد قبول 
االدارة اليوغسالفية واعطائها وعدا تم اعتقال واطالق 
النار على جميع المشاركين في هــذا االضـــراب. هذا 
االضراب الذي امتد من 20-28 فبراير/شباط 1989 
شكل لبنة اساسية في تحقيق االستقالل لكوسوفو، و 
لذلك يتم تنظيم فعاليات مختلفة في 20-28 فبراير من 

كل عام لتخليد ذكرى االضراب.

طونبول يحضر الذكرى الـ29 العالن الميثاق العام لنقابة عمال 
تريبتشا

بحضور رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي  ووزيــر االقتصاد واقــارب ضحايا 
مناجم عمال تريبتشا، نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( السيد حاجي بيرم طونبول يشارك في اعمال الذكرى التاسع 

والعشرون العالن الميثاق العام لنقابة تريبتشا للمعادن في كوسوفو. 

حيث عبر طونبول عن مدى سعادته لتواجده بين جميع عمال تريبتشا ومشاركتهم 
في هذا يومهم الخاص قائال:» باسمي واسم الديمقراطية وباسم اتحاد مامورسان 
اتقدم بالتحية وخالص التمنيات بالنجاح لمنتسبي نقابة تريبتشا للمعادن وهم الذين 
دفعوا ثمن هذه الحرية في الماضي، والنقابات هي من اهم عناصر الديمقراطية 
والحرية، وقــد ادركــنــا ذلــك مــرة اخــرى خــالل محاولة االنــقــالب في 15 تموز/

يوليو2016 ، ففي تلك الليلة قام كل المنتسبين للنقابة بالنزول للميادين من اجل 
الوقوف بجانب بلدهم«. 

وتطرق طونبول للعالقات الثقافية والتاريخية المتينة بين الشعبين وقال:«قد تكون 
تركيا وكوسوفو والبانيا ثالث دول مختلفة ولكنهم على قلب رجل واحد«.
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االجتماع الـ 37 للهيئة االستشارية التركية االوروبية المشتركة في أضنة

)Memur-Sen( بمشاركة رئيس االتحاد العام  لنقابات موظفي القطاع العام
السيد علي يالتشين  وممثلي االتحادات النقابية وأرباب العمل  والمجتمع المدني، 
انطالق اعمال اجتماع الــ  37 للجنة االستشارية  المشتركة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية بين االتحاد األوروبي وتركيا )KIK( في مدينة أضنة.

حيث ناقش المجتمعون عدة قضايا هامة من ضمنها مناقشة العالقات التركية 
االوروبية، والمجتمعات المدنية، ودور تركيا في حل ازمة الالجئين، والعمل وعالم 
االعمال ومستقبلهم في تركيا واالتحاد االوروبــي، و قضايا التنمية المستدامة، 

وتــحــديــث االتــفــاقــيــة الــجــمــركــيــة،  وغــيــرهــا مــن القضايا 
المهمة. 

ودعا يالتشين في كلمة القاها خالل الجلسة الخاصة 
بحقوق النقابات في القطاع العام النقابات العمالية في 
المنضوية تحت  المتقدمة  ــــدول  وال االوروبــــي  االتــحــاد 
مظلة االتحاد االوروبي ان تبذل جهدا في دعم العمل 
النقابي في تركيا قائال:»نحن ننتظر موقفا داعما من 

االتحاد االوروبي وليس معيقا ومانعا«.

واكيد يالتشين على اهمية الحق في االضراب و قال: 
» انه لمن المهم ان يفتح البيروقراطيون نوافذ الحوار 
فــوات  قبل  الموظفين  مــع  بخصوص حــق االضــــراب 

االوان«.
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طفلة  حاليا 417  منهم  يــتــواجــد  عــام 2017   حتى 
داخل السجون اضافة الى 6736 سيدة.

وقالت اوجــال :»ان هــذه القافلة تحمل اســم الضمير 
ما  مــارس   8 العالمي  الــمــرأة  يــوم  بمناسبة  والمنظمة 
هي اال اليقاظ الجميع و تعريفهم بما يقع علي النساء 
من ظلم واستغالل بسبب الحروب واردفت قائلًة:«اننا 
لما  الضمير  اعمال  فيها  يتم  دنيا  في  نعيش  كنا  لو 
واجهنا هذا القدر من القتل و العنف  و لما شهدنا قتل 

االطفال كذلك«.

اللجنة النسائية ُتحيي يوم المرأة العالمي على طريقتها

بمشاركة منظمات حقوقية وانسانية دولية من 55 دولة، نظمت اللجنة النسائية 
في االتحاد العام لنقابت موظفي القطاع العام )Memur-Sen( في يوم المرأة 
العالمي حملة تضامنية من النساء واالطفال المضطهدين في سوريا. وذلك من 
خالل تسيير قافلة »الضمير« من جميع المدن التركية الى مدينة هاتاي المطلة 
اللجنة  اوجــال رئيس  السيدة حبية  قالت  السورية. حيث  التركية  الحدود  على 
النسائية في االتحاد العام لنقابت موظفي القطاع العام )Memur-Sen( خالل 
االنسانية،  االمــل في  ُيفقد  الصحفي:» سنتواجد في هاتاي حتى ال  المؤتمر 
يجب ان يسمعنا كل اصحاب الضمير االنساني بعيدا عن كل االيدولجيات 
القابعات  السوريات  النساء  جميع  لتنال  الالزمة  التدابير  كافة  باخذ  ونطالب 

خلف القضبان حريتهن و حمايتهن من الحرب«. 

واضافت اوجال بان االطفال و النساء كانوا ضحايا للحرب الدائرة في سوريا منذ 
عام 2011 حالهم كحال ما يقارب مليون شهيد سقطوا على يد النظام وحلفاؤه  
ُأجبروا  الذين  االبرياء  من  الماليين  الى  اضافًة  السورية،  الثورة  انطالق  منذ 
على ترك منازلهم وقراهم طوال فترة الحرب. فحسب منظمات حقوق االنسان 
العالمية فقد تم اعتقال 13.581 سيدة منذ اندالع الحرب في مارس/2011 
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زيارة موزمبيق

اجــتــمــع طــونــبــول مــع اتــحــاد الــعــامــلــيــن فــي موزمبيق 
الــتــعــاون  تــقــويــة  عــلــى  الــتــأكــيــد  وتـــم   ،)OTM-CS(
وتفعيل العمل النقابي واالنشطة الرامية لتعزيز ذلك. 
برنامج  يخص  فيما  النظر  وجهات  تبادل  ايضا  وتــم 
قــدم وفد  المعنية. كما  النقابي مع االطــراف  التدريب 
في  العاملين  التحاد  دعــوة   )Memur-Sen( اتحاد 
االنسان  منتدى »  موزمبيق )OTM-CS( لحضور 
و العمل في ظل المنافسة العالمية« المقرر عقده في 
شهر مايو/2018. كما واجتمع طونبول مع كل السيد 
كيزلتان  زينب  موزمبيق  في  التركية  والسفيرة  مابوتو 
وتباحثوا بخصوص تقوية العالقات الثنائية بين تركيا 

و موزمبيق.

زيارة موريشوس

المحطة االخــيــرة لــطــونــبــول والــوفــد الــمــرافــق لــه كانت 
مــوريــشــوس. حــيــث تــم عــقــد جــلــســات عــمــل مــع اتــحــاد  
نقابات عمال موريشوس )MLC(. وهنأ طونبول جهود 
اتحاد نقابات عمال موريشوس في الدفاع عن حقوق 
النتخابه  حنفي  محمد  السيد  للرئيس  بــارك  و  العمال 

رئيسا لالتحاد مرة اخرى.

هذا وشــارك طونبول في حفل افتتاح جمعية الصداقة 
التركية الموريسية، افاد بسعيه الحثيث من باب تقوية 
الوقت.  نفس  في  ايضا  والدولتين  االتحادين  عالقات 
وفي سياق اخر اشار طونبول الى ان سياسة النهوض 
باالنسان وحل مشكلة سوء توزيع الدخل تمر عبر تغيير 

النظام الحالي واالستعاضة باالفعال عن االقول.

جولة نقابية لوفد مامورسان في مدغشقر، موزمبيق و موريشوس

برئاسة السيد حاجي بيرم طونبول نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام )Memur-Sen( قام وفد مامورسان باجراء زيارات نقابية لكل 
مــن مدغشقر، موزمبيق و مــوريــشــوس.  تأتي هــذه الجولة فــي اطــار توسيع 
وتطوير العالقات النقابية الدولية من آجل  تعزيز العالقة بين أطراف االنتاج 
على  والمحافظة  العمل  بيئة  تطوير  اجــل  من  االجتماعي  للحوار  وانتهاجها 

الحقوق العمالية.

زيارة مدغشقر

فــي الــبــدايــة اجتمع السيد حــاجــي بــايــرام تــونــبــول بــقــادة اتــحــاد عــمــال مدغشقر 
 )Memur-Sen( بهدف تقوية اواصر التعاون المشترك بين اتحاد )FISEMA(
مدغشقر جوزيه  عمال  التــحــاد  الــعــام  بحضوراالمين  مدغشقر.  عمال  واتــحــاد 
راندرجانسولو. تم عقد جلسة عمل للتباحث بخصوص تعزيز التعاون المشترك 
بين االتحادين و تكثيف برامج التعليم النقابي. وفي سياق اتفاقية جنوب - جنوب 
للتعاون تم اقتراح تشكيل شبكة تضامن لتلبية احتياجات العاملين والتغلب على 
مخاوفهم، وتم االتفاق ايضا على تشكيل شبكة اضامن بين اتحاد عمال مدغشقر 

)FISEMA( واتحاد )Memur-Sen( من اجل جبهة تضامن عالمية.
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دعوات اليتامى، ذخٌر لنا

اتحاد »مامورسان« يقدم جهدًا كبيرا في سبيل دعم هذا 
النوع من االنشطة. وأشــار الى ان المنظمات النقابية 
عــادًة ما تهتم بشؤون العمال وتبذل الجهد في تحمل 
المسؤوليات االجتماعية، و لكن واالتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام  )Memur-Sen( اضافة الى 
ــذه الــمــســؤولــيــات ايــضــا مــجــاالت  ذلـــك تتحمل مــثــل هـ
اجتماعية مختلفة.  النها منظمة تأسست على تصور 
حضاري وقيامها كان على اساس القيم، ولذلك فانه ال 
تدخر جهدا الخذ زمام المبادرة ألي عمل خيري كلما 
سنحت الفرصة. أضاف:» مبدئنا  لون الدموع واحٌد في 
كل بقاع االرض، من البوسنة لوسط اسيا و من افريقيا 
الى كوباني، ومن فلسطين الى تلعفر اينما ُوجدت بقعة 
ساخنة فاننا سنتواجد هناك لتقديم المساعدة. وشدد على 
اليهم سواسيًة  النظر  و  المظلومين  بين  التمييز  عــدم 
اضافة النخراط مامور سان في الكثير من المشاريع و 
لكن مشروع رعاية اليتامى هو اكثرما يبعث الفخر لنا«.

بمشاركة السيد علي يالتشين رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( في البرنامج السنوي الخامس للتعريف بالفصول التي تتنافس 
بفعل الخير من خالل حملة »لكل فصل دراســي صديق يتيم« والمنظمة من 
قبل هيئة االغاثة التركية )IHH( بمدينة اسطنبول، حيث قال يالتشين :«كاتحاد 
مامورسان نعمل كل ما بوسعنا لدعم هذا النوع من االنشطة. نسعى ان نمد يد 

العون لليتامى في العالم الن دعواتهم ذخر لنا«.  

واضاف يالتشين خالل كلمته التي القاها في البرنامج :»نحن نشكر هيئة االغاثة 
التركية IHH التي تمد يد الرحمة لليتامى  في جميع انحاء العالم«. وآكد ان 
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ندين بشدة المجازر الروسية بحق المدنيين في سوريا

تستمر المجازر بحق المدنيين في سوريا على يد قوات النظام السوري الذي 
تدعمه ايران وروسيا، والواليات المتحدة االمريكية ووكالئهم من المنظمات 
االرهابية على مــرآى العالم أجمع من جهة. بينما يغض التحالف الدولي 
بقيادة الواليات المتحدة وروسيا عن الجرائم التي ترتكب من جهة اخرى. 
ودماء االبرياء ُتسال من اجل مصالح القوى االمبريالية و المتأِذ من كل هذا 
هم المواطنين االبرياء. والدولة الوحيدة التي تستضيف ثالثة مليون و نصف 

الجئ سوري وتسعى جاهدة اليقاف نزيف الدم هي تركيا.

تأتي اخبار المجازر من سوريا بشكل يومي، وهذه المآسي ليست اال ارقاما 
لكل اللذين يقفون صمًا عميًا على المآسي التي تحدث في سوريا. في االيام 
االخيرة تم االعــالن والتركيز على ادلب كمنطقة لخفض التصعيد، ولكن 
منطقة ادلب المتحكم بها من قبل التحالف للحد من المجازر بحق المدنيين 

تتعرض لهجمات من النظام و روسيا الداعمة له.

حتى اليوم قــذف االســد المدنيين في مدينة ادلــب المعلنة كمنطقة خفض 
التصعيد باكثر من 70 الف برميل متفجر هو وروسيا الداعمة له،  فقط في 
شهر يناير لوحده تسببت الغارات بقتل 230 شخصا وجرح ما يقارب 1500 
شخص،  ايضا اسفرت الغارات الروسية ليال على منطقة قنفرنبيل وقرية 

ماصاران عن قتل العشرات من االبرياء.

ال تنفك الواليات المتحدة  وروسيا عن انتقاد عن التدخل التركي في سوريا 
في حين انهم يقفون مثل الشيطان االخرس مقابل المجازر التي ترتكب فهم 
يلعبون لعبة القرود الثالثة. فنحن نشهد بحزن االن كيف سرق التعصب 

العرقي القيم االنسانية.

في االمس كانت عملية درع الفرات  واليوم ايضا عبر عملية غصن الزيتون 
تقف تركيا ضد انشاء اي شريط ارهابي يحيط بحدودها كما وتحاول تركيا 
انشاء مناطق امنة بعيدا عن االشتباكات. ولذلك يجب اتخاذ العديد من 

الخطوات في استانا لتوفيراالمن في ادلب.

ولذلك يجب على الدول االمبريالية  التي ال تربطها حدود مع سوريا انهاء 
تدخلها العسكري باالضافة الى التضامن مع الشعب السوري، وترك سياسة 

الحرب االهلية النهاء الظلم.

نحن كاتحاد »مامورسان«  ندعم نضال الشعب السوري المشروع ضد الظلم 
المستمر منذ 7 سنوات من آجل تقرير مصيرهم،  وحريصون كل الحرص 
ان نكون عونا لهم في ضماد جراحهم. لذلك فاننا نجدد دعمنا مرة اخرى اليوم 
كما كان باالمس الخواننا السوريين الماكثين تحت الظلم. وندين بشدة جرائم 
روسيا  والنظام بدون استحياء بحق المدنيين في عموم سوريا ونطالب روسيا 

بااللتزام باالتفاقية التي تحمل توقيعها.
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مثل بي كي كي وبــي واي دي االن امتداد لمكافحة 
داعش في عملية درع الفرات.  فالذي يدعي ارتكاب 
تركيا لجرائم حــرب  وهــي التي تــأوي ثالثة و نصف 
مليون مواطن سوري وتحارب االرهاب، ما هو اال داعم 

ويسعى العطاء الشرعية لهذه المنظمات«.

يجب علي أرمينيا االنسحاب من منطقة كاراباغ

المشتركة  المشكلة  هــو  االرهــــاب  ان  يالتشين  اوضـــح 
الوقوف  الجميع  على  يجب  فلذلك  لالنسانية جمعاء، 
ــلـــى ال  مــتــحــديــن ضــــد االرهــــــــاب والــــقــــول بـــصـــوت اعـ
لالستعمار، وذلك ينطبق علي اقليم كاراباغ المحتل من 
طرف ارمينيا، والدول الكبرى تلعب دورا متناقضا في 
استمراره على هذه السياسة. فكان يجب علي ارمينيا 
االنــســحــاب مــن هــذا االقليم فــي الــمــاضــي. ومــن اجل 
الحفاظ على سالم واستقرار المنطقة يجب انهاء هذا 

االحتالل. 

نشعر بالسعادة لتواجدنا في اذربيجان

وأجرى يالتشين بعد كلمته لقاًء تلفزيونيا مع الصحافة 
االذرية، وعبر يالتشين خالل خطابه الصحافة االذرية 
عن امتنانه لتواجده مع النقابيين من دول شقيقة، وعبر 
عن وقوفه ضد الهيمنة العالمية من قبل بعض االطراف  
وان الصراع مع هذه القوى لهو صراع عالمي يشمل 
الجميع، فكل الصراعات الموجودة حاليا ما هي اال نتاج 
لهذا التفرد والهيمنة. فيجب علينا الوقوف متوحدين ضد 
هذا النظام. و اختتم حديثه قائال:«ان كفاح الحركات 
العمالية ليس كفاحا محليا وانما كفاح على المستوى 

العالمي يجب ان ينخرط فيه الجميع«.

التعاون بين قوى االمبريالية والمنظمات االرهابية

أضاف بالتشين في كلمته خالل تطرقه  لمدى تأثير المنظمات االرهابية على 
حياة الشعوب بصور عامة، وشل عمل المنظمات النقابية بصورة خاصة »ان 
المنظمات االرهابية في منطقتنا داعــش و بي كي كــي/ بي واي دي وغيرها 
من المنظمات االرهابية ما هي اال أجندات للقوى االمبريالية الغاشمة،  فالذي 
يدعم ميليشيات ال بي واي دي الذراع السوري لمنظمة البي كي كي لهو معلوم 
للجميع، فعن طريق تسليح هذه المنظمات االرهابية تسعى بعض القوى لخلق 
طوق ارهابي بمثابة نار ال تنطفئ ابــدا. و علي الرغم من سعي بعض الدول 
العطاء الشرعية لهذه المنظمات عن طريق محاربة داعــش فان كل صاحب 

ضمير حي يرى ويعرف ان هذه ما هي اال االعيب امبريالية«.

تركيا تكافح االرهاب في عفرين

في حديثه عن عملية غصن الزيتون شــدد يالتشين على اهمية توخي الحذر 
واليقظة من ردات الفعل المعارضة للعملية، حيث ان هذه العملية تاتي في اطار 
الدفاع المشروع لتركيا عن حدودها، ولذلك فان القوات التركية موجودة في عفرين 
لمكافحة االرهاب. وأضاف يالتشين: »ان كفاح تركيا ضد المنظمات االرهابية 
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رئيس اتحاد النقابات المستقلة في البانيا يزور اتحاد مامورسان

استقبل رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen(  السيد 
علي يالتشين رئيس اتحاد النقابات المستقلة في ألبانيا )BSPSH( السيد جزيم 
كالشا والوفد المرافق له في مكتبه بالمركز العام. وحضر اللقاء نائب رئيس االتحاد 
)Memur-Sen(  السيد محمد أمين أَسن، ومنسق العالقات الدولية السيد عثمان 

تيمورطاش، وخبيرة العالقات الدولية السيدة يونيلدا راباي.

وأعرب يالتشين عن سروره وارتياحه للزيارة التي قام بها الوفد، التي تأتي في سياق 
تبادل الخبرات في المجال النقابي، مشيدا بدور اتحاد النقابات المستقلة في ألبانيا منذ 
تأسيسه والى يومنا هذا في رعاية مصالح العمال وتحقيق مطالبهم، ودوره النقابي في 

دول البلقان.

ومن جانبه آكد كالشا على أهمية العالقات والتعاون الذي يعود بأحد اسباب نجاحات 
اتحاد النقابات المستقلة في ألبانيا بينه وبين اتحاد )Memur-Sen( ، مشيدا بدور 
اتحاد )Memur-Sen(  في النهوض بالحركات العمالية على المستوى المحلي 
والدولي ونضاله من آجل مطالب وآمال الطبقة العاملة وتحسين وضعها المعيشي 

واالجتماعي في بذل المزيد من الجهد وزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته.  

العام  يالتشين يشارك في المؤتمر  الرئيس 
AHIK التحاد

الــعــام لنقابات موظفي القطاع  شـــارك رئــيــس االتــحــاد 
العام )Memur-Sen( السيد علي يالتشين في اعمال 
عمال  لنقابات  العام  التحاد  الخامس   العام  المؤتمر 
الصحافة  خــالل خطابه  وعــبــر   .)AHIK( اذربــيــجــان 
والنقابيين عن امتنانه لمشاركته في المؤتمر،  ودعمه  
 )AHIK( الكامل  لالتحاد العام لنقابات عمال اذربيجان
الشقيق. مضيفا »ان حكم االقليات في العالم هو سبب 
ــاب، والــصــراعــات، والــحــروب  ــات، وتفشي االرهــ االزمــ

والهجرة«.

واشار يالتشين في كلمته بان هناك العديد من الجهود 
الخماد صوت العمل النقابي. وشدد على اهمية تضامن 
القوى العمالية  وان يولوا االهتمام لهذا النضال علي 
الصعيد الدولي. واضاف »ان حكم االقليات في العالم 
ـــاب، والــصــراعــات،  ـــات، وتفشي االرهـ هــو سبب االزمـ

والحروب والهجرة«.

وآكد يالتشين على ان السياسة العالمية الحالية مصدرها 
االمبريالة، وانها اكبر مشكلة قائمة في عالمنا الحديث، 
ــي  الــعــنــف والــحــرب  والــلــغــة الــســيــاســيــة لــالمــبــريــالــيــة هـ
واالرهاب. ومن آجل العمل معا وتحقيق العدالة يجب 
استخدام عباراٍت اكثر شجاعة بوجه هذه السياسة. واننا 
كاكبر منظمة عمالية في تركيا نقف جميعا عند هذه 
النقطة  ونؤكد على وقوفنا  منذ نشأتنا ضد كافة الحجج 
المفتعلة لتقويض استقاللية الشعوب وضمان هيمنة هذه 

القوى.
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الشقيقين والعمل على تطبيق بروتوكالت التعاون الموقعة 
بينهما في وقت سابق. 

وفي إطار زيارة وفد اتحاد »مامورسان« لالتحاد العام لعمال 
الكويت، قام الوفد بزيارة إلى المقر الجديد لمعهد الثقافة 
العمالية، حيث إطلعا على آخر المستجدات ورافقهماا في 
الزيارة رئيس االتحاد العام السيد محمد جمعان الحضينة 
والسكرتير العام السيد محمد عبد هلل العراده، وأمين الشئون 
الثقافية واالجتماعية في االتحاد العام السيد عقاب جزا 
الحربي. كما وقام الوفد بزيارة المقر الجديد لمجلة العامل 

واالطالع على اصدارات المجلة. 

العام  الذهبي لالتحاد  اليوبيل  اتحاد »مامورسان« يشارك في 
)KTUF( لعمال الكويت

بدعوة من االتحاد العام لعمال الكويت السيد محمد جمعان الحضينة، زار نائب رئيس 
االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد محمد أمين أسن 
يرافقه مسؤول العالقات العربية السيد حسين بهجت الكويت للمشاركة في اليوبيل 

الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس االتحاد العام لعمال الكويت. 

حيث بدأ الوفد جولته النقابية في الكويت بزيارة رئيس االتحاد العام لعمال الكويت السيد 
محمد جمعان الحضينة والسكرتير العام السيد محمد عبداهلل العرادة واعضاء المجلس 
التنفيذي لالتحاد. وقدم وفد اتحاد مامورسان  التهاني والتبريكات للرئيس واعضاء 
المجلس التنفيذي بالمناسبة، وتم تبادل الحديث حول العالقات الثنائية بين االتحادين 

  مامورسان | 64



نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018

اتقافية ودية للعالقات الثنائية حول حركة عمالية مستقلة 
تتمتع بالحقوق و الحريات النقابية. و إقامة عالقات 
مشتركة على المدى الطويل أساسها االحترام المتبادل. 
و ذلك عبر األخذ في االعتبار ضمان: ظروف عمل 
إيجابي في  تغيير  الدولي و  التفاهم  معقولة و تعزيز 
الوضع اإلقليمي و الدولي و المتغيرات الجارية اآلن في 
االقتصاد العالمي. االتفاقية امضاه عن االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
محمد بيرك طوطار نائب الرئيس العام، وعن االتحاد 
العام للعمال الجزائريين )UGTA( السيد عجابي االمين 

الوطني المكلف بالعالقات الخارجية والهجرة.

توقيع اتفاقية بين »مامورسان« واالتحاد العام للعمال الجزائريين

تلبية لدعوة االمين العام  لالتحاد العام للعمال الجزائريين  )UGTA( السيد عبد المجيد 
 )Memur-Sen(  سيدي السعيد، رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
السيد علي يالتشين والوفد المرافق له يزور الجزائر، ويبرم اتفاقية مع االتحاد العام 
للعمال الجزائريين )UGTA(  للتعاون المشترك حول تبادل الخبرات في الحياة العمالية 
والحركة النقابية والقضايا العادلة والسعي إلى مساعدة شعبي ومنظمات البلدين تركيا 

و الجزائر في بناء عالقات ثنائية. 

وبدأت الزيارة باللقاء بالسيد عبد المجيد سيدي السعيد و في مقر االتحاد العام 
للعمال الجزائريين )UGTA(  وتم استقبالهم واألمناء الوطنيين السيد عجابي 
صالح ، السيد صقر سليمان ، السيد تلي عشور والسيد فرحات شابخ األمين 
الــدروع بين االتحادين. وزيــارة  التربية، وتبادل  الوطنية لعمال  العام لالتحادية 
مكتبة االتحاد العام، والمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية التابع لالاتحاد 
العام للعمال الجزائريين )UGTA( وااللتقاء مع األمين الوطني المكلف بالتدوين 

ومديرة المعهد االسيدة  قجور فضيلة واألمناء العامون لالتحاديات الوطنية. 

حيث تطرق الجانبين في المعهد إلى سبل تعزيز العمل في المجال النقابي وتنسيق 
قليميا ودوليا. والتوقيع على  المواقف في القضايا ذات اإلهتمام المشترك وطنيا واإ
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ومــيــثــاق الــســام والــمــصــالــحــة 2005. بــاالضــافــة الــى 
برنامج االنعاش االقتصادي ثم برنامج دعم الخماسية 
التي شهدت توقيع اول عقد اجتماعي واقتصادي بين 
االقطاب الثالثة الحكومة والنقابات وارباب العمل سنة 
2006، ثم التوقيع على العقد االقتصادي والجتماعي 
للنمو سنة 2014 . وكــان االتــحــاد المخول في هذه 
االتفاقية االتحاد العام لعمال الجزائريين حيث يبلغ عدد 

اعضائه 2.735.925 منخرط. 

بعد مطالبات االتحاد العام للعمال الجزائريين التي تقدم 
بها للحكومة بضرورة تمرير القانون االساسي للوظيفة 
العمومية لما له من أهمية في تنظيم والتكفل بموظفي 
القطاع العام. تم اصدار »االمرية 06/03« في سنة 

 .2006

وقد عرف العمل النقابي في قطاع الوظيفة العمومية 
حــالــة عــدم اســتــقــرار فــي معظم قطاعاته األمـــر الــذي 
ونقابات  اإلدارة  بين  التواصل  عمليات  فــي  سلبا  اثــر 
القطاع العام ويظهر ذلك جليا في عدد االحتجاجات 
الوظيفة  قطاعات  مختلف  عرفتها  التي  واإلضــرابــات 
الصحة  وقــطــاع  التربية  قــطــاع  غـــرار  على  العمومية 
و  المسبق  التقاعد  حــول  الـــخ...  المحلية  والجماعات 
القوانين الخاصة التي عرفت العديد من االختالالت و 
اإلجحاف في حق بعض الفئات. إن تعدد النقابات أدى 
إلى انقسامات وسط العمال وخلق أجواء مشحونة أثرت 
االجتماعية  المهنية  مطالبهم  تحقيق  و  وحدتهم  على 
وهذا الستغنائهم على أسلوب الحوار كخيار استراتجي 

لتحقيق مطالب العمال.

نظرًا ألهمية هذه اآللية، فإن المشرع الجزائري وعلى 
غــــرار الــتــشــريــع الـــمـــقـــارن، نــظــم االتــفــاقــيــة الــجــمــاعــيــة 
مــن خــالل الــبــاب الــســادس مــن الــقــانــون رقــم 11-90 
ومحتواها  أطــرافــهــا  فــحــدد  العمل،  عــالقــات  المتضمن 
وكــيــفــيــة تــنــفــيــذهــا، وحــــدد أحــكــامــا جــزائــيــة لمخالفتها. 
للحوار  قانونية  ترجمة  باعتبارها  الجماعية  فاالتفاقية 
االجتماعي بين األطراف االجتماعية تعد وسيلة ناجعة 
في تكييف قانون العمل مع الواقع االقتصادي وتشريع 
العمل الجزائري على غــرار تشريعات الــدول األخــرى، 
جعل من االتفاقية الجماعية وسيلة في صالح أطراف 

عالقات العمل، لتنظيم ظروف وشروط العمل.

إلى إعــادة تعريف حرية الدين والعبادة وتنظيم تأمين صالة الجمعة لموظفي 
القطاع العام بأريحية حيث تم تضمينه إلى نصوص اإلتفاقيات الجماعية وتم 
مشاكل  طـــرح   بــل  فقط  للموظفين  المالية  الحقوق  تتضمن  الئــحــة ال  تشكيل 

الموظفين الحكوميين والسعي إلى حلها. 

العمل النقابي  في الوظيفة العمومية الجزائرية

 العمل النقابي في الجزائر ولد من رحم الثورة المسلحة ضد االستعمار الفرنسي 
عام 1956 بعد قيام التنظيمات النقابية القرنسية بعدم استجابة متطلبات العمال 
نقابة وطنية تتوفر فيها جميع االمكانيات  الجزائريين. فكان البــد من تأسيس 
البشرية والمادية من شأنها اعطاء دافع جديد لنضال الشعب الجزائري للتخلص 
من النظام االستعماري. فاطلقت بذرة االتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعدها 
قام االتحاد بتعبئة الطبقة العاملة حول جبهة التحرير الوطني، وقدم التضحيات 
الجسام من اجل انتزاع االستقالل السياسي للشعب الجزائري. وبعد االستقالل 

ايضا كان له الدور االكبر في تجنيد العمال لتشييد البلد وتنميته. 

وفي مرحلة الثمانينات ترك االتحاد العام للعمال الجزائريين بصماته في عملية 
استقاللية المؤسسات ومرحلة التحول نحو اقتصاد السوق بداية تسعينات القرن 
الماضي. كما وقف ضد حل المؤسسات االقتصادية العمومية ايضا. وكانت 
الجزائر تمر بمرحلة عدم االستقرار االمني والصعوبات االقتصادية والمالية. 
حيث لعب االتحاد العام للعمال الجزائريين دورا فاعال في تطبيق اجراءات التهدئة 
االمنية والسياسية من خالل المشاركة في تطبيق قانون 1999 الوئام المدني 

  مامورسان | 62



نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018

 61 | مامورسان

ألف موظف، وفقًا لذلك فان 71.64% من موظفي 
ووفق  للنقابات،  منتسبين  هم  تركيا  في  العام  القطاع 
العام  االتحاد  يتجاوز عــدد منتسبي  نفسها  المعطيات 
لموظفي القطاع العام »مامورسان«، التي تعتبر مظلة 
عليا لنقابات الموظفين الذي يضم 1 مليون  منتسب، 
ووفـــقـــًا لــذلــك أّن حــوالــي 38% مــن مــجــمــوع موظفي 
الدولة و54%  من مجموع الموظفي الدولة المنتسبين 
للنقابات هم أعضاء في النقابات المنضوية تحت اتحاد 

»مامورسان«.

العمل النقابي لموظفي القطاع العام شهد نقلة نوعية مع 
إصدار قانون رقم 4688 الخاص بالنقابات وموظفي 
القطاع العام الذي تم إصــداره في عام 2001 والذي 
تاريخ  النقابي في  التغير  نوعية من  نقلة  بعده  شهدنا 

الحركات العمالية خالل الـ 17 سنة األخيرة. 

بــعــد قــيــام حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بتعديالت 
دستورية، والتي قدمت فرص قانونية واسعة من خالل 
التصور الذي قدمته مؤسسات اإلتحاد األوروبي عبر 
الــحــريــات التي  تقديم عــدد مــن اإلنفتاحات فــي قطاع 
النقابي  للعمل  الموظفين  عملت على تحسين تصور 
للموظفين الحكوميين الذي أصبح مختلفًا عما هو في 
تركيا،  فــي  العمالية  اإلتــحــادات  عــن  السابقة  ذاكرتهم 
والعمل النقابي للموظفين والذي أخذ الموظفون باإلمان 

به واإلنضمام إليه منذ العام 2001.

العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  تقدم االتحاد  بعد 
)Memur-Sen( على االتحادات االخرى من حيث 
الــعــدد وحــصــولــه على تخويل فــي مــفــاوضــات العقود 
الجماعية عام 2009، اجراء التعديالت الدستورية عام 
2010 الذي كان لالتحاد »مامورسان« الدور االكبر 
في التصويت بنعم عليه، تم اإلنتقال من المحادثات 
الــجــدول  أصــبــح  الجماعية  اإلتــفــاقــيــات  إلــى  الجماعية 
جــزءًا من  االتفاقيات  توقيع  له معنى، أصبح  الزمني 
القانون، بعد تبني خطوات هامة في حقب العمل النقابي 
لموظفي القطاع العام فإن النقابات التي كان لها بعد 
قانوني بدون أثر فاعل في السابق أصبحت تمتلك القوة 
والتأثير. على الرغم من أن الحق في اإلضراب لم يتم 
الحصول عليه ولكن هذه الخطوة أصبحت افتتاحية في 
تحسين الحقوق المالية واإلجتماعية للموظفين باإلضافة 

في  تحول  نقطة  عــام 1992 شكل  للحكومة  األعلى  االستشاري  المجلس  به 
أكتسابها  الرغم من عــدم  فعلى  العام،  القطاع  لموظفي  بالنسبة  النقابي  العمل 
صفة قانونية حتى بعد تفسير »حق التنظيم« المذكور في الدستور بشكل يشمل 
الموظفين أيضًا، إال أن نقابات الموظفيين تأسست على شكل جمعيات وبدأت 
تتطور بهذا الشكل. وأخيرًا اكتسب العمل النقابي للموظفي القطاع العام صفة 
قانونية بعد التغييرات التي حدثت في الدستور عام 2001 وأصدار قانون نقابات 
موظفي القطاع العام رقم  4688.  فحسب القانون المرقم 4688 ليس هنالك 
حاجة للحصول على موافقات من أجل تاسيس نقابة للموظفين، ويكون اإلنتساب 
النقابة بعد موافقة الجهة  المنتسب عضوية  اختياري وليس إجباري، ويكتسب 
المختصة ذات الصالحية في النقابة على طلب انتسابه، كما أن التخلي عن 
عضوية النقابة أيضًا اختياري، ويمكن للمنتسب أن يتخلى عن العضوية في 
أي وقت يرغب، ويذكر القانون الموظفين الذين ليس لديهم حق االنتساب إلى 
النقابات وباستثناء اولئك الموظفين ال يمنع القانون أي موظف من االنتساب 

إلى النقابات

.وفق المعطيات الرسمية لعام 2016 هنالك حوالي 2.5 مليون موظف يعملون 
ّن عدد المنتسبين للنقابات من بينهم 1 مليون 756  في القطاع العام في تركيا، واإ
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العمال« وهي أول جمعية عمالية تحث على التضامن 
واعالة اسر العمال. ومع ذلك، فإن اول منظمة نقابية 
رسمية تم تأسيسها عام 1895 باسم »الجمعية العمالية 
العثمانية«. وفي عام 1909 تم اصدار قانون االشغال 
الــنــقــابــي للعاملين في  الــجــديــد يحظر الــعــمــل والــتــكــتــل 

القطاع العام. 

وبعد اعالن الجمهورية تم تشريع قوانين جديدة متعلقة 
العمل  قــانــون  مــن  الـــمـــادة 72  منها  العملية  بــالــحــيــاة 
الصادر عام 1936 ينص فيه »االضراب عن العمل 
ممنوع« بصريح العبارة. وفي عام 1938 منع تشكيل 
جمعيات على اساس التصنيف والفئوية. وتم الغاء هذا 
القانون بعد تعديالت 5 حزيران/ يوليو 1946. وبعد 
فترة قصيرة حاولت الحكمومة تشريع قوانين تساعدها 
في تغيير مواقفها السلبي تجاه النقابات آنذاك. ففي عام 
1947 تم قبول القانون الجديد المرقم 5018 المتعلق 
والــحــكــومــات.  العمل  وأصــحــاب  العمالية  بالمنظمات 
المادة تم السماح بتشكيل نقابات على  فبموجب هــذه 
اســـاس الــمــهــن مــع عـــدم مــنــح الــحــق فــي الــمــفــاوضــات 
العام  القطاع  فــي  يعملون  الــذيــن  والــعــمــال  الجماعية. 
دون الــمــوظــفــيــن، تــم الــســمــاح لــهــم تشكيل نــقــابــة وفــق 
المادة 46 الدستور الذي تم وضعه عام 1961. اما 
موظفي القطاع العام بقوا ينتظرون حتى تصدير قانون 
الموظفين العموميين المرقم 624 في سنة 1965. لكن 
رغم تشريع هذا القانون الذي سمح للموظفيين العموميين 
بتشكيل نقابات وفق مهنهم وفئاتهم وتخصصاتهم، ال 
يحق لهم المشاركة في المفاوضات الجماعية وممارسة 
االضراب. واستمر هذا الحال حتى انقالب 12 آذار/
مار 1971. ففي دستور االنقالب سلب من الموظفين 
حق االنتماء النقابي، وتم حظر تشكيل نقابة في القطاع 

العام. 

قــانــون العمل بعد انــقــالب  12 آذار/مـــــارس 1971 
تغير بشكل شبه جــذري، ففي الــمــادة 119 تم وضع 
اسم »نقابات العمال« بدل »نقابات العاملين«، ومنع 
والسياسي.  النقابي  بالعمل  االنــخــراط  مــن  الموظفين 
ونصت المادة 16 الى حظر انشطة نقابات الموظفين 
التي تم السماح لها سابقا. ومــع استمرار الحظر في 
النقابي  العمل  أنخفض  أيــضــا،  عـــام 1982  دســتــور 
للموظفين إلى درجة تكاد تتوقف .لكن القرار الذي تقدم 

ندوة عن »تنظيم العقود الجماعية وفق المعايير الدولية«

نظم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen(  ندوة دولية 
عن »العمل النقابي لموظفي القطاع العام في تركيا وفق المعايير الدولية لتنظيم 
العقود الجماعية« تمركزت حول قانون 4688 الخاص بنقابات موظفي القطاع 
العام في تركيا وفترات العقود والمفاوضات الجماعية في العاصمة أنقرة خالل 5 

و 6 كانون الثاني/يناير من العام 2018.

حيث شــارك في الندوة نقابيون من االتحادات الدولية والعربية وآكاديمون من 
الجامعات التركية وأرباب العمل وممثلون عن الحكومة. وتم مناقشة عدة مواضيع 
خالل الندوة أهمها تاريخ الحركة النقابية في تركيا، وظهور العمل النقابي في 
القطاع العام،  وفترة اصدار قانون 4888 الخاص بالعمل النقابي في القطاع 

العام. والعمل النقابي  في الوظيفة العمومية الجزائرية.

 الحركة النقابية والمفاوضات الجماعية في تركيا 

العمل النقابي في تركيا بدا عام 1776 كما اشار اليه بعض االكاديميين، وذلك 
من خالل المفاوضات الجماعية التي جرت بين العمال وارباب العمل في مجال 
انتاج السراميك بمدينة كوتاهية. وفي عام 1871 تم تأسيس »جمعية محبي 
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ــورة الــمــعــلــومــاتــيــة وثــــورة  ــثـ تـــحـــديـــات يــمــكــن إيـــجـــازهـــا بـ
ــواق الــدولــيــة وزيـــادة  ــ ــراط فــي األسـ ــخـ االتـــصـــاالت واالنـ
حرية انتقال رأس المال والتطورات العلمية والتكنولوجية 
والثورة التقنية وظهور برامج التثبيت والتكييف الهيكلي 
بما يسمى باإلصالح االقتصادي ورفع شعار تطبيق 
الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان وظهور المشروعات 
والمخططات االقليمية الجديدة واتساع البطالة وازدياد 
والتوجه  الــمــال  رأس  واعتماد  النامية  البلدان  مديونية 
االقتصادي محورًا للنمو وزيادة فعالية الشركات المتعددة 
االصـــالح  بــرامــج  عــلــى  والــتــركــيــز  وهيمنتها  الجنسية 
القطاع  مــن  والــتــحــول  الهيكلي  والتكييف  االقــتــصــادي 
الــعــام إلــى الــقــطــاع الــخــاص بما يسمى بالخصخصة 
االقتصادي  الـــدور  إلــى سلخ  والسعي  التخصيص  أو 
التقليدية.  السياسية  الدولة واإلبقاء على وظيفتها  عن 
وبالتالي نتج عن العولمة آثــار اجتماعية سلبية يأتي 
وتغليب  االجتماعية  بــالــعــدالــة  التضحية  رأســهــا  على 
مقتضيات النمو االقتصادي على حساب المكتسبات 
االجتماعية للفئات المجتمع األكثر انتشارًا واألشد فقرًا 
همال رعاية  الخدمات االجتماعية واإ بتقليص  وحرمانًا 
غفال  القوى العاملة والتساهل في مسائل تدهور البيئة واإ

مفاهيم التنمية المستدامة.

وفد اتحاد »مامورسان« يزور البوسنة والهرسك

في إطار التعاون المشترك الدائم وتعزيز العالقات بين االتحادات العمالية في 
 )Memur-Sen( العالم،  قام وفد من االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
برئاسة السيد علي يالتشين بزيارة نقابية الى البوسنة والهرسك استغرقت ثالثة 

أيام. 

الــزيــارة افتتاح المقر الجديد التحاد النقابات المستقلة في البوسنة  وقــد ضمت 
والهرسك، واللقاء التشاوري لبحث أوجه التعاون المشترك في  مختلف القضايا 
العمالية الــتــي تــخــدم عــمــال البلدين فــي جــانــب الــتــدريــب والــحــوار االجتماعي 

واالتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا العمل والعمال. 

يالتشين:«نظام العولمة تقضي على العدالة االجتماعية لدى الطبقة العاملة« 

اشار يالتشين في كلمته التي القاها خالل افتتاح المقر الجديد التحاد النقابات 
المستقلة في البوسنة والهرسك الى نتيجة المتغيرات االقليمية والدولية والتحوالت 
االقتصادية التي ظهر منها نظام عالمي جديد أطلق عليه ما سمي بالعولمة، 
ودخول العالم عصر الالحدود أي عصر العالمية بمضامينها وأبعادها التجارية 
والصناعية والمالية واالقتصادية والثقافية والسياسية. وفي ظل العولمة نتجت 
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تركيا، قائاًل: »في ذلك الوقت تم أنزال األعالم األمريكية ورفع األعالم التركية بدلها. هنالك خيانة أمريكية وأصبع أمريكي وراء كل عمل يستهدف 
شعوبنا وكل انقالب عسكرية رجعي يحدث في العالم، من ضمنها االنقالبات العسكري الذي حدثت في تركيا. وهنا أكرر مرة أخرى أّن العالم الذي 
يسكت على تحويل القدس إلى جهنم للشعب الفلسطيني لن ينعم بالسالم. يجب اقتالع الصهيونية من قلب العالم اإلسالمي وتحرير القدس من 

أيدي الصهاينة بأي ثمن كان. ستهزم اإلمبريالية وتنتصر أنتفاضة القدس. لتحيا القدس عاصمة الشرف واالنتفاضة«.

هذا واستضاف اتحاد »مامورسان« عم الطفل الفلسطيني المعتقل في السجون اإلسرائيلية فوزي الجنيدي السيد رشاد الجنيدي، للمشاركة في 
التظاهرة وايصال رسالة ابن اخيه فوزي الجنيدي للمتظاهرين والمجتمع الدولي من آجل انقاذ اطفال فلسطين من ظلم االحتالل االسرائيلي. 
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ولتستمر المقاومة

وأكـــد يالتشين خـــالل كلمته فــي الــتــظــاهــرة، الــتــي تــم تنظيمها مــن قــبــل اتــحــاد 
»مامورسان« وحزب السعادة واتحاد حق-إيش وهيئة اإلغاثة التركية وعدد كبير 
من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، »إعلموا اّن القدس التي جعلتموها 
جهنم للفلسطينيين لن تكون جنة للكيان الصهويني. الواليات المتحدة تريد جر 
الستراتيجية األمريكية واإلسرائيلية  هــذه  إن  إلــى حــرب وفوضى جديدة.  العالم 
بأكمله تحت  العالم  تأخذ  أو  القدس وتنهار  بمقاومة  أن تصطدم  إّمــا  الجديدة 

األسر«.

وأضاف يالتشين نحن أحفاد عمر بن الخطاب والسلطان صالح الدين األيوبي 
والسلطان عبد الحميد سنبقى اوفياء للقدس. إّن القرار القذر الذي أتخذته الواليات 

نما ستكون سببًا لنهضتها. المتحدة األمريكية لن يكون مصدر خوف ألمتنا واإ

وأفــاد يالتشين »إذا كان البد ألمريكا أن تعطي مكان 
إلسرائيل فلتعطيها واشنطن« لتتخلص منطقتنا من هذه 
الفيروسات المزروعة في قلب أمتنا. إّن القدس التي 
ترغبون بتحويلها إلى جهنم للفلسطينيين لن تكون جنة 
للصهاينة. مرة أخرى نصرخ هنا بأّننا لم ولن نعترف 
اتخذها  الــتــي  الــقــرار اإلمــبــريــالــي  ولـــن نسمح بتطبيق 
جميع  مــن  ونــطــالــب  الصهيوني.  األمــريــكــي  التحالف 
الدول أن تقطع عالقاتها مع إسرائيل. يجب أن نستمر 

بالصراخ أّن العالم أكبر من 5 دول.

وذّكر يالتشين بالحصار الذي فرضته الواليات المتحدة 
أثناء حملة تركيا على قبرص،  األمريكية على تركيا 
وقيام تركيا بإغالق القواعد والمؤسسات األمريكية في 
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يالتشين:»االمبريالية والصهيونية هما أصل المشكلة«

سالٌم للقدس

 )Memur-Sen( ظم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
تظاهرات حاشدة في 81 مدينة تركية وفي مقدمتها مدينتي اسطنبول 
وانقرة، نصرة للقدس وفلسطين، واحتجاجَا ضد قرار الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل مبنى السفارة 
األمريكية إليها. وأفاد السيد يالتشين خالل كلمة ألقاها في التظاهرة، 
التي أقيمت في ميدان االناضول بالعاصمة أنقرة، بأّن أصل المشكلة 

في فلسطين هما االمبريالية والصهيونية.
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وبين أَسن ان نظريات »الموارد قليلة« و »االحتياجات 
غــيــر مــــحــــدودة« تــســوقــهــا الــرأســمــالــيــة لــلــعــالــم لـــزيـــادة 
االستعمار  اشكال  النظام شكل من  وهــذا  احتكاراتها. 
الــحــديــث، واضـــــاف أَســــن انــــه يــجــب تــوحــيــد صــفــوف 
الحركات العمالية من أجل تحقيق مستقبل أمن ودخل 

يحقق الرفاهية للطبقة العاملة في العالم. 

ووجــه أســن خــالل كلمته  نـــداًء للتضامن مع الشعب 
بــالده  تــرامــب بنقل ســفــارة  قـــرار  الفلسطيني، وشــجــب 
إلى مدينة القدس، واالعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
الصهيوني. ودعا المنظمات العمالية والمجتمع الدولي 
إلـــى الــتــحــرك الــعــاجــل و لــلــوقــوف إلـــى جــانــب الشعب 
الفلسطيني، لمواجهة مخاطر الحركة الصهيونية التي 
تشكل تهديدا لكل قوى التقدم والعدالة والسالم في العالم.

أَسن وطونبول يشاركان في الندوة العالمية المفتوحة في الجزائر 

شارك وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( ممثال 
بنائبي الرئيس العام السيد محمد أمين أَسن والسيد حاجي بيرم طونبول يرافقهما 
العالمية  الندوة  السيد حسين بهجت في  العربية في االتحاد  العالقات  مسؤول 
المفتوحة ضد الحرب واالستغالل، التي نظمها حزب العمال بالتنسيق مع االتحاد 
العام للعمال الجزائريين، وبمبادرة من الوفاق الدولي  للعمال والشعوب، وشارك 
فيها ممثلون عن النقابات المستقلة والمركزية النقابية ومنظمات ونقابات عمالية 

من 54 بلدا.    

وقد القى نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام »مامورسان« 
السيد محمد أمين أَسن كلمة باسم االتحاد في الجلسة الرابعة، ونقل في مستهلها 
تحايا اعضاء اتحاد »مامورسان« للمشاركين، مؤكدا ان النظام العالمي الحالي 
يقلل من أهمية اليد العاملة التي هي اساس االنتاج، وأهم عناصر بناء الحضارة. 

ولفت أَســن الى انه حتى في موضوع توزيع الرفاهية يتم تجاهل العمل والكد 
ويتم تعطيله،  والرأسمالية تحبس المنظمات العمالية داخل دائرتها. وفارق النسبة 
المئوية بين التمويل واالنتاج والذي هو سبب االزمة التي تعيشها الطبقة العاملة 

وتحترق فيها بالعالم، حيث يتحول الكد والعمل الى سلعة ال ثمن لها. 
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يهدفون من قرارهم هذا إلى تحويل القدس من كونها 
مدينة للسالم، لما تحملها من قيمة معنوية وتاريخية إلى 
ساحة حرب ومواجهة. فنحن لن نسمح للواليات المتحدة 
بتحويل القدس إلى ساحة للحرب. ولن نسكت النتزاعها 

من ميراث اإلنسانية.«

لتحيا فلسطين وعاصمتها القدس

وطلب السيد مصطفى قر بضرورة التحرك للتصدي 
لــقــرار تــرامــب الــذي يهدف إلــى جعل الــقــدس عاصمة 
للكيان الصهيوني، وأنهي السيد قر حديثه »اإلنسانية 
التي غرقت بأعمال العنف وامتألت باألزمات تنتظر 
القول،  قــواًل عـــاداًل. واألنــاضــول مستعدة للنطق بهذا 
صرار تام بهذا الخصوص. واألن  ونحن على إيمان واإ
يجب أن نوظف هــذا اإليــمــان واإلصــــرار لخدمة هذه 
القضية من أجــل منع تحويل القدس عاصمة للكيان 
الصهيوني. فنحن هنا من أجــل أن نرفع صوتنا معًا 
وننطق بالكلمات التي تنتظرها اإلنسانية. إذا تمكنا من 
قول الحق وتحرير اإلنسان نستطع أن نسقط اإلدارات 
المستبدة ونوصل أنفاس الحرية لجميع أرجاء اإلنسانية، 
ولهذا السبب نصرخ بصوت واحد فلتسقط الصهيونية 
فلتسقط أمريكا  وعاشت القدس حرة وعاشت فلسطين 
مستقلة،  فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الحرة«. 

اتــحــاد »مــامــورســان«  ينظم مظاهرة  أمــام السفارة األمريكية 
تصديأ لقرار ترامب

العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  لالتحاد  والتنظيمية  النقابية  الفروع  قامت 
)Memur-Sen( في 81 مدينة تركية باستنكار وتنديد القرار األمريكي القذر 
بنقل السفارة األمريكية إلى القدس والذي يهدف إلى جعل القدس عاصمة للكيان 
الصهيوني. وتم اإلعالن خالل هذه المظاهرات التي جرت في وقت واحد في 
جميع المدن »إن لم يتم ايقاف هذه الستراتيجية األمريكية-اإلسرائيلية القذرة ستزيد 
المشاكل واألزمــات في المنطقة الغاصة أصاًل باألزمات والمشاكل. لذا ندعو 
جميع الشرفاء في العالم إلى دعم السالم وحماية القدس التي هي مفتاح السالم 
في المنطقة، يجب أن ال تكون القدس رمزًا للحروب بل على العكس يجب أن 

تكون رمزًا للسالم«.

القدس مفتاٌح للعيش معًا بسالم

وخالل هذه التظاهرات قاد رئيس فرع أنقرة التحاد مامورسان السيد مصطفى 
قر تظاهرة أمام السفارة األمريكية في أنقرة، حيث أعلن السيد مصطفى قر في 
تصريح له أمام الصحافة بأّن العالم يعيش أكثر مراحله الدموية على مر التاريخ 
األنساني. وقــال  قار »هنالك عقلية تريد أن تثبت سلطتها الدموية من خالل 
تعميق األزمات الموجودة، تريد هذه المرة أن تقوم بحملتها من خالل القدس. نحن 
اجتمعنا هنا كي نعترض لما يجري ونرفع صوتنا إلى جانب صوت األحرار في 
العالم، محذرين الواليات المتحدة األمريكية التي اعترفت بقدس عاصمة إلسرائيل 
وتريد نقل سفارتها إلى القدس. إّن الواليات المتحدة األمريكية ورئيسها ترامب 
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عالن إسرائيل كدولة عام  ووعد بلفور المشؤوم1917، واإ
1948 يتبين ان هدفهم كــان اعــالن مشروع اسرائيل 
الكبرى بعد مرور مائة عام، وقد مضى 120 عاما منذ 
عام 1897. وهذا يعني انهم تأخروا مدة 20 عاما على 
تحقيق هذا المشروع الخبيث الذي كانوا يعتزمون بناءه 
بعد 100 عام، وهذا التأخير كان بفضل صمود الشعب 
الفلسطيني ونضاله. واليوم يحاولون تحقيق ذلك الهدف 
بخطط بديلة مــن خــالل االعــتــراف بالقدس كعاصمة 
قطعا،  ينجحوا  لن  انهم  يقين  على  ونحن  للصهاينة. 
ونحن سوف نقف الى جانب الشعب الفلسطيني حتى 
تحرير كافة االراضي الفلسطينية، والقدس هي عاصمة 
فلسطين، وسنطلق حمالت تظاهرية من آجل ايقاف 
هذه المحاولة الخطيرة من خالل النزول الى الشوارع 
محافظة  في 81  مليونية  وتنظيم مسيرات  والساحات 

تركية«.

القدس عاصمة فلسطين

دعا رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
التي ينظمها االتحاد  إلــى المشاركة فــي  المظاهرات  يالتشين األعضاء  علي 
في 81 محافظة في عموم تركيا، احتجاجا على قرار ترامب باعترافه بالقدس 

عاصمة للصهاينة.

وقال يالتشين خالل اجتماعه باالعضاء فى مدينة أرتفين :«ان السياسات التى 
تتخذها الواليات المتحدة تجاه القدس، واالحتالل التدريجي الذي يقوم به الصهاينة 
غير مقبولة قطعا. ومحاولة الواليات المتحدة بإعالن القدس عاصمة للصهاينة 
أمــٌر خطير للغاية. فمن خــالل مؤتمر بــازل السويسرية المنعقد عــام 1897، 
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وأكد قايا بأّن تطبيق هذه اإلجراءات بحجة أمن إسرائيل 
أمـــر غــيــر واقــعــي مــضــيــفــًا: »نــحــن نعلم جــيــدًا مــالــذي 
تفهمه إسرائيل من مصطلح األمــن، إّن ما حدث في 
مسجد األقصى مؤخرًا هي حلقة من مسلسل الحروب 
القذرة التي تقودها إسرائيل ضد فلسطين. إّن احتالل 
المسجد األقصى هي أحدى أكثر االستراتيجيات القذرة 
التي تحاك من أجل اخضاع المنطقة. وهذا يعني أّن 
االعتداء على المسجد األقصى ال يمكن تقييمه بشكل 

مستقل عما حدث في أفغانستان والعراق وسورية«.

حرية اإلنسانية من حرية القدس

وأكد قايا بأّن المسجد األقصى هي قضية شرف ووجود 
وأضاف: »إّن حرية اإلنسانية لن تتم إال بحرية القدس، 
ألّنه اليمكن الدفاع عن شرف اإلنسان وحمايته بدون 
دفع هذه االعتداءات السافرة التي يتعرض لها مسجد 

األقصى«.

القانون الدولي ال ينتج الحلول

ولفت قايا االنتباه إلــى ازدواجــيــة المعايير في تطبيق 
القانون الدولي وقــال: »إّن هذه القوانين لم تطبق في 
يوم من األيام لصالح دولة فلسطين أو لصالح الشعب 
ذلـــك! نحن  نـــدري مالحكمة مــن  الفلسطيني، نحن ال 
في مفهومنا القانون يعمل لصالح الحق وليس لصالح 
القوي، لكننا نرى، السيما فيما يتعلق بالبالد اإلسالمية 
بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، بأّن القانون الدولي 

قد تحول إلى سالح بيد الظالم ضد المظلوم«.

نحن نريد العدالة والسالم

وأفاد قايا بأّنه يلزم على العالم أن يظهر ردة فعل مشتركة 
وقوية تجاه هذه اإلجراءات العنصرية الصهيونية، وأنهى 
قايا حديثة قائاًل:«يجب أن نعمل على أيقاف الصهاينة 
القدس  يتم تحرير  أن  فــوات األوان، يجب  قبل  القتلة 
ومسجد األقصى، لذلك نصرخ من هنا ليسمعنا العالم: 
بالسيطرة على مسجد  الصهيونية  لقراصنة  نسمح  لن 
نتائج سيطرة الصهاينة  إّن مــن يغفل عــن  األقــصــى، 
على مسجد األقصى لينظر إلى المجازر التي أرتكبها 
الصهاينة في صبرا وشاتيال، وجنين، والخليل. نعرف 
بأّن الصهاينة ال يخافون من المجتمع الدولي أو القانون 
الدولي بقدر ما يخافون من غضب المسلمين. أظهرنا 
للعالم كيف ركع الخونة والظالمون أمــام نهوضنا في 
أحــداث االنقالب العسكري في 15 تموز، واليوم هو 

يوم النهوض من أجل فلسطين«.

حرية االنسانية مرتبطة بحرية »االقصى«

قامت التنظيمات والنقابات المنضوية تحت مظلة االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام )Memur-Sen( بإدانة وتنديد إجراءات الكيان الصهيوني بمنع 
صالة الجمعة في المسجد األقصى، حيث خرجت تنظيمات اتحاد »ماممورسان«  
بــأّن مسجد  وتؤكدة  بإجراءاتها  وتندد  الصهيونية  لتلعن  تركيا  في  مدينة  بـــ81 

األقصى هو شرف المسلمين.

وشارك رؤساء النقابات المنضوية تحت اتحاد »مامورسان« ومكاتبها التنفيذية 
في المظاهرات الحاشدة خالل جمعة الغضب من أجل القدس ومسجد األقصى، 
كما شارك في هذه المظاهرات الرئيس الفخري التحاد مامورسان عضو مجلس 
النواب عن مدينة أنقرة السيد أحمد غون دوغدو، وكذلك عضو مجلس النواب 
عن مدينة قونيا السيد خليل أتيمز. وقال السيد كوناي قايا نائب الرئيس العام 
التحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام »مامورسان« خالل التصريح الصحفي 
الذي أدلى به في أنقرة بأّن إسرائيل تقوم مرة أخرى بخرق قوانين حقوق اإلنسان، 
مؤكدًا بأّنهم لن يسمحوا أبدًا بأن ُيذل قبلة المسلمين األولى »المسجد األقصى« 

تحت أقدام الصهاينة.
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بأشد عبارات الغضب والحزن واأللم  والشجب للمجازر 
المجردة عن االنسانية في  العصابات  التي ترتكبها 
وتركيا وعشرات  وأفغانستان  والــعــراق  وسوريا  مصر 
البلدان االخرى، ندين وبشدة الهجوم االرهابي الغاشم 
على جامع الروضة في العريش الواقع شمال سيناء 
المصري، والذي راح ضحيته 305 شهيدا واكثر من 

128 جريح. 

نحن نعلم ان محاربة االرهاب والقضاء عليه ال يتم 
اال بتكاثف العالم اإلسالمي، ال بالتدخالت المظلمة 
مكافحة  اســم  تحت  تنفذ  التي  العالمية،  لإلمبريالية 
ــاب وال تــهــدف إال إلــى زيـــادة عــدد المنظمات  اإلرهــ
ان  المؤسف  المنطقة، ومــن  اإلرهابية وفعاليتها في 
العالم اإلسالمي اصبح في مقدمة نظام االستغالل 

العالمي. 

والحقيقة أن اإلرهـــاب الــذي يــزداد انتشارا في العالم 
القوى  لتصاميم  وجــهــازا  للتدخالت  أداة  اآلن  أصبح 
من  واســع  نطاق  على  استخداما  األكثر  اإلمبريالية 
أجل تغيير العناصر السياسية والنظم والتوازنات في 

عادة هيكلتها. البلدان المستهدفة واإ

واليوم، كما كان باألمس، تستمر التأثيرات اإلمبريالية 
وتتقاسم الــحــروب فــي أراضـــي بــلــدان الــعــالــم الثالث 
وتسبب تدميرا كبيرا، ومــن المؤسف فــإن اكثر دول 

العالم الثالث هي بلدان إسالمية.

والطريق الوحيد للتخلص من هذا الوباء المنتشر هو 
صياغة مناخ األخوة وتوثيفه بين الدول اإلسالمية، 
والــعــمــل مــعــا للعمل حــتــى الــقــضــاء عــلــى االرهــــاب 
بالكامل وتجفيف منابعه، لكي ال تكون اداة للتدخالت 

االمبريالية. 

وفـــي الــخــتــام نــتــقــدم الـــى الــشــعــب الــمــصــري الشقيق 
بخالص العزاء وصادق المواساة عامة وذوي الشهداء 
والجرحى خاصة، سائلين المولى عزوجل ان يتغمد 

الذين ارتقوا برحمته وان يشفي الجرحى. 

الهجوم االرهابي في مصر 
جريمة ضد االنسانية، ُندينها 

بشدة
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وشدد يالتشن على ضرورة تكاثف الجهود النقابية في المنطقة  من آجل الدفاع 
عن حقوق العمال الفلسطينيين، واتحاد »مامورسان« نظم المؤتمر الدولي الثاني 
»معا من آجل القدس« وبالتعاون مع اتحاد عمال حق ايش واالئتالف العالمي 
للنقابات لنصرة القدس وفلسطين الشهر الماضي في اسطنبول.  ومحور النقاش 
في هذا المؤتمر كان حول حرمان العمال الفلسطينيين عن ممارسة ما يقارب 70 
مهنة في الدول الجوار. ودعا يالتشين الحضور الفساح المجال للعمل النقابي في 

بلدانهم وانهم سيدركون اهمية هذه الخطوة مع مرور الزمن.

قطان: انتم ايضا جزء من حضارة السلم

عبّر رئيس مركز البحوث االجتماعية و االقتصادية )ESAM(  السيد رجائي 
قطان والذي القى كلمة االفتتاح عن سعادته بهذا الحضور المهيب للمشاركين 
في نفس القضية وهي قضية المظلومين في العالم االسالمي وتحقيق سعادتهم 
حيث قال:» فاني ارى ان الجميع اجتمع من اجل السالم ال الحرب، من آجل 
العدالة ال الظلم، من آجل العزة وليس الذلة، فانتم احفاد اجدادنا الذين جلبوا السلم 
والسكينة والحرية والعدالة لكل االماكن التي خطُّوا اليها فانتم ايضا من سيوقف 

نار النمرود ونزيف الدموع والدم و المآسي المستمرة في عالمنا«.
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اطلق رئيس االتحاد العام لنقانات موظفي القطاع العام)Memur-Sen(  السيد 
علي يالتشين في كلمته القاها خالل المؤتمر الدولي  التحاد التجمعات االسالمية 
الــــ  26 في مدينة اسطنبول، الذي نظمه مركز البحوث االجتماعية  واالقتصادية 
)ESAM( نــداًء للعالم االســالمــي  بفتح المجال امــام العمل النقابي من آجل 

النهوض بالحركات العمالية والدفاع عن حقوق الطبقة الكادحة. 

وشــــارك فــي الــمــؤتــمــر الـــذي نظمه مــركــز الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
)ESAM( ممثلي منظمات المجتمع المدني في العالم االسالمي، وعن تركيا 
  )Memur-Sen( العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتــحــاد  رئيس  شــارك 
السيد علي يالتشين يرافقه نائبه السيد لوفنت اوصلو، ورئيس اتحاد عمال حق 
إيش السيد محمود أرصالن، ورئيس حزب السعادة السيد تمال قرة مال اوغلو، 
ورئيس جمعية جان-سويو السيد مصطفي كويلو باالضافة الى لفيف من ممثلي 

الدول االسالمية.

نظام جديد وعادٌل اصبح ممكنًا

بدأ يالتشين خطابه بتمنيه ان يكون هذا اللقاء وسيلة خير وان يدعم المشاركون 

قــال:«ان يجب ان يفتح المجال للعمل النقابي في العالم االسالمي  كذلك. حيث  بلدانهم  في  العمالية  الحركات 
الالمتناهية  واالحتياجات  المصادر  محدودية  نظرية 
كان نتيجتها اننا قبعنا تحت وحشية الرأسمالية  والتي 
العالمي.  بالمسمى  الــعــرقــيــة  االمــبــريــالــيــة  لــنــا  صـــدرت 
غيرمحدودة  مــصــادر  لدينا  يوجد  لذلك  النقيض  فعلى 
الحتياجاتنا المحدودة، فــأرض اهلل واسعة و يكفي ان 
نحقق العدالة فيها، ولذلك نحن بصدد مضاعفة جهودنا 

النقابية لبناء نظام جديد و عادل«.

العالم  فــي  النقابي  العمل  اهمية  علي  يالتشين  وآكـــد 
االسالمي مضيفًا:«باننا نؤمن بامكانية  تأسيس عالم 
جديد ولذلك قمنا و اتحاد حق ايش بتكثيف فعاليات 
العمالية  للحركات  دعــوة  الــصــدد. ووجهنا  بهذا  مهمة 
الــنــشــطــة والـــعـــضـــوة فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االســـالمـــي  
)OIC( للمشاركة في المؤتمر الدولي ’العمل النقابي 
في العالم االسالمي‘ وشارك في هذا المؤتمر ممثلون 
عن 58 دولة. والهدف من ذلك منظمة العمل الدولية 
التي تعمل تحت مظلة االمم المتحدة وغيرها الكثير من 
االتحادات التي تعمل تحت تأثير منظمات دولية ولكن 
ال يوجد منظمة للعمل تحت منظمة التعاون االسالمي 
وبهذا الصدد نقول هل بامكاننا تاسيس لجنة عمالية ! 
فنحن نؤمن بان ذلك سيساهم في التقدم خطوة لالمام. 
وهناك ضرورة توجه دول العالم السالمي نحو قضايا 
للدخل، وان يكون  الــعــادل  التوزيع  العمال، ومــوضــوع 
العمل النقابي في دول العالم االسالمي اقوى وامتن من 
باقي الدول، و كذلك نوه الهمية انشاء لجنة منضوية 
تحت منظمة التعاون االسالمي تختص بوضع اسس 
وضــوابــط آلصــحــاب العمل والــعــمــال و كذلك القطاع 

الحكومي.«
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قائاًل: »إّن الكثير من النقابات تتخذ الطرق السهلة في 
عملها بشكل عــام، فكثيرهم يحاول البقاء في الساحة 
مــن خــالل ذكــر المشاكل الــمــوجــودة وأنــتــقــادهــا بشكل 
يخلق اإلضظرابات بدون تقديم أي حلول لتلك المشاكل 
الموجودة. بينما ما يجب أن تقوم به النقابات هو ليس 
ّنما يجب وضع الحلول  فقط ذكر المشاكل الموجودة، واإ
موظفي  كنقابة  نحن  لــذلــك  المشاكل.  لتلك  المناسبة 
التربية والتعليم واتحاد »مامورسان« عندما ننتقد الخلل 
الموجود نقدم الحلول المناسبة لهذا الخلل. فنحن نهتم 
من  أكثر  الحلول  ايجاد  على  المركز  النقابي  بالعمل 

العمل النقابي المركز على انتقاد الخلل«.

اختتم اليوم البرنامج الدولي »شهادة تدريب العمل النقابي التربوي« الذي نظمته 
نقابة موظفي التربية والتعليم وبالتعاون مع معهد تركيا والشرق األوسط لإلدارة 
بلدان مختلفة.  متدرب من  لـ 20  الشهادات  تكريم  بحفل   ،TODAIE العامة
وشارك في مراسيم الحفل كل من الرئيس العام السيد علي يالتشين والمدير العام 

لـ TODAIE السيد أنور أندر أرسالن.

المعلم هو الوحيد الذي اليأخذ أجور عن العمل اإلضافي

قــال يالتشين في كلمته خــالل الحفل »نحن كلنا قــادمــون من نقابات تربوية، 
وجميعنا تقريبًا معلمون، خالل الفترة القادمة سيكون أكثر ما يدور الحديث حوله 
هو موضوع العمل المرن، العمل في المنزل والعمل من المنزل. في هذه الحالة 
سيفهم الجميع حالة المعلم، ألن المعلم هو الموظف الوحيد الذي يأخذ العمل 
معه إلى المنزل. المدراء وأصحاب العمل يعملون على تقييم المعلمين من خالل 
الساعات التي يعملون بها في المؤسسة، لكن المعلم عندما يعمل في المؤسسة 
تتنظره أعمال إضافية ال تنتهي في المنزل، فنحن المعلمين نأخذ أعمالنا معنا من 
مكان العمل إلى المنزل، نقرأ األوراق الكتابية، ونحضر ما يلزم تحضيره، ونقرأ 
ما يلزم قرأته لليوم التالي. لذلك فإّن بيتنا في الوقت نفسه يعتبر مكان عمل ثاني 
بالنسبة لنا«. فالتعاون بين اإلدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني مهم جدا

األصل هو أيجاد الحلول وليس فقط إظهار المشاكل

ولفت السيد يالتشين االنتباه إلى وجوب تغيير المفاهيم النقابية الموجودة اليوم. 

اختتام البرنامج الدولي »شهادة تدريب العمل النقابي التربوي«

أرسالن: نحن نزرع بذور األخوة والسالم والرفاه

ومن جانبه أكد البروفيسور أنور أندر أرسالن المدير 
ــإلدارة العامة  ــ ــعــام لمعهد تــركــيــا والـــشـــرق األوســــط لـ ال
البذور  بـــزرع  يقومون  هــذا  بعملهم  أّنــهــم   ،TODAIE
الجيدة من أجــل األخــوة والسالم والــرفــاه في المنطقة. 
وأضاف »إّن جميع المشاركين من النقابيين الشباب، 
بــأّن  أعتقد  وأنــا  المستقبل،  قــادة  هــؤالء سيكونون  ّن  واإ
هؤالء النقابيين الشباب سيكونون البذور الجيدة لألخوة 
والــســالم والــرفــاه. إّنني أؤمــن بــأن األخــوة التي تكونت 
هنا بين هــؤالء النقابيين ستستمر إلى األبــد. لذلك أنا 
 TODAIE أعتقد بأّن ماقمنا به هو عمل مهم. نحن كـ
نولي اهتمامًا كبيرًا لمثل هذه الفعاليات التدريبية. من 
يعمل لوحده فقدراته تكون محدودة، لكن من يعملون 
معًا يستطيعون أن يحققوا المستحيل، وأنا أؤمن بأّننا 

سنحقق األفضل«.
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شارك رئيس لجنة المتقاعدين في االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen(  السيد أمين شانفر بالندوة االقليمية لالتحاد الدولي لنقابات 
المتقاعدين وأصحاب المعاشات )UIS des PeR( بالبلدان العربية المنضوية 
التونسية   المنظمة  نظمتها  التي   )WFTU( للنقابات  العالمي  االتــحــاد  تحت 

)OTT( للشغل في العاصمة تونس. 

حيث القى شانفر في الندوة كلمة عن التجربة التركية في المجال النقابي عموما  
ومجال العمل النقابي للمتقاعدين، حيث قال:» أن الحكومة كانت تستخدم نظاما 
خاصا مع المتقاعدين، وال تسمح للمتقاعدين بتأسيس نقابة لهم. اال ان نضال 
اتحاد ’مامورسان‘ في المطالبة بالسماح للمتقاعدين بتأسيس نقابة لهم قد تم 
الموافقة عليها في الفترة االخيرة. وسيدخل قانون السماح بتأسيس نقابة للمتقاعدين 

حيز التنفيذ بعد االقرار عليه في البرلمان«. 

يتابع به معشاتاهم  للمتقاعدين  وأضــاف شانفر :«ان في تركيا نظاما خاصا 
المدني  المجتمع  ومنظمات  ــــدول  ال على  يتعين  ــه  وانـ االجــتــمــاعــيــة.  وحقوقهم 
مثل  للمتقاعدين  جــديــدة  مصطلحات  استحداث  والنقابات  العمالية  والــحــركــات 

’الشيخوخة النشطة‘ وما شابهها«. 

وأشاد ممثلو المنظمات العمالية على دور تركيا في السياسة العالمية، ومجال 
النقابات  بين  المشترك  الــتــعــاون  ضـــرورة  على  وآكـــدوا  كما  العمالية،  النقابات 
والحركات العمالية من آجل النهوض بالطبقة العاملة وتبادل الخبرات والتجارب. 

والتقى شانفر باالمين العام للمنظمة التونسية للشغل السيد محمد االسعد، واالمين 
 )UIS des PeR( العام لالتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات
السيد كويم بويكس. وتم التشاور في اللقاء حول العمل المشترك في تحقيق مطالب 

المتقاعدين. 

لنقابات  العام  يالتشين رئيس االتحاد  السيد علي  قــال 
»بــدأ   :  )Memur-Sen( الــعــالــم  الــقــطــاع  مــوظــفــي 
وعد بلفور حقبة المئة عام عن طريق دعم قيام كيان 
صهيوني حليف لالمبريالية العالمية، ليمتد لكافة الدول 
في المنطقة و يعزز نفوذ الدول االمبريالية. هذا الوعد 
كان نقطة البداية لتقسيم دول المنطقة و تهجير السكان 

من موطنهم االصلي«.

واضاف يالتشين ان هذا الوعد فتح الباب على مصراعيه 
للحروب االقليمية، المعاناة ونزيف الدم اضافًة لكونه 
بمثابة الــخــطــوة االولـــى لــبــدايــة االحــتــالل االســرائــيــلــي. 
بتاريخ  الُموقع  بلفور  ان وعــد  الــى  يالتشين  ونــوه  كما 
الثاني من نوفمبر قبل قرن من الزمن ما هو اال اعالن 
مماثل التفاقية سايكس-بيكو و خطوٌة على طريق اِب 
الصهيونية ثيودور هرتزل النشاء دولة اسرائيل الكبرى.

لنقابات  الــدولــي  لــالتــحــاد  ــنــدوة االقليمية  ال فــي  يــشــارك  شانفر 
المتقاعدين وأصحاب المعاشات

وعـــد بــلــفــور كـــان الــخــطــوة االولــــى لمرحلة 
زادت من قوة الصهيونية وتغلغل االمبريالية 

وتحكمها بالشرق االوسط
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والـــــروابــط  العمـل  أصـــــحــاب  مـع  االتـــحـــادات  باجتماع 
العماليـة والوكـاالت الحكوميـة بـشأن الـسياسات والقواعـد 
مكان  العنف  انتشار  مــن  للحد  تسعى  الـتي  واللـوائح 

العمل«.

ــنـــدوة الــتــقــى اوصـــلـــو بممثلي الــنــقــابــات  وفـــي نــهــايــة الـ
واالتحادات في ألبانيا وكوسوفو والجبل األسود وصربيا.

)Memur-Sen( شارك  نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
السيد لفنت اوصلو في الندوة االقليمية التي نظمها اتحاد النقابات المستقلة في 
مقدونيا بعنوان »ظاهرة العنف في مكان العمل، و دور النقابات في معالجة هذه 

الظاهرة«

حيث تم التطرق في الندوة التي  عقدت في مقدونيا على »العنف في مكان 
العمل« والذي يكون العامل ضحية هذا العنف. فان التقارير االعالمية اليومية 
تنقل كل يــوم الفوضى المنتشرة بين البشر في مختلف اجــواء العمل. وتشير 
المؤشرات الى ازدياد هذه الظاهرة، ومن جهة دور النقابات في التعامل مع هذه 
الظاهرة قال نائب رئيس ليفنت اتحاد »مامورسان«  أوصلو:«نحن كعمال ال 
نقبل النظام الذي أسسه الرأسماليون. الننا ال نريد ان نكون اداة لهيمنتهم. ونريد 
أن ننشئ نظاما عادال يعكس ارداتنا المشتركة جميعا، ونحن جميعا نعمل ذلك 

بالتضامن والعدالة واإلنسانية«.

ينبغي معالجة المشاكل في الحياة العملية على المستوى الهيكلي

وفي حديثه عن معالجة ظاهرة العنف قال أوصلو:«المشاكل المتعلقة بالحياة 
العملية ينبغي تقييمها على المستوى الهيكلي«، وأضــاف :«أنــه يمكننا تحديد 
مفهوم العنف في مكان العمل وأشكاله من خالل عقد الندوات واالجتماعات 
المماثلة في االطــار النقابي، الن االتــحــادات النقابية  تشكل دورًا بــارزًا بشأن 
التعامل مع العنف في مكان العمـل من خالل وضع مبادئ توجيهيـة وطباعــة 
صــحائف الحقــائق والنــشرات الدوريــة والنــشرات التثقيفيــة، والتركيز على تثقيف 
العمال وممثليهم وأصحاب العمـل بـشأن أهميـة مكافحـة العنـف في مكان العمل، 
وكيفية التعامل مع تلك المشكلة، والحيلولة دون حدوثها. وهــذا ال يتحقق اال 

اصلو :» نريد أن ننشئ نظاما عادال يعكس ارداتنا المشتركة« 
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المؤتمر الدولي الثاني للنقابات والمؤسسات المهنية لنصرة القدس وفلسطين

المنعقد تحت شعار »معًا ألجل القدس«

اعالن إسطنبول 24 أكتوبر 2017

بتنسيق من االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين، وبرعاية كريمة من اتحاد نقابات العمال »حق أيش« واتحاد نقابات الموظفين 
»مأمور سن  » التركيتين، احتضنت مدينة اسطنبول يومي 24/23 أكتوبر 2017 المؤتمر الدولي الثاني لالتحادات والنقابات المهنية لنصرة 

القدس وفلسطين، تحت شعار »مًعا ألجل القدس«.

وتركزت رسالة المؤتمر أن تكون قضية القدس وفلسطين من أولويات نقابيي العالم لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني عامَّة وعن الطبقة النقابية 
ة، ولذا فقد تداعى النقابيون من26 دولة، وبمشاركة أكثر من250 نقابي، يمثلون 130 نقابة، من مختلف دول العالم. خاصَّ

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

التأكيد على أّن االحتالل الصهيوني لفلسطين هو أساس المشكلة الفلسطينية، ويجب تعميم هذا المفهوم في كل النقابات والمؤسسات   .1
في العالم.

قامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني من البحر  التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني الستراد حقوقه المسلوبة ومقدساته, واإ  .2
إلى النهر وعاصمته القدس الشريف .

3.  حث كاّفة النقابات والمؤسسات على تشكيل لجنة للقدس وفلسطين في كل منها ومن ثم تأسيس ائتالف إقليمي لنصرة القدس وفلسطين.

تفعيل األنشطة الهادفة لنصرة القدس وفلسطين.  .4

دعم وتدريب ورفع المستوى المهني والعلمي ألعضاء النقابات الفلسطينية، ونقل الخبرات لهم من نظرائهم في النقابات المختلفة.  .5

يوصي المؤتمر بتفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر األول .  .6

تنفيذ مشاريع متنوعة في إسطنبول  »كبانوراما فلسطين« في مدينة اسطنبول واتخاذ الخطوات اإلجرائية الالزمة لذلك من أجل التعريف   .7
بحقيقة القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني للجماهير العريضة التي تقيم أو تزور تركيا. 

التواصل مع كل النقابات في العالم وحثها على االنضمام إلى االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين، واستكمال التشكيالت   .8
المختلفة المكونة لجسم االئتالف النقابي قبل عقد المؤتمر الثالث لالئتالف.

التوافق على تفعيل لجان مقاومة التطبيع مع االحتالل الصهيوني على الصعيد النقابي.  .9

المطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل وفوري، وفتح للكافة المعابر بشكل دائم.  .10

غالق المعابر هي قضية نقابية وعمالية إنسانية بامتياز؛ حيث أثرت  ، واعتبار أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة واإ  .11
وبشكل بالغ على قطاع العمل بشقيه األيدي العاملة وأرباب العمل وعلى عموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

نوجه التحية ألهلنا في القدس واألراضــي المحتلة، لصمودهم الذي أدى لفتح أبواب المسجد األقصى أمام المصلين بدون كاميرات   .12
كاشفة أو حواجز تفتيشية، كما نوجه الشكر لمنظمة التربية والثقافة والعلوم »اليونيسكو« التابعة لألمم المتحدة على قراراتها التاريخية بأن المسجد 

األقصى المبارك مسجًدا خالًصا للمسلمين وأن مدن الخليل والقدس وبيت لحم ليست يهودية وأنها من التراث العالمي.

حث كافة المنظمات األخرى باتخاذ قرارات مماثلة تخدم القضية الفلسطينية .   .13
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واشار يالتشين الى مسألة أخرى تغذي هذه االستراتيجية، 
وهي أنه لألسف، حتى في تصوراتنا، ال تقترن فلسطين 
بمفهوم »الدولة«.ومع ذلك، فان هناك دولة. هناك دولة 
ُتحتل اراضيها من قبل العصابة اإلسرائيلية الصهيونية.

للتركيز على  المهنية  والــمــؤســســات  الــنــقــابــات   ودعـــا 
ذلك  نفعل  قائال:«دعونا  الفلسطينية«  »الــدولــة  مفهوم 
على الرغم من تشكيل القوي للقانون، ونجبر القانون 
الرغم من  االمبريالية. على  الــدولــي، ونكسر االعيب 
أن قوة القانون كشكل من أشكال القانون الدولي التلزم 

اإلمبريالية، ونحن سوف نفشل اللعبة«.

وفي نهاية المؤتمر تم قراءة البيان الختامي وفيما يلي 
نص البيان: 

قال رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
علي يالتشين مخاطبا النقابيين في كلمة القاها بالمؤتمر الدولي الثاني للمؤسسات 
والنقابات المهنية لنصرة القدس وفلسطين يوم الثالثاء 24 أكتوبر/2017 المنعقد 
في مدينة إسطنبول:« نحن نعيش في عصر حتى األلم تحول فيه الى سالح. 
االمبريالية وامتدادها الصهيونية تحوالن كل شيء متعلق باالنسانية الى السالح، 
فــي كــل محفل عــن مكانة  نتحدث  ولــهــذا يجب أن  للمجازر.  اداة  وتجعالنها 
القدس ودور المسجد األقصى  في إثراء اإلنسانية قاطبة، والقدس هي بوصلة 

االنسانية«.

وأشاد يالتشين في حديثه بالوحدة الفلسطينية التي اوقفت محاولة احتالل اسرائيل 
الصهيونية للمسجد االقصى وافشلتها، منبها على ان هذه الفترة مؤقتة في عالم 

يقَيم اسرائيل بــ »دولة« في الساحة الدولية. 

اختتام اعمال المؤتمر الدولي الثاني للنقابات المهنية
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في القدس وعموم فلسطين«، و أضــاف » يجب ان 
نتخذ االجــــراءات الــالزمــة مــن اجــل النضال وايصال 
هـــذه القضية الـــى مــســامــع الــعــالــم. ونــقــف ســويــة ضد 
الصهيونية. ونحن كإتحاد مأمورسان نقف الى جانب 
النضال  سنواصل  واننا  المظلوم.  الفلسطيني  الشعب 
والصمود النقابي الى تعود القدس للدولة الفلسطينية. 
وننقل قضية الشعب الفلسطيني العادلة للرأي العام وفي 

مقدمتهم أسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا«.

وشهد حفل االفتتاح عدد من الكلمات للوفود واألقطار 
المشاركة، أجمعوا خاللها على ضرورة توحيد الجهود 
والشراكة بين النقابات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني 
ودعم صموده، ومحاربة التطبيع، والعمل على تدويل 

القضية الفلسطينية حتي تحرير فلسطين. افتتح في اسطنبول اليوم االثنين 23 أكتوبرللعام 2017، المؤتمر الدولي الثاني 
للمؤسسات والنقابات المهنية، والــذي ينظمه الئتالف العالمي للنقابات لنصرة 
العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  مع  وبالتعاون  وفلسطين،  القدس 
Memur-Sen  واتحاد عمال Hak-Is، ويستمر على مــدار يومين، تحت 
شعار »معًا ألجل القدس« بمشاركة أكثر من 400 شخصية نقابية، من أكثر من 
25 دولة من أكثر من 130 نقابة ، يتم خاللها بحث ومناقشة المشاريع الخاصة 

بدعم قضية القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأنطلق المؤتمر بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، تالها كلمة رئيس االئتالف 
العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين المهندس محمد العطار، رحب خاللها 
بالمشاركين في المؤتمر، ووجه الشكر للرعاة المؤتمر والجهورية التركية، مبينًا 
ان االئتالف يعمل على تنظيم الجهود المختلفة لكافة الجهات النقابية والنقابيين 
العاملين لنصرة القدس وفلسطين في مختلف األقطار، للنهوض بالدور النقابي 
العمل وتنويع  هــذا  اليات  والعمل على تطوير  القدس وفلسطين،  تجاه قضايا 
وسائله بما يساهم في تحقيق اهداف االئتالف وتبليغ رسالته لكل النقابيين في 

العالم.

سنواصل النضال من أجل القدس

وفي كلمته قال نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام السيد محمد 
أمين آسن :»ان هناك حاجة للتحرك الضروري بشأن المضايقات االسرائيلية 

انطالق فعاليات مؤتمر»معا آلجل القدس« الثاني 
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وبعد خطابه مباشرة قام السيد اوصلو باهداء درع اتحاد 
العراق  جمهورية  رئيس  لنائب  الشرفي  »مــامــورســان« 
الدولي  لالتحاد  الــعــام  واالمــيــن  المالكي،  نـــوري  السيد 
الــعــرب السيد غــســان غــصــن، ورئيس  لنقابات عــمــال 
ستار  السيد  العراق  في  العمال  لنقابات  العام  االتحاد 
براك دنبوس، ونقيب الصحفيين العراقيين  ورئيس اتحاد 

الصحفيين العرب السيد مؤيد الالمي.

)Memur-Sen( قال  نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
السيد ليفنت اوسلو في كلمة القاها في الندوة الدولية التي نظمها االتحاد العام 
لنقابات العمال في العراق )GFIW( بالتعاون مع االتحاد الدولي لنقابات عمال 
العرب )ICATU( في العاصمة العراقية  بغداد،  والتي تحمل عنوان ) سالح 
االعالم ال يقل اهمية عن البندقية( :«الحركات العمالية  في هذه المرحلة لديها 
مهام كثيرة، ونقول ايضا ان العرق و الدموع ليس لها ِعرق اومذهب او حتى 

دين«.

شدد اوصلو في كلمته على تالحم الحركات العمالية في المنطقة ضد المخططات 
االمبريالية حيث  قال مخاطبا ممثلي االتحادات العربية الرائدة ان:«االرهاب الذي 
تغذيه الصهيونية يحول منطقتنا الى حلقة من اللهب، لذا يجب علينا كاتحاد 
مامورسان واالتحادات والحركات العمالية الرائدة  في العالم العربي وعلى راسها 

االتحاد الدولي لنقابات عمال العرب ان نتصدى لهذه المخططات بوحدتنا«.

وأشــار أوصلو إلــى أن وسائل اإلعــالم أصبحت أداة تستخدم لترويع المنطقة 
وقال: »إن اللغة المهيمنة لوسائل اإلعالم يتم وضعها من قبل المراكز اإلمبريالية 
المعروفة، والى نقطة ما يجب أن نعترف بحقيقة أننا نقوم بتقييم األحداث التي 
تجري امامنا وفقا للخطاب االعالمي. هذا الموقف يذهب بنا إلى مكان مختلف 
تماما. الننا نعيش في عصر يهمل فيه الجهل المعلوماتي المحتوى الموضوع 

و الموقف«. 

الشرق االوسط والعالم االسالمي تم استخدامها كحقل للتجارب

وأضاف اوصلو قائال :«لقد تم استخدام منطقتنا كحقل للتجارب حيث  اصبحت 
حقال للعنف، و لكن هذا الوضع نابع من ضعفنا، وغياب روح التضامن بيننا. 
لماذا تتالعب بنا االنظمة االمبريالية بهذه االريحية؟ لماذا تفيض شاشات التلفاز 
خلق  علي  كسلطة  نفسها  االمبريالية  تفرض   . منطقتنا؟  مــن  العنف  بمشاهد 
الصراعات في المنطقة من خالل انشاء حركات موازية. وفي هذه الفترة الحرجة 
العرب )ICATU( في توحيد  لنقابات عمال  الدولي  تــزداد مسؤوليات االتحاد 

الصف النقابي العربي، وريــادة الحركات العمالية في اوصلو:»ال يمكن القضاء على االمبريالية اال بالتضامن«
)Memur-Sen( المنطقة. ونحن كاتحاد مامورسان

نقف الى جانب االتحاد الدولي لنقابات عمال العرب 
)ICATU( في كل ما يتطلب من أجل توحيد الحركة 
العمالية في المنطقة والنهوض بها. وكاتحاد مامورسان 
)Memur-Sen( قمنا ايضا باتخاذ مفهوم الدبلوماسية 
العنف  حلقة  وتــجــاوز  باالمبريالية  لالطاحة  االنسانية 
التي صنعتها. انها رسالة لكل االخيار في هذا العالم. 
الحركات العمالية في هذه المرحلة لديها مهام كثيرة, 
ونقول ايضا ان العرق و الدموع ليس لها عرق اومذهب 
او حتى دين و لذلك ال يمكن االطاحة باالمبريالية اال 

بالتضامن مع بعضنا البعض.
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انطالق الدورة الثانية في »العمل النقابي والسياسات االجتماعية«

 )Memur-Sen( العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  اجتمع 
»العمل  الثاني  النقابي  التدريب  برنامج  في  بالمشاركين   يالتشين  علي  السيد 
النقابي الدولي، والسياسات االجتماعية« الذي ينظمه اتحاد »مامورسان« علي 
وجبة افطار بهدف التعارف. ويشارك في هذا التدريب  25  نقابي من 23 دولة 
مختلفة. وقال السيد يالتشين مخاطبا الحضور:»اذا عملنا علي تحقيق العدالة 
في توزيع الدخل فان ذلك سيساهم في انهاء الكثير من المآسي. وان سعادة هذه 

الدنيا ما هي اال نتيجة لكفاحنا«.

و اختتم السيد يالتشن حديثه بالثناء علي مدير اكاديمية تركيا والشرق االوسط 
لالدارة العامة السيد اونور اندر اصالن.

بدوره رحب السيد اونور اندر اصالن وشدد علي اهمية العمل النقابي وتبادل 
الخبرات في هذا المجال. و قال السيد اصالن:«خالل فترة التدريب التي تستمر 
افضل،  بشكل  البعض  بعضكم  علي  للتعرف  الفرصة  لكم  ستتاح  لمدة شهر 

وسنسعد لمشاركتكم تجاربكم مع بعضكم البعض«.
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لن ننسى مسلمي الروهينغا

بعد زيــارة نقابات العمال في بنغالديش قام السيد قايا 
والوفد المرافق له بزيارة مهمة لمسلمي الروهينغا الذين 
لجأوا لبنغالدش هربا من الظلم الواقع عليهم، وقام الوفد 
بتوزيع 1500 طرد غذائي علي العائالت المقيمة في 
هــذه المخيمات،  واطلعوا علي اوضــاع المنطقة من 
خالل االجتماع بوفود هيئة االغاثة االنسانية التركية، 

وافاد، وتيكا، والهالل االحمر التركي. 

استكماال لسلسلة  زيارات »مامورسان«  قام السيد قايا بلقاء المنظمات العمالية 
في بنغالدش، ففي مستهل زيارته قام السيد  قايا بلقاء السيد ريبون شيدوري 
السكرتير العام التحاد نقابات بنغالدش المستقلة،  وتم التطرق للعمل النقابي 
في بنغالدش،  باالضافة لزيارة اطفال العمال في مدارس االتحاد لتفقد احوال 

الطالب.

وفي المحطة الثانية لزيارته زار السيد قايا اتحال عمال بنغالديش،  خالل لقاءه 
باالمين العام لالتحاد اكد علي متانة ووحــدة الميراث الثقافي للبلدين، وشددوا 
علي ضرورة تماسك المنظمات في كال البلدين وانخراطها في العمل سوية. وفي 
معرض زيارته التحاد العمال المشترك التقي السيد قايا برئيس االتحاد توفازال 
حسين و ناقشوا واقع العمل النقابي و تبادلوا وجهات النظر، وبعد هذه الزيارة  

قامت اللجنة النسائية في االتحاد باصطحاب السيد قايا والوفد المرافق له بجوالة 
للنساء المشردات الالتي بدورهن قدمن عرضا عن  لمعمل الغزل المخصص 

عملهن. 
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 وقام السيد قايا بتبادل وجهات النظر خالل اجتماعه 
مع النقابات الــرائــدة في نيبال، الــذي بــدروه قــام بزيارة 
االتحاد  برئيس  والتقي  النيبالي  للنقابات  العام  االتحاد 
باشنو ريمال برفقة الوفد المصاحب له، وتبع هذا زيارة 
لمركز البحث للتوقف علي احدث الدراسات المتعلقة 
بالعمل النقابي وتوقيع مذكرة تعاون بين اتحاد النقابات 

في نيبال و »مامورسان«.

قام السيد كوناي فايا  نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( والوفد المرافق له بزيارة لدولتي نيبال و بنغالدش, وتخلل هذه 
الزيارة جلسات عمل مع المنظمات العمالية لتبادل االفكار و وجهات النطر. والى 
جانب العمل النقابي قام الوفد بزيارة مخيمات الالجئين، واّطلع قايا علي وضع 

مسلمي الروهينغا المتواجدين في المخيمات.

وفي هذا السياق اجتمع السيد قايا و الوفد المرافق له مع المؤسسات الرائدة في 
مجال العمل النقابي في نيبال وبنغالد. وفي معرض حديثه قام السيد قايا  بشرح 
تجربة »مامورسان« في مجال العمل النقابي، وتبادل االفكار، ووجهات النظر 
قــام السيد قايا بزيارة مخيمات  مع مؤسسات العمل النقابي، اضافة الــي ذلــك 
الالجئين من مسلمي  بنغالدش لالطالع علي معاناة  الموجودة في  الالجئين 

الروهينغا.

تم توقيع مذكرة تعاون مع الهيئات العمالية في نيبال 

في مستهل زيارته لدولة نيبال قام السيد قايا بزيارة وزارة العمل في نيبال، حيث 
اثني السيد الوزير ديلي شاودهاري علي هذه الزيارة، حيث تمني السيد الوزير 

تبادل الخبرات مع »مامورسان« وهيئة الضمان االجتماعي مع نيبال.

قايا يزور نيبال وبنغالدش ومسلمي الروهينغا

 )CUTN( وفي زيــارة اخــرى لتجمع النقابات النيبالية
أكد السيد قايا خالل لقاءه برئيس التجمع خيال داهال 
علي ضرورة العمل سويا لتحقيق العدل والمساواة، هذا 
وقد تم توقيع مذكرة تعاون بين »مامورسان« وتجمع 
العمال  نقابات  النيبالية. وفــي زيـــارة  التحاد  النقابات 
النيبالي )ANTUF(  وهي واحدة من كبرى المنظمات 
الرئيس  بنائب  قــايــا  السيد  التقي  نــيــبــال،  فــي  العمالية 
الخبرات  تــبــادل  جانيش ريجمي واكــــدوا علي ضـــرورة 
والتجارب في كال البلدين، هذا وتم توقيع مذكرة تعاون 
بين الطرفين. الزيارة ضمت النقابات والهيئات االخرى 
ايــضــا، حــيــث زار الــســيــد قــايــا لــنــيــبــال مــركــز الــتــعــاون 
المشترك للنقابات )JTUCC( ومجلس النقابي القليم 
جنوب اسيا)SARTUC(. وناقش السيد قايا مع الرئيس 
واالمين العام بعض االفكار حول التعاون المشترك و 
تم االتفاق علي مذكرة تعاون بين »مامورسان« وهذه 

االتحادات.

الجولة  ضمت اجراء محادثات مع المنظمات العمالية 
في بنغالدش
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في العالم. ومشددًا على وجوب دعم الحوار االجتماعي 
قـــائـــاًل: »إّن مــن يــشــعــل التغيير هم  بــيــن األطــــــراف، 
العمل  ومنظم  العمل  ورب  العامل  الثالثة:  األطـــراف 
المتمثل بالدولة، فعلى هذه األطراف أن يجتمعوا دائمًا، 

وأن يضعوا االنسان في مركز حوارهم وتقييمهم.«

الذي  التقرير  الموجود في  التقني  الخطأ  تعديل  يجب 
أعدتها منظمة العمل الدولية حول التنظيم النقابي في 

تركيا

ولفت السيد يالتشين األنتباه إلى الخطأ الوارد في تقرير 
تركيا،  فــي  النقابي  العمل  عــن  الدولية  العمل  منظمة 
قائاًل: »يذكر التقرير أّن نسبة االنتساب إلى النقابات 
لكن يجب معرفة  هــو %12،  تركيا  فــي  العمال  بين 
أن العمل النقابي في تركيا يقسم إلى قسمين: نقابات 
العمال ونقابات الموظفين. ونسبة االنتساب إلى نقابات 
العمال 12%، لكن من طرف أخر نسبة األنتساب في 
نقابات الموظفين 70%، وعند جمع متوسط االنتساب 
األنتساب  متوسط  يبلغ  والموظفين،  العمال  للطرفين 
العام للنقابات في تركيا 27%، لذلك يلزم تعديل هذا 
ال فأّن  الخطأ التقني في تقرير منظمة العمل الدولية، واإ

هذا التقرير يشكل اجحافًا بحق تركيا«

وتم اختتام االجتماع االقليمي لمنطقة أوروبــا لمنظمة 
العمل الدولية باصدار الئحة إسطنبول.

)Memur-Sen( الــعــام الــقــطــاع  لنقابات موظفي  الــعــام  قــال رئــيــس االتــحــاد 
السيد علي يالتشين في كلمة خالل الجلسة الثانية من الندوة الموسومة »العمل 
الـــ 10  ــي  اإلقليمي األوروبـ التي نظمت ضمن جلسات االجتماع  والمجتمع« 
لمنظمة العمل الدولية )ILO( المنعقدة في الفترة ما بين 2-5 تشرين األول/
أكتوبر2017 الذي استضافته تركيا في إسطنبول »في حال تم تحكيم العدالة لن 
تنتهي الموارد وستقضى جميع الحاجات، وان نظرية ’الموارد محدودة والحاجات 

كثيرة‘ غير صحيحة«.

قائاًل: »هنالك  المرن  العمل  تقيميه لنظام ساعات  يالتشين خــالل  السيد  وأكــد 
مخاطر ناتجة عن نظام ساعات العمل المرن، يجب أن نكون على معرفة بذلك 
منذ األن. في ندوتنا هذه التي تناقش رفع مستوى اإلنجاب بين النساء وخفض 
متوسط األعمار في العالم الغربي، يجب أن ال ننسى مخاطر نظام ساعات 
العمل المرن. إّن نظام ساعات العمل المرن يأتي بنظام ساعات العمل الغير 
محدود، وهذا يعني أّنه سيتم نقل قلق العمل إلى البيت، والبتالي سينعكس هذا 
القلق على األطفال. وربما سيكون هذا القلق سببًا في التفكير بعدم اإلنجاب. 
ومن النتائج التي ستظهر في الفترات المقبلة بسبب نقل العمل إلى البيت هو عدم 

الحصول على أجور العمل بشكل حقيقي.

يلزم االهتمام بالحوار االجتماعي

وأفــاد يالتشين أّنــه إلى جانب بعض ايجابيات العولمة فان لها تأثيرها السلبي 
المتمثل بالطمع في زيادة األرباح مضيفًا بأّن هذه السلبيات تغيير مفهوم العدالة 

غير  كــثــيــرة‘  والــحــاجــات  مــحــدودة  ــمـــوارد  ’الـ يالتشين:»نظرية 
صحيحة«.
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العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتــحــاد  وفــد  يالتشين  السيد علي  برئاسة 
)Memur-Sen( يشارك في االجتماع اإلقليمي األوروبي الـ 10 لمنظمة العمل 
الدولية )ILO(  المنعقد في الفترة ما بين 2-5 تشرين األول/أكتوبر2017 الذي 

استضافته تركيا في مدينة إسطنبول.

وُيعقد االجتماع اإلقليمي ألوربا من قبل منظمة العمل الدولية بشكل دوري كل 
أربعة أعوام، حيث تعقد نسخته العاشرة لهذا العام ويشارك فيه ممثلو الحكومات 

وأرباب العمل والعمال في 51 دولة من أوربا وآسيا الوسطى.

وتم خالل االجتماع بحث اآلثار التي ستخلفها التغييرات والفرص االقتصادية 
على حياة العمل في منطقتنا، وذلك في إطار التقرير الذي قدمه المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى مناقشة السياسات األساسية المتعلقة بالتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، واإلنجازات التي تم تحقيقها والخبرات التي تم اكتسابها 
التاسع آلوربا  اإلقليمي  االجتماع  انعقاد  منذ  الماضية  األربعة  السنوات  خالل 
في عام 2013 في النرويج. ومن بين المواضيع المدرجة على جدول األعمال 
المعايير الدولية للعمل والحوار االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

»مامورسان« يشارك في االجتماع اإلقليمي األوروبــي الـ 10 
)ILO( لمنظمة العمل الدولية



نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018

تدريب بمشاركة »مامورسان« افتتاح مجمع الشهداء في زنجبار »شــهــادة  مــتــدربــي  يستقبل  يالتشين 
العمل النقابي التربوي« 

افتتح مجمع شهداء 15 تموز/ يوليو االجتماعي في جزيرة زنجبار/ أفريقيا، الذي 
تم بناؤه من قبل المتبرعين في تركيا، وبتنظيم جمعية صدقة طاشي الخيرية. 
العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  نائب رئيس  االفتتاح  وشــارك في 

»مامورسان« السيد حاجي بيرم طونبول.  

حيث تم انشاء المجمع الذي وضع الحجر االساس في ابريل عام 2015 على 
مساحة قدره 5اآلف و 887 متر مربع، ويضم جامعا، ومدرسة، ومكتبة، وسكنا 
للطالب، باالضافة الى قاعات الطعام وصاالت رياضية. وسيقدم هذا المجمع 

خدمات علمية وانسانية لقرابة 1000 شخص. 

في إطــار التعاون المشترك بين نقابة موظفي التربية 
والنقابات  »مــامــوســان«  اتــحــاد  فــي  المنضوية  التعليم 
والتعليم  التربية  موظفي  نقابة  تنظم  الدولية،  التربوية 
ــادة تـــدريـــب الــعــمــل النقابي  ــهـ الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي »شـ
التربوي«، حيث شارك في البرنامج الذي سيستمر لثالثة 
اسابيع  ممثلي النقابات التربوية من 20 بلد مختلف، 
وضمن الفعاليات التدريبية قام المشاركون بتنظيم زيارة 
العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  إلى مقر االتحاد 
»مامورسان« والتقوا بالرئيس العام السيد علي يالتشين 
أسن،  أمين  محمد  والسيد  مميش  متين  السيد  ونائبيه 
حيث قدم السيد يالتشين للمشاركين معلومات مفصلة 

عن آالية العمل النقابي في اتحاد »مامورسان«.

وأفــاد يالتشين أّن اتحاد ’مــامــورســان‘  الــذي بلع عدد 
منتسبيه1 مليون  منتسب هو االتحاد المخول في جميع 
القطاعات الخدمية في القطاع العام. وأضاف »إّننا جئنا 
إلى هذه األيام من خالل مواجهة األزمات والمشاكل، 
الممنوعات.  لرفع  كبيرة  وبــذل جهود  الظلم،  ومحاربة 
ال يمكن النجاح والصعود إلــى القمة دون دفــع الثمن 
وتحمل األخطار وصب عرق الجبين، نحن دفعنا ثمنًا 
غاليًا وعانينا من مشاكل كثيرة لكننا لم نستسلم ولم نتخَل 
عن نضالنا، من خالل نضالنا لمدة 25 عام من أجل 
الــذات والحرية قمنا بأعمال ملموسة ساهمت في حل 
العديد من المشاكل، وحققنا عشرات المكاسب المادية 

واالجتماعية لموظفي القطاع العام الذين نمثلهم«,

على  تقتصر  ال  نشاطاتهم  مــجــال  أّن  يالتشين  ــد  وأكـ
تركيا فحسب، بل أنهم قاموا حتى اآلن بتبادل الخبرات 
والتجارب النقابية من خالل زيارة االتحادات والمنظمات 
النقابية في أكثر من خمسين بلد، وأّنهم عقدوا اتفاقيات 
التعاون والعمل المشترك معهم، وأضاف »إّن مشكلة 
توزيع الثروات بشكل غير عادل مشكلة عامة في العالم. 
لذلك يجب أن نتكاتف من أجل عالم يسوده العدالة«.
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في ختام جولته رئيس االتحاد الوطني لعمال البرازيل 
تــرابــاجــادوريــس ريــكــاردو باتاه  لــروانــدا  )UGT( السيد 
وأعــضــاء المكتب التنفيذي. وقــدم أســن خــالل الــزيــارة 
عرضا تعريفيا عن اتحاد »مامورسان« والعمل النقابي 
في الجمهورية التركية. وشدد ريكاردو باتاه على أهمية 
مثل هذا التواصل. وأكد على تبادل الخبرات الذي من 
شأنه أن يعزز األنشطة النقابية الدولية في وقت تزداد 
فيه عولمة االقتصاد. وقدم ريكاردو باتاه  شكره التحاد 
»مامورسان« على جهوده في نشر الوعي النقابي في 

العالم.

ميشيللي خالل تقديمه معلومات عن وضع العمالة في االرجنتين إلى أن 32 في 
المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وان هناك ثالث منظمات مختلفة في 
األرجنتين ولكنها تعمل معا في القضايا العامة، وان 50 في المائة من االنشطة 

االقتصادية غير مسجلة، ومعدل البطالة هو 11 في المائة. 

ومن جانبه قال اسن ان المنظمات العمالية والنقابية مهمة جدا في والعالم وكذلك 
األرجنتين، مؤكدا على ضرورة وحدة النقابات في النضال ضد االمبريالية التى 
تحكم اقتصاد العالم، واعـــرب عــن امله فــى العمل والــتــعــاون معا مــع االتحاد 

.)CTA( المركزي لعمال االرجنتين

زيارة تشيلي

واصل أسن جولته النقابية في تشيلي، حيث التقى بأعضاء المكتب التنفيذي 
التحاد النقابات في تشيلي )CUT( ورئيسة لجنة المرأة العاملة في االتحاد. وتم 
التأكيد في اللقاء على اهمية التعاون والتشاور حول القضايا العمالية مع جميع 
الشركاء النقابيين، والتشديد على ضرورة تجاوز كافة العقبات من خالل النقاش 
والحوار لما فيه من مصلحة عمالية عامة تعود بالنفع على الطبقة العاملة التي 

بحاجة الى االهتمام بقضاياها وتخفيف من المعاناه التي تمر بها.

زيارة البرزايل

المحطة االخيرة في الجولة النقابية لنائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع  »مامورسان« السيد محمد أمين أسن كانت  البرازيل. حيث زار أسن 
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بشكل أكثر وضــوحــًا إذا مــا أخــذنــا هــذه األحــــداث التي مــرت بها تركيا بعين 
االعتبار. إن اتحاد )Memur-Sen( ونقاباته قد ناضل جاهدًا، أخذًا مصلحة 
الــمــوارد الماليه للقطاع العام بعين االعتبار، في سبيل تحسين ظــروف عمل 
موظفي القطاع العام وتحسين معاشهم. وكــاتــحــاد)Memur-Sen( نرى نقل 
خبر مكاسب المرحلة الرابعة من مفاوضات العقود الجماعية، التي رسمت البهجة 
والسعادة على وجوه موظفي القطاع العام، من خالل تحقيق عالوات في مرتباتهم 
بنسبة 17,54% بالمئة، باالضافة الى 258  مكسب تتعلق بحقوقهم المالية 
األخرى، باإلضافة إلى الحقوق االجتماعية والديمقراطية التي أصبحت ضمانًا 

للعدالة االجتماعيية. نرى مشاركتها معكم مهمة جدًا.

الزيارات 

على هامش اعمال المؤتمر العام السابع لالتحاد االلباني لعمال المناجم والتعدين 
)SPMSH(  قام وفد اتحاد )Memur-Sen( بزيارة مدينة شكودرا، ووضع 
إكليل من الزهور على نصب حسن رضا باشا الذي استشهد في حرب البلقان 

االولى خالل دفاعه عن شكودرا. 

قام نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام )Memur-Sen( السيد محمد أمين أَسن بجولة 
وتشيلي  االرجنتين  الالتينية ضمت  أمريكا  في  نقابية 

والبرازيل، والتقى باالتحادات النقابية هناك.

الـــزيـــارة جـــاءت ضــمــن انــفــتــاح االتــحــاد الــعــام لنقابات 
موظفي القطاع العام »مامورسان« للعالم، والتواصل مع 
المنظمات والحركات العمالية من اجل تحسين معايير 
العمل، والدفاع عن حقوق العمال في العالم، وتبادل 
والنقابات.  االتحادات  بين  النقابية  والتجارب  الخبرات 
»مامورسان«  التحاد  العام  الرئيس  نائب  التقى  حيث 
مع رؤساء االتحادات والكونفدراليات المهمة في أمريكا 
الالتينية، وجرى خالل اللقاء تبادل األفكار واالراء حول 

العمل النقابي الدولي.

زيارة االرجنتين

اجتمع أسن مع خوليو فونتس رئيس مجلس االتحادات 
اتحاد  وهــو   )CLATE( الالتينية  أمريكا  في  العمالية 
اقليمي متكون من 86 اتحاد عمال من 19 دولة ومقره 
في األرجنتين، وتلقى أسن معلومات عن أنشطة االتحاد 
والعمل النقابي في أمريكا الالتينية. وفى حديثه لفترة 
وجيزة عن تاريخ اتحاد »مامورسان« الذى استمر 25 
عاما، اعرب أسن عن التقارب المشترك بين االتحادين 
الموجود  العالمي  للنظام  المناهضة  النظر  وجهة  فى 
واالمبريالية. وأكد أسن أنه يمكن القيام بأعمال هامة 

عندما يعملون معا في النضال العمالي. 

كما والتقى أسن باألمين العام لالتحاد المركزي لعمال 
أحد  وهــو  ميشيللي،  بابلو  السيد   )CTA( االرجنتين 
أهم المنظمات الغير الحكومية في األرجنتين، وأشار 

أَسن بجولة نقابية في أمريكا الالتينية
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الجهد والكد مرتكز التضامن، ال محل الصراع العمالي

ضد  العمالي  التضامن  ضــــرورة  على  يالتشين  ــد  وآكـ
مخططات النظام العالمي، وأضاف :«علينا اليوم تعزيز 
صفوف النضال، ومن المؤسف ان تمر اليوم النقابات 
ازالــة  بينها. ويجب علينا  فيما  الــحــوار  بأزمة  العمالية 
االزمات والتقارب مع بعضنا البعض لتكريس الحوار. 
والنظام العالمي الحالي يريد تقويض الحركات العمالية 
من خــالل خلق سياسات تصنيفية تــؤدي الــى نشوب 
نزاعات بينها. كاتحاد )Memur-Sen( واتخذنا من 
الجهد والكد مركزا للتضامن، ال محل الصراع العمالي، 
وحــمــايــة حــقــوق الــعــمــال تعني حــمــايــة حــقــوق البشرية 
جمعاء. اتحاد )Memur-Sen( أكبر اتحاد نقابي في 
تركيا، هي منظمة عمالية تسعى إلى التضامن والحوار 
االجتماعي، ال التمييز والمقاطعة. ولهذا السبب، أود 
المحلية  العمالية  المنظمات  هنا جميع  ادعــو من  أن 
والدولية إلى التضامن والحوار االجتماعي، ال التمييز 

والمقاطعة«.

عــلــى الــعــالــم الــتــدخــل الــســريــع اليــقــاف الــمــجــازر بحق 
المسلمين في أراكان

العمالية  والحركات  المنظمات  يالتشين  الرئيس  ودعــا 
الى التضامن مع مسلمي الروهينغا، ومطالبة المجتمع 
الــدولــي الــى الــتــدخــل الــســريــع اليــقــاف جــرائــم البوذيين 
ميانمار،  مسلمي  حماية  فــي  بواجبها  والقيام  بحقهم، 
ودعــم  مطالبهم في نيل حقوق المواطنة والمساواة مع 
غيرهم، واتخاذ اإلجراءات المطلوبة لوقف العدوان على 

 المسلمين الروهنغيين، ومحاسبة المسؤولين.

مفاوضات  فــي  واجتماعي  مالي  مكسب   258 حققنا 
العقود الجماعية

مــشــاركــة خبر  حــديــثــه ضــــرورة  خـــالل  يالتشين  ورأى 
مكاسب اتفاقيات العمل الجماعية الرابعة  التي حققها 
حيث  النقابيين  شركائه  مع   )Memur-Sen( اتحاد 
قال :«تبنينا مسؤولية الدفاع عن حقوق موظفي القطاع 
العام في الوقت الذي تمر به تركيا من أوقات صعبه. 
وقــد اخترنا العمل بمهنية بــداًل مــن الــصــراع، كإحالة 
لربما  التي  التحكيم،  هيئة  إلــى  الجماعية  المفاوضات 
كانت ستخرج لنا بربع المكاسب التي حققناها. يمر البلد 
بظروف حساسة، مثل أثار أحداث محاولة انقالب 15 
تموز الفاشل. وسيتم فهم قيمة المكاسب التي حققناها 

وادارة  والطرق  واالنشاء  والبيئة  التطوير  نقابة عمال  مرسال طورباي، ورئيس 
الكوارث والحاالت الطارئة والطابو ومسح االراضي السيد جان طوفان اوغلو، 
ورئيس نقابة موظفي النقل العام السيد جان جانكسان، ورئيس نقابة عمال الثقافة 
والسياحة والفن السيد مجيد اردوغان، والنائب االول لرئيس نقابة موظفي التربية 
)Memur-Sen( والتعليم السيد لطيف سيلفي، ورئيس اللجنة النسائية في اتحاد
السيدة حبيبة اوجال، ورئيس اللجنة الشبابية في  )Memur-Sen( السيد أيوب 
بيهان، وخبراء العالقات الدولية في اتحاد )Memur-Sen( السيد حسين بهجت 
والسيدة يونيلدا رابــاي والسيد عثمان اوزجــان، وممثلي اكثر من 47 نقابة من 

مختلف دول العالم. 

االتحاد االلباني لعمال المناجم )SPMSH(غير مجرى التاريخ

والتعدين  المناجم  لعمال  االلباني  االتــحــاد  دور  في حديثه عن  يالتشين  أشــار 
)SPMSH(  في تغيير مجرى التاريخ في البانيا قائال :«الكثير من النقابات 
تأسست ولــم تقدم نفعا حتى ألعضائها، وأصبحت جــزءا من الماضي. ولكن 
المناجم والتعدين  فــاالتــحــاد االلــبــانــي لعمال  الــتــاريــخ،  قلة منها غــيــرت مــجــرى 
)SPMSH(  هو رمز المقاومة ضد النظام الشيوعي، وهي منظمة رائدة في 
 )SPMSH( التحرير والنضال الديمقراطي للشعب األلباني. ولذلك فإن اتحاد
غير تاريخ ألبانيا. والتاريخ سوف يذكر دائما نضال جزيم كالشا ورفاقه وما عانوه 
من تهجيروتجويع وطرد من العمل. وأهنئ جميع أشقائي العاملين مرة أخرى على 

هذا النضال النبيل«.
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ليره  المتقاعدين بحوالي 8441  فــي رواتـــب  • عــالوة 
تركية لكل شهر، وسيبدأ صرف هذه العالوة في شهر 
كانون الثاني/ يناير من عام 8102 وفق المادة 573.

• إعــطــاء األولـــويـــة فــي مــوضــوع اإلســكــان للموظفين 
المعاقين، وعدم خضوعهم للقرعة. 

• توفير الرعاية والحضانة لذوي موظفي القطاع العام. 

للموظفين  المهني والبدني  التدريب والتكييف  • توفير 
المعاقين، وتأمين جوعمل مناسب وأمــن لهم، وتأمين 

استفادتهم من القانون العام الذي يتعلق باإلسكان. أن نستعرض لهم الزياده التي حققناها 3.5%+4% لعام 2018 و%4+%5 
لعام 2019.

الــفــارق بين اتــحــاد »مــامــورســان« واالتـــحـــادت المحلية األخـــرى هــو أّن اتحاد 
»مامورسان« ليس اتحاد نقابي يقف عند تحسين رواتب الموظفين فحسب، بل 
هو اتحاد نقابي ناضل من أجل الدفاع عن جميع مبادئه، ولم يغيرمواقفه ومبادئه 
منذ التأسيس. وأكبر دليل على ذلك هو الوقوف ضد محاولة انقالب 15 تموز 
الفاشلة، التي قامت بها منظمة غولن اإلرهابية ضد الحكومة الشرعية المنتخبة 
بطريقة ديموقراطية، والتي أودت بحياة 250 مواطن وخلفت أكثر من 2000 
جريح. فاتحاد »مامورسان« وقف في وجه االنقالبيين في تلك الليلة وأخذ صفًا 

واحدًا مع الشعب، لم ولن يغير موقفه قط. 

اتحاد »مامورسان« هو الممثل الحر للنقابات، ليس فقط خالل فترة المفواضات 
الجماعية فحسب، بل بعدها أيضًا كي يزيد من مكاسب الموظفين في القطاع 
العام بالعمل المتواصل دون انقطاع. وهو من أقوى االتحادات القيمية، بتحقيق 

متطلبات أعضائنا سنبقى مدافعين عن قيمنا. 

تركيا صاحبة الديمقراطية المتقدمة، يشكل المسلمون 98% من شعبها، فاحترام 
معتقداتهم وحقوقهم األساسية دليل على تقدم الديموقراطي. إّن توفير العمل الالئق 

للموظفين والعمال يعد من الحقوق األساسية المهمة في تركيا.

الخاصة والنساء واألطــفــال،  الــدفــاع عن حقوق ذوي االحتياجات  إلــى  إضافة 
والــوقــوف بوجه كــل مــا يمس كــرامــة اإلنــســان، نــود أن ننقل إليكم البعض من 

المكاسب الـ 258 التي تم تحقيقها خالل الرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية:

• تأمين إجــازة بــدون راتــب إلداء فريضة الحج، للحجاج الذين لم يتبقى لديهم 
رصيد من الراتب الرسمي.

• عملنا على رفع مدة استراحة الظهيرة للموظفين يوم الجمعة من الساعة 11:00 
لسنة   1 الــرقــم  ذات  بالمادة  يتعلق  بما  الجمعة.  إلداء صــالة  حتى 14:00، 

2016، والذي نص على ذلك قرار مجلس رئيس الوزراء.

تأدية  أثناء  للموظفين  تحمل شهادة »حـــالل«  تقديم وجبات غذائية ال  منع   •
الوظيفة.  

قال رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( السيد علي يالتشين في كلمة القاها 
امام رؤساء االتحادات العمالية في المؤتمر العام السابع 
 )SPMSH( لالتحاد االلباني لعمال المناجم والتعدين
في مدينة إلباسان:«النظام العالمي الحالي يريد تقويض 
العمالية من خــالل خلق سياسات تصنيفية  الحركات 
تؤدي الى نشوب نزاعات بينها، كاتحاد مامورسان نرى 
العمل مركز التضامن ال النزاع، وحماية حقوق العمال 

تعني حماية حقوق البشرية جمعاء«.

   )Memur-Sen(وشارك في المؤتمر الرئيس العام التحاد
السيد علي يالتشين ونوابه السيد غوناي قايا والسيد محمد 
بيرق طوطار والسيد حاجي بيرم طونبول ولوفنت اوصلو، 
ورئيس نقابة موظفي المحاكم السيد وجدي يانباز، ورئيس 
السيد  الخاصة  االدارة  وعــمــال  البلديات  نقابة موظفي 

وفد اتحاد »مامورسان« في مؤتمر االتحاد 
 )SPMSH(  االلباني لعمال المناجم
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ال تقف عند نسبة العالوة المتحققة في رواتب الموظفين 
فحسب، بل تضاف إليه مكاسب أخرى متعلقة بالحقوق 
الــمــالــيــه واالجــتــمــاعــيــه، إضــافــة إلـــى مــكــاســب قطاعية 

خاصة بكل قطاع في 11 قطاع خدمي.

وفي نص اتفاقيات العمل الجماعي للمرحلة الرابعة تقديم 
العموميين  الموظفين  لفئات  اإليجابي  والتمييز  الدعم 
المعاقات،  الــنــســاء  مــن  الموطفين  وأيــضــًا  المعاقين، 
وفــرض التعليم اإللــزامــي ألبنائهم ومنحهم أولــويــة في 

التعليم العالي.

تبنينا مسؤولية الدفاع عن حقوق موظفي القطاع العام 
فــي الــوقــت الــــذي تــمــر بــه تــركــيــا مــن أوقــــات صعبه. 
وقــد اخترنا العمل بمهنية بــداًل مــن الــصــراع، كإحالة 
لربما  التي  التحكيم،  هيئة  إلــى  الجماعية  المفاوضات 
كانت ستخرج لنا بربع المكاسب التي حققناها. يمر البلد 
بظروف حساسة، مثل أثار أحداث محاولة انقالب 15 
تموز الفاشل. وسيتم فهم قيمة المكاسب التي حققناها 
بشكل أكثر وضوحًا إذا ما أخذنا هذه األحــداث التي 

مرت بها تركيا بعين االعتبار.

إن اتحاد »مامورسان« ونقاباته قد ناضل جاهدًا، أخذًا 
العام بعين االعتبار،  للقطاع  الماليه  الموارد  مصلحة 
في سبيل تحسين ظروف عمل موظفي القطاع العام 

وتحسين معاشهم.

وفي هذا الصدد من الصراعات الجاريه لمفهوم الحقوق 
بين ما  يــكــون هنالك رابـــط  أن  لــلــدولــه، يجب  المالية 

يستحقه المتقاعد من حقوق ومابين المقترحات.

فــي الــفــتــرات الــتــي كــان يــتــجــاوز فيها التضخم %10 
كانت نسبة الــعــالوات على الــرواتــب ال تتجاوز %2 
أو 3%. والذين كانوا يقولون إّنها خطوات ناجحه، نود 

إلى المساومة النهائية، بدأت تظهر الخالفات على إثر إصرار الحكومة على 
عرضها األخير. واتخذت لجنة أصحاب العمل، التي تتكون من سياسيي حزب 
صــرارنــا في  النقابي واإ داريــيــه، خطوات إيجابية، بعدما رأت صمودنا  الحاكم واإ

مطالبنا على منح حقوقنا من الموارد القطاع العام. 

وبعد الحصول على الحد األقصى من العالوة، بحيث ال تضر الموارد المالية 
العامة، أعلنا عن جاهزيتنا للتوقيع على عقود العمل الجماعية للمرحلة الرابعة. 
وفي هذا السياق أظهرنا إصرارنا للجنة أصحاب العمل في القطاع العام حتى 
أضظروا إلى تقديم العرض األخير، وتوصلنا إلى تسوية بعالوة %4 + %3.5 
لعام 2018 و 4% + 5% لعام 2019، ومن ثم تم التوقيع على اتفاقيات العمل 

الجماعية الرابعة. وبالتالي حققنا عالوات في الرواتب حسب الجدول اآلتي:

إّن القسم المالي من اتفاقيات العمل الجماعية للمرحلة الرابعة الذي يخص عموم 
موظفي القطاع العام وغيرها من المكاسب. قد تحققت بسبب الموقف الثابت 

الناتج من القوة التنظيمية واالستقرار النقابي. 

مطلب   45 حققنا  عليها،  التوقيع  تم  التي  الجماعية  العمل  اتفاقيات  وبفضل 
مشترك بين جميع الموظفين بالشكل العام، و213 مطلب موزع على القطاعات 
الخدمية بشكل خاص. وفي النتيجة تم تحقيق 258 مطلبًا كلها متعلقة بأسس 

ومعايير العمل الدولية كالعمل الالئق والحماية االجتماعية وغيرها. 

وبلغ معدل العالوة التراكمي لعام 2018 )7.64%(، ومعدل العالوة التراكمي 
لعام 2019 )9.20%(. ومعدل العالوة التراكمي للعامين المذكورين %17.54. 
وفي هذه الحالة قد رفعنا معدل العالوة التراكمي التي تقدمت به الحكومة من 
12.5% إلــى 17.54%، أي بمبلغ 9 مليار ليرة تركية. وهــو يعادل حوالي 
40% من نسبة العرض األول التي تقدمت به الحكومة. وحسب العرض األول 
كان مجموع العالوات التي خصصتها الدولة كإضافة على رواتــب الموظفين 
خالل العامين يبلغ 27 مليار ليرة تركي.، لكن بعد سجال طويل بين الطرفين 
أضطرت الحكومة إلــى رفــع هــذا المبلغ بنسبة 40% ليكون مجموع ما سيتم 
تخصيصه كإضافات على رواتب الموظفين خالل العامين القادمين 36 مليار 

ليرة. 

وفي حال كون نسبة العالوة في رواتب الموظفين أقل من التضخم الحاصل فإّن 
الفارق بين التضخم ونسبة العالوة سيضاف على رواتب الموظفين أيضًا. 

إن مكاسب المفاوضات التي تم تحقيقها خالل المرحلة الرابعة للعقود الجماعية 
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بدأت  الــعــام. حيث  القطاع  العمل في  لجنة أصحاب 
فترة المفاوضات الجماعية الرابعة في 1 أغسطس/ آب 
2017، وقدمت لجنة أصحاب العمل في القطاع العام، 
التي ترأستها وزيرة العمل والضمان االجتماعي السيدة 
جوليدا صــاري آر أوغــلــو، الــعــرض األول فــي طاولة 
المفاوضات، حيث كان العرض الذي تقدمت بها اللجنة 
عبارة عن عالوة 3% + 3% لعام 2018 و %3 + 

3% لعام 2019.

وبعد تقديم لجنة أصحاب العمل في القطاع العام، التي 
ترأستها وزيرة العمل والضمان االجتماعي السيدة جوليدا 
صــارى أر أوغلوا، العرض األول، قمنا بإنهاء جلسة 
المفاوضات حاملين شعارات »نرفض هذا العرض«، 

وأبدينا رأينا بأّننا في انتظار عرض جديد. 

وخالل فترة انتظار العرض الجديد من الحكومة، أطلقنا 
من جهة أخرى حملة مفاوضات في إطار دبلوماسي 
بدءًا من الوزراء المعنيين في الحكومة، ورئيس الوزراء، 
وصواًل إلى رئيس الجمهورية. ومن جهة ٌاخرى واصلنا 
التنظيمات  النقابات، ورؤســـاء  اجتماعاتنا مع رؤســاء 
المحلية، من أجل تحديد الحمالت االستراتيجية الجديدة. 

وفي يوم 21 أغسطس/آب 2017، اليوم األخير من 
أعلنت  الــرابــعــة،  المرحلة  للمفاوضات  المحددة  الفترة 
لجنة أصحاب العمل في القطاع العام العرض األخير 
بعالوة 3.5% + 3.5% لعام 2018 و%4 + %5 
نقاباتنا حول  التشاور مع رؤســاء  لعام 2019. وبعد 
تقييم العرض الثاني، قررنا رفض هذا العرض أيضًا، 
بهدف الضغط على الطرف المقابل من أجل الحصول 
على أعلى مايمكن، معلنين بــأّن هــذا العرض »قابل 
للتفاوض، ولكنه غير قابل للتوقيع، ونحن في انتظار 

خطوات جديدة«. 

ونــحــن كــاتــحــاد »مــامــورســان« على وعــي تــام بــاآلثــار 
السلبية، التي ظهرت في تركيا نتيجة محاولة االنقالب 
الفاشل، التي قامت بها منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية 
بأّن  وأعلنا  الماضي.  العام  من  تموز/يوليو   15 ليلة 
الحكومة، ال  بها  تقدمت  الــذي  للعرض  سبب رفضنا 
يرضي موظفي القطاع العام، وأنهم غير راضين على 
هذا العرض. وقلنا بأّنه في حال إضافة قدر أخر على 

هذا العرض سنوقع عليه. 

وفي الساعات األخيرة التي كانت التوقعات الوصول 

بصفتنا االتحاد المخول باجراء عملية المفاوضات خالل المرحلة الرابعة من 
مفاوضات العقود الجماعية في القطاعات الخدمية الموزعة على 11 نقابة مخولة 
منضوية تحت اتحاد »مامورسان«، ناضلنا من أجل عمل الئق للجميع، من 

خالل تحقيق مكاسب كبيرة للموظفين في القطاع العام. 

الرابعة من مفاوضات  المرحلة  نقل خبر مكاسب  وكاتحاد »مامورسان« نرى 
العقود الجماعية، التي رسمت البهجة والسعادة على وجوه موظفي القطاع العام، 
من خالل تحقيق عالوات في مرتباتهم، ومكاسب تتعلق بحقوقهم المالية األخرى، 
للعدالة  التي أصبحت ضمانًا  الحقوق االجتماعية والديمقراطية  إلى  باإلضافة 

االجتماعيية. نرى مشاركتها معكم مهمة جدًا. 

قد أعّد مستشارونا، وبعد جهود طويلة، مطالبنا لمفاوضات المرحلة الرابعة للعقود 
ومقترحات  آراء  اإلعتبار  بعين  آخذين  الدولية،  العمل  معايير  وفــق  الجماعية 
أعضاء ورؤساء نقاباتنا في عموم البالد، ودراستها وجمعها في قائمة المطالب. 
كما وأصدر مركز األبحاث والتطوير في اتحاد »مامورسان« الدراسات والتقارير 

المالية المتعلقة بمتطلبات وتوقعات الموظفين. 

حيث أعددنا خارطة عمل لفترة المفاوضات الجماعية ووضعنا استراتيجيتنا بشكل 
نهائي، من خالل عقد اجتماعات موسعة مع أعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات 
المنضوية في اتحاد »مامورسان«، ورؤساء التنظيمات المحلية، والخبراء، ومركز 

األبحاث والتطوير في االتحاد.

لنقاباتنا،  منتسبين  الغير  العموميين،  للموظفين  منصات  بإنشاء  وقمنا  كما 
وللموظفين الغير منتسبين ألي نقابة أخــرى، من أجل أخذ أرائهم ومقترحاتهم 
وانتقاداتهم، وتقييم جميع األراء والمقترحات واالنتقادات التي وصلت من خالل 
الجماعية منطلقًا  المفضاوات  االحــتــراف على طاولة  واتٌّخذنا  المنصات.  هــذه 
للعمل خالل هذه الفترة، كما وتم آخذ التعليقات ووجهات النظر المتعلقة بفترة 

المفاوضات كآساس للعمل أيضًا. 

قمنا بــإعــداد بطاقات جــواب  »نــوافــق على هــذا الــعــرض« و«قــابــل للتفاوض« 
و«نرفض هــذا العرض« كــرد فعل على العروض المتوقعة، التي تقدمت بها 

مكاسب اتفاقيات العمل الجماعية الرابعة
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التسوية خالل المفاوضات الجماعية.«

بـــدور رئــيــس الجمهورية  ــاد يالتشين فــي حــديــثــه   وأشــ
ــفــعــال الــــذي كــــان بــمــثــابــة مــفــتــاح بــــاب الـــتـــوافـــق في  ال
المفاوضات، وأشاد أيضًا بكرم وعدالة الوفد الحكومي 
الممثل ألصحاب العمل في القطاع العام، وقال »كان 
لتدخل رئيس الجمهورية دور فعال في جلب ما مقداره 
9 مليارات إضافية إلى طاولة المفاوضات، حيث تم 
المبلغ المخصص كــعــالوات  إلــى  المبلغ  إضــافــة هــذا 

لرواتب الموظفين.

سيكون الحد األدنــى لمرتبات موظفي الدولة 2.827 
ليرة تركية

واصل يالتشين حديثه معلنا العالوات التي تم االتفاق 
عــلــيــهــا خــــالل الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة عــلــى الــنــحــو 
الــتــالــي:«الــعــالوة الــتــي تــم االتــفــاق عليها فــي مرتبات 
ــام 2018 هـــو 4 +  ــالوة عــ ــ الــمــوظــفــيــن كـــاآلتـــي: عـ
3.5% ، وعالوة عام 2019 هو 4 + 5%. في هذا 
لعام 2018  التراكمي  الــعــالوة  اإلطـــار سيكون معدل 
 2019 لعام  التراكمي  الــعــالوة  معدل   ،%7.64 هــو 
هو  للعامين  التراكمي  الــعــالوة  ومعدل  هو %9.20. 
الـــعـــالوات سيكون أقل  نــطــاق هـــذه  17,54%. وفـــي 
راتــب للموظف الحكومي )موظف من الدرجة الثالث 
عشر وغير متزوج( الذي يتقاضى حاليًا 2.405 ليرة 
تــمــوز 2019.  شهر  فــي  تركية  لــيــرة  تركية 2.827 
وبالتالي سيزيد أجمالي راتب الموظف المذكور 422 
ليرة تركية. إضافة إلى هذا المكسب الذي حققناه في 
زيادة رواتب الموظفين، تم تحقيق مكاسب أخرى سواء 
على  أو  الجماعية،  المفاوضات  مستوى  على  كانت 
مستوى القطاعات الخدمية. مكاسب متعلقة بالحقوق 
المثال  فعلى سبيل  والديمقراطية.  المالية واالجتماعية 
تم إدراج مطالب أخــرى تقدم بها اتحاد »مامورسان«  
تتعلق باستخدام المواد الغذائية الحاصلة على شهادة 
الــمــخــصــصــة للموظفين  »حــــــالل«، وزيــــــادة اإلعـــانـــة 
الــذيــن لديهم أطــفــال مــن ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة، 
ومنح أطفال الموظفين العموميين، الذين يعملون في 
مناطق ليس فيها مؤسسات تعليمية وتربوية، األولوية 
في عملية حصولهم على مساكن الطالب )المساكن 
الداخلية(، وهــذا األمــر سيدخل حيز التنفيذ ألول مرة 
بفضل هذه المفاوضات الجماعية. في ضوء تقييم كل 
ما تقدم خالل المرحلة الرابعة للمفاوضات الجماعية، 
اتحاد  إليها  التوصل  التي  التسوية  على  التوقيع  نجد 
»مامورسان« مع الحكومة خالل المرحلة الرابعة من 

المفاوضات الجماعية مهم جدًا. 

يوم أمر غاية الصعوبة لكال الطرفين، ألن أعطاء القرار بخصوص الحقوق 
ومتقاعد  موظف  أألف  و100  ماليين   5 لـــ  والشخصية  واالجتماعية  المالية 
لمدة سنتين مسؤولية عقلية وأخالقية ووجدانية كبرى. وهنا أود أن أخص وزيرة 
العمل والضمان األجتماعي، التي تعينت لمنصب الــوزارة قبل فترة قصيرة من 
المفاوضات الجماعية، حيث كانت لخلفيتها وخبرتها النقابية دورًا كبيرًا في تسهيل 

عملية التفاوض والتوصل إلى التوافق بين الطرفين«.

الحكومة رفعت عرضها بخصوص زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40 بالمئة

كما أكد يالتشين »إّن الحكومة رفعت من نسبة العرض األول التي تقدمت بها 
لزيارة رواتــب الموظفين بنسبة 40%، أي أن العرض األول التي تقدمت به 
الحكومة كان معناه إضافة ما مجموعه 27 مليار ليرة على رواتب الموظفين 
خالل عامين، لكن بعد سجال طويل بين الطرفين رفعت الحكومة في عرضها 
األخير التي تقدمت بها المبلغ بنسبة 40% ليكون مجموع ما سيتم تخصيصه 
كإضافات على رواتب الموظفين خالل العامين القادمين 36 مليار ليرة. وهذا 
يلخص لنا أّنه بفضل دراية اتحاد »مامورسان«، ممثل موظفي القطاع العام، 
بأسلوب المفاوضات الجماعية، وتوافقه مع الوفد الحكومي، ممثل رب العمل، تم 
تخصيص ما مجموعه 36 مليار ليرة إضافية كعالوات لرواتب موظفي القطاع 

العام خالل العامين القادمين.

اللقاء برئيس الجمهورية ورئيس الوزاء كان له ٌآثر أيجابي على المفاوضات 

قال  الجماعية  الــمــفــاوضــات  فــي  السياسية  اإلرادة  مساهمة  عــن  حديثه  وفـــي 
إلى  التي ساهمت في الوصول  يالتشين:»يجب أن نعبر بوضوح عن اإلرادة 
التسوية في مفاوضات المرحلة الرابعة للعقود الجماعية بعد العرض األول، أود 
أن أشير بشكل خاص إلى المساهمات اإليجابية التي توصلنا إليها نتيجة لقاءنا 
مع سيادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء التي كان لها آثر إيجابي في 
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الثالثة، طلبنا في العرض األول 16% لو أّنه تم االستجابة لمطلبنا كنا قد واقفنا 
وقلنا نعم، ولو أن عرض الحكومة كان قاباًل للتفاوض كنا قد قلنا نحن جاهزون 
للتفاوض، لكن العرض الذي تقدمت به الحكومة غير قابل للتفاوض، لذلك نحن 
رفضنا ذلك، وأفدنا لهم بأّننا مغلقين للتفاوض في إطار هذا العرض، إّن من قدم 
هذا العرض الصغير عليه أن يراجع الجهة التي جعلت من تركيا دولة كبيرة، 

نحن ال نريد أن نكون الموظفين المتأخرين في دولة تركيا المتقدمة.

تم توقيع على عقود المرحلة الرابعة من المفاوضات 
الجماعية الجارية بين الحكومة وموظفي القطاع العام. 
حيث وافق ممثل وفد موظفي القطاع العام السيد علي 
يالتشين على العرض األخير الذي تقدمت به الحكومة 
بعد تعديالت جدية أجريت على العرض األول. وكان 
عرض الحكومة الذي وافق عليه السيد يالتشين بالشكل 
التالي )4+3,5% لعام 2018 و4+5% لعام 2019( 
وقد بارك السيد علي يالتشين للموظفيين هذا االتفاق 
الــتــي تــوصــل ألــيــه مــع الــحــكــومــة، وتــمــنــى أن ينعكس 
بالخير والبركة عليهم. وقد تم التوقيع على العقود في 
وزارة العمل والضمان االجتماعي بمشاركة وزيرة العمل 
أوغلو  أر  ســارى  جوليدا  السيد  االجتماعي  والضمان 
رئيسة الوفد الحكومي المفاوض، والسيد علي يالتشين 
الــرئــيــس الــعــام التــحــاد نــقــابــات موظفي الــقــطــاع العام 
)Memur-Sen( رئيسًا للوفد المفاوض باسم موظفي 
القطاع الــعــام، كما شــارك في مراسيم التوقيع رؤســاء 
النقابات المخولة في 11 قطاع خدمي والمنضوية تحت 

اتحاد مامورسان.

نبارك لموظفي القطاع العام توقيع عقود المرحلة الرابعة 
للمفاوضات الجماعية

وقــال يالتشين في حديث له بعد التوقيع على العقود 
الجماعية  للمفاوضات  الرابعة  المرحلة  الجماعية »إّن 
التي بدأت في 1 أب/ أغسطس، وانتهت في 21 أب/ 
أغسطس لياًل، بعد مداوالت ولقاءات مكثفة حىتى تصل 
اتحادنا  لمنتسبي  نبارك  للطرفين،  نتيجة مرضية  إلــى 
ولموظفي القطاع العام وللشعب التركي والدولة التركية 
هــذا الــتــوافــق، نتمنى أن ينعكس هــذا االتــفــاق بالخير 
والــتــفــاوض  الــنــضــال  إدارة  إّن  الجميع.  على  والــبــركــة 
في مــدة 21 يــوم لعقد اتفاق يكون ملزمًا لفترة 730 

تـــم الــتــوقــيــع عــلــى عــقــود الــمــرحــلــة الــرابــعــة 
للمفاوضات الجماعية
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عالوات 2018-2019 مستمر، واليوم جاء العرض 
األول من الحكومة، هذا العرض كان يتضمن %3+3 
األمـــر  وهـــــذا   2019 لـــعـــام  و%3+3   2018 لـــعـــام 
الــذي  الخاطئ  المفهوم  مــرفــوض، فنحن ال نؤيد هــذا 
الموظفين،  وينكس  ــوال،  األمــ رؤوس  أصــحــاب  يحفز 
أربــاحــًا يزيد عــن سبع أضعاف  التمويل يحقق  قطاع 
التضخم الحاصل. والسيد رئيس الجمهورية كان يشتكي 
من األربــاح التي يحققها أصحاب البنوك. ونحن نرى 
بخل وزارة المالية تطبق علينا، من يصب عرق الجبين 
يحصل على 3% ومــن يشغل األمـــوال يحصل على 

.%40

العرض المقدم غير قابل للتفاوض

وأكد السيد يالتشين بأّن خط الجوع يرتفع والقوة الشرائية 
المفاوضات  طــاولــة  على  »جلسنا  وأضـــاف  تنخفض 
بثالثة عروض، وقدمنا هذه العروض الثالثة وقلنا لوفد 
الحكومة أنتم حددوا العرض الذي يمكن التفاوض عليه 
من هذه العروض الثالثة المقدمة، وعندما جلسنا على 
الطاولة كنا قد تهيئنا للتفاوض في إطار هذه العروض 

اتحاد »مامورسان« يرفض العالوات التي عرضتها الحكومة 

)Memur-Sen( العام  القطاع  موظفي  نقابات  التحاد  العام  الرئيس  رفــض 
بصفته رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة باسم موظفي القطاع العام العرَض 
الذي تقدمت بها وزيرة العمل والضمان االجتماعي ورئيسة الوفد الممثل ألرباب 
العمل في القطاع العام السيدة جوليدا سارى أوغلو. وكان العرض الذي تقدمت به 
وزيرة العمل والضمان االجتماعي جوليدا سارى أغلو، بصفتها ممثلة عن القطاع 
بالرفض  العام، هو 3+3% لعام 2018 و3+3% لعام 2019 حيث جوبه 
القاطع، وطالب يالتشين الحكومة أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بعرض يمكن 

مناقشته.

وأفاد يالتشين »كان عرضنا المقدم يتضمن عالوة 16% لعام 2018 و18% 
لعام 2019، رئيسة الوفد الممثل ألرباب العمل السيدة جوليدا سارى أغلو تقول 
أقل  اليوم  بنسبة %97`  العام  القطاع  أقــل راتــب لموظفي  `إننا قمنا بتحسين 
راتب يتقاضاه الموظفين في الدولة 2405 ليرة، لكن خط الفقر للعائلة المكونة 
من 4 أفراد في تركيا 4800 ليرة، هذه يعني أّنه يعيش تحت خط الفقر، فهو 
يحتاج إلــى عــالوة 50% من أجــل عبور خط الفقرة. فمنذ أن بــدأت المرحلة 
تركيا  الرابعة للمفاوضات الجماعية طلبنا شيء أساسي وهو أن ينعكس شعارات̀ 
الجديدة` و`تركيا الكبيرة` على طاولة المفاوضات، كان عرضنا األساسي هو أن 

ينعكس النمو الذي يشهده االقتصاد التركي على موظفي القطاع العام.«

وأكد يالتشين خالل مؤتمر صحفي أجراه بعد لقاءات المفاوضات الجماعية أّن 
العرض الذي تقدمنا به في المرحلة الرابعة من المفاوضات الجماعية بخصوص 
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التركية »تيكا«، يعد جسرا هاما يربط بين نقابات العمال الصوماليين واألتراك 
لخلق فرص عمل للعمال وحماية حقوقهم. ووجه الوزير الشكر إلى تركيا حكومة 
وشعبا لجهودها المخلصة حول تنفيذ مشاريع تنموية للشعب الصومالي الذي 

يحاول جاهدا تجاوز أزماته االقتصادية والسياسية.

بدوره، قال رئيس اتحاد عمال حقش السيد محمود أرسالن، إن هذا المشروع يأتي 
في إطار تفاهمات توصل إليها الجانبان الصومالي والتركي حول ضرورة إنشاء 

مبنى لنقابات عمال الصومال من أجل الحفاظ على حقوق العمال.

ــائــب رئــيــس الـــعـــام التـــحـــاد نــقــابــات الموظفين  وأكــــد ن
بالفعالية،  فــي كلمة  قايا  كــونــاي  السيد  »مــامــورســان« 
أن هذا المشروع سيمكن العمال الصوماليين من خلق 
التركية  نظرائهم  بين  مستدامة  نقابية  تــواصــل  قــنــوات 
والعرب واألفارقة، داعيا نقابات العمال الدولية إلى أن 

تحذو حذو النقابات التركية.

أما رئيس االتحاد العام لنقابات عمال الصومال محمد 
عثمان حاج، فأشار إلى أن االتحاد سيعمل على حماية 
حقوق عمال الصومال الذين يعملون في أجواء صعبة. 
وقــدم عثمان شكره إلــى رئيس االتــحــاد الــعــام لنقابات 

عمال تركيا الذي مكن من إتمام هذا المشروع.

»مامورسان«  اتحاد  وفــد  قــام  االجتماع  هامش  وعلى 
الــنــواب الصومالي السيد عثمان  بــزيــارة رئيس مجلس 
ــم القضايا  ــارة الـــى اهـ ــزيـ ــم الــتــطــرق فــي الـ جـــــواري. وتـ
العاملة مثل  الطبقة  المنطقة وتــضــر  فــي  تـــدور  الــتــي 
غلق المسجد االقصى من قبل االحتالل االسرائيلي، 
ومضايقة تنقل العمال داخل االراضي الفلسطينية. كما 

وقام الوفد بزيارات اخرى نرتبها كاالتي:

- زيارة مشفى رجب طيب اردوغان، التي شيد من قبل 
الوكالة التركية للتعاون والتنسيق »تيكا« ووزارة الصحة 

التركية. وهو اكبر واحدث مشفى في غرب افريقيا. 

- زيارة مقر السفارة التركية، والوكالة التركية للتعاون 
والتنسيق في مقديشو. 

- زيارة مركز االبحاث الزراعية والتدريب. واللذي شيد 
من قبل والوكالة التركية للتعاون والتنسيق. 

- زيارة مركز المواهب للرعاية والتأهيل. 
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شـــارك نــائــب رئــيــس الــعــام التــحــاد نــقــابــات الموظفين 
قايا  كــونــاي  السيد   )Memur-Sen( »مــامــورســان« 
يرافقه خبير العالقات الدولية السيد حسين بهجت افتتاح 
مقر اتحاد نقابات عمال الصومال، الذي موله اتحاد 
عمال حق إيش بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون 
والتنسيق »تيكا«. وهو المشروع الــذي يعد األول من 
نوعه منذ انهيار الحكومة المركزية بالصومال قبل أكثر 

من 25 عاًما.

جــاء ذلــك خــالل فعالية أقيمت بمبنى االتــحــاد الواقع 
بحي »هولوادغ« وسط مقديشو، بحضور االمين العام 
لمنظمة الوحدة النقابية االفريقية السيد ارزقي مزهود، 
ورئــيــس االتــحــاد الــعــام لنقابات عــمــال الــســودان السيد 
يــوســف علي عبدالكريم، و وزيـــر األشــغــال والــشــؤون 
الوكالة  ومنسق  أحمد،  الصومالي صالح  االجتماعية 
التركية للتعاون والتنسيق »تيكا« السيد غالب يلماز، 
ورئيس اتحاد عمال حق ايش السيد محمود ارسالن، 
ورئيس اتحاد نقابات عمال اوغندا السيد اوشر ويلسون.

من جانبه، قــال وزيــر األشغال الصومالي، في كلمة 
له بمناسبة افتتاح المبنى، إن هذا المشروع الذي موله 
اتحاد عمال حقش بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق 

يالتشين يشارك في اجتماع اللجنة االستشارية االوروبية التركية 
المشتركة الـ36 

وفد اتحاد »مامورسان« يشارك في افتتاح 
مقر اتحاد نقابات عمال الصومال

شارك رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
علي يالتشين في اجتماع اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة الـ36 في 

العاصمة البلجيكية بروكسل. 

اجتمعت اللجنة اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة في يومي 18و19 
من شهر يوليو/ تموز الماضي في بروكسل. وتــنــاول االجتماع مجموعة من 
القضايا بما ذلك العالقات بين تركيا واالتحاد االوروبــي فيما يتعلق بالتعاون في 
مجال الطاقة والمشاريع االنمائية والوضع الحالي في الحياة العملية والتدريب وتنمية 
قدرات العمال المعاقين وتقييم قدراتهم، باالضافة الى المطالبة باعفاء المواطنين 
االتراك من التأشيرات واعتبارهم من ضمن منطقة شنغن. واتحاد »مامورسان« هو 
عضو فعال في اللجنة االستشارية االوروبية التركية المشتركة. ويترأس اللجنة آني 

فانفازيل.

 )MEMUR-SEN( وشارك في االجتماع رئيس االتحاد العام لموظفي القطاع العام
علي يالتشين والرئيس  العام التحاد البورصات والغرف التجارية )TOBB(  السيد 
رفعت هيسارجيكلي اوغلو، والرئيس العام التحاد المهنيين والحرفيين في تركيا 
-IS( بندوفي باالندوكان، والرئيس العام التحاد النقابات لعمال االتراك  )TESK(
TURK( أرغون آطاالي، ورئيس اتحاد غرف الزراعة التركية )TZOB( شمسي 
بيرقطار، والرئيس العام التحاد العمال )HAK-IS( محمود أرصالن، الرئيس العام 

التحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا )TISK(  ياغيز أيوب اوغلو.

وتم وقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الذين ارتقوا ليلة محاولة انقالب 15 
يوليو/ تموز الفاشلة. كما واعربت آني فانفازيل اسفها وتعازيها السر الشهداء 

والشعب التركي. 

وعلى هامش االجتماع توجهت اللجنة االستشارية االوروبية التركية الى السفارة 
التركية في بروكسل لحضور افتتاح معرض لصور احــداث المحاولة االنقالبية 

الفاشلة.
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بوالت بتاريخ 24 تموز/يوليو 2017.

وأفاد الرئيس العام التحاد العام لموظفي القطاع العام 
»مامورسان« خالل االجتماع األول بين ممثلي النقابات 
ووزيرة العمل والضمان االجتماعي في 1 أب/ أغسطس 
2017 »اليوم نبدأ مفاوضات المرحلة الرابعة للعقود 
وعوائلهم،  والمتقاعدين  بالموظفين  المتعلقة  الجماعية 
تهم حــوالــي 20 مليون  المفاوضات  أدق هــذه  بمعنى 
مواطن تركي، نتمنى أن تمر مرحلة المفاوضات بالخير 
علينا جميعًا، يجب أن تجد القرارات التي ستصدر في 
نهاية هذه المفاوضات حلواًل لمشاكل موظفي القطاع 
تلبي طلباتهم وتطلعاتهم، ويجب أن  العام، يجب أن 
تزيد من حوافزهم في خدمة بلدهم وشعبهم وتزيد من 

ثقتهم بوطنهم«.

موجز بعض المطالب التي تقدم بها اتحاد »مامورسان« 
للفترة 2018 – 2019 

المطلب االول: زيادة الرواتب بنسبة 16,60% للسنة 
الواحدة. وبنسبة 38,52% لسنتين.

عقب  المالي  التضخم  فـــوارق  تسديد  الثاني:  المطلب 
اعالنه مباشرة دون انتظار نهاية الفصل االول )ستة 

أشهر(  من السنة.

المطلب الثالث: انعكاس النمو االقتصادي على رواتب 
رقم  مــن  بالمئة  بنسبة 50  الــرفــاه  الموظفين كحصىة 
من  اعتبارا  لعام 2017  النمو  وتسديد حصة  النمو، 

.1/1/2018

الدخل  الموظفين مــن ضريبة  اعــفــاء  الــرابــع:  المطلب 
التي يدفعوها بنسبة 15 بالمئة، وتعويض ذلك من قبل 

صاحب العمل. 

المطلب الــخــامــس: الــزيــادة فــي نسبة االقــدمــيــة. زيــادة 
االقدمية الى 5 أضعاف من الوضع الحالي. 

المطلب السادس: زيادة اعانة االمومة الى 1027 ليرة 
تركية. 

ليرة  قــدرهــا 426  منحة  تخصيص  الــســابــع:  المطلب 
للموظفين الذين لديهم اطفال في سن الحضانة. 

المطلب الثامن: تخصيص منحة الزواج للموظفين بملغ 
4878 ليرة تركية. 

اتحاد »مامورسان« يعلن مطالب اتفاقيات العمل الجماعية لفترة 
 2019 – 2018

أعلن االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( والنقابات 
المنضوية تحت مظلته عن مطالبه المتعلقة بتحسين ظروف عمل الموظفين 
وزيــادة رواتبهم ومستحقاتهم وضم عمال العقود على المالك الدائم وغيرها من 

أمام رئاسة شؤون موظفي الدولة في العاصمة أنقرة.

للعقود  الرابعة  المرحلة  المطالب مــن خــالل مفاوضات  تــم عــرض هــذه  حيث 
لموظفي  واالجتماعية  الــمــاديــة  الحقوق  تحديد  بهدف  الحكومة  مــع  الجماعية 
القطاع العام للفترة 2018-2019. تتم هذه المفاوضات نيابة عن 5 مليون 
موظف يعمل في القطاع العام من بينهم حوالي 3.2 مليون في الخدمة وحوالي 
1.9 مليون موظف متقاعد. وسيستمر المفاوضات الجماعية إلى نهاية شهر 
أب/ أغسطس، حيث يترأس السيد علي يالتشين الوفد الممثل لموظفي القطاع 
العام باعتباره رئيسًا ألكبر اتحاد نقابي لموظفي القطاع العام. ويشارك اتحاد 
»مامورسان« في المفاوضات بأعتباره مخواًل باسم جميع موظفي القطاع العام، 
بينما تشارك النقابات المنضوية تحت اتحاد »مامورسان«  بأعتبارها النقابات 
المخولة في مجاالت خدماتها. وكان اتحاد »مامورسان« والنقابات المخولة الـ 
11 المنضوية تحته قد قدمت عروضها لرئيس شؤون موظفي الدولة السيد أنس 
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ــادة تـــدريـــب الــعــمــل النقابي  ــهـ مــتــدربــي »شـ
التربوي« في ضيافة أَسن 

اوصلو يحضر افتتاح ورشة عمل في بغداد ويهنئ براك على فوزه 

فــي إطـــار الــتــعــاون المشترك بين نقابة موظفي التربية 
والتعليم المنضوية في اتحاد )Memur-Sen( والنقابات 
التربوية الدولية، تنظم نقابة موظفي التربية والتعليم البرنامج 
التدريبي »شهادة تدريب العمل النقابي التربوي«، وشارك 
في البرنامج الــذي استمر لثالثة اسابيع ممثلي النقابات 
التربوية من 15 بلد مختلف، وضمن الفعاليات التدريبية 
قام المشاركون بتنظيم زيارة إلى مقر االتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام »مامورسان« والتقوا بنائب الرئيس 
العام السيد محمد أمين أســن، ومنسق العالقات الدولية 
السيد عثمان تيمورطاش، حيث قدم السيد أسن للمشاركين 
اتحاد  فــي  النقابي  العمل  آلــيــة  عــن  مفصلة  معلومات 

»مامورسان«.

 )Memur-Sen( شارك نائب رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
السيد لفنت اوصلو في افتتاح عمال ورشة العمل »تنمنية الموارد البشرية وتعزيز 
القدرات البشرية« التي نظمتها منظمة العمل العربية )ALO( بالتنسيق مع االتحاد 
العام لنقابات العمال في العراق )GFIW( خالل  3-5 مارس/آذار 2018  في فندق 

عشتار شيراتون في العاصمة العراقية بغداد. 

وهنأ اوصلو السيد ستار دنبوس براك على فوزه للدورة الثانية برئاسة االتحاد العام 
لنقابات العمال في العراق )GFIW(، مشيدا بالدور الذي يقوم به براك في لم شمل 
االتحادات العربية والعمال العرب، والسعي في توحيد الصف النقابي من أجل النهوض 
بالطبقة العاملة. وقدم اصلو درع اتحاد »مامورسان« للسيد براك  ومدير منظمة العمل 
الدولية السيد فايز المطيري ووزيــر العمل والضمان االجتماع السيد محمد شياع 

السوداني ثمينا لجهودههم المبذولة في انجاح ورشة العمل. 

وفي اطار الزيارة التقى اوصلو باالمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
 )CGTL( السيد غسان غصن، ورئيس  االتحاد العمالي العام في لبنان )ICATU(
السيد بشارة االسمر واعضاء المكتب التنفيذي، وأمينة شؤون المرأة والطفل في االتحاد 
العام لنقابات العمال في العراق)GFIW( السيدة اسراء حسن علي البياتي. وجرى 
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع الحركة العمالية النقابية في المنطقة والعالم 
والمعوقات والصعوبات، والتقارب في وجهات النظر والمواضيع التي تتعلق بالطبقة 
العاملة، والدفاع عن حقوقها ومطالبها. وتم التأكيد في اللقاء على اهمية مواصلة 
الجهود وعلى المستويات كافة من اجل وحــدة العمل النقابي في زمن انتشر فيه 

االنقسام بالحركات النقابية العمالية.
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تستقبل تركيا أكثر من 3 مليون ضيف سوري، من بينهم حوالي 3.1 مليون إمرأة سورية، تم 
استقبال األخوة السوريين بدون أي تردد. إلى جانب الدعم المحدود القادم من جهات دولية، إّن 
استقبال أخوتنا كان بأمكانيات الخاصة للدولة. إّن الهجرات الدولية تأتي بالعديد من المشاكل 
األجتماعية للمهاجرين وللمستقبلين، على حد ســواء. من أجل إدارة موجات الهجرة، التي 
تعرضت لها تركيا، بشكل جيد، يلزم على فئات المجتمع المختلفة تحمل المسؤلية. إّن قيام 
نسائنا، سيدات الوفاء والوجدان، باحتضان العائالت السورية التي تعيش خارج المخيمات، 
والعمل على مساعدتهم على االندماج في المجتمع، وأحيائهم مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين 
واألنصار الذي يعتبر إرثًا مهما من تراثنا الحضاري، سيساهم بشكل فعال في القضاء على 
هذه المشاكل. هكذا نستطيع أن نهدم مفهوم »األخر- المشؤوم« المراد تكوينه حول أخوتنا 

السوريين الذين لم يبقَ من يساندهم سوى تركيا.

نحن المنظمات التي تناضل من أجل المجتمع المدني يجب أن الننظر لألخوة السوريين، 
الذين أجبروا على ترك ديارهم، على أنهم الجئين، وأنما يلزم أن ننظر أليهم على أنهم أفراد 
المجتمع البشري. يجب على المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في بالدنا، 
السّيما منظمات الحقوقية النسوية، عدم تهميش حقوق ضيوفنا السوريين من خالل السكوت 

على الجريمة البشعة التي تعضرت لها السيد أماني الرحمون. 
يجب أن ال يسمحوا، بسكوتهم او أن ُتحسب هذه الجريمة البشعة 
على الشعب التركي، الذي فتح أبــواب قلبه قبل أبــواب حدوده 

الستقبال أخوتهم السوريين منذ حوالي 7 سنوات.

كاتحاد نقابات موظفي القطاع العام«مامورسان« ولجانه االربعة 
ونقابته 11 وبأعضائه البالغ عددهم 1 مليون عضو ندين هذه 
الجريمة البشعة، ونلعن مرتكبيها بشدة، ونطالب بتنفيذ أقصى 

العقوبات بحقهم.

وندعو من اهلل أن يرحم السيدة أماني وطفلها، الذين فروا من 
الظلم ليقعوا ضحية بظلم أخر، ويسكنهم فسيح جناته. ويلهم 

ذويهم الصبر والسلوان.

نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018
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أصدر االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )neS-rumeM( بيانا يدعوا فيه الشعب 
التركي الى الحكمة وعدم االنجرار خلف دعايات التحريض ضد السوريين. ويشجب جريمة 

قتل السيدة أماني الرجمون في مدينة سكاريا.

 وفيما يلي نص البيان:

منذ يوم قدومهم لبالدنا، إلى يومنا هذا، نالحظ بأّن أخوتنا السوريين يتعرضون لحملة تشويه 
مقصود من قبل بعض الجهات، يراد منها خلق مفهوم سلبي بحقهم وتشويه صورتهم. السّيما 
وأّننا نرى بأّن هذه المحاوالت قد ازدادت خالل األسابيع األخيرة، بمشاركة بعض الشخصيات 
السياسية والفنية عبر شبكات التواصل االجتماعي، بشكل يحاول استهداف أخوتنا السوريين 
واثارة الرأي العام التركي ضدهم. كان أخر هذه المحاوالت األخبار الغير الصحيحة التي تم 
تناقلها عبر شبكات التواصل االجتماعي حول محاولة اغتصاب، مما أدى إلى غضب بعض 
االتراك ومهاجمتهم بعض السوريين. فقد أظهرت اإلحصاءات أّن الجرائم المرتكبة من قبل 
الالجئين السوريين خالل السنوات 2017-2014 ال يتجاوز 1.32% من مجموع الجرائم 

المرتكبة في البالد. مما يدحض محاوالت خلق الصورة سلبية ألخوتنا السوريين.

يجب أن نعلم بأّن هذه المحاوالت المقصودة لربط كل الجرائم 
المرتكبة في البالد بالسوريين سيؤدي مع الزمن إلى النفور بين 
األطراف، ويفتح جروحًا مزمنة في ثقافة العيش معًا السائدة في 
البالد. نحن نعتقد بأّنه ليس من باب األخالق أن تقوم بعض 
وسائل اإلعالم بتداول بعض الجرائم المرتكبة من خالل التركيز 
على الهوية السياسية أو العرقية أو الدينية للفاعل، وتحميل هذه 

الهوية الطابع األجرامي.

 بــهــذه األخــبــار والــمــحــاوالت الــتــي تــهــدف إلـــى إخـــالل النظام 
األجتماعي وخلق التوتر بين أفراد المجتمع، شهدت البالد قبل 
أيام جريمة قتل بشعة أستهدفت الالجئة السورية السيدة أماني 
الطفل في ضاحية كينارجة بمدينة سكاريا.  الرحمون وأبنها 
حيث قتلت األمرأة الحامل في شهرها السابع ضربًا على الرأس 
بالحجارة، في حين تم قتل طفلها الذي يال يتجاوز عمره العام 
خنقًا. وأعترف القتلة المجرمون بأّنهم قاموا بقتلها لوجود خصومة 

شخصية بينهم وبين زوج الضحية.

بيان اتحاد »مامورسان« حول جريمة قتل 
السيدة أماني الرحمون

نشرة أخبار اتحاد مامورسان 2018
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منظور واحد، مؤكدًا بأن النساء واألطفال والالجئين هم 
المجموعات العمالية األكثر تعرضًا لغياب األمن الوظيفة 

مقارنة باألخرين.

يجب أن تواصل الحركات العمالية النضال ضد غياب 
األمن الوظيفي

كما تطرق يالتشين في حديثه لموقف النقابات في تركيا 
تجاه غياب األمن الوظيفي، وأضاف »إّن غياب األمن 
الوظيفي في بلداننا هو في األصل يعتبر شكل من أشكال 
استغالل الطبقة العاملة، وتناضل النقابات ضد هذا الشكل 
من االستغالل في كل مكان من العالم، لذلك نحن كنقابات 
نناضل ضد الحكومة وأرباب العمل من أجل تغيير هذه 
السياسات التي أصبحت تشكل وسيلة من وسائل استغالل 
الطبقة العاملة. وفي هذا النطاق استطعنا نحن كاتحاد 
»مامورسان« تثبيت 300 ألف موظف من موظفي الدولة 
على الكادرالدائم بعد أن كانوا يعملون بعقود مؤفتة، حيث 
ساهمنا من خالل الحوار االجتماعي التي أطلقها اتحادنا 
مع الحكومة من تثبيت 200 ألــف موظفي يعمل بعقد 
مؤقت على الكادر الدائم في 4 حزيران/ يونيو عام 2011 
و100 ألف موظف في 2 اب/ أغسطس عام 2013، 
وقد نجحنا نحن اتحاد »مامورسان« في نضالنا من أجل 
تأمين المستقبل الوظيفي للعمال الذين كانوا يعانون من 
غــيــاب األمـــن الوظيفي مــن خــالل تثبيتهم. لــذلــك نحن 
كنقابات يجب أن نستمر في نضالنا ضد غياب األمن 

الوظيفي«.

يالتشين في ورشة عمل حول »العمل بانعدام االمن الوظيفي« 
بمقدونيا

شارك رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
علي يالتشين في ورشة عمل حول »العمل بانعدام االمن الوظيفي« التي نظمها 
اتحاد نقابات المستقلة في مقدونيا. وقدم يالتشين خالل جلسة الورشة، التي شارك فيها 
رؤساء اتحادات عمالية من مقدونيا والبانيا وكوسوفو والجبل األسود وصربيا وبلغاريا، 
عرضًا بعنوان »العمل وغياب األمن الوظيفي«، وكان من بين المشاركين في الجلسة 

ممثل وزير العمل المقدوني.

العمل بدون أمن الوظيفي يعني غياب المستقبل اآلمن للعاملين

أكد يالتشين أّن العمل بــدون األمــن الوظيفي تحمل في طياتها نتائج سلبية كثيرة 
منها عدم ضمان مستقبل آمن للعاملين، وعــدم ضمان استمرارية الوظائف التي 
تتناسب مع العاملين. وأفاد يالتشين يجب أن ال يتم تقييم غياب األمن الوظيفي من 
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في 15 تموز من العام 2016 ومانتج عنها من صدمة لم تكن مفهومة من الخارج 
كما يجب أن تكون، حيث رأينا التزييف والتحريف المحترف لالجراءات التي تم 
أتخاذها ضد هذا االنقالب، نحن كاتحاد »مامورسان« لقد تحملنا المسؤولية من أجل 
الدفاع عن بلدنا بقدر الدفاع عن عمالنا، لذلك قمنا بعمل دبلوماسي مكثف من أجل 
تعديل التصورات الخاطئة الموجودة لدى البعض الذين ُنقل اليهم الحقائق بعد تحريفها 

وتزييفها«.

تواصل اتحاد »مامورسان« في االنشطة النقابية الدولية

كما ذكر السيد يالتشين بأّن اتحاد »مامورسان« يولي اهتمامًا كبيرًا بالعالقات الدولية، 
وقام خالل الفترة األخيرة بتقوية قسم العالقات الدولية في االتحاد، ونتيجة لهذا االهتمام 

بقسم العالقات الدولية تمكنا من تنظيم مؤتمرين دوليين خالل فترة قصيرة.

وأكد يالتشين بأّن نشاطاتنا وفعالياتنا النقابية الدولية ستستمر بالزيادة خالل الفترة 
العاملة  الطبقة  بحق  التعسف  بالنضال ضد  بأّنهم سيستمرون  القادمة، مضيفًا 

والمغالطات والتصورات الخاطئة التي يتم فبركتها بحق تركيا.
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وفد اتحاد »مامورسان« يشارك في اعمال الدورة 106 لمؤتمر 
العمل الدولي

شارك وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen(  برئاسة 
الرئيس العام السيد علي يالتشين، في مؤتمر العمل الدولي في دورتــه »106« 
المنعقد خالل الفترة  5-16 حزيران 2017 بمدينة جنيف السويسرية. ويشارك في 
هذا المؤتمر ممثلون عن187 دوله ممثله بوفود عن الحكومات واالتحادات العمالية 
النقابية واصحاب العمل من مختلف انحاء العالم .ويضم فريق الحكومة ضمن وفد 
الدولة وزير العمل والضمان االجتماعي السيد محمد مؤذن اوغلو ومستشاريه، وترأس 
فريق أصحاب العمل رئيس مجلس إدارة اتحاد العام لنقابات أصحاب العمل في تركيا 
وعضو مجلس ادارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل السيد قدرت اونان، 
كما يرأس فريق العمال الرئيس العام التحاد »مامورسان« السيد علي يالتشين ورئيس 

اتحاد ترك – ايش السيد اركون اطالي.

 وتم المناقشة في المؤتمر الــذي تنظمه منظمة العمل الدولية في شهر حزيران/ 
يونيو من كل عــام العديد من القضايا، أهمها تقرير مجلس إدارة منظمة العمل 
الدولية، وتقرير المدير العام للمنظمة الذي حمل عنوان »العمل في مناخ متغير- 
المبادرة الخضراء«، الى جانب التقرير المقدم من لجنة تطبيق اتفاقيات ومعايير العمل 

الدولية، كما سيتطرق المؤتمر الى هجرة األيدي العاملة، 
الالئق من أجل  التوظيف والعمل  ومخاطرها، وقضايا 
تحقيق العدالة االجتماعية، والهدف االستراتيجي المتعلق 
بالحقوق والمبادئ األساسية في إطار متابعة إعالن العدالة 
االجتماعية فضاًل عن مناقشة عدد من االتفاقيات الدولية.

لقاءات نقابية على هامش أعمال مؤتمر جنيف

وأكد يالتشين قيامه بخطوات مهمة باسم عمال تركيا خالل 
اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش المؤتمر، وأضاف 
يالتشين »كان المؤتمر له مردود كبير علينا، حيث كانت 
لقاءاتنا النقابية خالل المؤتمر كثيفة جدًا، وأجرينا خالل 
أسبوع واحــد، بفضل كادرنا المكون من 15 خبير، من 
اللقاءات النقابية ما ال يمكن أجـــراءه خــالل سنة. حيث 
قمنا بأجراء اجتماعات نقابية االتحادات الدولية واالقليمية، 
باالضافة الى ممثلي أكثر من 50 اتحاد عمالي من دول 
مختلفة. وتــم االتفاق خــالل اللقاءات التي اجريت على 
الزيارات المتبادلة واتنظيم برامج ومؤتمرات مشتركة تخدم 

الطبقة العاملة والحركات العمالية في المنطقة والعالم. 

هناك تزييف وتحريف في نقل الحقائق 

وأكد السيد يالتشين أّنه راقب عن كثب النقاشات التي دارت 
في المجلس العام للمؤتمر، وردود األفعال التي نتج عن 
هذه المناقاشات، ما يؤكد بأّن جنيف ومنظمة العمل الدولية 
ّنما هي أماكن مناقشة مشاكل  ليست أماكن للسياحة واإ

العمال وايجاد حلول لتلك المشاكل.

ولفت السيد علي يالتشين االنتباه إلــى وجــود تصورات 
خاطئة لدى وفود بعض الدول حول تركيا، وأضاف قائاًل: 
»إّن محاولة االنقالب العسكري الخائن الذي شهدتها البالد 
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ZCTU برتوكول تعاون مشترك مع اتحاد نقابات زامبيا

استقبل رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen(  السيد 
علي يالتشين وفدا نقابيا قياديا من اتحاد نقابات زامبيا في مكتبه بالمقر العام التحاد 
»مامورسان«. ورافق الوفد عدد من النقابات التربوية المنضوية تحت االتحاد، وتم 
خالل اللقاء توقيع برتوكول التعاون المشترك بين اتحاد »مامورسان« واتحاد نقابات 
زامبيا، وبين نقابة موظفي التربية والتعليم »ايتيم بيرسان« ونقابة المعلمين الحرفيين 

ونقابة األكادميين الجامعيين ونقابة معلمي التعليم الثانوي.

وأعرب يالتشين عن غاية سروره بلقائه الوفد وقدم شكره لهم على زيارتهم لالتحاد. 
كما وشدد على أهمية اتفاقية التعاون المشترك بينهما التي تم التوقيع عليها، وقيام 

االتحادين بوظيفة جسر يربط البلدين على المستوى الدولي والنقابي.

وافاد السيد االستون نيجوفو األمين العام التحاد نقابات زامبيا الذي تولى الحديث بأسم 
الوفد بأّنهم يشعرون بالسعادة والسرور لتواجدهم في اتحاد »مامورسان« ونقاباته لما 

القوه من كرم الضيافة وحفاوة االستقبال وطيب اللقاء. 

وأّطلع يالتشين على أنشطة اتحاد نقابات زامبيا، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في عملهم 
النقابي وفي خدمة الطبقة العاملة. 

وأشاد نيجوفو بجهود اتحاد »مامورسان« بتطوير العالقات مع النقابات واالتحادات 
والمنظمات العمالية في العالم من أجل النهوض بالحركة العمالية في العالم، وآكد على 
رغبة االستفادة من تجارب اتحاد »مامورسان«، مشيرا على أهمية مثل هذه االتفاقايات 

من أجل ضمان استمرار النضال للدفاع عن حقوق وجهود العمال.

وتم التوقيع خالل اللقاء على برتوكول التعاون المشترك في المجال النقابي والتربوي. 
حيث ابرم االتقافية عن اتحاد »مامورسان« ونقابة موظقي التربية والتعليم »ايتيم بير 
سان« الرئيس العام السيد علي يالتشين، وعن اتحاد نقابات زامبيا السيد االستون 
نيجوفو، وعن نقابة المعلمين الحرفين في زامبيا السيد كانغوا موسونغا، وعن نقابة 
األكادميين الجامعيين السيد مويا سونغولو، وعن نقابة معلمي التعليم الثانوي السيد 

وامويوا سيتيبيكيسو.

وحضر اللقاء نائبي الرئيس العام لنقابة موظفي التربية والتعليم »ايتيم بير سان« 
السيد لطيف سيلفي والسيد رمضان تشاكرجي ومنسق العالقات الدولية في اتحاد 
»مامورسان« السيد عثمان تيمورطاش وخبير العالقات الخارجية السيد نهاد اكصان. 
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وفد اتحاد »مامورسان« في المؤتمر الثاني التحاد عمال تونس

 )Memur-Sen( قال النائب االول لرئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام
السيد متين مميش في كلمته القاها امام 500 نقابي خالل مشاركته في المؤتمر 
الوطني الثاني التحاد عمال تونس بمدينة المنستير :« نحن كحركات عمالية 
يجب أن نوحد قوتنا من أجل خلق عالم ال يخاف فيه العامل من الغد، وينظر 
إلى مستقبله بثقة. يجب أن نعمل معًا، ونرفع صوتنا سويًا؛ من أجل بيئة عمل ال 
يستغلنا فيها احد، بيئة عمل نأخذ فيه ما نستحق بدون منع وتحديد. وفي الساحة 
الدولية يجب علينا أن نكّون كيان يدافع عن حقوق اإلنسان، ويدافع عن حقوق 
العمال. من خالل دفاعنا المشترك عن عمالنا، وعن لقمة عيشنا، وبتضامننا مع 

بعضنا تزداد روابط األخّوة بيننا«.

شارك وفد االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام »مامورسان« برئاسة النائب 
االول السيد متين مميش يرافقه خبير العالقات الدولية في اتحاد مامورسان السيد 
حسين بهجت بالمؤتمر الوطني الثاني التحاد عمال تونس في فندق قصر أمير 

بمدينة المنستير التونسية.

وقدم مميش خالل لقائه باألمين العام المنتخب السيد محمد مهدي كمون التهاني 
والتبريكات له ،وألعضاء الكتب التنفيذي الجديد لحصولهم على ثقة نقابيي اتحاد 

عمال تونس، وفوزهم في االنتخابات. 

واشاد مميش بالعالقات المتينة التي تربط االتحادين )مامورسان – اتحاد عمال 
تونس( واصافا اياها بـ »االخوية«، وبنضال اتحاد عمال تونس في النهوض 
بالحركة العمالية، ودور مؤوسسه السيد اسماعيل السحباني في دفاعه عن حقوق 

العمال.

كما التقى مميش خالل تواجده في العاصمة تونس باألمينة العامة المساعدة 
التونسي  العام  العربية والخارجية والهجرة في االتحاد  العالقات  المسؤولة عن 

للشغل السيدة نعيمة الهمامي، وتم التشاور والتباحث 
من  والعملية  النقابية  والتجارب  الخبرات  تبادل  بشان 
أجل العمل سوية على ايجاد الحلول المناسبة للقضايا 
على  وتحافظ  العاملة  الطبقة  تخدم  التي  والمواضيع 
حقوقها وتوفر لها الحياة الكريمة، وتدعم الحركة النقابية 
نحو مزيد من التقدم والنجاح من خــالل ابــرام اتفاقية 

تعاون مشترك بين االتحادين.
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واآلن جئنا الكمال المرحلة الثانية في ألبانيا. وتبادل الخبرات والتجارب يساعدنا 
على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الجديدة التي نواجهها«.

قايا :»يجب علينا إيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي نواجهها«

آكد غوناي قايا على المبادئ  التي بني عليها بهذا التعاون، مشيرا إلى أن القوة 
بين البلدان ليست محل تساوم ضد الضعفاء، بل هي فرصة متساوية للتضامن 
والتعاون المتبادلين. ونحن كاتحاد )Memur-Sen( هدفنا الرئيسي هو السير 
جنبا إلى جنب وتبادل خبراتنا و إيجاد حلول مشتركة من خالل العمل معا على 

هذا اإلطار ومناقشة مشاكلنا المشتركة«.

طونبول :»يجب ان نوحد قوانا من آجل عالم عادل«

شدد حاجي بيرم طونبول على أن البشرية ال يمكن تعيش لوحدها في بيئة تتزايد 
فيها إمكانات العولمة واالتصاالت، حيث أضاف :« الحياة العملية ال تسألك من 
أي عرق أنت وماهو معتقدك ومن اين اتيت. ويجب علينا ان نوحد قوانا من 
آجل عالم عادل يعيش فيه الجميع كإنسان، وله حياة إنسانية في الحياة العملية، 
ويجب أن يكون هذا الهدف المشترك لنا جميعا. ويجب أن نتحمل المسؤولية من 
آجل عالم أكثر إنصافا وأكثر سالما حيث تتحقق فيه العدالة في توزيع الدخل«.

»مــامــورســان«  اتــحــاد  بين  للتعاون  اتفاقية 
ومنظمة الوحدة النقابية االفريقية

بهدف زيادة التعاون المشترك بين االتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام )Memur-Sen( ومنظمة الوحدة 
النقابية االفريقية )OATUU( تم توقيع بروتوكول بين 
المنظمتين في المركز العام التحاد »مامورسان« في 

العاصمة أنقرة.

حيث تم التوصل للتفاهم حول عدد من القضايا مثل 
استقاللية العمل النقابي، والحقوق والحرية النقابية، وهذا 
تأمين حياة كريمة وتحسين  يساعد في  ان  من شانه 
ظــروف العمل لكل العاملين علي الصعيدين المحلي 

و الدولي. 

وكذلك تتيح االتفاقية الفرصة لكلتا المنظمتين لتطوير 
ــثــنــائــي لــالســتــفــادة مـــن الــتــجــارب  مــســتــوى الـــتـــعـــاون ال
وتبادل الخبرات في النواحي االقتصادية واالجتماعية 

والمستجدات بهذا الخصوص.

هذا وابــرم االتفاقية عن االتحاد العام لنقابات موظفي 
السيد  العام  الرئيس   )Memur-Sen( العام  القطاع 
االفريقية  النقابية  الــوحــدة  منظمة  وعــن  يالتشين  علي 
)OATUU( االمين العام السيد رزقي مزهود. وحضر 
مــراســيــم تــوقــيــع االتــفــاقــيــة نـــواب الــرئــيــس الــعــام التــحــاد 
»مامورسان« السيد محمد بيرق طوطار والسيد كوناي 
قــايــا والــســيــد حــاجــي بــيــرم طــونــبــول ومــديــر الــعــالقــات 
ــيــة الــســيــد عــثــمــان تــيــمــوطــاش وخـــبـــراء الــعــالقــات  الــدول
الخارجية، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية االفريقية 
لــنــقــابــات عمال  الــعــام  االتـــحـــاد  )OATUU( ورئــيــس 
الكريم  السيد يوسف علي عبد   )SWTUF( السودان
يوسف واالمين العام المساعد لمنظمة الوحدة النقابية 

االفريقية )OATUU( السيد ايمانويل تيتوس نزوندا.
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حبيبة  السيدة   )Memur-Sen( اتــحــاد  فــي  النسائية 
 )Memur-Sen( اوجال، ورئيس اللجنة الشبابية في
المستقلة  النقابات  اتحاد  وممثلي  بيهان،  أيــوب  السيد 
القوى  »مستقبل  أهمها:  عــدة  مواضيع   ،)BSPSH(
الحوار  »أثــر وتطور  والبلقان«، و  ألبانيا  في  العاملة 
االجتماعي في ألبانيا«، و«حماية الحوار االجتماعي 
في تركيا وتعزيزه، ووجهات نظر الموظفين في ذلك«، 
و »دمج المهاجرين في سوق العمل، ودور المنظمات 

العمالية في ذلك، اتحاد مامورسان نموذجا«. 

ــنـــدوة هـــو تــحــديــد المشاكل  وكــــان الـــهـــدف مـــن هـــذه الـ
يجاد  المستحدثة التي تواجه القوة العاملة في المنطقة، واإ
حلول في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة 
التعاون  اهمية  على  المتحدثون  وآكــد  المسائل.  بهذه 
انــه من  الــدولــى مؤكدين  المستوى  النقابات على  بين 
المستحيل ايجاد حلول على المستوى المحلي لمشاكل 
القوى العاملة.  وان القوى العاملة ال يمكن تجاهلها. كما 
وتطرق المتكلمون لمشكلة المهاجرين، وهي واحدة من 
أكبر المشاكل اليوم، وتم خاللها تقييم السياسات التي 
ينبغي أن يتبعها المهاجرون من أجل دمجهم في سوق 
العمل. وبشأن هذه المسألة، نوقش النموذج الذي تقدم 
المهاجرين في  اتحاد )Memur-Sen( في دمج  به 
سوق العمل . وافتتح الجلسة نائب الرئيس العام التحاد 

)Memur-Sen( السيد محمد بيرق طوطار. 

بيرق طوطار :»نحن نهتم بتبادل الخبرات والتجارب«

ــار خــــالل الـــقـــائـــه الــكــلــمــة  ــوطـ وأشــــــار مــحــمــد بـــيـــرق طـ
اتحاد  ان  إلــى  الــنــدوة  مــن  االولـــى  للجلسة  االفتتاحية 
)Memur-Sen(  اجرى مؤخرا تعاونا ثنائيا مكثفا في 
الساحات الدولية. وأضاف :«نحن نؤمن بأنه ال يوجد 
فــرق بين أي عــرق أو إيديولوجية أو ديــن أو جنس. 
وبالنسبة لنا فإن حماية حقوق العمال تعني حماية حقوق 
البشرية جمعاء. )Memur-Sen( هي منظمة عمالية 
تختار التضامن والحوار االجتماعي. لدينا بروتوكول 
تــعــاون مــع أكــثــر مــن 50 بــلــدا وأكــثــر مــن 80 اتحاد 
نقابي. واتحاد النقابات المستثقلة )BSPSH( له مكانة 
خاصة لدى اتحاد  )Memur-Sen(. وسبب تواجدنا 
هنا اليوم هو مواصلة هذا التعاون. وقد عقدت المرحلة 
االولى من الندوة المشتركة هذه في تركيا في أيار/مايو، 

النقابية  »التجربة  الثانية حول  المشتركة  الندوة  اعمال  اختتام 
التركية االلبانية« 

بهدف تبادل الخبرات والتجارب النقابية بين االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
في  اختتم   ،)BSPSH( المستقلة  النقابات  اتحاد  و   )Memur-Sen( العام 
العاصمة االلبانية تيرانا أعمال الندوة المشتركة الثانية حول »التجربة التركية 
   )BSPSH( وااللبانية في العمل النقابي« التي نظمها اتحاد النقابات المستقلة

في فندق تيرانا انترنشنال. 

وقد تم تنظيم الندوة  االولــى في العاصمة التركية أنقرة من قبل االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( في فندق ميريا عقب حضور 

وفد اتحاد النقابات المستقلة )BSPSH( برئاسة الرئيس العام كزيم كالشا.

 )Memur-Sen( حيث تناولت الندوة التي شارك فيها نواب الرئيس العام التحاد
السيد غوناي قايا والسيد محمد بيرق طوطار والسيد حاجي بيرم طونبول ولوفنت 
اوصلو، ورئيس نقابة موظفي المحاكم السيد وجدي يانباز، ورئيس نقابة موظفي 
نقابة عمال  ورئيس  طــوربــاي،  مرسال  السيد  الخاصة  االدارة  البلديات وعمال 
التطوير والبيئة واالنشاء والطرق وادارة الكوارث والحاالت الطارئة والطابو ومسح 
االراضي السيد جان طوفان اوغلو، ورئيس نقابة موظفي النقل العام السيد جان 
جانكسان، ورئيس نقابة عمال الثقافة والسياحة والفن السيد مجيد اردوغان، والنائب 
االول لرئيس نقابة موظفي التربية والتعليم السيد لطيف سيلفي، ورئيس اللجنة 
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يجب على العالم االسالمي والمجتمع 
الدولي التدخل السريع اليقاف المذابح بحق 

الروهينغا

جاء في البيان ان ما يحدث من مجازر في حق مسلمي الروهينغا 
في اقليم أراكان، أمٌر مروع ال يمكن وصفه. االالف يقتلون في 
ظل صمت العالمي، وعــدم االهتمام من طرف المسلمين بما 
يحدث الخوانهم. أين العالم مما يحدث من مجازر مروعة وقتل 
على الدين وابــادة المة بأسرها. والصور المنقولة من هناك ال 
يمكن مشاهدتها من بشاعة الجريمة وقبحها. والمسلمين العزل 

دان االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( االعمال االجرامية التي تقوم بها 
العصابات البوذية بحق مسلمي الروهينغا في أراكان 

من خالل اصدار بيان شجب واستنكار في 81 
مدينة تركية.

في اراكان يقتلون، ويّرحلون، وتسحب جنسياتهم، وتغتصب النساء، 
لى المشانق فقط ألنهم مسلمون، والناجون  ويقادون إلى السجون واإ
ما بين هارب ومشرد وغريق وخائف مترقب. أين العالم االسالمي؟ 

وأين المجتمع الدولي؟

ودعا الرئيس العام التحاد »مامورسان« السيد علي يالتشين العالم 
السريع اليــقــاف جرائم  التدخل  الــى  الــدولــي  االســالمــي والمجتمع 
البوذيين بحق مسلمي الروهينغا، والقيام بواجبها في حماية مسلمي 
مع  والمساواة  المواطنة  نيل حقوق  في  ودعــم  مطالبهم  ميانمار، 
غيرهم، واالتخاذ اإلجراءات المطلوبة لوقف العدوان على  المسلمين 

الروهنغيين، ومحاسبة المسؤولين. 
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اتحاد »مامورسان« ينظم افطارا للصائمين في ساحات المسجد 
االقصى 

للتعاون  اتفاقية  يبرم  »مــامــورســان«  اتــحــاد 
المشترك مع جامعة فون

اقام االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام  )Memur-Sen( وبالتعاون مع 
جمعية صدقة طاشي لالعمال الخيرية افطارا جماعيا لآلف الوافدين الى المسجد 
االقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة في يوم 21 رمضان 1438 هـ الموافق 

ليوم 16 آيار/مايو 2017. 

وشــارك في التنظيم نائبا الرئيس العام التحاد »مامورسان« السيد غوناي قايا 
والسيد محمد بيرق طوطار، وعن جمعية صدقة طاشي السيد أنس أرباش. 

الكريم  النبوي  بالحديث  المبارك مستشهدا  التنظم  بهذا  تشرفه  قايا عن  أعــرب 
»َمْن َفطََّر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِهْم ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا«. 
وأضــاف قائال:«قمنا بالتعاون مع األشقاء في جمعية صدقة طاشي باإلعداد 
والتجهيز لهذا العمل قبل بدء شهر رمضان من أجل مد جسور التواصل والتآخي 
ومشاركة األجــواء الرمضانية العطرة مع اخوتنا في مدينة القدس، فضاًل عن 
األجر العظيم الذي يترتب على إفطار الصائمين في هذه األيام الصيفية الحارة، 
وعماًل بقوله صلى اهلل عليه وسلم :’من أهدى له كان كمن صلى فيه‘، ونحن 
نسعى الى ايصال هدية منخرطي اتحاد »مامورسان« البالغ عددهم 1 مليون 
عضو الى اخواننا في المسجد االقصى المبارك لنتضامن معهم لما يعانوه تحت 

ظل االحتالل االسرائيلي.«

ومن جانبه، قال بيرق طوطار:«أن توفير وجبة اإلفطار لضيوف الرحمن في 
المسجد األقصى يساهم في تشجيع االخوة الفلسطينيين على شد الرحال إليه، 
ويوفر الوقت للوافدين على اداء عبادتهم، ويخفف عن الفقراء والمساكين العبء 

الكبير لتوفير متطلباتهم الغذائية في هذا الشهر الكريم«.

على هامش  اعمال ورشة عمل حول »العمل بانعدام 
االمن الوظيفي« التي نظمها اتحاد نقابات المستقلة في 
مقدونيا. وقع االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
)Memur-Sen( اتفاقية للتعاون والعمل المشترك مع 

جامعة فون في مقدونيا. 

زار رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام 
»مامورسان« السيد علي يالتشين جامعة فون والتقى 
وقــام  جانوسكي.   سفر  السيد  الجامعة  رئيس  بنائب 
يالتشين خالل اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون وعمل مشترك 
بين  الموقعة  االتفاقية  بنود  فــون، وحسب  مع جامعة 
الطرفين تقدم جامعة فون التخفيضات المناسبة لمنتسبي 
في  بالدراسة  الراغبين  من  وعوائلهم  مامورسان  اتحاد 

الجامعة المذكورة.
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ويعتبر الوسيط االساسي وقناة االتصال المحورية بين 
أعضائها والحكومات، ولكنه في المقابل مستقل عن 
الحكومة والسياسة، فالعمل النقابي ال يهدف الوصول 

الى السطلة. 

وشارك في هذه الجلسة السيد يوسف علي عبدالكريم/ 
السودان، السيد اوليفييه يداراغو/ بوركينافاسو، عثمان 
أبــــدا/ بــاكــســتــان، عــبــده ســولــي سميحو/ بنين، حسين 

رحمي أق يوز/ تركيا- رئيس الجلسة. 

6. الوصاية العالمية والموقف النقابي

فــي هـــذه الــجــلــســة تــم الــتــطــرق عــلــى مـــحـــاوالت فــرض 
الوصاية على الــدول من خــالل السيطرة التامة على 
الحركات العمالية وصمود النقابات ونضالها بوجه تلك 
المحاوالت. وقد شارك في الجلسة السيد مارتن موبر/
روندا،  السيد ادريسا جبريال/ النيجر، السيد حاجي بيرم 
طونبول/ تركيا، السيد روبرت افوتي/ غانا، السيد علي 

سعيد بيدوك/ تركيا- رئيس الجلسة. 

وفي نهاية ورشة عمل دولية »العمل النقابي والسياسات 
االجتماعية« تم التوقيع على برتوكول التعاون المشترك 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام  ــحـ بــيــن االتـ
»مــامــورســان« واالتـــحـــادات الصديقة فــي غانا وغينيا 

ورواندا وافغانستان وبوركينافاسو. 

غينيا، محمد أمين أسن/تركيا.

3. مشاكل توزيع الدخل

تم التعمق في هذه الجلسة بالحقائق التي ال يمكن انكارها بـ »توزيع الدخل«، 
واظهار اوجه القصور في ذلك. واتخاذ الحركات العمالية مسارات عالجية للعمل 
من خالل تقديم اقتراحات اصالحية. وشارك في هذه الجلسة السيد كنان باخجي/ 
معهد تركيا والشرق االوسط لالدارة العامة- رئيس الجلسة، ايمانويل نزي/ منظمة 
الوحدة النقابية االفريقية، ماكسيمليان ديبوت/ الكاميرون، نويل لوتري/ تنزانيا، 

محمد حنيف بيرو/ موريشيوس. 

4. االستعمار والنضال النقابي

تمحورت هذه الجلسة على فهم المسيرة التاريخية للحركات العمالية، ومسيرتها 
النضالية، والدور القيادي في التصدي لالستعمار ومناهضة سياساته. وشارك 
في هذه الجلسة السيد مادسيرو باجاب/ بنين، فيليكس كرا كزامي كوفي/ ساحل 
العاج، عرفان طنكوهرجا/ أندونيسيا، امانويل بيجيريمانا/ اوغندا، سوتاي ياوز/ 

تركيا-رئيس الجلسة.

5. العالقة بين العمل النقابي والسياسة 

نستطيع أن نوجز النتائج التي تم الوصول اليها في هذه الجلسة بأن العمل النقابي 
يعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني، النه تنظيم يقوم على أساس الدفاع عن 
حقوق المنخرطين تحت لوائه، والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل، 
ويدعم الروابط مهنيا واجتماعيا. ويعتبر ايضا عمال طوعيا يتاسس باالرادة الحرة 
للمجموعات العمالية توافقا على خدمة العمال ومراعاة مصالحهم ومكتسباتهم 
دفاعا عن قضاياهم وحفاظا للتوازن مابين واجبات العمال وحقوقهم. حيث يدار 
العمل النقابي ذاتيا وبقيادات يتم انتخابها بارادة العاملين بصورة ديموقراطية حره 
لتكون القيادة النقابية تمثيال لقواعد العاملين وللتحدث باسمهم في المجاالت التي 
تتطلب ذلك في أطر العالقة بين العاملين واصحاب العمل والحكومات. كما 
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جميع انحاء العالم، وتطوير هذه العالقات من خالل 
تنظيم برامج نقابية للنهوض بالحركات العمالية وتطوير 
االتــحــادات  االلــتــقــاء مــع  مشاريع مشتركة. هدفنا هــو 
الدولية، وفي مقدمتها النقابات التي تربطنا بها روابط 
الحضارة، لنستطيع مناقشة مشاكلنا النقابية المشتركة 
وايجاد الحلول المشتركة من خــالل مناقشة ما يمكن 
القيام به لحل تلك المشاكل. فال بد من التكاتف من 
في  المشترك  عملنا  إّن  للعالم،  صوتنا  اســمــاع  أجــل 
المجال النقابي سيزيد من تعاوننا في النضال العمالي، 
ويتيح لنا فرصة تقاسم الخبرات النقابية المتراكمة فيما 

بيننا«.

وتركزت ورشة العمل الدولية »العمل النقابي والسياسات 
االجتماعية« على ستة جلسات، مما اتاح الفرصة امام 
المشاركين لالستفادة من مواضيع مهمة تخدم الطبقة 
العاملة والحركة العمالية في كثير من دول العالم. و 

كانت مواضع الجلسات كاآلتي:

1. العمل والمنظمات العمالية في أفرو- أوراسيا

الجلسة االولى كانت عن »العمل والمنظمات العمالية 
في أفرو-أوراسيا«، حيث شارك في هذه الجلسة السيد 
ويلسون/  أوشـــر  السيد  أفغانستان،  مصير/  مــعــروف 
اوغندا، السيد يمبي لوثر/ ماالوي، السيدة فاتو ضيوف/ 
 / أوز  حسين  حسن  السيد  الجلسة  وتـــرأس  السنغال. 

تركيا.

2. انتاجية العمل ورأس المال

ورأس  العمل  انتاجية   « بعنوان  كانت  الثانية  الجلسة 
المال«. وتم تطرق في هذه الجلسة على سبل البحث 
ــال في  ــمـ والـــتـــعـــرف عــلــى انــتــاجــيــتــي الــعــمــل ورأس الـ
مختلف القطاعات. وشــارك في الجلسة السيد عثمان 
تيمورطاش/ تركيا - رئيس الجلسة، اسماعيل الغزالي/ 
موريتانيا، أنطوني ياوباه/ غانا، مامادو عيسى ديالو/ 

قال رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( السيد 
النقابي  افتتاحه أعمال ورشــة عمل دولية حــول »العمل  يالتشين خــالل  علي 
والسياسات االجتماعية« :» ال يمكن حصر جهود العمال بدين او ايدولوجية 
محددة، فالجهود بطبيعتها عالمية. ودمع العين حين تذرف له لون واحد في أي 

بقعة من العالم، كذلك لعرق الجبين نفس اللون أينما كان في العالم«.

وقد شارك في هذه الفعالية التي نظمها االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
»مامورسان« بالتعاون مع مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 
لــلــدول االسالمية »سيسرك« ومعهد تركيا والــشــرق االوســـط لــالدارة  والــتــدريــب 
العامة »توداي«، الرئيس العام التحاد »مامورسان« السيد علي يالتشين، ومدير 
معهد »توداي« االستاذ الدكتور اونور اندر ارصالن، ورؤساء واعضاء المكتب 
التنفيذي في النقابات المنضوية في اتحاد »مــامــورســان«، و 17 من رؤســاء 
االتحادات العمالية الصديقة، وطالب التدريب الدولي »العمل النقابي والسياسة 

االجتماعية« القادمين من 24 دولة. 

نريد أن نتقاسم خبراتنا المتراكمة

قال يالتشين في كلمته :« نهدف الى إقامة عالقات ثنائية مع االتحادات في 

اتحاد »مامورسان« ينظم ورشة عمل دولية حول »العمل النقابي 
والسياسات االجتماعية«
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والعمل  التعاون  اتفاقيات  أّن  يالتشين  السيد  أكــد  كما 
تطوير  فــي  كبيرة  أهمية  لها  الــنــقــابــات  بين  المشترك 
المشاريع المشتركة، وتقديم الحلول المناسبة للمشاكل 

العمالية العالمية.

التربوية في  للنقابات  يــالــتــشــيــن:«إّن زيــارتــنــا  وأضـــاف 
ــارة لــلــنــقــابــات التي  ــاءت بــمــثــابــة إعــــادة الـــزيـ الــبــلــقــان جــ
شاركت في برنامج »ملتقى الوفاء« الذي نظمته نقابتنا 
حيث  للتأسيس،  والعشرون  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
قمنا بالتشاور حول تفعيل البروتوكوالت التعاون والعمل 
بيننا  فيما  العالقات  وتطوير  بيننا،  الموقعة  المشترك 
التربويين  مشاكل  حل  بهدف  مشتركة  وتطويرمشاريع 
وعمال التربية، كما قمنا بتبادل التجارب النقابية، وكانت 

لقاءات جيدة ومطمئنا حول عالقاتنا المستقبلية«.  كما قام الوفد برئاسة يالتشين بزيارة قبر القائد البوسني الراحل علي عزت بكوفيج 
ومــن ثم اجــراء لقاء مع رئيس مجلس مقاطعة زنيكا البوسنية السيد جاسمين 
البوسنة  يالتشين جولة  السيد علي  وانهى  المجلس.  في  مكتبه  في  دافوندجكا 
والهرسك بزيارة مدرسة آلجيا نماتيك للتعليم االبتدائي في مقاطعة زنيكا البوسنية.

زيارة كرواتيا

وبعد االنتهاء من زيارة البوسنة والهرسك اتجه الوفد الذي يترأسه السيد يالتشين 
إلى كرواتيا والتقى برئيس نقابة المعلمين الكرواتيين السيدة سانجا سبريم، حيث 
تم تبادل التجارب والمعلومات النقابية بين الطرفين. كما والتقى الوفد بمستشار 
وزارة التربية والتعليم الكرواتي السيد هرفوجا سليزاك والسفيرة التركية في زغرب 

السيدة غوناي بابادوغان ارتان.

نهدف إلى اقامة مشاريع مشتركة

وقــام يالتشين بتقييم الجولة البلقانية وما تمخض عن الزيارات واللقاءات التي 
أجراها الوفد، مؤكدًا بأنهم في إطار » الزيارة النقابية« يولون أهمية كبيرة إلقامة 
عالقات ثنائية مع االتحادات في جميع انحاء العالم، وتطوير هذه العالقات من 
خالل تنظيم برامج نقابية للنهوض بالحركات العمالية وتطوير مشاريع مشتركة، 
وأضاف »إننا أجرينا لقاءات نقابية مع أكثر من 50 نقابة تربوية خالل السنة 
األخيرة، وقمنا بتوقيع اتفاقيات التعاون والعمل المشترك، هدفنا هو االلتقاء مع 
النقابات التربوية الدولية، وفي مقدمتها النقابات التي تربطنا بها روابط الحضارة، 
لنستطيع مناقشة مشاكلنا التربوية المشتركة وايجاد الحلول المشتركة من خالل 
مناقشة ما يمكن القيام به لحل تلك المشاكل. فال بد من التكاتف من أجل اسماع 
صوتنا للعالم، مثلما يكون لدمع العين لون واحد في أي بقعة سقطت من العالم، 
كذلك لعرق الجبين نفس اللون أينما كان في العالم، لذلك نحن من خالل زيارتنا 
الصدقائنا في البلقان قمنا بتبادل األراء حول المشاريع التي يمكن أن نقوم بها 
في المستقبل، ولقد قمنا بلقاءات مهمة خالل الجولة التي استغرقت أسبوع، إّن 
عملنا المشترك في المجال النقابي سيزيد من تعاوننا في النضال العمالي ويزيد 

من تبادل التجارب بيننا«.
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زيارة نوفي بازار

الــوفــد برئاسة يالتشين ورئــيــَس االتــحــاد العام  كما زار 
للنقابات المستقلة الصربية في منظقة نوفي بازار السيد 
فكرت بيجتوفيج والتقى خالل الزيارة برئيس بلدية منطقة 
نوفي بــازار السيد فــاروق سولجيفيج، كما قام يالتشين 
بزيارة مدارس المنظقة والتحدث إلى المعلمين والتربوين 

العاملين فيها.

زيارة الجبل االسود

وقام الوفد خالل الجولة البلقانية بزيارة الجبل األسود 
حيث التقى الوفد برئاسة يالتشين بوزير التربية والتعليم 
في الجبل األسود السيد دمير سهوفيج في مكتبه بوزارة 
التربية، ثم واصــل الوفد زياراته النقابية بزيارة الرئيس 
العام لنقابة التربية الجبل األسود السيد زافونكو بافيجفيج 
والرئيس العام التحاد العام للنقابات المستقلة في الجبل 
األســود السيد سردجا كيكوفيج، حيث تم تقييم العمل 

النقابي وامكانية تطوير المشاريع المشتركة.

زيارة البوسنة والهرسك

وبعد اللقاء مع السفير التركي في الجبل األسود السيد 
ســرحــات غــالــب تــوجــه الــوفــد إلـــى الــبــوســنــة والــهــرســك، 
ــعــام  ــالــرئــيــس الـــعـــام لـــالتـــحـــاد ال ــقــى هـــنـــاك ب ــت حــيــث ال
للنقابات المستقلة في البوسنة والهرسك السيد عصمت 
بايراموفيج، وتم تبادل األراء حول إمكانية توسيع العمل 
المشترك بين الطرفين. كما زار الوفد الرئيس العام لنقابة 
التعليم األساسي المستقل في البوسنة والهرسك السيد 
سلفدين ساتروفيج، حيث تم الحديث عن رفع مستوى 
التعاون والعمل المشترك بين الطرفين من خالل تطوير 
المشاريع المشتركة. والتقى الوفد بعد ذلك برئيس وزراء 
مقاطعة سراييفو البوسنية المادين كوماكوفيج، حيث تم 

تقييم النظام التربوي في البلدين.

والهرسك  البوسنة  ــارة  زيـ برنامج  يالتشين ضمن  وقـــام 
بااللتقاء مع كل من السيد خلدون قوج السفير التركي 
في البوسنة والهرسك والسيد محمد عاكف يامان مدير 
التركية والسيد صالح  اللغة  لتعليم  آمــراه  معهد يونس 
صاغر منسق شؤون البلقان في وقف المعارف التركي 
 TRT قــنــاة أتــتــه ومنسق  الــتــربــوي واصـــي  والمستشار 
التركية السيد بنيامين شاهين، حيث تم تبادل المعلومات 

حول الزيارة.

أجرى رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( ونقابة 
الــى صربيا  موظفي التربية والتعليم »ايتيم بيرسان« السيد علي يالتشن زيــارة 
نقابة موظفي  نائب رئيس  يرافقه  والهرسك وكرواتيا،  والبوسنة  األســود  والجبل 
االتحادات  برؤساء  والتقى خاللها  يايال،  يالتشين  السيد حسن  والتعليم  التربية 
التي  النقابية  المشاريع  اللقاءات حول  الحديث خالل  التربوية، ودار  والنقابات 

يمكن تطويرها بهدف رفع مستوى التعاون والعمل المشترك بين النقابات. 

زيارة صربيا

في بداية الجولة النقابية قام الوفد الذي يترأسه السيد علي يالتشين بزيارة اتحاد 
الــوفــاء« الذي  النقابات التربوية الصربية )UNIJA( الــذي شــارك في »ملتقى 
نظمته نقابة موظفي التربية والتعليم نهاية عام 2016  في العاصمة أنقرة ، 
والتقى بالرئيس العام لالتحاد السيدة جاسنا جانكوفيج، كما زار الوفد وزارة التربية 
والتعليم والتطوير التكنولوجي والتقى بمستشار الوزير ميلوش بالكوجيفيج، حيث 
التربية في كل من  التربوية ووضــع  الحالة  تبادل األراء والمعلومات حــول  تم 

البلدين.

والهرسك  والبوسنة  األســـود  والجبل  في صربيا  نقابية  لــقــاءات 
وكرواتيا
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ندوة مشتركة حول  »التجربة التركية واأللبانية في العمل النقابي«

العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتحاد  النقابية،  الخبرات  تبادل  بهدف 
في   )BSPSH( المستقلة  النقابات  اتحاد  مع  وبالتعاون   )Memur-Sen(
ألبانيا يعقد ندوة مشتركة حول »التجربة التركية واأللبانية في العمل النقابي« 

في العاصمة أنقرة.

نظم االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام )Memur-Sen( ندوة نقابية 
النقابات  اتحاد  اعقاب حضور وفــد  أنقرة على  العاصمة  فندق ميريا في  في 

المستقلة )BSPSH( برئاسة الرئيس العام كزيم كالشا.

وترأس الندوة الرئيس العام التحاد »مامورسان« السيد علي يالتشين، والرئيس 
العام التحاد النقابات المستقلة في ألبانيا السيد كزيم كالشا. كما وحضر عدد 
من اعضاء المكتب التنفيذي واللجان ورؤساء النقابات المنضوية في االتحادين 

وجمع من النقابيين االتراك.

وفي بداية الندوة رحب يالتشين بالحضور وأكد على أهمية تعزيز الجهود من 
أجل النهوض بالطبقة العاملة في مختلف قطاعات العمل.

واضاف يالتشين :»اننا نعمل باالتحاد العام وبكل طاقتنا من اجل تحقيق اي 
الدولي. واننا بكل فخر استطعنا  المستوى  النقابي على  انجاز على الصعيد 
المؤتمر  في  النقابية‘  ’اللجنة  بتشكيل  العمالية  االتــحــادات  نعرض طلب  ان 
الدولي ’العمل النقابي في العالم االسالمي‘. ونضالنا يجب ان يكون مشتركا 

في انحاء العالم وتحقيق حلمنا بالمساواة والدمقراطية 
والعدالة االجتماعية، لذلك ال بد لنا من توحيد الصف 

من اجل حماية مصالح عمالنا في كل مكان«.

وقــال كالشا فــي ضــوء المؤتمر الــدولــي الــذي نظمه 
اتحاد مامورسان في مدينة اسطنبول في شهر اكتوبر 
النقابي في  ’العمل  كــان يحمل عنوان  الــذي   2016
العالم االسالمي‘ :»علينا مواصلة التضامن العمالي 
العمال  بين  الحواجز  كسر  ايضا  ولنواصل  الــدولــي، 
والشعوب، علينا مواصلة معركتنا معا من اجل ضمان 
مـــصـــادر الــحــيــاة لــالنــســان. وضـــمـــان حــريــة التنظيم 
توزيع  اجــل  ومــن  العمالية،  والحقوق  الــدولــي  النقابي 
للعاطلين  امــاكــن عمل  وايــجــاد  العالم  لخيرات  عــادل 
عن العمل في عالمنا، وضمان شروط عمل صحية 
للعمال، ووقف ظاهرة تشغيل االطفال. امامنا طريق 
والى  المشترك،  تضامننا  الــى  يحتاج  طويل  نضالي 
وحــدتــنــا ونــأمــل ان نــكــون قــد ساهمنا فــي هــذه الــنــدوة 
التي بادرنا اليها بوضع الّلبنة االولى النطالق نضال 

عمالي مشترك من اجل مستقبل افضل لعمالنا«.
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العدوان على  المسلمين الروهنغيين، ومحاسبة المسؤولين. 
وبعدها جمعنا مساعدات انسانية من عموم تركيا أيضا، 
وتم تكليف احد أعضاء المكتب التنفيذي مع العاملين في 
قسم العالقات الدولية في االتحاد بإيصال تلك المساعدات 

الى اخوانهم في مخيمات الالجئيين في بنغالدش.  

ونــحــن نـــدرك تــمــامــا ان مــا وصـــل الــيــه الــعــالــم ال يمكن 
حــصــره ومــواجــهــتــه بــالــوقــوف فــي اطـــار الــحــدود الوطنية 
لبالدنا. ونــدرك ان هناك حاجة ملحة الى تضامن يحد 
من هذا الحصار، لذا اننا نعمل بصبر وبشكل ثابت على 
مواصلة العمل النقابي الدولي. وفي هذا السياق نستضيف 
اصدقائنا النقابيين من مختلف بلدان العالم في تركيا من 
جهة، ومن جهة اخرى ننظم زيارات الى اصدقائنا النقابين 

المتواجدين على كفتي العالم. 

أصبحت أمريكا الالتينية تشكل واحــدة من أهــم الركائز 
المستوى  رفــع  أجــل  مــن  والــعــمــل  لالمبريالية  المناهضة 
النقابي والدفاع عن حقوق العمال والتوزيع العادل للدخل 
الــذي نسعى الــيــه. وفــي هــذا االطـــار أجرينا لــقــاءات مع 
رؤســاء االتحادات الكونفدراليات الصديقة في االرجنتين 
وشيلي والبرازيل وذلك للتباحث والتشاور من أجل النهوض 
بالحركة النقابية. وفي الوقت نفسه، تمكنت وفوودنا بحمل 
آرائنا وأفكارنا الى االتحادات الصديقة  في العراق والجزائر 
والسودان والكويت وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال 
والتضامن معهم من خالل المشاركة في برامجهم الدولية. 
ومن ناحية اخرى نظم قسم العالقات الدولية في اتحادنا 
ندوة مشتركة مع اتحاد النقابات المستقلة في البانيا تحت 
االلبانية« وذلــك على  التركية  النقابية  التجربة  عنوان » 
مرحلتين االولــى تم عقدها في تركبا / أنقرة والثانية في 

ألبانيا/ تيرانا. 

دوري  بشكل  كبيرة  بأهمية  نوليها  الــتــي  االنــشــطــة  ومـــن 
برنامج شهادة التدريب »العمل النقابي الدولي والسياسة 
االجــتــمــاعــة«. حيث انهينا الـــدورة االولـــى بمشاركة 25 
نقابي قادمين من 23 بلد، وختمناها بورشة عمل دولية 
للتدريب.  الوافدين  االتــحــادات  وامناء  باستضافة رؤســاء 
»العمل  الــتــدريــب  شــهــادة  لبرنامج  الثانية  الــــدورة  وتلتها 
نقابي   25 فيها  شـــارك  االجتماعية«  والسياسة  النقابي 
من االتحادات الصديقة االخــرى. علما ان هذا التدريب 
يتم تنظيمه بالتعاون مركز تركيا والشرق االوسط لالدارة 

العامة وفق المعايير الدولية. 

في تاريخ 2-5 تشرين األول/أكــتــوبــر2017 استضافت 
تركيا االجتماع اإلقليمي األوروبي الـ 10 لمنظمة العمل 
الدولية )ILO( في مدينة اسطنبول. وشــارك فيه ممثلو 
حكومات وأربـــاب العمل ونقابات 51 دولــة مــن أوروبــا 
التي  اآلثـــار  الوسطى.وتم خــالل االجتماع بحث  وآســيــا 
ستخلفها التغييرات والفرص االقتصادية على حياة العمل 
المدرجة على جدول  المواضيع  بين  في منطقتنا. ومــن 
االجتماعي  والــحــوار  للعمل  الــدولــيــة  المعايير  األعــمــال 
والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وفي الجلسة الثانية 
من الندوة الموسومة »العمل والمجتمع« القينا فيها كلمة 
عن نظرية »الموارد محدودة والحاجات كثيرة« حاولنا في 
هذه الجلسة دحض هذه النظرية من خالل تحكيم العدالة 

وقضاء جميع الحاجات بموارد غير محدودة. 

ناضلنا وسعينا في اوساط كان منافسونا ال ينتجون سوى 
ونضالنا  جهودنا  نــحــول  نحن  بينما  بــه،  ينتقدوننا  كــالم 
ففي مسودة  العاملة.  الطبقة  تخدم  الــى مكاسب  النقابي 
القانون الذي تم المحاولة فيها بتغيير معدل ضريبة الدخل 
للموظفين من نسبة 27% الى 30% قدمنا اعتراضاتنا 
على هذا التغيير وسعينا في اخراج هذه المادة من المسودة 
قبل تشريعها. وفي فترة اتفاقيات العقود الجماعية الثالثة 
طالبنا في كل منصة واجتماع ولقاء ضم العاملين بـفئة 
الدائم  الــى المالك  العام بعقود سنوية  القطاع  C/4 في 
فتم االستجابة لهذا المطلب باصدار مرسوم قانوني ذو 
الرقم 696 ينص فيه ضم فئة C/4 الى المالك الدائم 
العاملين  العام. والــى جانب تحقيق مطالب  القطاع  في 
في   4/B بــفــئــة   العاملين  مــطــالــب  جمعنا   ،4/C بـفئة 
القطاع العام، وهي الحقوق الممنوحة للعاملين في القطاع 
العام من تحديد فترات ساعات العمل والوصف الوظيفي 
والــمــراتــب. وأود أن اؤكـــد على ضـــرورة االستجابة لهذه 

المطالب برمتها وتحقيقها في اقرب وقت ممكن. 

المبادئ والقيم  وكإتحاد »مامورسان« الذي تأسس على 
الموروثة من حضارتنا، ال نقسم الحياة الى قسم نقابي 
وقسم غير نقابي. وفي جميع مجاالت الحياة لدينا كلمة 
وبهذه  مقامها.  فــي  نبديها  وآراء  مــواقــف  ولدينا  نقولها، 
الجديد  »العالم  آمالنا  نحقق  ان  يمكننا  وحــدهــا  الطريقة 
أصبح ممكنَا«، ونحول الدموع التي تذرف الى ابتسامة. 
آلجــل هــذا، بــدون توقف، وبــدون استسالم لليأس سوف 
نواصل في هذا النضال المبارك في كل مكان تطأه االقدام 

في العالم.  مع التحية والدعاء... 
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في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ومع اعادة ادراج 
روسيا والصين في التوازن العالمي، بدأ العالم يخرج من 
محور القطب االحــادي الى متعدد االقطاب.  وبظهور 
أنشطة العوامل االقليمية في فترة انكسار النظام العالمي 
الحاكم في اوساط من االنحالل، بدأت تتحطم سياسات 
القوة العالمية جالبة معها المزيد من الدمار. فهذه االوساط 
التي اصبحت سببا للصراعات والحروب الكبيرة من أجل 
الحفاظ على توازن القوى، مثل كل منظمة تتحمل مسؤلية 
تحمل مسؤولية حياتية التحاد »مامورسان« التي هي اكبر 
منظمة مجتمع مدني في تركيا. فالوقوف تجاه ما يجري 
فــي العالم االســالمــي والــعــالــم ايضا مــن ظلم  كالمتفرج 

مخالف للمبادئ التي وجدنا من آجلها.  

فــإن ملئ الميادين بالحشود من آجل  وفــي هــذا السياق 
الوقوف ضد احتالل القدس، وتنظيم الجماهير في مدن 
تركيا الـــ 18 وريادتهم من قبلنا، وزيادة نشاطاتنا النقابية 
على المستوى الدولي، ونقل منظورنا الى خارج الحدود 

المصطنعة تشير الى مدى ثقل مسؤولياتنا. 

حياة الفلسطينيين في مأساة، وهناك احتالل في القدس، 
والمسجد االقصى يخضع للسيطرة كل يوم من قبل دولة 
إرهابية جاءت إلى فلسطين واستقرت من خالل سياسات 

الفلسطينيين وتهجريهم من  االستيطان واحتالل اراضــي 
أوطانهم وبيوتهم الى المنفى في جميع أنحاء العالم. فهذه 
دولة ارهابية تسببت في تهجير الكثير من الناس وتسببت 
في زعزعة المنطقة. وهناك مجتمع كامل يعيش في العديد 
من بلدان العالم، وفي بعض البلدان ال يستطيع افراد هذا 
المجتمع العمل ما يقارب بــ 70 مهنة فهذه مشكلة في 
الحياة العملية، ومشكلة اساسية في حقوق اإلنسان، ومن 
غير المقبول أبدا أن تظل المنظمات العمالية صامتة تجاه 
ما يحدث. وبالتالي، فإن هذه المشكلة ال يمكن ان تتقبلها 
النقابات، ومن غير المقبول أن تكون المؤسسات الدولية 
التي تشكلها النقابات والحركات العمالية في العالم عديمة 

االدراك النتهاكات حقوق اإلنسان مثل هذه.

ــعــام لــنــقــابــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام  بصفتنا االتـــحـــاد ال
»مــامــورســان« واتــحــاد عمال حق إيــش من تركيا، قررنا 
ان نسخر قدراتنا وخبراتنا المتراكمة من آجل حملة جديدة 
اخــرى للبحث عن حلول للمشاكل في القدس وفلسطين 
مع االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين، 
الماضيين تحت شعار  العامين  ونظمنا مؤتمرين خالل 
»معا آلجل القدس« في اسطنبول، وطالبنا فيهما مساعدة 
من  العديد  في  الشتات  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 
التي بعيشها  المأساة  العالم، ونعلن مــرة أخــرى أن  دول 
الفلسطينيون تشكل انتهاكا واضحا أًلسس حقوق اإلنسان. 

الى جانب هذا، لم نقف متفرجين لما يحدث من مجازر 
في حق مسلمي الروهينغا في اقليم أراكان في ظل صمت 
عالمي، من قتل وتهجر واغتصاب واقتياِد الى السجون 
اطلقنا  تركيا  في  مدني  اكبر مجتمع  فبصفة  والمشانق. 
ــان تحت شعار  حملة انــقــاذ مــن أجــل المسلمين فــي أراكـ
»االنسانية بوصلة، أراكان وجهتنا«. وارسلنا برقية لجميع 
افرع اتحادنا في عموم تركيا في 81 مدينة لتنظيم مسيرات 
تضامنية مع مسلمي الروهينغا مطالبين العالم االسالمي 
ــقــاف جــرائــم  والــمــجــتــمــع الـــدولـــي الـــى الــتــدخــل الــســريــع الي
البوذيين بحق مسلمي الروهينغا، والقيام بواجبها في حماية 
مسلمي ميانمار، ودعم  مطالبهم في نيل حقوق المواطنة 
والمساواة مع غيرهم، واتخاذ اإلجــراءات المطلوبة لوقف 

العالم الجديد أصبح ممكنَا

علي يالتشين
الرئيس العام

كلمة الرئيس
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بشكل صحيح.  العمل  يــعــّرف  أن  االنــســان  يفهم  الــذي ال  للفكر  ممكنا  ليس 
وتــعــريــف االنــســان الــيــوم فــي ظــل الــحــريــق الـــذي ابتلع الــعــالــم أجــمــع، مصدره 
النموذج الغربي، فاالقتراحات الغربية الخاطئة اوقدت شرارة الحريق الذي عم 
العالم، وعممه النظام الرأسمالي الى جميع العالم من خالل صب الزيت على 

هذا الحريق وجعله بابعاد عالمية. 

كحركة فضيلة »مامورسان« في تركيا تدرك هذه الحقيقة، نسعى منذ البداية 
وفي كل منصة ادراك هذه الحقيقة للجميع، محاولين فيها اعادة تعريف العمل 
حسب مصادر حضارتنا، ومحو المفهوم الذي لقنتها الرأسمالية اياه عن طريق 

استغالل االنسان وتقييده لما يخدم مصالحها. 

ولهذا السبب، فإن اتحاد »مامورسان« ليس منظمة عمالية فحسب، بل انها 
الذي  الباطل  القرار  فبعد  المعاصر.  الدموي  االستعماري  النظام  حركة ضد 
اتخذه الرئيس االمريكي بتحويل سفارة بالده الى القدس، اطلق اتحادنا نفيرا 
في عموم تركيا للتصدي لهذا القرار. ونظمنا مسيرات شجب واستنكار ودعوة 
منظمات المجتمع المدني في العالم من خالل بيانات صحفية وبرقيات الى 
التصدي لهذا القرار الغاشم والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. كما 
واوقدنا شعلة حملة جمع المساعدات االنسانية للمضطهدين في أراكان وذلك 

بالتعاون مع المؤسسات الخيرية. 

عــالء  واإ العالمي،  النظام  قيود  لكسر  نضالنا  نواصل  تنظيمنا  امكانية  فبقدر 
أشقائنا  مع  المتواضعة  المتراكمة  وخبراتنا  قيمنا  وتقاسم  المشتركة،  أصواتنا 
الجنوبية وافريقيا  أمريكا  بــدَء من  العالم  تجاربهم في  النقابيين واالستفادة من 
والبلقان ووصوال الى اسيا، واستضافة المئات من النقابيين القادمين من مختلف 

دول العالم في بلدنا. 

لكافة  المناسبة  الحلول  ايجاد  أجــل  من  نكافح  فإننا  المحلي  المستوى  وعلى 
العاملة في عموم تركيا وتحافظ على  التي تخدم الطبقة  القضايا والمواضيع 
حقوقها وتوفر لها الحياة الكريمة. ومنذ تأسيس اتحادنا والى يومنا هذا حققنا 
مكاسب جمة خالل مفاوضات العقود الجماعية مع أرباب العمل في القطاع 
العام. ومن أهم هذه المكاسب ضم العاملين ذات فئة C/4  في القطاع العام 
بعقود مؤقتة الى المالك الدائم ذات فئة B/4. حيث كان هذا المطلب يخص 

االالف العاملين وأسرهم. 

وأخيرا ال يسعني اال أن أتقدم بالشكر الجزيل الى كافة أعضاء االتحاد العام 
لنقابات موظفي القطاع العام »مامورسان« البالغ عددهم 1 مليون عضو  والى 
أعضاء المكتب التنفيذي وقسم العالقات الدولية، واالخوة العاملين في االتحاد 

لدعمهم لنا ووقوفهم الى جانبنا من آجل مواصلة النضال النقابي.

بالتنظيم نستطيع اجتياز التقييد العالمي

محمد أمين آَسن
نائب الرئيس العام
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