
 

 

  بشأن الحق في التعليم والجهات الفاعلة الخاصةالجديدة  مبادئ أبيدجاناعتماد الخبراء ل

مبادئ أبيدجان حقوق اإلنسان من جميع أنحاء العالم  مجموعة من خبراءاعتمدت  كوت ديفوار(: أبيدجان، ،2019شباط / فبراير  13) 

وتسعى مبادئ أبيدجان إلى تعزيز الجهود المبذولة  سنوات من المشاورات والتفكير والصياغة. اليوم، بعد ثالث بشأن الحق في التعليم

 في التعليم.للجهات الخاصة لضمان حماية حق كل فرد في التعليم في سياق المشاركة المتزايدة وغير المنظمة 

المسؤولون عن لم يجد " ونسكو لقانون التعليم في أفريقيا:منظمة الي ةلجنة الصياغة، ورئيس تترأس تيالوآن سكيلتون،  ةالبروفيسور توقال

في التعليم حتى  ةالخاص الجهات الفاعلةالقانون الدولي لحقوق اإلنسان عن مشاركة ينص عليه فيما  الكافي ضمان الحق في التعليم الوضوح

  ".الوقاية منهاتعمدة باإلمكان إلى تأثيرات سلبية غير مذلك اليوم، وغالباً ما يؤدي 

كما تم تطويرها لالستجابة للتأثيرات الضارة  ،هاعليااللتزامات القانونية للدول في وثيقة واحدة والتأكيد بجمع "تقوم مبادئ أبيدجان 

  للتعليم". التجاريوالواضحة التي غالباً ما تكون ناتجة عن التسويق 

 :معهم، مؤكداالدكتور كومبو بولي باري، المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم، وهو أحد الخبراء الذين تم التشاور قال 
ألي دولة  ضرورية، مما يجعلها عالية جودةذا لتحديات الحقيقية في توفير تعليم عام مجاني ل تطرقوت قيقة للغايةدمبادئ أبيدجان تعتبر "

  تأخذ الحق في التعليم على محمل الجد".

ن في القطاع التزام الدول بتوفير التعليم العام، واحترام الحريات والكرامة في التعليم  وتنظيم العامليشرحا عن مبادئ أبيدجان  تقدمو

  الخاص في التعليم.

أيًضا  كما أنها تربطنامبادئ أبيدجان باألدوات الالزمة لمعالجة القضية محليًا،  تزودنا، قائالً: " ANCEFAعلق صامويل ديمبيلي، رئيس 

 التحديات الكبرى التي تواجهها خصخصة التعليم".ب

أن في ضمان فشلها ألولئك الذين يسعون إلى مساءلة الدول عند  ثمينة جداستكون مبادئ أبيدجان ، حيث للدول كما أنا لها فائدة عظيمة

  لحق في التعليم.االجهات الفاعلة الخاصة تحترم 

ية للمبادئ التوجيه ههذ اعتمادفتخر غراند بسام باستضافة مؤتمر ت :االجتماعفيه ُعقد  المكان الذيرئيس بلدية غراند بسام،  ةنائبقالت 

دواعي سروري أن  وانه لمن للجميع. ذا جودة عالية مكننا من التحرك بشكل أسرع نحو تعليم مجانيتس والتيلتطبيق الحق في التعليم، 

 "أشارك في مراسم االفتتاح والختام

خبيرا آخرين في أبيدجان  20وكان هناك  صياغة مشروع مبادئ أبيدجان. دوليين معروفين علىتتألف من تسعة خبراء  لجنةعملت 

 وستفتح المبادئومن المتوقع أن يوقع على النص قريباً خبراء إضافيون لم يتمكنوا من الحضور إلى أبيدجان،  الستعراض النص واعتماده.

 ً   المجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى.من منظمات  العتمادل الباب أيضا

 .اذار/سيكون النص النهائي لمبادئ أبيدجان متاًحا بعد تحرير النسخ في منتصف شهر مارس

  .www.abidjanprinciples.orgوسيتم مشاركة التفاصيل على  ،2019سيتم تنظيم فعاليات اإلطالق خالل عام 

 للتواصل اإلعالمي:  

  www.abidjanprinciples.org/media: الفيديوللبيانات الصحفية باللغات األخرى والصور ومقاطع 

http://www.abidjanprinciples.org/en/support/drafting-committee
http://www.abidjanprinciples.org/en/support/drafting-committee
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 المبادرة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: وسياسي،(، مستشار قانوني اإلنجليزية والفرنسيةسيلفان أوبري ) ●
escr.org-sylvain@globalinitiative+254 7 88 28 96 34 / +33 7 81 70 81 96 /  

●  

 to-delphine.dorsi@right-( ، مديرة مبادرة الحق في التعليم:الفرنسية واالنجليزية واالسبانيةدلفين دورسي ) ●
education.org 

●  

  uganda.org-dir@iser ليزية(، المديرة التنفيذية لمبادرة الحقوق االجتماعية واالقتصادية:جساليما ناموسوبيا )اإلن ●

  rubeena@eelawcentre.org.zaليزية(، رئيسة مركز البحوث، مركز قانون المساواة في التعليم:جإلناروبينا باركر ) ●

 منظمة العفو الدولية: والسياسة،ليزية(، نائب مدير برنامج القانون جسولومون ساكو )اإلن ●
solomon.sacco@amnesty.org 
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