
 

 صباًحا بتوقيت جرينتش 6الساعة  2019اذار /مارس 21 حتىيحظر نشره 

 اذار /مارس 21حول الحق في التعليم يوم الخميس الموافق  التاريخية مبادئ أبيدجان تنشر

توفير للدول لشر النص النهائي لمبادئ أبيدجان بشأن التزامات حقوق اإلنسان سين( 2019 اذار/مارس 21 كينيا، نيروبي،) 

، في فندق هيرون 2019 اذار/مارس 21يوم الخميس الموافق التعليم العام وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم 

لوسائل  االنص متاحسيكون . 3صباًحا بتوقيت جرينتش +  9:30صباًحا إلى  7:30من الساعة  كينيا، نيروبي،بورتيكو في 

 .www.abidjanprinciples.org/mediaبتوقيت جرينتش على  صباحا 6:00 اذار الساعة/مارس 21في اإلعالم 

توفير مبادئ من خالل تهدف المبادئ إلى توجيه سياسات التعليم و ،الحق في التعليم جديدة لفهمتعد مبادئ أبيدجان نقطة مرجعية 

 وتشرحتحدد حيث  المؤثرين،حقوق اإلنسان والباحثين وغيرهم من  ومناصريتوجيهية حاسمة للحكومات ومقدمي التعليم 

  .الخاص وتنظيم التعليم عالي الجودة االلتزامات القائمة للدول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان لتوفير التعليم العام

عدد بعد الزيادة الكبيرة في  وذلك الدائرة حول التعليم العام والخاص، لنقاشاتل مرجعية عند التطرقتشكل مبادئ أبيدجان 

 يكون الحق في التعليم هو جوهر على ضمان أنهذه المبادئ تساعد  خالل العقدين األخيرين. وجدتالمدارس الخاصة التي 

  .الملزمة للدولالحالية االلتزامات القانونية  ويشرح من خالل توفير إطار قانوني صارم يفصلالنقاش حول سياسات التعليم 

حقوق اإلنسان  اجتمع خبراء حيثر، ديفواكوت  فيفي أبيدجان  لها خبراء حقوق اإلنسان اعتمادمبادئ أبيدجان بعد  نشريتم س

، لمناقشة نص مبادئ والصياغة التوثيقو المشاورات، بعد ثالث سنوات من 2019 شباط/فبراير 13من جميع أنحاء العالم في 

 .السيدة كانديا كامارا ديفوار،أبيدجان ووضع اللمسات األخيرة عليه، بحضور وزيرة التعليم في كوت 

الموقع االتي: على  ةمتاحفعالية اطالقها وستكون خالل  2019 اذار/مارس 21في  متاحة للجميعمبادئ أبيدجان  ستكون

www.abidjanprinciples.org/en/principles اإلنجليزية والفرنسية. وستصدر المبادئ بلغتين معتمدتين وهما 
  .في وقت الحق التعليقات والموارد األساسية وترجمتها إلى لغات أخرى وستتوفر

حاضرين في  ينخبيراً آخر 15 وكان ،أبيدجان مبادئ مشروع صياغة على معروفين دوليين خبراء تسعة من تتألف لجنة عملت

بتوقيع  اعلى النص، ومن المتوقع أن يقوم العشرات من خبراء حقوق اإلنسان الذين شاركوا في إعداده الموقعينأبيدجان من 

  .النص في األسابيع المقبلة

والمبادرة العالمية للحقوق  ومركز قانون المساواة في التعليم منظمة العفو الدولية يسرت عملية التشاور لجنة تألفت من

 . ومبادرة الحق في التعليم ومبادرة الحقوق االجتماعية واالقتصادية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اآلخرين بعد نشرها. والمؤثرينمنظمات المجتمع المدني  لمصادقةستكون مبادئ أبيدجان مفتوحة أيًضا 

وستشمل الفعاليات  ،2019والعروض التقديمية حول مبادئ أبيدجان خالل عام  طالقنالامن المقرر عقد سلسلة من فعاليات 

في واشنطن العاصمة بالواليات المتحدة  نيسان/أبريل 11في  اجتماعات الربيع للبنك الدولي خالل نقاشجلسة القادمة 

في  Comparative and International Education جمعية محاضرات خالل مؤتمراألمريكية، باإلضافة إلى 

  الواليات المتحدة األمريكية. في فرانسيسكوفي سان  نيسان /أبريل 16

مزيد لحصول على اليرجى االشتراك في القائمة البريدية لمبادئ أبيدجان ل .الحقا الدولية فعالياتسيتم اإلعالن عن المزيد من ال

  http://eepurl.com/geUlLb :واخر التطوراتمن المعلومات 

--- 

 مقتطفات من لجنة الصياغة

في لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم  ةالتي ترأس لجنة الصياغة وهي عضوومن جنوب إفريقيا،  آن سكيلتون ةالبروفيسورقالت 

هذا حيث يعتبر  ،النص النهائي لمبادئ أبيدجان اليوم يسرنا كثيرا اصدار" اليونسكو لقانون التعليم في إفريقيا: ةالمتحدة ورئيس

وهو  أهم القضايا الحالية في سياسات التعليم: احد، ألنه يوفر ألول مرة إطاًرا قانونيًا صارًما وشامالً لمعالجة حجر أساسنص ال

 .في التعليم" دور الدولة والجهات الفاعلة الخاصة

تحويل بدأ بعض العمل الحاسم فقط بمجرد " ، مستشارة في محكمة كارناتاكا العليا والمحكمة العليا في الهند:جينا كوثاريقالت 

في  أهمية خاصةهذا لو ،أو التقاضيالتقني سواء من خالل الدعم  تنفيذها،سنعمل على و ،مبادئ أبيدجان من الورق إلى التطبيق

 غير المقيد للمدارس الخاصة إلى خلق تمييز ضار وتقسيم اجتماعي".منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يؤدي النمو 
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"نظم التعليم العادلة هي مفتاح التنمية  ، المقررة الخاصة السابقة لألمم المتحدة من تشيلي:ماجدالينا سيبولفيداقالت الدكتورة 

 ناصرينأمل أن تشكل المبادئ أساس السياسة التعليمية للدول وأن تزود م ،الطريق لتحقيق ذلكهي المستدامة، ومبادئ أبيدجان 

 "عالي الجودةة لتوفير تعليم عام مناصرحقوق اإلنسان باألدوات التي يحتاجونها لل

تعد زيادة  " ، عضو اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة لمجلس أوروبا من أيرلندا:نوالن ايوفيه قال البروفيسور

لكن عليها أن تفهم و، ات المخفضةالميزانيوهذه األوقات من التقشف ظل خصخصة التعليم خياًرا مغريًا بالنسبة للحكومات في 

الضروري وجود إطار واضح لحقوق اإلنسان يضمن حماية كرامة اإلنسان من حيث أنه  ،الوفاء بهايجب  التزامات لديها أن 

 ."في جميع األوقات

--- 

 : اإلعالمي للتواصل

  www.abidjanprinciples.org/media و:الفيدي ومقاطع والصور األخرى باللغات الصحفية للبيانات

 واالجتماعية االقتصادية للحقوق العالمية المبادرة وسياسي، قانوني مستشار ،(والفرنسية اإلنجليزية) أوبري سيلفان •

   / escr.org-sylvain@globalinitiative+254 7 88 28 96 34 / +33 7 81 70 81 96:والثقافية

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

  uganda.org-dir@iser :واالقتصادية االجتماعية الحقوق لمبادرة التنفيذية المديرة ،(اإلنجليزية) ناموسوبيا ساليما •

 :التعليم في المساواة قانون مركز البحوث، مركز رئيسة ،(اإلنجليزية) باركر روبينا •
rubeena@eelawcentre.org.za 

 :الدولية العفو منظمة والسياسة، القانون برنامج مدير نائب ،(اإلنجليزية) ساكو سولومون •
solomon.sacco@amnesty.org 
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