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 مشروع املاّدة 26 
التنسيق القاري إلفريقيا

سّيداتي، سادتي

 نحن أعضاء النقابات العّمالّية، اّتاد ونقابات الطلبة، منّظمات املجتمع املدني، مجّمعات ومنّظمات التالميذ،
 أساتذة املعاهد واالعدادّيات واجلامعات من جميع أنحاء إفريقيا. بعد حرّية القبول مبشروع املاّدة 26 قّررنا تأسيس

  التنسيق القاري إلفريقيا، من أجل تسهيل التبادالت واإلجراءات ضمن املبادئ التوجيهّية للمشروع املذكور

قّدم املشروع الدولي هدفه على النحو التالي:

 مّت تديد مشروع توسعة /تطوير حقوق االنسان يف التعليم كمجلس يف األمم املّتحدة. ستعمل  
 مختلف اجلهات االجتماعّية الفاعلة يف املشروع على توضيح مختلف اجلوانب للمشكل من أجل صياغة بيان
 بشأن توسعة /تطوير حقوق االنسان يف التعليم والذي سيتّم عرضه على األمم املّتحدة للتصويت. يرّكز املشروع على

املاّدة 26 من إعالن األمم املّتحدة بشأن التعليم والذي وجب تويره و إثراؤه يف اّتاه التوّسع التدريجي

 الهدف من تطوير/اثراء املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مع    
 تطوير قاعدة واسعة من الشرعّية، بأّنها ستكون تربة ذات داللة لكّل شخص مستبعد من الهياكل الدميقراطّية.
ولتوضيح كُمشرٍّع  للتدّخل  الوقت  االنسانّية  لدى  يكون  ما  نادرا  ألّنه  ورؤية،  لالهتمام  ومثير  مالئم  منظور   وهو 

اهتماماته املشّوهة من اخلارج

 تشارك القارة االفريقّية يف هذا املشروع ب 20 دولة وتلعب يف الوقت احلاضر دورا رائدا/قيادّيا يف  
تطوير الهياكل اجلهوّية والعاملّية للمشروع

املبادرات يف   والّتخاذ  كشركاء  التطوّعي  املشروع  هذا  لدعم  املستعّدين  األفارقة  الفاعلني   كّل 
 صياغة اعالن توسعة /تطوير حقوق االنسان يف التعليم هم مدعّوون بشّدة لالنضمام إلينا يف هذا الطريق الطويل.

ينقسم هذا التنسيق على املستوى االفريقي إلى 3 مناطق
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املنطقة االقليمّية الناطقة بالفرنسّية

املنطقة االقليمّية الناطقة باإلجنليزية

املنطقة االقليمّية الناطقة بالبرتغالّية

  هذه األخيرة لديها حالّيا أربعة ممّثلني-مقّدمني: »دوكومو رومان« من البينني »كوليبالي ابدوالي« من ساحل العاج
»برنادات مومبوا« من كينيا «استان موسوار«من الزمبابواي

 وقامت هذه املؤّسسة املُنشأة بتنسيق األنشطة ليس فقط ملختلف املناطق بل أيضا أنشطة الفروع املنشأة والتي بطور
االنشاء

سيشارك التنسيق القاري إلفريقيا يف هيئات اّتخاذ القرارات للتنسيق الدولي بصفة استشارّية ويف تقدمي التقارير

»نحن نرجو من سيادتكم االنضمام الى هذه احلملة من اجل »احلّق يف التعليم لكّل طفل حقيقة يف القرن 21

ستجدون ملّف املشروع مرفقا بغرض الرجوع إليه

ألي استفسار أو توضيح ال تترّددوا يف االّتصال بنا

مع الشكر

BENIN 
Organisation Béninoise des 

Spécialistes de la Petite Enfance 
(OBSPE) • Syndicat National des 

Enseignants des Ecoles Maternelles 
du Bénin (SYNAEM) • Syndicat 

National de l’Enseignement 
Primaire Public du Bénin (SNEP) • 
Syndicat National des Instituteurs 
Acteurs du Développement pour 

une Education de Qualité au Bénin 
(SYNIADEQ)  • Syndicat National de 
l’Enseignement Secondaire Public du 
Bénin (SYNESP) • Association pour 

la Survie en l’Entraide des Personnes 
Handicapées, les Enfants Démunis 

et les Orphelins (ASEPHEDO) • 
Syndicat National des Personnels des 
Enseignements Maternel, Primaire et 
Secondaire du Secteur Privé du Benín 

(SYNAPEMAPS-SP) 

IVORY COAST 
Syndicat National des Enseignants 
du Second Degré de Côte D’ivoire 

(SYNESCI) 
KENYA 

Kenya Union of Domestic, Hotels, 
Educational Institutions, Hospitals 
and Allied Workers (KUDHEIHA)

LIBERIA 
Consortium of Education Defenders of 

Liberia (COEDEL) 
MALAWI 

Private Schools Employees Union of 
Malawi (PSEUM)

MAURITANIA 
Union des Travailleurs de Mauritanie 

(UTM) 
NAMIBIA 

Teachers Union of Namibia

NIGER 
Syndicat National des Agents de la 

Formation et de l’Education du Niger 
(SYNAFEN) • Syndicat national des 
Travailleurs de l’Education du Niger 
(SYNTEN) • Alliance Globale Pour 
l’éducation Et Le Developpement 

(AGEDE) 
TUNISIA 

Syndicat Général des Inspecteurs de 
l’Enseignement Primaire (SGIEP) 

UGANDA 
Uganda Liberal Teachers’ Union, 

(ULITU) 
 ZAMBIA 

Professional Teachers Union of 
Zambia (PROTUZ-Zambia) 

ZIMBABWE 
General Agriculture and Plantation 

Workers Union of Zimbabwe 
(GAPWUZ)

CCA MEMBERS
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In the Name of the CCA Members
Romain DOUKOUMOU       Coulibaly ABDOULAYE       Bernadetta MUMBUA       Austin MUSWERE

BENIN IVORY COAST KENYA ZIMBABWE
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