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 اإلعراب عن الشكر
 
 

يسـر مفوضـية االتحاد األفريقي أن تعرب عن عميق           

تقديرها لجميع شركائها لدعمهم المطلق له مما سهل والدة ميثاق  

الشـباب األفريقـي، ال سـيما مجلـس البحث في مجال العلوم         

األمم المتحدة للسكان   اإلنسانية اللتزامه المهني والفني وصندوق      

 . لدعمه المالي والفني
 

يسر المفوضية أيضاً أن تعرب باعتزاز، عن تقديره  

لمدخالت الشباب األفريقي والخبراء الشباب والوزراء األفريقيين 

المسؤولين عن الشباب الذين قاموا ببحث مشروع ميثاق الشباب 

ؤتمر قبل اعتماده من قبل الدورة العادية السابعة عشرة لم

 2رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في بانجول، جامبيا في 

 . 2006يوليو 
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 كلمة تصدير

 
يركـز القـانون التأسيسـي لالتحـاد األفريقي والخطة           

 على  2007-2004االسـتراتيجية لمفوضـية االتحاد األفريقي       

وهما يمنحان األولوية   . أهمـية مشاركة الشباب في تنمية القارة      

وحقيقة، فإن النهضة األفريقية ال     . ة ودعم الشباب  الالزمـة لتنمي  

يمكن أن تتحقق ما لم يتم االستثمار الضروري في الشباب الذي           

ومن أجل الوفاء بهذا االلتزام . مـن سكان أفريقيا % 40يشـكل   

بـتطوير الشـباب األفريقي، قام االتحاد األفريقي بوضع إطار          

دد مسؤوليات  سياسـي في شكل ميثاق الشباب األفريقي الذي يح        

الـدول األعضاء في تطوير الشباب والذي اعتمده رؤساء الدول          

2006والحكومات في قمتهم المنعقدة ببانجول، جامبيا في يوليو         

 . 
 

يوفـر ميـثاق الشـباب األفريقـي للحكومات والشباب           

والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إطاراً دولياً يحدد فقط حقوق         

 بـل يمهد الطريق أيضاً لوضع       وواجـبات وحـريات الشـباب     

 . البرامج الوطنية والخطط االستراتيجية لتقويتهم
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والهـدف األساسـي الثاني لميثاق الشباب األفريقي هو          

ضـمان اإلشـراك البـناء للشـباب في صياغة أجندة أفريقيا            

ومشاركتهم الفاعلة في المداوالت وعمليات اتخاذ القرارات بشأن        

 الميثاق إطار لصناع السياسة لتمكينهم      ويرسي هذا . تنمية القارة 

. مـن دمـج قضايا الشباب في مجمل سياسات وبرامج التنمية          

وهكذا، فإنه يضع اللبنة القانونية لضمان وجود وإشراك الشباب         

فـي الهـياكل الحكومـية وفي المنابر على المستويات الوطنية           

 . واإلقليمية والقارية
 

 خطوطاً توجيهية هامة وثالـثاًَ، فـإن الميثاق يشكل أيضاً     

ويحـدد مسـؤوليات الـدول األعضـاء عن تقوية الشباب في            

المجـاالت االسـتراتيجية األساسـية وخاصـة التعليم وتطوير          

المهـارات والحـد من الفقر والتكامل االجتماعي واالقتصادي         

للشـباب والحـيوية المستدامة وتوظيف الشباب والصحة والسلم    

ومن . مية المستدامة وحماية البيئة   واألمـن وتطبيق القانون والتن    

المـتوقع أال يوفـر فقـط تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية للشباب            
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ووسـائل العـيش الضـرورية، بل يحول أيضاً دون تدفق أهم            

 . موارد أفريقيا إلى أجزاء أخرى من العالم
 

وأخـيراً، فـإن الميـثاق يحدد مسؤوليات الشباب تجاه           

وبمعني آخر، فإن الحقوق    . ةتطورهـم وتنمـية بلدانهـم والقار      

وال يمكن  . المنصوص عليها في الميثاق تقابلها مسؤوليات أيضاً      

للشـباب أن يـتوقعوا مـن الحكومات تقويتهم في الوقت الذي            

يسـيئون فـيه إلـى أنفسـهم بمختلف الوسائل مثل استخدامهم            

ومن أجل استخالص الفائدة الكاملة من هذا الميثاق،        . للمخدرات

أيضـاً مـن الشباب أن يقوموا بتطوير وتعزيز         مـن المـتوقع     

 . االنضباط الذاتي المطلوب منهم
 

لقـد تشـرفت بأن خاطبت رؤساء دول وحكومات جميع           

الـدول األعضـاء لحثهم على التصديق على الميثاق في أسرع           

. وقت ممكن ودعم عملية الترويج للميثاق على الصعيد الوطني        

إلى مساعدة الشباب في القيام     كما أنني أدعو شركائنا في التنمية       

بدورهـم كحمـاة تطورهـم الذاتي والمشاركة الكاملة في القيام           

 .بواجبات الوطنية من أجل تنمية بلدانهم االجتماعية االقتصادية
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وأخـيراً، يسر مفوضية االتحاد األفريقي أن تؤكد مجدداً          

يقي على التزامها بالقيام بواجبها تجاه تعزيز وتقوية الشباب األفر        

 . من أجل تنمية القارة
 

 السيد. ناجية م/األستاذة

  مفوضة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا
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 ميثاق الشباب األفريقي

 :الديباجة

إن الـدول األفريقـية األعضـاء فـي االتحاد األفريقي            

وهى تسترشد بالقانون   " ميثاق الشباب األفريقي  "واألطـراف في    

 .قيالتأسيسي لالتحاد األفري
 

 برؤية وتوقعات االتحاد األفريقي بما في ذلك        إذ تسترشد  

تكـامل أفريقـيا وبالكـرامة المتأصلة والحقوق الثابتة المكفولة          

لجمـيع أعضـاء األسـرة البشرية كما ينص عليه إعالن األمم            

والعهد الدولي للحقوق   ) 1948(المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان     

د الدولي للحقوق االقتصاديـة    والعه) 1976(المدنية والسياسية   

المعبر عنها للشعوب األفريقية    ) 1976(واالجتماعـية والثقافية    

 ). 1986(من خالل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
 

قرار رؤساء الدول والحكومات خالل قمة      وإذ تسـتذكر     

 بشأن صياغة الميثاق    1999الجزائـر العاصـمة فـي عـام         

 . األفريقي
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تمسكاً كامالً بفضائل وقيم التقاليد والحضارة      مسك  وإذ تت 

 . التاريخية األفريقية التي تشكل األساس لمفهومنا لحقوق اإلنسان
 

 أشـكال الجـور التي فرضت على أفريقيا         وإذ تسـتذكر   

تاريخيا مثل العبودية واالستعمار ونهب الموارد الطبيعية وتأخذ        

قية على تقرير   فـي االعتـبار التصـميم القوى للشعوب األفري        

 .المصير وتحقيق التكامل االقتصادي ألفريقيا

بأن أعظم ثروة ألفريقيا تتمثل في      وإذ تعرب عن قناعتها      

سـكانها الشـباب وأنه عن طريق مشاركتهم النشطة والكاملة،          

 . يستطيع األفريقيون أن يتغلبوا على الصعوبات التي تواجههم 
 

دولية للقضاء على كافة    باالتفاقية ال وإذ تأخذ في االعتبار      

وبروتوكول الميثـاق  ). 1979(أشـكال التمييز ضد المــرأة      

األفريقي لحقوق اإلنسان المتعــلق بحقـوق المرأة في أفريقيا        

والتقدم المحرز نحو القضاء على التمييز بين الجنسين        ) 2003(

مـع اإلدراك الـتام للعقـبات التي ال تزال تحول دون مشاركة             

 . ساء في عمل  المجتمع األفريقيالفتيات والن
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 ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز      وإذ تؤكـد مجدداً    

وحمايـة حقـوق الطفل ورفاهيته كما تنص عليه اتفاقية حقوق           

ومـن خـالل الميثاق األفريقي لحقوق الطفل        ) 1989(الطفـل   

 ). 1999(ورفاهيته 
 

حو بلوغ   بااللتزام الذي تم التعهد به بالفعل ن       وإذ تعـترف   

أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية وتدعو الشركاء إلى إعادة          

 . تأكيد  دعمهم لتعزيز رفاهية الشباب
 

 بـالجهود التـي تـبذلها الـدول األطراف          وإذ تعـترف   

والمجــتمعات لتلبــية االحتــياجات االقتصــادية واالجتماعــية 

 . والتعليمية والثقافية والروحية للشباب
 

 وضع الشباب األفريقيين الذين يتم      ع القلق وإذ تالحـظ م    

تهمـيش معظمهـم بسـبب التفاوت في الدخل والثروة والسلطة          

والـبطالة والـبطالة المقنعة واإلصابة والتضرر بفيروس نقص         

اإليـدز والعيش في أوضاع الفقر والجوع       /المـناعة البشـرية   

والمعانـاة مـن األمية وضعف األنظمة التعليمية وتقييد فرص          

ل إلى الخدمات الصحية والمعلومات والتعرض للعنف       الوصـو 
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بمـا فـي ذلـك العنف القائم على نوع الجنس والمشاركة في             

 . النزاعات المسلحة ومواجهة مختلف أشكال التمييز
 

 بـرنامج العمـل العالمي لألمم المتحدة بشأن         وإذ تذكّـر   

 فما بعده والمجاالت ذات األولوية      2000الشـباب حـتى عـام       

التعليم، العمل، الجوع والفقر،    (لمحددة فيه بشأن الشباب     العشرة ا 

الصـحة، البيـئة، إساءة استعمال المخدرات، الجنوح، األنشطة         

) الترفيهية ومشاركة البنات والشابات والشبان في صنع القرارات

فــيروس نقــص المــناعة (والمجــاالت اإلضــافية الخمســة 

الت، الحوار بين   اإليدز، تكنولوجيا المعلومات واالتصا   /البشرية

والـذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في   ...) األجـيال   

 .2005سنة 
 

 بأن الشباب شركاء ومصدر قوة وشرط مسبق        وإذ تسلم  

الزم لتحقـيق التنمـية المستدامة والسالم واالزدهار في أفريقيا          

 . بمساهمتهم الفريدة في التنمية حالياً ومستقبالً
 

 الدور الذي قام به الشباب في       عتـبار وإذ تـأخذ فـي اال      

عملـية القضـاء علـى االستعمار في أفريقيا وفي الكفاح ضد            
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التفرقة العنصرية وفي بذل الجهود مؤخراً لتشجيع عملية التنمية         

 .وتعزيز عمليات الديمقراطية في القارة األفريقية
 

 أن التنمية الثقافية المستمرة ألفريقيا      وإذ تؤكـد مجـدداً     

علـى شـبابها ولذلـك فهي تتطلب مشاركتهم الفعالة          ترتكـز   

 .والمستنيرة كما يدعو إلى ذلك الميثاق الثقافي األفريقي

 باإلطار االستراتيجي للشراكة الجديدة لتنمية      وإذ تسترشد  

 الذي يسعى إلى تمكين     2004أفريقيا بشأن برنامج الشباب لعام      

 . الشباب والنهوض بهم
 

تزايدة من الشباب وتحمسهم     بالـنداءات الم   وإذ تعـترف   

للمشـاركة النشطة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية        

 . والدولية لتحديد تنميتهم وتقدم مجتمعاتهم ككل
 

عن ) 2005( النداء الصادر في باماكو      وإذ تعـي أيضـاً     

مـنظمات الشـباب فـي جميع أرجاء القارة لتمكين الشباب من            

ة وإسناد المسئوليات إليهم وتقرير     خـالل بـناء قدراتهـم القيادي      

فـرص حصولهم على المعلومات حتى  يتنبؤوا مكانهم الصحيح      

 . كعناصر نشطة في صنع القرار وفي الحكم
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 الصلة بين التحديات التي تواجه      وإذ تـأخذ في االعتبار     

الشـباب والحاجـة إلـى سياسات وبرامج قطاعية شاملة لتلبية           

 . املاحتياجات الشباب على نحو متك
 

 أن تعزيز وحماية حقوق الشباب      وإذ تـأخذ في االعتبار     

يقتضـيان قـيام الشـباب وكافـة العناصر الفاعلة األخرى في            

 . المجتمع بمهامهم
 

 احتياجات وتطلعات الشباب    وإذ تـأخذ فـي الحسـبان       

 . المشردين والالجئين والشباب ذوي االحتياجات الخاصة
 

 :تتفق على ما يلي 
 

 :التعريفات

 .، رئيس المفوضية" الرئيس"تعني كلمة  

 .، ميثاق الشباب األفريقي " الميثاق"تعني كلمة  

 .، مفوضية االتحاد األفريقي" المفوضية"تعني كلمة  
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األشخاص الذين ينحدرون من ( ، "المهجر"تعني كلمة 

أصل وتراث أفريقي ويقيمون خارج القارة بغض النظر 

ن بالمساهمة في تنمية عن جنسياتهم والذين ظلوا ملتزمي

 .EX.CL/64 (VII)).القارة وبناء االتحاد األفريقي

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين " القصر"تعني كلمة 

 . سنة مع مراعاة قوانين كل بلد17 و 15

، الدول األعضاء في " الدول األعضاء"تعني عبارة  

 .االتحاد األفريقي

ألعضاء التي ، الدول ا" الدول األطراف"تعني عبارة 

 .صدقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه

 .، االتحاد األفريقي" االتحاد"تعني كلمة  

، لغرض هذا الميثاق، األشخاص " الشباب"تعني كلمة  

 . سنة35 و15الذين تتراوح أعمارهم بين 
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 :الحقوق والواجبات: الجزء األول

 
 :واجبات الدول األطراف: 1المادة 

ضـاء فـي االتحاد األفريقي      تعـترف الـدول األع     -1

األطـراف فـي هـذا الميـثاق بالحقوق والحريات          

 . والواجبات المنصوص عليها في هذا الميثاق

تتعهد الدول األطراف باتخاذ الخطوات الالزمة طبقاً        -2

لعملـياتها الدسـتورية وأحكـام هذا الميثاق العتماد         

التدابـير التشريعية أو غيرها من التدابير الضرورية        

 .  أحكام الميثاقلتفعيل
 

 :عدم التمييز: 2المادة 

لكـل شاب الحق في التمتع بالحقوق والحريات التي          -1

يعـترف بهـا ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب          

العـرق أو المجموعة اإلثنية  أو الجنس أو اللغة أو           

الدين أو االنتماء السياسي أو أي رأي آخر أو األصل          

ء أو المولد أو أي     الوطنـي أو االجتماعـي أو الثرا      

 . مركز آخر
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تـتخذ الـدول األطراف اإلجراءات المناسبة لضمان         -2

حمايـة الشـباب من كافة أشكال التمييز على أساس          

المركـز أو األنشطة أو اآلراء أو المعتقدات التي يتم          

 . اإلعراب عنها

تعترف الدول األطراف بحقوق الشباب الذين ينتمون        -3

ية المهمشة في الشباب    إلى المجموعات الدينية واللغو   

الذيـن ينـتمون إلـى األهالي ، في التمتع بثقافاتهم           

وممارسـة ديـنهم بحـرية أو استخدام لغاتهم داخل          

 .المجتمع جنباً إلى جنب مع أعضاء مجموعتهم
 
 
 
 

 :حرية التنقل : 3المادة 

لكـل شاب الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده             -1

  .وأيضا الحق في العودة إلى بلده
 

 :حرية التعبير: 4المادة 
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لكل شاب الحق في التعبير بحرية عن أفكاره وآرائه          -1

حـول كافـة المسائل ونشر هذه األفكار واآلراء مع          

 . مراعاة القيود التي ينص عليها القانون

لكل شاب الحق في السعي للحصول على المعلومات         -2

واألفكـار في شتى المجاالت ونشرها شفهياً أو كتابياً         

اعةً في شكل فن أو بأي وسيلة إعالم يختارها         أو طـب  

 . الشاب مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون
 

 :حرية التجمع: 5المادة 

لكـل شـاب الحق في حرية االنضمام إلى الجمعيات           -1

 . والتجمع السلمي طبقاً للقانون

ال يجـوز إرغـام أي شـاب على االنضمام إلى أي             -2

 . جمعية
 

 :فكير والضمير والدينحرية الت: 6المادة 

لكـل شاب الحق في حرية التفكير والضمير والدين دون           

 . إلحاق الضرر باآلخرين
 

 :حماية الحياة الخاصة: 7المادة 
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ال يجـوز إخضـاع أي شاب ألي تدخل تعسفي أو غير             

شرعي في حياته الخاصة أو منزله أو مراسالته أو التعدي على           

 . شرفه أو سمعتـه
 
 

 :اية األسرةحم: 8المادة 

تتمـتع األسـرة باعتـبارها المؤسسـة االجتماعية          -1

األساسـية، بالحمايـة والدعـم الكامليـن من الدول          

األعضـاء لتأسيسها وتنميتها مع مراعاة التفاوت في        

هياكل األسر وأشكالها باختالف السياقات االجتماعية      

 . والثقافية

لكـل شـاب وشـابة يبلغان سن الرشد ويرغبان في            -2

لحق في القيام بذلك بمحض إرادتهما والتمتع       الزواج، ا 

 . بحقوق ومسؤوليات متساوية
 

 :الممتلكات: 9المادة 

 .لكل شاب الحق في امتالك أراض وإرث ممتلكات -1

تكفـل الدول األعضاء تمتع الشبان والشابات بحقوق         -2

 .متساوية في الممتلكات
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    تكفـل الـدول األعضـاء عدم حرمان الشباب من           -3

ة تعسـفية بما في ذلك الممتلكات      ممـتلكاتهم بصـور   

 . الموروثة
 

 :التنمية: 10المادة 

لكـل شاب الحق في التنمية االجتماعية واالقتصادية         -1

والسياسية والثقافية مع االحترام التام لحريته وهويته       

 . والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري

تشـجع الـدول األطراف منظمات الشباب على قيادة          -2

 . ج الشباب وضمان ممارسة حقهم في التنميةبرام

 : تقوم الدول األطراف بما يلي  -3

تشجيع وسائل اإلعالم على نشر المعلومات التي هب         )أ 

ذات فـائدة اقتصـادية وسياسـية واجتماعية وثقافية         

 . للشباب

تعزيز تنمية وسائل إعالم الشباب لنشر المعلومات        )ب

 .عن الشباب
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لي في إنتاج وتبادل ونشر     تشـجيع الـتعاون الدو     )ج 

المعلومـات مـن المصادر الوطنية والدولية ذات        

 .القيمة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشباب

توفـير المعلومـات والتعلـيم والتدريب للشباب         )د 

لـيعرفوا حقوقهـم ومسئولياتهم في إطار عمليات        

تعليمـية ديموقراطـية وكذلك الحق في المواطنة        

الحكـم والقيادة حتى تنمو لهم      وصـنع القـرار و    

المهـارات الفنـية والـثقة في المشاركة في هذه          

 .العمليات
 

 :مشاركة الشباب: 11المادة 

لكل شاب الحق في المشاركة في كافة مجاالت أنشطة          -1

 .المجتمع

تـتخذ الـدول األطـراف اإلجراءات التالية لتعزيز          -2

 . المشاركة النشطة للشباب في المجتمع

 :تقوم 

ـ  )أ ( مان مشـاركة الشباب في البرلمان وهيئات       بض

 . صنع القرار األخرى وفقاً للقوانين المقررة
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تسهيل إنشاء أو تقوية منابر لمشاركة الشباب في         )ب (

صـنع القـرار علـى مسـتويات الحكم الوطنية          

 . واإلقليمية والقارية

ضـمان فـرص متسـاوية بين الشبان والشابات          )ج (

لقيام بالواجبات  للمشـاركة فـي صـنع القرار وا       

 . المدنية

مـنح األولوية للسياسات والبرامج التي تشمل قيام     )د (

الشباب بكسب التأييد وتنفيذ البرامج المتبادلة بين       

األقـران لصـالح الشباب المهمشين مثل الشباب        

الذيـن يـتركون المدارس والشباب العاطلين عن        

العمـل إلتاحـة الفرصـة والحوافز على إعادة         

 . ي مجتمعاتهم األساسيةإدماجهم ف

توفـير فـرص الحصـول على المعلومات حتى          )هـ(

يصـبح الشـباب علـى وعي بحقوقهم وفرص          

 . مشاركتهم في صنع القرار والحياة المدنية

اتخـاذ التدابـير الالزمة إلضفاء الصبغة المهنية         )و (

على عمل الشباب واستحداث برامج التدريب ذات       



 

 

21

الي وغيرها من   الصـلة فـي مؤسسات التعليم الع      

 . مؤسسات التدريب

توفـير الدعم الفني والمالي لبناء القدرة المؤسسية         )ز ( 

 . لمنظمات الشباب

وضـع سياسـات وبرامج العمل الطوعى للشباب      )ح (

علـى المسـتويات المحلـية والوطنية واإلقليمية        

والدولـية كشكل مهم من أشكال مشاركة الشباب        

 .  األقرانوكوسيلة للتدريب المتبادل بين

توفير فرص الحصول على المعلومات والخدمات       )ط (

الكفـيلة بتمكين الشباب ليصبحوا واعين بحقوقهم       

 . ومسئولياتهم

إشـراك ممثلـي الشباب في الوفود التي تحضر          )ي (

الدورات العادية واالجتماعات ذات الصلة األخرى      

لتوسـيع قنوات االتصال وتعزيز المناقشات حول       

 . تعلقة بالشبابالمسائل الم
 

 :سياسة وطنية للشباب: 12المادة 
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تقوم كل دولة طرف في هذا الميثاق بوضع سياسة وطنية    

 .شاملة ومتسقة للشباب
 

تشـمل هـذه السياسة جميع القطاعات من         )أ (

حيـث طابعهـا أخذاً في االعتبار الصلة        

المـتداخلة بيـن الـتحديات التـي تواجه         

 . الشباب

اسة الوطنية للشباب إلى    يسـتند وضع السي    )ب (

مشـاورات واسـعة مـع الشـباب لكفالة         

مشـاركتهم النشطة في صنع القرار على       

كافـة مستويات الحكم فيما يتعلق بالمسائل       

 . التي تخص الشباب والمجتمع ككل

يـتم دمـج وجهـة نظر الشباب في كافة           )ج (

عمليات التخطيط وصنع القرار وكذلك عند      

 جهات  ويـؤدي تعيين  . وضـع الـبرامج   

مختصـة للشباب داخل الهياكل الحكومية      

 . إلى تسهيل هذه العملية
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يـتم إدراج آلـيات معالجة التحديات التي         )د (

تواجه الشباب ضمن إطار التنمية الوطنية      

 . للبلد

توفـر السياسـة خطوطـاً توجيهية بشأن         )هـ(

ــدد   ــباب وتح ــتمد للش ــتعريف المع ال

 . االمجموعات الفرعية التي تستهدف تنميته

تضـمن السياسـة إتاحـة فرص متساوية         )و (

 . للشبان والشابات

تسـتند السياسـة الخاصـة بالمسائل ذات         )ز (

األولويـة لتنمـية الشـباب إلى  التقييم أو         

 . التحليل األساسي للوضع

 . يعتمد البرلمان السياسة ويتم سنها كقانون )ح (

يـتم إنشـاء آلـية وطنية للتنسيق خاصة          )ط (

فـر منبراً ووكالة للربط بين      بالشـباب تو  

مـنظمات الشـباب للمشـاركة في وضع        

السياسـات وذلـك  لتنفـيذ ورصد وتقييم         

 . البرامج ذات الصلة
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يـتم وضع برامج العمل الوطنية المحددة        )ي (

الزمن والمرتبطة باستراتيجية تنفيذ وتقييم     

 .تتضمن مؤشرات 

تصاحب برامج العمل هذه اعتمادات مالية       )ك (

 . ومستدامةكافية 
 

 :التعليم وتنمية المهارات: 13المادة 

 . لكل شاب الحق في التعليم ذي النوعية -1

يجـب تعزيـز قيمة األشكال المتعددة للتعليم بما فيها           -2

التعلـيم النظامـي وغـير النظامي والتعليم عن بعد          

والتعلـيم مـدى الحـياة لتلبية االحتياجات المتنوعة         

 . للشباب

 :  ما يلييوجه تعليم الشباب نحو -3
 

ــية  )أ ( ــية واإلبداع ــدرات العلم ــز الق تعزي

والعاطفية للشباب وتنميتها الشاملة من أجل      

 . تسخير كامل إمكانياتهم
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تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية      )ب (

كمـا تنص عليه أحكام مختلف اإلعالنات       

واالتفاقـيات األفريقـية والدولـية لحقوق       

 . اإلنسان والشعوب

د الشباب لحياة مسؤولة في مجتمعات      إعدا )ج (

حـرة تعـزز السـالم والتفاهم والتسامح        

والحوار واالحترام المتبادل والصداقة بين     

 . كافة تجمعات الشعوب

حفظ وتعزيز التعاليم الخلقية والقيم التقليدية       )د (

والثقافات األفريقية اإليجابية وتنمية الهوية     

لى األفريقـية والوطنـية واالعتزاز بها ع      

 . المستويين الوطني واألفريقي

 . تعزيز احترام البيئة والموارد الطبيعية )هـ(

تنمـية المهـارات المعيشية للعمل بصورة        )و (

فعالـة فـي المجـتمع ودمج مسائل مثل         

اإليدز /فـيروس نقـص المـناعة البشرية      

والصـحة اإلنجابـية والوقايـة من إساءة        

اسـتعمال المخدرات والممارسات الثقافية     
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لضـارة بصـحة الشـابات والنساء في        ا

 . المناهج الدراسية
 

تـتخذ الـدول األطراف في هذا الميثاق كافة التدابير           -4

المناسبة من أجل األعمال التام لهذا الحق وتقوم بصفة   

 : خاصة بما يلي
 

توفـير التعلـيم األساسي الحر واإللزامي        )أ (

واتخـاذ الخطوات الالزمة وخفض نفقات      

 . باشرة إلى أدنى حد ممكنالتعليم غير الم

توفير فرص الحصول على التعليم الثانوي       )ب (

بكافـة الوسائل الممكنة بما في ذلك تحقيق        

 . مجانيته تدريجياً

اتخـاذ الخطـوات للتشجيع على الحضور        )ج (

المنـتظم فـي المدارس وخفض معدالت       

 . التسرب

تعزيـز المشـاركة في التدريب الجيد في         )د (

 . لتكنولوجيامجال العلم وا
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تنشـيط التعليم والتدريب المهني المناسبين       )هـ(

لفـرص العمل الحالية والمتوقعة وتوسيع      

فـرص الحصول عليهما من خالل تطوير       

مراكـزهما الموجودة في المناطق الريفية      

 . والنائية

توفير فرص التعليم العالي للجميع بصورة       )و (

 متساوية بما في ذلك إنشاء مراكز االمتياز      

 . للتعليم عن بعد

توفـير نقاط متعددة للحصول على التعليم        )ز (

وتنمـية المهـارات بمـا في ذلك الفرص         

خـارج المؤسسات التعليمية النظامية مثل      

تنمـية المهارات في أماكن العمل والتعليم       

عـن بعـد ومحـو أمية الكبار والبرامج         

 . الوطنية لخدمة الشباب

الشابات ضـمان إتاحـة الفرصة للبنات و       )ح (

الالتـي يصـبحن حوامل أو يتزوجن قبل        

 . إتمام دراستهن لمواصلة تعليمهن
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تخصـيص المـوارد لزيادة جودة التعليم        )ط (

وضـمان توافقـه مع احتياجات المجتمع       

المعاصـر استناداً إلى التفكير النقدي بدالً       

 . من التعليم التقليدي

اعتماد أصول تدريس تتضمن مزايا تدريب  )ي (

 على استخدام التكنولوجيا الحديثة     الشـباب 

للمعلومـات واالتصاالت بحيث يتم إعداد      

 . الشباب بصورة أفضل لعالم العمالة 

تشـجيع مشـاركة الشـباب في األعمال         )ك(

المجتمعـية كجـزء مـن التعلـيم لتعزيز         

 .شعورهم بالواجب المدني

تقديـم منح دراسية وبرامج إعانات مالية        )ل (

الشباب المتفوقين من   للتشجيع على التحاق    

المجـتمعات المحـرومة وخاصة الشابات      

التعلـيم العالـي بعد االنتهاء من المرحلة        

 . االبتدائية
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إقـرار وتشـجيع مشـاركة جميع الشبان         )م (

والشـابات في الرياضة واألنشطة الثقافية      

 . والترفيهية كجزء من تنميتهم الشاملة

حدد السن  تعزيز التعليم المناسب ثقافياً والم     )ن (

 . جنسياً وتعليم األبوة المسؤولة

تعزيز معادلة الشهادات بين المؤسسات  )س (

التعليمية األفريقية لتمكين الشباب من  

 . الدراسة والعمل في الدول األطراف

اعـتماد سياسـات تفضيلية لتعيين الشباب        )ع (

ــدول  ــي ال ــارات الخاصــة ف ذوي المه

 .األطراف
 

يق تحول القارة في    إن الشـباب مصـممون على تحق       -5

وعليه، فهم ملتزمون بما    . مجالـي العلم والتكنولوجيا   

 :يلي

تعزيـز واسـتخدام العلم والتكنولوجيا في        )أ (

 .أفريقيا
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 .إجراء األبحاث العلمية والتكنولوجية )ب (
 

ضـرورة قيام الدول األطراف بتشجيع الشباب على         -6

وفي هذا الصدد، يجب تخصيص يوم      . إجراء األبحاث 

شـاف أفريقي مع آلية منح الجوائز على المستوى         اكت

 . القاري

يجـب أن تقـيم المؤسسـات الموجـودة في أفريقيا            -7

شـراكات مع مؤسسات التدريب التي تساهم في نقل         

 .التكنولوجيا لفائدة الطلبة والباحثين األفريقيين
 

القضاء على الفقر والتكامل االجتماعي واالقتصادي      : 14المادة  

 :للشباب

 الدول األطراف في هذا الميثاق بحق الشباب        تعترف -1

 . في تحقيق مستوى معيشة يتناسب مع تنميتهم الشاملة

تعترف الدول األطراف في هذا الميثاق بحق الشباب         -2

فـي الـتحرر مـن الجوع وتتخذ الخطوات فرادى          

 :وجماعات لتحقيق ما يلي
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تعزيـز جاذبـية المناطق الريفية للشباب        )أ (

لوصـول إلى   وذلـك بتحسـين فـرص ا      

الخدمــات والتســهيالت مــثل الخدمــات 

 . التعليمية والثقافية

تدريـب الشـباب علـى القـيام باإلنتاج          )ب (

الزراعـي والمعدني والتجاري والصناعي     

باسـتخدام األنظمة الحديثة وتعزيز مزايا      

التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصاالت    

فـي اكتساب فرص الدخول إلى األسواق       

 . والجديدةالحالية 

توفـير المـنح لملكـية األراضي للشباب         )ج (

ومـنظماتهم ألغراض التنمية االجتماعية     

 . واالقتصادية

تسـهيل فـرص الحصـول على االئتمان         )د (

لتشـجيع مشـاركة الشباب في المشاريع       

الزراعـية وغيرها من المشاريع الخاصة      

 . بتوفير سبل العيش المستدامة
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 في تصميم وتنفيذ    تسـهيل مشاركة الشباب    )هـ(

ورصد وتقييم الخطط والسياسات اإلنمائية     

 . الوطنية واستراتيجيات تخفيف حدة الفقر
 

تعـترف الـدول األطراف في هذا الميثاق بحق كل           -3

شـاب فـي االستفادة من الضمان االجتماعي بما في          

 . ذلك التأمين االجتماعي

فـي هذا الصدد، تقوم الدول األطراف في         )أ (

ق باتخاذ التدابير الالزمة إلعمال     هذا الميثا 

هـذا الحق بالكامل طبقاً لقوانينها الوطنية       

وخاصـة عـندما يـتأثر األمـن الغذائي         

والملـبس والمسكن وغيره من االحتياجات      

 . األساسية
 

 :سبل العيش المستدامة وعمالة الشباب: 15المادة 

 . لكل شاب الحق في الحصول على عمل مقابل أجر -1

في الحماية من االستغالل االقتصادي     لكل شاب الحق     -2

ومـن القـيام بأعمـال قـد تنطوي على مخاطر أو            
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تـتعارض مـع تعلـيم الشباب أو تضر بصحتهم أو           

 . تنميتهم الشاملة

تقوم الدول األطراف في هذا الميثاق بمعالجة البيانات         -3

الدقيقة حول عمالة الشباب والبطالة والعمالة الناقصة       

ى يتسنى تسهيل تحديد    للشـباب وتكفـل توفـرها حت      

أولويات هذه المسألة في برامج التنمية الوطنية مكملة        

 . ببرامج واضحة لمعالجة مشكلة البطالة

تـتخذ الـدول األطراف في هذا الميثاق كافة التدابير           -4

المناسـبة بغية إعمال هذا الحق بالكامل لكفالة العمل         

 :مقابل أجر للشباب وتقوم بصفة خاصة بما يلي

لة توفير فرص متساوية للحصول على      كفا )أ (

العمل بأجر متساٍو للعمل المتساوي أو قيمة       

متساوية للعمل وتوفير الحماية ضد التمييز      

بسبب االنتماء اإلثنى أو العرق أو الجنس       

أو العجـز أو الدين أو الخلفية السياسية أو         

 . االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية
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 الكلي التي تركز    وضع سياسات االقتصاد   )ب (

علـى خلـق الوظـائف وخاصة للشبان        

 . والشابات

اتخـاذ التدابير لتنظيم قطاع االقتصاد غير        )ج (

الرسمي لمنع الممارسات غير العادلة حيث      

 . يعمل معظم الشباب

تعزيـز روابـط أقـوى بين سوق العمل          )د (

والتعلـيم وأنظمـة التدريب لضمان توافق       

جات سوق العمل   المناهج الدراسية مع احتيا   

وتدريـب الشباب في المجاالت التي تتوفر       

 .أو تزداد فيها فرص العمل

توفير اإلرشاد الوظيفي للشباب في الوقت       )هـ(

المناسب في إطار النظام المدرسي أو نظام       

 . التعليم ما بعد المدرسي

تعزيـز فرص الشباب في تنظيم المشاريع        )و (

مـن خـالل ادخـال التدريب على تنظيم         

لمشـاريع فـي المناهج الدراسية وتسهيل       ا

الحصـول على االئتمان وتوفير التدريب      
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الكتسـاب مهارات تطوير األعمال وإتاحة      

المجال لتقديم النصح والمعلومات األفضل     

 . بشأن فرص السوق

إقرار أنظمة حوافز ألصحاب العمل الذين       )ز (

يسـتثمرون فـي تنمـية مهارات العاملين        

 . شبابوغير العاملين من ال

إقرار برامج وطنية لخدمة الشباب لتحقيق       )ح (

المشـاركة المجتمعـية وتنمـية المهارات       

 . للدخول في سوق العمل
 

 :الصحة: 16المادة 

لكـل شـاب الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية            -1

 . بدنية وذهنية وروحية ممكنة

تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بأن تسعي إلى          -2

ـ      ق بالكامل وخاصة باتخاذ التدابير     إعمـال هـذا الح

 : التالية

توفـير فـرص متكافـئة للحصول على         )أ (

المساعدة الطبية والرعاية الصحية وخاصة     



 

 

36

في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة مع      

التركـيز علـى تطويـر الرعاية الصحية        

 . األولية

ضمان المشاركة الكاملة للشباب في تحديد       )ب (

بية والصحية وتصميم   االحتـياجات اإلنجا  

البرامج التي تستجيب لهذه االحتياجات مع      

عــناية خاصــة للشــباب المستضــعفين 

 .والمحرومين

توفير فرص الوصول إلى خدمات الصحة       )ج (

اإلنجابـية المناسـبة للشباب بما في ذلك        

وسائل منع الحمل والخدمات الخاصة بفترة      

 .ما قبل الوالدة وبعدها

ة األمراض في أفريقيا    وضع برامج لمعالج   )د (

ــيروس نقــص المــناعة  مــن أمــثال ف

 .اإليدز والسل والمالريا/البشرية

وضـع برامج شاملة للوقاية من اإلصابات        )هـ(

التـي تحدث عن طريق االتصال الجنسي       

اإليدز من  /وفيروس نقص المناعة البشرية   
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ــات   ــيم والمعلوم ــير التعل ــالل توف خ

تخاذ واالتصاالت والتوعية الالزمة وكذلك ا    

وتوفير خدمات الصحة   . التدابـير الوقائية  

 . اإلنجابية

توسـيع نطـاق االستشارات واالختبارات       )و (

الطوعـية السـرية بشـأن فيروس نقص        

 . اإليدز والتشجيع عليها/المناعة البشرية

توفـير فـرص الحصول على العالج في         )ز (

الوقت المناسب للشباب المصابين بفيروس     

اإليدز بما في ذلك    /نقـص المناعة البشرية   

الوقايـة مـن انتقال العدوى من األم إلي         

الطفـل والعـالج الوقائي بعد االغتصاب       

والعـالج عن طريق مضادات الفيروسات      

المـرتدة وتوفـير خدمات صحية خاصة       

 . للشباب

توفير األمن الغذائي لألشخاص المصابين      )ح (

 .اإليدز/بفيروس نقص المناعة البشرية
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شاملة بما في ذلك تدابير     وضـع بـرامج      )ط (

تشـريعية لمـنع حـاالت اإلجهاض غير        

 . اآلمنة

اتخاذ تدابير تشريعية مثل منع اإلعالن عن        )ي (

السجائر ورفع أسعارها عالوة على وضع      

بـرامج وقائـية وعالجية شاملة لمكافحة       

اسـتهالك السجائر والتعرض لدخانها في      

ــئة وإســاءة اســتعمال المشــروبات  البي

 . الكحولية

زيـادة الوعي بين الشباب بمخاطر إساءة        )ك (

اسـتعمال المخـدرات مـن خـالل إقامة         

الشـراكات مع الشباب ومنظمات الشباب      

 . والمجتمع

تعزيــز الشــراكات المحلــية والوطنــية  )ل (

واإلقليمية والدولية إلزالة الطلب والعرض     

واالتجار غير المشروع بالمخدرات بما في      

جـار غير   ذلـك اسـتخدام الشـباب لالت      

 . المشروع بها
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القيام بإعادة تأهيل الشباب الذين يتعاطون       )م (

المخـدرات حتى تتسنى إعادة إدماجهم في       

 .الحياة االجتماعية واالقتصادية

توفـير الدعم الفني والمالي لبناء القدرات        )ن (

المؤسسـية لمـنظمات الشـباب من أجل        

معالجة االهتمامات الصحية العامة بما في      

مسائل التي تخص الشباب المعوقين     ذلك ال 

 .والمتزوجين في سن مبكر
 

 :السلم واألمن: 17المادة 

مـع األخـذ فـي االعتبار دور االتحاد األفريقي في            -1

تعزيـز السلم واألمن في القارة والدور المهم للشباب         

فـي تعزيز السلم والالعنف واآلثار الجسدية والنفسية        

العنف والنزاعات  الدائمة التي تنجم عن االشتراك في       

المسـلحة والحـروب، تقوم الدول األطراف في هذا         

 :الميثاق بما يلي

تعزيز قدرة الشباب ومنظمات الشباب على       )أ (

بـناء السالم ومنع النزاعات وتسويتها من       
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خالل التشجيع على التعلم الثقافي المتبادل      

وعلـى التعليم المدني والتسامح والتوعية      

راطية واالحترام  بحقـوق اإلنسان والديمق   

المتـبادل للتنوع الثقافي والعرقي والديني      

وأهمـية الحـوار والـتعاون والمسؤولية       

 . والتضامن والتعاون الدولي

إنشاء آليات لتعزيز ثقافة السالم والتسامح       )ب (

بيـن الشباب مما يثنيهم عن المشاركة في        

أعمـال العـنف واإلرهاب وكره األجانب       

ية والتفرقة القائمة   والحقد والتفرقة العنصر  

علـى نـوع الجـنس واالحتالل األجنبي        

ــلحة  ــروع باألس ــير المش ــار غ واالتج

 . والمخدرات

وضـع نظـام تعلـيم يعزز ثقافة السالم          )ج (

والحـوار فـي جمـيع المدارس ومراكز        

 . التدريب على كافة المستويات
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التـنديد  بالـنزاع المسـلح ومنع مشاركة       )د (

واالستعباد الجنسي الشباب فيه وتجنيدهم له  

 . للشباب في أوضاع النزاع المسلح

اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية السكان        )هـ(

المدنييـن بما في ذلك الشباب المتضررون       

 . والمشردون من جراء النزاعات المسلحة

تعبـئة الشباب إلعادة اإلعمار في المناطق        )و (

التـي دمـرتها الحروب وتقديم المساعدة       

ن وضحايا الحروب وتعزيز السالم     لالجئي

 . والمصالحة والقيام بأنشطة إعادة التأهيل

اتخـاذ التدابـير المناسبة لتعزيز المعافاة        )ز (

ــاج  ــادة االندم ــية وإع ــدية والنفس الجس

ضحايا النزاعات  , االجتماعـي للشـباب     

المسلحة والحروب من خالل توفير فرص      

حصولهم على التعليم وتنمية مهاراتهم مثل      

التدريـب المهنـي لتمكينهم من استئناف       

 . حياتهم االجتماعية واالقتصادية
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تضـمن الـدول األطراف حماية الشباب من إيديولوجية          -2

 .اإلبادة الجماعية
 

 :تطبيق القانون: 18المادة 

لكـل شـاب يتهم أو يدان بارتكاب مخالفات للقانون           -1

 الجنائي، الحق في المعاملة اإلنسانية واحترام كرامته      

 . اإلنسانية

تقوم الدول األطراف في هذا الميثاق بصفة خاصة بما      -2

 : يلي

ضمان عدم تعرض الشباب المحتجزين في       )أ (

السـجون أو فـي مراكـز إعادة التأهيل         

للتعذيـب أو المعاملـة أو العقوبـة غير         

 .اإلنسانية المهينة

ضمان فصل الشباب المتهمين القُصر عن       )ب (

تهم بطريقة  األشـخاص المدانيـن ومعامل    

 . منفصلة تتناسب مع وضعهم
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بناء تسهيالت إعادة التأهيل للشباب القصر       )ج (

المتهميـن والمحتجزيـن في السجون في       

 . أماكن منفصلة عن البالغين

توفـير برامج لتوجيه الشباب المحتجزين       )د (

فـي السجون تقوم على اإلصالح وإعادة       

 التأهيل االجتماعي وإعادة اإلدماج في حياة     

 . األسرة

توفـير أحكـام تتـناول التعليم المتواصل         )هـ(

وتنمـية مهـارات الشباب المحتجزين في       

الســجون كجــزء مــن عملــية العدالــة 

 . التعويضية

ضمان حصول الشباب المتهمين والمدانين      )و (

 . على محامين
 

 :التنمية المستدامة وحماية البيئة: 19المادة 

اق استخدام أساليب   تكفل الدول األطراف في هذا الميث      -1

قابلة لالستمرار من أجل تحسين معيشة الشباب بحيث        
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ال تؤدي التدابير المتخذة إلى تعريض فرص األجيال        

 . المقبلة للخطر

تعـترف الـدول األطراف في هذا الميثاق بالمصلحة          -2

المكتسبة للشباب في حماية البيئة الطبيعية باعتبارهم       

م الدول األطراف   وفي هذا الصدد، تقو   . وارثين للبيئة 

 :في هذا الميثاق بما يلي

تشـجيع وسائل اإلعالم ومنظمات الشباب       )أ (

علـى القـيام ، بالشـراكة مع المنظمات         

الوطنـية والدولـية ، بإنتاج وتبادل ونشر        

المعلومـات عـن حفـظ البيـئة وأفضل         

 . الممارسات لحمايتها

تدريب الشباب على استخدام التقنيات التي       )ب (

 .ئة وتحفظهاتحمي البي

دعم منظمات الشباب لوضع برامج تشجع       )ج (

علـى حفـظ البيـئة مثل برامج الحد من          

الـنفايات وإعـادة استخدام المواد وزرع       

 . األشجار
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تسـهيل مشاركة الشباب في تصميم وتنفيذ        )د (

وتقيـيم السياسات البيئية بما في ذلك حفظ        

الموارد الطبيعية األفريقية على المستويات     

 . ية والوطنية واإلقليمية والدوليةالمحل

وضـع استراتيجيات واقعية ومرنة إلعادة       )هـ(

 . توليد األحراج

اتخـاذ تدابـير مكثفة للحيلولة دون توسع         )و (

 . نطاق التصحر
 

 :الشباب والثقافة: 20المادة 
 

تتخذ الدول األطراف الخطوات التالية لتعزيز وحماية        -1

 :تي يعترف بها المجتمعاألخالقيات والقيم التقليدية ال

القضاء على كافة الممارسات التقليدية التي       )أ (

 .تقوض كرامة وشرف المرأة الجسدية

اإلقـرار بالقـيم العقائديـة والممارسات        )ب(

 .التقليدية التي تساهم في التنمية
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إنشاء مؤسسات ووضع برامج تنمية   )ج (

 . وتوثيق وحفظ ونشر الثقافة 

ت التعليمية ومنظمات   العمـل مع المؤسسا    )د (

الشباب ووسائل اإلعالم والشركاء اآلخرين     

علـى زيـادة وعـي الشـباب وتعليمهم         

وتوعيــتهم بالــثقافة والقــيم والمعــارف 

 . األفريقية األصيلة

تسخير القدرات اإلبداعية للشباب من أجل       )و (

تعزيـز القـيم الثقافية المحلية والتقاليد من        

للشباب خـالل تقديمها في صورة مقبولة       

 . وبلغة وأشكال يتقبلها الشباب

استحداث وتكثيف التدريس باللغات الوطنية      )هـ(

األفريقـية في كافة أشكال التعليم كوسيلة       

للتعجـيل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية     

 .والسياسية والثقافية

تعزيـز الوعي الثقافي المشترك من خالل        )ز (

بـرامج التـبادل بيـن الشباب ومنظمات        

 . لشباب داخل الدول األعضاء وفيما بينهاا
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تعـترف الدول األطراف في هذا الميثاق بأن التحول          -2

إلـى االقتصـاد القـائم علـى المعرفة يتوقف على           

تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت مما يساهم بدوره       

. فـي خلـق ثقافة دينامية للشباب تستلزم وعياً شامالً         

ف في هذا الميثاق    وفي هذا الصدد، تقوم الدول األطرا     

 :بما يلي

تعزيـز الوصـول الواسـع الـنطاق إلى          )أ (

المعلومـات خاصة تكنولوجيا المعلومات     

واالتصـاالت كوسيلة للتعليم وخلق فرص      

العمـل والـتفاعل النشط مع العالم وبناء        

تفـاهم وتقـبل وتقديـر الشباب للثقافات        

 . األخرى

ــات   )ب ( ــي للمعلوم ــتاج المحل ــجيع اإلن تش

تكنولوجــيا المعلومــات  ومضــمون 

 . واالتصاالت والحصول عليهما

إشراك الشباب ومنظمات الشباب في تفهم       )ج (

الصـلة بيـن الـثقافة المعاصرة للشباب        
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والـثقافة األفريقـية التقليدية وتمكينهم من       

التعبـير عـن هـذا االنصهار عن طريق         

ــتابة   ــرحية والك ــنون واآلداب المس الف

 والفنية  والموسـيقى واألشـكال الثقافـية     

 . األخرى

مساعدة الشباب على االستفادة من عناصر       )د (

العولمـة اإليجابية مثل العلم والتكنولوجيا      

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز    

األشكال الثقافية الجديدة التي تربط الماضي      

 . بالمستقبل
 
 

 :الشباب في المهجر: 21المادة 

يثاق بحق الشباب في    تعترف الدول األطراف في هذا الم      

وفي هذا الصدد، تقوم الدول     . الحـياة فـي أي مكان في العالم       

 :األطراف في هذا الميثاق بما يلي
 



 

 

49

تعزيـز معادلة الشهادات بين المؤسسات التعليمية        )أ (

األفريقـية وتمكيـن الشباب من الدراسة في أي         

 .جامعة أفريقية والعمل في الدول األطراف

شباب األفريقيين ذوي المهارات    تعزيـز تعيين ال    )ب (

المتخصصـة فـي روح إيجـاد حلول للمشاكل         

 .األفريقية وفقاً للسياسات واألولويات الوطنية

تسـهيل قيام منظمات الشباب باالتصال والتعاون        )ج (

 . مع الشباب األفريقيين في المهجر

إقامة هياكل تشجع وتساعد الشباب األفريقيين في        )د (

ة إلى أفريقيا وإعادة اإلدماج     المهجـر على العود   

 . الكامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية فيها

 . تعزيز حماية حقوق الشباب المقيمين في المهجر )هـ(

تشـجيع الشـباب في المهجر على المشاركة في          )و (

 .أنشطة تنمية بلدانهم  األصلية
 

أوقـات الفـراغ واألنشطة االجتماعية التعليمية       : 22المـادة   

 :الرياضية والثقافيةو
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لكـل شـاب الحق في الراحة وأوقات الفراغ والحق في           

القـيام باألنشـطة الرياضية واالجتماعية والتعليمية كجزء من         

أسـلوب الحياة الصحية والحق في حرية المشاركة في الرياضة          

والتربية البدنية واآلداب والفنون المسرحية والموسيقى واألشكال       

وفي هذا الصدد، تقوم الدول     . لثقافـية األخـرى مـن الحـياة ا      

 :األطراف في هذا الميثاق بما يلي

توفـير فرص الوصول المتساوي للشبان       )أ (

والشـابات إلى األنشطة الرياضية والتربية      

البدنـية والثقافية والفنية والترفيهية والتمتع      

 .بأوقات الفراغ

إنشـاء بنـية تحتية وخدمات في المناطق         )ب (

ضرية لمشاركة الشباب في    الريفـية والح  

أنشـطة الرياضية والتربية البدنية والثقافية      

 . والفنية والترفيهية وألنشطة أوقات الفراغ
 

 :البنات والشابان: 23المادة 

تعـترف الـدول األطراف في هذا الميثاق بالحاجة إلي          

القضـاء علـى التميـيز ضـد البنات والشابات وفقاً للتعهدات            
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لف االتفاقيات والمواثيق الوطنية    المنصـوص علـيها فـي مخت      

واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي صممت لحماية وتعزيز        

وفي هذا الصدد، تقوم الدول األطراف في هذا        . حقـوق المـرأة   

 : الميثاق بما يلي

استحداث تدابير تشريعية تؤدي إلى القضاء       )أ (

علـى كافـة أشـكال التمييز ضد البنات         

ن حقوقهن اإلنسانية   والشـابات وتكفـل له    

 . وحرياتهن األساسية

ضـمان تمكيـن البـنات والشـابات من          )ب (

المشاركة بنشاط وبصورة متساوية وفعالة     

مـع الذكـور على كافة مستويات القيادة        

ــادية   ــية واالقتص ــية والتعليم االجتماع

والسياسـية والثقافـية وكذلـك في الحياة        

 . المدنية والمساعي العلمية

ج توعـية البنات والشابات     وضـع بـرام    )ج (

بحقوقهـن وفرصهن المتساوية للمشاركة     

 . كعضوات متساويات في المجتمع
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ضمان فرص وصول متساوية للجميع إلى       )د (

التعلـيم االبتدائـي واستكماله وإتمام تسع       

 . سنوات من التعليم النظامي كحد أدني

ضمان فرص وصول متساوية إلى التعليم       )هـ(

العالي وإتمامه وكذلك   المهنـي والثانوي و   

التدريب المهني إلزالة التفاوت الحالي بين      

 . الشبان والشابات في مهن معينة

كفالـة استجابة المواد التعليمية وممارسات       )و (

الـتدريس المساواة بين الجنسين وتشجيع      

 .الشابات على متابعة الدراسات العلمية

توفـير أنظمة تعليمية ال تؤدي إلى إعاقة         )ز (

بـنات والشـابات بمن فيهن المتزوجات       ال

 . والحوامل عن متابعة الدراسة

اتخـاذ الخطـوات لتوفير فرص وصول        )ح (

متسـاٍو إلـى خدمـات الرعاية الصحية        

 . والتغذية للبنات والشابات

حمايـة البـنات والشابات من االستغالل        )ط (

االقتصـادي ومن أداء أعمال تنطوي على       
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م أو تضر   مخاطـر أو تبعدهـن عن التعلي      

 . بصحتهن العقلية أو الجسدية

توفير فرص حصول متساٍو للشابات على       )ي (

العمـل وتعزيـز مشـاركتهن في جميع         

 . قطاعات العمل

اسـتحداث تشريعات خاصة وبرامج عمل       )ك (

تتيح الفرص للبنات والشابات بما في ذلك       

فـرص التعليم كشرط مسبق الزم وأولوية       

االقتصادية قصـوى للتنمـية االجتماعية و     

 .السريعة

سن وتطبيق التشريعات التي تحمي البنات       )ل (

والشـابات مـن كافة أشكال العنف وبتر        

األعضـاء التناسـلية واالتصـال الجنسي       

المحـرم واالغتصـاب وسـوء المعاملة       

الجنسية واالستغالل الجنسي واالتجار غير     

المشروع والدعارة وتصويرهن في مناظر     

 . خليعة
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ج عمل توفر الدعم القانوني     وضـع بـرام    )م (

والمـادي والنفسي للبنات والشابات الالتي      

يخضـعن للعنف وسوء المعاملة حتى تتم       

إعــادة إدماجهــن بالكــامل فــي الحــياة 

 .االجتماعية واالقتصادية

 .ضمان حق الشابات في إجازة األمومة )ن (
 

 :الشباب ذوي االحتياجات الخاصة : 24المادة 

ــدول األطــراف -1  بحــق الشــباب ذوي تعــترف ال

االحتـياجات الخاصـة إلـى رعاية خاصة ونضمن         

فرصـاً متسـاوية وفعالـة لحصـولهم على التعليم          

والتدريـب وخدمـات الـرعاية الصـحية والعمالة         

والرياضــة والتربــية البدنــية واألنشــطة الثقافــية 

 . والترفيهية

تسـعى الدول األطراف إلى القضاء على أي عقبات          -2

ية على اإلدماج الكامل    تترتـب علـيها آثـار سـلب       

لألشـخاص الذين يعانون من التحدي الذهني والبدني        
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فـي المجـتمع بمـا فـي ذلـك توفير البنية التحتية             

 . والخدمات المناسبة لضمان سهولة التنقل 
 

القضـاء علـى الممارسات االجتماعية والثقافية       : 25المـادة   

 :الضارة

افة تقـوم الـدول األطـراف فـي هذا الميثاق باتخاذ ك            

الخطوات المناسبة للقضاء على الممارسات االجتماعية والثقافية       

 :الضارة برفاهية الشباب وكرامتهم وبصفة خاصة ما يلي
 

العادات والممارسات التي تضر بصحة أو حياة أو        )أ ( 

 . كرامة الشباب

العـادات والممارسات التي تقوم على التمييز ضد         )ب (

 السن أو أي    الشـباب على أساس نوع الجنس أو      

 . مركز آخر
 

 :مسؤوليات الشباب: 26المادة 

علـى كل شاب مسؤوليات تجاه أسرته والمجتمع والدولة          

 : ويكون من واجب الشاب ما يلي. وتجاه المجتمع الدولي
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 . أن يصبح أميناً على تنميته الشخصية  )أ ( 

 .أن يعمل على حماية حياة أسرته وتماسكها )ب (

الديه ورؤسائه واألشخاص المسنين في     أن يحترم و  )  ج  (

كل الظروف وأن يساعدهم عند الحاجة وذلك في        

 . سياق القيم األفريقية اإليجابية

أن يشـارك بالكامل في واجباته كمواطن بما في          )د (

ذلـك التصـويت فـي االنتخابات وصنع القرار         

 . والحكم

أن يشارك في التعليم المتبادل بين األقران لتعزيز         )هـ (

الـنهوض بالشـباب في مجاالت مثل محو األمية         

واسـتخدام تكنولوجـيا المعلومـات واالتصاالت       

اإليدز /والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية     

 . ومنع العنف وبناء السالم

أن يسـاهم فـي تعزيز التنمية االقتصادية للدول          )و (

األطـراف فـي هذا الميثاق وفي أفريقيا ككل من          

 .  المادية والفكرية في خدمتهاخالل وضع قدراته

أن يعتـنق آداب األمانة في العمل ويرفض الفساد          )ز ( 

 . ويكشفه



 

 

57

أن يعمل على تخليص المجتمع من إساءة استعمال         )ح (

المخـدرات والعنف والقسر والجريمة واالنحالل      

 . واالستغالل والتهديد

أن يعمـل على تعزيز التسامح والتفاهم والحوار         )ط (

ر واحترام الغير بغض النظر عن سنهم       والتشـاو 

وانـتمائهم العرقي ولونهم ونوع جنسهم وقدراتهم       

 . ودينهم ووضعهم أو انتمائهم السياسي

أن يدافـع عن الديمقراطية وسيادة القانون وجميع         )ى (

 . حقوق اإلنسان والحريات األساسية

أن يشـجع روح الـتطوع وحماية حقوق اإلنسان          )ك(

 .طة المجتمع المدنيوالمشاركة في أنش

أن يعمـل علـى تعزيـز روح الوطنـية ووحدة            )ل (

 . وتماسك القارة األفريقية

أن يعمـل علـى تعزيز وحفظ واحترام العادات          )م (

األفريقـية والـتراث الثقافـي ونقلها إلى األجيال         

 . المقبلة



 

 

58

أن يكـون  في طليعة عملية إعادة تقديم  التراث            )ن (

 وكافة األشكال المقبولة    الثقافـي من خالل اللغات    

 . عند الشباب

 . أن يعمل على حماية البيئة وحفظ الطبيعة )س( 
 

 :الترويج للميثاق: 27المادة 

يقـع على الدول األطراف في هذا الميثاق واجب تعزيز           

الحقـوق والمسـؤوليات والحريات الواردة في الميثاق وضمان         

واتخاذ التدابير  احـترامها عـن طريق التعليم والتربية واإلعالم         

التـي مـن شـأنها أن تضـمن فهـم هـذه الحريات والحقوق          

 . والمسؤوليات وما يقابلها من التزامات وواجبات
 

 :واجبات مفوضية االتحاد األفريقي: 28المادة 

تضمن مفوضية االتحاد األفريقي احترام الدول األطراف        

  :في هذا الميثاق االلتزامات الواردة في الميثاق من خالل
 

التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية       )أ (

والشركاء في التنمية في تحديد أفضل الممارسات       

بشـأن صـياغة وتنفيذ السياسة األفريقية للشباب        
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والتشجيع على تكييف المبادئ والتجارب فيما بين       

 . الدول األطراف

دعوة الدول األطراف في هذا الميثاق إلى إشراك         )ب (

ي وفودها التي تحضر الدورات العادية      الشـباب ف  

واالجــتماعات ذات الصــلة األخــرى لالتحــاد 

األفريقـي بغـية توسيع قنوات االتصال وتعزيز        

 . المناقشات حول مسائل الشباب

اتخـاذ التدابـير لـزيادة الوعي بأنشطته وتوفير          )ج (

المعلومـات عـن هـذه األنشطة وتسهيل فرص         

 . حصول الشباب عليها

 التبادل والتعاون بين منظمات الشباب عبر       تسهيل )د (

الحدود الوطنية من أجل تعزيز التضامن اإلقليمي       

بيـن الشـباب والوعـي السياسـي والمشاركة         

 .الديمقراطية بالتعاون مع الشركاء في التنمية
 

 )األحكام النهائية: (الجزء الثاني

 :شرط االستثناء:  29المادة 
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نتقص من المعايير والقيم    ال يتضـمن هذا الميثاق حكماً ي       

السامية المتضمنة في مواثيق حقوق اإلنسان ذات الصلة األخرى         

 .التي صدقت عليها الدول المعنية أو القانون أو السياسات الدولية
 

 :التوقيع والتصديق واالنضمام: 30المادة 

يفـتح هذا الميثاق لتوقيع الدول األعضاء في االتحاد          -1

 .األفريقي عليه

الميثاق للتصديق عليه أو االنضمام إليه      يخضـع هذا     -2

مـن قـبل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ويتم          

إيـداع وثـائق التصديق لدى رئيس مفوضية االتحاد         

 . األفريقي

 يوماً من   30يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد مضي         -3

اسـتالم رئـيس مفوضـية االتحاد األفريقي لوثائق         

 دولة عضواً في    15التصـديق أو االنضـمام مـن        

 . االتحاد األفريقي
 

 :تعديل الميثاق ومراجعته: 31المادة 
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يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناًء على طلب          -1

كتابـي تقدمـه أي دولـة طرف إلى رئيس مفوضية      

االتحاد األفريقي شريطة أن يعرض التعديل المقترح       

علـى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لبحثه بعد أن         

ـ    د تـم إشعار جميع الدول األطراف باألمر        يكـون ق

حسب األصول وبعد أن تكون لجنة االتحاد األفريقي        

 . للشباب قد أبدت رأيها حول هذا التعديل المقترح

يتم إقرار التعديل بموافقة األغلبية البسيطة من الدول         -2

يصبح هذا التعديل سارياً بالنسبة لكل      . األطراف عليه 

ضمت إليه من تاريخ    دولـة عضو صدقت عليه أو ان      

 .قيامها بإيداع وثائق التصديق عليه
 

اعتمدته الدورة العادية السابعة للمؤتمر المعقودة في 

  2006 يوليو 2بانجول، جامبيا في 




