AZIMIO LA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KURIDHIA
MKATABA WA VIJANA WA AFRIKA (AFRICAN YOUTH CHARTER) LA MWAKA,
2006
..
KWA KUWA, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Nchi Mwanachama wa nchi za
Umoja wa Afrika (AU):

NA KWA KUWA, Wakuu wa Nchi Wanachama wa Umoja wa Afrika, katika Mkutano
uliofanyika Bunjul (Gambia) mwezi Julai, 2006 waliazimia kila Nchi Mwanachama
Kuridhia Mkataba wa Vijana wa Afrika ili kuwezesha mkataba huu kutekelezwa kwa ajili
ya Maendeleo ya Vijana:
NA KWA KUWA, Nchi Wanachama zinatambua kuwa Vijana kama rasilimali kubwa
ushiriki wao kikamilifu katika Kukuza Uchumi na Kupambana na Umaskini kutawezesha
Nchi za Bara la Afrika kuwa na umoja utakaowezesha kukabili mabadiliko ya nchi:
NA KWA KUWA, pamoja na mambo mengine Mkataba wa Vijana wa Afrika:(a)
(b)

(c)
(d)

Una lengo la kuondoa dhana ya ubaguzi baina ya Vijana kwa misingi ya
rangi, jinsia, lugha, dini na mitazamo ya kisiasa miongoni mwa Vijana;
Unatambua Uhuru wa Vijana kwenda nchi yoyote wanakotaka kwa
kuzingatia sheria za nchi husika, Uhuru wa kutoa maoni, Uhuru wa
kuungana na Uhuru wa imani watakayo;
Unatambua na kulinda maisha ya mtu binafsi, familia, mali na thamani za
Vijana wa Nchi Wanachama; na
Unatambua ushiriki na umuhimu wa Vijana katika kuleta maendeleo katika
nyanja za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni:

NA KWA KUWA Mkataba wa Vijana wa Afrika unatambua na kusisitiza ushiriki wa
Vijana katika shughuli mbalimbali za kijamii na hivyo kuzitaka nchi wanachama pamoja
na mambo mengine:
(a) Kuwawezesha Vijana kushiriki katika Shughuli za Bunge na vyombo vingine
vya utoaji wa maamuzi kwa mujibu wa sheria za nchi husika;
(b) Kuhakikisha kuwa kunakuwepo na usawa baina ya Vijana wa kike na wa
kiume katika kushiriki kufanya maamuzi;
(c) Kuwawekea Vijana mazingira mazuri ya kupata habari na huduma
mbalimbali zitakazowClwezesha kufahamu wajibu na haki zao katika jamii;
(d) Kuhakikisha Vijana wanapata elimu bora na endelevu ambayo hatimaye
itawezesha kupata ajira zenye staha na hivyo kujikomboa kiuchumi,
kiutamaduni na kijamii;
(e) Kuhakikisha kuwa Vijana wana afya nzuri kimwili na kiakili ili waweze
kuchangia kikamilifu katika maendeleo kiuchumi, kijamii na kiutamaduni;

(f)

(g)

Kuwawezesha Vijana, kuishi na kufanya kazi mahali popote katika nchi
zilizoridhia mkataba huu kwa kuzingatia sera na sheria za ajira za nchi
husika;
Kuhakikisha kuwa marekebisho mbalimbali pamoja na mapitio yanaweza
kufanywa na nchi wanachama pale inapoona kuna upungufu au matatizo;

na
(h)

Kuwapa uhuru Vijana kuingia katika ndoa kwa kuzingatia sheria ya ndoa ya
mwaka 1971 pamoja na sheria zingine:

NA KWA KUWA, Kuridhiwa kwa Mkataba wa Vijana wa Afrika kutatoa fursa ya mambo
yafuatayo:
•
•
•

Tanzania kushirikiana kwa karibu na nchi nyingine za Afrika katika masuala
yanayohusu maendeleo ya Vijana;
Nchi Wanachama wa Umoja wa Afrika kubadilishana uzoefu katika nyanja
zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa zinazowahusu Vijana; na
Kuwepo mfumo wa kisheria wa kuwawezesha Vijana kushiriki kikamilifu
katika vyombo vya juu vya utoaji wa maamuzi katika maendeleo ya Bara la
Afrika.

NA KWA KUWA, katika mchakato wa kuridhia Mkataba wa Vijana wa Afrika uchambuzi
wa kina umefanyika na kubaini maeneo ambayo kimsingi hayakubaliki katika mazingira
ya Tanzania na hivyo kutoyazingatia katika kuridhia ikiwa ni pamoja na maeneo
yafuatayo:
(a)

Masharti ya Ibara ya 12(1)(h) inayozitaka Nchi Wanachama kuandaa Sera
ya Taifa ya Vijana itakayotungwa na kupitishwa na Bunge na hatimaye
kutungiwa sheria tofauti na utaratibu wa Tanzania ambapo Sera hutungwa
na Serikali; na

(b)

Masharti ya Ibara ya 13(4)(h) ikisomwa pamoja na ibara ya 23(1)(g)
zinazohusu watoto wenye ujauzito au walioolewa kuendelea na masomo ni
kinyume na Sera na mazingira ya Nchi yetu ya Tanzania.

HIVYO BASI, Kwa kuzingatia umuhimu wa Mkataba wa Vijana Afrika na manufaa
ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itapata, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania katika Mkutano wa Sita kwa mUjibu wa masharti ya Ibara ya 63(3)(e) ya
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwaka 1977, sasa Iinaazimia kuridhia
Mkataba wa Vijana wa Afrika, yaani "African Youth Charter of 2006".

