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۶۸۷
مسودۀ پالیسی ملی جوانان
ضرورت تدوین پالیسی ملی جوانان
با ایجاد و تشکیل نظام فعلی (جمهوری اسالمی افغانستان) که بنیاد یک کشوور آزاد ،مسوتقل و دیموکراتیوک را،
بعد از سالها ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی ،گذاشت نقطه عطف در تاریخ سی سوالۀ کشوور میباشود .در یوک
ده ۀ گذشته دولوت افغانسوتان زمینوه هوای وسویع را بورای رشود و انکشواف جوانوان در عرصوه هوای مختلوف ماننود
صحت ،تعلیم ،کاریابی و مشارکت سیاسی مساعد ساخته است .ولی باید گفت که از این پیشرفت ها تموام جوانوان
افغانستان ،اعم از دختر و پسر جوان استفاده ننموده اند و جهت رفع نیازمندی های نسل جوان کشوور بایود توالش
های بیشتر صورت گیرد.
افغانستان از جملۀ کشور های جهان است که رشد سریع جمعیت را دارا می باشد .رشد و تغییر نفوس در کشور
ساالنه  ۹،۲در صد می باشد(صندوق جمعیت ملل متحد .)۱۱۲۱،به اساس آموار ادارۀ مرکوزی احصوایه در سوال
۲۹۳۱ه -ش از جمله نفوس تخمین شدۀ  ۱۶،۵میلیونی افغانستان  ۶۸در صد آنها زیر سن  ۱۵سال قورار دارنود
و کسانی که بین سون  ۲۵الوی  ۱۴سوال موی باشوند  ۴۱در صود کول جمعیوت افغانسوتان را تشوکیل میدهنود.تجوارب
جهانی نشان دهندۀ آنست که هرگاه نفوس بیشوتر یوک کشوور جووان بووده باشود آن کشوور موی توانود فرصوت هوای
بیشتر برای رشد و انکشاف داشته باشد به شرط این که دولت به قشر جوان جامعه توجوه بیشوتر نمووده و از آنهوا
در راستای آبادانی کشور و فقر زدایی استفادۀ درست نماید.
در آیندۀ نزدیک افغانستان وارد دهۀ تحول۲۹۳۴(1ه -ش الی ۲۴۱۹ه -ش) خواهد شد .بنا ً دولوت افغانسوتان بایود
بووه طووور هدفمندانووه و اسووتراتی یک بوواالی جوانووان کشووور سوورمایه گووذاری کنوود تووا از توانووایی هووای بووالقوۀ آنهووا در
کشورداری استفادۀ اعظمی صورت گیرد.
دولت ،از بدو تأسیس توا کنوون ،بوه منظوور رفوع مشوکالت و نیازمنودی هوای اتبوا افغانسوتان قووانین ،مقورره هوا،
مصوبات و پالیسی ها را ،در چارچوب قانون اساسی افغانستان ،طرح ،تدوین و توشویح نمووده اسوت .در جریوان
یک دهه گذشته جوانان از قوانین و پالیسی های ملی دولت جمهووری اسوالمی افغانسوتان در سوکتور هوای تعلویم،
فرهنگ ،ورزش ،انکشاف دهات و باز سازی مستفید شده اند ،ولی سه دهوه نابسوامانی هوای داخلوی یوک نسول از
این کشور را از نعمت تعلیم و رشد استعداد های شان بواز داشوت و نیوز شویرازۀ دولوت ملوی را کوه تووان عرضوۀ
خدمات به اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان را داشته باشد ،از هم پاشید.عالوه بر آن برنامه هوای خوورد
و ریزی که از جانب نهاد های دولتی و سوازمانهای غیور دولتوی راه انودازی گردیوده اسوت و یوا در شورف تطبیوق
اسووت بووه هووین وجووه نمووی توانوود ،در دراز موودت ،پاسووخگوی نیازمنوودی هووای روز افووزون جوانووان باشوود .بنووابر ایوون

ه

1به اساس توافقات کنفرانس کابل و لیزبون در سال  - ۲۹۸۳ش جامعۀ جهانی و دولت افغانستان فیصله نمودند که بعد از سال

ه

 - ۲۹۳۹ش دولت افغانستان مسوولیت تامین امنیت افغانستان را به عهده خواهد داشت و دهۀ تحول را رهبری خواهد
کرد.
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معینیووت امووور جوانووان وزارت اطالعووات و فرهنووگ نخسووتین پالیسووی ملووی جوانووان افغانسووتان را توودوین نمووود تووا
اطمینان حاصل کند که از سرمایه گذاری که باالی زنان جوان ،دختران و پسران صورت می گیرد آنها از آن به
طور منصفانه بهره می برند و باعث رشد و انکشاف آنها می گردد.
هدف از طرح و تدوین پالیسی ملی جوانان رسیده گی سیستماتیک و همه شمول ادارات ذیربط دولتی و نهاد ها و
سازمان های غیر دولتی به مشکالت جوانان ،طرح و تطبیق برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت به
منظور رشد و توسعۀ استعداد ها ،مهارت ها و توانایی های آنها در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی کشور است .پالیسی ملی جوانان طوری طرح گردیده است که منجر به تغییر و تحول پایدار در وضعیت
زنده گی جوانان ،در عرصه های مختلف از یک سطح به سطح دیگر خواهد شد.
هدف کلی پالیسی:
در نظر اسوت کوه ایون پالیسوی عودم همواهنگی بوین سوکتور هوا را در امور رشود و توسوعۀ جوانوان رفوع نمایود .ایون
پالیسی در روشنایی دیدگاه استراتی ی انکشاف ملی ،برنامه های ملی دارای اولویت افغانستان و اهداف انکشافی
هزاره طرح و تدوین گردیده است .این پالیسی جهت حصول اهداف کلی ذیل تدوین گردیده است.
ن ی

س،

ییا

 -۱پالیسییم ی ییم ان ،ییانا ان ،ییان  ،یه یییظ ییاست یییژ کا س  ،ییسا ،ی ان شییا،
،فغا سسان س زدسدن فقا د ک ن ا د کا د ،د.
ییا
 -۲پالیسییم ی ییم ان ،ییان یازیهییژ یییا  ،ا ییم ان ،ییان  ،اها ییاام س شییا ، ،ییا پااییژ،
چا چنب قا ن م س یهمند یا  ،سا ،ی ان  ،سضع یم مااژ.
 -۳پالیسم ی م ان ،ان کا سم یا س خال یا د شا ایه یا ف م اد یا دسلسم س سن خصنصم
 ،اها اام س چا چنب یا ی ساک  ،شا ،حل ن اسسجن یم کهژ.
 -۴پالیسیم ی ییم ان ،یان ،ز قی ی یمم س یییسمد ،د، ،غ دسلسیما یییا دسلسیما ی سن خصنصییم س
ییازیا ا ان ،ییان  ،د ،یییا اییژ س ن ی ه شییه داییژت قییژ ییه ییاد س چییا چنب ی ییساک شییا،
یژن شه ،یژ ،س یمچهان سحی الش ی ساک  ،شین ا قن یم ازد.
 -۵پالیسم ی م ان ،ان یمایه م شیین ،د، ،غ یمس ی دسلسیم س ییا دسلسیم ،ا د یسیاال یاشین شیه
ان ،انا شی سا یم ازد.
 -۶پالیسم ی م ان ،ان چا چنب یا س بیییم یی یا یبر شا یم س  ،زایاشم شیه یهکین ،صیال س
حماات ،ز شا ایه یا س پالیسم یا د ین د ان ،ان  ،یه یم مااژ.
 -۷پالیسم ی م ان ،ان زییه ی ا کت یا ما ،قسصاد ا ،اسماعم س فایه م س یمچهین زییهه یا
ن ،مهژ اخسن ان ،انا د بح ی م س ی م  ،یساعژ یم ازد.
فشردۀ متن پالیسی
تصمیم مبنی بر طرح و تدوین پالیسی ملی جوانان افغانستان بر اساس درک نیازمندی ها و توانایی های جوانوان
کشور در تأمین امنیت ،انکشاف ،و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی افغانستان پس از جنگ اسوت.اولویوت هوای ایون
پالیسی بیشتر بر نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی جوانان در سطح ملی و محلی متمرکز است.
پالیسووی ملووی جوانووان افغانسووتان بوور اساسووات و اصووول ارزش هووای اسووالمی ،حقوووق بشوور ،عوودالت اجتموواعی و
اقتصادی ،اخالق اجتماعی ،همبستگی ملی ،روحیات عوالی ،و انکشواف ملوی اسوتوار اسوت .جوانوان اموروز آینوده
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سازان و رهبران آینده کشور اند که این امر تدوین پالیسی را برای توانمند ساختن آنهوا جهوت رشود ظرفیوت شوان
الزامی می سازد.
انکشاف ،تغییر و تحول مثبت در زنده گی جوانان منجر به پیشرفت و انکشاف افغانستان میشوود .ترقوی و تعوالی
ملت ما وابسته به نیروی تربیت یافتۀ جوان ماست .پالیسی ملی جوانان سازگار با واقعیت ازدیاد نفوس افغانستان
است و در این سند تالش صورت گرفته است تا از انر ی جووان بورای توسوعه و انکشواف پایودار در افغانسوتان
استفادۀ اعظمی صورت گیرد.
میزان توسعۀ اقتصادی یک کشور وابسته به فهم ،دانش و نیروی کاری جوانان همان کشور است که سوهم خوود
را از طریق کار در رشد اقتصاد ملی کشور بازی می کنند .با در نظر داشت اولویت های ملوی دولوت جمهووری
اسالمی افغانستان و تعهدات دیگر مبنی بر ایجاد افغانستان مرفه ،با ثبات و مترقی ،جوانان باید به حیث محرکین
دهۀ تحول شناسایی گردند .از جانب دیگر سازمانهای غیر دولتی ،نهاد های جامعۀ مدنی و مؤسسات غیر دولتی
اهداف انکشاف ملی را از طریق سرمایه گذاری استراتی یک باالی جوانان متمرکز سازند .پالیسوی ملوی جوانوان
افغانستان نقش سازندۀ مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی ،به خصوص مؤسسات جوانان ،را در امور توسعه و
انکشاف زنده گی جوانان برجسته مینماید.
پالیسی ملی جوانان افغانسوتان در واقوع رهنموود توانمنود سوازی جوانوان اسوت توا از ایون طریوق جوانوان ،دولوت و
مؤسسات غیر دولتی بتوانند به مشکالت موجوده مانند نقض حقوق بشر ،فقر ،بیکاری ،بی عدالتی اجتماعی و نا
امنی رسیده گی کنند .اهداف این پالیسی زمانی برآورده شده میتواند که مقامات عالیرتبه دولوت و شخصویت هوای
حقی قی و حکمی کشور توسعه و انکشواف جوانوان را منحیوث یکوی از اولویوت هوای کواری و مسوؤولیت اجتمواعی
خود بپندارند و برای تطبیق این پالیسی ،استراتی ی های تطبیقی آن را برنامه ریزی کنند.
تالش ها در این راستا باید میان ادارات ذیصالح و ذیعالقۀ دولت و مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی ،در سطح
تصوومیم گیووری هماهنووگ گردنوود .توسووعه و انکشوواف جوانووان بایوود در صووف برنامووه هووای ملووی انکشووافی تعلیمووی،
اقتصادی و اجتماعی منحیث اولویت کاری دولت قورار گیورد .در ایون پالیسوی ،جوانوان محورکین چور اقتصوادی
فعلی افغانستان ،و آینده سازان کشور پنداشته میشوند.
جوانانیکه بنابر شرایط ناگوار در کشور از حقوق شان محروم شده اند ،و یا هم فعالً تحت شرایطی به سر میبرند
که آنها را از حقوق و وجایوب اجتمواعی شوان بواز میودارد در اولویوت پالیسوی ملوی جوانوان افغانسوتان قورار دارد.
جوانانی که از نعمت تحصیل علم باز مانده اند و از انکشافات اجتماعی و اقتصادی کمترین بهره را نصیب شوده
اند ،در برناموه هوای انکشواف و توسوعۀ ملوی افغانسوتان ماننود برناموه هوای ملوی دارای اولویوت ،دوبواره ،مود نظور
گرفتووه شوووند و از آنهووا حمایووت همووه جانبووه صووورت گیوورد .پالیسووی ملووی جوانووان افغانسووتان بووه محرومیووت هووای
اقتصادی و اجتماعی جوانان با برنامه ریزی های دقیق رسیده گی خواهد کرد.
نایل شدن به اهداف مندرج در این پالیسی تالش مشترک میان سکتوری و فرا سکتوری اعوم از ادارات دولتوی و
نهاد هوای جامعوه مودنی و سوکتور خصوصوی بسویار مهوم اسوت .بودین منظوور بورای عرضوۀ خودمات در راسوتای
انکشاف و توسعۀ پایدار جوانان الزم اسوت توا همواهنگی الزم در سوطح برناموه هوا ،و تصومیم گیوری هوا ،چوه در
سکتور عامه و خصوصی ،ایجواد گوردد ،و طورز العمول هوای بررسوی و ارزیوابی تطبیوق برناموه هوای مورتبط بوه
پالیسی ملی جوانان تهیه گردد.
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ارزش ها و اصول پالیسی
ارزش ها و اصول پالیسی ملی جوانان مسؤولیت دولت را در رشد و انکشاف جوانان مشخص می سازد .ارزش
های پالیسی مرز های اصول و قواعد را مشخص می سازد که در روشنایی آن برنامه ها طرح و دیزاین گردند.
اصول و ارزش های پالیسی ملی جوانان قرار ذیل می باشد:

الف :ارزش ها
پالیسی ملوی جوانوان در مطابقوت بوه تموام ارزش هوا و اصوول قوانون اساسوی جمهووری اسوالمی افغانسوتان تودوین
گردیده است .مردم افغانسوتان دارای فرهنوگ غنوی آداب معاشورت و اخالقیوات موی باشود .جوانوان کشوور بایود بوه
اساس این ارزش های ملی مانند صلح ،عدالت و اخوت تربیت شوند .این ارزش ها در پالیسی ملی جوانان قورار
ذیل می باشد:
 -۲احترام به هویت ملی و حفظ آن به اساس مادۀ چهارم قانون اساسی.
 -۱احترام به کرامت انسانی ،حقوق بشور ،فرهنوگ ،دیون و موذهب و افکوار سیاسوی دیگوران بوه اسواس
مادۀ ششم و سی و چهارم قانون اساسی افغانستان.
 -۹تامین عدالت اجتم اعی و دسترسی به منابع به اساس ماده های ششم و بیست و دوم قانون اساسی.
 -۴تساوی جنسیتی به اساس مادۀ بیست و دوم قانون اساسی.
 -۵توانمندی جوانان و نوجوانان به اساس ماده های چهل و سوم ،چهل و چهارم و چهل و ششم و چهل
و هفتم قانون اساسی.
 -۶مشارکت فعال سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی.
 -۷تعهد و وفاداری به تمام اصول و ارزش های قانون اساسی افغانستان.
 -۸حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان.
ب :اصول
اصول و قواعد ذیل به اساس معلومات دقیق از ساختار های دولتی ،مسؤولیت های ادارات دولتوی و غیور دولتوی
در راستای انکشاف اقتصادی و اجتماعی جوانان طرح و ترتیب گردیده اند .همچنین این پالیسی به اساس ارزش
های قانون اساسی و اهداف انکشافی هزاره ( )MDGافغانستان تدوین گردیده است .ادارات دولتی و غیر دولتی
که در چارچوب این اصوول و قواعود برناموه هوا را بورای جوانوان طورح و تطبیوق موی کنود ،دولوت در روشونایی
قوانین نافذه از تالش آنها حمایت مادی و معنوی می کند .پالیسی ملوی جوانوان زمینوۀ وسویع مشوارکت جوانوان را
در پروسه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور که روی زنده گی جوانان تاثیر گذار اند ،مساعد می سازد.
اصول و قواعد اساسی قرار ذیل می باشد:
 -۲اصل برابری
الف :پالیسی ملی جوانان شامل زنان جوان ،دختران و پسران است .این پالیسی به هین صوورت تفکیوک
بین جوانان را به اساس جنس ،دین ،قوم ،زبان و سمت قایل نیست.
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ب :تشخیص حقوق و مکلفیت ها جهت دسترسی به فرصت ها ،عرضۀ خدمات و دسترسوی بوه منوابع بوه
شکل منصفانه و مساویانه برای جوانان.
ج :ادارات ذیربط دولتی به منظور رسیده گی به مشکالت جوانان آسیب پذیر و محروم به شمول جوانان
بیکار ،معتاد و جوانان دارای معلولیت برنامه های خاص را روی دست گیرند.
ه :تمام برنامه هایی که برای جوانان طورح و ترتیوب موی گوردد حود اقول  ۹۱در صود مسوتفید شوونده گوان
مستقیم آن زنان جوان و دختران باشد.
و :پالیسی ملی جوانان از حقوق اساسی و مدنی جوانان کشور دفا می کند .این پالیسی تدابیر و امکانات
اساسی را برای اعادۀ حقوق جوانان از طریق ادارات ذیربط دولتی و نهواد هوای مسوتقل جامعوۀ مودنی
روی دست می گیرد و آنرا پیگیری می نماید .دولت مکلف است که زمینۀ انکشاف جوانان مهاجر را
در خارج از کشور مساعد سازد و از حقوق آنها دفا نماید.
 :-۲مشارکت :شناسایی حقوق و مسؤولیت های جوانان در تصمیم گیری هایی که به نحوی زنوده گوی آنهوا را
متأثر می سازد.
 -۳تطبیق و هماهنگی
الف :پالیسی ملی جوانان تحت رهبری و مدیریت وزارت اطالعات و فرهنگ مخصوصوا ً توسوط معینیوت
امور جوانان در همکاری و هماهنگی با ادارات ذیربط دولتی ،نهواد هوای جامعوۀ مودنی بوه شومول نهواد
های جوانان ،سکتور خصوصوی و دیگور نهواد هوای انکشوافی ملوی و بوین المللوی ،تطبیوق میگوردد .ایون
پالیسی در مطابقت به قوانون اساسوی کشوور ،میثواق هوای بوین المللوی کوه افغانسوتان بوه آن ملحوق اسوت،
تدوین گردیده است.
ب :رهبووری و موودیریت تطبیووق پالیسووی ملووی جوان وان ،اسووتراتی ی هووا و برنامووه هووا را ،در سووطح والیووات،
آمریت امور جوانان در همکاری نزدیک با والیان و ولسواالن به عهده دارد.
ج :نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان توسط کمیسیون عالی دولتی بوه ریاسوت معواون دوم مقوام عوالی
ریاست جمهوری و به عضویت ادارات ذیوربط دولتوی و دو تون نماینودۀ بوا صوالحیت نهواد هوای جامعوۀ
مدنی صورت می گیرد .این پالیسی ،حسب ضرورت ،مورد بازبینی و تعدیل قرار می گیرد.
 -۴ضوابط کار
الف :پالیسی ملی جوانان از حمایت دولوت افغانسوتان برخووردار اسوت .ادارات دولتوی و نهواد هوای ذیوربط
جامعۀ مدنی برنامه ها واستراتی ی های توسعه و انکشاف اقتصادی و اجتماعی جوانوان را بوا معینیوت
امور جوانان شریک سازد.
ب :تمام برنامه هایی که از طرف ادارات دولتی و نهاد های مستقل در خصووص جوانوان تطبیوق میگوردد
باید اهداف ،مقاصد و اولویت های پالیسی ملی جوانان را مدنظر گیرد.
ج :مولفه های برنامه های انکشافی جوانان باید در برگیرندۀ ارزش های مانند صولح ،امنیوت عاموه ،ثبوات
سیاسی ،تساوی جنسیتی و توانمندی اقتصادی باشد.

-7-

ه :برنامه های میوان مودت و دراز مودت انکشوافی بورای جوانوان بایود در برگیرنودۀ اقشوار مختلوف و وسویع
جوانان کشور باشد.
و :برنامه هوایی کوه بوه اسواس اولویوت هوای پالیسوی ملوی جوانوان طورح و دیوزاین گردیوده باشود از حمایوت
تخ نیکی و سایر همکاری های الزم معینیت امور جوانان مستفید میشوند.
ز :ادارات ذیربط دولتی بورای بهبوود وضوعیت زنوده گوی اجتمواعی و اقتصوادی جوانوان در قورا و قصوبات
کشور برنامه های خاص انکشافی را روی دست گیرند و برای اجرای آن منابع بشری و مالی الزم را
بسیج نمایند.
تعریف جوان
کشووور هووای مختلووف از دوران جوووانی و گ و روه هووای جوانووان برداشووت هووای گونوواگون بووه اسوواس برداشووت هووای
مشخص اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسوی ،و همچنوین قووانین و سواختار هوا دارد .عوالوه بور آن ،چوون موضووعات و
مسایل جوانان فراسکتوری است ونمیتوان جووان را در حووزۀ محودود تعریوف کورد بنوا ً هور تعریفوی از جووان در
افغانستان باید فراتر از تعاریف حوزه های مربوط به جوانان باشد و باید در بر گیرندۀ محدوده سنی باشد کوه در
قوانین و پالیسی ها در نظر گرفته شده اند.
در این پالیسی جوان به کسی گفته میشود که بین سن ۲۸الی  ۹۵قرار داشته باشود .هور چنود پالیسوی ملوی جوانوان
رهنمود های واضح برای صحت ،تعلیم و مشارکت نوجوانان (افرادی که بین سنین  ۲۹و ۲۸سال قورار دارنود)
در بخش ساحات این پالیسی در نظر دارد .دولت افغانستان نیازمندی های صحی و تعلیمی نوجوانان را تشخیص
داده زیرا این دورۀ زنده گی مرحلۀ گذار به جوانی می باشد.
این تعریف در برگیرندۀ تمامی گروه های جوانان می شوود و الزاموا ً ویو ه گوی بنیوادی و طبیعوی قابول تعریوف را
برجسته نمی سازد .تعریف فوق بور اسواس وضوعیت روحوی ،جسومی و اجتمواعی دوره هوای مختلوف زنوده گوی و
واقعیوت هووای اجتموواعی افغانسووتان تعیووین گردیوده اسوت و معیارهووای ماننوود سوون شوومولیت در مکتووب و اکمووال دورۀ
تعلیمات ثانوی ،ارتقای سطح مهارتهای علمی و حرفوی ،تبارز شخصیت ،ادامه رشد ظرفیت های ذهنوی ،کسوب
تحصیالت عالی ،ازدواج و کوار ،معیارهوای تعیوین دورۀ جووانی اسوت .همچنوان تعریوف فووق بوه اسواس موقعیوت
اجتماعی و اقتصادی جوانان در تطبیق و عملی شدن برنامه های انکشاف ملی نیز صورت گرفته است.
مرحلۀ طفولیت زنده گی به اسواس تغییورات فزیکوی ،فکوری و روانوی شناسوایی موی گوردد کوه انسوان را آمواده بوه
مرحلۀ بلوغ می سازد .به اساس قوانین نافذۀ افغانستان دورۀ طفولیت به سه مرحله تقسویم موی شوود :صوغیر غیور
ممیووز کووه از زمووان تولوود الووی سوون ۷سووالگی ،صووغیر ممیووز از  ۷الووی  ۲۹سووالگی ،و مراهووق از سوون  ۲۹الووی ۲۸
سالگی را در بر می گیرد .به اساس قانون جزای افغانستان صغیر بوه طفلوی گفتوه موی شوود کوه بوین سون هفوت و
سیزده سالگی کامل قرار داشته باشد .در روشنایی قانون کار افغانستان نوجوان کسی است که سن  ۲۴سالگی را
تکمیل و  ۲۸سالگی را تکمیل نکرده باشد.
تعریف جوان که در باال ذکر گردیوده اسوت سوازگاری کلوی بوا برداشوت هوا از جوانوان ،اعوم از دختور و پسور ،در
قوانین مانند قانون مدنی ،قانون محابس و توقیوف خانوه هوا ،قوانون صوحت عاموه ،قوانون کوار و قوانون کارکنوان
خدمات ملکی دارد .قابل یاد آوریست که از این پالیسی ،نوجوانان طبق نیازمندی هایشان نیز مستفید می شوند.
دیدگاه و اهداف
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الف -دیدگاه :جوانان توانا ،مسؤولیت پذیر ،متواضع و صحتمند که از توانایی های علمی و حرفووی بوالقوه خوود
برای پیشرفت ،ترقی و تعالی کشور ،با در نظرداشت ارزش های اسالمی و قوانین نافذه ،استفاده اعظمی نمایند.
ب -اهداف:
 -۲شامل ساختن اولویت های انکشافی جوانان در پالیسی ها و برنامه های اساسی دولت افغانستان.
 -۱ایجاد و تقویت هماهنگی بین ادارات ذیربط دولتی ،مؤسسات بین المللی و سازمانهای غیر دولتی برای
رشد و انکشاف مؤثر و پایدار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جوانان.
 -۹ارتقای ظرفیت هدفمندانۀ جوانان از طریق رسیده گی به ضرورت های آنها.
 -۴ایجاد و تقویت زمینۀ کاریابی مناسب و مساوی برای جوانان ،اعم از زنان جوان و پسران جهت رشد
و انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنها.
مقاصد پالیسی
الف -اولویت بندی و شامل ساختن جریان اصلی مسائل مربوط به جوانان
 -۲در اولویت قورار دادن گوروه هوای جوانوان در پالیسوی هوا ،اسوتراتی ی هوا و برناموه هوای اسوتراتی یک
ادارات ذیربط دولتی ،نهاد های جامعۀ مدنی ،سکتور خصوصی و جامعوۀ جهوانی ،بوه خصووص زنوان
جوان و دختران ،در سطح ملی و محلی ،و حصول اطمینان از این که جوانان در تطبیق این برنامه ها
نقش ارزنده را بازی کند.
 -۱حصول اطمینان از این که اولویت های پالیسوی ملوی جوانوان شوامل پالیسوی هوا و برناموه هوای اساسوی
ادارات ذیربط دولتی بوده و طور مؤثر تطبیق می گردد.
 -۹ایجاد زمینه ها وسیع و مستمر اشتغال زایی پایدار و مناسب برای جوانان از طرق سرمایه گذاری در
استخراج معادن ،انکشاف زراعت و مالداری ،و تکنالو ی معلومواتی در کشوور و همچنوان دیگور زیور
بنا های ملی.
 -۴ایجاد زمینه های وسیع کسب علم ،دانش و حرفه ها به طور مجوانی و بوه اسواس نیازمنودی هوای ملوی،
در سطح ملی و محلی ،تعمیم تعلیم و تحصیل متوازن در سطح کشوور مطوابق قوانون بورای جوانوان و
تالش به خاطر فراهم نمودن زمینوه هوای مصوؤن تعلیموی و تحصویلی بورای زنوان جووان و دختوران در
سطح محلی.
ب -همکاری و هماهنگی
 -۲مساعد ساختن زمینۀ هماهنگی و تشریک مساعی بین ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی جهت عرضۀ
خدمات اساسی ،موثر و به موقع برای جوانان.
 -۱ارتقووای سووطح آگوو اهی و شووریک سوواختن اطالعووات پیرامووون مسووایل مربوووط بووه جوانووان میووان دسووت
اندرکاران ملی و بین المللی.
ج -مشارکت
 -۲مساعد ساختن زمینه های سهم گیری و مشارکت فعال جوانان در پروسۀ های تصومیم گیوری سیاسوی،
اجتماعی و اقتصادی ،در سطح ملی و محلی.

-9-

 -۱فراهم آوری امکانات وسیع برای رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی جوانان محروم و آسویب پوذیر،
طرح و تطبیق برنامه های وی ه برای بهبود وضعیت زنده گوی آنهوا .ایجواد زمینوه هوای خوود کفوایی
اقتصادی و مصؤن جهت فعالیت آنها در امور انکشاف و پیشرفت جامعه.
د -بلند بردن ظرفیت و توانمند ساختن جوانان
 -۲توسووعۀ دسترسووی رایگووان و همگووانی بووه تعلوویم بووا کیفیووت و آموووزش فوون و حرفووه بووه منظووور بلنوود بووردن
ظرفیت جوانان و ایجاد نیروی قوای بشری.
 -۱توسعۀ فرصت های شغلی مناسب برای زنان و مردان جوان ،به خصوص در دهات برای زنان جوان
و جوانان دارای معلولیت.
 -۹اتخاذ تدابیر الزم بورای بلنود بوردن اعتمواد بوه نفوس جوانوان و همچنوان توسوعۀ مهوارت هوای رهبوری و
مهارت های زنده گی در ابعاد مختلف توسط مراجع ذیربط.
 -۴طرح و تطبیق برنامه های مشخص آموزشی و ارتقای ظرفیت جهت رفع نیازمنودی هوای اقتصوادی و
اجتماعی کشور برای جوانان به خصوص در سکتور های استخراج معادن ،مدیریت تجارت و صنایع
داخلی و انکشاف زراعت توسط ادارات ذیربط دولتی و غیردولتی.
ه -ارزش ها و تعهد
 -۲متعهد ساختن جوانان به ارزش های مندرج در قانون اساسی و ترویج این ارزش ها توسط خود آنها.
 -۱بلند بردن سطح آگاهی جوانان از ارزش های اسالمی ،دموکراسی و حقوق بشر ،متعهد ساختن آنها به
حقوق اطفال و تساوی جنسیتی و ترویج این ارزش ها توسط آنها از طرق ممکنه طبق قانون.
 -۹ایجاد و تقویت مدارس دینی برای کسب تعلیمات و تحصیالت عالی اسالمی در مرکز و والیات جهوت
زدودن افراطیت در کشور.
 -۴نهادینه ساختن فرهنگ وطندوستی ،وحدت ملی و مسؤولیت پذیری بین جوانان تا آنها وجایب اجتماعی
و ملی خود را در قبال کشور درک نموده و به وجه احسن ایفا کنند.
 -۵ترویج و تقویت هر چه بیشتر فرهنگ تحمل و همدیگر پذیری بین جوانان افغانستان.
 -۶تقویت روحیۀ رضا کاری بین جوانان در عرصه های مختلوف بوه خصووص فعالیوت هوای مودنی ماننود
حشر ها ،حمایت از مردم بی بضاعت و دیگر فعالیت های مدنی در سطح محل.
 -۷ترغیب جوانان و مشارکت آنها در حفظ محیط زیست و حفاظت از میراث های فرهنگی کشور.
 -۸متعهد ساختن جوانان در راه مبارزه علیوه کشوت ،تولیود ،قاچواق و اسوتعمال موواد مخودر و سوایر انووا
مسکرات به منظور جلوگیری از اعتیاد و ارایۀ فرصت های مولد درآمود قوانونی و توسوعۀ طورز زنوده
گی سالم بین آنها.
نتیجۀ متوقعه:
رشد و انکشاف پایدار جوانان در عرصه های مختلف با درنظرداشت واقعیت های عینی جامعه.
گروه های جوانان
گروه های متنو جوانان ضرورت ها و نیازمندی های مختلف دارند .جوانان در افغانستان منحیث کتلۀ اجتماعی
در محیط فرهنگی و اقتصادی آغشته با نا آمنی ها به دورۀ جوانی رسیده اند .بنا ً این پالیسی برای رسویده گوی بوه
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حل مشکالت آنها و همچنان برنامه ریزی های دقیق و هماهنگ ادارات دولتی و غیر دولتی برای توانمند سازی
جوانان اولویت هایی را تعیین نموده است.
بهتر است که بر اساس نیازمندی های اجتمواعی و اقتصوادی جوانوان و برناموه هوای انکشوافی دولوت گوروه هوای
جوانان را منحیث مخاطبین و مستفید شونده گان دسته بنودی نمواییم .ایون پالیسوی در برگیرنودۀ گوروه هوای ذیول از
جوانان می باشد:
 -۲زنان جوان و دختران.
 -۱جوانان غریب.
 -۹جوانان بیکار ،و کارگران جوان که مشغول کار های آسیب پذیر اند.
-۴جوانان که به تعلیم دسترسی ندارند و جوانان که شامل مکاتب نیستند.
 -۵جوانان و نوجوانانی که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
 -۶جوانان مصاب به ایدز ( )HIVو بیماری های مزمن.
 -۷جوانان دارای معلولیت.
 -۸جوانان معتاد.
 -۳جوانان خشونت دیده به شمول خشونت های مبتنی بر جنسیت.
 -۲۱جوانان دهاتی.
 -۲۲جوانان مهاجر(به شمول بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان).
 -۲۱جوانان افراطی.
 -۲۹جوانان و نوجوانان بی سرپرست.
 -۲۴جوانان به انزوا کشانیده شده از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی.
 -۲۵جوانان ورزش کار.
گروه های مورد نظر
در مجمو پالیسی ملی جوانان مشکالت و نیازمندی های کتگوری هوای فووق را مودنظر موی گیورد ولوی اولویوت
های این پالیسی رسیده گی به ضرورت ها و نیازمندی های گروه هوای ذیول کوه بسویار آسویب پوذیر و محرومیوت
های خاص دارند ،می باشد:
 -۲زنان جوان و دختران.
 -۱جوانان بیکار ،و کارگران جوان که مشغول کار های آسیب پذیر اند.
 -۹جوانان که به تعلیم دسترسی ندارند و جوانان که شامل مکاتب نیستند.
 -۴جوانان و نوجوانانی که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
 -۵جوانان دارای معلولیت.
 -۶جوانان معتاد.
 -۷جوانان دهاتی.
 -۸جوانان افراطی.
 -۳جوانان به انزوا کشانیده شده از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی.
الف :زنان جوان و دختران
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در جامعۀ ما زنان جوان و دختران با مشکالت جنسیتی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فوراوان رو بورو
اند .زنان در افغانستان در بسیاری از شاخص های توسعه به شمول حقوق بشر ،تعلیم ،صحت ،شغل و مشارکت
در وضعیت نا مطلوب قرار دارند .با وجودی که تساوی جنسیتی در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است
و كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از سال  2831ه-ش نافذ گردیده ،هنوز هم راه دراز در پیش است
تا زنان جوان و دختران بتوانند دسترسی به حقوق اساسی بشری و فرصت های مساویانه مشوارکت در عرصوه
های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داشته باشند.
زنان جوان و دختران ،در مقایسه با موردان بوا چوالش هوای عموده و مختلوف ،از لحواظ کیفوی ،در عرصوۀ صوحت
مواجه هسوتند .در مجموو  ،بنوابر مشوکالت فرهنگوی و سوطح پوایین سوواد آنهوا زنوان دسترسوی کمتور بوه خودمات
صحی و معلومات دارند .اکثریت زنوان جووان بوه خودمات صوحی اولیوه دسترسوی ندارنود .افغانسوتان یکوی از بواال
توورین میووزان موورو و میوور مووادران را در جهووان داراسووت .در ایوون کشووور میووزان بلنوود والدت توسووط نوجوانووان
( ۳۱۰۲۱۱۱زنان جوان بین سنین  ۲۵الی  ۲۳سال) (گزارش اول صندوق جمعیت ملل متحد ،سال  ۲۹۳۲ه-ش)
خطر بزرگی را متوجه صحت زنان جوان و دختران موی سوازد .مشوکالت صوحی ناشوی از بوارداری و زایموان،
علل اصلی مرو و میور در میوان دختوران نوجووان بوین سونین  ۲۵الوی  ۲۳سوال در کشوور هوای رو بوه انکشواف
است .از جمله ناتوانایی هایی که مرتبط به زایمان زود رس می باشد فیستول زایمان ،زخم همراه با درد دوامدار
بوورای دختووران ،در معوورض قوورار گورفتن عفونووت ،نوواخود داری ،و اکثوور دا دوری جسووتن از آنهووا توسووط شوووهران،
اعضای فامیل و خویش و قوم شان می باشد.
در افغانستان ،اکثریت والدت ها توسط نوجوان در جریان زنده گوی زنوا شووهری صوورت میگیورد کوه ایون خوود
مبارزه با ازدواج زود هنگام (قبل ازسن  ۲۸سالگی) و ترویج حقووق صوحت بواروری و جنسوی بوین نوجووان را
مهم می سازد .به اساس سوروی خوشوه یوی چنود شاخصوه افغانسوتان ( )AMICSدر سوال ۲۵،۱ ،۲۹۸۳۰۲۹۳۱
فیصوود زنووان قبوول از سوون  ۲۵سووالگی عروس وی نموووده بودنوود ،در حالیکووه  ۴۶فیصوود آنهووا قبوول از سوون  ۲۸سووالگی
عروسی کرده بودند .همچنان تفاوت سنی قابل مالحظۀ بین پسوران و دختوران جووان کوه متاهول انود وجوود دارد.
این سروی نشوان میدهود کوه ۲۲در صود از زنوان موورد مطالعوه در سون ۲۵توا ۲۳و ۲۴در صود از زنوان موورد
مطالعه ۱۱الی ۱۴ساله با مردان حد اقل ده سال بزرگترازآنها ازدواج کرده اند .خشونت بر اسواس جنسویت یکوی
از خطرات متوجه به صحت زنان جوان و دختران موی باشود .بوه خصووص دخترانوی (از  ۲۱الوی  ۲۴سوال) کوه
قربانی عروسی های اجباری می شوند از لحاظ خشونت جنسیتی آسیب پذیر اند .مطالعوات انجوام شوده در موورد
خشونت های داخلی در افغانستان نشان میدهد کوه یکوی از سوه دختور ،در ایون گوروه سونی ،قربوانی خشوونت هوای
جنسی می شود و  ۶۱،۵در صد از آنها خشونت فزیکی را تجربه کرده اند (گزارش جهانی حقوق.)۲۹۸۷ ،
در حالی که پیشرفت های چشمگیری در بخش تحصیل زنان در سال های اخیور بوه وجوود آموده اسوت ،هنووز هوم
مسایل جنسیتی مانع تعلیم آنها می شود .به اساس معلومات یونیسف ( )۲۹۳۱نر باسوادی بزرگساالن ( ۲۵ساله
و باالتر)  ۹۳در صد می باشد ،این در حالیست که میزان سواد زنان بوال فقوط  ۲۹در صود در سوطح جهوان موی
باشد .برای زنان جوان (۲۵تا ۲۴سال) این فاصله تعلیمی گسترده تر است ،سطح سوواد بوین زنوان جووان  ۲۸در
صد در حالیکه سطح سواد مردان جووان در مقایسوه بوه زنوان  ۵۱درصود موی باشود (طورح آمووزش سوازمان ملول
متحد برای دختران).
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زنان جوان نسبت به مردان جوان فرصت های کم کاری دارند .تناسب اشتغال به جمعیت (سون  ۲۵توا  ۶۴سوال)
در افغانستان نشان دهندۀ تفاوت بزرو از نقطه نظر جنسیتی می باشد ۸۱ :در صد برای موردان و  ۴۹در صود
برای زنوان ،بوا نسوبت کلوی ۶۱درصود ( سوروی خطور و آسویب پوذیری ملوی .)۲۹۸۷ ،سوهم زنوان در اشوتغال در
سووکتور غیوور زراعتووی تنهووا  ۸درصوود اسووت.ایوون معضوول جنسویتی در اشووتغال عموودتا بنووابر نگوورش هووای فرهنگووی
محافظه کارانۀ است که موانع حضوور زنوان در جامعوه گردیوده و همچنوان موانع تعوداد زیواد آنهوا از مکتوب رفوتن،
آموزش و کار در بیرون از منازل شان میشود.
بووا آن کووه دولووت افغانسووتان چنوودین کرسووی پارلمووان را بووه زنووان اختصوواص داده اسووت ولووی در حقیقووت زنووان ،ب وه
خصوص زنان جوان تاثیر بسیار کمی در فرایند تصمیم گیری ها ،در سطح ملی و محلی دارند.
ب :جوانان بیکار( ،عدم اشتغال کامل) و کارگران جوان که مشغول کار های آسیب پذیر اند
فرصت های شغلی برای جوانان افغانستان به شدت محدود است و فرصوت هوای کوه موجوود هوم موی باشود اغلوب
آنها فاقد کیفیت خوب می باشد .وضعیت ناخوشایند اشتغال زایی جوانان ناشی از چالش های مرتبط به تقاضوای
بازار کار (رشد شغل ها) عرضه (فقدان و عدم تطابق مهارت ها) ،و پالیسی کلی نا مطلوب و ضعف همواهنگی
است .در بخش تقاضای کار ،نگرانی های دوامدار امنیتی ،ترس از جریان بعد از دورۀ انتقال در سال  ۲۹۳۹هـ
 ش و ظرفیت پایین ادارات دولتوی جهوت ایجواد فضوای مناسوب بورای سورمایه گوذاری منجور بوه کواهش در رشوداقتصادی شده است (بانک جهانی .)۲۹۳۲رشد اقتصادی و اشتغال زایی در افغانستان بوه حودی نیسوت کوه بتوانود
ساالنه برای  ۴۱۱۱۱۱هزار متقاضیان کار زمینه کار را مساعد سازد (سازمان جهانی کار .)۲۹۳۲ ،به اساس
معلومووات سووروی خطوور و آسوویب پووذیری ملووی در سووالهای  ۲۹۸۶و  ۲۹۸۷نشووان دهنوودۀ سووطح بلنوود بیکوواری بووین
جوانان است .اکثریت جوانان بیکار را در کشور جوانان بیسواد و جوانانی که مهارت های کافی ندارند ،تشوکیل
میدهد ولی در شهر ها جوانانی کوه از پوهنتوون هوا فوارغ موی شووند اکثور آنهوا بیکوار هسوتند .فرصوت بورای کوار
آفرینی جوانان با توجه به عدم دسترسی آنها به منابع مالی و آگاهی از مسایل مالی محدود است.
فقر مزمن بین جوانان آنها را وادار می سازد تا از هر نو فرصت های کاری که برای آنها مساعد می گردد،
استفاده نمایند که این خود منجر به متوسل شدن به انووا کوار هوای خطرنواک موی شوود .سوکتورغیر دولتوی (از
جمله فعالیت های غیر قانونی)  ۸۱الی  ۳۱در صد فعالیت های اقتصادی افغانسوتان را تشوکیل میدهود .بوه اسواس
سووروی خطوور و آس ویب پووذیری مل وی (سووال هووای  ۲۹۸۶و  )۲۹۸۷اکثریووت مووردم ( ۷۷در صوود) دارای مشوواغل
نامطمین و به عنوان کارگر و یا کارگران خانواده گی بدون مزد کار می کنند ۶۱ .در صد نیروی کار در بخش
زراعت (به اساس معلومات سازمان جهانی کار در سال  ۲۹۳۱زراعت تنها  ۱۹در صود در تولیودات نوا خوالص
داخلی افغانستان کمک کرده است) بوه مصورف میرسود حاالنکوه از تولیود در ایون بخوش بهوره کوم میگیرنود و تنهوا
امرار معیشت می کنند.
چالش ها در عرضه کار به اساس تقاضا بسیار جدی اسوت .بوه اسواس تخموین دولوت افغانسوتان سواالنه در حودود
 ۲۵۱۱۱الی  ۱۱۱۱۱هزار تقاضا برای کار در سکتور اول ،دوم و سوم در سطح فعلی توسعۀ اقتصادی وجود
دارد .اما عوامل متعددی وجود دارد که به عنوان موانع برای داشوتن چنوین افورادی کوه میتواننود مسوتقیما ً بعود از
یک دورۀ آموزشی استخدام گردند ،عمل می کند .به عنوان نخستین عامل تعوداد کوم از فوارغ التحصویالن مکاتوب
عالقمند به آموزش مسلکی و حرفوی می باشند .اگر چه ساالنه در حدود  ۱۱۱۱۱۱هزار جوانان فارغ التحصیل
از مکاتب امتحان کانکور را جهت شمولیت در پوهنتون های دولتی وخصوصی سپری می کننود فقوط  ۵در صود
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آنها آموزش های فنی وحرفوی را منحیث مسلک آینده شان انتخاب می کنند .سکتور تعلیمات تخنیکوی و مسولکی
در افغانستان تنها به اساس عرضۀ خدمات بسنده میکند و اداراتی که ایون خودمات را عرضوه میکننود در مجموو
بی توجه و یا نگرانی از کاریابی فارغین که آیوا ایون مهوارت هوای کوه آنهوا حاصول نمووده انود بوه اسواس تقاضوای
بازار کار است و یا خیر ،ندارند .عدم موجودیت یک سیستم قوی صدور مجوز و گواهینامه ،عدم کنترول مونظم
بر آموزش عمومی و خصوص و اداراتی که خدمات آموزشی را عرضه می کنند و همچنان سطح پایین مهارت
های فنی و مسلکی معلمان و مربیان ،جوانان را نسبت به تعلیمات تخنیکی و مسلکی بی میل نمووده اسوت .عودم
موجودیت بالقوۀ فرصتهای کاری و خدمات مشورت دهوی حرفوه یوی بورای جوانوان افغانسوتان باعوث عودم تطوابق
مهارت ها به اساس تقاضای بوازار کوار میگوردد .بسویاری از جوانوان از فرصوت هوای شوغلی و آموزشوی کوه در
دسترس آنهوا اسوت ،و یوا ایون کوه چوه مهوارت هوا را کوار فرمایوان بورای اجورا کوار نیواز دارنود ،آگواه نیسوتند .عودم
موجودیت معلومات در رابطه به تقاضای بازار کار و کارگران جوان در افغانستان منجر به نداشتن پالیسی مؤثر
و بر اساس شواهد برای اشتغال زایی جوانان می گردد.
ج :جوانان که به تعلیم دسترسی ندارند و جوانان که شامل مکاتب نیستند
در یک دهۀ گذشته افغان ها شاهد توسعۀ سراسری معارف در سطح کشورشان بوده اند .تعداد زیاد از دختران و
پسران به مکتب میروند و تعداد متعلمین اناث که مصروف دروس شان در مکاتب اند ،در تاریخ کشور بی سابقه
است .یکی از اهداف انکشافی هزارۀ افغانستان معارف برای همه است .اهداف تعمیم معارف در افغانستان،
قانون معارف و پالن ملی استراتی یک معارف نشان دهندۀ نقش سازندۀ سیستم معارف (از نرسری الی
تحصیالت عالی) در پروسۀ انکشاف ملی افغانستان می باشد .ولی از جانب دیگر تعداد زیاد از اطفال و جوانان
بیسواد که در مکاتب نیستند ،به خصوص زنان جوان و دخترانی که مهارت های کاری کم دارند ،از لحاظ
بود.
خواهند
آفرین
مشکل
آینده
نسلهای
برای
اقتصادی
و
اجتماعی
همچنان میزان سواد زنان جوان ( ۲۵تا  ۱۴سال) نسبت به مردان جوان در عین محدودۀ سنی پایینتر اسوت۲۸ :
درصد زنان جوان در مقایسه به  ۵۱درصد مردان جوان (طرح آموزش سازمان ملل متحد برای دختران) .تقریباد
 ۲۲میلیووون از نفوووس جوووان افغانسووتان کووه در محوودودۀ سوونی  ۲۵سووالگی ،ویووا هووم بوواالتر از آن قوورار دارنوود بنووابر
عوامل مختلف نتوانستند که به تعلیمات رسمی ادامه دهند و سند تحصیلی را به دست آورند .محرومیت این افراد
نه تنها باید جبران گردد بلکه از توانایی بالقوه آنها برای توسعه آینده کشور استفادۀ اعظمی صورت گیرد.
ادامۀ درگیری ها و امنیت شکنندۀ درکشور مانع شومولیت بیشوتر اطفوال و جوانوان بوه مکاتوب موی شوود و جریوان
نظارت و مدیریت از مکاتب و همچنان رساندن مواد درسی و لوازم مکاتب را دشوار موی سوازد .عالوتوا ً کمبوود
معلمان ،به خصوص معلمان اناث عرضۀ خدمات با کیفیت تعلیمی را دشوار سواخته اسوت .در واقوع تنهوا  ۱۷در
صد از معلمان در افغانستان واجد شرایط تدریس می باشند (اداره انکشاف بین المللی آلمان .)۲۹۳۱
با وجود تالش های مداوم دولت جمهووری اسوالمی افغانسوتان و سوایر ادارات ذیعالقوۀ ملوی و بوین المللوی ،تفواوت
فاحشی در سکتور تعلیمی از نقطه نظور جنسویتی وجوود دارد :از  ۴،۱میلیوون اطفوالی کوه از آمووزش در مکاتوب
محروم اند  ۶۱در صد آن دختران انود و از جملوه ۴۲۱نوواحی شوهری و دهواتی در کشوور در  ۱۱۱آن شواگردان
طبقه اناث در صنوف دهم و دوازدهم اصالً حضور ندارند (یونیسف .)۲۹۳۱
بر عالوۀ نگرانی های دوامدار امنیتی ،فقر گسترده یکی از موانع اصلی بورای اطفوال و جوانوان جهوت دسترسوی
آنها به تعلیم و تربیه می باشد .کار توسط اطفال در افغانستان بسیار شایع است .به اساس معلومات سروی خوشه
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یی چند شاخصه افغانستان ( )AMICSدر سال  ۱۵ ،۲۹۸۳۰۲۹۳۱در صد اطفال بوین سونین  ۵الوی  ۲۴سوالگی
مشغول فعالیت های اقتصادی می باشند.
د :جوانان و نوجوانانی که به خدمات صحی دسترسی ندارند
 ،ا چه ان ،م س نان ،م یاح ز ژت م الد پهژ،اسه یی ند سلم یژ،د زایاد ز یان این،نا دخسیا،ن س پسیا،ن شیا
ی الغ ص م یا هژ ص ت شا س س  ،یساادت ،ز یین،د یمیژ س شیاس  ،یژ .یییب،ن ش هیژ ستدغ د ،فغا سیسان شیین
دخسا،ن (،ز یا ۱۱۱۱زن ۰۱ا شین هین  ۱۵س  ۱۰ال شه د یا یم س د) خبا اژ  ،شه ص ت ز ان ان،ن
یسناه یم ازد ( ب ،ش سض یت انس ا یانا صیهژس ام ییت یازیان ی یل یس یژا یا ۱۳۰۱ا ینایا ک).
،فغا سسان ش هژ اان ییب،ن یاگ س ییا یاد ،ن  ،د ا ان د ،د .د ،ان ک ین یات ه این زن ،ز ییا ی یت زن
شه خا ا یساال حای م س ز،امان اان خند ، ،ز د ت یم دیژ( .سز ،غ ،یین خا ای ،یاا یاا سضی یت حقین
ش اا ا .)http://www.state.gov/outofdate/bgn/afghanistan/191350.htm۱۳۰۱
خبا یاگ س ییا س ا ن ،اام ستد شا ،ز ان ان،ن شسیا ش هژ  ،ت :یییب،ن ییاگ س یییا یه یار حیای م س ایا
ستدغ شین دخسا،ن که د شین ن  ۱۱س  ۱۴قا ،د ،ژ  ۵شا،شا شی سا سیت شه ز ان که شین ین  ۲۱س  ۲۴قیا،
د ،ییژ  ،ییت س یمچهییان دس شا،شییا دخسا ،ییم  ،ییت کییه د یین  ۱۵س  ۱۰قییا ،د ،ییژ (صییهژس ام یییت ی ییل یس ییژ
()۲۱۱۷ا چا چنب شا ای عمل شا ،نان ،ان س ان ،انا یناا ک).
د ،فغا سسانا ژ،د زااد ،ز ستدغ یا قیل ،ز سقت د اااان ز ژت م ز یا اینیا صین غ ییم ییادا کیه ،این
، ،لب،ییم ییم یازد.
ص ت اهسیم س صی ت شیا س
خند ا ن یا ،زدس،ج یا قیل ،ز سقت س یمچهان ن
شیه  ،یاس ی نییاغ صیهژس سا یم ام ییت یازیان ی یل یس یژ  ۳۰د صیژ دخسیا،ن این،ن د ،فغا سیسان کیه شیین
هین،۲۱لم ۲۴قا ،د ،ژ ،زدس،ج یم کههژ س اا ید قیل ،ز ن  ۱۱ال م ز ژت م خا ن،دت م ، ،خسییا ییم کههیژ
( صهژس ام یت ازیان ی ل یس ژا ،زدس،ج یا قیل ،ز سقتا خا مه د،دن شه ،زدس،ج د انلیتا یناا ک).
شییه  ،ییاس ی نیییاغ صییهژس سا ییم ییازیان ی ییل یس ییژ شییا ،ز ییان ( )UNIFIMد ییا ۱۳۱۷ا  ۵۷د صییژ
دخسا،ن قیل ،ز ن  ۱۶ال م که ن ،زدس،ج قیا ن م  ،یتا ،زدس،ج میندت  ،یژ ( صیهژس سا یم ی یل یس یژ شیا،
ز ان ()۱۳۱۷ا شا حقااما کاشل).
یمچهییان ز ییان ایین،ن د ،فغا سییسان د سا ییم کمسییا شییه خییژیاغ س ی نیییاغ ص ی ما شهییاشا ی ی الغ فایه ییم س
شیسن،د ا د ،ژ .شه ین یایا ا د  ،زایاشم کیه د ،این س،خیا ن یط سز ،غ صی ت عاییه صین غ افسیه  ،یت
س،ق اغ نشاک نز د ز ان ان،ن که د شیین ین  ۱۵س  ۲۴قیا ،د ،یژ سییت شیه ییاد،ن این،ن د یمیین ی یژسد
ییهما دس شا،شییا  ،ییت (سز ،غ صی ت عایییه/شا ایی ی ییم کهسییاس نشاک یینز د ،فغا سییسانا ییا  .۱۳۰۱یبال ی
س،ق اغ ش هژ نشاک نز یا یط شه ص ت شا س ا کاشل،-فغا سسان).
اس  ،زااشم ی ا کسم ان ،ان یان ییژییژ کیه یژ،د زایاد ،ز ان ،یان ،فغا سیسان ،ز ،ییا،ک س ،یم کیه د  ،یا
ضاش سحم ( )Traumaس پاا ا م یا یا یط شیه اهی ا ی یاااغا فقیا س شیژ ،یهیم اایم ییم ایندا ی ییم
شا ژ (خژیاغ ی ن م منال یا ( ، )۱۳۰۱زااشم ان ،ان ،فغا سیسانا کاشیلا یسیندت) .یمچهیان یاس ییاا د
بح ی م س ی ما ان یم دیژ که ،ز یا دس ایا ا یسن د ی یژسد یهم  ۱۵س شیات ا ،ز ن یییسال شیه ،خیسالتغ
س ،م یا هژ ،فسادت ما ،ضیبا،ب س ،خیسالتغ  ،سا یم پی ،ز حاد یه()Post Traumatic Stress Disorder
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یم شااژ ( یژ الر ی مژ د س یا()۱۳۰۱ا ص ت س ،م د ،فغا سیسانا شیا یسیتلیتا چیال
کاشل).

ییا س ،ت حیل ییاا

یل یم دیژا خژیاغ ص م خاص که ،ان است ،ز ییادر
شا سص ،ان که ان ،ان  86د صژ انس ک ن ،
،فغا سسان  ،یژ قا ،دیژا ساند ژ ،د .عیژر نایه خیاص شیه صی ت ان ،یانا قسیمادا ،ز ژ،ایسن  ،قیار دقییم د
یین د یازیهییژ یییا صی م ان ،ییان  ،ییت .یسییاال یاشین شییه صی ت ان ،ییان شااییژ د  ،ییسا ،ی س خییژیاغ ی ییم
ص ت یژ کا افسه اند.
ه :جوانان دارای معلولیت
در افغانستان آمار دقیق از معلولیت وجود ندارد ،با این حال تعداد از سروی ها در سطح ملی نشان میدهد که این
کشووور یک وی از بلنوود توورین رقووم افووراد دارای معلولی وت را داراسووت .بووه اسوواس تخمووین سووروی ملووی معلولیووت در
افغانسوتان ( )National Disability Survey Afghanistanدرسوال  ۲۹۸۴شویو معلولیوت (شودید) تقریبوا ً
۱،۷درصداز نفوس افغانستان را احتوا می کند که این فیصدی مساوی به  ۶۱۱۱۱۱نفوس افغانستان می باشند.2
به اساس تخمین های سازمان جهانی صحت ( )WHOو دیگر ادارات ملل متحد تعوداد افوراد دارای معلولیوت در
افغانستان تقریبا ً به  ۱میلیون تن میرسد (ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد  .)۲۹۸۶جنوگ و مواین صود هوا هوزار
افغان را معلول ساخت این در حالیست که تعداد بیشتر از آن از بدو تولد بنوابر عودم درموان کوافی ،حادثوات ،و یوا
سوء تغذیه و بیمواری هوای قابول پیشوگیری ماننود فلوج اطفوال و یوا سول معلولیوت را از خوود سواختند (سوروی ملوی
معلولیت در افغانستان.)۲۹۸۴ ،
افراد دارای معلولیت دسترسی کمتر به تعلیم نسبت به افوراد سوالم از لحواظ فزیکوی دارنود .بوه اسواس سوروی ملوی
معلولیت در افغانستان تقریباد  ۷۹در صد از افراد دارای معلولیت از تعلیم بی بهره اند و این رقوم بورای کسوانیکه
معلولیت ندارند  ۵۲،۴در صد است .حتی این رقم برای افرادی که قبل از سن  ۷سالگی معلول شده اند پایین تر
است ،میزان دسترسی اطفال که به مکتب میروند دو برابر از اطفالی است که قبل از سون  ۷سوالگی معلوول شوده
اند .عالوه بر این موازی با عدم مراعات نمودن تساوی جنسیتی در تعلیم و تفاوت های کلی از لحاظ جغرافیوایی
درتعلیم دختران دارای معلولیت دست آورد های کمتری در بخش تعلیم نسبت به پسوران دارای معلولیوت دارنود و
اطفال و جوانان دارای معلولیت دسترسی کمتر به آموزش در مکاتب نسبت به اطفال و جوانان شهری دارند .بناد
دختران دارای معلولیت در دهات کشور یکی از گوروه هوای آسویب پوذیر از اطفوال و جوانوان کشوور پنداشوته موی
شووود .فقووط ۲۱درصوود دختووران دارای معلولیووت (آنانیکووه قبوول از  ۷سووالگی معلووول شووده انوود) بووه آموووزش دسترسوی
دارند .جهت رسیده گی به این نقیصه در معوارف ،وزارت معوارف و تعودادی از انجوو هوای کوه تعوداد مکاتوب را
جهووت ارایووه خوودمات تعلیمووی خوواص و همچنووان یووک بخووش خاصووی را بووه منظووور تسووهیل و شوومولیت افووراد دارای
معلولیت به طور عموم در مکاتوب در چوکوات وزارت معوارف ایجواد نمووده اسوت .عوالوه بور آن وزارت کوار و
امور اجتماعی ،شهدا و معلوولین هموراه بوه یکتعوداد از انجوهوا برناموۀ آمووزش مهوارت هوا را بورای افوراد دارای
معلولیت تدوین نموده است .گروه کاری فراگیر جهوت همواهنگی برناموه هوای تعلیموی ودیگرفعالیوت در راسوتای
تعلیم برای افراد دارای معلولیت ایجاد گردیده است .بر عالوۀ محروم بودن از نظر دسترسی به خدمات اساسوی
افووراد دارای معلولیووت خصوصوا ً افوورادی کووه از لحوواظ عقلووی معلولیووت دارنوود بووا برخووورد تبعوویض آمیووز و حقووارت
روبرو می شوند.
و :جوانان معتاد
 2سروی ملی معلولیت در افغانستان به اساس نفوس تخمینی  ۱۱،۱میلیون صورت گرفته است.
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افغانستان بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان است و در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر به یکوی از چوالش
های عمده به خصوص در میان جوانان کشور مبدل گردیده است .اعتیاد گسترده بوین جوانوان و عودم توداوی آنهوا
می تواند منجر به مشکالت اجتماعی از قبیل جرم و انحرافات اجتماعی ،بیکاری و فقر مزمن شود.
سروی که در سال  ۲۹۸۸توسط ادارۀ کنترول جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد( )UNODCبه همکاری
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد ،نشان میدهد که حدود یک میلیون افغان (بین سنین  ۲۵الوی  ۶۴سوال)
از مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان استفاده موی کننود .سوروی ادارۀ کنتورول جورایم و موواد مخودر ملول متحود
همچنان نشان میدهد که  ۶۱در صد مصرف کننده گ ان مواد مخودر از تریواک اسوتفاده موی کننود و مصورف کننوده
گان انوا دیگر مواد مخدر مانند چرس در جریان یک دهۀ گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
در این سروی همچنوان آموده اسوت کوه در منواطق شومال و جنووب افغانسوتان  ۵۱در صود از والودین کوه از موواد
مخدر استفاده می کنند به فرزندان شان تریاک میدهند که این عمل آنها به میزان بلند از سوء مصرف مواد مخدر
در میان جوانان کمک می کند .تزر یوق موواد مخودر و مقاربوت هوای جنسوی نوا مشورو در مقابول پوول و یوا موواد
مخدر به شیو عفونت های جنسی (امراض منتقل شونده از طریق مقاربت های جنسی) بوه شومول ایودز ()HIV
و دیگر امراض منتقله از راه خون کمک می کند .به اساس نظوارتی کوه توسوط پوهنتوون جوانز هواپکینز در سوال
 ۲۹۸۳از اختالطات رفتاری و بیولو یکی انجام شد ،نشان میدهد که شیو مرض ایدز( )HIVمیان تزریق کننده
گان مواد مخدر در افغانستان به  ۷،۱در صد میرسد و  ۴۱در صد آنها بوه زردی سویاه ( )Hepatitis Cمبوتال
اند.
شمار مراکز درمان اعتیاد در افغانستان بسیار کم اسوت .بوه اسواس معلوموات وزارت مبوارزه علیوه موواد مخودر
ظرفیت فعلی در سکتور دولتی و خصوصی بورای درموان اعتیواد در کشوور فقوط  ۲۱الوی  ۲۱هوزار تون در سوال
است (این رقم فقط  ۱،۸۶در صد مصرف کننده گان تریاک و هیروئین را در بر می گیرد (وزارت مبارزه علیه
مواد مخدر .))۲۹۳۲ ،در پالیسی ملی کاهش تقاضا برای مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در رابطوه
به چالش های مزید درمان اعتیواد از جملوه فقودان یوک سیسوتم صودور جوواز بورای ایجواد مراکوز درموان اعتیواد و
صدور گواهینامه برای مشاوران معتادین و همچنان از عدم در موجود امکانوات جهوت توداوی معتوادین الکوول یوا
چرس اشاره نموده است .در محالتی که مراکوز درموان اعتیواد موجوود اسوت در آن محوالت تبلیغوات الزم درموان
اعتیاد جهت آگاه ساختن مردم وجود ندارد.
ز :جوانان دهاتی
مانند سایر کشور های در حال توسعه ،فرق بزرو در سطح توسعه بین مناطق شهری و روستایی در افغانسوتان
دیده می شود .در مجمو جوانان در دهات نسبت به جوانان شهری دسترسی کمتری به خدمات صحی ،تعلیمی و
فرصوت هوای کوواری دارنود .همچنووان عودم رعایووت تسواوی جنسویتی در دهووات افغانسوتان نسووبت بوه شووهر هوا قابوول
مالحظه است .مجمو نفوس افغانستان در سال  ۲۹۳۱ه-ش حودود  ۱۶،۵میلیوون تخموین گردیوده اسوت .از ایون
جملووه  ۵۲درصوود نفوووس را ذکووور و ۴۳در صوود نفوووس کشووور را انوواث تشووکیل میدهوود .بووه اسوواس آمووار هووا ۲۳،۲
میلیون افغان مسکون در دهات ۵،۳ ،میلیون در شهر ها و  ۲،۵میلیون به شکل کوچی گری زنده گی موی کننود.
سروی خطر و آسویب پوذیری ملوی ( )۲۹۸۶۰۲۹۸۷نشوان دهنودۀ تفواوت هوای قابول توجوه در شویو فقور از لحواظ
جغرافیایی است :فقر به طور اوسط در نفوس روستایی افغانستان نزدیک به  ۹۶در صد است ولی سطح فقر در
شهر ها نسبتاد پایین ( ۱۳در صد؟) می باشد ،ولی قابل یاد آوریست که سطح فقور در نفووس کووچی کشوور بسویار
بلند ( ۵۴در صد) می باشد .د دیاغ بح ش هژ فقا ، ،ز یییب،ن ،ایسغا ز،ایم شیا اینس ( ۶۶د صیژ د دییاغ
شی ا ) د مقایسه به شهر ها (۴۴درصد بیکار) به خصوص میان زنان که سطح بیکواری آنهوا بوا سوطح بیکواری
در دهات و شهر ها یکسان است ،میزان اشتغال زایی به اساس نفوس برای زنان در دهات افغانسوتان ۲۶درصود
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و در شهر ها ۵۱در صد میباشد ،با در نظر داشت این واقعیت بسیاری از خانواده هوا در دهوات کشوور بایود کوار
کنند تا امرار معیشیت نمایند (سروی خطر و آسیب پذیری ملی .)۲۹۸۶۰۲۹۸۷
اکثریت نفوس دهات کشور در سکتور زراعت کار موی کننود .بوا وصوف آن تولیودات زراعتوی بسویار کوم اسوت و
فکتور های اساسی برای توسعۀ زراعت مانند تکنالو ی ،سرک ها ،سیستم آبیاری و آموزش هوای فنوی زراعتوی
بنابر جنگ و نا امنی ،عدم مراقبت درست و خشک سالی های پی هم در وضوعیت خووب نموی باشود .در حالیکوه
در سکتور زراعت  ۶۶در صد نیروی کار مصروف است و ۸۱در صود از خوانواده هوا در افغانسوتان بوه نحووی
وابسته به در آمد زراعتی می باشند ،با وجود آن این سکتور ۹۶در صد از تولیدات نا خالص داخلی ( )GDPرا
تشکیل میدهد (سازمان جهانی کار.)۲۹۳۲
با وصف پیشرفت های قابل مالحظه در میزان شمولیت شاگرادن در مکاتب ،ولی هنوز هوم تفواوت چشومگیر در
سووطح دهووات و شووهرها وجووود دارد .بووه اسوواس سووروی خوشووه یووی چنوود شاخصووه افغانسووتان ( )AMICSدر سووال
 ۲۹۸۳۰۲۹۳۱میزان سواد زنان در دهات سه چند کمتور از سوطح سوواد زنوان در شوهر هوا اسوت .بوه اسواس ایون
سروی میزان سواد بین زنان جوان (بین سن  ۲۵الی  ۱۴سوال) شوهری  ۵۲،۶در صود و زنوان جووان دهواتی در
این محدودۀ سنی فقط  ۲۵،۲در صد می باشد.
همچنان جوانان در دهات از حقوق صحی خود برخووردار نیسوتند و دسترسوی بوه خودمات صوحی ندارنود .تفواوت
چشمگیری خصوصا ً در مورد صحت باروری و حقوق صحت باروری بین جوانان در دهوات و شوهر هوا وجوود
دارد .سروی خوشه یی چند شاخصه افغانستان نشان میدهد که در شهر ها خدمات مراقبتی قبل از والدت (توسط
داکتر ،نرس و یا قابله) برای زنان (بین سنین  ۲۵الی  ۴۳سال)  ۷۷در صد نفوس را تحت پوشش قورار میدهود
حاالنکه که این رقم در مقایسه با زنان در دهات  ۴۲در صد است .این سوروی همچنوان نشوان میدهود کوه احتموال
عروسی دختران قبل از سن  ۲۵سالگی سه برابر بلندتر نسبت به شهر ها می باشد .به همین منووال تفواوت بوین
زنان جووان (بوین سونین  ۱۱و  ۱۴سوالگی) کوه قبول از سون  ۲۸سوالگی طفول بوه دنیوا آورده انود و زنوده مانوده انود
درسطح دهات وشهرها وجود دارد .زنانیکه درشهرها والدت زنده داشته اند  ۲۸درصد است حاالنکوه در دهوات
 ۱۷در صوود میباشوود .سووطح بلنوود والدت هووای زنووده در دهووات نسووبت بووه شووهر هووا دختووران نوجوووان دهوواتی را در
معرض خطر حاملگی وعواقب نامطلوب فزیکی واجتماعی آن میسازد.
ح :جوانان افراطی
مطالعات در کشور های جنگ زنده نشان میدهد که جمعیت بزرو جوان این کشور ها که با فقر و بی عدالتی ها
دست و پنجه نرم می کنند زمینۀ های وسیع گسترش افراط گرایوی را مسواعد موی سوازد.اگرچوه افوراط گرایوی بوه
طور عام تمام جوانان را هدف قرار نداده است ولوی افوراط گرایوی در بوین یوک تعوداد جوانوان کشوور ،خصوصوا ً
جوانان مقیم کشوور هوای حوامی افوراط گرایوی و دهوات افغانسوتان دیوده موی شوود .جنوگ هوای داخلوی و موداخالت
کشور های خارجی بستر مناسب را برای گسترش افراطیت و ایدیولو ی آن مساعد سواخت .عوامول دیگور ماننود
فقر ،بیسوادی ،مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،مهاجرت ها ،ظلوم و سوتم باعوث پورورش افکوار افوراط گرایوی در
کشور گردیده است.
عالیم جلب و جذب جوانان افغانستان توسط شبکه هوای تروریسوتی خوارجی ،اسوتفادۀ سووء از آنهوا علیوه دولوت و
مردم به وضاحت دیده می شود .جوانان مهاجر افغان مقیم در کشور های حامی افراط گرایوی از جانوب سوازمان
های استخباراتی ،آگاهانه و یا نا آگاهانه جذب شده و علیه منافع ملی افغانستان از آنها استفاده می شوند.
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مخالفین مسلح دولت افغانستان تعداد زیاد از جوانان را که به نحوی از دولت شکایت دارند ،و یوا هوم قربوانی بوی
عدالتی های اجتماعی بوده اند ،در صفوف خود جذب و به مرور زمان آنها شستشوی مغزی موی شووند .اکثریوت
این افراد اطفال و جوانان می باشند.
با درنظرداشت موقعیوت جغرافیوایی افغانسوتان ،تواریخ خشوونت هوای سوی سواله و همچنوان موداخالت کشوور هوای
خارجی در اموور افغانسوتان الزم اسوت کوه بورای جلووگیری از افراطوی شودن جوانوان برناموه هوای فراگیور و فورا
سکتوری اتخاذ گردد .در این پالیسی ،جوانان افراطی و یا معروض بوه افوراط گرایوی یکوی از گوروه هوای موورد
نظر است و تالش می شود راه های حل مناسب جهت جلوگیری از رشد افراطیت روی دست گرفته شود.
ط :جوانانی که از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به انزوا کشانیده شده اند.
در جامعه ما ساختار های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور و برداشت های عنعنوی از جوانان ،جوانان را از
لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به حاشیه کشانیده است .این مشکل در دهات کشور نسبت بوه شوهر هوا بیشوتر
می باشد .آسیب پذیری های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،در سطح ملی و محلی از ضوعیف بوودن برناموه هوای
ملی جهت مشارکت جوانان و یا هم سیستم های بسته دولتی ناشی می شود.
پایین بودن سطح دانوش سیاسوی ،اقتصوادی و اجتمواعی بوین جوانوان و بوی تووجهی بوه اصول مشوارکت در تصومیم
گیری ها در تمام سطوح ،اکثریت جوانان کشور را بوه منزلوه تماشوا چوی عمول ،کوردار و رفتوار بزرگوان محول و
مقامات دولتی ساخته است.
جوانان آسیب پذیر معموالً از طرف جامعه ،دولت و خانواده مورد حمایت قرار نمی گیرند .یک تعداد آنهوا بنوابر
جنگ های داخلی در کشور از طفولیت بدینسو بی سرپرست شده اند و از لحاظ روانی در حالتی قرار ندارند که
بر مشکالت اقتصادی شان فایق آیند .تعداد از این جوانان در کوچه ها و بازار دست به جرایم زده و باعث اذیت
مردم می گردند.
وضووعیت رقووت بووار زنووان جوووان و دختووران ،بووه خصوووص در دهووات افغانسووتان توجووه جوودی را از جانووب دولووت
افغانستان و نهاد هوای غیردولتوی موی خواهود .اکثریوت دختوران جووان مصوؤونیت اقتصوادی ،سیاسوی و اجتمواعی
ندارند و ساختار های اجتماعی و سنتی افغانستان سازگار با برداشت های جهانی از حقوق زنان نیست.
تجاوز جنسی بر اطفال و زنان جوان یکی از واقعیت های تلخ جامعه ماست .واقعات تجواوز جنسوی بور اطفوال و
دختران از گوشه و کنار گزارش می گردد .سیستم عدلی و قضوایی فعلوی افغانسوتان ،بوه خصووص در دهوات ،بوه
شکل درست تر به قضایای تجاوز جنسی رسیده گی کرده نمی تواند .در قوانین کشور فرار از منزل زنان جوان
جرم نیست ،ولوی دیوده شوده اسوت کوه ارگانهوای عودلی و قضوایی کشوور زنوان جووان را بوه خواطر فورار از منوزل
زندانی کرده اند.
ساحات کلیدی پالیسی ملی جوانان
ساحات کلیدی این پالیسی به اساس نیازمندی های جوانان ترتیب و تنظیم گردیده و قرار ذیل می باشد:
الف :اشتغال زایی برای جوانان
ادارات انکشافی ،تعلیمی و آموزش فن و حرفوۀ دولوت و مؤسسوات غیور دولتوی ،در همواهنگی بوا هوم زمینوه هوای
وسیع کاریابی را وفق برنامه هوای ملوی انکشوافی ،تنظویم منوابع بشوری و بوازار کوار بورای جوانوان و نوو جوانوان
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کشور مساعد سازند .دولت باید نکات ذیل را منحیث اولویت های پالیسی جوانان در امر اشتغال زایی دوامدار و
مصؤون در نظر گیرد .به طور مشخص دولت افغانستان باید استراتی ی واقعبینانه و چند بعدی اشوتغال زایوی را
برای جوانان جهت رفع مشکالت بیکاری با در نظرداشت نکات ذیل طرح و ترتیب نماید:
 -۲یژت م شه ی ل فاصیت ییا ی یژسد کیا ا عیژر یناندایت  ،العیاغ س قییم ،ز شیاز ،کیا شیه
خصنص یژت م شه عژر موجودیت اطالعات در مورد قوای کار و اشتغال با در نظر داشت جنسیت
و عمر.
د
 -۱تدوین پالیسی و رفع مشکالت فرا روی ایجاد فرصت های شوغلی مناسوب بورای جوانوان خصوصوا در
سکتور های زراعت و مالداری ،انکشاف دهات ،تکنالو ی معلوماتی ،استخراج معادن ،ترانسپورت،
توووریزم ،صوونعت و تجووارت و همچنووین سوواختمان بنوودهای آب گووردان و سووایر سوواحات بوورای جوانووان بووه
اساس این پالیسی.
 -۹فراهم آوری زمینۀ کار برای جوانان در سکتور رسمی دولتی و شفافیت در استخدام.
 -۴ترویج کارآفرینی پایدار جوانان با تزیید دسترسی آنها به منابع مالی ،افزایش سوطح سوواد موالی آنهوا و
مهارت های کسب و کار.
 -۵توسعۀ برنامه های کاری عامه برای جوانان بی بضاعت به شمول مشاغل موسمی.
 -۶ایجاد سیستم منسجم ،فراگیر و تقاضا محور آموزش های تخنیکی و مسلکی در سطح ملی.
 -۷حمایت بیشتر از تشریک مساعی بین سکتور تعلیمی دولتی با سکتور خصوصی جهت منطبق سواختن
نصاب تعلیمی مکاتب به اساس تقاضای بازار.
 -۸ترویج فرصت های کار آموزی جهت کسب تجربۀ کاری از طریوق دوره هوای کوار آمووزی رسومی و
غیر رسمی به شمول برنامه های کار آموزان دولتی و خصوصی.
 -۳توسعۀ خدمات خاص کاریابی و فراهم نمودن رهنمود های شغلی به شمول ایجاد مراکوز مشووره دهوی
کاریابی برای جوانان.
 -۲۱توسعۀ فرصت های کاری مناسب برای جوانوان در خوارج از کشوور و انکشواف برناموه هوای خواص
برای جذب مجدد آنها در داخل کشور.
 -۲۲تعدیالت الزم در قانون کارکنان خدمات ملکی جهت فراهم آوری فرصت های کاری در داخل دولت
برای جوانان دارای معلولیت.
 -۲۱بلند بردن سطح آگاهی جوانان از حقوق کاری آنها و ایجاد کمیتۀ رسیده گی به امور کارگران جوان
در چوکات اتحادیۀ ملی کارکنان افغانستان.
ب :صحت برای جوانان و نوجوانان
پالیسووی صووحت اطفووال و نوجوانووان ( ۲۹۸۸الووی  )۲۹۳۱وزارت صووحت عامووه و اسووتراتی ی مربوووط بووه آن در
برگیرندۀ صحت اطفال و نوجوانان الی سن  ۲۸سال است .این پالیسوی بایود مورور گوردد و رهنموود هوای واضوح
پالیسی و استراتی ی ،به اساس شواهد ،برای نوجوانان و جوانان حسب تعریف از جوانان در این پالیسی ،تودوین
گردد .جوانان نیازهای صحی خاص دارند و خدمات صحی برای نوجوانان و جوانان باید به شکل بسوتۀ خودمات
اساسی صحی عرضه گردد .نکات ذیل در تدوین پالیسی ملی صحت نوجوانان و جوانان مدنظر گرفته شود.
-１

حقوق جنسی و صحت باروری جوانان و نوجوانان:
 -۲.۲تدوین استراتی ی صحت جوانان و نوجوانان.
 -۱.۲مسوواعد سوواختن زمینووۀ دسترسووی بووه عرضووۀ خوودمات مشووورت دهووی دوسووتانۀ صووحت جنسووی و
باروری.
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 -۹.۲مساعد ساختن زمینه های آسان دسترسی جوانان ،اعم از دختر و پسر ،به آموزش مهوارت هوای
زنده گی در مورد صحت جنسی و باروری در مکاتوب و اجتماعوات شوان بوا در نظور داشوت سون و
سال آنها و مسایل حساس جنسیتی.
 -۴.۲باال بردن سطح آگاهی مردم در موورد اثورات نوامطلوب ازدواج هوای زود هنگوام و بوارداری در
دوران نوجوانی.
 -۵.۲ترویج بواروری پوس از سون ۱۱سوالگی و آمووزش رهبوران موذهبی و سوران قووم در رابطوه بوه
فواید فاصله کافی بین والدت ها.
 -۶.۲ایجاد یک سیستم موثر ثبت والدت هوا و توذکرۀ تابعیوت ملوی و ثبوت احووال ازدواج هوا بوه اسواس
قوانین ملی کشور.
-۲.۷استفاده ازعلمای دینی وسران قومی منحیث بازیگران کلیدی بورای آوردن تغییور مثبوت از طریوق
تطبیق پالیسی صحت جنسی و باروری.
-۸.۲بلنووود بوووردن سوووطح آگووواهی عاموووه و دسترسوووی عموووومی جهوووت پیشوووگیری ،مواظبوووت و عوووالج از
ایدز( )HIVوحمایت از افراد که مبتال بوه ایون مریضوی و یوا سوایر اموراض منتقلوه از مقاربوت هوای
جنسی می باشند .به راه انداختن کمپاین ها جهت آوردن تغییر مثبت در ذهنیت مردم در قبال افرادی
که مصاب به مرض ایدز هستند.
 :۲اعتیاد:
 -۲.۱بلند بردن سطح آگاهی جوانان از تاثیرات منفی سوء مصرف مواد نشه آور.
 -۱.۱ازدیاد تسهیالت خدمات دوستانه برای جوانان معتاد به مواد مخودر و بلنود بوردن سوطح دسترسوی
آنها به خدمات ترک اعتیاد در سطح ملی و محلی.
 -۹.۱توسعۀ برنامه های منسجم که در ترکیب آن مبارزه با مواد مخدر ،اعتیاد و اصول برای دریافت
راه های حل بدیل در آن برای در آمد ذکر شده باشد.
 :۳صحت روانی جوانان و نوجوانان
 -۲.۹به راه انداختن تحقیقات درمورد صحت روانی نوجوانان و جوانان در افغانستان.
 -۱.۹بلند بردن کمیت و کیفیت سیستم منسجم مراجعۀ جوانان و عرضۀ خدمات دوستانه برای مراقبت
از صحت روانی آنها.
 -۹.۹بلند بردن سطح آگاهی مردم و میزان حساسیت آنها نسبت بوه مسوائل عموومی صوحت روانوی از
جمله افسرده گی ،اضطراب و اختالل استرس بعد از تروما.
 :۴خشونت جنسی:
 -۲.۴بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت های جنسی.
 -۱.۴تطبیق قانون برای اعادۀ حقوق قربانیان خشونت های جنسی.
 -۹.۴آموزش و متوجه ساختن نهاد های تنفیذ کنندۀ قانون در مورد خشونت های جنسی و دریافت راه
های محافظت از قربانیان.
 -۴.۴آموزش و متوجه ساختن کارمندان صحی در مورد خشونت های جنسی.
 -۵.۴ایجاد محیط دوستانه و مصون برای قربانیان خشونت های جنسی.
 -۵طرز زنده گی سالم:
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 -۲.۵جووا بجووایی آموووزش هووای صووحی ،تغذی وه و فوای ود صووحی ورزش در نصوواب تعلیمووات رسوومی و
غیررسمی.
 -۱.۵بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد طرز زنده گی سالم.
 -۹.۵فراهم آوری زمینه هوای آسوان ،دوسوتانه و از لحواظ فرهنگوی حسواس ورزش و سورگرمی بورای
جوانان.
ج :تعلیم ،تحصیل و تعلیمات تخنیکی ،مسلکی و حرفوی
در اکثر والیات افغانستان ،خصوصا ً در مناطق روستایی زیر ساخت های تعلیمی ،از لحاظ کمی و کیفوی ،بوه
توسعه ضرورت دارند .دولوت و سوکتور خصوصوی بایود مشوترکا ً زمینوه هوا و امکانوات دسترسوی آسوان بوه
تعلیم ،تحصیل و آموزش های تخنیکی ،مسلکی و حرفوی بوه خصووص بورای زنوان جووان و دختوران ،را
بیشتر فراهم سازد .ادارات دولتی و غیر دولتی باید نکات ذیل را جهت عرضۀ تعلیمات ،تحصیالت عالی
و آموزش فن و حرفه را برای نوجوانان و جوانان در نظر گیرند:
 -۲افزایش فرصت های فراگیر تعلیم باکیفیت ومصون برای جوانوان و نوجوانوان محوروم بوه خصووص بورای
جوانووان دارای معلولیووت و زنووان جوووان و دخترانووی کووه دردهووات و در نقوواط دور دسووت کشووور بووود و بوواش
دارند.
 -۱بلند بردن کیفیت مدیریت ادارات ذیربط دولتی در سکتور تعلیم و تحصیل.
 -۹دولت افغانستان ،انجوها وسکتور خصوصی باید سیستم معیاری تعلیمی  ۰نصاب را در سراسور کشوور و
در تمووام بخووش هووا طوووری توسووعه دهوود کووه انعطوواف پووذیر ،مشووارکتی ،از لحوواظ دینووی ،فرهنگووی ،زبووانی و
جنسیتی حساس و به اساس تقاضا و آموزنده بوده باشد.
 -۴تعلیم بزرگساالن باید بخشی ازجریان اصولی تعلویم باشود توا در مجموو بورای بزرگسواالن زمینوۀ فراگیوری
علم ،تعلیمات اسالمی و تعلیمات تخنیکی ،مسلکی و حرفوی مساعد گردد.
 -۴بهبود کیفیت و دسترسی به سیستم تعلیمات تخنیکی ،مسلکی و حرفوی از طریق:
 -۲.۴حمایووت از طوورح برنامووه هووای تعلیمووات تخنیکووی و مسوولکی رسوومی و غیوور رسوومی در مجمووو بووه
اساس نیازمندی های چارچوب قابلیت های ملی افغانسوتان بوه خصووص بوورد نظوارت از تعلیموات
تخنیکی ،مسلکی و حرفوی.
 -۱.۴سهل ساختن دسترسی جوانان به انستیتوت های تعلیمات تخنیکی ،مسلکی و حرفوی به خصووص
جوانان دهاتی ،زنان جوان ،جوانان دارای معلولیت و جوانان زندانی.
 -۹.۴ایجواد سیسووتم آمووزش مبتنووی بوور شایسوتگی بووه اسوواس سوتندرد هووای شووغلی ،صودور جووواز رسوومی،
ارزیووابی آموووزش مبتنووی بوور شایسووتگی و صوودور گواهینامووه بوورای دانووش آموووزان موواهر جوووان و
کارکنان.
 -۴.۴ایجاد میکانیزم هماهنگی الزم فوی موا بوین تموام سوکتور هوای ذیودخل در عرضوۀ خودمات تعلیموات
تخنیکی ،مسلکی و حرفوی به اساس تقاضای بازار.
 -۵ایجوواد محوویط مناسووب بوورای سووکتور خصوصووی جهووت سوورمایه گووذاری بیشووتر در بخووش معووارف و همچنووان
مساعد ساختن زمینۀ مشارکت بین سکتور خصوصی و دولت.
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 -۶بلند بردن سطح آگاهی عامه از ارزش های تعلیم ،تحصیل و تعلیمات تخنیکی ،مسلکی و حرفوی.
 -۷ترویج تعلیمات غیر رسمی در کشور.
 -۸تشویق برای استفاده از فرصت های تعلیمی در تمام عمر جهت سازگاری با تغییرات که در محیط کار به
اساس پیشرفت های تکنالو ی و توسعۀ کاری که در داخل اداره به وجود می آید.
 -۳مساعد ساختن زمینه های بیشوتر تحصویالت عوالی بوه خصووص بورای جوانوان دهواتی و زنوان جووان .بلنود
بردن ظرفیت های شاگردان جهت آماده گی آنها به تحصیالت عالی.
 -۲۱توسعۀ عرضۀ خدمات تعلیمات اسالمی در سطح ملی و محلی.
د :مشارکت
جوانوان بخشووی از راه حول هسووتند .مشووارکت جوانوان در سوواختار هوا و تصوومیم گیووری هوای سیاسووی ،اجتموواعی و
اقتصادی یکی از ساحات عمدۀ پالیسی ملی جوانوان اسوت .مشوارکت جوانوان ،در کول ،در برگیرنودۀ تموام مسوایلی
است که به نحوی تأثیرات منفی و یا مثبت بر توانمند سازی آنها دارد .جوانان باید در امر رشد و توسعۀ جامعه،
از ابتدا در تصمیم گیری ها ،در سوطح ملو ی و محلوی منحیوث شورکای انکشواف اجتمواعی و اقتصوادی نقوش بوازی
نمایند .نظریات آنهوا در برناموه هوای توسوعوی مخصووص بورای آنهوا توسوط دولوت و نهواد هوای جامعوۀ مودنی در
طرح ،تطبیق و ارزیابی جداً مدنظر گرفته شود .نکوات ذیول منحیوث رهنموود هوای پالیسوی بورای اشوتراک موؤثر،
فراگیر و فعال جوانان رعایت گردد:
 .1ارتقای ظرفیت هوای بوالقوۀ شوهروندی جوانوان از طریوق آمووزش هوای مودنی و برناموه هوای
ظرفیت سازی در بخش رهبریت ،ترویج آموزش های مدنی در مکاتب و پوهنتون ها.
 .2دخیل ساختن جوانان ،به خصوص زنان جوان ،در انکشاف و تطبیق پالیسوی هوا و برناموه هوا
در سطح ملی و محلی.
 .3تشویق و حمایت از حضور نماینده گان جوانان ،به خصووص زنوان جووان ،بورای شورکت در
فرایند تصمیم گیری های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی.
 .4تبعیض مثبت در قبال زنان جوان و دختران جوان در پسوت هوای اجرایوی دولوت و نهواد هوای
جامعۀ مدنی.
 .5دخیل ساختن جوانان در پروسه های حل معضالت سنتی و محلی.
 .6حمایت و توسعۀ فضای رسانه یی برای مونعکس سواختن صودای جوانوان و مسوایل مربووط بوه
آنها.
 .7توسووعۀ سوواختاری شووورای عووالی جوانووان افغانسووتان در سووطح قوورا و قصووبات کشووور و تووامین
روابط مستمر بین جوانان دهات و شهر ها.
 .8طرح میکانیزم ها جهت جمع آوری نظریات و مالحظات جوانان در مسایل مربوط به آنها و
مسایل ملی.
 .9تقویت و حمایت از سازمان ها و شبکه های جوانان در سطح ملی و محلی.
 .11ترویج و حمایت از فعالیت های رضاکارانۀ جوانان.
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 .11ترویج گفتمان ها بین جوانان ،دولت و نهاد های جامعۀ مدنی در سطح ملی و محلی
 .12ایجاد میکانیزم ملی مشارکت جوانان در تمام عرصه ها.
 .13بلند بردن سطح آگاهی مقامات ذیربط دولت ،نهاد های جامعۀ مدنی ،علما ،متنفوذین قوومی
و جوانان از حقوق جوانان.
 .14بلند بردن سطح آگاهی والدین در مورد حقووق نوجوانوان و جوانوان بورای ابوراز نظرشوان
پیرامون امور مربوطه.
 .15فراهم آوری زمینه های وسیع مشارکت جوانان ،خصوصا ً برای زنوان جووان ،در مکاتوب
و مؤسسات تحصیالت عالی در امور مربوط به محیط تعلیمی و تحصیلی.
 .16ایجوواد پسووت هووای رسوومی مشوواورین جوووان در سووطح ملووی و محلووی جهووت مشوووره دهووی بووه
مقامات عالی رتبه دولتی در امر رشد و انکشاف جوانان.
ه  :مسایل مشترک
بعضی از چالش ها و مشکالت که جوانان با آن روبرو اند توسط تالش های مشوترک میوان ادارات دولتوی ،نهواد
های جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی به آن رسیده گی می گردد .ساحات پالیسی در قبال مسایل مشترک در هر
بخش قرار ذیل می باشد.
تساوی جنسیتی (جندر)
تسواوی جنسوویتی و توانمنوودی زنووان جوووان بورای رشوود و انکشوواف جامعووه جووداً مودنظر گرفتووه شووود .زنووان جوووان و
پسران باید زمینه های مساویانه برای رشد استعداد ها ،استفاده از منابع و رشد شخصیت های شان داشته باشند تا
آنها بتوانند در رشد و انکشاف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سهم فعال داشته باشوند .رهنموود هوای ذیول منحیوث
ساحات پالیسی در نظر گرفته شوند:
-۲احترام ،حراست و حمایت از حقوق بنیادین بشر (از جمله حقوق جنسوی و صوحت بواروری) از تموام زنوان
جوان و دختران.
 -۱دولت و نهاد های جامعۀ مدنی مسایل مربوط به تساوی جنسیتی را در اولویت برنامه هوای انکشوافی خوود
در نظر گیرند.
 -۹ازدیاد هماهنگی در مورد مسایل جندر میان تمام ادارات ذیدخل.
 -۴توسعۀ آموزش های تساوی جنسیتی و توانمندی زنان جوان در مکاتب ،مؤسسات تحصیالت عوالی و محول
کار.
 -۵بلند بر دن ظرفیت های زنوان جووان و دختوران و قایول شودن بوه تبعویض مثبوت بورای آنهوا در عرصوه هوای
اجرایی.
 -۶توسعۀ برنامه های تساوی جنسیتی و حقوق زنان جوان و پسران در محالت جنگ زدۀ افغانسوتان و فوراهم
آوری زمینه های مشارکت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی برای آنها.
 -۷بذل مساعی مشترک با سران قومی و علمای دینی جهت تساوی جنسیتی در کشور.
 -۸سهیم ساختن زنان جوان و دختران در جریان تدوین پالیسی ها و طرح برنامه ها در سطح ملی و محلی.
 -۳حمایت بیشتر از نهاد های که برای انکشاف زنان جوان و دختران کار می کنند.
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تأمین صلح و امنیت
أیین ص ح س ،یهیت د،امم د ،فغا سسان ا م ،ز یازیهژ یا ی م یادر ،فغا سیسان  ،یت .صولح و امنیوت زمینوۀ
انکشاف پایدار جوانان را در کشور مهیوا موی سوازد .ان ،یان د یأیین صی ح س ،یهییت قی شیا ز  ،شیاز ییم
کههژ .دسلتا ،حب،ب یا م س اد یا اای یژ م اغ ذال  ،یه یظ احاغ پالیسیم یه یار یالش ایان شیا،
أیین ص ح س ،یهیت یژ کا ش یا ژ:
 -۲انکشاف برنامه های آموزش مدنی برای جوانانی که در معرض خطر افراط گرایی قرار دارند.
 -۱دخیل ساختن جوانان در جریان های تامین وحدت ملی ،صلح و امنیت در کشور.
 -۹توسعۀ زمینه های اشتراک جوانان با نیرو های امنیتی ملی افغانستان در تأمین امنیت محالت شان.
 -۴سهیم ساختن جوانان در حل معضالت محلی.
 -۵رسیده گی به شکایات جوانان وتأمین عدالت اجتماعی در قبال آنها.
 -۶بلند بردن سطح آگاهی جوانان از حقوق و امتیازات آنها.
 -۷طرح برنامه های ملی جهت بسیج ساختن جوانان به منظور تأمین صلح و امنیت در کشور.
-۸ایجاد زمینۀ وسیع بازگشت جوانان به زنده گی مسالمت آمیز و اعادۀ حقوق شهروندی آنها.
توسعۀ ورزش
س زش ق ی مم  ،د اسا ص تا سحژغ س خنا الم ان ،یانا ،عید ،ز دخسیا س پسیاا شیاز ییم کهیژ.دسلیت
مید س زش س یمچهان ،اجاد
،فغا سسان س ،د، ،غ یادسلسم شااژ اغ ذال  ،یه یظ احاغ پالیسم ان ،ان شا،
زااشها یا س زام یژ کا یاد.
س ن
-۲ترویج ارزش ورزش و روحیۀ رقابت سالم میان جوانان و نوجوانان.
 -۱پالیسی ملی ورزش برای نوجوانان و جوانان تدوین گردد.
 -۹تسهیل دسترسی فراگیر و از لحاظ فرهنگی و جنسیتی حساس جوانان و نوجوانوان بوه ورزش و سورگرمی
ها به خصوص در دهات و مناطق دوردست کشور.
 -۴حمایت از برنامه های ورزشی که از ورزش منیحث نقطه اتصال به مسوایل جوانوان کوه بورای آنهوا دارای
اولویت است مانند صحت ،اعتیاد به مواد مخدر ،اشتغال زایی و صلح صورت گیرد.
 -۶تشویق سرمایه گذاری سکتور خصوصی در ورزش.
-۷حفظ و توسعۀ ورزش های عنعنوی افغانستان و ترویج آن بین جوانان.
 -۸تاسیس و توسعۀ زیربناهای ورزشی در سطح ملی و محلی.
حفظ محیط زیست
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چهژان دیه اه ا فقا س ییب،ن ش هژ اژ انس ی یط زاست ،فغا سسان  ،خی م یسا ا اخسه  ،یت س ز یژت یم ۰۱
د صژ ،ز اکهان دیاغ ،ان ک ن  ،که س،شسسه شه یهاشع یی م شا، ،یا ،ی ی یت یم شاایژا شیا ی ی ل ین،ایه
ییاخسه  ،ییت .قبییع اییه الغ س د خسییان شییه یین یییا قییا ن م ژاییژ اییژ  ،شییه ز ییژت یم یییادر د دیییاغ کییه ،ز
یاح
اه الغ شه یااشه یهیع ین،د نخت س د یژ ،ز اام صاد ،غ شاد،ر س پسسه یم شااژا یاخسه  ،یت .کیای
اه الغ د ک ن شاعظ فا اا خاکا ییالب ییا س ،ز شیین فیسن ، ،ضیم ز ،عسیم س یسی نن یین د ک ین
اداژت  ،ت .عندغ  ۵یی ینن ی ااا که ،کااات ا د ا ایا یس ن بان ایژ ژ س یا،زاا ایژن س یسااان شیه
ا ا د سیجه خ سالم یا س د یژ کد ا یا نء  ،شا یژااات ب س کاافاغ د یهیا م ای ا د،ایسه  ،یت .د
بح ا ان ان ،انا ،عد ،ز دخسا س پساا ع میاد، ،ن د عمیل س اسمیان ییا ا یا م حایی ی ییط زاسیت یسیسهژ.
مار ،د، ،غ ذاژخل دسلسم س یا دسلسم ،فغا سسان د حای س شاز از ی یط زاست ک ن ،ز د ف ا ان ،یان شیا
 ،ماذ ژ،شیا ذال حماات مااهژ.
 -۲بلند بردن سطح آگ اهی پیرامون حفظ محیط زیست در میان جوانان از طریوق نصواب درسوی در مکاتوب و
پوهنتون ها.
 -۱ترویج صنایع سرسبزی و انکشاف مهارت های جوانان جهت استخدام آنها در مشاغل سرسبزی.
 -۹حمایت از نهاد های جوانانی که در راستای حفظ محیط زیست کار می کنند و قدردانی از جوانوانی کوه در
حفظ محیط زیست تالش نموده اند.
 -۴دخیل ساختن رسانه ها جهت نشر و پخش اطالعات در مورد مسایل محیط زیست و شیوه های حفظ محیط
زیست.
 -۵تشویق و قدردانی از گ روه های جوانان و مردم که برای امرار معیشیت از شیوه هوای مسوتمر درآمود کوار
می گیرند.
 -۶حمایت از تالش های مردم که در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارند بورای کواهش خطورات و آمواده
گی در مقابل حوادث طبیعی.
 -۷توانمند ساختن جوانان تا آنها در موارد مانند اقلیم ،عدالت اقلیمی و استراتی ی های مربووط بوه آن منحیوث
بخش دوم از ارتباطات ملی کنوانسیون سازمان ملول متحود در موورد تغییورات اقلیموی و برناموۀ ملوی حفوظ
محیط زیست افغانستان اقدام نمایند.
 -۸کار با سازمان های رو به رشد جوانان افغانستان و روی دست گرفتن اقدامات عملوی در موورد طبعیوت و
همچنان راه اندازی برنامه ها جهت احیای محیط زیست در محیط آزاد مانند کوه ها.
 -۳حمایت از جوانان افغانستان به طور مستقیم تا آنها در روز های ملوی و بوین المللوی جونگالت ،زموین ،آب،
محیط زیست ،صلح ،اقتصاد سبز ،اقلیم و تنو زیستی نقش بازی کنند.
-۲۱ایجاد کمیتۀ عالی حفظ محیط زیست بین دولت و نهاد های جامعۀ مدنی
چارچوب تطبیق پالیسی
جهووت تطبیووق و هموواهنگی پالیسووی ملووی جوانووان و همچنووین بوورای نظووارت از اجوورآات ادارات ذیووربط دولتووی
چارچوب ذیل در پالیسی ملی جوانان در نظر گرفته شده است.
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الف :ادارات تطبیق کنندۀ پالیسی :پالیسم ی م ان ،ان شه  ،اس یازیهژ یا ،اسماعم س ،قسصاد ،فغا سسان
ژسان اداژت  ،ت، .ان پالیسما د س،قع پی ه اد ،د، ،غ ،اا،ئیین دسلیت س ،د، ،غ ییا دسلسیم شیه یهکین
فع یازیهژ یا ،قسصاد س ،اسماعم کن ات یژغا ییان یژغ س د ،ز یژغ ان ،ان  ،ت.
 -۱ادارات دولتی که در تطبیق پالیسی نقش دارند، :د، ،غ دسلسیم کیه د بیییم پالیسیم ی یم ان ،یان قی
د ،یییژ عیا هیییژ ،ز :ی یهییییت ،یییین ان ،یییان سز ،غ  ،العیییاغ س فایهییی ا سز ،غ ی یییا ا سز ،غ
صیالغ عالما سز ،غ عژلیها سز ،غ یالیها سز ،غ کا ا ،ین ،اسمیاعما ای ژ ،س ی ینلینا سز ،غ
ص ی ت عایییها سز ،غ ،ییین ز ییانا سز ،غ ییییا زت ع یییه ییین،د یمییژ ا ،د ،یاکییب ،حصییااها ،د،
یسییسقل  ،ا ییا ی ییما کمیسییینن یسییسقل ،صییالحاغ ،د ،س خییژیاغ ی ییما اا ییت عمیینیم اشیییت
شژ ما پن غ س کمیس ی م ،لمپین س ااا ،د، ،غ دسلسم.
 -۲نقش نهاد های جامعۀ مدنی در تطبیق پالیسی :اد یا اای ی ییژ م د یبح ی یم س ی یم ییسن ،هیژ
د بییم پالیسم ی م ان ،ان ق شاز مااهژ .دس ن مااهژت ان شا صالحیت اد یا اای یژ م د
کمیسینن عالم دسلسم کا غ ،ز بییم پالیسم ی م ان ،ان د بح ی م س دس ن د کمیسینن کیا غ
،ز بییم پالیسم ی م ان ،ان د بح ستات عضنات د ،ژ .اد یا اای ی ییژ م شیه  ،یاس یاحاغ
،ان پالیسم الش یاا ان  ،شا دسلت ،فغا سسان ،ز اام دس کمیسینن فن ،لذکا س ی یهیت ،ین ان ،ان
د بح ی م س ی م هکید یم کههژ س ین د حماات دسلت ،فغا سسان قا ،یم یا ژ.
ب :نظارت از تطبیق و هماهنگی پالیسی در سطح ملی :نظارت از تطبیق و هماهنگی توسط کمیسیون عالی
دولتی نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان تحت ریاست معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری صورت
می گیرد که در آن تمام ادارات ذیربط دولتوی بوه شومول دو تون بوه نماینوده گوی از نهواد هوای جامعوۀ مودنی
جوانان عضویت می داشته باشند .این کمیسیون مسوولیت نظارت کلی از تطبیق و هماهنگی پالیسوی ملوی
جوانان را در سطح ملی و محلی به عهده دارد.
رییس کمیسیون گزارش ادارات دولتی را در مورد تطبیق پالیسی سمع نموده و هدایات الزم را به ادارات
جهت بهبود امور صادر می کند .این کمیسیون از اجراآت خویش به مجلس شورای وزیران گزارش ارایه
می کند.
 -۱مجالس نوبتی کمیسیون :جهوت نظوارت از تطبیوق و همواهنگی پالیسوی ملوی جوانوان ،سومع گوزارش و
صدور هدایات الزم ،کمیسیون عالی دولتی نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان در هر سه ماه یکبوار
در مقر معاونیت دوم مقام عالی ریاست جمهوری تشکیل جلسه میدهد.
 -۲امووور داراشن ووی کمیسوویون :وزارت اطالعووات و فرهنووگ مسووؤولیت امووور داراالنشووای کمیسوویون عووالی
دولتی نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان را به عهده دارد.
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ج :نظااارت از تطبیااق و هماااهنگی پالیساای در سااطح محلاای :نظووارت و هموواهنگی در سووطح والیووات توسووط
کمیسیون نظوارت از تطبیوق پالیسوی والیتوی تحوت ریاسوت والوی صوورت موی گیورد کوه در آن تموام ادارات
ذیووربط محلووی بووه شوومول دو توون بووه نماینووده گو ی از نهوواد هووای جامعووۀ موودنی عضووویت مووی داشووته باشووند .ایوون
کمیسیون مسوولیت کلی از تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان را در سطح مرکز والیات و ولسوالی ها
دارد.
والیان گ زارش ادارات ذیربط را در مورد تطبیوق پالیسوی ملوی جوانوان سومع نمووده ،هودایات الزم را جهوت
بهبود امور صادر می کند .کمیسیون والیتی از اجراآت خویش به کمیسیون عالی دولتی نظوارت از تطبیوق
پالیسی ملی جوانان جوابده می باشد.
 -۱مجالس نوبتی کمیسیون :ا ت کا غ ،ز بییما یمایه م یالش ییاا یمع یب ،ش س ،ایا ،غ ش یژ
کمیسینن کا غ ،ز بییم س یمایه م پالیسم ی م ان ،ان د یبح ستایت د ییا ییات ا ییا د دفسیا
یل ا سه ییژیهژ.
س،لم
 -۲امووور داراشن ووی کمیسوویون :اا ییت یییا  ،العییاغ س فایه ی
کا غ ،ز بییم پالیسم د بح ستااغ  ،شه ع ژت د ،د.

یسیینسلیت ،ییین د، ،ت یا کمیسییینن

د :تخصیص بودجه به ادارات ذیربط :ادارات دولتی ،هنگامی که برنامه های خود را به وزارت مالیه جهوت
ترتیب بودجه عادی و انکشافی ارایه میدهند ،باید اولویت های پالیسی ملی جوانان را مدنظر گیرند.
ه :تخصیص بودجه به ادارۀ ناظر :معینیوت اموور جوانوان منحیوث ادارۀ نواظر از تطبیوق پالیسوی و هماهنوگ
کنندۀ پالیسی ملی جوانان باید منحیث واحد بودجوی مستقل در چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ بودجه
عادی و انکشافی خود را ،طبق اولویت های پالیسی ،برای سال ۲۹۳۹ه-ش آماده سازد.
بررسی تاثیرات پالیسی
تواثیرات پالیسوی ملوی جوانووان بوه اسواس شوواخص هوای انکشوافی اسووتراتی ی ملوی جوانوان انوودازه گیوری موی شووود.
تاثیرات پالیسی ملی جوانان بعد از تصویب پالیسی و استراتی ی تطبیقی آن در هر پنج سوال یکبوار انودازه گیوری
می شود .استراتی ی ملی انکشاف جوانان ضمیمۀ این پالیسی می باشد.

###
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