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نقشه اولویت دهی
ــهری شناســایی  ــی جوانــان ش چالــش هــای عمــده ای کــه در جریــان ورکشــاپ مل

ــر  ــه ه ــد مرتب ــه چن ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــبی نش ــدازه نس ــه در آن ان ــده، ک گردی

ــت. ــه اس ــر یافت ــش تذک چال

در ایــن مقالــه چالــش هــا و فرصــت هــای جوانــان شــهری در افغانســتان مطالعــه میشــود.  و ارزیابــی هــا نشــان میدهــد  کــه جوانــان نــه تنهــا بــه 
فرصــت هــای اشــتغال و معیشــت نیــاز دارنــد بلکــه بــه شــناخت و میکانیــزم هــای عملــی بــرای اشــرتاک آنهــا در فعالیــت هــای  مدنــی شــهری در تصمیــم 
گیــری هــا  نیــز رضورت دارنــد. چالــش هــای جوانــان افغانســتان بــه شــکل برجســته بیــان شــده اســت. عالوتــاً، در آن بــه صــورت مختــر اولویــت هــای 
جوانــان طــوری کــه در ورکشــاپ ملــی جوانــان شــهری در کابــل در فــروری 2016 میــالدی بیــان گردیــد و در آن ســه اقدامــی کــه بــه اولویــت هــای عمــده 
 )USP( میپردازنــد، ارایــه شــده اســت. در مجمــوع چینیــن پیشــنهاد شــده اســت کــه ســهمگیری جوانــان بــه یــک بخــش عمــده برنامــه همبســتگی شــهری

مبــدل گــردد. 
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جوانان در افغانستان
افغانســتان، کــه تقریبــاً 80% نفــوس آن زیــر 35 ســال قــرار دارد، یکــی از کشــور هایکــه 

بیشــرتین نســل جــوان را در جهــان دارا میباشــد.1 بــا ایــن حــال، جوانــان کــه در شــهر 

هازندگــی میکننــد بــه اشــکال مختلــف بــه شــمول دسرتســی بــه کار، تعلیــم، خدمــات 

بنیــادی، محــالت عامــه و محــالت تفریحــی و اشــرتاک در حکومتــداری و تصمیمگیــری 

ــذاری روی  ــر گ ــت تأثی ــی و فرص ــور منایندگ ــن حض ــد. نداش ــده ان ــاخته ش ــروم س مح

ــط  ــازی  محی ــود و بهس ــاف، بهب ــا در انکش ــت ت ــده اس ــث ش ــا باع ــری ه ــم گی تصمی

ــه ایــن ترتیــب شــهر  ــان کمــرت اولویــت داده شــود. ب ــه نیازمنــدی هــای جوان شــهری ب

هــا بــه طــور فزاینــده بــه محــالت نامســاعد بــرای جوانــان مبــدل شــده انــد. در رشایــط 

کنونــی، جوانــان در شــهر هــای افغانســتان امکانــات کمــی بــرای تغییــر وضعیــت شــان 

یــا ســهمگیری فعــال در شــکل دهــی آینــده خــود و کشــور در اختیــار دارنــد. بنابرایــن، 

ــل  ــرای ح ــتغال ب ــاد اش ــر از ایج ــرای فرات ــالش ب ــی ت ــه، یعن ــه جانب ــک روش هم ــه ی ب

ــه  ــاز اســت. ب ــد، نی ــا آن مواجــه ان ــان افغانســتان ب ــه در حــال حــارض جوان بحــران  ک

وســیله ســهمگیری جوانــان، امیــد بــرای فرصــت هــای آینــده ایجــاد خواهــد شــد.

تغییر به وسیله عمل: بسیج جوانان
جوانــان مهمرتیــن قــوه تحــرک و منبــع بــری یــک جامعــه میباشــند. بنابرایــن، حکومت 

هــا و جوامــع شــهری بایــد جمعیــت جوانــان خــود را منبــع  بداننــد نــه یــک مشــکل کــه 

بــه انکشــاف شــهر هــا کمــک خواهنــد کــرد، . بــر خــالف تصــور معمــول کــه جوانــان 

ــا ارزش در  ــتان رشکای ب ــان افغانس ــد جوان ــد، بای ــع میدان ــد مناب ــروه نیازمن ــک گ را ی

ایجــاد شــهر هــای مرفــه و آرام  باشــند. بایــد ایــن تغییــر در طــرز فکــر بــا یــک سلســله 

اقداماتــی کــه بــه جوانــان اجــازه میدهــد تــا در جامعــه ای کــه زندگــی میکننــد اشــرتاک 

و در آن ســهم خــود را ادا مناینــد، همــراه باشــد.

ــان شــهری تحــت رهــری رشکای  ــی جوان ــک ورکشــاپ مل ــالدی ی ــروری 2016 می در ف

اصلــی برنامــه آینــده شــهر هــای افغانســتان )FoAC( بــا معینیــت امــور جوانــان برگــزار 

ــه   ــتند ک ــرتاک داش ــان اش ــن از جوان ــش از 200 ت ــه در آن بی ــاپ ک ــن ورکش ــد. ای گردی

بخشــی از سلســله ورکشــاپ هــای مشــورتی برنامــه ملــی اولویــت هــای شــهری بــوده  

کــه. برنامــه ملــی اولویــت هــای شــهری یــک اقــدام بــه رهــری دولــت میباشــد. اولویــت 

هــای راهــردی بــه ســطح پالیســی و پــالن در بخــش هــای حکومتــداری، مســکن 

ــیله  ــه وس ــده ب ــرتاک کنن ــان اش ــد. جوان ــد ش ــایی خواه ــا شناس ــهر ه ــاد در ش و اقتص

ــا آن مواجــه انــد بــه  مباحثــات گروهــی چالــش هــای عمــده ای را کــه در شــهر هــا ب

شــمول نبــود اشــتغال، فرصــت هــای ســهمگیری در اجتــامع و دولــت شناســایی منودنــد 

)بــه ســتون مقابــل مالحظــه شــود(.

در ذیــل اقدامــات راهــردی عمــده بــرای بخــش عمــده اولویــت هــا کــه توســط جوانــان 

اشــرتاک کننــده در ورکشــاپ شناســایی شــده اســت ارایــه شــده اســت.

1. اشتغال: تفکر فراتر از ایجاد کار های معمول
ــا آن رو  ــان افغانســتان ب ــش هــای میباشــد کــه جوان ــن چال ــکاری یکــی از مــرم تری بی

بــه رو میباشــند. ایــن موضــوع هــم در نتایــج حاصلــه از ورکشــاپ و همچنــان در یــک 

مطالعــه جدیــد کــه در آن 70% اشــرتاک کننــدگان بیــکاری را بزرگرتیــن چالــش در برابــر 
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جوانــان در افغانســتان دانســتند، بازتــاب یافتــه اســت.2 فشــار اجتامعــی و اقتصــادی ناشــی 

ــه وســیله ایــن حقیقــت کــه اکــر دخــرتان و پــران  ــکاری و کارگــران بــی بضاعــت ب از بی

جــوان بایــد بــرای تأمیــن معیشــت خانــواده هــای شــان عایــد بــه دســت آورنــد، تشــدید 

شــده اســت. همچنــان نبــود گزینــه هــای معیشــتی خطــر کشــیده شــدن بــه طــرف گــروه 

هــای شورشــی، ویــا بــرای تعــداد زیــاد کســانی کــه در افغانســتان بــرای شــان کــدام آینــده 

منــی بیننــد، مهاجــرت بــه خــارج از کشــور، را افزایــش میدهــد کــه باعــث »فــرار مغــز هــا« 

از جامعــه افغانســتان میگــردد. 

تنهــا بــه وســیله ایجــاد کار هــای معمــول بــا چالــش بیــکاری مقابلــه شــده منیتوانــد؛ ایجــاد 

راه هــای انکشــاف مهــارت هــا و بهبــود معیشــت بــرای جوانــان میتوانــد آنهــا را تــا حــدی 

ــود دور  ــدی را از خ ــا امی ــاس ن ــته و احس ــرتول داش ــان کن ــده ش ــا روی آین ــازد ت ــادر بس ق

ســازند، بــه ایــن ترتیــب یــک انــدازه اثــرات منفــی بیــکاری را خنثــی مناینــد. ایــن موضــوع 

بــه ویــژه در شــهر هــا صــدق میکنــد. 

ترویــج کارآفرینــی یــک اقــدام بنیــادی بــرای بهبــود معیشــت جوانــان میباشــد. میتــوان مراکز 

رشــد تجــارت را بــرای تشــویق و تســهیل در آغــاز تجــارت و رشکــت هــای کوچــک و متوســط 

ایجــاد منــود.3 عــدم دسرتســی بــه رسمایــه یــک مانــع عمــده در برابــر جوانــان بــرای انجــام 

تجــارت میباشــد و مــودل فعلــی اکــر کارآفرینــان غیــر رســمی، کــه از طریــق خانــواده هــا 

و شــبکه هــای اجتامعــی حامیــت مالــی و اســتخدام کارمنــدان خــود را حاصــل مینامینــد، از 

پایــداری برخــوردار نیســت. بنابرایــن بایــد حامیــت مالــی عامــه )دولتــی( بــرای آغــاز تجــارت 

ــن کار  ــج گــردد. ای ــی تروی ــا کارآفرین و رشکــت هــای کوچــک و متوســط دســتیاب باشــد ت

از طریــق قرضــه هــای میکروفاینانــس، ســایر تدابیــر اعتبــاری، و ایجــاد بانکــداری اســالمی، 
کوپراتیــف هــای مالــی یــا بانــک هــای تجــاری انجــام شــده میتوانــد.4         

آمــوزش حرفــوی و کارآمــوزی جوانــان را میتــوان بــرای رســیدگی بــه کمبــود نیــروی کار بــرای 

شــغل هــای فنــی افزایــش داد. در شــهر هــای افغانســتان، مراکــز متعــدد آمــوزش حرفــوی 

وجــود دارد کــه در آنهــا جوانــان میتواننــد مهــارت هــای فنــی را از قبیــل ترمیــم موبایــل، 

نجــاری، خیاطــی و نلدوانــی بیاموزنــد. 

2. سهمگیری جوانان: جوانان امروز به حیث رهران فردا

ســهمگیری بــه حیــث یــک حــق بنیــادی بــری شــناخته شــده اســت. ایــن موضــوع یــک 

ــهمگیری  ــن س ــن، تأمی ــد. بنابرای ــوق میباش ــایر حق ــدن س ــرآورده ش ــرای ب ــی ب ــل اساس اص

ــال  ــردد. مث ــدل گ ــت عمــده مب ــک اولوی ــه ی ــد ب ــری بای ــد هــای تصمیمگی ــان در رون جوان

ــای  ــه ه ــا، برنام ــیمینار ه ــی، س ــای دولت ــاپ ه ــامل ورکش ــان ش ــهمگیری جوان ــای از س ه

ــن طــرق ســهمگیری مســتلزم  ــد. ای ــان میباش ــی جوان ــای مدن ــن ه آگاهــی دهــی و کمپای

ــد.  ــردم میباش ــات و م ــت، مؤسس ــب دول ــال از جان ــهیل فع تس

ایجــاد شــورا هــای انکشــافی جوانــان یــا کمیتــه هــای فرعــی جوانــان منحیــث بخشــی از 

برنامــه همبســتگی شــهری میتوانــد یــک وســیله قدرمتنــد بــرای تســهیل ســهمگیری جوانــان 

باشــد. دولــت افغانســتان بــرای بیــش از یــک دهــه از طریــق شــورا هــای انکشــافی محــل 

ــرای  ــه حیــث یــک چهارچــوب ب ــد، و از شــورا هــای انکشــافی محــل ب ــا مــردم کار میکن ب

جلســه آمــوزش حرفــوی بــرای زنــان. آمــوزش حرفــوی میتوانــد نقــش مهمــی در ارتقــای ظرفیــت زنــان و 

محــو موانــع جنســیتی داشــته باشــد.

ــول در شــهر هــای  ــک منظــره معم ــد ی ــازی میکنن ــال ب ــی فوتب ــه در جــاده هــای خال ــران جــوان ک پ

افغانســتان اســت. یــک پــروژه بالقــوه بــرای جوانــان میتوانــد ایجــاد ســاحات ورزشــی در محــالت باشــد.  

مــردم جهــت ســازماندهی، پالنگــذااری و تطبیــق آمــوزش حرفــوی، بهبــود محــالت مســکونی 

ــق شــورا هــای انکشــافی  ــد. از طری ــردم اســتفاده مینامی ــن م ــات بی و وســیله حــل منازع

ــا پــروژه هــای مشــخص را اولویــت  محــل بــه مــردم یــک میکانیــزم فراهــم شــده اســت ت

بنــدی منــوده و بــرای شــان منبــع مالــی جســتجو مناینــد، و بعــداً پــروژه هــا را تطبیــق کننــد 

. شــورا هــای انکشــافی محــل از طریــق برنامــه هــای شــهری از قبیــل برنامــه همبســتگی 

ملــی )NSP(، برنامــه همبســتگی کابــل )KSP( و برنامــه زیربنــای شــهری بــه رهــری مــردم 

)CLUIP( ایجــاد گردیــده انــد کــه موفقیــت آنهــا مؤثریــت شــورا هــای انکشــافی محــل را 
در تطبیــق پــروژه هــا از طریــق ســهمگیری فعاالنــه مــردم نشــان داده اســت.5

شــورا هــای انکشــافی محــل در شــکل دهــی زیربنــای مالــی و اجتامعــی شــهری 

افغانســتان نقــش اساســی داشــته اســت. بــر مبنــای آن، برنامــه آتــی همبســتگی شــهری 

ــه  ــی گســرتش میدهــد. ب ــه ســطح مل ــودل شــورا هــای انکشــافی محــل را ب )USP( م

ایــن ترتیــب، برنامــه همبســتگی شــهری فرصتــی اســت تــا جوانــان بــه طــور مســتقیم 

در رونــد تصمیــم گیــری در مناطــق شــهری ذیدخــل ســاخته شــوند؛ برنامــه همبســتگی 

ــه  ــد ب ــه، میتوان ــق برنام ــان در طــرح و تطبی ــزم جوان ــه وســیله ادغــام میکانی شــهری ب

حیــث یــک وســیله قدرمتنــد بــرای جوانــان عمــل منایــد تــا روی انکشــاف جوامــع شــان 

اثــر گــذار بــوده و آینــده خــود را بــه دســت گیرنــد. میکانیــزم جوانــان میتوانــد بــه دو 

شــکل باشــد: شــورا هــای انکشــافی جوانــان یــا کمیتــه هــای فرعــی جوانــان در شــورا 

هــای انکشــافی محــل.

ــل  ــافی مح ــای انکش ــورا ه ــد ش ــاختار آن مانن ــه س ــان ک ــافی جوان ــای انکش ــورا ه ش

میباشــد متشــکل از مناینــدگان جوانــان اســت کــه وظیفــه شــان پالنگــذااری و تطبیــق 

برنامــه هــای میباشــد کــه بازتــاب دهنــده نیازمنــدی هــا و اولویــت هــای جوانــان اســت. 

ماننــد شــورا هــای انکشــافی محــل زنــان، کــه در آن هــا ارتقــای ظرفیــت زنــان از طریــق 

ســهمیگری صــورت میگیــرد، در شــورا هــای انکشــافی جوانــان بایــد بــه جوانــان اجــازه 

داده شــود تــا نظریــات و پــروژه هــای خــود را ارایــه مناینــد. خوبــی ایجــاد شــورا هــای 

انکشــافی جوانــان بــه شــکل مســتقل ایــن اســت کــه شــورا هــای مذکــور پــروژه هــای 

جوانــان را طــرح، اولویــت بنــدی و تطبیــق خواهنــد منــود، و بــه ایــن ترتیــب مشــخصاً 

بــه نیازمنــدی هــای جوانــان رســیدگی میشــود. بــا ایــن حــال، ایــن امــر مســتلزم میکانیزم 

هــای قــوی تــر بــرای جلوگیــری از ســلوک »تقابــل« بیــن شــورا هــای انکشــافی محــل و 

شــورا هــای انکشــافی جوانــان و جلوگیــری از رقابــت بــه خاطــر منابــع محــدود میباشــد. 

از جانــب دیگــر، کمیتــه هــای  جوانــان، در داخــل شــورا هــای انکشــافی تاســیس شــده 

موجــود خواهــد بــود و بــه حیــث وســیله متوجــه ســاخن رهــران اجتــامع بــه نیازمنــدی 

هــای جوانــان و تأکیــد روی اولویــت هــای جوانــان در پــروژه هــای پیشــنهادی عمــل 

خواهــد کــرد. امــا کمیتــه جوانــان بایــد بــه خاطــر نیازمنــدی هــا و اولویــت هــای جوانان 

ــغ و اعــامل  ــروژه هــای شــورای انکشــافی محــل تبلی در انکشــاف و اولویــت دهــی پ

ــد  ــان میتوان ــد آنچــه شــورا هــای انکشــافی جوان ــد مانن ــد، کــه ممکــن نتوان نفــوذ منای

روی جوانــان مترکــز داشــته باشــد، عیــن مترکــز را حاصــل منایــد. 



اشرتاک جوانان منحیث عامل ثبات

6 ‘Afghan graffiti artist strives to beautify Kabul’, Al Jazeera, 26. August 2015. 
http://www.aljazeera.com/blogs/asia/2015/08/afghan-graffiti-artist-strives-beau-
tify-kabul-150826090658859.html
7‘UN-Habitat One Stop Youth Centre Model’, UN-HABITAT 2015.

8 ‘Voice of Afghan Youth, PARSA, 2015. ‘http://afghanistan-parsa.org/voice-of-
afghan-youth/

3. محیط جوانان: افزایش دسرتسی جوانان در شهر

جوانــان در شــهر هــای افغانســتان بــه طــرق مختلــف از فضــای شــهری محــروم هســتند. بــه 

علــت نبــود راه هــای مناســب بــرای اولویــت دهــی نگرانــی هــای آنهــا، اکــراً نیازمنــدی هــای 

شــان در انکشــاف و توســعه مناطــق شــهری نادیــده گرفتــه میشــود. ایــن امــر بــه وســیله 

کمبــود ســاحات تفریحــی، محــالت بــازی، ســاحات ورزشــی بــرای اســتفاده جوانــان، بــه ویــژه 

زنــان و دخــرتان جــوان مشــهود اســت. بنابرایــن معمــوالً دیــده میشــود کــه جوانــان در جــاده 

هــا و قطعــات خالــی زمیــن در شــهر هــا بــازی میکنند.فرصــت هــای محــدود بــرای جوانــان 

در اجتــامع باعــث شــده اســت کــه جوانــان نتواننــد خــود را تبــارز دهنــد و حضــور شــان در 

اجتــامع زیــاد برجســته نیســت             . 

ــژه  ــه وی ــه در کل و ب ــپورت عام ــای ترانس ــه ه ــود گزین ــت کمب ــه عل ــان ب ــان جوان همچن

ــرای دخــرتان جــوان در قســمت رفــن بــه  ــه جنــدر، کــه مشــخصاً ب ترانســپورت مشــخص ب

مکتــب و دانشــگاه مشــکل آفریــن اســت، بــا محدودیــت جــدی در قســمت نقــل و انتقــال 

مواجــه انــد. محدودیــت هــای حمــل و نقــل پیامــد هــای زیــاد اجتامعــی اقتصــادی دارد و  

باعــث میگــردد تــا جوانــان و زنــان نتواننــد بــه اکــر ســاحات شــهر دسرتســی داشــته باشــند. 

مثال بین املللی: »مراکز واحد«
مراکــز واحــد بــه جوانــان فضــا هــای مصئــون و چندیــن کاره در شــهر هــا فراهــم مینامینــد 

تــا بــا هــم مالقــات منــوده و بــه معلومــات و منابــع الزم بــرای انکشــاف جوانــان دسرتســی 

حاصــل مناینــد.7 نخســتین مرکــز واحــد جوانــان در ســال 2003 میــالدی در شــهر نایروبــی 

توســط مؤسســه UN-Habitat در همــکاری بــا حکومــت محلــی ایجــاد گردیــد و برنامــه 

مذکــور تــا اکنــون بــه پنــج مرکــز شــهری در رسارس افریقــا گســرتش یافتــه اســت.

ــه  ــش را ب ــا و دان ــارت ه ــد مه ــان میتوانن ــا جوان ــه در آنه ــد ک ــی ان ــد محالت ــز واح مراک

دســت آورده و توانایــی هــای خــود را انکشــاف دهنــد. خدمــات مشــخص در هــر مرکــز 

ــل هــر و ورزش، ایجــاد  ــده بخــش  هــای از قبی ــر گیرن ــد در ب ــاوت اســت، و میتوان متف

اشــتغال، کارآفرینــی، خدمــات صحــی و تکنالــوژی معلوماتــی و ارتباطــات باشــد. ســاحات 

عمــده ای کــه مراکــز جوانــان روی آن مترکــز دارنــد عبــارت انــد از:

حکومتــداری: تشــویق ســهمگیری جوانــان در حکومتــداری شــهری و انکشــاف 	 

ــهری ــای ش ــی ه پالیس

فضــای مصئــون: فراهــم آوری یــک محــل بــرای دسرتســی جوانــان بــه فعالیــت هــای 	 

تفریحــی، خدمــات و معلومــات در یــک محیــط مصئــون

ســهمگیری جوانــان: کمــک بــه شــهر هــا در انکشــاف پالیســی هــا و راهــرد هــای 	 

جوانــان

رضاکاری: کمک در ایجاد فرهنگ رضاکاری بین جوانان در شهر	 

جندر: حامیت و رسیدگی به نیازمندی های زنان و دخرتان جوان	 

حضــور فزیکــی یــک مرکــز واحــد جوانــان یــک متمــم خــوب بــه شــهر هــای افغانســتان 

خواهــد بــود جایکــه  در حــال حــارض تعــداد خیلــی کــم محــالت دارا بــوده کــه جوانــان 

در آنجــا  یکدیگــر را مالقــات کننــد. چــون اکــراً پخــش معلومــات در مــورد برنامــه هــای 

زیباســازی شــهر از قبیــل نقاشــی هــای دیــواری یــک وســیله قدرمتنــد بــرای احیــای شــهری 

میباشــد کــه توســط جنــگ تعریــف شــده اســت. در افغانســتان جوانــان در جنــگ بــه دنیــا 

آمــده و بــزرگ شــده انــد، و ســاختامن هــای تخریــب شــده، دیــوار هــای حفاظتــی خاکســرتی 

رنــگ، پوســته هــای امنیتــی و جــاده هــای مســدود شــده بــا موانــع بــرای شــان عــادی اســت. 

بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده، و بــرای ایجــاد امیــد و اطمینــان، چندیــن پــروژه نقاشــی هــای 

ــن  ــه همی ــا ب ــا ســاخن شــهر اســت، ام ــزه آن زیب ــک انگی ــان دارد. ی ــل جری ــواری در کاب دی

انــدازه اشــتیاق بــرای بــه دســت آوردن شــهر و انســانی ســاخن محیــط اهمیــت داردطــوری 

کــه هرمنــد بــه نــام کبیــر مکمــل توضیــح میدهــد: »هنگامــی کــه یــک تصویــر را بــه روی 

دیــوار میکشــیم، دیــوار گــم میشــود و شــام در یــک فضــای جدیــد قــرار میگیریــد، ایــن بــرای 

مــن خیلــی مهــم اســت«6. در ایــن پــروژه، وی بــه افــرادی کــه از کنــار تصویــر هــا میگذرنــد 

قلــم نقاشــی را پیشــکش مینامیــد، و بــه ایــن ترتیــب مــردم عــادی را بــرای ابــراز یــک حکایــت 

متفــاوت بــرای شــهر یکجــا میســازد. جوانــان افغانســتان بــه وســیله پــروژه هــای از ایــن قبیــل 

فرصــت بــه دســت مــی آورنــد تــا یــک عالمــت مثبــت بــه روی محیــط خــود بگذارنــد و بــرای 

آینــده امیــد و خوشــبینی بــه میــان آورنــد. 

حامیــوی موجــود دشــوار اســت، طــرح چندیــن وظیفــوی مراکــز مذکــور میتوانــد در پخــش 

معلومــات راجــع بــه خدمــات و برنامــه هــای موجــود بــرای جوانــان در رسارس شــهر نیــز 

کمــک کننــده باشــد. 

بــه گونــه مثــال، خــط تلیفونــی صحــی، کــه توســط مؤسســه 

UNFPA و وزارت صحــت عامــه در ســال 2012 میــالدی آغــاز 

گردیــد، میتوانــد در ایــن مرکــز شــامل ســاخته شــود. جوانــان 

افغانســتان بــه ویــژه در برابــر مشــکالت صحــی، بــه شــمول ســوء 

ــت از  ــرای حامی ــد و ب ــر ان ــیب پذی ــدر، آس ــواد مخ ــتفاده از م اس

ــت. ــاز اس ــح نی ــات واض ــه اقدام ــر ب ــرض خط ــان در مع جوان

ــان افغانســتان  ــرای جوان ــه شــکل محــرم ب ــی ب ــی، خــط تلیفون ــن نگران ــه ای در پاســخ ب

معلومــات صحــی دقیــق و بــدون پیشــداوری و مشــوره متخصصیــن صحــی فراهــم 

مینامیــد. زنــگ زدن بــه ایــن شــامره رایــگان بــوده و خدمــات آن هــر روز بــه زبــان دری و 

پشــتو دســتیاب اســت. دوکتــوران بــه طیــف وســیعی از  پرســش هــا، از معلومــات ابتدایــی 

ــوزادان، تغــذی و  ــه مراقبــت از ن ــا معلومــات رجــع ب ــدن ت ــوغ و اعضــای ب ــه بل راجــع ب

حقــوق بــر پاســخ میگوینــد و در صــورت لــزوم مراجعیــن را بــه خدمــات مناســب صحــی 

ــی  ــرت خــط تلیفون ــا از دف ــن اســت ت ــی راجــع میســازند. در حــال حــارض ممک و حفاظت

صحــی بازدیــد بــه عمــل آورد، و ادغــام خدمــات آن بــا مرکــز واحــد میتوانــد ایــن خــط 

ــان بــه آن را افزایــش دهــد. تلیفونــی را بیشــرت قابــل دســرتس ســاخته و دسرتســی جوان

ــرای  ــان شــهر مــن«، ب ــوار »قهرمان ــر روی دی ــر مکمــل، نقــاش و همکارانــش در حــال ترســیم تصاوی کبی

تجلیــل از مــردم عــادی بــه حیــث قهرمــاان. 
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پروگرام آینده شهر های افغانستان FoAC مترکز خاص باالی انکشاف پروگرام های اولویت بندی ملی شهری داشته که انکشاف شهرهای 

افغانستان را دهه های آینده در اولویت قرار داده است. بخاطر متویل آن ،پروگرام آینده شهر های افغانستان 5 شهر بزرگ و 20 شاروالی 

های ولسوالی اسرتاتیژیک را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده است که معلومات دقیق و نظریات را جهت طرح پروگرام و پالیسی 

تهیه مناید.
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اشرتاک جوانان منحیث عامل ثبات

مسیر های آینده : 

	 تفکــر فراتــر از ایجــاد اشــتغال فــوری در هنــگام تــالش بــرای رســیدگی بــه مشــکالت جوانــان در شــهر هــا بــه وســیله دخیــل ســاخن جوانــان در رونــد هــای 

حکومتــداری شــهری، و ســهیم ســاخن آنهــا در تصمیــم گیــری. ایــن امــر مســتلزم بهبــود روابــط بیــن رشکای ذیربــط در رسارس حکومــت و همچنــان گــروه هــای 

جامعــه مدنــی خواهــد بــود؛

	 شــامل ســاخن جوانــان در برنامــه آتــی همبســتگی شــهری )USP(. ایــن امــر میتوانــد بــه شــکل ایجــاد شــورا هــای انکشــافی جوانــان یــا انجمــن هــای گــذر، 

یــا ایجــاد کمیتــه هــای فرعــی در شــورا هــای انکشــافی محلــی ذکــور و انــاث انجــام شــود. هــر یــک از اشــکال فــوق بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه  ایــن 

بخــش یــک چیــز ضمنــی نبــوده بلکــه یــک جــز اساســی در ســاختار برنامــه اولویــت هــای جوانــان اســت.

	 اتخــاذ اقدامــات مشــخص بــرای ترویــج و پــرورش فرهنــگ رضــاکاری جوانــان، در یــک میکانیــزم منظــم و ســازمان یافتــه کــه بــه انکشــاف مهــارت هــا اهمیــت 

داده و رهــری را ترویــج منایــد؛

	 غــور روی ایجــاد مراکــز واحــد بــرای جوانــان شــهری جهــت حامیــت از خدمــات و تســهیالت مربــوط بــه جوانــان، بــه شــمول آمــوزش حرفــوی و مراکــز رشــد 

رت تجا

توسعه فرهنگ رضاکاری

هرچنــد در حــال حــارض رضــاکاری در افغانســتان خیلــی مشــهور نیســت، رضــاکاری میتوانــد یــک 

ــان باشــد. رضــاکاری بــه وســیله  ــرای اســتقامت دهــی تــوان و قــوه ابتــکار جوان ــر ب وســیله مؤث

کار در جهــت هــدف مشــرتک میتوانــد در نزدیــک ســاخن جوامــع و شــهر هــا بــه وســیله دیــدگاه 

مشــرتک و زنــده ســاخن حــس مســؤولیت و تعلــق کمــک منایــد. طــوری کــه در پــروژه هــای محلی 

کــه در آن مــردم محــل بــا عرقریــزی و تــالش در تطبیــق پــروژه هــا ســهم میگیرنــد، یــا در محــالت 

مســکونی غیــر رســمی کــه در آن مــردم بــه همدیگــر در ســاخن خانــه هــای شــان در کنــار تپــه 

هــا کمــک میکننــد دیــده میشــود، فرهنــگ کمــک در شــهر هــای افغانســتان از قبــل وجــود دارد. 

بــه ایــن ترتیــب، تهــداب توســعه رضــاکاری قبــالً موجــود اســت. و طــوری کــه از نتیجــه ورکشــاپ 

ــان بــه رضــاکاری عالقمنــدی دارنــد امــا منیداننــد چگونــه و از کجــا  ــر مــی آیــد، جوان ــان ب جوان

ــاده  ــک راه س ــد ی ــاکاری میتوان ــان در رض ــهمگیری جوان ــرق س ــاد ط ــن ایج ــد. بنابرای ــاز مناین آغ

ــق  ــد از طری ــاد امی ــن حــال ایج ــع اجتامعی-اقتصــادی و در عی ــان در مناب ــزاری جوان ــه گ رسمای

ســهمگیری باشــد. 

مطالعه قضیه: صدای مردم افغانستان
ــی  ــو و تلویزیون ــه  رادی ــک برنام ــتان8 ی ــان افغانس ــدای جوان ص

اســت کــه بــرای منایــش دادن اســتعداد هــا، ابتــکارات و دیــدگاه 

هــای جوانــان در رسارس افغانســتان طراحــی شــده اســت. اینرنامــه  

توســط جوانــان ســارندوی افغانســتان انکشــاف داده شــده و 

ــرتان  ــدگاه دخ ــتان از دی ــع افغانس ــدن جوام ــرای دی ــده را ب بینن

ــه  ــا ب ــه ه ــله برنام ــن سلس ــد. ای ــوت مینامی ــوان دع ــران ج و پ

ــان گذاشــن داســتان هــا و تجــارب  ــان محلــی وســیله در می جوان

شــان و صحبــت راجــع بــه کشــور و آینــده شــان را فراهم میســازد. 

ایــن پــروژه بــه وســیله پوشــش رسارسی در کشــور، بــه حیــث منبــع 

الهــام بــرای جوانــان عمــل مینامیــد تــا جوانــان در جوامــع محلــی 

خــود ســهیم شــده و اطمینــان حاصــل مناینــد کــه تنهــا نیســتند.


