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با آنکه افغانستان یک کشوری در حال منازعه است و از جانبی از خشونتهای چهاردهه گذشته فاصله میگیرد ،بسیاری از جوانان
افغانستان در فعالیتهای مننی از رری جنب های اجتااعی ،آموزش و هاچنان صلح سازی از رری فعالیت هنری فعال هستنن.



انگیزه های درونی جوانان برای سهیم شنن در ساختن یک جامعه صلح آمیز و امن ،و حاایت و فرصتهایی که نهادهای غیر
دولتی فراهم ساخته است عوامل عانه در انگیزه دهی آنان برای انجام فعالیتهای مننی میباشن.



فقر اقتصادی فراگیر و بیکاری ،و هاچنان نگاه منفی اجتااع عوامل بازدارننه و موانعی هستنن که باعث میشود جوانان افغانستان
نتوانن بطور معنی دار در فعالیتهای مننی دخیل شونن.



بازیگران حکومتی و سایر گروهای یینف باین مشارکت معنی دار جوانان از ری های مختل را در سطح تصایم گیری و نهادهای
دولتی ضاانت کرده و در کنار آن ،باین از پیشرفت نظام آموزشی حاایت شود تا ازین رری سطح فقر بیکاری در جامعه نیز کاه
پینا کنن.

شبکه متحن جوانان صلح ساز ( )United Network of Young Peacebuildersبه هاکاری موسسه اننیشهوران در افغانستان،
موسسه  Together We Built Itدر لیبیا ،موسسه Youth Participation in Peace and Development-Sierra
 Leoneدر سریلئون و موسسه  Fundación Escuelas de Pazدر کلابیا ری جنوری تا دسامبر  ۲۰۱۸پژوه

حاضر را انجام

داده است که در آن بطور مقایسه ای فعالیتهای مننی جوانان در افغانستان ،لیبیا ،سریلئون و کلابیا تحلیل شنه است .این پژوه درصند
است تا از رری راهکار مبتنی بر شواهن ۱کاکی کرده باشن در پالیسیها و برنامههای مرتبط به صلح و امنیت .این پیشنهادات پالیسی یافتهها
و پیشنهادات  ۴۷گفتگو ۳ ،بحث گروهی و  ۵مصاحبه کلینی با جوانان ،اعضای دولت و نهادهای دونر در کابل ،هرات ،مزار ،بنخشان و
هاچنان جوانان مهاجر در ایران :تهران ،مشهن و قم میباشن.

معرفی
پسا  ۲۰۰۱حضور جوانان در افغانستان در عرصه های مختل اجتااعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی یک رونن رو به رشن بوده است .در کنار
این واقعیت که به لحاظ جاعیتی بخ

عانه نفوی افغانستان را ( )٪۶۳.۷جوانان تشکیل مینهن .۲چهار دهه جنگ و خشونت بی وقفه بطور

Evidence-based approach 1
UNFPA Afghanistan (https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15227) 2

عایقی زننگی جوانان در این کشور را تحت تاثیر قرارداده است .به رغم نق

مهم آنها در صلح و دولت سازی ،سیستم پنرساالری حاکم در

افغانستان مان از مشارکت معنی دار مننی و سیاسی جوانان شنه است.
با آنهم ،تعناد زیادی از جوانان در افغانستان از رری دادخواهی ،تعلیم ،رسانههای اجتااعی ،و هاچنان ابتکارات هنری راههای بنیلی برای
مشارکت اجتااعی ایجاد کرده انن .این اقنامات برخاسته از انگیرههای درونی آنها بوده است برای تغییر وضعیتی که هم بطور شخصی به آنها
صنمه میزنن و هم به اجتااعی که در آن زننگی میکننن .تقال برای معیشت و نگاه منفی یا عنم اعتااد جامعه نسبت به جوانان عواملی هستنن
که باعث کاستن از انگیزههای آنها ،زمان و کاستن از سطح تعلیای و دسترسی آنها به مشارکت میشود.
هنف اصلی این شرح پالیسی ارایه پیشنهادات مشخص به گروههای یی نف در افغانستان است غرض سهم گیری جوانان در صلح سازی
توسط افزای انگیزههای آنها و برداشتن موان صن راه فعالیتهای مننی جوانان.

زمینه
افغانستان خانه  ۳۶میلیون انسان متشکل از اقوام پشتون ،تاجک ،هزاره ،ازبک ،ایااق ،ترکان ،بلوچ و سایر اقوام میباشن ۳.جوانان ازین میان
بیشترین بخ

نفوس آنرا تشکیل مینهن که تخاین زده میشود  ۶۳.۷درصن مردم آن زیر  ۲۵سال سن دارد.

در سال  ۲۰۰۱ایاالت متحنه و همپیاانان اش رالبان را از قنرت کنار زد .بعن از آن حکومت جنین و قانون اساسی جنین تاسیس شن .هنوزهم
چال های عانه فراروی این کشور باقی ماننه است که باعث گردینه حکومت نتوانن ثبات پاینار و مشارکت هاگانی و هاه شاول در تصایم
گیریها را تامین کنن.
افغانستان از اوایل سال  ۲۰۱۸موج جنینی از حاالت توسط رالبان و سایر گروههای شورشی را شاهن بوده است که در آن بیشترین تعناد
غیرنظامیان توسط حاالت انتحاری و سایر عالیاتها کشته شنه انن.
در کنار این چال ها ،پیشرفتهای مثبتی هم صورت گرفته است .از جاله چهرههای جوانی که در ادارات دولتی استخنام شنه انن .در اگست
 ، ۲۰۱۸رییس جاهور افغانستان و رییس اجرایی از برگزاری پارلاان جوانان افغانستان در راستای ارزشهای دموکراتیک استقبال کردنن.

انواع فعالیتهای مننی به رهبری جوانان
بسیاری ازجوانان افغانستانی در فعالیتهای مننی دخیل هستنن ،بخصوص جوانانی که در شهرهای بزرگ زننگی میکننن و تحصیل کرده
هستنن .فعالیتهای مننی جوانان افغانستان را میتوان به کتگوریهای :فعالیتهای دادخواهی ،فعالیتهای آموزشی ،صلح سازی از رری
هنر و هاچنان کارهای مرتبط به انکشاف اجتااعی تقسیم بننی کرد.
با آنکه فعالیت های دادخواهی بیشتر در گفتگوها با پاسخ دهننگان این پژوه تکرار شنه است قابل یاد آوری است که این فعالیتها توسط
جوانان در قالب نهادهای جامعه مننی و سایر گروهای غیر رسای دنبال شنه است نه در قالب احزاب سنتی .فکر کردن ورای افتراقات قومی
و در نظر گرفتن مناف کالن اجتااعی از نظر پاسخ دهننگان این پژوه

اهایت اساسی دارد برای فای آمنن بر سیاستها مبتنی بر

هویتهای قومی و نژادی نسلهای رهبران گذشته کشور.
بعن از انتخابات سال  ،۲۰۱۴جنب های اجتااعی نیز در پاسخ به عنم اعتنای جکومت به جوانان و هاچنان بن تر شنن اوضاع امنیتی در
کشور شکل گرفت .از جاله میتوان از جنب تبسم ،جنب روشنایی و یاهم جنب رستاخیز تغییر نام برد که اکثرا توسط جوانان رهبری
میشن/میشود .در جون  ،۲۰۱۸گروهی از جوانان و مردم به رهبری محان اقبال خیبر  ۲۴ساله که خود دانشجو است صنها کیلومتر راه راه
از هلانن به کابل قنم زدنن تا درخواست شان را برای پایان جنگ  ۴۰ساله افغانستان به گوش هاه برساننن.
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با اینکه این حرکتها جوانان افغان را توانایی میدهن تا اعتراضات و خواستههای شان را بطور مسالات آمیز از حکومت مطالبه نااینن اما به
دلیل ربیعت ارگانیکی چنین اعتراضهایی و هاچنان فقنان سازماندهی موثر آنها از تاثیرات این حرکتها کاسته شنه و پایایی چنین
حرکتهای مسالات آمیز را کم تر میکنن.

«صلح توسط زور تامین نایشود ،فقط توسط درک متقابل حاصل میشود»
خانم جوان ،از بنخشان افغانستان
فعالیتهای مننی جوانان افغانستان در قالب آموزش نیز انجام میپذیرد .مثل باشگاههای مناظره برای شکل دادن به تحلیل انتقادی و یا فنون
سخنوری و بحث روی موضوعاتی چون حقوق زنان ،اهناف انکشافی پاینار و غیره .هاچنان جوانان افغانستان نق فعال در برگزاری
حلقههای کتابخوانی ،میزگردها ،ساپوزیم جوانان ،و یا برنامههایی که گفتگوهای میان نسلی را تسهیل میکنن دارنن .از جاله میتوان برنامه
شبیه سازی سازمان ملل متحن را نام برد که دراین اواخر جوانان افغانستان آنرا در شهرهای بزرگ برگزار میکننن .بسیاری از این برنامهها
توسط انجانهای دانشجویی در سطح مکاتب و دانشگاهها راه اننازی میشود و معاوال مستفین شوننگان این برنامهها جوانانی هستنن که به
آموزش رسای دسترسی دارنن.
برعالوه ،جوانان دینگاههای سیاسی و نقن و نظرات شان را از روش صلح سازی از رری فعالیتهای هنری نیز ابراز میکننن مثل نقاشیهای
خیابانی یا موسیقی هاراه با اشعار انتقادی.

عوامل انگیزه دهنده
رونن روبه رشن فضا برای فعالیت های مننی بعن از سقوط رالبان و تشکیل چارچوب قانون اساسی در  ۲۰۰۴زمینه را برای فعالیتهای مننی
جوانان در افغانستان فراهم کرده است .لیکن خشونت و ناامنی هاچنان ادامه یافته است .عامل اصلی از نظرپاسخ دهننه گان این پژوه
که به جوانان انگیزه میدهن برای فعالیتهای مننی ،تحرک درونی آنان است برای سهم گیری در تامین صلح و امنیت و هاچنان موضوعات
مرتبط به عنالت اجتااعی که بطور شخصی و جاعی آنان را متاثر ساخته است.
جوانان افغانستان تاایل برای کار با اجتااع و هم فکران شان در یک محیط امن را دارنن .آنان در جستجوی حس تعل و به رسایت شناختن
شان توسط اجتااع هستنن تا بتواننن هابستگی و هانلی را تارین کننن .در این پژوه جوانان افغانستان نیاز به برقراری ارتباط بیشتر با
مردم و شبکههای بزرگتر اجتااعی را ابراز کرده انن.
عامل انگیزه دهننه بعنی که بیشتر پاسخ دهننگان تکرار کرده انن فرصتها و حاایتهای تخنیکی توسط نهادهای مننی هستنن تا چشم
انناز آنها را در باره رشن شخصی و اشتغال آنان افزای دهن .جوانان پاسخ دهننه در این پژوه  ،فرصتهای آموزشی ،بورسیهها ،فرصتهای
میان فرهنگی و تبادل ،مواد آموزشی قابل دسترس و بطور عاومی حاایت جامعه بین الاللی از رری موسسات غیر دولتی را بعنوان عواملی
که زمینه را برای فعالیتهای مننی آنان فراهم ساخته انن یکر کرده انن.
افزای

دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت ،رسانههای جاعی و رسانههای بین الاللی محرکهای دیگری هستنن که منجر به فعالیتهای

مننی جوان در افغانستان میشود.

موانع
پاسخ دهننگان این پژوه فقر و بیکاری را بعنوان عامل اصلی بازدارننه فعالیتهای مننی جوانان بطور مکرر یکر کرده انن .تقال برای زننه
ماننن از انگیزهها ،زمان ،سطح آموزش و تحرک برای دخیل شنن در فعالیتهای مننی جوانان کاسته است .رشن نرخ بیکاری و وخامت
اوضاع امنیتی هاچنان باعث گردینه تا جوانان ،کشور شان را برای دنبال کردن فرصتهای بهتر ترک کننن.

عامل بازدارننه بعنی ،نگاه منفی اجتااع به جوانان است .جوانان گفته انن از سوی بزرگان جنی گرفته نایشونن ،نه تنها بزرگان به آنها اعتااد
نایکننن بلکه در برخی موارد مان از ابراز نظر آنان میشونن .این مسئله بخشی از آن ناشی از ارزشهای سنتی جامعه افغانستان میشود.
فعالیتها و عقاین آنان که خالف این نرمها باشنن نادینه گرفته شنه و رد میشونن.
از نظر پاسخ دهننگان این پژوه  ،تبعیض علیه اقلیتها و گروههای اجتااعی خاص عامل دیگر هستنن که از فعالیتهای مننی جوانان
افغانستان میکاهن .بعنوان مثال ،جوانان از تبعیض سیستااتیک دولت علیه گروههای خاص قومی یاد کرده انن که توسط سیستم سهایه
بننی قومی تشنین شنه است .عالوه براین ،زنان جوان به دلیل چیرگی هنجارهای اجتااعی ،فقنان استقاللیت مالی و هاچنان تحنینهای
گروههای شورشی که بطور خاص زنان را هنف قرار میدهنن با محنودیتهای بیشتری مواجه هستنن تا در فعالیتهای مننی سهیم شونن.

«خواست من از دولت این است تا جوانان را از گروههای قومی مختل متحن بسازد .اگر دولت
میخواهن صلح پاینار را تامین کنن نیازمنن بسیج هاه اقشار جامعه است»
پاسخ دهننه جوان از والیت هرات
با وجود افزای حضور جوانان در پستهای دولتی ،پاسخ دهننگان به این باور هستنن که این نق ها سابولیک هستنن .فساد و فقنان
پالیسیهای دولتی برای رسینگی به جوانانی که به حاشیه راننه شنه انن هاچنان موانعی هستنن صن راه مشارکت مننی آنان.
نهایتاً ،امنیت جوانان بطور فزایننه ای توسط حاالت انتحاری ،هنف قرار دادن تجاعات مننی و حاالت شورشیان به شهرهای بزرگ تهنین
میشود .بسیاری از جوانان از آیننه مبهم ،تروما و زخمهای التیام نیافته و نبود خنمات روانی در کشور رنج می برنن.

 .۱بازیگران دولتی ،نهادهای مننی و گروههای جوانان باین برای گذار از افتراقات قومی و موان جنسیتی در سطح حکومت محلی و
ملی تالش کننن.
 .۲دولت و نهادهای مننی باین برای تناوم رونن مثبت حضور روز افزون جوانان در دولت باهم هاکاری کننن .برای این مهم ،ضروریست
تا نق
یابن.

جوانان از تطبی کنننه پالیسیهای اداری به توانانن سازی آنها برای تاثیر گذاری در پروسههای دموکراتیک گسترش

 .۳بازیگران حکومتی و نهادهای دونر باین از مشارکت اقتصادی جوانان توسط توسعه برنامههای اقتصادی هاه شاول و جوان محور
حاایت کننن.
 .۴دولت باین در راستای آوردن اصالحات در نظام آموزشی تالش کرده و دسترسی جوانان به آموزشهای عالی با کیفیت را بهبود
ببخشن .اصالح برنامهی آموزشی باین مبتنی بر بهبود حقوق شهروننی ،ترویج ارزش های هم زیستی مسالات آمیز ،منارا و باز
بودن باشن.
 .۵جامعه جهانی و نهادهای مننی باین توسط حاایت مالی و مشوره تخنیکی از تاثیرگذاری و پایایی ابتکارات جوانان حاایت کنن.
هااهنگی بیشتر میان گروهای جوانان برای شکل دادن موثر پالیسیها و برنامههای ملی ضروی است.
 .۶دولت ،نهادهای جامعه مننی و جوانان در ساختن استراتیژی ملی برای تطبی قط نامه  ۲۲۵۰سازمان ملل متحن درباره جوانان،
صلح و امنیت باین باهم هاکاری کننن .با الهام از قط نامه  ۲۴۱۹شورای امنیت سازمان ملل متحن ،شرکت جوانان در گفتگوهای
صلح با رالبان باین در نظرگرفته شود.
 .۷دولت و نهادهای جامعه مننی باین میکانیزمها و برنامههای آموزشی را برای مشارکت فعالیتهای جوانان مهاجر افغانستان در
کشور میزبان تاسیس کننن .دولت ،نهادهای جامعه مننی و جوانان باین برای صلح پاینار باهم کار کننن تا زمینه بازگشت این جوانان
به کشور شان فراهم شود.
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