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زيرا هر شخص
ارزشمند است

جوانان افغانستان روز جهاني جوانان  )۲۱۱۲( ۱۹۳۱را با شعار ساختن يك دنياي
بهتر و همكار با جوانان تجليل مي نمايند.
كابل  ۲۲:اسد  ۱۹۳۱خورشيدي
معينيت امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ به همكاري صندوق جمعيت سازمان ملل
متحد ،از روز بين المللي جوانان در كابل ،با اشتراك جوانان از سراسر كشور
بزرگداشت به عمل آورد .درين همايش باشكوه كه در تاالر راديو تلويزيون ملي
داير گرديده بود ،معين امور جوانان وزارت اطالعات وفرهنگ آقاي تيمور شاه
اسحق زي فرمود " :موضوع گراميداشت از روز بين المللي جوانان در امسال()۲۱۰۲
 "،ساختن يك دنياي بهتر و همكار باجوانان" برگزيده شده است .اين شعار همه ي
ما را وا ميدارد تا با جوانان همكاري نموده و فعاليت هاي مان را جهت زنده
گي بهتر براي آنان معطوف داريم .معينيت امور جوانان معتهد مي باشد تا با
پسران و دختران جوان ،همكاري نزديك و متداوم داشته باشد و چالش هاي كه در
زنده گي فرا روي جوانان قرار دارند ،حل نمايد .بنا از همه ي نهاد هاي مسوول
 ،تقاضا دارم كه همكاري و همياري هميشگي با جوانان داشته باشند ،و به صداي
آنان گوش بسپارند و همكار آنان گردند".
مطابق به سالنامه ي احصايوي ،اداره مركزي احصاييه در سال  ،۰۹۳۰نفوس كشور
 ۲۲5.مليون نفر تخمين زده شده است .كه درين ميان درصدي زياد آن را جوانان
تشكيل ميدهد .از مجموع نفوس ذكر شده كشور ۶۲5۰ ،درصد را افراد كمتر از سن
 ۰.سالگي و  ۲۶در صد را افراد كمتر از سن  ۲.سالگي تشكيل ميدهند .با درنظر
داشت اين ارقام كه نشاندهنده ي بيشترينه ي جوانان در تركيب نفوس كشور است،
آشكار است كه آينده ي افغانستان وابسته به توانايي و رشد مهارت هاي جوانان
مي باشد.
از سوي ديگر فراهم شدن زمينه ها و فرصت هاي آموزشي و شغلي  ،خواست هر جوان
اين سرزمين است .كه در همايش گراميداشت از روز جهاني جوانان اشتراك ورزيده
اند .درين همايش تاكيد بيشتر  ،به اين رويكرد بود كه جوانان چگونه ميتوانند
در جامعه نقش عمده را بازي كنند و در جوامع كه در آن زنده گي مي نمايند ،
كمك كنند .و چسان همكاري متقابل نهاد هاي اجتماعي ،افراد و اشخاص ميتوانند
دنياي بهتر را براي جوانان به ارمغان بياورند.
"صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نيز ،رشد مهارت و توانايي هاي جوانان را در
اولويت هاي كاري خويش قرار داده است .صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ،بر
اهميت پايان تبعيض جنسي در مقابل دختران تاكيد مي نمايد .چون تبعيض جنسي و
مشكل صحت باروري  ،روياي دختران را براي آينده ي بهتر محدود ساخته  ،از
همكاري و نقش فعال آنان در جامعه مي كاهد .اين سازمان به بهانه ي تجليل از
روز بين المللي جوانان ،از همه ي شهروندان ،مقامات دولتي و نهاد هاي مسوول
ميخواهد تا در مقابل خشونت عليه زنان و رفع تبعيض جنسي ،با هم همكاري نزديك
و همه جانبه نموده تا شاهد دنياي بهتر به دور از تبعيض و خشونت جنسي عليه

زنان و به خصوص دختران جوان باشيم" .پيام الرنت زسلر ،نماينده صندوق جمعيت
سازمان ملل متحد در افغانستان.

پايان
تماس:
معينيت جوانان :سيد مصطفی سيدی :شمارهء تماس ،۳۹۰۱۱۲۱۰۱۱۱ :ايميل
smsaiedy448@yahoo.com
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد :احمدهللا امرخيل :شماره ،۳۹۰۱۱۲۰۹۲۹۲ :ايميل
amarkhil@unfpa.org

