نشست خبری فعالین جوان صلح
در ارتباط به قطعنامهی  ۲۲۵۰شورای امنیت سازمان ملل متحد
«جوانان ،صلح و امنیت».
هدف :نشست خبری در ارتباط به قطعنامه  ۲۲۵۰شورای امینت
سازمان ملل متحد در مورد "جوانان ،صلح و امنیت "شورای
امنیت سازمان ملل در  ۹دسمبر  ۲۰۱۵قطع نامه  ۲۲۵۰را در
ارتباط به "جوانان ،صلح و امنیت" به تصویب رساند .قطع نامه
" جوانان ،صلح و امنیت" به نقش سازنده و موثر جوانان در
پروسه های اعمار صلح و تامین امنیت و به پذیرش نقش جوانان
در سطوح پالیسی سازی و تصمیم گیری در سطح نهادهای کالن
دولتی و نهادهای بین الملی تاکید می کند .این قطعنامه
دولت ها و نهادهای ملی و بین الملی را تشویق می کند تا
زمینه الزم را برای حضور جوانان در سطح پالیسی سازی و
تصمیم گیری فراهم کنند .دادخواهی برای تصویب قطعنامه
"جوانان ،صلح و امنیت" یک روند بین الملی بود که بیش از
 ۷۰نهاد بین الملی در کشورهای مختلف و نماینده گان این
نهادها در سطح جلسات سازمان ملل برای حدود سه سال برای
تصویب آن دادخواهی کرده اند که "اندیشهوران" با جمعی از
نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز جز این نهادها می باشد.
خواست ها:
 .1تطبیق مواد قطعنامه "جوانان ،صلح و امنیت" از سوی
حکومت.
 .2مساله جوانان برای حکومت امر حاشیه ای بوده و در
اولویت کاری حکومت نبوده است .ما جوانان خواهان فراهم
کردن زمینه ساختاری برای حضور جوانان در نهادهای
حکومتی در سطح پالیسی سازی و تصمیم گیری هستیم.
 .3جوانان افغانستان یکی از عمده ترین اهداف گروههای
شورشی برای سربازگیری از این قشر بوده است دولت باید
راهکار های موثری برای مقابله با خشونتِ بنیادگرایی و
افراطیت را بطور فوری روی دست گیرد.
 .4به رسمیت شناختن نقش موثر جوانان در زمینه صلح پروری
و تامین امنیت و حضور نمایندگان جوانان در گفتگوهای
صلح.
 .5نهادهای بین الملی فعال در افغانستان حمایت مالی و
تخنیکی شانرا با موسساتی که توسط جوانان اداره می
شوند ،بیشتر کنند.

