د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ دﭘﺎره ﺳﭙﻮرت
ﭘﻪ ﻮوﻧ ﮐ ﺳﭙﻮرت د ﯾﻮه ﻣﻀﻤﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ – ﻟﻪ دې ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺨﻪ  ﺷﻤﯿﺮ
زده ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻧﻠﺮي .ﺧﻮ ﺳﭙﻮرت د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د
ﺑﺪﻧ ،ﺣﺮﮐﺘ او رواﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ دﭘﺎره زﯾﺎت ارزﺖ ﻟﺮي .د ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،د اﻟﻤﺎن
ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ د ﯾﻮه ﺗﺪرﯾﺴ ﻣﻀﻤﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د

ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﺳﭙﻮرت د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د
ﭘﺎره ﺳﭙﻮرت

وﺿﻌﯿﺖ

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻮ اﺟﺎزده ﻧﻪ درﻟﻮده ﭼ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او
ﺮﻨﺪه ﺗﻮﻪ ﺳﭙﻮرﺗ او ﮐﻠﺘﻮري ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي .ﻧﻦ ورځ ﺳﭙﻮرت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ وزارت
د ﺳﭙﻮرت او ﺑﺪﻧ روزﻧ رﯾﺎﺳﺖ ،ﭘﻪ
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﭘﻮﻫﻨ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ او ﺛﺎﻧﻮي زده
ﮐو د ﻣﻼﺗ دﭘﺎره د  GIZﭘﺮوﺮام ،ﭘﻪ
ﮐﻮﻟﻦ ﮐ د اﻟﻤﺎن د ﺳﭙﻮرت ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن

ﮐ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺳﺮﺮﻣﯿﻮ ﺨﻪ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯿي .ﺳﭙﻮرت ﻫﻢ د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن او ﻫﻢ
روان دﭘﺎره ﻮر دی او د ﺧﻠﻮ ﺗﺮﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او ﻮﻟﻨﯿﺰې اړﯾ ﻏﺘﻠ ﮐﻮي .ﺧﻮ
ﺳﭙﻮرت ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﯾﺎت ﺗﯿﻮرﯾ درﺳﻮﻧﻪ دي
او ډﯾﺮ ﻟ ﻋﻤﻠ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .زده ﮐﻮوﻧ د ﻋﻤﻠ روزﻧﯿﺰو د ﻣﻔﻮرو ،د ﻣﻬﺎل وﯾﺶ د

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ﺟﺪوﻟﻮﻧﻮ ،د ﺗه او ﻣﺴﻠ ﻮوﻧﻮ او ﻫﻤﺪاراز د ﺳﭙﻮرﺗ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او ﺣﺮﮐﺘ
ﺳﭙﻮرﺗ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﻮوﻧ ﮐﻮﻻی ﺷ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ
ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻮاﻧﻮ ﻮ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﭙﻮرﺗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﺸ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮﻻی ،د ﺳﭙﻮرﺗ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﯾﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎی ﻏﻮره ﮐي.
ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﻧﺠﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮوﻧ ﺳﭙﻮرﺗ ﻟﻮﺳﺖ اﻣﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐي .ﭘﻪ دې اړه د ﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐ د ﺳﭙﻮرت د ﻟﻮﺳﺖ دﭘﺎره
ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻧﺼﺎب د زده ﮐو ﭘﻪ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻠﯿي.
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺎﯾﻠ

 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
,
 :Provincesﺑﻠﺦ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ د
ﺳﭙﻮرﺗ ﭘﯿﺪاﻮژﯾﻮ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ زده ﮐو ﮐ د
ﺳﭙﻮرت د ﻣﻀﻤﻮن دﭘﺎره د ﺗﻌﻠﯿﻤ
ﻧﺼﺎب ﺗﺪوﯾﻨﻮل
 :Overall termﮐﺐ  – ۱۳۹۴ﻟﯿﻨﺪۍ
۱۳۹۷

د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ د ﺳﭙﻮرت ﭘﯿﺪاﻮژﯾ
ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻮ :د ﭘﻮﻫﻨ وزارت د ﺑﺪﻧ روزﻧ د رﯾﺎﺳﺖ ﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮ ﻮوﻧﻮ د دوو
ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ زده ﮐل ﭼ ﺳﭙﻮرت د ﺷﺨﺼﯿﺖ د ودې د وﺳﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
وﻣﻨ او ﺳﭙﻮرﺗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻮوﻧﯿﻮ د ﺎﺋﯿﺰو ﺷﺮاﯾﻄﻮ او ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ
ﺳﻤﻮن ورﮐي .د ﺗﻮپ ﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﺒﺎل او واﻟﯿﺒﺎل ﺗﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻮه.

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Sport for
Development in
Afghanistan

ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﭙﻮرﺗ ﻮوﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻫﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯿدوي .د اﺗﻮ
ﺳﭙﻮرﺗ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ د  ۳۸ﻮوﻧﯿﻮ ۷۸
ﻮوﻧ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ وروزل ﺷﻮل .ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻦ ﮐ د اﻟﻤﺎن د ﺳﭙﻮرت
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻋﻠﻤ ﭘﻠﻮه د ﻧﻮﻣﻮړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺘﯿﺎ وﮐه .ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دا راز

(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-S4D-d-7_Pashto.pdf

اړﯾﻪ

ﺳﭙﻮرﺗ روزﻧﯿﺰو اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻼن اوس ﻣﻬﺎل د ﺟﻮړﯾﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ دی .ﭘﻪ

ﻣﺮﺗﻀ اﻣﺎﻣ GIZ GmbH ﺳﭙﻮرت د

ﻣﻀﻤﻮن ﮐ روزﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟ ده د راز راز ﺣﺮﮐﺘ ﻟﻮﺑﻮ او د ﺗﻮپ د ﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘ د ﭘﺮوژی ﻣﺪﯾﺮ
morteza.emami@giz.de

ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ او ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ۲۰ ﺗﺠﺮﺑﻮي ﻮوﻧ ﭼ د ﻫﻐﻮی ﻮوﻧ د ﺳﭙﻮرت ﭘﻪ
ﺳﭙﻮرﺗ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮل .ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۷۰۰۰زده ﮐﻮوﻧ د ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮي ﺳﭙﻮرﺗ
ﭘﺮوﺮام ﺨﻪ ﻫﻤﺪا اوس ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
د اﻟﻤﺎن‐اﻓﻐﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د
ﻮوﻧﻮ د روزﻧ زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﯿﻮاد راﺗﻠﻮﻧ
ﻮوﻧ ﺧﭙﻠ زده ﮐې ﮐﻮي .د دې د ﭘﺎره ﭼ د ﺳﭙﻮرت ﻣﻀﻤﻮن د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ
ﻮوﻧﯿﻮ د ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ زده ﮐو ﻧﻮی ﺷﺎﻣﻞ ﺷ ،د  ۲۰۱۶ﮐﺎل د ﻣ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐ د
ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ د اړﺗﯿﺎوو ﭘﺮﺑﻨﺎ ﯾﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻧﺼﺎب د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ ﻮوﻧﯿﻮ دﭘﺎره ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮ ﭼ د
ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻮﻟ ﻧۍ ﺳﭙﻮرﺗ او ﺣﺮﮐﺘ ﻟﻮﺑ ﮐﺎرول ﮐﯿي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺎﺋﯿﺰو اﻣﺎﻧﺎﺗﻮ او د ﻮوﻧﯿﻮ د ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل ﮐﯿي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧ ﺎم ﮐ د ﺣﺮﮐﺘ او ﺳﭙﻮرﺗ ﭘﯿﺪاﻮژۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ اړوﻧﺪه ﺗﺪرﯾﺴ ﺗﻮﮐ د ﯾﻮې
درﺳ ﭘﺮوﺮام دﭘﺎره ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﯿي.

