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 سرلیک: هغه ارزښتونه چې موږ ورسره شریکوو 
ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  

ژبه  پښتو  نیمه ورځ  کوچني ګروپونه  2 1 1  

 

فیدریکا موګیریني ،د بهرنیو چارو عالي نماینده،د اروپایي اتحادیې شخړو هوارولو لپاره   لنډیز: 

اروپایي اتحادیې ستراتیژي پدې وروستیو کې د دولت په کچه د فرهنګي  د  )ډیپلوماتیک( الره ده.

شخړو د حل لپاره پلي شوې،په ځانګړي توګه د سربیا او کوسوو تر مینځ ، د ملګرو ملتونو د  

ماموریت لخوا السته راوړنو څخه غوره پایلې سره.داروپایی اتحادیې نوی فعال چلند د اروپایی  

"د نازک ستونزو څخه ډډه   یتونو ته د ادغام او انسجام پالیسي غزول دي؛ اتحادیې له پولو بهر موقع 

پرځای یې ، دا د منلو وړ تخنیکي او   کولو او په کوم بل تمرکز کولو سره پرمختګ هڅه نه کوي؛ 

(.د اروپایي  2017ډویل ج ،  -ورځني پریکړو ته د شخړو حل کولو هڅه کوي ")ویسکوکا جی  

 اتحادیې په پولو کې ، 

نوي فعالیت د ښار داخلي سیمو کې د مخ په ودې کلتوري ټولنو اړتیاو پوره کولو لپاره تطبیق کیدی  

د ژبې او عمل په ایښودلو او پریکړې په بل    د دې په وینا "عجیبتیا د بدلون په وړتیا کې دي شي ،

  - ")ویسکوکا  ډول ژباړلو سره اختالف.د دریمې ډلې مداخلو څخه مننه جوړښتونو ته مالتړ چمتو کول 

(. او موافقتنامې یوازې هغه وخت السرسی کیدی شي چې ښکېلې خواوې مداخله  2017ډویل ج ، 

د شخړې مدیریت موضوع سره نږدې   2فعالیت  وکړي او د ورته ارزښتونو سیسټم شریک کړي. 

 کې په ګوته شي: هغه ارزښتونه چې موږ یې نشو شریکولی.  3تړاو لري کوم چې به په فعالیت 

داروپایي اتحادیې نوی فعالیتونه؛ حساس مسایل ډیزاین کړئ؛ د دریمې ډلې اسانتیا شریک   یدي ټکي:کل

 شوي ارزښتونه. 

هدفونه:د فعالیت هدف د ارزښت په اساس د اروپایی تابعیت ترویج کې دخلکو متحرکاتو سره برخه  

کول او د اوږدمهاله  اخیستونکو ته پیژندل دي.د زاړه سولی او جواز سنګیوینس ځای په ځای 

 اوسیدونکو او نوي راغلو دواړو لپاره د ټولنیز خوندي چاپیلایر تضمین. 
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 اخیستونکي:  برخه 

 د مسلکي روزنې ښوونکي ، ښوونکي ، د ښوونځي په ټولو کچو ښوونکي. 

برخه اخیستونکي ته به د ارزښتونو لیست سره یو شیټ چمتو   دوه ساعته د ټولګي ناسته. توضیحات:

شي.لومړی ، دوی به د فکر کولو غوښتنه وکړي او په پایله کې به هغه ارزښت روښانه کړي چې د  

ګټه اخیستونکو کلتور معرفي کوي ، بیا د دوی د ګټه اخیستونکو د منزل کلتور سره ورته کار وکړي  

 )د مثال په توګه یو ملګری هیواد(. 

ه باید برابر وي؛ دا به د دریمې ډلې لخوا  په نهایت کې ، د مختلف کلتورونو پورې اړوند ارزښتون

شریکو ارزښتونو لیست رامینځته کولو ته الر هواره کړي ، کوم چې به د څو کلیوالي ټولنې لخوا  

برخه    20شریک شوي پیښو لپاره اساس چمتو کړي.په پالرمو )سیسډم( کې د کوچنۍ کچې ازموینې )

 واړه ، باور ، ښکال ، کلتور دي. اخیستونکي( ښودلې چې بنسټیز ارزښتونه کورنۍ ، خ 

ښه بشري کیسې نوښت لخوا ثبت شوي ، د ځایی ژوند   EU-UNد لوړې کچې تجربې ، چې د 

 معیارونو کې د پام وړ زیاتوالی ښودلی. 

 

د لیکلو مواد ، د کاغذ شیټونه ، فلیپ چارټ ، د کثیر رنګه کاغذونو سره پریزنټشن قضیه ، د  توکي:

 بلیټین تختې. 

انفرادي انعکاس   30لږترلږه اوریدل / لوستل ناستې + د  15د فعالیت په موضوع کې طریقه:

 انعکاس / ورکشاپ ناستې.  60سیشنونه + 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

ویډیو د موضوع معرفي کولو په توګه وکاروئ. د ځان انعکاس لپاره کافي وخت ورکړئ.د دې  

اړینه ده چې د څو فرهنګي اړخونو سره معامله وشي ،د یو چا په کلتور پورې  فعالیت په جریان کې دا 

 اړوند تجربو پوښتنې. دا موضوعات باید د ښوونځي اصلي ژوند حالتونو ته په ګوته شي. 

 :(APA)سرچینه
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د   - ( د اروپا اتحادیه او شخړه حل ، د اکسفورډ ریسرچ ګروپ 2017ډویل ج ) -ویسکوکا جی 

 ان ماتول. تاوتریخوالي دور
 

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/the-european-union-and-

conflict-resolution 

تحادیې بهرني عمل( د بشري حقونو ښه کیسې ، د اروپا ا 2017د اروپا اتحادیه )   

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/51241/good-human-rights-stories-coalition-launched_en 

 وونکي د ارزښتونو لیست. د هر ګډون ک الرښود:

لومړني توکي د ټولو اروپایي غړو ټولنیزو او مدني زده کړې موسسو او د ښوونکو   شراکتونه: 

 روزنې موسسو لخوا چمتو شوي. 

 سنجول شوی  همکار: 
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