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ورزش، . غیرقابل سلب هر عضو بشری استت  برابرِ ورزش ابزاری منحصر به فرد و نیرومند برای ارتقای کرامت و حقوقِ

ز  و مترد جتتا  در    برختی از بتتتر ن ورزاتاارا     به همین دلیتل . یروی محرکه برای تحول مثبت اجتماعی استن

ا تدز، برابتری   /وی آی   گرستنیی، ا  مسائل متمی چو هکمک به سازما  ملل متحد در راستای افزا ش آگاهی راجع ب

 . کنند چنا  همااری می جنسیتی و حفاظت از محیط ز ست مشارکت کرده و هم

کشورهای . برای توسعه پا دار را آغاز کرد 0202مه رو ا ی لش عمده جد دی  عنی اجرای برناچاسال گذاته، جتا  

آرما  توسعه پا دار جتانی را به منظور ساخت آ نتده لتل ، عتدالت، کرامتت و فرلتت       71عضو سازما  ملل متحد، 

کتره   ناپتذ ر را بترای مترد ،    های  اپارچه و تقستیم   ای از اولو ت ها،  اجا مجموعه ا ن آرما . اند برای همه اتخاذ کرده

 . کند زمین، ااوفا ی، مشارکت و لل  فراهم می

ورزش نقشتی اساستی   . جا ستیم کنیم های جامعه را در همه های جتانی، با د تمامی بخش برای رسید  به ا ن آرما 

کنتد؛ بته اتمول     دهد؛ بردباری، درک متقابل و لل  را ترو ج متی  را افزا ش میورزش، سالمتی و رفاه . کند را ا فا می

سازد و بخش حیتاتی آمتوزش برابتر در متدار       کند؛ زنا ، دخترا  و افراد را توانمند می ماعی و برابری کمک میاجت

 . کند بخشد و متحد می سازد، التا  می ورزش توانمند می. است

هتای جامعته با تد از     هتا و همته بختش    ها، اترکت  ها، سازما  در سالیرد روز جتانی ورزش برای توسعه و لل ، دولت

انند بتا  تو همه مرد  جتا  می. های توسعه پا دار بتره ببرند ورزش برای حما ت از دستیابی به آرما  یها و نیرو رزشا

 . خواهیم را با کار و ورزش ا جاد نما ند ای خوب که می  اد یر آ نده


