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( برگزار شد شامل IAPESGW )ان و دختراناین گروه مطالعاتی که با حمایت انجمن بین المللی تربیت بدنی و ورزش زن

بحرین، بوسنی و هرزگوین ، دانمارک، مصر، ایران ،  -کشور 11متخصصین، فعاالن و مدیران حوزه تربیت بدنی و ورزش از 

 .ندعراق، مالزی، مراکش، عمان ، آفریقای جنوبی، سوریه ، ترکیه و امارات متحده عربی و انگلستان بود

د نگی و ملی بوتلف فرهبه اشتراک گذاشتن تجارب مخ ارزش تربیت بدنی و ورزش در زندگی همه مردم جهان و هدف این گروه تایید

 شود. مشخصفرصت های زنان مسلمان در ورزش و تربیت بدنی  ی برای افزایشروش ،از این طریقتا 

یت بدنی و ورزش زنان و دختران در این گروه مطالعاتی از دانشگاه سلطان قابوس به خاطر همکاری با انجمن بین المللی ترب

 سپاسگزاری می کند. 8002میزبانی این هفته مطالعاتی با موضوع تربیت بدنی و ورزش در فوریه 

 بیانیه :

 اسالم یک دین توانمند ساز است که مشارکت زنان در فعالیت بدنی را تایید می کند.-1

 می کنیم . تاکیدپسران، مردان و زنان دختران و اهمیت تربیت بدنی و فعالیت بدنی در زندگی همه برما  -8

 بر اهمیت برنامه های تربیت بدنی و ورزش با کیفیت مناسب در برنامه آموزشی مدارس به یژه برای دختران تاکید می کنیم .ما  -3

برای کمک  روش های دیگریو فراهم نمودن  ایجاد شرایط مساعددر جاهایی که کودکان دسترسی محدود به مدرسه دارند ما بر  -1

 را بیاموزند.کردن مهارت های جسمانی و اعتماد به نفس الزم برای  ورزش بتوانند می کنیم تا  کردن به کودکان تاکید

عمل د خو دینیبه دستورات بنا روش های مختلفی که زنان مسلمان  به دست اندرکاران ورزش و تربیت بدنی توصیه می کنیم ،ما  -5

، پوشش دنیبفعالیت بدنی شرکت می کنند را بپذیرند و به آن احترام بگذارند، برای مثال انتخاب نوع فعالیت می کنند و در ورزش و 

 و گروه های جنسیتی.

ر شرکت دبرای  یپوشش قوانینما از فدراسیون های بین المللی ورزشی مصرانه می خواهیم تا با اطمینان بخشی به اینکه به  -1

، تعهد خود را  نداحترام می گذارصول اولویت ، امنیت، و هماهنگی در پوشش، به نیازهای زنان مسلمان مسابقات با در نظر گرفتن ا

 نشان دهند . در ورزش مشارکت زنان مسلمان حمابت از به 

ی در استراتژرا ورزش و تربیت بدنی ، ساختارها و سیستم هایی  توسعهدر ما به دولت ها و سازمان های ملی توصیه می کنیم تا  -7

 .شویق می کنند تا مسئولیت هایی در آموزش و تحقیق ، مربی گری، مدیریت و رهبری را بپذیرند که زنان را ت های خود  قرار دهند

 

 

 


