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ف  الدراسي  جامعة  األسبوع  في  عقد  والذي  والسيدات  للفتيات  البدنية  والتربية  الرياضة  ي 

    2008فبراير   16  -11السلطان قابوس / سلطنة عمان من 

 

لرياضة   الدولية  الجمعية  رعاية  تحت  العلمي  األسبوع  والسيدات    والتربيةعقد  للفتيات  البدنية 

التربية البدنية والرياضية من أربعة  عدد من اإلداريين والباحثين والخبراء في    هوالذي شارك في

  وماليزيا   والعراق  وإيران  ومصر  والدنماركوالهرسك    والبوسنة البحرين    وهي،دولة  عشر  

إفريقيا   وجنوب  عمان  وسلطنة  والمملكة   وتركيا  وسورياوالمغرب  المتحدة  العربية  واألمارات 

 المتحدة.

 

لعالم على لرياضة في حياة جميع الناس في اد على أهمية التربية البدنية واهو التأكي  هدف اللقاء

تحسين   في  تساعد  التي  الوسائل  على  التعرف  اجل  من  وخبراتهم  وقومياتهم  ثقافتهم  اختالف 

البدنية ويثمن ويشكر فريق البحث جامعة   الفرص للنساء المسلمات من خالل الرياضة والتربية 

ضة للنساء والسيدات لتربية البدنية والريامع الجمعية الدولية ل  لتعاونها بالتنسيقس  سلطان قابوال

للفتيات    2008واستضافتها في شهرفبراير   البدنية والرياضة  التربية  األسبوع الدراسي الدولي 

 والسيدات المسلمات. 

 

  "تقبل واحترم" البيان الختامي:    

 

 البدني. رسة النشاط سلمة في مماالمرأة الم اإلسالم كدين يؤكد على حق  .1

 

على .2 المشاركون  فيهم    يؤكد  بما  الجميع  حياة  في  البدني  والنشاط  البدنية  التربية  أهمية 

 الفتيات والفتيان والنساء والرجال.

 

يؤكد المجتمعون على أهمية البرامج ذات النوعية الجيدة في التربية البدنية والرياضة في  .3

 علق بالفتيات.خاصة فيما يتة بالمدارس والمناهج المدرسي

من  يرغب   .4 مختلفة  أماكن  في  األطفال  من  العديد  هناك  أن  على  التأكيد  في  المجتمعون 

العالم ال تتوافر لديهم الفرص الكافية لدخول المدارس األمر الذي يتطلب مساعدتهم من 

الثقة التي هم بح البدنية ومنحهم  لتعلم المهارات  إليها لمخالل توفير الفرص  مارسة اجة 

 ة. الرياض



مجال الرياضة والنظم التربوية بتقبل واحترام الطرق المختلفة التي   نوصي العاملين في .5

المثال   سبيل  وعلى  البدني  والنشاط  الرياضة  في  المسلمة  المرأة  فيها  تشترك  أن  يمكن 

 وجنس المجموعة.  والنشاط واللباسالدينية االلتزامات 

 

ية من خالل احترام  امهم بفكرة الشمول ية لتأكيد التزالرياضية الدول  ت نشدد على االتحادا .6

الرياضي في المنافسة من خالل اعتماد متطلبات الدين اإلسالمي ومبادئ االحتشام    الزي

 واألمن والسالمة واالحترام. 

نوصي الحكومات والمنظمات الوطنية بتضمين استراتيجياتهم لتطوير األنظمة الخاصة  .7

وال البدنية  بالرياضة  لتشجيتربية  مواوالرياضة  ألخذ  النساء  والبحث ع  التعليم  في  قعهما 

 والتدريب واإلدارة والقيادة.  

 


