INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
FOR GIRLS AND WOMEN
Study Group on Physical Education and Sport for Girls
and Women Hosted by the Sultan Qaboos University,
Oman 11-16 February 2008
Declaration – Arabic

األسبوع الدراسي في الرياضة والتربية البدنية للفتيات والسيدات والذي عقد في جامعة
السلطان قابوس  /سلطنة عمان من  16 -11فبراير 2008
عقد األسبوع العلمي تحت رعاية الجمعية الدولية لرياضة والتربية البدنية للفتيات والسيدات
والذي شارك فيه عدد من اإلداريين والباحثين والخبراء في التربية البدنية والرياضية من أربعة
عشر دولة وهي ،البحرين والبوسنة والهرسك والدنمارك ومصر وإيران والعراق وماليزيا
والمغرب وسلطنة عمان وجنوب إفريقيا وسوريا وتركيا واألمارات العربية المتحدة والمملكة
المتحدة.
هدف اللقاء هو التأكيد على أهمية التربية البدنية والرياضة في حياة جميع الناس في العالم على
اختالف ثقافتهم وقومياتهم وخبراتهم من اجل التعرف على الوسائل التي تساعد في تحسين
الفرص للنساء المسلمات من خالل الرياضة والتربية البدنية ويثمن ويشكر فريق البحث جامعة
السلطان قابوس لتعاونها بالتنسيق مع الجمعية الدولية للتربية البدنية والرياضة للنساء والسيدات
واستضافتها في شهرفبراير  2008األسبوع الدراسي الدولي التربية البدنية والرياضة للفتيات
والسيدات المسلمات.
البيان الختامي " :تقبل واحترم "
 .1اإلسالم كدين يؤكد على حق المرأة المسلمة في ممارسة النشاط البدني.
 .2يؤكد المشاركون على أهمية التربية البدنية والنشاط البدني في حياة الجميع بما فيهم
الفتيات والفتيان والنساء والرجال.
 .3يؤكد المجتمعون على أهمية البرامج ذات النوعية الجيدة في التربية البدنية والرياضة في
المناهج المدرسية بالمدارس وخاصة فيما يتعلق بالفتيات.
 .4يرغب المجتمعون في التأكيد على أن هناك العديد من األطفال في أماكن مختلفة من
العالم ال تتوافر لديهم الفرص الكافية لدخول المدارس األمر الذي يتطلب مساعدتهم من
خالل توفير الفرص لتعلم المهارات البدنية ومنحهم الثقة التي هم بحاجة إليها لممارسة
الرياضة.

 .5نوصي العاملين في مجال الرياضة والنظم التربوية بتقبل واحترام الطرق المختلفة التي
يمكن أن تشترك فيها المرأة المسلمة في الرياضة والنشاط البدني وعلى سبيل المثال
االلتزامات الدينية والنشاط واللباس وجنس المجموعة.
 .6نشدد على االتحادات الرياضية الدولية لتأكيد التزامهم بفكرة الشمولية من خالل احترام
الزي الرياضي في المنافسة من خالل اعتماد متطلبات الدين اإلسالمي ومبادئ االحتشام
واألمن والسالمة واالحترام.
 .7نوصي الحكومات والمنظمات الوطنية بتضمين استراتيجياتهم لتطوير األنظمة الخاصة
بالرياضة والتربية البدنية والرياضة لتشجيع النساء ألخذ مواقعهما في التعليم والبحث
والتدريب واإلدارة والقيادة.

