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لتنمية واألنشطة الرياضية ودورها في برامج العلوم ل الدولي الثاني مؤتمرال

 والتطوير

 "التنمية االجتماعية حاجة وليست خيارا"

 مقدمة

يتطلب تعزيز وجهات نظر الخبراء والباحثين والعلماء في مجال علوم الرياضية 

تتكامل الرؤية والصحة العاّمة التركيز على البرامج العلمية التخصصية ولكي 

المؤدية إلى الهدف العام وهو االرتقاء باإلنسان عبر صيانته ودعمه بكل ما يمكنه من 

التقدم والتطور على جميع األصعدة السيما الصحية والنفسية والفكرية والثقافية 

ً النظر في أهمية ربط هذا المطلب ببقية برامج التنمية  والمعرفية؛ كان الزما

دمة الزمة إلعداد دراسات علمية رصينة تمكن القائمين على هذا والتطوير بوصفه مق

الهدف من تحقيقه بجدارة، يضاف إلى ما تقدم أن برامج الجزء المتعلق بالصحة 

العامة من برامج التنمية يمكنه لعب دور محوري في معالجة ظواهر أخرى خطيرة 

ية والتوتر المستمر الذي من أبرزها الجرائم على أنواعها والعنف واألنانية واالنعزال

تتصف به بعض المجتمعات ويعزز بالمقابل ثقافة العمل الجماعي واألنشطة 

الجماعية وتقبل الرأي األخر وروح الفريق الواحد والبرامج االجتماعية المشتركة، 

 وهي مطالب أساسية عليها تبتنى معظم تفاصيل برامج التنمية البشرية.

 

 األهداف 

وبناء برامج عالمية لربط علوم الصحة والرياضة ببرامج التنمية أوالً: تصميم 

 والتطوير لضمان تكامل الخطط واالستراتيجيات الساعية لالرتقاء باإلنسان.

ثانياً: دعم وتشجيع ونشر الدراسات التخصصية المعنية بنشر ثقافة التنمية المتصلة 

 ببرامج الرياضية والصحة العاّمة.
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لتعاون بين المؤسسات الدولية والمحلية لغرض إقامة برامج ثالثاً: تعزيز فرص ا

مشتركة تعنى بصياغة خطط التنمية والتطوير من منظور الصحة العامة وعلوم 

 الرياضية البدنية، مع التعريف بجهود ودور هذه المؤسسات.

رابعاً: التعرف على أهم تجارب وتطبيقات الدول والمؤسسات واألفراد في مجال 

ين البرامج الرياضية وبرامج التنمية؛ لإلفادة منها في تقويم وتوسيع النماذج التوليف ب

 الناجحة من هذه التجارب.

خامساً: توفير فرص كبيرة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين المختصين وأصحاب 

الشأن في مجال المؤتمر الستنتاج رؤى وأفكار وبرامج تساعد على اإلسراع في 

ذكورة أعاله وزيادة خبرة المشاركين واطالعهم على آخر تحقيق األهداف الم

 مستجدات محاور وموضوعات المؤتمر.

 

 المحاور

أهمية دعم برامج ومنح الدراسات األولية والعليا المتعلقة بربط برامج الصحة  -1

 العامة والرياضة البدنية بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.

معنية بعلوم الصحة العامة والرياضة دراسات عن برامج ومؤسسات تعليمية  -2

 البدنية المتعلقة ببرامج التنمية والتطوير.

تأهيل ذو اإلصابات والمعاقين لحياة صحية عبر شمول حاالتهم في خطط  -3

 التنمية وبرامجها.

دراسة المنتجات والصناعات المتعلقة بالرياضية والصحة العامة وتأثيراتها  -4

 مية اإلنسان وترقية قدراته المتنوعة.المتعددة والمتباينة في مجال تن

مراكز الرياضة والعالج الطبيعي والسياحة العالجية ودورها في دعم وتفعيل  -5

 برامج التنمية والتطوير.

الصناعات الغذائية والدوائية ودورها في دعم برامج الصحة العامة والرياضة  -6

 البدنية وعالقتها مجتمعة مع برامج التنمية الشاملة.
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 الرياضة الجماعية ودور ذلك في تعزيز برامج التنمية.

دراسات حول العلوم المرتبطة ببرامج الصحة العاّمة والرياضة البدنية  -8

 المتوافقة مع استراتيجيات التنمية الشاملة.

ج االجتماعي والتعايش دور البرامج الرياضية المشتركة في تحقيق الدم -9

السلمي وتأثير ذلك في تحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة الظواهر االجتماعية 

 السلبية.
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 التوليف بين البرامج الرياضية وبرامج التنمية.
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 االستثمار األمثل.
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