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 موقفبيان 
 

 هيلأالتإعادة و العالج الوظيفي
 

  تخاذه اتم يلموقف الذي بيان ل
 

لمصممة لتحسين األداء وتقليل التأهيل هو"مجموعة من التدخالت العالجية اإعادة أن  (WHO) تدرك منظمة الصحة العالمية
يوفر العالج  .()منظمة الصحة العالمية،  تفاعل مع بيئتهم"ظروف صحية عند ال لديهماإلعاقة في األشخاص الذين 

تهم المجتمعات, لتمكين مشاركو والمجموعات تأهيل لألشخاص من جميع األعمارالإعادة الوظيفي مجموعة واسعة من خدمات 
ألشخاص الذين يمكن لالعمل والترفيه. ، بيئة التعليمازلهم، في من  - اة اليومية واإلندماج الكامل في المجتمعالكاملة في الحي

 التأهيل.إعادة اإلستفادة من خدمات الذي يشاركون فيه  والسياق البيئيتوافق بين قدراتهم عدم  ختبروني
 

الفعال في تمكين تعاونية تعترف بالمشاركة واإلدماج الكامل وعملية التأهيل كإعادة اإلتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين درك ي
التأهيل والعالج الوظيفي, مع التركيز إعادة الوصول إلى  .)األمم المتحدة، المجتمع كحق أساسي من حقوق اإلنسان )

في تحديد ، الجماعة والمجتمع التأهيل إختيار األشخاصإعادة على إعادة القدرة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان. يتفهم 
 .لعبونيعملون وي، يحبونشون، يعي األهداف لتحقيق حياة ذات معنى حيثاألولويات و

 

 بيان أهمية الموقف أو المسألة للعالج الوظيفي 
 

المشاركة الوظيفية. فة, بما في ذلك األداء الوظيفي وكز على الوظيالذي ير يركز على الشخص/العميل العالج الوظيفي نهجا  تبنى ي
, وظيفتهم )األنشطة اليومية(, العالج الوظيفي موجه نحو الموارد و يركز على تمكين الناس من تغيير جوانب من شخصيتهم

التأهيل.  إعادة تجعل العالج الوظيفي تخصص فريد ومحوري فيالبيئة, أو مزيج من هذا كله لتعزيز المشاركة. هذه الكفاءة 
في الوقع أي مجال  –التنمية اإلجتماعية و، العمل، الصحة, بما في ذلك التعليم ي إلى قطاعات متعددة تتجاوزفيمتد العالج الوظي

 يساهم في دعم مشاركة الناس في وظيفة ذات معنى.
 

 :بسبب التأهيلإعادة في مجال ا  جوهريا  دور العالج الوظيفييلعب 
 

 ؛التأهيل كحق من حقوق اإلنسانعادة إل هتقدير •

 ؛الشخصالمتمركز والمتمحور حول  نهجه •

 ظائف؛عقد بين الشخص/األسرة/المجتمع, البيئة والوفي فهم التفاعل الم تهخبر •

 ؛المشاركة الكاملةالرئيسي هو المشاركة الوظيفية و ههدفكون  •

 .للمجتمعوفعاليته من حيث التكلفة بالنسبة  •
 

 الئمةالموقف للمجتمع عند الم أهميةبيان 
 

زيادة متوسط العمر المتوقع, يتزايد انتشار األمراض غير المعديه و زيادة أنه معمعالجيين الوظيفين ك اإلتحاد العالمي لليدر
التأهيل في العديد من البلدان ال يلبي احتياجات السكان إعادة التأهيل. وفقا لمنظمة الصحة العالمية, فإن إعادة الطلب على 
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عديد من األشخاص حول العالم اليمكنهم اإلتحاد العالمي للمعالجين الوظيفيين بأن ال قري (.، منظمة الصحة العالمية)
التأهيل كحق من حقوق إعادة  في ويؤيد الحصول على فرص متساوية العالج الوظيفي,إعادة التأهيل و الوصول إلى خدمات

ة , "ضمان حياالتأهيل المحتملة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةإعادة اإلنسان. بالنظر إلى مساهمة 
عالمي بالغ الب عندما يكون العمل المنسق تعزيز الرفاهية للجميع في جميع األعمار", تأتي هذه الورقة في وقت مناسصحية و
 . (، )منظمة الصحة العالمية األهمية

 

، أكمل وجهى أو المجتمعات لعيش الحياة عل مجموعاتلدعم األشخاص, ال ساسيا  أ ا  أمرالعالج الوظيفي إعادة التأهيل ويعد 
 تعزز الصحة المشاركة في المجتمع,كاناتهم ولزيادة إم شخاصألافرصة إن . بالنسبة لهم الوظائف المهمةبالتمتع و ،لمشاركة فيل

 طنةالمواتعزيز المجتمعات من خالل يون على إفادة الوظيف أن يعمل المعالجون يمكن. ة من حيث التكلفة واالنتاجيةفعاليوال
باإلضافة  التأثيرات على البيئة مع مراعاة فائدة من خالل عدسة االستدامة،أقصى  تعزيز . يمكنفي المجتمعالنشطة والمشاركة 

 الرعاية الصحية المستدامة والفعالة.إلى أنظمة 
 

 االستنتاج 
 

الوظيفيون لكل الناس والمجموعات والمجتمعات الحق في المشاركة الكاملة في حياتهم والمشاركة في المجتمع. المعالجون 
 لديهم الخبرة لتقديم إعادة التأهيل لدعم وتسهيل المشاركة الكاملة والدمج.
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 الفهرس "قائمة المراجع"  
 

 :www.wfot.org على الرابط ةمتوفر معالجيين الوظيفينف اإلتحاد العالمي للقمو اتبيان
 ()إعادة التأهيل المجتمعي • 

 ()حقوق اإلنسان • 
 ()التأهيل المهني إعادة • 

 ( CM)أنشطة الحياة اليومية • 
 () وظيفيالممارسة المستدامة في العالج الاالستدامة البيئية، • 

 ()نطاق وتوسيع نطاق الممارسة • 
 ()بيان حول العالج الوظيفي • 
 

 المساهمون )مدرجون حسب الترتيب األبجدي(
 

 )جنوب أفريقيا( انانهيلين بوش
 لوري سير )كندا(

 (النرويج) إيريك نيسنيل 
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 الملحق: التحديات واالستراتيجيات

 

التقدير لفوائده, التحيز نحو تمويل الرعاية الطبية بدال   بما في ذلك عدم التأهيلإعادة لتحديات العديدة التي تواجه توفير تقديرا  ل
ين دعوة منظمة يدعم اإلتحاد العالمي للمعالجين الوظيفي ،ضعف الموارد البشرية والمالية أخرى مثل قضاياو التأهيل,إعادة من 

 من قبل جميع أصحاب المصلحة, بما في ذلك العالج الوظيفي.العاجل  العمل العالميلضرورة  الصحة العالمية
 

o النشر: 
 معالجين الوظيفينعلى موقع اإلتحاد العالمي للالنشر  •

 المنظماتالتواصل مع الدول األعضاء و •

 التواصل مع منظمة الصحة العالمية •

 اإلعاقةلتأهيل وعادة االتواصل مع المنظمات الدولية إل •
 

o التعليم: 
الدور الذي يمكن أن يلعبه العالج الوظيفي في برامج التأهيل وإعادة زيادة الوعي بمساهمة العالج الوظيفي في  •

 التأهيلإعادة 

ن أو يوجد عدد قليل م ال يوجد فيها حاليا   البلدان التي خاصة في العالج الوظيفي تعليم امجدعم بر تقويةزيادة و •
 ن الوظيفي المعالجين

 التأهيل في مختلف البلدانإعادة مساهمة العالج الوظيفي في ح اجن قصص ةمشارك •
 

o العلمي ثالبح: 
 قوية الممارسة القائمة على األدلةالوظيفي لت التأهيل التي تشمل العالجإعادة نوعية دراسات أبحاث زيادة عدد و •

ي يتم فيها توفير العالج الممارسة التإعدادات ونية التي تمثل مختلف السياقات وتشجيع مشاريع األبحاث التعا •
 الوظيفي

 ات المتعددةالتخصصبين المهنيين و التأهيلقوية بحوث إعادة ت •
 

o على يتم تشجيع الجمعيات المحلية للعالج الوظيفي: 
 التأهيلإعادة في القيادة  رتطويتطوير/دعم  •

 المواردوالتأهيل إعادة تعزيز خدمات ط على الحكومة لزيادة والضغ •
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