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 :اًيوم اًؼاملي ًلؤػاكة

حتخفي مٌظمة الأمم املخحدة ابًخؼاون مع اًؼديد من اًِيئات اًطحية واحلىومية من خمخَف دول 

شخاص ذوي الاحذياجات اخلاضة.  اًؼامل يف يوم اًثاًر من ديسمرب من لك ػام ابًيوم اًؼاملي ًلأ

وهيدف ”. يوم ٌَجميع“حتت شؼار  1992ػام وكد بدأأت الأمم املخحدة ابالحذفال هبذا اًيوم مٌذ 

ىل زايدة اًوغي بأأن االؤػاكة يه جزء من حاالت االؤوسان  .ُذا اًشؼار اؤ

 ما ُو اًؼلج اًعبيؼي ؟

ُو ظريلة ػلجية فؼاةل ثؼمتد ػىل اجلسم هفسَ يف معَية اًخؼايف من حاالت مذؼددة دون احلاجة 

ىل ث   .ياول الأدوية أأو اًخدخي اجلرايحاؤ

ظفالأأمهية ا  :ًؼلج اًعبيؼي ًلأ

يساػد يف حي مشالك احلرنة واًؼمي ػىل حتليق ظفال هل أأمهية وفوائد ػديدةاًؼلج اًعبيؼي ًلأ 

الاس خللل واًلوة اجلسدية ًلك ظفي ػىل حسب حاًخَ، أأو املسامهة يف ػلج مشالك ثأأخر 

ٌَخؼايف من املشالك احلرنة واٍمنو، ومن أأمهية اًؼلج اًعبيؼي أأيًضا أأهَ وس يةل ػلج أأساس ية 

وثدٌوع اًربامج ػىل حسب لك حاةل وختخَف بني  .اًياجتة غن احلوادث أأو االؤضاابت اًرايضية

ىل أأحد أأهجزة اًؼلج اًعبيؼي ًخيفيذ خعة اًؼلج واًخؼايف، ويمت  اًليام بامترين ػلجية أأو اٌَجوء اؤ

 ىشف واًدشخيص.ثؼريف احلاةل مك ػدد جَسات اًؼلج اًعبيؼي اًيت حتخاهجا بؼد اً 

 :اًؼلج اًعبيؼي مع ذوي الاحذياجات اخلاضةدور 

ن أأمه أأُداف اًؼلج اًعبيؼي يف اًرتبية اخلاضة ُو ثعوير اًلدرات احلرهية دلى اًعفي ذوي  اؤ

ىل مرحةل امليش املس خلي وضؼود  بخداًءا من اًخحمك واًس يعرة ػىل اًرأأس اؤ االؤحذياجات اخلاضة اؤ

س خللًية ظفي من ذوي االؤحذياجات اخلاضة خيخَف غن الآخر من حير  لك .وىزول ادلرج ابؤ

اًدشخيص واًلدرات احلرهية، و ابًخايل لك ظفي يىون اًخعور احلريك غيدٍ خمخَف غن الآخر 

 من حير اًلدرة ػىل الأداء اًوظيفي واًزمن اذلي حيخاج ًخحليلَ.

 ما يه الأغراض اًيت حتدد حاجة ظفكل اؤىل اًؼلج اًعبيؼي؟

ؼدام اًخوازن وزبات اجلسم اًيت جسبب الاىزالق واًسلوط املس مترمشالك اه. 

 ثأأخر واحض يف اًخعور احلريك دلى اًعفي خلل اًس ية الأوىل من معٍر اكًخأأخر يف اًخحمك

ذٍ ”مرحةل ما كبي امليش“ابًرأأس واًوكوف وامليش واجلَوس، أأو يف مرحةل اًزحف  ، ُو

ظفالأأحد اًيلاط اًِامة اًيت حمتثي فهيا أأمهي  .ة اًؼلج اًعبيؼي ًلأ

كطور حبرنة أأحد اذلراػني أأو اًساكني. 

ضؼوبة يف أأداء اًًشاظات احلرهية اًىبرية اكًروظ واًلفز واًدسَق وظَوع ادلرج. 

.أأمل يف اًؼضلت أأزياء ممارسة اًًشاظات احلرهية اخملخَفة 
 

 

 

 حاالت حتخاج دلمع برامج اًؼلج اًعبيؼي:

 

 

 

 

 

 

 

 :اًعرق اًؼلجية اًيت يلوم أأخطايئ اًؼلج اًعبيؼي

 اًيت يلوم هبا أأخطايئ اًؼلج اًعبيؼي حسب حاةل اًعفي املريظ يه:  من مضن اًؼلجات

اًامترين اًرايضية ، اًؼلج اًساخن واًبارد، اًخدًيم، اٌَزير، املوجات فوق اًطوثية، اًؼلج 

 املايئ، اًخيارات اًىِرابئية، اًؼلج بضغط اًِواء املخلعع، اًشد، واًؼلج ابملياٍ احلارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعرا   ابت ظيف اًخوحداؤ

مذلزمة  

اًشَي ادلماغي  

رجتاج ادلماغ   اؤ

ضعراابت اًخياسق احلريك   اؤ

اًخأأخر احلريك  

سىري الأظفال  



مشالك اًضفرية اًؼضدية  

خداج اًرضع  

مشالك ػدم اًيضوج  

اًُضمور اًؼضًل  

 شلحر –مرض أأوزغود  

مذلزمة اًرأأس املُسعح  

اجليف  

 اًؼضًلاًضمور 

 اًبدةل اًفضائيةاجلِاز اًؼيىبويت                          

 خصور اًخوازن                    املشاية ادليياميىية  

 متارين اًىرة                             اًؼلج املايئ 
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