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يف عام 2015، ُوِضَع إطار اعتامد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 حول 

التعهُّد ِبعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. ويدعو إىل االلتزام بضامن 

 169 تضم  التي  عرش،  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  جميع  تحقيق 

غاية، لصالح جميع أفراد املجتمع. ويؤكد عىل رضورة الوصول أوَّالً إىل أكرث 

الفئات تخلُّفاً عن الركب، التي تشمل حتامً األطفال ذوي اإلعاقة وأرسهم.

جهود  ضمن  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  اإلدماج  رصد  عملية  تعطَّلت  لطاملا 

التنمية بسبب االفتقار إىل بياناٍت موثوقٍة وشاملة. غري أّن السنوات األخرية 

دة كانت ترمي إىل سّد الثغرات يف البيانات. واألدوات  شهدت جهوداً ُمجدَّ

الجديدة التي استُحِدثَت لجمع البيانات قد أدَّت إىل زيادٍة كبرية يف توافر 

تبلُْور  عّزز  الذي  األمر  اإلعاقة،  ذوي  باألطفال  املتعلقة  البيانات  وجودة 

التحليالت الجديدة وساهم يف زيادة إنتاج املعرفة.

ميثل هذا التقرير تعهداً مبواصلة هذه الجهود، إذ يقدم أدلًة مهمة التخاذ 

القرارات من أجل الوفاء بااللتزامات األخالقية والقانونية عىل حدٍّ سواٍء ملنح 

كل طفل فرصة متساوية يف الحياة. ويُعّد مبثابة أكرب تجميعٍ لإلحصاءات 

املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة حتى اآلن، إذ يستنُد إىل بياناٍت من أكرث من 

ألف مصدر. ويوثق نطاق انتشار األطفال ذوي اإلعاقة وخصائصهم، ويبدأ 

ن  يف تسليط الضوء عىل أنواع التحديات التي كثرياً ما يواجهونها. ويتضمَّ

بياناٍت قابلة للمقارنة دولياً من 43 بلد ومنطقة، ويشتمل عىل أكرث من 

املياه  إىل  التغذية والصحة، وصوالً  من  بدءاً  الطفل —  لعافية  60 مؤرشاً 

والرضا عن  والتعليم  واالستغالل،  العنف  من  والحامية  الصحي،  والرصف 

ة  الحياة. كام يعرض تقديرات عاملية وإقليمية لألطفال ذوي اإلعاقة ُمستَمدَّ

من بياناٍت وردت من أكرث من 100 بلد.

األطفال ذوو  ليحظى  البيانات  استخدام هذه  تعزيز  إىل  التقرير  ويهدُف 

اإلعاقة مبزيٍد من االهتامم، األمر الذي يتيح فهامً أكمل لتجاربهم الحياتية.
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يعاين اليوم حوايل 240 مليون طفل حول العامل من أشكال اإلعاقة املختلفة. 

وهذا العدد التقديري يتجاوز األرقام السابقة وقد احتُِسَب باالستناد إىل 

فهم اإلعاقة من زاويٍة أشمل وأكرث جدوى، إذ يُراعي عدة مجاالٍت وظيفية، 

ال سيَّام تلك املتعلقة بالعافية النفسية واالجتامعية.

ويعاين معظم األطفال ذوي اإلعاقة من صعوباٍت يف مجاٍل وظيفيٍّ واحٍد 

عمرية،  مرحلٍة  كل  يف  واالجتامعية  النفسية  املشكالت  وتنترش  فحسب. 

وترتافق يف بعض الحاالت مع صعوباٍت وظيفيٍة أخرى.

والحرمان.  اإلقصاء  ة  اإلعاقة بشدَّ األطفال ذوي  العديد من  وتتَّسم حياة 

ومقارنًة بأقرانهم من غري ذوي اإلعاقة، يبدو أنَّ األطفال ذوي اإلعاقة هم 

أكرث ُعرضة بنسبة 34 يف املئة للتقزم، وأكرث ُعرضة بنسبة 49 يف املئة لعدم 

االلتحاق إطالقاً باملدرسة، وأكرث ُعرضة بنسبة 41 يف املئة للوقوع ضحية 

وأقل  السعادة،  بعدم  للشعور  املئة  يف   51 بنسبة  ُعرضة  وأكرث  التمييز، 

ُعرضة بنسبة 20 يف املئة للتوقُّعات بحياٍة أفضل.

يشعرون  واحٍد  مجاٍل  من  أكرث  يف  صعوباٍت  يواجهون  الذين  واألطفال 

بحرماٍن أكرب: يعاين 53 يف املئة منهم من التقزم؛ ويتلقى 31 يف املئة فقط 

التحفيز املبكر والرعاية املُلبية لالحتياجات يف السنوات األوىل واألهم من 

العمر؛ و43 يف املئة منهم مل يلتحقوا باملدرسة يف سن املرحلة الثانوية.

يعاين األطفال الذين يواجهون صعوباٍت وظيفية ُمعيَّنة من اإلقصاء بدرجاٍت 

عالية جداً. عىل سبيل املثال، إنَّ األطفال الذين يعانون من صعوباٍت يف 

مقارنًة  باملدرسة  لاللتحاق  ُعرضة  أقل  بأنفسهم هم  االعتناء  أو  التواُصل 

باألطفال الذين ال يعانون من صعوباٍت يف هذه املجاالت. يف املقابل، يبدو 

من  يعانون  الذين  األطفال  بني  متشابهة  باملدرسة  االلتحاق  معّدالت  أنَّ 

الذين ال يعانون من أي صعوباٍت وظيفية،  أو االكتئاب واألطفال  القلق 

ولكن يبدو أنَّ األطفال الذين يُعانون من القلق أو االكتئاب يتخلَّفون عن 

الركب خاصًة يف اكتساب مهارات الحساب. والجدير بالذكر أنَّ شّدَة هذه 

الصعوبات تُشّكل عامالً حاسامً آخراً. فمعظم األطفال من ذوي اإلعاقات 

الشديدة غري ملتحقني باملدرسة عند بلوغهم سن املرحلة اإلعدادية. وال 

يلتحق باملدرسة الثانوية إال عدد قليل جداً منهم.

ذوي  األطفال  إىل  بالنسبة  مضاعفاً  الحرماُن  يبدو  نفسه،  الوقت  ويف 

الصغار  اإلعاقة اآلتني من خلفياٍت اجتامعية واقتصادية فقرية. فاألطفال 

نْي إال التعليم االبتدايئ هم أكرث ُعرضة بكثري لإلصابة بنوبات  ألمهاٍت مل يتلقَّ

اإلسهال عن قريب. واألطفال الصغار الذين يعيشون يف كنف أشّد األرُس 

املعيشية فقراً هم أقل ُعرضة عموماً لتلقي التحفيز املبكر والرعاية املُلبية 

يف أكرب  حرماٍن  من  يعانون  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ولكنَّ   لالحتياجات، 

هذا اإلطار.

الشكل 1.1  نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و17 عاماً

يعاين حوايل 240 مليون طفل من إعاقات — بنسبة ُعرش أطفال العامل
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األطفال من عمر 0 إىل 17 عاماًاألطفال من عمر 5 إىل 17 عاماًاألطفال من عمر 0 إىل 4 أعوام

4108رشق آسيا واملحيط الهادي

51310رشق وجنوب أفريقيا

376أوروبا ووسط آسيا

41310أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
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41210أمريكا الشاملية 

41311جنوب آسيا

71915 غرب ووسط أفريقيا

41310العامل

ً الجدول 1.1 نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و17 عاما

ً الشكل 1.2  عدد األطفال ذوي اإلعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و17 عاما

 مالحظات: يعتمد التقدير العاملي عىل مجموعة فرعية ُمكوَّنة من 103 بلدان تغطي 84 يف املئة من سكان العامل من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و17 عاماً.

ن ما ال يقلُّ عن 50 يف املئة من السكان اإلقليمني من األطفال.  متثل التقديرات اإلقليمية بياناٍت تتضمَّ
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ُمقارنًة باألطفال من غري ذوي اإلعاقة، فإنَّ األطفال ذوي اإلعاقة:
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من املعرفة إىل العمل

يستحقُّ جميع األطفال ذوي اإلعاقة فرصًة لالزدهار. لتحقيق هذا األمر، 

يجب أن تنظر الحكومات يف االحتياجات الكاملة لهؤالء األطفال وأرسهم 

مع  تتعاون  أن  الحكومات  عىل  وينبغي  والخدمات.  الربامج  تقديم  عند 

األشخاص أو رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة لضامن ما ييل:

شاملة 	  االجتامعية  والبيئات  الخدمات  جميع  تكون  أن 

والرعاية  املساعدة  تتوفَّر  بحيث  إليها،  الوصول  وميكن  للجميع 

لكل  واملشاركة  اللعب  وفرص  الهامة  واملعلومات  املجتمعية 

أيضاً.  اإلنسانية  الطوارئ  وحاالت  االستقرار  أوقات  يف   طفٍل 

يتمكَّن 	  بحيث  إليه،  الوصول  وميكن  شامالً  التعليم  يكون  أن 

مجتمعاتهم  يف  املدرسة  إىل  الذهاب  من  اإلعاقة  ذوو  األطفال 

اإلعاقات. ذوي  غري  من  أقرانهم  بجانب  والتعلُّم   املحلية 

 

ف 	  والتعسُّ العنف  من  بالحامية  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يتمتَّع  أن 

املواليد  تسجيل  من  االستفادة  وإمكانية  واالستغالل،  واإلهامل 

املالمئة  والعدالة  الدعم  عىل  للحصول  والسعي  األرسة،  ودعم 

حقوقهم.  انتهاك  عند  اإلعاقة  ملنظور  واملراعية   لألطفال 

االجتامعي، 	  النفيس  الدعم  عىل  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يحصل  أن 

الرعاية  عىل  والحصول  رفاههم  عىل  الحفاظ  من  يتمكنوا  حتى 

واالكتئاب.  القلق  مثل  النفسية  الصحة  مشكالت   بشأن 

األطفال 	  ضد  والتمييز  الوصم  من  التخلُّص 

آرائهم.  إىل  واالستامع  وأرسهم،  اإلعاقة   ذوي 

أن يستفيد األطفال ذوو اإلعاقة وأرسهم من تغطية الحامية االجتامعية 	 

الخدمات  لهم  وتوفر  الفردية،  احتياجاتهم  تدعم  التي  الكافية 

واإلقصاء.  والحرمان  الفقر  من  التخلُّص  يف  وتساعدهم   األساسية، 

اإلعاقة 	  ذوي  لألطفال  الرعاية  ومقدمو  الوالدان  يحصل  أن 

بأفضل  أطفالهم  تربية  من  لتمكينهم  الالزم  الدعم  عىل 

ورفاههم. النفسية  صحتهم  عىل  الحفاظ  مع  ممكنة   طريقٍة 

أن 	  منتظمة.  فرتاٍت  عىل  صلة  وذات  وشاملة  ُمعززة  بيانات  تُنتَج  أن 

الحقوق،  انتهاكات هذه  بشأن  الوعي  البيانات إلذكاء  تُستخَدم هذه 

ولتصميم وتنفيذ وتقييم التدخُّالت الالزمة ملنع هذه االنتهاكات.

اإلدماج لكل طفل

ينبغي النظر عىل رأس األولويات يف إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف جميع 

كان موطنه، وطاقته  أياً  مه،  ليُقدِّ يُخبئ شيئاً  فكلُّ طفٍل  الحياة.  جوانب 

ومواهبه وأفكاره قادرة أن تُحِدث فرقاً إيجابياً يف العائلة واملجتمع والعامل 

بأرسه.

حقوق  إلعامل  الكافية  اإلجراءات  تتَّخذ  ال  املجتمعات  أنَّ  الواضح  ومن 

اإلنسان األساسية لجميع األطفال بسبب مدى الحرمان الذي يتعرَّض له 

هم  وافتقارهم لألمل باملستقبل.  األطفال ذوو اإلعاقة وكذلك التمييز ضدَّ

ترتك  التي  والحرمان  اإلقصاء  من  املفرغة  الحلقة  تستمر  لذلك،  ونتيجًة 

يف  تكمن  املشكلة  أنَّ  إدراك  ولكن  الركب.  خلف  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

الحواجز التي يضعها املجتمع — والتي تُعدُّ مسألة اختيار وليست حقائق 

ثابتة — تعني أنَّ هناك إمكانية للتغيري. وسوف يشتمل هذا التغيري عىل 

ع بجميع أشكاله. االحتفال باألطفال ذوي اإلعاقة وتقبُّل التنوُّ

ومن هنا يبدأ هذا التغيري اآلن. عندما يحظى األطفال ذوو اإلعاقة مبزيٍد 

الوعد  للتهميش بعد ذلك، وسيُصبُح  من االهتامم والرعاية، لن يتعرَّضوا 

بإدماجهم يف املجتمع حقيقيًة ُممكنة.

املسؤولية  ن  وتتضمَّ مصلحة.  صاحب  كل  عىل  املُتَّبَعة  الخطوات  تعتمد 

واملساءلة املشرتكة والعمل معاً لضامن متكُّن جميع األطفال ومن ضمنهم 

األطفال ذوو اإلعاقة من تحقيق إمكاناتهم الكامنة.



7 ُملخَّص

© UNICEF/UN0425663/Sokol



منظمة األمم املتحدة للطفولة

قسم البيانات والتحليالت

ُشعبة البيانات والتحليالت والتخطيط والرصد

3 United Nations Plaza

New York, NY 10017, USA

نيويورك، الواليات املتحدة

data@unicef.org :الربيد اإللكرتوين

data.unicef.org :املوقع الشبيك


