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 اإلعاقة والتعليم

جوحاالت الوصم جوالتمييز املرتبطة بالوضع املادي جونوع اجلنس جواألصل اإلثين جواللغة  عدم املساجواةجوه  أل التصديإن عدم 
 جواملوقع اجلغرايف جواإلعاقة يؤدي إىل تباطؤ التقدم حنو بلوغ أهداف التعليم للجميع.

لتحقيق أهداف التعليم للجميع، من املستغرب أن عددًا هائاًل من الذي ُحدد موعدًا هنائيًا  5102عام جومع اقرتاب 
لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهداف  ال تزال غري كافية، جوأن البيانات املرهوةف اهدالبلدان ما زال بعيدًا عن بلوغ األ

 التفاجوت الواسع القائم يف هذا الصدد. تحجب جوقدالتعليمية حسب الفئات السكانية الفرعية، 

كانت ظرجوفهم، يف صميم األهداف اجلديدة   أياً جوال بد من جوضع مسألة ضمان املساجواة يف فرص التعليم جلميع الناس، 
 . جوجيب أال ُُيرم أي شخص من إمكانية االنتفاع بالتعليم اجليد بسبب عوامل مثل اإلعاقة.5102ملرحلة ما بعد عام 

 يصعيد العالماللحاالت اإلعاقة على  الحقيقيالنطاق  تبينالبيانات التي  ثمة نقص في

  عاماًل ُيد بدرهة كبرية من قدرة اجملتمع الدجويل على رصد  املعوقنييُعد النقص يف البيانات املتعلقة باألشخاص
إىل فهم متعمق ألجوه  التوصل  احلاليةالبيانات ال تتيح جو باب جوالراشدين املصابني بإعاقة. حالة األطفال جوالش

اهتمام كاٍف حىت اآلن ُُينح بب ذلك هو أن  مل . جوساحلرمان املرتابطة اليت تعاين منها الفتيات جوالنساء املعوقات
 للحاهة إىل مجع بيانات عن اإلعاقات جوربطها بنتائج التعليم.

  التقديرات  جوتفيدعليها أمر عسري. مع أن البيانات املوثوق هبا قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي، فإن احلصول
٪ من أطفال العامل، مصابون "بإعاقة 2.0، أي ما يساجوي سنة 01مليون طفل تقل أعمارهم عن  39أن ب

 ات٪ من أطفال العامل، من إعاق1.0ل ، أي ما ُيثاألطفالمن هؤالء  اً مليون 09متوسطة أجو شديدة". جويعاين 
 (5109/5101ع لعامي )التقرير العاملي لرصد التعليم للجمي .شديدة

  يعيش ما يقارب أربعة من أصل كل مخسة أطفال معوقني يف البلدان النامية. جويف مجيع األعمار، تكون مستويات
ن ا هي علي  يف البلدامماإلعاقة املتوسطة جوالشديدة أعلى يف البلدان املنخفضة الدخل جوالبلدان املتوسطة الدخل 

الغنية. جوُيسجل أعلى هذه املستويات على اإلطالق يف أفريقيا هنوب الصحراء الكربى. )التقرير العاملي لرصد 
 (5101التعليم للجميع لعام 
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  .تعداد  جومن األمثلة على ذلك،مثة نقص يف البيانات املوثوق هبا جواملستوفاة اليت تبنين نطاق حاالت اإلعاقة
حالة إعاقة عقلية فقط، يف حني كان مسح جوطين تفصيلي  9 911 جوسجل 5111هري يف سرياليون يف عام أ

. )التقرير العاملي لرصد التعليم العددأهري يف السنة السابقة قد قدنر أن الرقم احلقيقي يعادل عشرة أمثال هذا 
 (5101للجميع لعام 

 األحيان الكثير مناألطفال المعوقون ال يكملون الدراسة االبتدائية في 

 الدراسة االبتدائية قد أكملوا ن ممن هم يف سن العمل و املعوق احتمال أن يكون أنباملسح الصحي العاملي  يفيد
من البلدان  02بلدًا من أصل  01يف  عين  عند األشخاص اآلخرين حتمالااليقل مبقدار الثلث تقريبًا عن 

 (5109/5101التعليم للجميع لعامي )التقرير العاملي لرصد  .املنخفضة الدخل جوالبلدان املتوسطة الدخل
  من األشخاص املعوقني من إكمال الدراسة االبتدائية، باملقارنة مع نسبة 91يف بنغالديش، متكنت نسبة ٪

٪ 25جو ،٪ يف زامبيا20٪ جو19. جوبلغت هاتان النسبتان املصابني بإعاقة٪ فيما خيص األشخاص غري 14
 (5109/5101لتعليم للجميع لعامي ا)التقرير العاملي لرصد  .٪ يف باراغواي05جو

  أن احتمال عدم التحاق إىل  5115اهلند لعام يف  العينات الوطين مسحالبنك الدجويل بشأن  أهراهيشري حتليل
. فما عدم التحاق األطفال اآلخرين هبا يزيد خبمس مرات جونصف املرة على احتمال باملدرسةاألطفال املعوقني 

٪ 92بنسبة ترتاجوح بني  شديدي اإلعاقة يف اهلند غري مقيدين باملدارس، مقارنةً يقارب ثالثة أرباع األطفال 
األطفال املصابني بإعاقات خفيفة أجو متوسطة. جوأكثر األطفال عرضًة لالستبعاد من التعليم  لدىتقريبًا  ٪11جو

املكفوفون )أكثر من أبداً( أجو باملدرسة هم األطفال املصابون بأمراض عقلية )ثلثا هؤالء األطفال ال يلتحقون 
 (5101أبداً(. )التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام باملدرسة نصف هؤالء األطفال ال يلتحقون 

 جويف بوركينا  .عدم التحاقهم باملدرسة ، تضاِعف إعاقات األطفال احتماليف مالجوي جومجهورية تنزانيا املتحدة
)التقرير العاملي لرصد  .املدرسة خارجمبقدار مرتني جونصف املرة احتمال جوهود األطفال عاقات اإلفاسو، تزيد 

 (5101التعليم للجميع لعام 
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  ،إىل سنة  02جوسنوات  0بني املرتاجوحة أعمارهم معدالت القيد الصافية لألطفال  جوصلتيف بلغاريا جورجومانيا
)التقرير العاملي لرصد  .ص األطفال املعوقني٪ فيما خي24، بينما مل تبلغ سوى 5115٪ يف عام 31 أكثر من

 (5101التعليم للجميع لعام 

 تؤثر أيضاً في فرص التحاق األطفال بالمدرسة قدإصابة أحد الوالدين بإعاقة 

 من  ،إن األطفال الذين يعاين آباؤهم من إعاقة ما تتنازعهم يف كثري من األحيان الرغبة يف االلتحاق باملدرسة
من هانب آخر. جوجتدر اإلشارة إىل أن ، إىل آبائهم  املنزل جوتقد م العناية الالزمةجوضرجورات البقاء يف ،هانب

 0أعمارهم بني  املرتاجوحة األجوالديف أسرة فقرية يزيد احتمال عدم التحاق  لديناالو العوق الذي يصيب أحد 
ل انقطة مئوية يف أجوغندا، جوهو مث 09مبقدار جو يف الفلبني نقطة مئوية  52سنة باملدرسة مبقدار  05سنوات جو

 (5101)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام  .اإلعاقةجو الفقر بالتعليم  إمكانيةآخر على مدى تأثر 

 يكون المعوقون من األميين اغالباً م

  جوالكتابة إعاقة يف أجوغندا يلمون بالقراءة ب٪ من الشباب غري املصابني 51، كان حواىل 5100يف عام
٪ لدى 94٪ يف صفوف الشباب املصابني بإعاقة هسدية أجو مسعية، جو10جواحلساب. جوبلغت هذه النسبة 

 الشباب املعوقني عقلياً.
  لقراءة األساسية لهارات املاملفتقرين إىل األشخاص إصابة تقييم أن احتمال  عمليةيف الواليات املتحدة، أظهرت

 .بعدة إعاقاتالراشدين العاديني  إصابةيزيد بـأكثر من مرتني على احتمال بإعاقات متعددة  جوالكتابة جواحلساب
 (5105 )التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام

  لدى 25هري يف مجهورية تنزانيا املتحدة إىل أن معدل اإلملام بالقراءة جوالكتابة جواحلساب يبلغ أ مسحخلص ٪
)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع  .غري املصابني بإعاقة٪ لدى األشخاص 02األشخاص املعوقني، مقابل 

 (5109/5101لعامي 

 الفقر سبب محتمل لإلعاقة ونتيجة لها على السواء
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  ،أدلة  جوأشارتعوقني. امل شخاصمن األاحتماالت الفقر يف األسر اليت يكون أرباهبا  تزداديف الكثري من البلدان
)التقرير العاملي لرصد  .٪ يف أجوغندا51من تسعينات القرن املاضي إىل أن هذه االحتماالت كانت أعلى بنسبة 

 (5101التعليم للجميع لعام 
  التعليم العتبارات مرتبطة بنوع اجلنس هن أيضاً  احلصول علىإن الفتيات جوالنساء اللوايت يواههن صعوبات يف

فقر. جوتزيد اإلعاقة من أجوه  احلرمان هذه عندما يتعلق األمر باحلصول على التعليم. من الفئات األكثر عرضًة لل
 بيانات جوحتليالت أفضل من أهل معاجلة هذا التفاجوت. ن تتوافرجوال بد من أ

 األشخاص املعوقني، جوقد يكون أعضاء األسرة اآلخرجون بال عمل  ضئياًل هداً لدىممارسة العمل  احتمال يكون
)أجو غري ملتحقني باملدرسة( للعناية هبم. جوتتفاقم املشكالت اليت يواههها األشخاص املعوقون بسبب عدم 

عن اإلنفاق بالقدر الكايف على الصحة جوالتغذية. )التقرير الفقرية  م على العالج املناسب جوعجز األسرحصوهل
 (5101ي لرصد التعليم للجميع لعام العامل

 جوتُعزى القيود اليت  هدًا من الشباب املعوقني يف كينيا يواصلون تعليمهم بعد املرحلة االبتدائية. قليالً  اً عدد إن
يواههها هؤالء األشخاص يف سوق العمل إىل تدين مستواهم التعليمي، جوقلة التدابري املتخذة لتكييف أماكن 

 .جو انعدام هذا النوع من التدابري، جوقلة اآلمال اليت يعلقها عليهم أفراد أسرهم جوأرباب العملمع حالتهم أالعمل 
 (5105)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 

 يف مالجوي جوسوازيلند التحقوا  سنة 53جو 02من نصف املعوقني املرتاجوحة أعمارهم بني  تفيد البيانات بأن أقل
٪ يف 9بلغت أقل من  سنة 53جو 02 املرتاجوحة أعمارهم بنيمعدالت توظيف األشخاص جوأن يومًا باملدرسة 

 (5105)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام  .٪ يف مالجوي54سوازيلند جو
 02 املرتاجوحة أعمارهم بني٪ من الشباب 9.5أن  5114لعام يف كينيا  بشـأن املعوقني الوطين املسح جوهد 

٪ منهم فقط قد عملوا مقابل أهر 4، كان ا املسحهذ اإلعاقة. جويف األسبوع الذي سبقسنة يعانون من  51جو
ي )التقرير العامل .٪ منهم مل يعملوا قط21٪ قد عملوا يف مؤسسة عائلية، مع اإلشارة إىل أن أكثر من 01جو

 (5105لرصد التعليم للجميع لعام 
 املصابني ٪ من األفراد 53يف مخس مناطق حضرية من سرياليون أن  5113يف عام  جترييب أهري مسح أظهر

أي دخل. جوكان  ليس لديهاسر يف أُ منهم ٪ 54ال يكسبون أي دخل على اإلطالق، فيما يعيش  بإعاقة
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على عمل أقل بثماين مرات  سنة 52جو 02احتمال حصول الشباب املعوقني الذين ترتاجوح أعمارهم بني 
)التقرير العاملي لرصد التعليم  .جونصف املرة من احتمال حصول الشباب الذين ال يعانون من إعاقة على جوظيفة

 (5105للجميع لعام 

 تباين اإلعاقات يؤدي إلى تباين شديد في التحديات المتصلة بالتعليم

 العاديةيف املدارس االستخدام اعل باألساليب الشائعة قد تسفر اإلعاقات اليت متس القدرة على االتصال جوالتف 
يتجلى من االستعراض غالبًا ما . جو يةالتعليمنشطة األعن عقبات عملية جواهتماعية كربى حتول دجون املشاركة يف 

 :ختتلف هداً عن بعضها بعضاً اإلعاقات  آثار الدقيق للبيانات الوطنية أن
o  معدالت التسرب من املدرسة أدىن بني األطفال املعوقني بصرياً أجو هسدياً يف أجوغندا، تشري البيانات إىل أن

 (5101)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام  .مما هي علي  بني األطفال املعوقني عقلياً 
o  ،البكم أجو  احتمال االلتحاق باملدرسة بالنسبة إىل األطفال املصابني بالصمم أجو يُعديف بوركينا فاسو

باحتمال التحاق األطفال املصابني بإعاقة  أجو فاقدي البصر ضئياًل هدًا مقارنةً  ابني بإعاقة عقليةاملص
 0أعمارهم بني  املرتاجوحة، مل تتجاجوز نسبة األطفال الصم أجو البكم 5115هسدية بالتعليم. جويف عام 

 (5101)التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام  .٪01امللتحقني باملدرسة  سنة 05سنوات جو
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  على أسئلة لتشخيص تشتمل ، إىل أداة 5112تعددة املؤشرات، منذ عام امل اجلامعةتستند عمليات املسح
 ختلف أنواع اإلعاقة.مل سنوات 3سنتني جواألطفال املرتاجوحة أعمارهم بني  ضتعرن مدى 
o الذين ترتاجوح أعمارهم جو عاقة لإل٪ من األطفال غري املعرضني 01أن  5115يف عام  ، ثبتيف العراق

٪ من األطفال املعرضني ملشكالت 03، جوذلك مقابل يوماً  باملدرسةسنوات مل يلتحقوا  3جو 5بني 
التقرير العاملي لرصد ) .عقليةإعاقة إلصابة بل أكثر من غريهم٪ من األطفال املعرضني 20مسعية جو

 (5109/5101 يالتعليم للجميع لعام

o  سنوات  3جو 5الذين ترتاجوح أعمارهم بني جو  غري املصابني بإعاقة األطفالمعظم يف تايالند، التحق
املشي أجو املصابني بإعاقة يف ٪ من األطفال 91جولكن  .5112/5115العام الدراسي باملدرسة يف 

 (5109/5101 يلعامالتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع )يوماً. مل يلتحقوا باملدرسة احلركة 
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 صعوبات كبيرة في االلتحاق بالمدرسةيواجهون عاقة لإلاألطفال المعرضون 
نوع اإلعاقة يف بلدان موزعة حبسب ، يوماً  سنوات جوالذين مل يلتحقوا باملدرسة 3جو 5أعمارهم بني  املرتاجوحةاألطفال  نسب

 5110-5112خمتارة، 
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     بصريةإعاقة 
     سمعيةإعاقة 

     إعاقة عقلية
  بنغالديش العراق بوتان تايالند ال إعاقةب

إىل عمليات مسح هامعة متعددة استناداً  (5109املي لرصد التعليم للجميع )التقرير العاملعين بفريق الأهراها : حسابات املصدر
 املؤشرات.

 
 المزيد من التمويليتطلب  المعوقينالوصول إلى األطفال 

 لمعلمني جوتزجويد األطفال مبواد تعليمية مصممة خصيصاً تدريب متخصص لحاهة إىل مزيد من املوارد لتوفري  مثة
. جوقد خلصت دراسة إضايف مايلإىل دعم أيضًا سر قد حتتاج األُ جو . لتمكينهم من إطالق العنان لقدراهتمهلم 

تبلغ آباء األطفال املعوقني  هايتحملاليت  الطبيةأهريت يف بنغالديش إىل أن نفقات اإلعانة جواألههزة جوالرعاية 
 (5101التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام ) .لرتبية أبنائها سرانية املتوسطة اليت تنفقها األُ ثالثة أمثال امليز 

 ةعن اإلعاق التهميش الناجملمكافحة سياسات التعليم استخدام يمكن 

جهها األطفال االحواجز التي يو  إزالةعلى أن تساعد الشاملة للجميع لمناهج الدراسية من شأن ا -1
 قاعات الدراسةفي  نالمعوقو 

  يف النظام التعليمي العادي كسر حلقة العزلة اليت تعزز الصور النمطية.  املعوقنيسياسة إدماج األطفال قد تتيح
أجو  مؤهلنيكثريًا ما تكون املدارس اخلاصة مفتقرة إىل التمويل املنتظم جوغري مزجودة مبعلمني ك،  لجوفضاًل عن ذ

سحرية. فاألطفال بوصفة  تليساملذكورة اإلدماج سياسة جولكن  .بالتجهيزات الالزمة لتوفري التعليم اجليد
التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام ) .قد ُيتاهون إىل دعم عايل التخصصشديدة بإعاقات  املصابون
5101) 
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  آتى أن التعليم االستيعايب  أفقر املقاطعات يف هنوب أفريقيا مناليت تُعد  يف كيب الشرقيةأهريت حبوث نت بين
املتخصص جوزيادة  سلوصول إىل املدارس جودعم ممارسات التدريان يف إمكانيات فوائد ملموسة ترتاجوح بني حتسن 
 (5101التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام ) .املعوقنيأعداد املقبولني من الدارسني 

 منظمة غري حكومية من بنغالديش  أعدت(BRAC)  التعليم قبل املدرسي جو ما برناجمًا للتعليم  5119يف عام
عن طريق تدريب املعلمني  ، جوذلكذجوي االحتياهات اخلاصة املعتدلةاالبتدائي يستهدف زيادة مشاركة األطفال 

 52 111 جوكانإىل املؤسسات التعليمية. الوصول إمكانية ناهج الدراسية جوحتسني جوتوفري املعدات جوتكييف امل
التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام . )5115عام الربنامج حبلول هذا قد استفادجوا من تقريبًا طفل 

5101) 
 ( مبساعدة املنظمة الدجولية غري احلكومية لرعاية املعوقنيHandicap International)،  تعمل مدرسة للصم يف

تعليم التالميذ الصم يف هذه املدرسة  تيسنر. جو يف جوقت جواحدكمدرسة متخصصة جوكمركز للموارد التعليمية   إثيوبيا
 (5101التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام ) .لغة اإلشارة تطويرتدعم ، كما أخرىمدارس 

  حتسني مواقف الطالب إزاء  علىسرتاليا، يهدف إصالح املناهج الدراسية إىل مساعدة املعلمني أبيف كانبريا
، جوتعزيز الرفاه جوالتحصيل اآلخرين الطالبجو  املعوقني، جواالرتقاء بالتفاعل بني الطالب أقراهنم املصابني بإعاقة

 (5109/5101 يالتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام. )املعوقنيلدى الطالب  األكادُيي

 ى األطفال ذوي االحتياجات الخاصةلوصول إلا لتمكينهم منن يالمعلميتعين دعم  -2

  أجوغندا جومجهورية تنزانيا منها بلدان جمموعة من اليف  احلكوماتبعض املنظمات غري احلكومية جو  بعضاعتمد
من  املعوقنين املعلمني املتخصصني يف تدريس األطفال متك  ، "التعليم املتنقل"مفهوم املتحدة هنوهًا قائمة على 

التقرير العاملي لرصد . )جوتدريبهم املعلمنيمساندة ، جومن فرعيةالوصول إىل أعداد أكرب من التالميذ يف مدارس 
 (5101لعام  التعليم للجميع

  ةاحلواهز النامجة عن اإلعاق إزالة كي يسهموا يفالشامل للجميع  التعليم ب خاصتدريب ُيتاج املعلمون إىل .
غري إىل هانب أقراهنم  املعوقنياألطفال  تعليمتتيح مدرسة  293وهد يف مجهورية الجو الدُيقراطية الشعبية جوت

ألطفال ذجوي االحتياهات اخلاصة فرصة إىل اهذه املدارس جوتقدنم . هلم دعمًا متخصصاً جوتوفر املصابني بإعاقة 
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املوه  إىل تخصص املتدريب المنها االستثمار يف عدة جوسائل ، جوذلك باستخدام شاملة للجميعبيئة يف للتعلنم 
 (5101التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام ) .ملعلمنيا

قاعات ظاهرة تهميش األطفال في الحد من  علىعوقين مالين ملمعال مزيد منالتوظيف ساعد يقد  -3
 الدراسة

 منذ أكثر تنفذ موزمبيق ، فإن املعوقنيمن األشخاص  ياً كاف  اً عدد فتوظأن الكثري من املدارس ال  يف حني
 جوتكينفتبصرية.  اتإعاقاملصابني بمي الصفوف االبتدائية عداد معلن خمصصة إلمن عشر سنوات برامج 

جوهو بصرية،  اتإعاقب تعليمهم على يد معلمني مصابني اأطفاهل يتلقىأن مع فكرة  اجملتمعات احملليةيف سر األ
التقرير ) .املعوقنيهتيئة بيئة أفضل للمعلمني جوالطالب  علىجوساعد املواقف يف  اً إجيابي اً ري تغي أحدثأمر 

 (5109/5101 يالعاملي لرصد التعليم للجميع لعام

 إلى المدارس المعوقينينبغي تيسير وصول األطفال  -4

  جوينطبق ذلك بوه  خاص على األطفال املعوقني الوصول إليهااليت يتعذر على الكثري من املدارس مثة .
٪ من 04كن سوى تمل ،5112. ففي عام املدارس القائمة يف املناطق الريفية النائية أجو يف األحياء الفقرية

املخصصة املنحدرات  مثلاملتوافرة لديها قادرة على استقبال األطفال املعوقني من حيث املرافق اهلند مدارس 
التقرير العاملي ) .جوجوسائل النقل حالتهم، خصيصًا ملراعاةاملصممة جودجورات املياه جوقاعات الدراسة للمعوقني، 

 (5101لرصد التعليم للجميع لعام 

 معالجتهاحديد السبيل األمثل للت أفضلبطريقة  ةاإلعاقحاالت رصد  يتعين -5

  د. يف البلاملسجلة  ةإلعاقاالت احلجبمهورية تنزانيا املتحدة جوصفًا مفصاًل  5114أهري يف عام  مسحم قدن
 .يف املناطق الريفيةعلى نطاق أجوسع  ةاإلعاقحاالت بني املناطق جوانتشار كبرية فرجوق  جوهود  املسحجوأظهر هذا 

 (5101التعليم للجميع لعام التقرير العاملي لرصد )
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 : التعليم جوالتعلنم: حتقيق اجلودة للجميع5109/5101 يالتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام
، التقرير العاملي عاقة يواههون صعوبات كبرية يف االلتحاق باملدرسةلإلاألطفال املعرضون  (:JPEG)بصيغة  لشكلا
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