
  –( ز)المرفق 

المتعلقة بالتعليم  لتوصياتلاإلجراءات التنفيذية المستجيبة معلومات إضافية عن 

  واإلعاقة

تعد قضايا حقوق اإلنسان من المحاور الهامة في  الماياريا التيويريية لمملاية البحيرين  

األشياا   تياجياتحإوألن . لذلك تصدرت قائمة أولويات كافة الوزارات والهيئات القائمية

. ذوي اإلعاقة من صميم حقوق اإلنسان  فقد تصدرت برامج وماروعات مملاية البحيرين

 .توصيات المراجعة الدورية الااملة بما تقتضيه من اهتمام ومتابعة وتنفيذ حظيتلذلك 

 :ها وتنفيذها أو البدء ف  تنفيذهامتابعة التوصيات واالستجابة ل-

 :على المستوى الوطن  العام .1

والاييية الوطنييية لحقييوق األشيياا  ذوي اإلعاقيية فيي   االسييتراتيجيةسييم ر -1-1

وتسيييتهدل الاييييية كيييإل ميييين ذوي اإلعاقيييية ( م2112/2112.)مملاييية البحييييرين

كميا تهيدل إليى تع يي  اإلطيار التايريع    وعائالتهم وكإل المهتمين بتقديم الادمة

إيجييا   وتهييدل كييذلك إلييى   (ضيمان التمتييا باافيية الحقييوق وفييق المعييايير الدولييية)

اآلليات لمتابعة ورصد حقوق هذه الفئة ومن أهمها الحيق في  الصيحة والحيق في  

التعليييم بايياإل متاييافق مييا أقييرانهم وحييق إ رام مفهييوم التصييميم الاييامإل لوصييو  

ذوي اإلعاقيية لاافيية المبييان  والمرافييق والاييدمات والمايياركة فيي  كافيية األناييية 

ر المهييارات المهنييية وفيير  وتيييوي  العائلييية والمجتمعييية عبيير تنمييية الفيير 

 : سبعة محاور وه   االستراتيجية فوتأت  هذه . التوظيف والتاغيإل

 .محور التاريعات-

 .محور الصحة والتأهيإل  -

 .محور التعليم الدامج -

 .محور التماين االقتصا ي  -

 .اإلعاقةمحور التماين االجتماع  وتماين المرأة ذات   -

 .والتوعيةاإلعالم  محور -

 .سهولة الوصو  محور  -

 

 01انضمام مملاة البحرين إلى اتفاقيية حقيوق األشياا  ذوي اإلعاقية في  -1-2

فف  اليدورة التدريبيية إلعيدا  التقيارير  .م2111وصا قت عليها ف   2111يونيو

الموازييية لالتفاقييية الدولييية لحقييوق األشيياا  ذوي اإلعاقيية بتنظيييم ميين الجمعييية 

البحرينيييية لقعاقييية بالتعييياون ميييا وزارة حقيييوق اإلنسيييان والتنميييية االجتماعيييية 

عيالج الابيراء  المعياقين مم المتحيدة اإلنميائ  واللجنية العلييا لاي ون وبرنامج األ

وتاييير المنهجييية  الحاومييية والموازييية وم اإلعاقيية وكيفييية إعييدا  التقييارير مفهيي

وقد أجمعوا عليى . العلمية المناسبة ف  الرصد والمتابعة لتنفيذ االلت امات المقررة

أن أهم ما يمي  هذه الوثيقة أنها وثيقة حقوقية م سسية عليى قييم ومبيا و حقيوق 



تبرت وثيقة سياسات تتضمن حقيوق اإلنسان ولها بعد تنموي وف  نفس الوقت اع

 . فئات اإلعاقة ف  ماتلف قياعات المجتما إضافة إلى طابعها اإلل ام 

الميا ة حيي  نصيت  الحق ف  التعليم اإلل ام  والمجان   ينص الدستور على-1-0

كميا  العلم  وتاّجا البح   والفنون ترعى الدولة العلوم واآل اب (: أ)الفقرة( 7)

ويايون التعلييم إل امييا ومجانييا في   للميواطنين عليمية والثقافية تافإل الادمات الت

ويضيا القيانون . وعلى النحو اليذي يبيين فييه القانون المراحإل األولى الت  يعيّنها 

 .الاية الالزمة للقضاء على األمية

منيه  5الميا ة تضمين صريح لحقوق ذوي اإلعاقة ف  الدستور حي  نصيت  -1-4

ولة تحقييق الضيمان االجتمياع  اليالزم للميواطنين في  حالية تافإل الد: على ما يل 

 .....الاياوخة أو المرض أو العج  عن العمإل أو اليتم أو الترمإل أو البيالة

قانون التعلييم  نم( 7)إقرار نفس المبدأ ف  قانون التعليم وقد ور  ف  الما ة-1-5

. س المملايةأن التعلييم األساسي  والثيانوي مجيان  في  ميدار 2115الصا ر سينة 

منه على أن محو األميية وتعلييم الابيار مسي ولية وطنيية هيدفها ( 9)وأكدت الما ة

وتتييولى الييوزارة تنفيييذ الاييي  الالزميية للقضيياء علييى ...رفييا مسييتوى المييواطنين

أّمييا المييا ة الثامنيية ميين القييانون فتيينص علييى العقوبييات التيي  يتعييرض لييه .  األمييية

 .لف أبنائهم عن االلتحاق بالتعليمأولياء األمور عندما يتسببون ف  تا

تحيت عنيوان المصيالحة الوطنيية م 2111منذ " وحدة وحدة  "إقرار برنامج -1-2

االقتصا ية واالجتماعية يلتف حوله المواطنيون بماتليف طيوائفهم وميذاهبهم مين 

أجيإل التنمييية واالرتقياء وعبيير بييرامج وماياريا وأناييية تسياهم فيهييا الم سسييات 

 .الحاومية واألهلية

 .تاايإل اللجنة العليا لا ون المعاقين7 -1

 .تنسيق وتايي  البرامج الااصة برعاية وتأهيإل وتاغيإل المعاقين-1-8          

بأطفا  الالإل الدماغ  واليذي ( مرك  المتروك)إنااء مراك  متاصصة مثإل -1-9

المرجعي   ومنهيا المينهجمن خالله تقدم سلسلة مين البيرامج التعليميية والتأهيليية 

سلسلة برامج كوكو للتربيية  المبار برنامج البورتام للتدخإل  الااصة ف  التربية 

 .برنامج التأهيإل اإلرشا ي  (مصر)الااصة

صيييييييرل منحييييييية شيييييييهرية ل شييييييياا  ذوي اإلعاقييييييية تبلييييييي  سييييييينويا -1-11

كما . من المعاقين من الذكور واإلناث( 7447)يستفيد منها ( 911891511111)

شياص معياق مين الايدمات التي  تقيدمها المراكي  الامسية  429 يستفيد أكثر من

 .العاملة ف  مجا  الرعاية االجتماعية

توقيييا عقييو  شييراكة مييا الهيئييات األهلييية تاييرياا للمجتمييا المييدن  فيي  -1-11

 .م ازرة جهو  الدولة ف  هذا المجا 

لوكية توحيد االختبارات النفسية لتقييم القدرات العقليية واالضييرابات السي-1-12

 .والتربوية لذوي اإلعاقة

بناء مرك  نموذج  للتقييم والتاايص بمجما اإلعاقة الاامإل وهو مركي  -1-10

 .فريد من نوعه ف  المنيقة العربية



ليست هيذه اإلجيراءات إال عينيات مين الجهيو  الوطنيية الابييرة مين أجيإل : مالحظة

كير بييأن مملايية وميين المهييم التييذ. ضييمان تمتييا ذوي اإلعاقيية بحقييوقهم الماييروعة

إقيرار أغلبهيا وتنفييذها أو  اليدوري في البحرين قد استبقت توصييات االسيتعراض 

 .البدء ف  تنفيذها

 

  :التربية والتعليم زارةوعلى مستوى  .2

إقييرار مبييدأ التعليييم الجيياما والييذي يسييتجيل لميلييل التعليييم للجميييا بقيييا  -2-1

كمييا يسييتجيل . النظيير عيين االسييتعدا ات الفعلييية للمتعلمييين فائقيية كانييت أم محييدو ة

التعليم الجاما لمقتضيات التايريعات المتعلقية بحقيوق اإلنسيان وبتحقييق مواطنية 

 ياتفيي  هييذا النييو  ميين وال. فعلييية تحقييق م يييدا ميين التنمييية وم يييدا ميين الفيير 

التعلييييم بييياالعترال بحقيييوق ذوي االحتياجيييات الااصييية مييين ذوي العيييوق ومييين 

وإنمييا يقيير أيضييا أن لاييإل مييتعلم الحييق فيي   حاجيياتهم الموهييوبين فيي  تعليييم يناسييل 

عند تصميم البرامج الدراسية والمنياهج  يتعين وعليه  متفر  االعترال به كاائن 

 .الضاغ  واالستجابة لهذه الحاجات الاصوصيةمراعاة هذا األمر  التعليمية 

التييييرخيص لعييييد  ميييين الم سسييييات التعليمييييية الااصيييية لتييييدريس طلبيييية ذوي -2-2

 .االحتياجات الااصة بمناهج معتمدة من قبإل وزارة التربية والتعليم

 مييج ( مدرسيية 75)يبيييق نظييام الييدمج فيي  عييد  ميين المييدارس الحاومييية ت -2-0

افيياءة المهنييية للعيياملين فيي  هييذا القيييا  ميين خييال وإسيينا  هييذا اإلجييراء برفييا ال

 .والتاوين األساس  والبعثات  التدريل 

 .وضا نظام رقاب  لبرامج اإلعاقة الذهنية وفق معايير وطنية معتمدة-2-4

 .إنااء مدارس نموذجية مرحبة باليلبة ذوي اإلعاقة-2-5

 .ليماليلبة ذوي اإلعاقة السمعية ف  وزارة التربية والتع  مج-2-2

تقييديم البييرامج  .وضييا معييايير بييرامج التعليييم لليلبيية ذوي اإلعاقيية الذهنييية-2-7

والمناهج التأهيلية لذوي اإلعاقة ما وجو  مناهج أكا يمية متنوعة لذوي اإلعاقة 

 .العقلية البسيية ومتالزمة  اون

تعليمي  متااميإل لتأهييإل طلبية اإلعاقيات الذهنيية البسييية  تربيوي تيبييق مينهج-2-8

 .م2102/2102ومتالزمة  اون للعام الدراس  

الايميييياء  الفي يييياء  الرياضييييات  عليييم )اسيييتبدا  بعيييا الميييوا  العلميييية مثيييإل -2-9

لليالب ذوي اإلعاقة البصرية ف  مرحلة التعليم الثانوي بميوا  أخيرى عليى ( األحياء

عليوم نفس المساق وعد  الساعات مثإل اللغة العربية واالجتماعيات وعليم الينفس وال

 .االنسانية بما يتناسل و رجة اإلعاقة

أن يمايين    إذيلبيية اإلعاقييات وصييعوبات الييتعلمبإصييدار نظييام تقييويم خييا  -2-01

حسييل نظييام التقييويم التاييوين  ب المحييد ةاليلبيية ميين  رجيية األعمييا  اليومييية  يسييتف 

 . رجة إعاقتهو هحسل إماانياتبخاللها من م اليالل يُقو   إذ%( 01)بدرجة 



ومرضيى السيالر واليلبية  مرضيى السيرطانمين يلبية لقديم خدمات نوعيية لت-2-00

مين % 01آليية لنظيام التقيويم في  االمتحيان واحتسياب  رجية  الصم من خال  تيوفير

 -(نظام التقويم التاوين )األعما  اليومية 

مراعيياة اليلبيية ميين ذوي االحتياجييات الااصيية ومرضييى السييرطان ومرضييى -2-02

أثنيياء تقييديم االمتحانييات النهائييية بوضييعهم فيي  لجنيية خاصيية السييالر واليلبيية الصييم 

 .وتقديم الادمات الااصة واتااذ أية تدابير أخرى الزمة تناسل أوضاعهم

  م ل شيياا  ذوي اإلعاقيية للحصييو  علييى فيير  التعليييم العييال  عييم مقييدّ -2-10

يسيتفيد جمييا اليلبية مين ذوي االحتياجيات الااصية ومرضيى السيرطان مين حي  

االبتعيياث الحاييوم  عنييد النجيياا فيي  الثانوييية العاميية  ون اشييتراط حصييولهم علييى 

 . رجة امتياز الت  تعتبر شرط ا أساسي ا بالنسبة لبقية اليلبة

وألن للمرفق العام مبا و تحامه مثإل اإلل امية والمجانية واالستمرار نور  فيميا يلي  أهيم 

جو ة المرفق العام المتصإل بيالحق في  مااريا الوزارة واإلجراءات الت  اتاذتها لضمان 

 :التعليم لجميا المتعلمين

 :تنفيذ سن اإلل ام -1

تنفيذ إل امية التعلييم لمين هيم في  سين  خا  لمتابعةقسم  م إنااء2112تّم سنة 

 العمريية ومتابعية المنقيعيين عين الدراسية مين نفيس الفئية   (سنة15-2)اإلل ام 

ك بالتنسييييق ميييا الجهييياز المركييي ي وذلييي بيييالتعليم والعميييإل عليييى إعيييا ة إلحييياقهم 

 .للمعلومات وإ ارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم

 :التعليم للجميا -2

 اليونسياو الّصيا ر عين م  2111بيّن التقرير العالم  لرصد التعليم للجميا للعيام 

أن مملايية البحييرين قييد حقّقييت نتييائج ماييرفة للعييام الثاليي  علييى التييوال  فيي  جميييا 

 :وه  كما يل EDI :باختصاروالت  تلاص الم شرات 

 %(111)تناه  نسبة تمدرس عالية ف  المرحلة االبتدائية وه   -

 %(97)الجنسين نسبة عالية من المساواة بين  -

وقييد تمانييت الييوزارة فيي  سيينت  %( 1,4)ميين نسييبة تسييرب منافضيية وأقييإل  -

طالييل إلييى مقاعييد  111ميين إعييا ة حييوال  م 2119/211وم 2118/2119

 .الدراسة

 

 :التعليم المستمر -0

الت اما بمبدأ المساواة وتجسيدا لتااف  الفر  بين المواطنين ف  جميا المجياالت 

وهي    وبااصة التعليم بيا رت مملاية البحيرين بارسياء منظومية التعلييم المسيتمر

بتاييايإل اللجنيية األهلييية   منظوميية تعييوض منظوميية محييو األمييية المعتمييدة سييابقا

 نولهيذا الغيرض شياركت مملاية البحيري م1971سينة الماتركة للتعلييم المسيتمر 

كميا  م2111ف  الم تمر العيالم  الايامس لتعلييم الابيار وفي  مي تمر  اكيار سينة 

باصيو  م 2111الصيا ر في  جنييف عيام   122/54وافقت على تيبييق القيرار

الت امييا بمييا ور  في  مقتييرا اليونسيياو   محيو األمييية وتعليييم الابيارل العييالم  عقيدال



وليم تقتصير الجهيو  عليى محيو (. م2112-2110)محو األمية اليدول  باأن عقد

 .بإل خييت لمحو األمية الحاسوبية األبجدية األمية 

وتسييهيال لتنفيييذ هييذه البييرامج اتاييذت المملايية رزميية ميين اإلجييراءات المسيياندة 

 :ومنها

 .فتح رياض أطفا  ألبناء األمهات الملتحقات بمراك  التاوين المستمر -

 .الت للدارسين والمعلمين وخاصة النساء منهمتوفير المواص -

اسيييتحداث خدمييية اإلرشيييا  النفسييي  والتوجييييه المهنييي  فييي  العيييام الدراسييي   -

 .م2112/2117

 .تجريل مارو  محو األمية المعجإل على شاإل  ورات تدريبية ماثفة -

القييائم علييى أسيياس  مييج مهييارات التربييية ( المييوا  المترابييية)إعييدا  ماييرو   -

 ......محو األمية وتجريبه ف  اللغة العربيةاألسرية بمهارات 

 

 :المااريا التيويرية-4

يتعلق بماياريعها التيويريية  فقيد حرصيت وزارة التربيية والتعلييم مين خيال   فيماأما 

اإلطييار التييوجيه  للتربييية للمواطنيية وحقييوق اإلنسييان وهندسيية البرنييامج الدراسيي  

الحاومييية والااصيية بمملايية لماتلييف المراحييإل والصييفول التعليمييية فيي  المييدارس 

البحرين على اعتبار مبدأ تاياف  الفير  مين الركيائ  الجوهريية التي  وجيل أن تنبني  

عليها المناهج والبيرامج والاتيل وكافية الوسيائإل والوسيائ  التعليميية  ومين مميي ات 

هييذا التوجييه التأسيييس لمييا يعييرل بييالتميي  اإليجيياب  لفائييدة الفئييات االجتماعييية األكثيير 

 .جا  وتحديدا لفائدة حامل  اإلعاقةاحتيا

وتجسيدا لهذا االختيار فقد أفر  هذا التوجه مدارات اهتمام قابلة للتنفيذ في  الاتيل 

 .وبقية الوسائإل التعليمية األخرى

 


