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م مدى الحياة للجم–4الهدف 
ّ
يعضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

ُأحرزوقد.املستدامةالتنميةوحتقيقالناسحياةحتسنيعليهيرتكزالذياألساسجيدتعليمعلىاحلصولشكلي

خصوصابالدراسةااللتحاقمعدالتوزيادةمراحله،بكلالتعليمعلىاحلصولإمكانيةزيادةصوبجوهريتقدم

أكثرجهودبذلإىلحاجةمثةأنإالوالكتابة،القراءةمهاراتهائلبقدرحتسنتوقد.والفتياتللنساءبالنسبة

بنيؤالتكافالعاملحققاملثال،سبيلفعلى.للتعليماحملددةالعامليةاألهدافإجنازيفقفزاتبتحقيقكفيلةجسارة

مليمالتعلمراحلجبميعاهلدفذلكحتقيقمنمتكنتاليتالبلدانعددولكناالبتدائي،التعليميفوالبننيالبنات

.قلياليزل



ع جميع البنات والبنين والفتيات"4.1الغاية 
ّ
ضمان أن يتمت

ما يؤدي والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، م

""2030إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

، %95للذكور % 97نسبة القيد اإلجمالية في التعليم الثانوي ت غبل
وهي 2011التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع حسب ب% 99لإلناث

أعربيالنسبة األعلى 

ة مؤشر تعادل الجنسين لنسبتين القيد اإلجمالي
ر إلى والصافية في التعليم االبتدائي واالعدادي تشي

وجود تكافؤ بين الجنسين



املدارس املعززة 

للسالمة والصحة 

املدرسية

مبادرات تحسين أداء 

املدارس   Pirlsالثقافة القرائية

تطبيق برنامج 

ي مدرستي االلكترون

ي التمكين الرقمي ف

التعليم 
الحقيبة املدرسية

ة املنهج الجديد للغ

ين اإلنجليزية للصف

األول والرابع 

ين برنامج غير الناطق

للغة العربية
ةاالمتحانات الوطني

اللغة الفرنسية

املشاريع والبرامج  لتحقيق الغاية



ؤ فرص القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكاف" 4.5الغاية 

فة، بما في ذلك الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب املنهي للفئات الضعي

ل أوضاع لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظ

"2030هشة، بحلول عام 

ق لألطفال وجود تشريع بإلزامية التعليم حيث التعليم األساس ي ح
وتلتيزد الذين يبلغون السادسة من عمرهم فيي بدايية العياد لدراسي ي

يذه وذلك علي  اململكة بتوفيره لهم ويلزد األباء أو أولياء االمور بتنف
مدى تسع سنوات دراسية عل  االقل

ن خيالل مرض ى السيرطان وفقير اليدد املنجليي ميبالطلبة االهتماد 
يميييييييية تقيييييييديم جافييييييية أوجيييييييل الييييييييدمات التربويييييييية والنفسيييييييية والتعل

وتذليل جميع الصعوبات التي يواجهونها

يييييييييية تيييييييييوفر وزارة الترب
 
 
والتعلييييييييييييييييييم سييييييييييييييييينويا

وي بعثيييييات للطلبييييية ذ
االعاقيييييييييات الحسيييييييييية 
والجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدية 

دواضطرابات التوح

ينفي مملكة البحر متعددة تكافؤ بين الجنسين في مجاالت 



تأهيل طلبة ذوي اإلعاقة 

مة الذهنية البسيطة ومتالز 

داون ممن تجاوزت أعمارهم 

ميةسنة في املدارس الحكو 15

ارس دمج الطلبة الصم في املد

انويةالحكومية في املرحلة الث

بة انشاء مسارات أرضية للطل

املكفوفين في املدارس 

الحكومية 

انشاء مركز لتشييص 

وتقييم الطلبة ذوي 

االحتياجات الياصة

 عطاء  "
ُ
ة تأهيل طلبة ذوي اإلعاقة الذهنية البسيط" بذرة

عة ومتالزمة داون والتوحد باملدارس الحكومية في مجال الزرا

وي انشاء مركز منهي وفني لذ

اإلعاقة الذهنية واضطراب 

التوحد

ة األجهزة والوسائل املساند

لرعاية الطلبة ذوي 

االحتياجات الياصة

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية



ار، ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكب" 4.6الغاية 

 ونساًء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحل
ً
ول عام رجاال

2030

(  سنة24-15)لعمرية البحرين بأعلى نسبة ملعرفة القراءة والكتابة بين الشباب في الفئة امملكةتتميز 
من جملة السكان من نفس الفئة وكانت نسبتها بين%99.6حيث بلغت القرائية لدى البحرينيين 

في العام ذاته %99.6في حين كانت نسبة القرائية لدى االناث %99.7الذكور 



نسين، بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الج"أ .4الوسيلة 

هيئة بيئة واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة وت

"تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

جزء من نشر ثقافة االستعمال االمن للتكنولوجيا ك
يم الرقمي في التعلتوجهات الحكومة للتمكين 

ت وأجهيزة جميع مدارس مملكة البحرين يتوفر فيها االنترني
مدرسييييييية فيهيييييييا بنيييييييية تحتيييييييية ليييييييذوي 129الحاسيييييييوب وعيييييييدد 

ميييييدارس  انييييي  جانييييي  208احتياجيييييات الياصييييية مييييين أصيييييل 
املرافق الصحية األساسية 



انشاء مدارس جديدة 

نموذجية

ية تطوير املالع  الرياض

والساحات والبنية 

التحتية

ية استكمال تطوير البن

التحتية التقنية في

املدارس

ة تجهيز املدارس بأنظم

ت انذار الحريق والكاميرا

األمنية

اإلرشاد التقني 

واالستعمال االمن 

للتكنولوجيا

صيانة وترميم املدارس

القديمة

ئ توفير فرق عمل الطوار 

لضمان سالمة البيئة 

املدرسية

ت تزويد املدارس باملظال 

الب ليلق بيئة جاذبة للط

وتنفيذ الفعاليات 

واألنشطة الالصفية

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية



الل التعاون تحقيق زيادة كبيرة في عدد املعلمين املؤهلين، بما في ذلك من خ"ج .4الوسيلة 

 
ً
والدول الدولي لتدريب املعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا

"2030الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 

اشتراط توظيف املعلم بمؤهل 
البكالوريوس مع التربية

 تقديم التدري  للمعلمين لتحسين من أدائهم
 
وفقا

ملستجدات الساحة التربوية

ن انشاء جلية املعلمي



تطوير جادر الوظائف 

التعليمية

ربويين تأهيل املعلمين غير الت

من خالل برنامج دبلود 

التربية بكلية البحرين

للمعلين 

استحداث برامج تمهين 

ص املعلمين في مجال التخص

لية والتربية بالتعاون مع ج

البحرين للمعلمين

مشروع أجاديمية التدريس

(2-1)من أجل التعلم 

برنامج تدري  وتمهين 

املشرفين املستجدين 

اض برنامج تدري  معلمات ري

األطفال

تدري  املعلمين في مجال

عليمالتمكين الرقمي في الت
جلية البحرين للمعلمين

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية



املتعمدة تطبيق نظاد االعتماد األجاديمي عل  مؤسسات التعليم العاني وفق املعايير

ضمان الجودة في بالتعليم العاني والتي تم اعتبارها معايير دولية من قبل الرابطة األوروبية ل

التعليم العاني 

الفني برنامج تطوير التعليم

ومة واملنهي برامج عمل الحك

(املسار املوحد)

ي حول اعداد أدوات التقييم الذاتي ملؤسسات التعليم العان

التخطيط االستراتيجي  وادارة املشاريع والبحوث

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 

ومنحهم شهادة مزاولة املهنية وذلك 

م في بالتعاون مع املجلس األعل  للتعلي

بريطانيا

انشاء جامعة جديدة شبل 

حكومية 

عقد سلسلة من الورش 

ادل التدريبية ولقاءات التب

ليم املعرفي ملؤسسات التع

(knowledge share)العاني 

ع بناء شراجات دولية لوض

يمعايير االعتماد البرامج

نظاد الجودة املدرسية 

لضمان جودة التعليم من

خالل متابعة العملية 

فالتعليمية داخل الصفو 

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية

املنهي ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم"4.3الغاية 

، بحلول عام والتعليم العالي الجّيد وامليسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي

2030"



ستوى استحداث مسار واحد من خالل دمج املسارين املتقدم والتخصص ي في امل

بة الثالث ويتم التركيز على الجانبي األكاديمي والتطبيق لجميع الطل

م من خالل يوفر تعليم نوعي قائم على التعل( تكوين)برنامج التدريب امليداني 

التدريب التدريب العملي امليداني، يكتسب الطالب املهارات املطلوبة من خالل

 واالحتكاك املباشر بواقع سوق العمل البحريني
ً
عمليا

استحداث تخصصات جديدة على حسب احتياجات سوق العمل 

كون الدراسة طرح التدريب املنهي كأحد الخيارات املتاحة أمام الطلبة املتسربين ت

ويحصل الطالب فيها ملدة سنتين يتم فيها التركيز على الجانب العملي التطبيقي

بعدها على شهادة مهنية تؤهله لالنخراط بسوق العمل بيسر وسالسة 

كوني ملدة تم تصميم خطة دراسية متطورة تتضمن برنامج للتدريب امليداني الت

خمس إلى ست أسابيع تستهدف الجنسين 

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية

يهم املهارات تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لد" 4.4الغاية

الئقة املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف

"2030وملباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 



تغزيز املواطنة وحقوق االنسان في مدارس 

الحكومية والياصة 

ستوى الشراكة مع بنك البحرين للتنمية لتدري  طلبة امل

ي الثالث واكسابهم املهارات واملعرفة الالزمة للشروع ف

ر مشروعاتهم الصغيرة الياصة من خالل التدري  وتوفي

حاضنات للمشروعات

م رؤية مشروع املدارس املنتسبة لليونسكو يهدف ان  الوصول لتقاس

سها في شاملة في اطار الحث عل  السالد والعدل والتنمية والعمل عل  غر 

ملتحدة في األمم امنطمةأذهان الناشئة  وتعريفهم بالقضايا العاملية ودور 

حلها  واملساهمة في تدعيم مبادئ السلم وحقوق االنسان والحوار

ي والحضاري املشترك بين الثقافات والحفاظ عل  التراث العالمي الثقاف

 ”برنامج 
 
ف ملكافحة العن“ معا

واالدمان يقدد من قبل شرطة 

لبة املجتمع بوازرة الداخلية لط

املدارس 

برنامج خدمة املجتمع الكساب القيم 

التربوية

ط برنامج مسابقة تعزيز حقوق الطفل في الوس

ع معهد املدرس ي في املدارس االبتدائية بالتعاون م

التنمية السياسية

املشاريع والبرامج لتحقيق الغاية

املستدامة، ضمان أن يكتسب جميع املتعلمين املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية"4.7الغاية 
باع أسالي

ّ
ب العيش املستدامة، بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة وات

واطنة وحقوق اإلنسان، واملساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، وامل
"2030ة، بحلول عام العاملية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية املستدام


