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أرض  فهي  سنة،  على3000  يزيد  ما  إلى  جذورها  تمتد  حضارة  تبني  أن  السنين  مر  على  البحرين  مملكة  استطاعت 
الحضارات، ومفترق طرق تجارة العالم القديم، وقد حباها اهلل بشعب منفتح اجتماعيًا وفكريًا ومتقبل لآلخر، مما جعلها 
تقف اليوم شامخة كمملكة عصرية حديثة، وتمضي بسواعد أبنائها وقاطنيها دون تمييز، لمواصلة العمل والبناء 

والتنمية، لتحقيق تطلعات حكومتها، ورؤيتها االقتصادية 2030 وآمال شعبها في الرفاه واالزدهار. 

وتؤكد مملكة البحرين بتقديم تقريرها الوطني الطوعي األول إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على الدور الفاعل 
المستويات  المفدى على  البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  الذي لعبته بقيادة حضرة صاحب 

االقليمية والدولية في صياغة وتحقيق هذه األهداف. 

تمتلك مملكة البحرين تجربة ثرية في مضمار التنمية بشتى أبعادها، مما جعلها تواكب حركة التطور العالمي في 
مجال التنمية المستدامة؛ وقد كانت البحرين سباقة في هذا المجال عبر استراتيجيتها التنموية، وبرامجها الحكومية، 
وذلك قبل أن يتم بدء الحراك الدولي في التنمية المستدامة؛ حيث إنها حققت  بنجاٍح األهداف اإلنمائية لأللفية، 
اليوم نموذجًا حظي بتقدير أممي في القدرة على حشد وتوجيه اإلمكانات  قبل حلول موعدها في عام 2015؛ وتعد 
والموارد المتاحة بالشكل األمثل من أجل تحقيق تطلعات مواطنيها؛ بحيث ال ُيستثنى أو يتخلف أحد منهم عن ركب 
التنمية، إذ شملت برامج عمل الحكومة المتتالية الجميع ووازنت بين النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية كافًة، 

في الحاضر والمستقبل.

وقد جعلت مملكة البحرين رفَع مستوى معيشة المواطن غاية في حد ذاتها؛ بوصفه المحور الرئيس لجميع خطط 
وبرامج التنمية بمختلف أبعادها، وهو األمر ذاته الذي تضعه أجندة التنمية المستدامة ضمن أولوياتها. فكانت رائدة 
إلى توسعة  الجنسين، مروًرا  بين  الفرص  المرأة، وتكافؤ  األمية، وتمكين  والقضاء على  المجاني،  التعليم  في توفير 
نطاق الضمان االجتماعي ومحو الفقر ورفع مستوى الرعاية الصحية ورفع العمر المتوقع للحياة، وغيرها من المبادرات 
التي ضمنها الدستور والسياسات العامة للجميع دون تمييز. وهي في مجملها تطلعات تجسد اليوم تحديًا عالميًا 
تضطلع منظمة األمم المتحدة بدور بارز في إمضائه ضمن جهودها لتعزيز السالم والتعاون بين الدول لخير اإلنسانية، 

وحماية الشعوب.

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء
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خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وقد أعطى هذا النجاح زخمًا كبيرًا لجهود المملكة في تبني أهداف التنمية المستدامة 2030 وموائمتها مع برنامج 
عمل الحكومة )2015- 2018(، لذلك فإننا نؤكد على مواصلة الحكومة لجهودها في تنفيذ هذه األهداف بأبعادها 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

إنجازات وقصص  البحرين؛ لتسليط الضوء على ما حققته من  الدولي؛ يعد فرصة سانحة لمملكة  المنتدى  إن هذا 
نجاح من جهة، وما تواجهه من تحديات ومعوقات من جهة أخرى.  فالبحرين حريصة على مشاركة دول العالم هذه 
التحديات، جنًبا إلى جنب مع التجارب والخبرات الناجحة؛ بهدف بحث سبل التعاون والعمل المشترك على تذليلها، 
ووضع حلول دولية لها.  كما أن هذا المنتدى فرصة أخرى لمملكة البحرين في المساهمة في دعم جهود المجتمع 

الدولي؛ لتحقيق األهداف، وتعزير األمن والسلم الدوليين. 
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إنه لمن دواعي سروري أن أقدم التقرير الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى 
المعني بالتنمية المستدامة؛ الستعراض المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، في ظل القيادة الرشيدة 
برئاسة  الموقرة  الحكومة  المفدى، وبجهود  البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  لحضرة صاحب 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبمؤازرة  الوزراء،  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، والتي استطاعت أن  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
التنمية المستدامة، وفي مجال األهداف اإلنمائية لأللفية قبلها؛ مما أهلها  تحقق العديد من اإلنجازات في مجال 

لنيل اعتراٍف دولٍي في هذا المجال.

في  البحرين  تجربة  ليوثق  للمنتدى؛  وتقديمه  الطوعي،  التقرير  بإعداد  البحرين  حكومة  اهتمت  المنطلق؛  هذا  ومن 
متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وما قدمته من مبادرات وما واجهته من تحديات.  وهي تجربة ثرّية 
تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل، وتمثل نموذًجا لإلرادة الوطنية القادرة على الوصول إلى النجاح، وحافًزا للحوار 

المجتمعي حول أهداف التنمية المستدامة وتبنيها.
 

 لقد عملت اللجنة الوطنية للمعلومات، المنوط بها مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، على تقييم 
مجمل لألهداف والمقاصد، والمقاربة والمواءمة بينها وبين برنامج عمل الحكومة 2015-2018، ونجحت في دمج نحو 
78% من المقاصد فيه.  وتتطلع البحرين إلى مواءمة ومقاربة أكثر عمًقا؛ ألجندة برنامج عمل الحكومة القادم 2019-
التقرير؛ من خالل  اللجنة بعملية اإلشراف على إعداد  التنموية.  كما قامت  2021؛ بهدف تعزيز استدامة مسيرتها 
منظمات  مع  للحوار  عمل  ورش  ونظمت  ممكنة،  مجتمعية  مشاركة  أكبر  الستقطاب  واسعة؛  تشاورية  عملية 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واألكاديميين، ومراكز البحوث والدراسات، ومكاتب األمم المتحدة المعتمدة في 

البحرين.  وقد ساعدت هذه العملية على نشر الوعي المجتمعي بأهداف التنمية المستدامة 2030 ومقاصدها. 

ثم  االستعراض،  إعداد  وآلية  المستدامة،  التنمية  أهداف  بملكية  استهلها  فصول،  خمسة  على  التقرير  اشتمل 
السياسات والبيئة التمكينية، ثم عطف على تحليل الوضع والتقدم المحرز، فعرٍض لقضايا محورية من منظور وطني، 
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تالها النقاش المواضيعي الخاص بموضوع المنتدى الحالي »التحول إلى مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود«، 
وأخيًرا ختم باستشراف التطلعات المستقبلية؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030.  ارتكز التقرير على منهجية 
أصيلة في قراءة األجندة العالمية، والربط بينها وبين خطط التنمية الوطنية، ولم يكتِف بعرض اإلنجازات؛ بل حوت 

فصوله الفرَص والتحديات في مختلف المجاالت: االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والثقافية، والمؤسسية. 

ن التقرير أن أهم تحٍد تواجهه مملكة البحرين؛ يتمثل في السعي نحو االستدامة لدولة جزرية صغيرة فيما يتعلق  ـّ َبي
بقضية تغير المناخ؛ حيث محدودية الموارد الطبيعية، والنمو السكاني، والتحضر وما يرافقه من طلب متزايٍد لألراضي، 
والموارد، والخدمات.  كما تشكل التحديات االقتصادية؛ ومنها عدم استقرار أسواق النفط، وارتفاع الدين العام، 
والعجز المالي في ميزانية الدولة، فضاًل عن الوضع اإلقليمي المتوتر، وتزايد خطر اإلرهاب عقبة أمام مسيرة التنمية 

في المنطقة، ومنها البحرين؛ األمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية؛ لمواجهة هذه التحديات.
 

األمم  ومكاتب  البحرين،  بمملكة  المتحدة  األمم  ألنشطة  المقيم  المنسق  مكتب  إلى  الشكر  بجزيل  نتوجه  ختاًما، 
المتحدة المعتمدة في المملكة؛ للمساهمة اإليجابية في رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وإعداد التقرير؛ بما 

يعكس الشراكة الناجحة والمتميزة بين مملكة البحرين ومنظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.

محمد بن إبراهيم المطوع
وزير شئون مجلس الوزراء

رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات
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واضحة،  سياسًة  2015؛  عام  عشر  السبعة  وأهدافها  المستدامة  التنمية  أجندة  إطالق  ُبعيد  المتحدة  األمم  َتبنْت 
قائمة على دعم الدول وطنًيا ودولًيا؛ في سبيل بلوغ أو تحقيق هذه األجندة وأهدافها. وأولت مكاتب األمم المتحدة 
في البحرين االهتمام الكبير بالمبادرات الوطنية لمختلف الجهات بدًءا بالمؤسسات الحكومية، ثم القطاعين الخاص 
واألهلي، وانتهاًء باألفراد؛ سعًيا وراء نشر الوعي بثقافة األهداف أواًل، ثم كيفية تفعيلها وإدماجها في المجتمع 

ثانًيا. 

أنجح هذه المساعي رغبة البحرين الحقيقية في الشراكة مع األمم المتحدة؛ ولعل اتفاقية إطار الشراكة اإلستراتيجية 
التي وقعتها البحرين، ومكاتب األمم المتحدة )وعددها ستة عشر مكتًبا( في أكتوبر 2017، لألعوام )2018 -2022(؛ 
أكبر مثال على هذا التعاون الذي ُيجسد - بشكل مباشر- الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق 
ن الطرفين من تحقيق أقصى درجات االستفادة من هذه األهداف، ونشرها،  أهداف التنمية المستدامة، والذي ُيمكِّ
والتجارب  الخبرات  نقل  أو  فنية  خبرات  بتقديم  المتحدة  األمم  به  تضطلع  الذي  الدور  خالل  من  سواء  وتعميمها؛ 

الخارجية، أم من خالل عرض تجربة البحرين نفسها إلى الخارج؛ كنموذٍج ناجح في سبيل تحقيق هذه األهداف.

ويأتي تقديم مملكة البحرين هذا التقرير الطوعي األول؛ الستعراضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس 
والتي  التنموية،  األهداف  بتحقيق هذه  المسئول  التزامها  ليكشف  المتحدة؛  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 
وجدنا أن البحرين سباقة في تحقيق الكثير من مضامينها؛ وذلك من خالل دستورها وميثاقها الوطني )2002/2001( 
من جهة، ثم البرامج الحكومية، والرؤية االقتصادية 2030، واالتفاقيات التي وقعتها مؤخرا مع مكاتب األمم المتحدة 
من جهة أخرى؛ وهو ما يدلل على حرص البحرين على تحقيق التنمية في مختلف أبعادها، واللحاق بركب األمم المتحضرة.   
كما أنه ُيبرز حرص البحرين على إمضاء فعالياتها التنموية على الرغم من التحديات التي تواجهها؛ فقد قطعت مراحل 
لتنويع اقتصادها، ووفرت فرص عمل نوعية لمواطنيها بشراكة كاملة بين نصفي المجتمع في سوق العمل؛ التزاًما 
بمبادئ المساواة بين الجنسين، واالهتمام الدائم بالمرأة والشباب وذوي اإلعاقة.  كما وفرت أنظمة شاملة للحماية 
االجتماعية لدعم الفئات األكثر حاجة، وهو ما ينسجم مع مبدأ األمم المتحدة، الذي ينص على )عدم تخلف أحد عن 
الركب(؛ وذلك من خالل أرقام وإحصائيات تشترك في تقديمها ورفد التقرير بها؛ مجموعة من الوزارات الخدمية 

المتخصصة.
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أمين الشرقاوي
المنسق المقيم ألنشطه لألمم المتحدة بمملكة البحرين

وفيما يتعلق بتقديم التقرير؛ فقد كنا شركاء رئيسيين مع مملكة البحرين؛ بدًءا بطرح الفكرة، ثم الدخول في العمليات 
اإلجرائية الالزمة، التي تخللتها ورش عمل لمختلف شرائح وأطياف المجتمع؛ من قطاعات خاصة، وأهلية، وأكاديمية، 
وبرلمانية، وغيرها؛ تهدف إلى تعريفها بمبادرة البحرين في تقديم هذا التقرير، واالستئناس بآرائها، ومقترحاتها حول 
التقرير؛  الممكنة؛ وذلك لتضمينها  التنمية المستدامة؛ ما تحقق منها، وما لم يتحقق، والتحديات والفرص  أهداف 
وتقديم  محتواه،  وفحص  التقرير،  هذه  كتابة  بمرحلة  وانتهاًء  والشفافية.   المصداقية  من  قدر  أكبر  لبلوغ  توخًيا 

االستشارات الالزمة؛ ليخرج بالصورة النموذجية، الالئقة، والُمشرِّفة.

ُمهمة اإلشراف على كتابة  والتي من مهامها  للمعلومات،  الوطنية  اللجنة  ُممثلة في  البحرين؛  بذلت مملكة  وقد 
التقرير؛ بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبرئاسة سعادة 
الوطني،  الطوعي  للتقرير  الرئيسي  المعّد  جانب  إلى  المطوع،  إبراهيم  بن  محمد  األستاذ  الوزراء  مجلس  شئون  وزير 

والفريق الوطني المعني - بذلت - جهوًدا واضحة والفتة في إخراجه بالصورة الحالية، فلهم كل الشكر والتقدير. 

وفي المحصلة؛ يشير هذا التقرير إلى أن األولويات الوطنية الرئيسية في مملكة البحرين تسير حسب األبعاد الكبرى 
ربط  أنه  كما  والعدل(.   والسالم  واالزدهار،  والكوكب،  )الناس،  بـ  المتعلقة   ،2030 المستدامة  التنمية  خطة  في 
ما تم إنجازه من هذه األبعاد على أرض الواقع مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، ولم يغفل 
التحديات والعقبات، سواء ما يتعلق منها بتغيرات المناخ، أم الزيادة السكانية، أم ضمان استدامة النمو االقتصادي 
وتنوع مصادر الدخل والطاقة المستدامة، أم ما يتعلق بالوضع األمني االقليمي؛ حيث عّد تلكم التحديات إشكاليات 

حقيقية؛ تمنع من الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.  

كل الشكر لمنظمات األمم المتحدة المختلقة؛ لدورها في دعم مسيرة إنجاز هذا التقرير، وخالص االمتنان والتقدير 
تحقق  متابعة  على  الوطني؛  والفريق  والمعّدين،  للمعلومات،  الوطنية  واللجنة  وقيادتها،  البحرين،  مملكة  لحكومة 
أهداف التنمية المستدامة في برامج الحكومة، ورصدها، وقياس التقدم المحرز، إلى جانب جهودها التشاورية مع 

القطاعات المختلفة.  
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 الرسائل الرئيسية
تسارعت وتيرتها مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة قد و ،تمتد مسيرة البحرين التنموية لعقود من الزمن

ورعاه، وصدور "الرؤية صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

بهدف مضاعفة دخل األسرة الحقيقي  ،والعدالة ،والتنافسية ،" التي كرست االستدامة2030االقتصادية 

. وأولت الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 2030بحلول عام 

ن بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الوزراء الموقر وبمساندة صاحب السمو الملكي األمير سلما

 ،األعلى النائب األول لرئيس الوزراء اهتماماً كبيراً بالتنمية االقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية

 اإلنمائية لأللفية بنجاح، ووضع األسس السليمة النطالق التنمية المستدامة. األهدافمما حقق 

 اإلنجازات

 تساوي نسبة السكان دون خط الفقر المدقع صفراً.  ✓

%، ومتوسط الناتج 37.4بلغ متوسط النمو االقتصادي السنوي في العقد الماضي  ✓

 .2017في عام  ألف دوالر أمريكي 22المحلي للفرد حوالي 

% من 35تفوق نسبة اإلنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والحماية االجتماعية  ✓

 .الحكومي اجمالي االنفاق

التعليم األساسي مجاني وإلزامي، وبلغت نسبة االلتحاق الصافية للمرحلتين األساسية  ✓

% على التوالي قاضية بذلك على األمية، فيما تبلغ نسبة 86.4% و100والثانوية 

 %. 82االلتحاق في رياض األطفال 

حالة  28.6يحصل السكان على العالج واألدوية مجاناً، وانخفضت وفيات األمومة إلى  ✓

حالة وفاة لكل مئة ألف مولود عالمياً،  226 وفاة لكل مائة ألف مولود حي مقارنة بـ

حاالت وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بـ  9وتدنت وفيات األطفال دون الخامسة إلى 

 حالة عالمياً.  44

وبمبادرة من المجلس األعلى للمرأة تم تشكيل  .رسخ الدستور مساواة المرأة والرجل ✓

لجان تكافؤ الفرص وتطبيق الموازنات المستجيبة لذلك، وتتولى المرأة البحرينية 

% في 33% في القطاع الحكومي و53% من المواقع اإلشرافية، وبمشاركة تبلغ 55

 .القطاع الخاص

كافئة بأجور مرتفعة القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ويوفر فرص عمل مت ✓

 %.4أسهمت في انخفاض البطالة إلى حوالي 

Leave No One Behind
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% من المواطنين من الخدمات اإلسكانية، ويجري العمل على تشييد 65استفاد حوالي  ✓

 خمس مدن مستدامة.

والطاقة النظيفة  ،وشبكات الصرف الصحي ،تغطي شبكات المياه الصالحة للشرب ✓

 % من السكان.100

الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات الالزمة  زود صندوق العمل )تمكين( ✓

 ،مؤسسةألف  47لصالح أكثر من  أمريكي مليار دوالر 2.5للنجاح. وضخ أكثر من 

اإلعاقة منذ والشباب وذوي  من النساء اً ردألف ف 120وساعد في تدريب أكثر من 

  .هتأسيس
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عدم تخلف أحد عن مسيرة التنمية   

يضمن الدستور والسياسات العامة حصول الجميع على الخدمات األساسية. وتقدم البرامج الحكومية 

ومشاريع المجتمع المدني الدعم للمعنفات، وذوي اإلعاقة، وذوي الدخل المحدود. كما تشمل الخدمات العامة 

التعسفي والتحرر من نظام  واالجتماعية الوافدين وتوفر لهم التأمين الصحي واإليواء، والحماية من الفصل

الكفالة من خالل برنامج العمل المرن الذي يتيح للوافد العمل دون كفيل.  كما أطُلقت العديد من المبادرات 

 لحفظ حقوق العمالة الوافدة ومكافحة االتجار بالبشر. 

 التكامل اإلقليمي والمساهمة الدولية

لخليج العربية. وتكاملها اإلقليمي مهٌم إستراتيجياً البحرين جزء من منظومة دول مجلس التعاون لدول ا

الستدامة األمن واالستقرار بها. تقدم البحرين مساعدات إنسانية للتخفيف من آثار الكوارث وتوفر أكثر من 

 2.5مليون دينار بحريني )أي ما يعادل  927ألف فرصة عمل دائمة للوافدين. بلغت تحويالتهم المالية  600

 يساهمون بها في تنمية بلدانهم وتخفيف الفقر عن أسرهم. 2017أمريكي( عام بليون دوالر 

 آلية التنفيذ

ني. التنمية المستدامة عبر برامج عمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المد أهدافيتم تنفيذ 

التنمية المستدامة، وقد  هدافمحاور استراتيجية تتقاطع مع المجاالت الرئيسية أل 6ويشمل البرنامج الحالي 

مدرجة في البرنامج الراهن. وسيتم االستمرار على هذا النهج  األهداف% من مقاصد 78بينت المقارنة أن 

 في البرامج القادمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد التقرير 

التنمية ومقاصد  أهدافتقوم اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شئون مجلس الوزراء بمتابعة 

 ،ورصد البرامج والسياسات التي تحقق هذه المقاصد ،وربطها ببرامج عمل الحكومة ،المستدامة ومؤشراتها

. وأشرفت اللجنة الوطنية للمعلومات وبمتابعة من اللجنة التنسيقية على إعداد هالوقياس التقدم المحرز 

والتقارير الوطنية  ،والبيانات من التقارير القطاعية التقرير الوطني من خالل فريق تولى جمع المعلومات

 في عملية إعداد التقرير. واُخذ بمخرجاتها ،ورش عمل تشاوريةكما تم عقد  المقدمة للمنظمات الدولية

 

 

 تحديات حالية ومستقبلية

 تواجه البحرين كونها من الدول الجزرية الصغيرة النامية التحديات التالية:

المناخ الموارد المائية والزراعية والتنوع الحيوي والمنشآت الساحلية والبنى التحتية يهدد تغير  •

والصحة. ويتطلب ذلك نقل وتوطين التقنيات الخضراء المناسبة وتوفير التمويل الالزم وبناء 

 القدرات الوطنية ورفع الوعي المجتمعي.

فرص عمل مجزية ومتكافئة إستدامة اإلقتصاد المزدهر لتوفير بيئة جاذبة لإلستثمار و •

 للمواطنين.
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لرصد واتعزيز دور اإلحصاءات الوطنية المبنية على األدلة لتحسين جودتها وشفافيتها  •

 المنتظم لمؤشرات التنمية المستدامة.

التصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب والنزاعات والنأي بالمجتمع البحريني عنها لصون  •

 المكتسبات الوطنية التنموية.ترابطه ووحدته والحفاظ على 

 

التنمية المستدامة لتحقيق رفاه المواطنين وإستدامة  أهدافتؤكد البحرين مجدداً إلتزامها ب

 الموارد لألجيال القادمة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الموجز
 ستعراض الحالي إلى رصد مسيرة مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة، ويتناول تجاربيسعى اال

تحقق لمجمل  ذي، ومستوى االنجاز ال2030وخبرة البحرين في التعامل مع خطة التنمية المستدامة لعام 

عاكساً الترابط الزمني متعدد األبعاد لقضايا التنمية ذات العالقة، و ،باإلحصاءات والمقاصد معززاً  هدافألا

 التقريرتدامة التنمية ورفاه اإلنسان. من سياسات الس اتخاذهوالربط الفكري بين مسبباتها وآثارها وما تم 

 .المجاالت التي تتطلب التطوير مستقبالً و والتحديات الفرص لتبيانساساً صالحاً أيشكل 

نتاج لعملية  2030عداد التقرير الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة إجاء 

منظمات المجتمع  بالخصوصالحكومية مع طيف واسع من فئات المجتمع و للجهاتتشاورية وتشاركية 

األمر الذي ساهم في نشر الوعي وإثارة  ؛التنمية قضاياوالمهتمين ب واالكاديميينالمدني والقطاع الخاص 

ومهد  ،والخطط التنموية الوطنية وأوجه ترابطهما وسبل تأزرهما 2030االهتمام بخطة التنمية المستدامة 

 عداد التقرير واالستفادة منه مستقبالً. إين للمساهمة في مريق لكافة المهتالط

الوطنية؛ ولم  التنميةجندة العالمية والربط بينها وبين خطط صيلة في قراءة األأالتقرير على منهجية  رتكزإ

التحديات في مختلف المجاالت االقتصادية و الفرص علىفصوله  حوتبعرض االنجازات، بل  يكتف  

للحوار والنقاش بين مختلف  يكون التقرير وثيقةً محفزةً  ااالجتماعية والبيئية والثقافية والمؤسسية. وبذو

مم االطراف التنموية واألكاديمية، ومادة غنية للتوعية واالعالم في عملية تبدأ بعد عرض التقرير في األ

  .المتحدة، وال تنتهي معه

إيماناً من مملكة البحرين بأن التنمية المستدامة شأن وطني وعالمي البد للدول من التنافس لتحقيقه لذا فقد 

تنافست المملكة في الحصول على جوائز التنمية المستدامة، وبادرت بمنح جوائز عالمية لمبادرات تخدم 

ب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، . وتعتبر جائزة الملك حمد لتمكين الشبا2030وتسرع في تنفيذ أجندة 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية الحضرية واإلسكان وجائزة سموه  صاحبوجائزة 

للتنمية المستدامة، وجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، حافزاً نحو التنافس 

 .2030تدامة لتحقيق أهداف التنمية المس

جيدة لعل أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات التي ساعدت الممارسات ال من لجملة التقرير تطرق

 لها، والمستخدمة البيانات لتلك المزودةبين الجهات  2030ويسرت تنظيم تبادل بيانات ومؤشرات أجندة 

سس ن من إتخاذ القرار على أُ ومك   ،وقيةالمعلومات الرسمية جودة وموث زادوتحديثها دورياً. األمر الذي 

 التوجهات إستشراف وكذا التنمية،قضايا  مرتكزاتو إتجاهإغفال  دونعلمية سليمة وبصورة شمولية 

 مبدأ التشاركية والتشاورية. وتحقيق التنمية إستدامة يضمنالمستقبلية وبما 
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 ستعراض الحالي إلى رصد مسيرة مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة، ويتناول تجاربيسعى اال

تحقق لمجمل  ذي، ومستوى االنجاز ال2030وخبرة البحرين في التعامل مع خطة التنمية المستدامة لعام 

عاكساً الترابط الزمني متعدد األبعاد لقضايا التنمية ذات العالقة، و ،باإلحصاءات والمقاصد معززاً  هدافألا

 التقريرتدامة التنمية ورفاه اإلنسان. من سياسات الس اتخاذهوالربط الفكري بين مسبباتها وآثارها وما تم 

 .المجاالت التي تتطلب التطوير مستقبالً و والتحديات الفرص لتبيانساساً صالحاً أيشكل 

نتاج لعملية  2030عداد التقرير الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة إجاء 

منظمات المجتمع  بالخصوصالحكومية مع طيف واسع من فئات المجتمع و للجهاتتشاورية وتشاركية 

األمر الذي ساهم في نشر الوعي وإثارة  ؛التنمية قضاياوالمهتمين ب واالكاديميينالمدني والقطاع الخاص 

ومهد  ،والخطط التنموية الوطنية وأوجه ترابطهما وسبل تأزرهما 2030االهتمام بخطة التنمية المستدامة 

 عداد التقرير واالستفادة منه مستقبالً. إين للمساهمة في مريق لكافة المهتالط

الوطنية؛ ولم  التنميةجندة العالمية والربط بينها وبين خطط صيلة في قراءة األأالتقرير على منهجية  رتكزإ

التحديات في مختلف المجاالت االقتصادية و الفرص علىفصوله  حوتبعرض االنجازات، بل  يكتف  

للحوار والنقاش بين مختلف  يكون التقرير وثيقةً محفزةً  ااالجتماعية والبيئية والثقافية والمؤسسية. وبذو

مم االطراف التنموية واألكاديمية، ومادة غنية للتوعية واالعالم في عملية تبدأ بعد عرض التقرير في األ

  .المتحدة، وال تنتهي معه

إيماناً من مملكة البحرين بأن التنمية المستدامة شأن وطني وعالمي البد للدول من التنافس لتحقيقه لذا فقد 

تنافست المملكة في الحصول على جوائز التنمية المستدامة، وبادرت بمنح جوائز عالمية لمبادرات تخدم 

ب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، . وتعتبر جائزة الملك حمد لتمكين الشبا2030وتسرع في تنفيذ أجندة 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية الحضرية واإلسكان وجائزة سموه  صاحبوجائزة 

للتنمية المستدامة، وجائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، حافزاً نحو التنافس 

 .2030تدامة لتحقيق أهداف التنمية المس

جيدة لعل أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات التي ساعدت الممارسات ال من لجملة التقرير تطرق

 لها، والمستخدمة البيانات لتلك المزودةبين الجهات  2030ويسرت تنظيم تبادل بيانات ومؤشرات أجندة 

سس ن من إتخاذ القرار على أُ ومك   ،وقيةالمعلومات الرسمية جودة وموث زادوتحديثها دورياً. األمر الذي 

 التوجهات إستشراف وكذا التنمية،قضايا  مرتكزاتو إتجاهإغفال  دونعلمية سليمة وبصورة شمولية 

 مبدأ التشاركية والتشاورية. وتحقيق التنمية إستدامة يضمنالمستقبلية وبما 
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" خطوة هامة في مجال التخطيط للتنمية 2030 الهيكلي االستراتيجيتعد "الرؤية االقتصادية والمخطط 

بطبيعتها الشمولية والمترابطة والتي لم تستثني  2030جندة التنمية المستدامة أ فيماالمستدامة في المملكة. 

 ومقاصدها أهدافهاتحدياً ودافعاً نحو إدماج  تشكلخارطة طريق العالم نحو مستقبل مستدام،  وبإعتبارهاأحداً 

المقاربة والمضاهاة بين أجندة  .اإلنجازاتلسد الثغرات وتحقيق المزيد من  المتتالية الحكومة عمل برامج في

 برنامج في المقاصد من% 78 نحو دمج في نجحت البحرين أن لتؤكد جاءتوبرنامج عمل الحكومة  2030

ً  أكثرومقاربة  موائمة. وتتطلع البحرين إلى 2018-2015الحالي  الحكومة برنامج  في دةاألجن لتلكعمقا

 مسيرتها التنموية. استدامة لتعزيز 2021-2019الحكومة القادم  عمل

 – 2018وتعتبر وثيقة الشراكة االستراتيجية الموقعة بين مملكة البحرين ووكاالت األمم المتحدة للفترة 

ً على التزام مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2022 ، حيث تندرج 2030، تأكيداً إضافيا

ون لدعم إعداد التقرير الوطني ضمن هذه الوثيقة مبادرات عديدة تدفع بهذا االتجاه ومنها مبادرة التعا

 الطوعي األول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  

في  صغيرة جزرية لدولة االستدامةنحو  السعي في يتمثلمملكة البحرين  تواجهه تحدي أهم أن التقرير بين

 اً ضغوط تولد والخدمات المواردوما يرافقه من طلب األراضي والنمو السكاني والتحضر  حيثمناخ متغير، 

 واحتماليةالمناطق الساحلية  على. أن تركز السكان والمنشآت التنموية هاعلى الموارد الطبيعية المحدودة في

 الغنيةلنظم اإليكولوجية الساحلية ا الستدامة تهديداً  يشكلمستوى سطح البحر بفعل تغير المناخ  ارتفاع

نحو تحديد مناطق التحضر/النمو الحضري  السعيويشكل للبحرين بكلفته االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

مستوى سطح البحر أمراً بالغ األهمية الستدامة التنمية والحفاظ  ارتفاعإجراءات التكييف مع  واتخاذمستقبالً 

 .اإلنسان ورفاه االيكولوجية النظم خدمات وعلى الساحلية التنموية المنشآت في الضخمة االستثماراتعلى 

 لتكامل بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلقرار بالصالت التي تربط بينها أمرُ أن تحقيق ا

صعُب ما لم يكن هناك تعاون دولي ودعم فني وتقني لذلك. فللتنمية كلفة، تزيدها الرغبة بتحقيق االستدامة 

ً للدول  . ويشكل توطين التكنولوجيا الذكية خاصة في مجال البيانات الصغيرة الجزريةوالتي تعد تحديا

السيناريوهات  واستشرافالبيانات،  ونموذجةالضخمة واألمن السيبرالي، ونظم المعلومات الجيومكانية، 

ً في مجالاالستدامةأمراً هاماً في رصد التقدم نحو  تبني التقنيات الخضراء كتقنيات  . الدعم مطلوب أيضا

وتعظيم االستفادة من مياه الصرف نتاج النظيف، وتدوير النفايات، البحر بالطاقة الشمسية، واالتحلية مياه 

وغيرها، وتشكل الشراكات العالمية للبحرين في  الصحي المعالجة، وشبكات المواصالت والمدن الذكية

أن تضامن  كما. 2030جندة التنمية المستدامة أتحقيق مجال التمويل ضرورة كبرى لتجسير الفجوة و

 

رفع مستوى التنمية البشرية والرقي واألمن ضرورة ل االستقرارالمجتمع الدولي مع البحرين في تدعيم 

 .االستدامةبرفاهية اإلنسان، والمضي قدماً نحو 

الحالي إلى عملية وثقافة مجتمعية  االستعراضمملكة البحرين أن يتحول التقرير وإعداد  تأمل أخيراً 

الوطنية وتيسير التشاركية فيها، والتوسع  اإلحصاءاتوى المملكة تتضمن تعزيز قواعد على مست لالستدامة

في إعداد تقارير االستدامة على المستوى القطاعي والمؤسسي، وبناء القدرات ونشر الوعي المجتمعي 

ات الرامية السياس اتخاذبمفاهيم وممارسات وسلوكيات االستدامة. هذه العملية ستيسر تفهم المجتمع لمسببات 

سواء تلك المتعلقة باالستهالك الرشيد للموارد أو بالحفاظ على االستقرار والسلم والتماسك  لالستدامة

 المجتمعي أو الشراكات وغيرها.
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 الفصل االول: ملكية أهداف التنمية 
المستدامة وآلية إعداد التقرير

 

 إعداد التقريرالتنمية المستدامة وآلية  أهدافالفصل االول: ملكية  
 

 . تمهيد1. 1
الوطني الطوعي األول إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للرصد واإلبالغ  تقريرهاتقدم مملكة البحرين 

. يستعرض التقرير السياسات الوطنية 2030التنمية المستدامة  أهدافعن التقدم المحرز في تنفيذ 

لتقدم المحرز والخطوات المتخذة لتنفيذ وا ،مملكةالوالمعلومات الحديثة عن مختلف قضايا التنمية في 

عرضاً ر ويقدم التقري. والتحديات التي تواجهها ،على الصعيد الوطني 2030التنمية المستدامة أجندة 

على وذات االولوية بالنسبة إلى المملكة،  مع التركيز على القضاياالتنمية المستدامة  أهدافلمجمل 

تحول نحو تحت شعار "ال والذي يعقد اقش في الجلسات المواضيعية خالل المنتدىنالتي ست األهداف

ثالث م يتنظعلماً بأن البحرين تُعد ل ،(17)و، 15، 12، 11، 7، 6هدافمجتمعات مرنة ومستدامة" ولأل

 جهودوحول كل من السياسات والمشاريع اإلسكانية، وإصالح سوق العمل، في المنتدى فعاليات جانبية 

 االعمال.ريادة القطاع الخاص و البحرينيين في تمكينفي  "تمكين" صندوق العمل

 .  الملكية الوطنية ألجندة التنمية المستدامة ورأي الناس2. 1
وتسريع تنفيذها على أعلى المستويات بمملكة البحرين  2030تتجلى الملكية الوطنية ألجندة التنمية المستدامة 

مع طر القانونية الناظمة واآلليات المؤسسية لمتابعتها؛ وتكييف مضامين تلك األجندة في وضع األ

، ومشاركة المواطنين عبر أكثر من وسيلة (2018 - 2015)وبرنامج عمل الحكومة  الخصائص الوطنية

( 2014/2015للتنوير بها وتحديد أولويات المملكة. فقد بينت نتائج االستبيان الذي نظمته األمم المتحدة )

التعليم الجيد، ورعاية أهمها ور فرداً أن اهتمام المواطنين البحرينيين ينصب على عدة محا 6,336واستوفاه 

 صحية أفضل، وفرص العمل األفضل، والحماية من الجرائم والعنف. 

ً في إطار إعداد هذا اتم جميع استطالعات الرأي التي كما جاءت  سواء لمنظمات  لتقريرإجرائها الحقا

 أهدافأن  لتؤكد تدامة،بالتنمية المس المجتمع المدني أو للقطاع الخاص أو للقطاع األكاديمي والمهتمين

(، والصحة الجيدة 4التنمية المستدامة ذات األولوية لمملكة البحرين تمثلت بقضايا التعليم الجيد )الهدف 

(، بجانب األمن واالستقرار للحفاظ على المكتسبات 8(، والعمل الالئق ونمو االقتصاد )الهدف 3)الهدف 

وهذا أمُر طبيعي فقضايا التنمية المستدامة . في البحرينولى أولويات المواطن وإستدامة التنمية فهي أ

األساسية للشعوب في مختلف دول العالم كالفقر والجوع، وتوفر مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، 

ذ نجحت وموثوقية الطاقة، وتوفر االسكان والبنى التحية وغيرها متوفرة وال تشكل هماً للمواطن البحريني، إ

 .  المتتالية السنين عبر برامج عملها تأمينها على مرالدولة في 
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ذ نجحت وموثوقية الطاقة، وتوفر االسكان والبنى التحية وغيرها متوفرة وال تشكل هماً للمواطن البحريني، إ
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 .  اآلليات المؤسسية3. 1
برئاسة وزير شئون مجلس  1بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات 2015مارس  ( في21جاء القرار رقم )

متابعة أجندة التنمية لما بعد عام بهدف  2، وتعديالتهالوزراء وعضوية الوزارات واألجهزة الحكومية

2015 ً تطلعات المملكة في رصد استدامة مسيرتها التنموية. فيما ل، وربطها ببرامج وخطط التنمية ملبيا

تولت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مسئولية رصد مؤشرات التنمية المستدامة، والتنسيق لجمع 

% من مقاصد 78ا وفق الجنس والموقع وغيرها. ونجحت في دمج وتصنيفه المختلفة البيانات من مصادرها

                                                             
1 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=72316#.WxOHODSFMdV 
2 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=145170#.WxOHtzSFMdU 
 

 

تم . من جانب آخر 2018-2015ضمن البرامج والمبادرات الخاصة ببرنامج عمل الحكومة  2030أجندة 

بسبب طبيعتها الجغرافية والحضرية، مثل كل  يةالبحرينلعدم تطابقها مع الحالة  إما  بعض المقاصدتجاوز 

نتيجة لتحققها فعلياً كوجود هوية قانونية لكل مواطن والبيئة الريفية وغيرها أو  ما يتعلق بالغابات واألوبئة

حقوق األمم المتحدة لإتفاقية بما يتوافق مع  ومقيم، وتسجيل جميع المواليد في سجل مركزي فور الوالدة

 .1989البحرين لها عام إنضمت الطفل التي 

 

التنمية المستدامة في  أهدافلقد ساعد التنظيم المؤسسي من حيث وجود اللجنة الوطنية للمعلومات في تبني 

وإعداد تقارير االستدامة  ،جميع القطاعات الحكومية، والبدء في جمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها

ً للرصد واإلبالغ عن تلك  ً بذلك نظاما ً لهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية مؤسسا وتزويدها تباعا

إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة إن كما  ء.المؤشرات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين كافة الشركا

الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن اإلحصاءات  سهلدورية تنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة بصورة 

تنفيذ ومتابعة  والمؤشرات الرئيسية للجهات الحكومية ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء الموقر

واإلحاطة بالصعوبات التي تواجه ، القرارات المناسبة بشأن المشاريع المتعثرةالمشاريع الحكومية وإتخاذ 

 . يجاد أفضل الحلول لهاالتنفيذ وإ
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التنمية المستدامة  أهدافتطوير قاعدة المعلومات الوطنية لمؤشرات ، تم المؤسسيةوالستكمال اآلليات 

تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المزودة للبيانات والمستخدمة لها وربط برامج عمل  بهدف 2030

 .متخذ القرار بالمعلومات المتكاملةلرفد التنمية المستدامة ورصد وتبادل المعلومات بشأنها  أهدافالحكومة و

 . آلية إعداد التقرير4. 1
الحالي إلى المبادئ التوجيهية التي اقترحها األمين العام لألمم المتحدة والواردة في دليل إعداد  يستند التقرير

التنمية المستدامة التابعة إلدارة الشؤون إدارة عد من قبل المُ  2018االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 

يستعرض وعلى الصعيد العالمي.  اناالقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، وبما يحقق التجانس مع األقر

الخاصة  األهداف، مع التركيز على 2030 المستدامة التنمية أهدافالتقدم المحرز لمجمل التقرير 

 ، والسياسة والبيئة التمكينية، واآلليات المؤسسية، ووسائل التنفيذ. 2018باستعراض عام 

دى السياسي العالمي الرفيع المستوى وتبادل إال أن وظيفة التقرير الحالي تتجاوز مجرد العرض في المنت

التجارب مع دول االقاليم األخرى إلى جملة من الوظائف الوطنية منها تعزيز الملكية الوطنية لألجندة 

العالمية وتكييفها مع خصائص البحرين من خالل الربط بينها وبين الخطط الوطنية؛ وإستعراض تقدم 

ً للتقييم  اإلنجاز حتى اليوم، وطرح التحديات والتوجهات المستقبلية للمملكة مما يجعل منه تقريراً صالحا

 التنموية.   األهدافالداخلي أيضاً، وموجهاً لخطوات الحقة في مجال تسريع تحقيق 

قامت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية )مكتب اإلحصاء الوطني( فور إعالم رئيس المجلس وقد 

، بوضع خارطة طريق إلعداد 2018ها تقديم االستعراض الطوعي عام االقتصادي واالجتماعي بنيت

 للمعلومات الوطنيةاللجنة االستعراض من خالل عقد عدد من االجتماعات وورش العمل المصغرة مع 

جهة من الوزارات والهيئات الحكومية وتحديد  21برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن 

التنمية المستدامة السبعة عشر، إضافة إلى تتبع تقاطعات كل هدف مع  أهدافمباشرة بالجهات ذات العالقة 

جمع المعلومات والبيانات الالزمة، وأعدت كل جهة تقريرها مع استيفاء ثم البدء ب .الست عشر األهدافبقية 

 .2030 من قائمة مؤشرات التنمية المستدامة اللمؤشرات الخاصة به

ديوان سمو رئيس الوزراء، ووزارة شئون مجلس الوزراء، ومكتب وية ممثلين لبعضل فريق يكتم تشكما 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، لمتابعة 

ارتكز التقرير على تقارير . هذا وقد عداد التقريرإفي خبير وطني ب وتم االستعانة، عداد أول بأولعملية اإل

التي تم  ذات العالقة والتقارير الوطنية السبعة عشر التنمية المستدامة أهدافذات العالقة المباشرة بالجهات 

 . تلى ذلك عقد سلسلة من االجتماعات معاألمم المتحدة ةمنظمللمؤتمرات التي عقدت في إطار تقديمها 

المنسق مع كما تم عقد مشاورات  ى سير عملية االستعراضإلطالعهم علالوزرات واألجهزة الحكومية 

 

من إدارة وكذا مع وفد ومكاتب األمم المتحدة المعتمدة في مملكة البحرين،  المقيم ألنشطه لألمم المتحدة

  . 2018والذي زار البحرين في مطلع مايو التنمية المستدامة باألمم المتحدة 

منظمات ممثلوا أحداً؛ فقد شارك في مسار االعداد  ستثن  تم واسعة لالتقرير بمشاركة إعداد اتسمت عملية 

المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واألكاديميون ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات التعليمية 

 ت المشاركة فيها مفتوحةكان 2018بريل أفي ُعقدت  في ثالث ورش عمل واإلعالمية والنساء والشباب

التنمية  أهدافرفع الوعي الجماهيري ب فيورش ساهمت اللجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة؛ 

 ها. ومقاصد 2030المستدامة 

 

 

 .  المساهمة االقليمية والدولية5. 1
على المستويات  2030التنمية المستدامة  أهدافلعبت مملكة البحرين دوراً مهماً في مفاوضات إعداد 

الوطنية واإلقليمية والدولية، وفي بلورة وسائل تنفيذها، وصياغة اإلطار التمويلي، وآلية المتابعة 

 أهدافواالستعراض حيث شاركت في المفاوضات الحكومية الدولية ضمن "فريق العمل المفتوح" حول 

الدورة الثانية للمنتدى  2015مايو  7إلى  5خالل الفترة من مة في المناالتنمية المستدامة. كما استضافت 

توصية حول أهم القضايا المتعلقة  19العربي للتنمية المستدامة الذي انبثقت عنه وثيقة البحرين التي تضمنت 
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يوليو  في ألمم المتحدةالتابع ل بالتنمية المستدامة في الدول العربية، قُدمت للمنتدى السياسي رفيع المستوى

المعني  (IAEGتمثل مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فريق الخبراء )و. 2015

 .2017في نوفمبر  سادساجتماعه الالمنامة التنمية المستدامة الذي استضافت  أهدافبتحديد مؤشرات 

المقيم ألنشطة االمم المتحدة  تواكب الدور الخارجي لمملكة البحرين مع تطوير الشراكة مع مكتب المنسق

عن توقيع اتفاقية  2017والتي أثمرت في أكتوبر  2030في البحرين فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 

ً تتويجكما تعد على المستوى اإلقليمي،  امن نوعه ىاألولهي تعد إطار عمل  متد لنحو التعاون وتنسيق  ا

ً أممي جهازً  16المتحدة يمثلها في ذلك خمسة عقود بين وزارة الخارجية واألمم  يعمل في البحرين. تهدف  ا

دعم وإلى نقل تجارب وخبرات البحرين إلى الخارج، وجلب الخبرات العالمية إلى البحرين،  االتفاقيةهذه 

المشاريع التي يتم إطالقها في البحرين أممياً، ومنع االزدواجية في المبادرات والمشاريع في إطار خطة 

التنمية  أهداف، وسبل موائمتها مع 2030، ورؤية البحرين االقتصادية 2022-2019لحكومة عمل ا

ومكتب المنسق المقيم ألنشطة  ة تنسيقية برئاسة وزارة الخارجية. هذا وقد تم تشكيل لجن2030المستدامة 

جاح التنسيق إلعداد ساهم هذا التعاضد بين الشركاء في ن، وللعمل بهذه االتفاقية في البحريناالمم المتحدة 

 الحالي. تقريرال
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 الفصل الثاني: السياسات والبيئة التمكينية
 

 . تمهيد1. 2
تعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في إطالق مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة العديد من السياسات 

لتنويع االقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق تنمية توازن بين النواحي  واإلستراتيجيات

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ومنذ تولي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

الديموقراطية مجال الحققت المملكة العديد من اإلنجازات المشهودة في  1999المفدى مقاليد الحكم عام 

واإلصالح السياسي والتنمية االقتصادية والبشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة وذلك ضمن 

 المسيرة التنموية الشاملة. 

استقرار دعائم % من الشعب 98.4الذي وافق عليه " 3"ميثاق العمل الوطنيأرسى  2001فبراير  14ففي 

كفل الحريات الشخصية والدينية وحرية يلمبدأ فصل السلطات، ولكي دستوري يؤصل منظام  من المجتمع.

بين المواطنين أمام القانون في الحقوق  ، ويساويالتعبير والنشر وحرية تكوين الجمعيات األهلية والنقابات

االنتخابات النيابية. حيث مارس الشعب البحريني إجراء والواجبات وغيرها من المبادئ؛ وعلى ذلك تم 

االنتخابات ألربع دورات متتالية في األعوام جراء إساًء حقوقهم السياسية والدستورية كاملة وتم رجاالً ون

جمعية عام  100في البحرين من  تفع عدد منظمات المجتمع المدني. وار2014، 2010، و2006، و2002

ً جمعية  613إلى  1999 إلختيار أعضاء  2018عام  إنتخابات لُ ح  العام الحالي ت   من . وفي الربع األخيرحاليا

 شورى. المجلس وتشكيٍل جديد لالمجلس النيابي، 

ً  4دستور مملكة البحرين وجاء االقتصاد الوطني أساسه  على مبادئ التنمية المستدامة فجاء فيه أن ليؤكد أيضا

االقتصادية وفقا العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية 

لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين؛ كما نص في المواد الثامنة والتاسعة واإلحدى عشر على حماية 

البيئة وضرورة تحقيق التوازن بينها وبين متطلبات التنمية وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات وعمل 

 .المؤسسات

انعكس في المعدالت  اقتصادي واجتماعي مضطردٌو نمالتمكينية في السياسات والبيئة واكب هذا التقدم لقد 

بمعدالت تنمية بشرية العالية لموشرات التنمية البشرية، وباتت البحرين من أوائل دول المنطقة التي تتميز 

ً 47المرتبه ) 2016عام احتلت فمرتفعة.  العمر متوسط إرتفع على مستوى الخليج، حيث  والرابعة ( عالميا

                                                             
3 https://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2016/08/Methaq.pdf 
4 http://www.alshafafeyabh.org/KingdomLaws/BhcConstitution2002.pdf 

 

دينار بحريني  8,272 متوسط الناتج المحلي للفرد حواليعاماً، فيما بلغ  77عند الوالدة إلى نحو  المتوقع

 األلفيه وتحقيقها.  أهدافكانت البحرين سباقة بين دول المنطقة في توطين ، و(ألف دوالر أمريكي 22)

وعي أن رُ الذي و "5الوطني المخطط الوطني الهيكلي اإلستراتيجي، إتُخذ قرار بإعداد "2005وفي عام 

يحقق مبدأي التوازن والمرونة بين النمو االقتصادي واستخدامات األراضي للوصول إلى التنمية المستدامة 

التي تحقق حاجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجياتها. هدف المخطط 

والغاز، وإصالح سوق العمل ومنظومتي التعليم والتدريب، وجعل إلى تقليل االعتماد على إيرادات النفط 

البحرين عاصمة الخليج في ميادين المال والصرافة واألعمال التجارية بقيادة القطاع الخاص، بحيث يجد 

بها الوافدون بيئة مالئمة إلنشاء األعمال التجارية وبنية تحتية متطورة، مدعومة بقوى عاملة ماهرة، وثقافة 

 عية منفتحة.مجتم

وكان هدفها الرئيس مضاعفة دخل األسرة الحقيقي   "،20306الرؤية االقتصادية ُدشنت " 2008في عام و

التنافسية والعدالة ". وحددت الرؤية التي اعتمدت على ثالثة مبادئ أساسية هي: 2030بحلول عام 

. "االقتصاد والحكومة والمجتمع" في ، طموح المملكة على المستويات الثالثة الرئيسية المتمثلة"واالستدامة

وأجابت عن تساؤالت حول طبيعة المجتمع والدور الذي يمكن أن يلعبه كل من القطاعين الحكومي والخاص 

 التنمية.  إلستدامةفي عملية التنمية االقتصادية، األمر الذي انعكس إيجاباً على مسعى البحرين 

( على تنويع االقتصاد ومساندة ودعم نمو 2015-2018ركز برنامج عمل الحكومة )خرى أ ةمن ناحي

وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام  ،نفتاح على االستثمارات الخارجيةالقطاعات غير النفطية، واال

% من األنشطة 80إلى أكثر من  2017األمر الذي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية عام  .والخاص

 الفاعلة في االقتصاد البحريني. 

ً  (2016-2025الخطة الصحية )أولت  في ما النظام الصحي الوطني، والحد من ببناء الثقة بإهتماما

األمراض ومن أوجه عدم المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية واألدوية، وتستكمل مع 

(. 3رقم  الخطة الوطنية للحد من الوفيات باألمراض غير السارية التي وضعتها وزارة الصحة )الهدف

فحسب وإنما نوعيته وتنمية المهارات المهنية  وفي قطاع التعليم، لم يتم ضمان فرص الحصول على التعليم

 2016في قطاع الطاقة، تتماشى سياسة الطاقة في البحرين لعام و. (4)الهدف رقم  للشباب وريادة األعمال

، ء وزيادة أمن الطاقةالكهرباوكفاءة ية التنمية المستدامة الخاصة بتحسين موثوق أهدافمن  7مع الهدف 

                                                             
5 https://www.mun.gov.bh/ppd/doc/strategies.pdf 
 
6 https://bahrain.bh/wps/wcm/connect/8e38c624-4afb-4088-bbc2-
f98169aee1f9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF%D9%8A%D8%A9+2030.pdf?MOD=AJPERES 
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دينار بحريني  8,272 متوسط الناتج المحلي للفرد حواليعاماً، فيما بلغ  77عند الوالدة إلى نحو  المتوقع

 األلفيه وتحقيقها.  أهدافكانت البحرين سباقة بين دول المنطقة في توطين ، و(ألف دوالر أمريكي 22)

وعي أن رُ الذي و "5الوطني المخطط الوطني الهيكلي اإلستراتيجي، إتُخذ قرار بإعداد "2005وفي عام 

يحقق مبدأي التوازن والمرونة بين النمو االقتصادي واستخدامات األراضي للوصول إلى التنمية المستدامة 

التي تحقق حاجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجياتها. هدف المخطط 

والغاز، وإصالح سوق العمل ومنظومتي التعليم والتدريب، وجعل إلى تقليل االعتماد على إيرادات النفط 

البحرين عاصمة الخليج في ميادين المال والصرافة واألعمال التجارية بقيادة القطاع الخاص، بحيث يجد 

بها الوافدون بيئة مالئمة إلنشاء األعمال التجارية وبنية تحتية متطورة، مدعومة بقوى عاملة ماهرة، وثقافة 

 عية منفتحة.مجتم

وكان هدفها الرئيس مضاعفة دخل األسرة الحقيقي   "،20306الرؤية االقتصادية ُدشنت " 2008في عام و

التنافسية والعدالة ". وحددت الرؤية التي اعتمدت على ثالثة مبادئ أساسية هي: 2030بحلول عام 

. "االقتصاد والحكومة والمجتمع" في ، طموح المملكة على المستويات الثالثة الرئيسية المتمثلة"واالستدامة

وأجابت عن تساؤالت حول طبيعة المجتمع والدور الذي يمكن أن يلعبه كل من القطاعين الحكومي والخاص 

 التنمية.  إلستدامةفي عملية التنمية االقتصادية، األمر الذي انعكس إيجاباً على مسعى البحرين 

( على تنويع االقتصاد ومساندة ودعم نمو 2015-2018ركز برنامج عمل الحكومة )خرى أ ةمن ناحي

وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام  ،نفتاح على االستثمارات الخارجيةالقطاعات غير النفطية، واال

% من األنشطة 80إلى أكثر من  2017األمر الذي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية عام  .والخاص

 الفاعلة في االقتصاد البحريني. 

ً  (2016-2025الخطة الصحية )أولت  في ما النظام الصحي الوطني، والحد من ببناء الثقة بإهتماما

األمراض ومن أوجه عدم المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية واألدوية، وتستكمل مع 

(. 3رقم  الخطة الوطنية للحد من الوفيات باألمراض غير السارية التي وضعتها وزارة الصحة )الهدف

فحسب وإنما نوعيته وتنمية المهارات المهنية  وفي قطاع التعليم، لم يتم ضمان فرص الحصول على التعليم

 2016في قطاع الطاقة، تتماشى سياسة الطاقة في البحرين لعام و. (4)الهدف رقم  للشباب وريادة األعمال

، ء وزيادة أمن الطاقةالكهرباوكفاءة ية التنمية المستدامة الخاصة بتحسين موثوق أهدافمن  7مع الهدف 

                                                             
5 https://www.mun.gov.bh/ppd/doc/strategies.pdf 
 
6 https://bahrain.bh/wps/wcm/connect/8e38c624-4afb-4088-bbc2-
f98169aee1f9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF%D9%8A%D8%A9+2030.pdf?MOD=AJPERES 
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وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والربط الكهربائي والمائي مع دول مجلس التعاون 

ها أهداففي قطاع المياه حققت البحرين وترابط قضايا المياه والطاقة والغذاء. ب واالهتمام لدول الخليج العربية

 وتشجيراستخدامها في القطاع الزراعي والبلدي  وإعادة ،المياه المنزلية، ومعالجتهافي نوعية وكمية 

( مع الهدف 2017-2035ستراتيجية الوطنية للمياه )االالجرداء. فيما تتماشى المناطق المناطق الحضرية و

تحقيق األمن التنمية المستدامة. وتهدف المبادرة الزراعية إلى تعزيز الزراعة المستدامة و أهدافمن  6

(، وعالوة على ذلك، فإنها تأخذ في االعتبار أيضا 2غذية والقضاء على الجوع )الهدف الغذائي وتحسين الت

 ، والمساواة بين الجنسين(1الهدف ) ، والفقر(3الهدف ) التنمية المستدامة األخرى المتعلقة بالصحة أهداف

، وتغير (12)الهدف  واإلنتاج واالستهالك المستدامين ،(6)الهدف  ، والمياه والصرف الصحي(5الهدف )

   (.13الهدف ) المناخ

ويقوم المجلس األعلى للبيئة بوضع إطار قانوني للحد من التلوث البحري من األنشطة البرية، وحماية النظم 

في تحقيق  اإليكولوجية البحرية والساحلية، والحفاظ على مصائد األسماك وجعلها أكثر استدامة وسيسهم ذلك

(، وحماية 13(، وتغير المناخ )الهدف 11و 3، وكذا في مجال جودة الهواء والنفايات )الهدف 14الهدف 

 وغيرها. 15التنوع البيولوجي ومن التصحر وتحقيق الهدف 

 التكامل بين االبعاد، والتكييف الوطني.  2. 2
تولي البحرين أهمية كبيرة لتحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثالثة االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية. وتراعي أيضا المكون السياسي والمؤسسي للدولة )أي السلم والحوكمة الرشيدة( مؤمنة بأنه "ال 

بالمعرفة واالبتكار والثقافة إذ ال تنمية  تنمية دون سلم وال سلم دون تنمية". كما تولي البحرين عناية خاصة

مستدامة دون االرتقاء بالعلم والمعرفة ودون تطوير منظومة قيم وسلوكيات ومبتكرات تحقق التنمية 

خمسة مجاالت هي  لها التي حددت 2030المستدامة. ويجد هذا الترابط صداه في أجندة التنمية المستدامة 

 سلفاً. ليها إالمشار  ة، والشراكة، تتقاطع مع أبعاد التنمية الثالثالناس، الكوكب، االزدهار، السالم

 

مبادئ موجهة رئيسية هي التنافسية  ةتبنت ثالث 2030أما على الصعيد الوطني، فإن الرؤية االقتصادية لعام 

تقدم مستقر ها الممثلة في تحقيق أهدافالتي تعتبر عناصر ال يمكن الفصل بينها لتحقيق ووالعدالة واالستدامة 

مع مراعاة  2030ودائم في رفاه المواطنين عبر "رفع مستوى الدخل الحقيقي للفرد إلى الضعف بحلول عام 

رؤية االقتصادية لمملكة البحرين لل ةبعالقتها باألبعاد الثالث ةمتطلبات االستدامة". وتفهم هذه العناصر الثالث

الجتماعية )العدالة( والبعد البيئي )االستدامة(، ثم إدراج البعد االقتصادي )مبدأ التنافسية( والبعد ا 2030

حقق مستوى أعلى من وبما ي7 2018-2015برنامج العمل الحكومي السياسات واإلجراءات ضمن محاور 

محاور هي: المحور السيادي؛ والمحور االقتصادي والمالي؛ ومحور  ةالترابط والتكامل وذلك وفق ست

ية البشرية ؛ ومحور البيئة والتنمية الحضرية؛ ومحور البنية التحتية؛ ومحور التنمالخدمات االجتماعية و

، ع هدف إستراتيجي وسياسات وإجراءات لكل محور تسهم متآزرة في تحقيقهض  وُ قد االداء الحكومي. و

 ، وأبعاد التنمية بشكل عام. 2030هذه المحاور مع المجاالت الخمسة ألجندة التنمية المستدامة وتتقاطع 

، تشابه االلوان افقيا 2030العالقة بين موجهات الرؤية وأبعاد التنمية مرورأ ببرنامج العمل الحكومي وأجندة 
 تعني التقارب بين المفاهيم والمكونات

 
 Leave No One Behindأحداً  نحو تنمية ال تستثن    . 3. 2

الفئات واألفراد األكثر حاجة لالستفادة من عائدات  إذ شملت الجميع حتىأحداً،  التنمية في البحرين لم تستثن  

التنمية، ساعد في ذلك توفر اإلحصاءات والمؤشرات المفصلة بحسب الجنس والعمر ومكان االقامة 

 والتعرفاإلعاقة وغيرها، بما يسمح للجهات المعنية من رصد التفاوت نوع ودرجة ومستوى المعيشة و

ين التي تعاني من صعوبات خاصة، والعمال الوافدون في المهن الفئات االجتماعية من المواطنعلى 

 والوظائف منخفضة الدخل. 

                                                             
7 https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/8824a860-8f2f-4906-b50d-2a0b584f9043/government_action_plan_2015-
2018.pdf?MOD=AJPERES 
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مبادئ موجهة رئيسية هي التنافسية  ةتبنت ثالث 2030أما على الصعيد الوطني، فإن الرؤية االقتصادية لعام 

تقدم مستقر ها الممثلة في تحقيق أهدافالتي تعتبر عناصر ال يمكن الفصل بينها لتحقيق ووالعدالة واالستدامة 

مع مراعاة  2030ودائم في رفاه المواطنين عبر "رفع مستوى الدخل الحقيقي للفرد إلى الضعف بحلول عام 

رؤية االقتصادية لمملكة البحرين لل ةبعالقتها باألبعاد الثالث ةمتطلبات االستدامة". وتفهم هذه العناصر الثالث

الجتماعية )العدالة( والبعد البيئي )االستدامة(، ثم إدراج البعد االقتصادي )مبدأ التنافسية( والبعد ا 2030

حقق مستوى أعلى من وبما ي7 2018-2015برنامج العمل الحكومي السياسات واإلجراءات ضمن محاور 

محاور هي: المحور السيادي؛ والمحور االقتصادي والمالي؛ ومحور  ةالترابط والتكامل وذلك وفق ست

ية البشرية ؛ ومحور البيئة والتنمية الحضرية؛ ومحور البنية التحتية؛ ومحور التنمالخدمات االجتماعية و

، ع هدف إستراتيجي وسياسات وإجراءات لكل محور تسهم متآزرة في تحقيقهض  وُ قد االداء الحكومي. و

 ، وأبعاد التنمية بشكل عام. 2030هذه المحاور مع المجاالت الخمسة ألجندة التنمية المستدامة وتتقاطع 

، تشابه االلوان افقيا 2030العالقة بين موجهات الرؤية وأبعاد التنمية مرورأ ببرنامج العمل الحكومي وأجندة 
 تعني التقارب بين المفاهيم والمكونات

 
 Leave No One Behindأحداً  نحو تنمية ال تستثن    . 3. 2

الفئات واألفراد األكثر حاجة لالستفادة من عائدات  إذ شملت الجميع حتىأحداً،  التنمية في البحرين لم تستثن  

التنمية، ساعد في ذلك توفر اإلحصاءات والمؤشرات المفصلة بحسب الجنس والعمر ومكان االقامة 

 والتعرفاإلعاقة وغيرها، بما يسمح للجهات المعنية من رصد التفاوت نوع ودرجة ومستوى المعيشة و

ين التي تعاني من صعوبات خاصة، والعمال الوافدون في المهن الفئات االجتماعية من المواطنعلى 

 والوظائف منخفضة الدخل. 

                                                             
7 https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/8824a860-8f2f-4906-b50d-2a0b584f9043/government_action_plan_2015-
2018.pdf?MOD=AJPERES 
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إن مفهوم الفقر المدقع وفق المعايير الدولية ال ينطبق على البحرين )كما سبق بيان ذلك(. فالدستور 

أن إلى  شارةدون استثناء. وتجدر اإلإلى الخدمات األساسية وصول الجميع ن ويضمنوالسياسات العامة 

%، كما تشمل الوافدين 100عامة من مياه وصرف صحي وكهرباء تبلغ الخدمات المن السكان نسبة تغطية 

ً أ . أما بالنسبة للتعليم فهو مجاني للجميع في كافة المراحل وهو إلزامي للمواطنين في المرحلة األساسية. يضا

الشاملة هنا دون استثناءات من خالل السياسات وتتحقق التغطية الرعاية الصحية مجانية أيضاً.  أن كما

برامج المساعدة البحرين حزمة من  تقدمإلى ذلك،  أضف دون حاجة إلى برامج استهداف خاصةو، العامة

ً  االجتماعية بشأن الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية والتي تساعد  2006لسنة  18قانون ل وفقا

وكبار  األراملن ويالمعاقيو )كاأليتاموأسرهم مواطنين للاألساسية  الحياةفي تأمين الحد األدنى من متطلبات 

 خمس سنواتالفي مليون دوالر  265 المساعدات حوالي هذه وأسر المسجونين وغيرهم( وبلغ مجموعالسن 

  .ر% من األس8 استفاد منها الماضية

صناديق الزكاة، والمؤسسة الخيرية الملكية ك من خدمات ومساعدات فضالً عن ماتوفره جهات أخرى

ال يوجد ما يمكن اعتباره من الناحية  لذاالمجتمع المدني( منظمات )وبمشاركة من القطاع الخاص و وغيرها

العددية فئات اجتماعية أو مجموعات من السكان مهمشة ومستثناة من السياسات والبرامج الحكومية التي 

 بضمانة الدستور. وياً كانت الظروف، أساسيات من خدمات ورعاية توفر األ

 

 

 

الخطة الوطنية لنهوض و االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري هدفتمن ناحية أخرى 

تحقيق االستقرار األسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية إلى ( 2022 -2013المرأة البحرينية )

ومشاركتها في التنمية الوطنية واتاحة مصادر المعرفة لها واالستشارات  ،المرأة من كافة أشكال العنف

 ،لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات الدولةوقامت بتشجيع إنشاء  ،والحاضنات التنموية ،والتدريب النوعي

 5الفرص )الهدف رقم  ؤواعتماد الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة والرجل لضمان العدالة وتكاف

 .(10و

أما بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فتقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية 

المجتمع المدني والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص مختلف أنواع الرعاية  نظماتوالتعليم بالتعاون مع م

جهم في سوق العمل والمجتمع؛ فضالً االجتماعية والصحية والثقافية، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم إلدما

عن سن التشريعات والقوانين التي تحمي حق المواطن من ذوي اإلعاقة في الحصول على جميع احتياجاته 

توفير دعم خاص لمن فضالً عن  آالف معاق، 10يستفيد منها  حيث يتم تقديم مخصصات مالية، الضرورية

 المالية المساعدات
فراد المجتمع بما أتقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة على استمرار وبتعمل الحكومة 

  يخلق مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة ومكتسب للتغيرات االيجابية المعاصرة

 :ومن هذه المساعدات مايلي

منهم األرامل، الموجهة إلى األسر واالفراد ذوي الدخل المنخفض و ةالمساعدات المالية المباشر (1
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لشاملة لرعاية ذوي اإلعاقة والتوحد والشلل الدماغي وتسويق مجمعات ومراكز اإلعاقة ا كذلك إنشاء .يعيلهم

اتفاقية حقوق األشخاص  عوبما يتوافق مدماجهم في سوق العمل، غية إبُ وتطوير مهاراتهم  هموتدريب هممنتجات

 .2011في ذوي اإلعاقة التي صادقت البحرين عليها 

 1984منذ عام كان من أولويات البحرين االهتمام باألطفال منذ الوالدة فأنشأت سجالً مدنياً من ناحية أخرى 

بما وجميع المواليد فور الوالدة  سجل فيهيُ  هوية قانونية لكل مواطن ومقيم، وتأمينفيه لتسجيل األفراد 

 7نصت الماده  حيث 1989عام إليها نضمت البحرين إيتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل التي 

والحق في  ،ويكون له الحق منذ والدته في اسم ،يسجل الطفل بعد والدته فورا"على ان من هذه االتفاقية 

ُشكلت  1999وفي عام . "رعايتهماوتلقي اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان الحق في معرفة والديه 

ستراتيجية الوطنية للطفولة بهدف توفير البيئة اآلمنة لجميع اللجنة الوطنية للطفولة التي أشرفت على تنفيذ اال

األطفال وتحقيق كل ما يتطلعون إليه لحياة آمنة ورغدة، والعمل على النهوض بأوضاعهم، والحصول على 

جميع حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي كفلها لهم الدستور وأكدتها المواثيق واالتفاقات 

دون تمييز وذلك من خالل توفير مختلف احتياجات الطفل وحقوقه في الصحة والبقاء والتعلم وتنمية الدولية 

مركز حماية الطفل،  2007عام نشأ وفي السياق نفسه أُ القدرات والحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز. 

ى حماية األطفال حتى سن وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية االجتماعية تعمل عل

ماية حاإلهمال الشديد( بهدف والنفسية، وسنة من كافة أشكال سوء المعاملة واإلهمال )اإلساءة الجنسية،  18

من اإليذاء وتقديم الخدمات النفسية حمايتهم من سوء المعاملة في األسرة والمجتمع والعمل على ل ااألطف

تأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته األسرية قدر المستطاع ، كذلك تشمل لهم واالجتماعية والقانونية

  في حال تعرضه لسوء المعاملة. هإيجاد أسرة بديلة لأو 

من جانب آخر تلتزم حكومة مملكة البحرين بتوفير أفضل رعاية صحية وإجتماعية وتعليمية لفئة الشباب، 

وصقل مهاراتهم وتعزز روح المواطنة  بالشبابلمجتمع بأهمية االرتقاء وتأخذ على عاتقها وتوعية ا

باب والرياضة شوزارة ال(. لذا قامت 4واالنتماء لديهم وتشجيع مشاركتهم في األنشطة الشبابية )الهدف 

ً موزعمركزاً  39المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية التي وصل عددها إلى بتخصيص  على مختلف  ا

وحرصت على الشراكة  ،2017عام  شاب وشابة 12000المستفيدين منها نحو محافظات المملكة، بلغ عدد 

( لتعزيز االندماج االجتماعي بين مختلف فئات المجتمع بشكل واسع. كما 17مع القطاع الخاص ) الهدف 

، 2030 بشكل وثيق برؤية البحرين االقتصادية ة الشباباستراتيجبوضع قامت وزارة الشباب والرياضة 

 نمية المستدامة. الت أهدافو

إنشاء عدٍد من دور الرعاية اإليوائية على  1985ومنذ عام أما بالنسبة إلى الخدمات المقدمة للمسنين فقد تم 

في  المتخصصة، لتقديم الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية للمسنينأو المراكز النهارية مدار اليوم 

 

تبنى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تقديم  كما .دور ةبلغ عددها عشر مختلف أنحاء البحرين

خدمات لرعاية المسنين أثناء النهار للمحافظة على إبقائهم ضمن محيطهم المجتمعي الطبيعي وسط أحيائهم 

وتقديم خدمات ، نظام "الوحدات المتنقلة" لخدمة المسنين في منازلهم بين اءنشتم إالسكنية. باإلضافة إلى ذلك 

انطالقاً من مبدأ وحية والتمريضية، إضافة إلى خدمات العناية الشخصية واإلرشاد األُسري. الرعاية الص

هذا ". االرتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن في البحرين تم البدء في مشروع "جودة الحياة لكبار السن

مزاولة حياته باستقاللية  حفظ كرامة كبير السن في المقام األول، مع تمكينه منيأخذ بعين االعتبار المشروع 

تامة ودون الحاجة لمساعدة الغير. وفي هذا السياق أُجري مسٌح ميداني لمسني المملكة للوقوف على مواطن 

تم تصميم باقة من البرامج التي تدعم كل جانب من جوانب وعليه الضعف في جودة الحياة للمسن البحريني، 

 مقياس جودة الحياة.

فدين، وتحديدا اولئك الذين يعملون في وظائف متدنية الدخل، فإن هذه الفئات أيضاً وفيما يخص العمال الوا

تستفيد من خدمات المرافق العامة والخدمات االجتماعية من خالل السياسات العامة، وثمة اجراءات خاصة 

ي حال لضمان اإليواء والتأمين الصحي، والتأمين ضد حوادث العمل، ونظام حماية وتأمين ضد التعطل ف

قامت المملكة بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل ضمن مشروع اصالح سوق  2004وفي عام الفصل التعسفي. 

العمل، وعليه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة من دون اإلخالل بحقوق أطراف 

فترات سماح لتصحيح أوضاع قال العامل إلى صاحب عمل جديد، والعمل األخرى، منها تشريع حرية انت

وتتمثل األهمية . مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفةوكذلك تم اطالق  المخالفين.

في طريق إصالح سوق العمل، مع تحصين لبيئة  مبتكراً  التي يكتسبها تصريح العمل المرن في تقديمه حالً 

ها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوق

اقتصادية نوعية لالقتصاد الوطني من خالل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة من دون اإلخالل 

 .بالطبيعة التنافسية في السوق

المملكة على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع هذا وتحرص 

صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض ألي محاوالت مجال المتطلبات الدولية، وال سيما في 

 يتضمن مركزاً الذي تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة  وقد تم. لالبتزاز واالستغالل أو االتجار

لإليواء، إلى جانب تدشين نظام اإلحالة الوطني لمكافحة االتجار باألشخاص الذي ينظم ويوضح دور مختلف 

أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى  اتجارمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أي حالة بالجهات المعنية 

 بالبشر. تجارإحالة 
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الفصل الثالث: تحليل الوضع 
والتقدم المحرز

 

 قدم المحرزالفصل الثالث: تحليل الوضع والت
 تمهيد.   1. 3

 50.50طول ال يخطة تقع في الخليج العربي، بين جزير 40تكون من عن أرخبيل ي مملكة البحرين عبارة

يابسة  2كم 778، منها  2كم 8,269كلية تبلغ . وبمساحة 27.18إلى    26.06، وخطي عرض  51.11  إلى

 % من مساحة المملكة. أكبر جزر المملكة جزيرة البحرين التي تضم العاصمة )المنامة( 9تشكل نحو 

يابسة. وتتصل البحرين مع المملكة العربية السعودية من خالل جسر ال% من مجمل مساحة 85تشكل نحو و

 134) جبل الدخان اع لهبشكل عام وأقصى ارتف م. سطح البحرين منخفض1986الملك فهد الذي أفتتح عام 

موارد بترولية محدودة  تحوي Dome Structureعبارة عن قبة فالبحرين وتركيبياً (، متر عن سطح البحر

 مقارنة مع دول الخليج األخرى. 

معتدل، ها ءشتاقع مملكة البحرين في المنطقة المدارية ذات المناخ الجاف والصيف الحار للغاية، فيما ت

أراضي المملكة صخرية تغطيها كثبان معظم لذا فإن  ملم في العام. 80األمطار ال يتجاوز ومعدل هطول 

الطبيعية وإنما بعض النباتات البرية التي تتحمل  الغاباتمن الرمال الجافة والمالحة التي ال تساعد على نمو ا

جزيرة البحرين الذي يمتاز ستثناء شريط الساحل الشمالي والشمالي الغربي من االظروف المناخية القاحلة ب

بأراضيه الخصبة وطبيعته الزراعية بحكم وجود ينابيع طبيعية، ناهيك عن ينابيع المياه العذبة داخل البحر 

 على مر العصور فكانت أرض دلمون وأوال وتايلوس.   التي منحت البحرين أسمها وقدسيتها

 

 صورة فضائية لمملكة البحرين. 

المنشآت ة وتحديداً في نصفها الشمالي حيث يسكان في جزيرة البحرين الرئيسال% من 80يتركز نحو 

 1800ترتفع الكثافة السكانية في بعض أجزاء البحرين لما يزيد عن ، والحكومية وحاضنات األعمال

يشكل  ،2017نسمة عام  مليون وخمس مئة ألف، علماً بأن مجمل سكان المملكة قد وصل إلى 2نسمة/كم
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 قدم المحرزالفصل الثالث: تحليل الوضع والت
 تمهيد.   1. 3

 50.50طول ال يخطة تقع في الخليج العربي، بين جزير 40تكون من عن أرخبيل ي مملكة البحرين عبارة

يابسة  2كم 778، منها  2كم 8,269كلية تبلغ . وبمساحة 27.18إلى    26.06، وخطي عرض  51.11  إلى

 % من مساحة المملكة. أكبر جزر المملكة جزيرة البحرين التي تضم العاصمة )المنامة( 9تشكل نحو 

يابسة. وتتصل البحرين مع المملكة العربية السعودية من خالل جسر ال% من مجمل مساحة 85تشكل نحو و

 134) جبل الدخان اع لهبشكل عام وأقصى ارتف م. سطح البحرين منخفض1986الملك فهد الذي أفتتح عام 

موارد بترولية محدودة  تحوي Dome Structureعبارة عن قبة فالبحرين وتركيبياً (، متر عن سطح البحر

 مقارنة مع دول الخليج األخرى. 

معتدل، ها ءشتاقع مملكة البحرين في المنطقة المدارية ذات المناخ الجاف والصيف الحار للغاية، فيما ت

أراضي المملكة صخرية تغطيها كثبان معظم لذا فإن  ملم في العام. 80األمطار ال يتجاوز ومعدل هطول 

الطبيعية وإنما بعض النباتات البرية التي تتحمل  الغاباتمن الرمال الجافة والمالحة التي ال تساعد على نمو ا

جزيرة البحرين الذي يمتاز ستثناء شريط الساحل الشمالي والشمالي الغربي من االظروف المناخية القاحلة ب

بأراضيه الخصبة وطبيعته الزراعية بحكم وجود ينابيع طبيعية، ناهيك عن ينابيع المياه العذبة داخل البحر 

 على مر العصور فكانت أرض دلمون وأوال وتايلوس.   التي منحت البحرين أسمها وقدسيتها

 

 صورة فضائية لمملكة البحرين. 

المنشآت ة وتحديداً في نصفها الشمالي حيث يسكان في جزيرة البحرين الرئيسال% من 80يتركز نحو 

 1800ترتفع الكثافة السكانية في بعض أجزاء البحرين لما يزيد عن ، والحكومية وحاضنات األعمال

يشكل  ،2017نسمة عام  مليون وخمس مئة ألف، علماً بأن مجمل سكان المملكة قد وصل إلى 2نسمة/كم
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الشباب نسبة فيما تبلغ عام(.  64و  15% منهم في سن العمل )بين 64 منهم ،%45ما نسبته المواطنون 

سنة والمسنين  15المعالين )الذين تقل أعمارهم عن  . أما نسبة السكان منلسكانمن ا %12نحو ( 15-24)

دون من هم نسبة و(، % شيخوخة6و% طفولة 25% ) 31 نحوفبلغت سنة(  64الذين تزيد أعمارهم عن 

. وبلغ متوسط عمر السكان % من غير البحرينين(36البحرينيين، ومن  %58)% 46الثالثين سنة 

ً  -ما يعني أن البحرين يمكنها االستفادة سنة 76.7البحرينيين   فوائد هذا العائد الديمغرافي.  من - مبدئيا

بليون  35ي في البحرين بلغ نحو بالنسبة لبعض المؤشرات االقتصادية الرئيسية، فإن الناتج المحلي االجمالو

 دوالر 22,000اإلجمالي  متوسط حصة الفرد من الناتج المحليبلغ ، و2017دوالر باالسعار الثابته عام 

من  47إذ بلغ ترتيبها  ضمن فئة الدول ذات مستوى النمو المرتفع؛ البحرين ، وهو ما يجعل2017لعام 

ً  188أصل  وقد شهد النمو االقتصادي بعض التقلبات خالل . (2016)عام دليل التنمية البشرية وفق  عالميا

تباطؤ النمو ال سيما في مجال إلى  2008صادية واالجتماعية العالمية االزمة االقتأدت العقد االخير، حيث 

، وعدم 2011عام باالنشاءات. وكان لتداعيات عدم االستقرار االقليمي في المنطقة العربية والخليج بدءاً 

 حوالي الناتج المحلي اإلجماليوبلغ ، قتصادي للمملكةعلى النمو اال سلبيأثر  البترولأسعار  استقرار

%، 18.61منه حصة النفط والغاز ، 2017عام بليون دوالر أمريكي(  325)مليون دينار بحريني  12,245

 %.65 نسبة الصادرات الى الوارداتو

  التنمية المستدامة مقاصد و أهدافالوضع الحالي بالنسبة إلى .  2.  3
التنمية المستدامة  هدافمن التكييف الوطني ألالمتقدم في البحرين تطلب أعلى درجة إن مستوى التنمية 

بما يتناسب مع خصائص التنمية وظروفها العامة في البالد. وقد كان الوضع على هذه النحو في و، 2030

عند تاريخ  األلفية كانت محققتاً أصالً  أهدافبعض ف (2015 – 2000اإلنمائية لأللفية ) األهدافالتعامل مع 

ً وهو ما دفع البحرين إل ها،إقرار همية كبرى لتطوير أ( وإيالء MDG Plus) هي عتماد مقاربة أكثر طموحا

 تتناسب مع قدرات وطموحات الشعب والحكومة في البحرين.  للتنمية خطط وطنية

فقد أُريد لهذه الخطة أن تكون شاملة لكل  ،ومقاصدها 2030التنمية المستدامة  أهدافوال يختلف األمر مع 

 ً (، بحيث يجد كل بلد ما يناسبه ضمن القائمة مائية لأللفيةاإلنهداف األمر مع لما كان عليه األ البلدان )خالفا

أحد، واالستدامة، ستثناء إوالمقاصد، مع االلتزام بالموجهات والمبادئ العامة، مثل عدم  هدافالموسعة لأل

. وفي هذا السياق، فإن أول ما قامت به البحرين هو تقييم إجمالي لخإوالطابع التكاملي للخطة، والشراكة...

 هداف والمقاصد بهدف تحديد ما يلي:عام لقائمة األ

 هداف والمقاصد التي ال تنطبق على البحرين؛ما هي األ -

 ال تنطبق؛ تلك التيتنطبق أو التمييز داخل الهدف الواحد بين المقاصد التي  -

 

تحديد المقاصد المحققة أو التي هي قريبة من التحقق )كما تقيسها المؤشرات المحددة لها(،  -

 لبلوغها، والمدى الزمني المناسب لذلك. إضافياً  والمقاصد التي تتطلب عمالً 

وغها بما هداف والمقاصد، وُحددت االولويات والسياسات المطلوبة لبلباالستناد إلى هذا التقييم، صنفت األ

يحافظ على االنجازات المحققة حتى اآلن، واقترح سياسات وبرامج جديدة لسد الثغرات وتحقيق ما تبقى 

بناء على ما سبق، يمكن التمييز بين وعالية وذلك ضمن الخطط الوطنية. أولوية تنموية ذات  أهدافمن 

 من حيث المالئمة ومستوى االنجاز: مقاصدربع فئات من الأ

التنمية التقليدية  أهدافتنطبق وطنياً ومحققة كلياً أو جزئياً. ويشمل ذلك مجمل  مقاصدولى تضم الفئة األ -1

(، توفير الخدمات العامة 1التي تقاس من خالل مؤشرات كمية أهمها القضاء على الفقر المدقع )الهدف 

ظ على مستوى (. والطموح هو الحفا3،4(، التعليم والصحة )6ونحوه ) للجميع من تمديدات للمياه

 ، االنجاز المحقق واستكماله حيث لزم

حصة الطاقة المتجددة من ويتم العمل على تحقيقها مثل وطنياً،  مقاصد تنطبقاً أوأهدافالفئة الثانية تضم  -2

  ،(9( وتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية )الهدف7اجمالي الطاقة )الهدف 

ً الفئة الثالثة تضم  -3 المتعلقة  األهدافالزالت البحرين تواجهه صعوبات في تحقيقها كأومقاصد أهدافا

  ،(11( وإدارة النفايات وإعادة تدوريها )13) بتغير المناخ

 .واألنهار المتعلقة بالغابات والجبالتلك تنطبق على البحرين ك الأهدافاً أومقاصد الفئة الرابعة تضم  -4

إن التخطيط الوطني المتناسب مع االحتياجات والقدرات والتحديات التي تواجهها البحرين هو الطريق 

والمدى الزمني لتحقيق الملكية  لمقاصدوا األهدافالوحيد للتعامل مع لوحة االنجاز والتحديات بحسب 

في خطط عملها الوطنية الوطنية وتوطين خطة التنمية المستدامة. بناء على ذلك، يمكن للبحرين أن تدمج 

مما يتعلق أكثر )مثال الهدفين االول والعاشر حيث أن االمر يتعلق بمستوى المعيشة والتفاوت  هدفانالبعض 

 (بالفقر بمعناه العصري(؛ كما يمكن دمج الهدفين الرابع عشر والخامس عشر )البيئة البحرية والبيئة البرية

جزرية؛ وكذلك بالنسبة إلى الهدفين الثامن والتاسع )النمو المتداخلتان في البحرين بحكم طبيعتها ال

من الغذائي مع المقصد الخاص بالتغذية االقتصادي والبنية التحتية(؛ كما يمكن دمج الهدف الثاني عن األ

المتعلق بالشراكة. علماً بأن برنامج  17ستقرار االسواق إلى الهدف إالسليمة إلى الصحة، والمقصد الخاص ب

لحكومي فصل بين المحور السيادي الذي يتناول األمن والسالم، وبين محور األداء الحكومي، أي العمل ا

كإطار  2030جندة واعتبار أأنه ميز بين بعدين داخل الهدف السادس عشر. وهذا يعزز مبدأ المرونة، 

 مساعد على التخطيط الوطني، ال بصفتها قالب جامد. 
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تحديد المقاصد المحققة أو التي هي قريبة من التحقق )كما تقيسها المؤشرات المحددة لها(،  -

 لبلوغها، والمدى الزمني المناسب لذلك. إضافياً  والمقاصد التي تتطلب عمالً 

وغها بما هداف والمقاصد، وُحددت االولويات والسياسات المطلوبة لبلباالستناد إلى هذا التقييم، صنفت األ

يحافظ على االنجازات المحققة حتى اآلن، واقترح سياسات وبرامج جديدة لسد الثغرات وتحقيق ما تبقى 

بناء على ما سبق، يمكن التمييز بين وعالية وذلك ضمن الخطط الوطنية. أولوية تنموية ذات  أهدافمن 

 من حيث المالئمة ومستوى االنجاز: مقاصدربع فئات من الأ

التنمية التقليدية  أهدافتنطبق وطنياً ومحققة كلياً أو جزئياً. ويشمل ذلك مجمل  مقاصدولى تضم الفئة األ -1

(، توفير الخدمات العامة 1التي تقاس من خالل مؤشرات كمية أهمها القضاء على الفقر المدقع )الهدف 

ظ على مستوى (. والطموح هو الحفا3،4(، التعليم والصحة )6ونحوه ) للجميع من تمديدات للمياه

 ، االنجاز المحقق واستكماله حيث لزم

حصة الطاقة المتجددة من ويتم العمل على تحقيقها مثل وطنياً،  مقاصد تنطبقاً أوأهدافالفئة الثانية تضم  -2

  ،(9( وتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية )الهدف7اجمالي الطاقة )الهدف 

ً الفئة الثالثة تضم  -3 المتعلقة  األهدافالزالت البحرين تواجهه صعوبات في تحقيقها كأومقاصد أهدافا

  ،(11( وإدارة النفايات وإعادة تدوريها )13) بتغير المناخ

 .واألنهار المتعلقة بالغابات والجبالتلك تنطبق على البحرين ك الأهدافاً أومقاصد الفئة الرابعة تضم  -4

إن التخطيط الوطني المتناسب مع االحتياجات والقدرات والتحديات التي تواجهها البحرين هو الطريق 

والمدى الزمني لتحقيق الملكية  لمقاصدوا األهدافالوحيد للتعامل مع لوحة االنجاز والتحديات بحسب 

في خطط عملها الوطنية الوطنية وتوطين خطة التنمية المستدامة. بناء على ذلك، يمكن للبحرين أن تدمج 

مما يتعلق أكثر )مثال الهدفين االول والعاشر حيث أن االمر يتعلق بمستوى المعيشة والتفاوت  هدفانالبعض 

 (بالفقر بمعناه العصري(؛ كما يمكن دمج الهدفين الرابع عشر والخامس عشر )البيئة البحرية والبيئة البرية

جزرية؛ وكذلك بالنسبة إلى الهدفين الثامن والتاسع )النمو المتداخلتان في البحرين بحكم طبيعتها ال

من الغذائي مع المقصد الخاص بالتغذية االقتصادي والبنية التحتية(؛ كما يمكن دمج الهدف الثاني عن األ

المتعلق بالشراكة. علماً بأن برنامج  17ستقرار االسواق إلى الهدف إالسليمة إلى الصحة، والمقصد الخاص ب

لحكومي فصل بين المحور السيادي الذي يتناول األمن والسالم، وبين محور األداء الحكومي، أي العمل ا

كإطار  2030جندة واعتبار أأنه ميز بين بعدين داخل الهدف السادس عشر. وهذا يعزز مبدأ المرونة، 

 مساعد على التخطيط الوطني، ال بصفتها قالب جامد. 
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مقاربة تنطلق من تحديد إعتماد التخطيط والعمل على المستوى الوطني من هذه المرونة، يمكن في إنطالقا 

والمقاصد  األهدافعتبارها مدخل للتخطيط والعمل، وربطها بمجموعة من إالقضايا المركبة األكثر أهمية و

بشكل مبتكر ومستجيب للواقع والخصائص الوطنية، وتقاليد التخطيط الوطني كما سيرد الحقاً في الفصل 
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 الفصل الرابع: قضايا محورية من منظور وطني 
 تمهيد 1.4

وفق القضايا ذات األهمية واألولوية الوطنية، وعليه  2030التنمية المستدامة  أهدافتكييف ب قامت البحرين

 همية في حالة البحرين هي التالية:أأمكن تحديد ست قضايا محورية للتنمية المستدامة لها 

 والتنمية الحضرية  واالسكان السياسات الوطنية للمدن 

  .التحديات البيئية بحكم طبيعة المملكة كدولة جزرية صغيرة في بيئة صحراوية جافة 

 الصحية  اد الوافدين والضغوط على الخدماتالقضايا السكانية واالجتماعية، والنمو الكبير في أعد

 واالجتماعية. 

  العلمي وقيم العمل المنتج والمواطنة.قضايا التعليم والبحث 

 .متطلبات النمو والتنويع االقتصادي واالستدامة والتطوير المؤسسي 

 ي ذلك الشراكة والتكامل اإلقليمياشكاليات السلم واألمن، بما ف. 

 تمثل هذه القضايا محاور التركيز في السياسات الوطنية داخل كل بعد من االبعاد التنموية التي سبق عرضها

وفق المصادر المختلفة، وتشمل االبعاد االجتماعية والبيئية واالقتصادية والسياسية والثقافية والشراكة؛ 

تحت عناوين مستقلة ال ينفي الترابط القائم بينها، بل هي قضايا  سرد هذه القضاياووهي محل االهتمام 

الخاصة بكل محور،  األهدافتتداخل وتترابط وتتطلب حلوالً مشتركة، تؤدي نتائجها مجتمعة إلى تحقيق 

 . التنموية االجمالية األهدافوتساهم في تحقيق 

 .  المدن2. 4
قضية  تُعد التنمية الحضرية لذا فإنمناطق حضرية،  المناطق المأهولة في البحرين بمجملهانظراً لكون 

التنمية الحضرية كل أبعاد التنمية في المملكة تختصر و، دائمة الحضور في الخطط واالستراتيجيات الوطنية

هي تشكل التمثيل األكثر جالًء للترابط و، والبيئية واالجتماعية والثقافية والحوكمة الحضرية منها االقتصادية

 على أرض الواقع.  للتنمية المستدامة بعاد المختلفةبين األ والتكامل

التنمية المستدامة هذا التكامل إذ نص على "جعل المدن  أهدافمن  11صياغة الهدف  غطتوقد 

والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، مجسداً االبعاد االجتماعية 

حد سواء. و"يمكن إعتبار الخطة الحضرية الجديدة" التي اُعتمدت في مؤتمر الموائل والبيئية والحوكمة على 

، وتبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر من العام نفسه 2016أكتوبر في  -االكوادور-كيتو ب 3

في تدعيم ًم هم يكون لهذه الخطة دورً وسبمثابة خطة عمل تفصيلية لوضع هذا االلتزام موضع التنفيذ. 

وتوجيه السياسات الوطنية للتنمية الحضرية في البحرين، السيما مع تاريخ طويل من التعاون بين المملكة 

( بشكل مفصل في القسم التالي من التقرير 11والموئل. وسوف يجري استعراض وضع المدن )الهدف رقم 

 

ختارة للمراجعة التفصيلية في الم األهدافهو أحد  11المخصص للنقاش المواضيعي نظراً لكون الهدف 

 . 2018المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 

فقد تعهدت وزارة اإلسكان في برنامج عمل الحكومة  ،الملف اإلسكاني بأهمية بالغة لدى الحكومةيحظى 

 ألف وحدة سكنية.  40لتوجيه الملكي السامي ببناء ل تنفيذاً وحدة سكنية ألف  25ببناء  2015-2018

تخدم جميع مواطني في مختلف المحافظات  إسكانية وزارة اإلسكان على إنجاز عدة مشاريعتقوم كما 

 ا أفضل المواصفات البيئية والخدمية والهندسية،فيهفر ايتوجديدة المملكة دون استثناء، تتضمن إنشاء مدن 

 .التنمية المستدامة أهدافبما يتوافق مع الهدف الحادي عشر من  لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة

 .  التحدي البيئي 3. 4
تشكل االستدامة )بمعناها الشامل( أهمية كبرى لمملكة البحرين، وتقع في صلبها االستدامة البيئية نظراً 

ة، على رأسها الواقع الجغرافي والطبيعي يدجه المملكة ألسباب عداتوالتي ة الجسيمة يللتحديات البيئ
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مدينة شرق الحد
4,500 وحدة سكنية 

مدينة شرق سترة 
5,000 وحدة سكنية 

مدينة خليفة
4,000 وحدة سكنية 

ضاحية الرملي
3,500 وحدة سكنية 

مدينة سلمان
15,600 وحدة سكنية 

ديرة العيون 
3,000 وحدة سكنية 

المدن ا	سكانية الجديدة في مملكة البحرين
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تعاني من شح الموارد  البحرين من مجموعة جزر صحراوية صغيرة المساحةللبحرين، حيث تتألف 

المائية واألراضي الزراعية، ويهددها التغير المناخي بأخطار كبيرة. باالضافة إلى الضغوط البشرية على 

. البيئة الطبيعية والناجمة عن التوسع العمراني الكبير والنمو السكاني وأنماط الحياة وطبيعة االستهالك

له طابع كلي من منظور إستراتيجي وال يمكن وستدامة لالتحدي  هووبهذا المعنى فإن التحدي البيئي 

 وقضايالذلك كانت البيئة واإلدارة المستدامة للموارد والتنمية الحضرية  ،أو قطاعي أالنظر اليه بشكل مجز

والحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي،  المخلفات الحضري وإدارةوالنمو النقل والمياه والطاقة 

 ثالثة مبادئ موجهة ىاالستدامة أحدحيث  2030االقتصادية البحرين قضايا حاضرة ودائمة في رؤية 

)محور البيئة والتنمية الحضرية(، كما في عدد من السياسات في البرامج الحكومية كذا للرؤية، و

 الزارعة، المياه وغيرها(. واالستراتيجيات المتخصصة )الطاقة، 

  وبرنامج عمل الحكومة 2030البعد البيئي )الكوكب( في اجندة 

 

)في برنامج عمل  تم التعامل مع البعد البيئي من خالل محور البيئة والتنمية الحضريةفي هذا التقرير 

تأمين التنمية ودارة المستدامة للموارد "اإل كاآلتيف االستراتيجي لهذا المحور الهدغ صيو الحكومة الحالي(،

التنمية  أهدافمن  15، 14 ،13، 12، 11، 7، 6 األهدافالحضرية المستدامة". ويمكن ربط هذا المحور ب

 إلى ثالث فئات:  األهدافتصنيف هذه  يمكن ومن الناحية المنهجية المستدامة.

بتوفير الخدمات ذات الصلة بالموارد الطبيعية، وتحديداً المياه والصرف الصحي،  ىالفئة األولى تعن -

مطلوب توفير هذه من الذ إ. وموضوع السياسات هنا مزدوج 7و 6ن يالهدففي ي أوالطاقة، 

ستثناء )وهذا محقق( وضمان اإلدارة المستدامة لهذه الموارد إالخدمات بنوعية جيدة للجميع دون 

تلوثها وهذا يحتاج إلى سياسات مناسبة، بما في ذلك سياسة تسعير مناسبة  وعدم نضوبها أو

بعاد متعددة في أ. ويمكن أن نضيف إلى هذين الهدفين ، والتوسع في الطاقات المتجددةللخدمات

 المتعلق بالمدن.  11الهدف رقم 

. والمسألة االساس هي (14( منها والبحرية )15بالبيئة الطبيعية نفسها، البرية )تعنى الفئة الثانية  -

وحماية الموائل واألنواع الحيوي اإلدارة المستدامة والحد من التلوث والحفاظ على التنوع 

واالستخدام المناسب للموارد. وهو ما يتطلب سياسات آنية ومباشرة وأخرى على المديين المتوسط 

 والبعيد. 

في صلب مفهوم االستدامة بمعناه الكلي، الفئة الثالثة تخص القضايا ذات الطابع الهيكلي التي تقع  -

وطنية، كما تتطلب اتخاذ قرارات صعبة تطال القليمية واإلدولية والجهود الوالتي تتطلب تضافر 

 

واستهالك أنماط إنتاج ) 12مجمل مجاالت التنمية وخيارات النمو وأنماط الحياة. ويقع الهدفان 

لفئة التي تتجاوز الشأن البيئي بالمعنى الضيق )التغير المناخي( ضمن هذه ا 13 الهدفمستدامة( و

 لتطال خيارات التطور الحضاري نفسه من خالل المدخل البيئي. 

إن التصدي للتحدي البيئي على المدى االستراتيجي يعني التعامل مع هذه الفئات الثالث من القضايا. وسوف 

ً  يتضمن القسم التالي من هذا التقرير المخصص للنقاش المواضيعي  . األهدافمفصالً لبعض هذه  استعراضا

 القضايا السكانية واالجتماعية.  4. 4
، وضمن القسم 2030تتناول هذه الفقرة بعض القضايا المختارة التي تقع ضمن مجال "الناس" في اجندة 

ة االجتماعي في محور "التنمية البشرية والخدمات االجتماعية" في برنامج عمل الحكومة. وقد تمت صياغ

: "تمكين البحرينيين من رفع تياآلالهدف االستراتيجي في هذا المحور في البرنامج الحالي على النحو 

اآللية والوسيلة لرفع المساهمة في ، بوصفه مساهمتهم في عملية التنمية". ويركز المحور على التمكين

. وجرى ترجمة ذلك في حزمة من السياسات واإلجراءات التي األهدافالتنمية بكل أبعادها، ووسيلة لتحقيق 

تضمن وصول الخدمات للجميع، وتحقيق مستويات أعلى من التمكين االقتصادي واالجتماعي لفئات السكان 

 المختلفة.  

 وبرنامج عمل الحكومة 2030البعد االجتماعي )الناس( في اجندة 

(، وقضية الخصائص السكانية والنمو 1تتناول الفقرات التالية تباعاً قضايا الفقر ومستوى المعيشية )الهدف 

(، وقضية المساواة بين الجنسين وتمكين 3(، وقضية الصحة )الهدف أهدافالسكاني )موزعة على عدة 

 ( وكما يلي:5المرأة )الهدف 

 

 التحديات السكانية وأثرها على التنمية . 1. 4. 4

 ً ً أمام البلدان صغيرة المساحة، السيما إن كان البلد المعني  يشكل النمو السكاني المتسارع هاجسا رئيسا

البحرين، حيث تصبح الضغوط السكانية أكثر  في حالهو الصغيرة بموارد طبيعية محدودة كما  ةريجز

جدر االشارة إلى أن البحرين شهدت خالل السنوات القليلة الماضية نمواً على مجمل نواحي الحياة. وت اً تأثير



43
 

تعاني من شح الموارد  البحرين من مجموعة جزر صحراوية صغيرة المساحةللبحرين، حيث تتألف 

المائية واألراضي الزراعية، ويهددها التغير المناخي بأخطار كبيرة. باالضافة إلى الضغوط البشرية على 

. البيئة الطبيعية والناجمة عن التوسع العمراني الكبير والنمو السكاني وأنماط الحياة وطبيعة االستهالك

له طابع كلي من منظور إستراتيجي وال يمكن وستدامة لالتحدي  هووبهذا المعنى فإن التحدي البيئي 

 وقضايالذلك كانت البيئة واإلدارة المستدامة للموارد والتنمية الحضرية  ،أو قطاعي أالنظر اليه بشكل مجز

والحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي،  المخلفات الحضري وإدارةوالنمو النقل والمياه والطاقة 

 ثالثة مبادئ موجهة ىاالستدامة أحدحيث  2030االقتصادية البحرين قضايا حاضرة ودائمة في رؤية 

)محور البيئة والتنمية الحضرية(، كما في عدد من السياسات في البرامج الحكومية كذا للرؤية، و

 الزارعة، المياه وغيرها(. واالستراتيجيات المتخصصة )الطاقة، 

  وبرنامج عمل الحكومة 2030البعد البيئي )الكوكب( في اجندة 

 

)في برنامج عمل  تم التعامل مع البعد البيئي من خالل محور البيئة والتنمية الحضريةفي هذا التقرير 

تأمين التنمية ودارة المستدامة للموارد "اإل كاآلتيف االستراتيجي لهذا المحور الهدغ صيو الحكومة الحالي(،

التنمية  أهدافمن  15، 14 ،13، 12، 11، 7، 6 األهدافالحضرية المستدامة". ويمكن ربط هذا المحور ب

 إلى ثالث فئات:  األهدافتصنيف هذه  يمكن ومن الناحية المنهجية المستدامة.

بتوفير الخدمات ذات الصلة بالموارد الطبيعية، وتحديداً المياه والصرف الصحي،  ىالفئة األولى تعن -

مطلوب توفير هذه من الذ إ. وموضوع السياسات هنا مزدوج 7و 6ن يالهدففي ي أوالطاقة، 

ستثناء )وهذا محقق( وضمان اإلدارة المستدامة لهذه الموارد إالخدمات بنوعية جيدة للجميع دون 

تلوثها وهذا يحتاج إلى سياسات مناسبة، بما في ذلك سياسة تسعير مناسبة  وعدم نضوبها أو

بعاد متعددة في أ. ويمكن أن نضيف إلى هذين الهدفين ، والتوسع في الطاقات المتجددةللخدمات

 المتعلق بالمدن.  11الهدف رقم 

. والمسألة االساس هي (14( منها والبحرية )15بالبيئة الطبيعية نفسها، البرية )تعنى الفئة الثانية  -

وحماية الموائل واألنواع الحيوي اإلدارة المستدامة والحد من التلوث والحفاظ على التنوع 

واالستخدام المناسب للموارد. وهو ما يتطلب سياسات آنية ومباشرة وأخرى على المديين المتوسط 

 والبعيد. 

في صلب مفهوم االستدامة بمعناه الكلي، الفئة الثالثة تخص القضايا ذات الطابع الهيكلي التي تقع  -

وطنية، كما تتطلب اتخاذ قرارات صعبة تطال القليمية واإلدولية والجهود الوالتي تتطلب تضافر 

 

واستهالك أنماط إنتاج ) 12مجمل مجاالت التنمية وخيارات النمو وأنماط الحياة. ويقع الهدفان 

لفئة التي تتجاوز الشأن البيئي بالمعنى الضيق )التغير المناخي( ضمن هذه ا 13 الهدفمستدامة( و

 لتطال خيارات التطور الحضاري نفسه من خالل المدخل البيئي. 

إن التصدي للتحدي البيئي على المدى االستراتيجي يعني التعامل مع هذه الفئات الثالث من القضايا. وسوف 

ً  يتضمن القسم التالي من هذا التقرير المخصص للنقاش المواضيعي  . األهدافمفصالً لبعض هذه  استعراضا

 القضايا السكانية واالجتماعية.  4. 4
، وضمن القسم 2030تتناول هذه الفقرة بعض القضايا المختارة التي تقع ضمن مجال "الناس" في اجندة 

ة االجتماعي في محور "التنمية البشرية والخدمات االجتماعية" في برنامج عمل الحكومة. وقد تمت صياغ

: "تمكين البحرينيين من رفع تياآلالهدف االستراتيجي في هذا المحور في البرنامج الحالي على النحو 

اآللية والوسيلة لرفع المساهمة في ، بوصفه مساهمتهم في عملية التنمية". ويركز المحور على التمكين

. وجرى ترجمة ذلك في حزمة من السياسات واإلجراءات التي األهدافالتنمية بكل أبعادها، ووسيلة لتحقيق 

تضمن وصول الخدمات للجميع، وتحقيق مستويات أعلى من التمكين االقتصادي واالجتماعي لفئات السكان 

 المختلفة.  

 وبرنامج عمل الحكومة 2030البعد االجتماعي )الناس( في اجندة 

(، وقضية الخصائص السكانية والنمو 1تتناول الفقرات التالية تباعاً قضايا الفقر ومستوى المعيشية )الهدف 

(، وقضية المساواة بين الجنسين وتمكين 3(، وقضية الصحة )الهدف أهدافالسكاني )موزعة على عدة 

 ( وكما يلي:5المرأة )الهدف 

 

 التحديات السكانية وأثرها على التنمية . 1. 4. 4

 ً ً أمام البلدان صغيرة المساحة، السيما إن كان البلد المعني  يشكل النمو السكاني المتسارع هاجسا رئيسا

البحرين، حيث تصبح الضغوط السكانية أكثر  في حالهو الصغيرة بموارد طبيعية محدودة كما  ةريجز

جدر االشارة إلى أن البحرين شهدت خالل السنوات القليلة الماضية نمواً على مجمل نواحي الحياة. وت اً تأثير



44
 

عام  1,501,116إلى  2007عام  1,039,297عدد السكان المقيمين من إجمالي رتفع إذ اسكانياً متسارعاً، 

خالل الفترة المذكورة. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أعداد  %4.4 أي بمعدل سنوي بلغ 2017

(،  2017عام 677,506 إلى 2007 عام 527,433% )من 2.8الوافدين؛ حيث بلغ معدل نمو المواطنين 

% 80 % من إجمالي السكان، و55خالل الفترة نفسها، يمثلون  % 6.1  الوافدينفي حين بلغ معدل نمو 

وعلى الرغم من ان التمازج والتفاعل بين جنسيات مختلفة في المملكة يشكل عنصر  .العاملينإجمالي من 

ثراء ايجابي يجب الحفاظ عليه اإل أن الزيادة العددية المتسارعة في أعداد الوافدين قد تؤثر على منظومة 

ثارها على خصائص العالقات االجتماعية والثقافية األمر الذي يستوجب الدراسة بشكل واف للبحث في آ

 النمو السكاني مستقبالً. 

في البعد البيئي، يعتبر الضغط على موارد المياه وخدمات الصرف الصحي من أولى نتائج النمو السكاني، 

اللتزام الدولة بتوفير مياه صالحة للشرب للجميع مما يعني الزيادة في ضخ األموال إلنشاء محطات  نظراً 

بلغ  صدر الرئيس لمياه الشرب في البحرين؛ علماً بأن معدل استهالك الفرد للمياهالم دتعتحليه جديدة والتي 

 . 2007عام 118مقارنة ب  2016متر مكعب سنوياً عام  113

%  87من وينطبق االمر عينه على شبكات الصرف الصحي حيث تراجعت نسبة التغطية لهذه الشبكات 

المتسارع في السكان والتطورات العمرانية. فيما يتم  نظرا للنمو 2009% في العام 77إلى  2006في عام 

االجراءات  الحكومة تخذتاقد خدمة بقية السكان عن طريق خزانات التحليل المرتبطة بكل وحدة سكنية. و

إلى  2015ة الصرف الصحي عام الالزمة لتدارك هذا األمر حيث إرتفعت نسبة السكان الموصولين بشبك

 خزانات التحليل. ون ب% فقط من السكان مرتبط8تبقى %، و26بزيادة قدرها  % 92

ولمعالجة الطلب المتزايد على األراضي استدعى األمر دفن المناطق الضحلة من البحر الستيعاب النمو 

السكاني وإقامة المشاريع اإلسكانية الجديدة والمشاريع الصناعية والسياحية.  حيث ازدادت مساحة اليابسة 

، كما سبب النمو الحضري في تقلص 2017ام كلم مربع ع 778إلى  2000ربع عام كلم م 712من حوالي 

الطلب ى قويب .2014هكتار في عام  3,750إلى  2004هكتار في سنة  6,400المساحات الزراعية من 

على السكن واألراضي هاجس ألي دولة صغيرة ولعل التوسع في البناء العمودي وإعادة تنظيم المدن 

وبخاصة مناطق القرم  الموائل الساحلية ماتبقى من المناطق الزراعية وعلى يحافظ علىالجديدة بما 

 ضرورة للحفاظ على مخزون مواقع الكربون األزرق والحشائش والطحالب البحرية والشعاب المرجانية

 .ناهيك عن الخدمات البيئية العديدة لهذه البيئات الهامة

سيما الخدمات الصحية والتعليمية بفعل النمو ال مات االجتماعية من ناحية أخرى، يتزايد الطلب على الخد

ً للمواطنينالتزمت السكاني، حيث   برسوم رمزية، وهو ما يُحملأو  الحكومة بتقديم هذه الخدمات مجانا

 

أعباء إضافية على الموازنة العامة المخصصة للرعاية الصحية والتعليم واإلسكان، ناهيك عن  الدولة

المتنامية ومايتبعها من آثار بيئية وكلفة الضغوط على الطرقات والخدمات البلدية لسد هذه االحتياجات 

 اقتصادية واجتماعية.

 مستوى المعيشة الرفاه و. 2. 4. 4

 في كل مكانشكاله أالقضاء على الفقر بكل   

مملكة البحرين  في اليوم( في تدوالر 1.9بأقل من ال يوجد من ينطبق عليهم التصنيف العالمي للفقر )العيش 

نظراً لتبني حزمة من السياسات الهادفة لرفع مستوى دخل الفرد، باإلضافة إلى توفير خدمات المرافق 

يعني أن الفقر المدقع بمعناه المتعدد األبعاد ال ما م% 100العامة والخدمات االجتماعية االساسية بنسبة 

  ينطبق أيضاً.

أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات األمن من ناحية أخرى، ترعى الحكومة 

حزمة من النظم والتدابير للحماية االجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة االجتماعي عبر 

محدودي الدخل من ( والتي تهدف بمجملها إلى خفض نسبة 4و  3 و2- 1 األساسية )المقاصدوالخدمات 

تقديم  كما يتم(. 2 – 1)مقصد  2030طفال إلى النصف على األقل بحلول عام الرجال والنساء واأل

ذوي اإلعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعالوة الغالء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن لمخصصات 

كذلك   .يضمن لذوي الدخل المحدود العيش الكريموغيرها وبالتالي  اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء

)خطوة(  سر اقتصاديا عن طريق الدورات التدريبية والورش والوحدات اإلنتاجية لبرنامجتمكين األُ 

هذا  .دنيالمجتمع الم نظماتبالتعاون مع مالتابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية للمشروعات المنزلية 

فئات وشرائح  ليراعي االحتياجات المختلفة لك فق نظام متطور للضمان االجتماعيو خدماتتلك الوتقدم 

ذات عالقة بالوضع بيانات ويضمن الوصول للفئات المستهدفة من خالل ما يتم جمعه من  المواطنين،

يشمل نظام الضمان االجتماعي هذا الدعم و .بسهولة ويسراالجتماعي وتسجيلها إلكترونياً وتحديثها دورياً 

المالي الذي يمتد إلى الفئات ذوي االحتياجات الخاصة من األطفال والمسنين والناشئة، وبما ال يخل بمواعيد 

ذلك الدعم في أوجه وقد سبق بيان بعض  .صرف االستحقاقات أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن

مة لتحقيق الهدف االول ءوتقوم االستراتيجية االكثر مالالمعنونة نحو تنمية ال تستثني احدا. الفقرة السابقة 

 على االنتقال الثابت من مقاربة المساعدة االجتماعية إلى مقاربة التمكين كما جاء في برنامج عمل الحكومة.

عشر سنوات الخالل ال% 47نسبة بفي ارتفاع متوسط دخل األسرة البحرينية الجهود ثمرت هذه قد أو

 ،(1)هدف استدامة النمو االقتصاديفي هو قى التحدي وعلى الرغم من هذه اإلنجازات يب الماضية.
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أعباء إضافية على الموازنة العامة المخصصة للرعاية الصحية والتعليم واإلسكان، ناهيك عن  الدولة

المتنامية ومايتبعها من آثار بيئية وكلفة الضغوط على الطرقات والخدمات البلدية لسد هذه االحتياجات 

 اقتصادية واجتماعية.

 مستوى المعيشة الرفاه و. 2. 4. 4

 في كل مكانشكاله أالقضاء على الفقر بكل   

مملكة البحرين  في اليوم( في تدوالر 1.9بأقل من ال يوجد من ينطبق عليهم التصنيف العالمي للفقر )العيش 

نظراً لتبني حزمة من السياسات الهادفة لرفع مستوى دخل الفرد، باإلضافة إلى توفير خدمات المرافق 

يعني أن الفقر المدقع بمعناه المتعدد األبعاد ال ما م% 100العامة والخدمات االجتماعية االساسية بنسبة 

  ينطبق أيضاً.

أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات األمن من ناحية أخرى، ترعى الحكومة 

حزمة من النظم والتدابير للحماية االجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة االجتماعي عبر 

محدودي الدخل من ( والتي تهدف بمجملها إلى خفض نسبة 4و  3 و2- 1 األساسية )المقاصدوالخدمات 

تقديم  كما يتم(. 2 – 1)مقصد  2030طفال إلى النصف على األقل بحلول عام الرجال والنساء واأل

ذوي اإلعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعالوة الغالء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن لمخصصات 

كذلك   .يضمن لذوي الدخل المحدود العيش الكريموغيرها وبالتالي  اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء

)خطوة(  سر اقتصاديا عن طريق الدورات التدريبية والورش والوحدات اإلنتاجية لبرنامجتمكين األُ 

هذا  .دنيالمجتمع الم نظماتبالتعاون مع مالتابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية للمشروعات المنزلية 

فئات وشرائح  ليراعي االحتياجات المختلفة لك فق نظام متطور للضمان االجتماعيو خدماتتلك الوتقدم 

ذات عالقة بالوضع بيانات ويضمن الوصول للفئات المستهدفة من خالل ما يتم جمعه من  المواطنين،

يشمل نظام الضمان االجتماعي هذا الدعم و .بسهولة ويسراالجتماعي وتسجيلها إلكترونياً وتحديثها دورياً 

المالي الذي يمتد إلى الفئات ذوي االحتياجات الخاصة من األطفال والمسنين والناشئة، وبما ال يخل بمواعيد 

ذلك الدعم في أوجه وقد سبق بيان بعض  .صرف االستحقاقات أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن

مة لتحقيق الهدف االول ءوتقوم االستراتيجية االكثر مالالمعنونة نحو تنمية ال تستثني احدا. الفقرة السابقة 

 على االنتقال الثابت من مقاربة المساعدة االجتماعية إلى مقاربة التمكين كما جاء في برنامج عمل الحكومة.

عشر سنوات الخالل ال% 47نسبة بفي ارتفاع متوسط دخل األسرة البحرينية الجهود ثمرت هذه قد أو

 ،(1)هدف استدامة النمو االقتصاديفي هو قى التحدي وعلى الرغم من هذه اإلنجازات يب الماضية.
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(، وتقليص 8توفير فرص عمل )هدف و، (3والصحة )هدف  (4تحسين جودة التعليم )هدف في  راالستمراو

 (. 11)هدف على السكن (، وتطوير سياسات االسكان لتلبية الطلب المتزايد 10التفاوت االجتماعي )هدف 

 حياة صحيةانماط  . 3. 4. 4

 ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية بالرفاهية في جميع االعمار            

التنمية المستدامة إلى "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية  أهدافيدعو الهدف الثالث من 

في جميع األعمار" وهو بذلك ينقل مركز االهتمام من المرض إلى الصحة بمعناها الشامل كمكون رئيسي 

لرفاه االنسان خالل دورة الحياة كاملة. وال يعني ذلك إغفال الجانب المتعلق باألمراض والوقاية منها 

من  4مراض غير المعدية والصحة العقلية )المقصد األعلى السياسة الصحية  هتمامينصب ا .الجهاوع

وتحتل وفيات  .الهدف الثالث( والتغذية الصحية وقضايا السمنة )المقصدان االول والثاني من الهدف الثاني(

 والصحة اإلنجابية   )وهي شديدة االرتباط بنمط الحياة الصحي(، المعديةغير األطفال واألمهات، واألمراض 

قى تبوس. أولوية بالنسبة للبحرين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وإمكانية الحصول على األدوية والعالج

ة وعمل وزارة الصحة على ، في صلب برنامج عمل الحكومالخدمات الصحية ذات النوعية الجيدةإتاحة 

 نحو خاص.

 

الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين" عن طريق  لقد تبنت حكومة البحرين سياسة "توفير الرعاية الصحية

 الرعاية الصحيةشاملة برامجها الوقائية والعالجية ومن خالل شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها 

كومة مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في األولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية. وقد تحملت الح

كافة المجاالت الفنية والمادية بالتعاون مع القطاع الخاص ما أدى إلى تحسن كبير في العديد من المؤشرات 

المؤشر ( ألف مولود حي مئة حالة وفاة لكل 14بلغ الذي فمثالً يعتبر معدل وفيات االمهات  ،الصحية للمملكة

ً  2030عام  متجاوزاً الهدف المزمع بلوغهفضة من المعدالت المنخ) 3.1.1 حالة وفاة لكل  70وهو  عالميا

(؛ 3.1.2يون صحي ون )المؤشر صصاتالوالدات يشرف عليها اخ % من99.8 مولود حي. كما أن ألف مئة

تقديم برامج الرعاية الصحية أثناء الحمل وأثناء وبعد  كما يتمما أدى إلى تراجع معدل وفيات االمهات. م

خدمات تنظيم األسرة (، و3.8.1الوالدة ورعاية األطفال حديثي الوالدة وتوفير التطعيمات المطلوبة )المؤشر

(. وتسعى مملكة البحرين لوضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة بحلول 3.7.1)المؤشر 

 .2014عام (3.2.2مولود حي )المؤشر  1,000في كل  للمواليد حالة وفاة 6.4 تي بلغتوال، 2030عام 

انخفاض وفيات قد ساهم في ( 2017- 2013تدشين االستراتيجية الوطنية للطفولة ) ومن الجدير بالذكر إن

و ( وهي أقل بنح3.2.3مولود حي )المؤشر  1,000حالة وفاة في كل  12األطفال دون سن الخامسة إلى 

 مولود حي.  1,000وفاة لكل حالة  24والبالغ  2030% من القيم المستهدفة لهذا المؤشر عالمياً عام 50

 

أما بالنسبة لإلصابة بفيروس اإليدز وداء السل فهي منخفضة بصورة عامة في البحرين حيث بلغ معدل 

لداء السل  0.17و(، 3.3.1شخص غير مصاب )المؤشر  إصابة إيدز لكل ألف 0.04اإلصابات الجديدة 

(. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بسبل الوقاية، 3.3.2لكل ألف شخص )المؤشر 

قبل العمل،  الطبي فحصالواالكتشاف المبكر للحاالت خصوصا بين القادمين للعمل بفضل تطبيق نظام 

نتقال المرض. وبالنسبة للمالريا فضالً عن حصول المصابين على العالج المعتمد ما قلل من احتمالية ا

( فقد انخفضت 3.3.4ب )المؤشر -واألمراض األخرى المنقولة عن طريق نواقل المرض كداء التهاب الكبد 

  .2014( عام 100,000لكل  0.6إلى ) 2004( عام 100,000لكل  4.9نسبة اإلصابة بها من )

 2014نسبة وتوزيع الوفيات حسب مجموعات األمراض للعام 

 

أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة  دالمقابل تعفي 

ً كبيراً للنظام الصحي. لذا تم تبني الخطة  السبب الرئيسي للوفاة في مملكة البحرين وهو ما يشكل تحديا

باستخدامها من منظمة الصحة العالمية. ومن المؤمل أن  الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية الموصى

% 48.8إلى  2010% عام 65يؤدي ذلك إلى خفض معدل الوفيات المبكرة والناجمة عن هذه األمراض من 

( حيث بلغت قيمة هذا المؤشر d.1.3. كما تحسنت خدمات الطوارئ واإلسعاف )المؤشر 2025بحلول عام 

، ما 2015% عام 100لصحية والقدرات االساسية للوائح الصحية بالمملكة المتعلق باالستعداد للطوارئ ا

 يعكس قدرة وطنية كبيرة على التصدي ألي خطر أو حدث يؤثر على الصحة العمومية.

تطور في خدمات الصحة النفسية، وتم ادخال الصحة العقلية ضمن برامج الصحة  حصلضف إلى ماسبق أ

 نتحاراالوفيات ما أدى إلى انخفاض منية لمكافحة المخدرات واإلدمان وتم تشكيل اللجنة الوط المدرسية،

وفي هذا المجال أطلقت وزارة الشباب  .2014-2005للفترة  من السكان ألف 100لكل  0.7إلى  11 من
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أما بالنسبة لإلصابة بفيروس اإليدز وداء السل فهي منخفضة بصورة عامة في البحرين حيث بلغ معدل 

لداء السل  0.17و(، 3.3.1شخص غير مصاب )المؤشر  إصابة إيدز لكل ألف 0.04اإلصابات الجديدة 

(. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بسبل الوقاية، 3.3.2لكل ألف شخص )المؤشر 

قبل العمل،  الطبي فحصالواالكتشاف المبكر للحاالت خصوصا بين القادمين للعمل بفضل تطبيق نظام 

نتقال المرض. وبالنسبة للمالريا فضالً عن حصول المصابين على العالج المعتمد ما قلل من احتمالية ا

( فقد انخفضت 3.3.4ب )المؤشر -واألمراض األخرى المنقولة عن طريق نواقل المرض كداء التهاب الكبد 

  .2014( عام 100,000لكل  0.6إلى ) 2004( عام 100,000لكل  4.9نسبة اإلصابة بها من )

 2014نسبة وتوزيع الوفيات حسب مجموعات األمراض للعام 

 

أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة  دالمقابل تعفي 

ً كبيراً للنظام الصحي. لذا تم تبني الخطة  السبب الرئيسي للوفاة في مملكة البحرين وهو ما يشكل تحديا

باستخدامها من منظمة الصحة العالمية. ومن المؤمل أن  الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية الموصى

% 48.8إلى  2010% عام 65يؤدي ذلك إلى خفض معدل الوفيات المبكرة والناجمة عن هذه األمراض من 

( حيث بلغت قيمة هذا المؤشر d.1.3. كما تحسنت خدمات الطوارئ واإلسعاف )المؤشر 2025بحلول عام 

، ما 2015% عام 100لصحية والقدرات االساسية للوائح الصحية بالمملكة المتعلق باالستعداد للطوارئ ا

 يعكس قدرة وطنية كبيرة على التصدي ألي خطر أو حدث يؤثر على الصحة العمومية.

تطور في خدمات الصحة النفسية، وتم ادخال الصحة العقلية ضمن برامج الصحة  حصلضف إلى ماسبق أ

 نتحاراالوفيات ما أدى إلى انخفاض منية لمكافحة المخدرات واإلدمان وتم تشكيل اللجنة الوط المدرسية،

وفي هذا المجال أطلقت وزارة الشباب  .2014-2005للفترة  من السكان ألف 100لكل  0.7إلى  11 من
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ً  2017والرياضة عام  (، 3-5مع المقصد الخامس ) برنامج "تكاتف" للتوعية الوقائية بآفة المخدرات تماشيا

هدف خلق جيل واٍع مدرك بمخاطر هذه اآلفة المدم رة للشباب، والتعامل مع إشكاليات تعاطي المخدرات ب

 واإلدمان عليها، وتفعيل استراتيجية تثقيف األقران في المجتمع لمواجهة تلك اآلفة. 

 من جانب يتمثل في الزيادة السكانية ثمة تحدٍ ففي القطاع الصحي، المتعددة النجاحات  من رغمعلى الو

% من جملة مصروفات الدولة 8نحو تشكل باتت التي من جانب آخر ووارتفاع كلفة الخدمات الطبية 

( لجميع b.1.3، وفي توفير الخدمات الدوائية المجانية )المؤشر ها األكبرئتتحمل الدولة عب (3.8.2)المؤشر

المواطنين والمقيمين في المملكة أو بأسعار في متناول الجميع. وفي هذا المجال يلعب برنامج الشراء الموحد 

التابع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون دوراً ايجابياً في تأمين احتياجات الدول 

ات ولوازم المختبرات وغيرها. ويقوم المجلس األعلى الخليجية الطبية من أدوية ولوازم المستشفيات واللقاح

ً بوضع االستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تطبيق نظام شامل للضمان الصحي، وتطوير  للصحة حاليا

 معايير جودة الخدمات الصحية. 

 وبخاصة االرتباط بين مستوى انتشاروأنماط الحياة ارتباط بين الصحة العامة ومما الشك فيه أن هناك 

. إذ وغيرها التغذية السليمة وأنماط الحياة الصحية )ممارسة الرياضة(ب ذات العالقة االمراض غير المعدية

%. وتطال هذه الظاهرة المرضية األطفال والشباب من 40إلى  في البحرين تصل نسبة السمنة بين البالغين

في انخفاض سبيل المثال %. ال بل إن سن االصابة بمرض السكري على 24سنة لتصل إلى  24-6عمر 

مر بالنسبة ألمراض %. وكذلك األ14.7بين السكان البالغين إلى بالسكر صابة حيث تصل نسبة اإلمستمر 

، وقلة الحركة، والتدخين وغيره من الحياة من تغذيةاالوعية الدموية والقلب المرتبطة بدورها أيضاً بأنماط 

لتصدي لهذه االمراض والظاهرات والسلوكيات، يتطلب العمل على تغيير السلوكيات ، االعادات الضارة

والتواصل  من خالل مناهج التعليم ووسائل اإلعالموذلك  المجتمعي بخطورتها وأساليب الحياة ورفع الوعي

  االجتماعي.

المعلومات والحكومة  وبالتعاون مع هيئة 2018في يناير وللتعرف على الواقع الصحي للمجتمع البحريني تم 

آالف أسرة بحرينية  4لكترونية البدء بتنفيذ "مشروع المسح الصحي الوطني" والذي شمل عينة من اال

باحثاً ومشرفاً ميدانياً  40وغير بحرينية واألسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، بمشاركة ما يقارب 

ً  5 مرتستالمدة ومن وزارة الصحة،  يهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع  .أشهر تقريبا

البحريني وتحديد خصائصه، فضالً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان عبر قياس جملة من 

في السجالت اإلدارية منها تقييم الحالة الصحية  عادة فراالفحوصات الطبية والمؤشرات الصحية التي ال تتو

نتشار األمراض، والرعاية الصحية اإلنجابية. يتكون المسح من استبيانين األول للسكان، وعوامل الخطر، وا

يخص األسرة والثاني يخص الفرد المشارك من األسرة بالمسح الصحي التفصيلي للتعرف على عوامل 

 

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في سياق برنامج . الخطورة واألمراض المزمنة باإلضافة إلى صحة األم والطفل

سيسهم في تحديد األولويات الصحية للمملكة، ووضع االستراتيجيات المستقبلية بوصفه الحكومة  عمل

المتعلقة بالنفقات الصحية والتأمين الصحي والموارد البشرية لقطاع الصحة وإدارة البرامج والرصد والتقييم 

ة التي تصب في مصلحة ساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليميوغيرها مما 

ومن الجدير بالذكر أن المسح الصحي الوطني هو مسح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية،  .المواطن

  .حتى اآلن ةدول 70وجرى تنفيذه في أكثر من 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  . 4. 4. 4

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات              

مناصب القيادية للتبؤها أصبحت المرأة البحرينية شريكاً رئيسياً في التنمية بمختلف أبعادها وتزايدت نسبة 

إذ النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي وجميع مجاالت الحياة. ومشاركتها في  ومواقع صنع القرار

لت % في مجلس النواب )المنتخب(. 8مع مقارنة  %23عين( النساء في مجلس الشورى )المُ بلغت نسبة  وشغ 

عام نسبة مشاركة المرأة البحرينية وبلغت وأمانة العاصمة.  ةلس البلدياالمجالمناصب في % من 20المرأة 

منصب وكيل  نسبة النساء فيو ،% من إجمالي البحرينيين في هذا القطاع53في القطاع الحكومي  2016

% 42%، أما في منصب الرئيس التنفيذي فقد شكلت المرأة نسبة 18وزارة من إجمالي وكالء الوزارات 

% نسبة النساء بدرجة رئيس قسم من 54وكانت ، رؤساء التنفيذيين في القطاع الحكوميالمن إجمالي 

، وارتفع عدد 2017ام %. وبحلول ع55نسبة المشرفات وإجمالي رؤساء االقسام في القطاع الحكومي، 

 ( وزيرات. 4الوزيرات ومن في حكمهن إلى )

% من إجمالي البحرينيين 33شكلت المرأة البحرينية  2016وفي القطاع الخاص، ووفقا لبيانات عام 

% من 43%. من جهة أخرى فإن 14الشركات الخاصة إدارة  ، وبلغت نسبة النساء في مجالسفيه العاملين

إجمالي السجالت التجارية النشطة مملوكة لنساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة السجالت المستديمة ألكثر من 

، كانت نسبة السجالت التجارية الفردية النشطة الخاصة بالمراكز 2017%. وبحلول عام 51خمس سنوات 

%. وبلغت نسبة النساء البحرينيات 41لبحرينيات من إجمالي البحرينيين والعيادات الطبية المملوكة ل

، ونسبة البحرينيات %36العامالت في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )الوساطة المالية( 

 %.  33العامالت في القطاع الخاص في المهن اإلدارية واإلشرافية 

% 64وعلى صعيد الوظائف التخصصية، بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات من إجمالي األطباء البحرينيين 

% من إجمالي البحرينيين في الوظائف التعليمية في 73شكلت المرأة البحرينية  2016(. وفي عام 2015)

% من 25لمرأة ا، في ما شغلت من إجمالي الوظائف األكاديمية% 62.2القطاع الحكومي، كما شغلت 
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ً  2017والرياضة عام  (، 3-5مع المقصد الخامس ) برنامج "تكاتف" للتوعية الوقائية بآفة المخدرات تماشيا

هدف خلق جيل واٍع مدرك بمخاطر هذه اآلفة المدم رة للشباب، والتعامل مع إشكاليات تعاطي المخدرات ب

 واإلدمان عليها، وتفعيل استراتيجية تثقيف األقران في المجتمع لمواجهة تلك اآلفة. 

 من جانب يتمثل في الزيادة السكانية ثمة تحدٍ ففي القطاع الصحي، المتعددة النجاحات  من رغمعلى الو

% من جملة مصروفات الدولة 8نحو تشكل باتت التي من جانب آخر ووارتفاع كلفة الخدمات الطبية 

( لجميع b.1.3، وفي توفير الخدمات الدوائية المجانية )المؤشر ها األكبرئتتحمل الدولة عب (3.8.2)المؤشر

المواطنين والمقيمين في المملكة أو بأسعار في متناول الجميع. وفي هذا المجال يلعب برنامج الشراء الموحد 

التابع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون دوراً ايجابياً في تأمين احتياجات الدول 

ات ولوازم المختبرات وغيرها. ويقوم المجلس األعلى الخليجية الطبية من أدوية ولوازم المستشفيات واللقاح

ً بوضع االستراتيجية الوطنية للصحة بهدف تطبيق نظام شامل للضمان الصحي، وتطوير  للصحة حاليا

 معايير جودة الخدمات الصحية. 

 وبخاصة االرتباط بين مستوى انتشاروأنماط الحياة ارتباط بين الصحة العامة ومما الشك فيه أن هناك 

. إذ وغيرها التغذية السليمة وأنماط الحياة الصحية )ممارسة الرياضة(ب ذات العالقة االمراض غير المعدية

%. وتطال هذه الظاهرة المرضية األطفال والشباب من 40إلى  في البحرين تصل نسبة السمنة بين البالغين

في انخفاض سبيل المثال %. ال بل إن سن االصابة بمرض السكري على 24سنة لتصل إلى  24-6عمر 

مر بالنسبة ألمراض %. وكذلك األ14.7بين السكان البالغين إلى بالسكر صابة حيث تصل نسبة اإلمستمر 

، وقلة الحركة، والتدخين وغيره من الحياة من تغذيةاالوعية الدموية والقلب المرتبطة بدورها أيضاً بأنماط 

لتصدي لهذه االمراض والظاهرات والسلوكيات، يتطلب العمل على تغيير السلوكيات ، االعادات الضارة

والتواصل  من خالل مناهج التعليم ووسائل اإلعالموذلك  المجتمعي بخطورتها وأساليب الحياة ورفع الوعي

  االجتماعي.

المعلومات والحكومة  وبالتعاون مع هيئة 2018في يناير وللتعرف على الواقع الصحي للمجتمع البحريني تم 

آالف أسرة بحرينية  4لكترونية البدء بتنفيذ "مشروع المسح الصحي الوطني" والذي شمل عينة من اال

باحثاً ومشرفاً ميدانياً  40وغير بحرينية واألسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، بمشاركة ما يقارب 

ً  5 مرتستالمدة ومن وزارة الصحة،  يهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع  .أشهر تقريبا

البحريني وتحديد خصائصه، فضالً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان عبر قياس جملة من 

في السجالت اإلدارية منها تقييم الحالة الصحية  عادة فراالفحوصات الطبية والمؤشرات الصحية التي ال تتو

نتشار األمراض، والرعاية الصحية اإلنجابية. يتكون المسح من استبيانين األول للسكان، وعوامل الخطر، وا

يخص األسرة والثاني يخص الفرد المشارك من األسرة بالمسح الصحي التفصيلي للتعرف على عوامل 

 

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في سياق برنامج . الخطورة واألمراض المزمنة باإلضافة إلى صحة األم والطفل

سيسهم في تحديد األولويات الصحية للمملكة، ووضع االستراتيجيات المستقبلية بوصفه الحكومة  عمل

المتعلقة بالنفقات الصحية والتأمين الصحي والموارد البشرية لقطاع الصحة وإدارة البرامج والرصد والتقييم 

ة التي تصب في مصلحة ساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليميوغيرها مما 

ومن الجدير بالذكر أن المسح الصحي الوطني هو مسح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية،  .المواطن

  .حتى اآلن ةدول 70وجرى تنفيذه في أكثر من 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  . 4. 4. 4

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات              

مناصب القيادية للتبؤها أصبحت المرأة البحرينية شريكاً رئيسياً في التنمية بمختلف أبعادها وتزايدت نسبة 

إذ النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي وجميع مجاالت الحياة. ومشاركتها في  ومواقع صنع القرار

لت % في مجلس النواب )المنتخب(. 8مع مقارنة  %23عين( النساء في مجلس الشورى )المُ بلغت نسبة  وشغ 

عام نسبة مشاركة المرأة البحرينية وبلغت وأمانة العاصمة.  ةلس البلدياالمجالمناصب في % من 20المرأة 

منصب وكيل  نسبة النساء فيو ،% من إجمالي البحرينيين في هذا القطاع53في القطاع الحكومي  2016

% 42%، أما في منصب الرئيس التنفيذي فقد شكلت المرأة نسبة 18وزارة من إجمالي وكالء الوزارات 

% نسبة النساء بدرجة رئيس قسم من 54وكانت ، رؤساء التنفيذيين في القطاع الحكوميالمن إجمالي 

، وارتفع عدد 2017ام %. وبحلول ع55نسبة المشرفات وإجمالي رؤساء االقسام في القطاع الحكومي، 

 ( وزيرات. 4الوزيرات ومن في حكمهن إلى )

% من إجمالي البحرينيين 33شكلت المرأة البحرينية  2016وفي القطاع الخاص، ووفقا لبيانات عام 

% من 43%. من جهة أخرى فإن 14الشركات الخاصة إدارة  ، وبلغت نسبة النساء في مجالسفيه العاملين

إجمالي السجالت التجارية النشطة مملوكة لنساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة السجالت المستديمة ألكثر من 

، كانت نسبة السجالت التجارية الفردية النشطة الخاصة بالمراكز 2017%. وبحلول عام 51خمس سنوات 

%. وبلغت نسبة النساء البحرينيات 41لبحرينيات من إجمالي البحرينيين والعيادات الطبية المملوكة ل

، ونسبة البحرينيات %36العامالت في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )الوساطة المالية( 

 %.  33العامالت في القطاع الخاص في المهن اإلدارية واإلشرافية 

% 64وعلى صعيد الوظائف التخصصية، بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات من إجمالي األطباء البحرينيين 

% من إجمالي البحرينيين في الوظائف التعليمية في 73شكلت المرأة البحرينية  2016(. وفي عام 2015)

% من 25لمرأة ا، في ما شغلت من إجمالي الوظائف األكاديمية% 62.2القطاع الحكومي، كما شغلت 
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 وفي العام األكاديمي%، 64إجمالي الوظائف الدبلوماسية. وبلغت نسبة خريجات مؤسسات التعليم العالي 

% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، وبلغت نسبة 42شكلت المرأة  2016/2017

ً إلحصائيات 59الطالبات في مؤسسات التعليم العالي  % من 57ت نسبة المحاميات ، بلغ2018%. ووفقا

 إجمالي المحاميين.

 

مما ال شك فيه أن التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة أسفرت عن تقدم المملكة 

أشار إليها التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين )دافوس(  والتي بشكل كبير فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين،

ً في مؤشرات االلتحاق بالتعليم االبتدائي 2017في العام  ، إذ حصلت المملكة على المركز االول عالميا

وإقليمياً في مؤشر المشاركة االقتصادية وإتاحة الفرص. وصنفت مملكة البحرين األولى ، والثانوي والعالي

ً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وفي نسبة مشاركة المرأة في الوظائف التشريعية  خليجيا

والوظائف االدارية العليا. واحتلت البحرين المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المساواة في األجور لألعمال 

ً على ترتيب مملكة البحرين في التقرير  144المتماثلة من أصل  دولة حول العالم، األمر الذي أثر إيجابا

 ً  .لتصل للمركز الثاني خليجياً والثالث عربيا

 

تحظى المرأة باهتمام كبير من الحكومة الموقرة في جميع المجاالت بشكل عام واإلسكان بشكل خاص كما 

تم خالل الخمس ، وعليه الحق في التقدم للحصول على خدمة إسكانية باعتبارها ربة أسرة المرأة حيث ُمنحت

من مات اإلسكانية خدمة إسكانية متنوعة للمرأة تشمل جميع الخد 1500سنوات الماضية تخصيص حوالي 

سكنية، والتمويالت بأنواعها والسكن المؤقت، وبرنامج تمويل السكن االجتماعي "مزايا"، باإلضافة  وحداتٍ 

شملت الخدمات قد وهذا إلى حصول المرأة على الخدمات اإلسكانية بالشراكة مع الرجل )الزوج والزوجة(. 

من البحرينية تستفيد المرأة ، وزبات واليتيماتاالعوامل المطلقات والمهجورات واألرأيضاً النساء االسكانية 

في حين يتعين مرور خمس سنوات  ،بدل السكن فور تقدمها بطلب للحصول على الخدمة اإلسكانيةإعانة 

أضف  من تاريخ التقدم بالطلب للحصول على هذه اإلعانة للحاالت االعتيادية ألرباب األسر من الرجال.

يعفي األرملة وأبنائها القصر من سداد باقي مستحقات األقساط الشهرية المتبقية ام اإلسكان إلى ماسبق فإن نظ

وهو أمر في غاية  .في حال وفاة رب األسرة )المعيل(من قيمة الوحدة السكنية أو التمويالت اإلسكانية 

له مثيل في كثير  األهمية والصورة مشرفة من صور التكاتف والتآزر مع المرأة واألسرة بشكل عام التجد

  من دول العالم.

 

 قضايا جديدة في الهدف الخامس

 

وقضايا التمكين  ضد المرأة أتخذت البحرين خطوات عملية لوضع خطة عمل تلحظ قضايا العنف والتمييز

القضاء على جميع تتجلى جهود مملكة البحرين التشريعية في واالقتصادي والتطوير التشريعي والمؤسسي. 

ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص من خالل صدور عدد من القوانين منها  أشكال العنف

الذي قنن األحكام األسرية بالنسبة لجميع األسر دون أي تمييز بينها،  2017( لسنة 19قانون األسرة رقم )

كام الشرعية بما يضمن الذي أتاح الطعن أمام محكمة التمييز باألح 2015( لسنة 23والمرسوم بقانون رقم )

 2015( لسنة 17قانون رقم ) النفاذ إلى العدالة على أعلى المستويات بشأن الحقوق األسرية. كما صدر

بشأن الحماية من العنف األسري والذي صدر عنه عدد من القرارات التنفيذية الالزمة لتحقيق فاعلية تنفيذ 

 2017( لسنة 7لعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رقم )قانون الحماية من العنف األسري منها قرار وزير ا

ْبط القضائي تنفيذاً ألحكام  بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية االجتماعية صفة مأموري الضَّ

بشأن الحماية من العنف األسري. باإلضافة إلى قرار وزير  2015( لسنة 17( من القانون رقم )6المادة )

بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز اإلرشاد  2017( لسنة 26الجتماعية رقم )العمل والتنمية ا

 تم افتتاح محاكم األسرة التي تختص في فض النزاعات األسرية. 2018ي. وفي عام األسر

 

 مجمع محاكم األسرة                                                                            

ً إلى جانب التدخل إن افمجال القضاء على كل اشكال التمييز أما في  ألمر يتطلب تحوالً ثقافياً ومجتمعيا

الفقرة )ب( على "المساواة  5التشريعي والقانوني. وفي هذا الصدد، ينص دستور مملكة البحرين في المادة 

الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بين الرجل والمرأة وتكفل 

بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة 

ز ضد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميي 2002اإلسالمية". كما انضمت مملكة البحرين في العام 

المرأة )السيداو( والتزمت بتنفيذ أحكامها على صعيد برامج التوعية، وإعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن 

تفضلت صاحبة السمو  2018في 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

رئيسة قرينة عاهل البالد، خليفة 
األعلى للمرأة حفظها هللا، س المجل

تتويجا  فتتاح مجمع محاكم األسرةبا
لمرحلة من الجهود التي بذلها 
المجلس لتعزيز االستقرار األسري 

ختص بقضايا من خالل محاكم ت
تلك  األسرة وتراعي خصوصية

 القضايا وتسريع إجراءاتها.
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بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة 
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ختص بقضايا من خالل محاكم ت
تلك  األسرة وتراعي خصوصية

 القضايا وتسريع إجراءاتها.



52
 

. وبناء على اقتراح 2018ليقدم عام  بهذا الخصوص عد البحرين حالياً تقريرهاتُ إذ و، متابعة تنفيذ موادها

الفقرة الرابعة،  15المادة  لىبرفع تحفظها ع 2014المجلس االعلى للمرأة، قامت الحكومة البحرينية عام 

الفقرة  29الفقرة الثانية )بعد تعديل قانون الجنسية الوطني(، في حين أبقت التحفظ على المادة  9والمادة 

االولى من باب التشديد على السيادة التشريعية البحرينية )التحفظ على التحكيم الدولي( وإعادة صياغة 

وحصر التحفظ فقط بشؤون االسرة واألحوال الشخصية في ما يتعارض مع  16و 2ن التحفظ على المادتي

 الشريعة االسالمية. 

( وتتضمن خمسة 2022 -2013المجلس األعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ) كما أطلق

، وحماية المرأة من إلى ضمان تحقيق االستقرار األسري للمرأة في إطار الترابط العائلي مجاالت تسعى

قام المجلس بإطالق االستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف  ،2015كافة أشكال العنف. وفي نوفمبر 

األسري. كما تم توفير التدريب اإللزامي ألعضاء السلطة القضائية والجهات التنفيذية والمجتمع المدني 

من جهة أخرى، تم استحداث مكاتب . العنف من النساء المعني بشأن العنف ضد المرأة والتعامل مع ضحايا

لحماية األسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات، باإلضافة إلى إنشاء نيابة متخصصة لألسرة والطفل 

 –بمحكمة االستئناف العليا  برئاسة امرأة بدرجة قاضٍ  – 2016( لسنة 1بموجب قرار النائب العام رقم )

وهي النيابة المعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الحماية للمرأة فيما لو تعرضت للعنف، والتدخل 

بإجراءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ اإلجراءات 

  .آمنه لها وألطفالها أحياناً الالزمة لمعاقبة الجاني مع توفير بيئة 

 

قد الذي قنن األحكام األسرية دون أي تمييز و 2017( لسنة 19يضاف إلى ذلك، فإن قانون االسرة رقم )

( على أنه "ال تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميالدية إال 20حدد سن الزواج في المادة )

 16(مة الزواج"، وال يكون الزواج للفتاة التي يقل سنها عن ءبإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من مال

نسبة تزويج سنة( إال بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة. وتشير اإلحصاءات إلى أن 

، 2015% من مجمل عقود الزواج المبرمة عام 0.3( لم تتجاوز 1.3.5)المؤشر  15الفتيات دون سن 

 % مما يعد مؤشرا إيجابيا.3.4م نحو2015عام  18ن في عمر ال وكانت نسبة الالتي تزوج

 

 شروط العمل والنشاط االقتصادي

األخرى  والممتلكات والعقارات باالئتمان المتعلقة العقود لك في مملكة البحرين بحق إبرامتتمتع المرأة 

 حق المسبقة. ولها أيضا الزوج إلى إجازة الحاجة دون من الشخصي باسمها التجارية األعمال وممارسة

ومن بين أهم التشريعات اإلضافية التي قامت بها لموافقته.  حاجة أو للرجل تدخل أي دون من أموالها إدارة

 

، بشأن 2015صدور تعميم عن مصرف البحرين المركزي في نوفمبر  مملكة البحرين على هذا الصعيد،

توفير ذات المزايا الوظيفية )كالتأمين الصحي( بإلزام جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف 

بشأن نظام اإلسكان،  2015( لسنة 909للنساء العامالت بالقطاع أسوة بالرجال، وقرار وزير اإلسكان رقم )

الذي يتيح لفئات من النساء االستفادة بشكل مستقل من الخدمات اإلسكانية. كما أصدر في هذا الشأن مجلس 

د بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب األسرة األساسي عن 2015الوزراء قرارا لعام 

 التقدم بطلب الخدمة اإلسكانية.

أن تقرير منظمة العمل الدولية يذكر بأن حصة النساء من وعلى الرغم أما بالنسبة إلى صاحبات االعمال، 

في البحرين  فإنهامن صاحبات األعمال من مجمل أصحاب العمل ال تزال صغيرة في معظم أنحاء المنطقة، 

نسبة السجالت ارتفعت لذلك (. كما توسع حضور المرأة في النشاط االقتصادي الخاص %28تصل إلى )

وبنسبة زيادة  2016( عام %43إلى ) 2001( عام %24.3لوكة للمرأة من )التجارية الفردية النشطة المم

 2018(، وفازت ثالث نساء في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عام %18.7بلغت )

 %.16.7وبنسبة 
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، بشأن 2015صدور تعميم عن مصرف البحرين المركزي في نوفمبر  مملكة البحرين على هذا الصعيد،
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الذي يتيح لفئات من النساء االستفادة بشكل مستقل من الخدمات اإلسكانية. كما أصدر في هذا الشأن مجلس 

د بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب األسرة األساسي عن 2015الوزراء قرارا لعام 

 التقدم بطلب الخدمة اإلسكانية.

أن تقرير منظمة العمل الدولية يذكر بأن حصة النساء من وعلى الرغم أما بالنسبة إلى صاحبات االعمال، 
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نسبة السجالت ارتفعت لذلك (. كما توسع حضور المرأة في النشاط االقتصادي الخاص %28تصل إلى )

وبنسبة زيادة  2016( عام %43إلى ) 2001( عام %24.3لوكة للمرأة من )التجارية الفردية النشطة المم
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مبادراتالالتعاون الدولي و   

التنمية  أهدافلتحقيق  8لتمـــكين الشـــباببإطالق جائزة الملك حمد  2017بادرت مملكة البحرين في يناير 

قدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس على كوكب بإيماناً منها  المستدامة

. تهدف الجائزة إلى تحفيز 2030مية المستدامة التنخطة وفق ماتطمح له صحي متجدد مزدهر وآمن، 

لالهتمام بتمكين الشباب وتعزيز دورهم ليكونوا مواطنين فعالين ومنتجين، مما وتشجيع مختلف القطاعات 

المؤسسات التي تعمل على تحسين البيئة المواتية حث كذلك . يسهم في رفاهية مجتمعاتهم المحلية وبيئتهم

لم يسوده إلى عا الوصولووالبنية التحتية للشباب إلحداث تأثير في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة 

اختارت مملكة البحرين ممث لة بوزارة شؤون الشباب والرياضة برنامج األمم قد و .العدل والتسامح والسالم

والمجلس االقتصادي واالجتماعي األمم المتحدة، لدعم الجائزة والمساعدة في  (UNDP) المتحدة اإلنمائي

ً مكتب 166ل العالم والذي يبلغ عددهم إدارتها حيث يقوم البرنامج باستخدام المكاتب التابعة له حو للتسويق  ا

 ها السامية.أهدافللجائزة و

شهدت مملكة البحرين افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة األمم المتحدة للمرأة وذلك في مقر بيت األمم المتحدة كما 

في مارس في البحرين إلتاحة منصة دولية تيسر تبادل الخبرات مع العالم من خالل األمم المتحدة، حيث تم 

ر األمم المتحدة بنيويورك وذلك إثر نجاح من مق 9إطالق جائزة األميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة  2017

ً منها بأهمية دور المرأة في التنمية، لمدة تطبيقها على المستوى الوطني  تحقيق وفي عشر سنوات، إيمانا

ى تمكين المرأة وتفعيل دورها علاألمم المتحدة في االستقرار المجتمعي الشامل، وتشجيع الدول األعضاء 

لتنمية الشاملة المستدامة، وإتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني إلنجازات كشريك متكافئ في دفع عجلة ا

تعظيم أثر منهجيات كذلك مجال تمكين المرأة، و في المؤسسات واألفراد في مختلف بقاع العالم للتنافس

 تكافؤ الفرص على تقدم المرأة.  ، وتأثيرإدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية

 

                                                             
8 https://kinghamadaward.com/ar/index.php 
9 http://www.scw.bh/ar/MediaCenter/Publications/Awards/AwardsPublications/princess%20sabeeka%20global%20award2018.pdf 

 

 تحديات 

تحتاج إلى المزيد من االهتمام المستقبلي وهي تقع في منطقة تقاطع االقتصاد واالجتماع أساسية تبقى نقطة 

والثقافة ويعبر عنها بشكل خاص المقصد الرابع من الهدف الخامس الذي ينص على "االعتراف بأعمال 

ت العامة والبنى التحتية الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة االجر وتقديرها من خالل توفير الخدما

ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل االسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون 

نسبة الوقت المخصص  ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". أما المؤشر المختار لقياس هذا المقصد فهو "

وفي هذا المجال جر، بحسب الجنس والعمر والمكان". لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األ

توفير الخدمات العامة وبعض المرونة لألمهات في االجازات ودوام لتدابير  منالمملكة  هاتخذتنشير إلى ما 

االجراءات ال تزال محدودة وتقتصر على الجانب الخدماتي ضمن منطق التوفيق بين تلك  العمل. إال أن

اجتماعيٍة خاصة وات جوانب ثقافيٍة ولمرأة ومتطلبات العمل. كما أن هناك ممارسات ذالواجبات المنزلية ل

المسؤوليات داخل االسرة بين الزوج والزوجة، وتتعلق في جانب ثان بتطوير النظرية ودوار بتوزيع األ

دفوع االقتصادية نفسها وطرق حساب المساهمات المنتجة وحساب الناتج المحلي بما يلحظ العمل غير الم

 دور المرأة في األسرة هو أكبر من دور الرجل. سيما وأن االجر ومجمل اقتصاد الرعاية 

شجعنا على البحث يهذا المقصد من الهدف الخامس، ومجمل الهدف الخامس )وخطة التنمية المستدامة( إن 

الالزمة لألبعاد الثقافية متجددة في هذا المجال، كما في المجاالت االخرى أيضا، وإيالء االهمية ر فكاأعن 

  .تعزيز مكانة المرأة وحمايتهاحفظ و والسلوكية واالجتماعية في عملية التنمية، والتي دونها ال يمكن
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 التعليم واالبتكار والثقافة. 5. 4
 

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع   

ومقاصدها.  التنمية المستدامة أهدافإمتداد ومقاصد ذات بعد معرفي وثقافي مباشر موزعة على  أهدافثمة 

المحور المخصص للتنمية البشرية والخدمات االجتماعية شمل  (2015-2018) الحكومة عمل في برنامجف

ب القضايا الصحية لتعليم )محور التنمية البشرية(، إلى جانا األبعاد المعرفية والثقافية مع التركيز على

 والخدمات والرعاية االجتماعية )محور الخدمات االجتماعية(.

  

 

 التعليم: الوضع الراهن

كانت مملكة البحرين وما زالت من الدول التي تعتني بالتعليم من حيث توفيره للجميع، والحرص على 

، كما نص على ذلك دستور ةحتى نهاية المرحلة الثانوي جودته وإلزاميته في مراحله األساسية ومجانيته

  ،1919ستحتفل المملكة بمرور مائة عام على انطالق التعليم النظامي فيها عام   2019المملكة. وبحلول عام 

وقضاء  2017/  2016 األكاديمي % للعام100معدل قيد إجمالي في التعليم االبتدائي والثانوي بلغ  محققةً 

دون تمييز.  القبول فيها للكافة يتم  د من الجامعات الحكومية والخاصةاألمية، ولديها العدي شبه تام على

وهناك تكافؤ فرص لجميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجي د والميسور 

التفاوت بين الجنسين في ما ساعد على القضاء على م(، 4.3-4.4التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي )

توافق مع مبدأ وبذلك ي التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني

 2014الصعوبات المالية التي واجهت البحرين منذ منتصف عام  من رغمعلى الو. أحدنحو تنمية التستثني 

مليون دينار عام  339ميزانيتها الموجهة للتعليم إلى بسبب انهيار أسعار النفط إال أن المملكة عززت من 

ردم الفجوة المعرفية ل% من ميزانية الجامعات للبحوث العلمية خطوة جيدة 3تخصيص ويأتي  . 2016
 

المهم التي من  حصائية والبحث العلمي وامتالك التقنيات المتطورةقمية التي تعتمد على البيانات االالر

القطاعين العام والخاص  بينلخدمة التنمية المستدامة وتفعيل الشراكة  ي الجامعاتتلك الميزانيات ف توظيف

التنمية  فرص لدراسات تتعلق بأجندةعلماً بأن هناك  .تبادل الخبرات والتجارب العمليةووالمجتمع المدني 

في كل من جامعة البحرين وطنياً وإقليمياً متها على مستوى الدراسات العليا ءمواسبل و 2030 المستدامة

ومقاصد التنمية المستدامة  أهدافمة ءمواإال أنه من الضروري في هذه المرحلة وجامعة الخليج العربي. 

 ضمن مراحل التعليم المختلفة في المملكة مستقبالً. 2030

 

الطلبة ذوي االحتياجات و ،(5 – 4ألشخاص ذوي اإلعاقة )غاية لم يتم إغفال ا وفي مجال التعليم أيضاً،

أفتُتحت فصول عالجية خاصة بالطلبة بطيئي التعلم، وتم تخصيص بعثات سنوية  1986الخاصة ففي عام 

محلية وخارجية لهم. كما حرصت الوزارة على أن تكون جميع المدارس التي تستقبل هذه الفئة مهيئة بالبنية 

كما تطبق  .وتوفير الكوادر البشرية المعنية بتعليمهم التحتية والمواد، فضالً عن توفير حافالت خاصة بهم،

دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول العادية مع أقرانهم من الطلبة العاديين سياسة الوزارة 

  .مدرسٍة وصفمحيطهم ومجتمعهم األساسي  ادماجهم فيبهدف 

 

ية التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين استراتيجكما تتبنى 

(Lifelong Learning الهادفة إلى تمكين المتعلم من تحقيق ذاته وإثراء حياته، وفق فلسفة التعليم )

المستمر الهادفة إلى تطوير وتحديث وتنمية قدرات ومهارات المجتمع البحريني المهنية والوظيفية وغيرها، 

تجدات على الساحة العالمية وتحقيق التنمية الوظيفية، لدفع عجلة التنمية. ويتم لتمكينه من مواكبة آخر المسو

ذلك عبر توفير برامج متنوعة للجمهور بكافة فئاته ومستوياته، تأخذ بعين االعتبار حاجة سوق العمل 

عملية تكفلت برامج التعليم المستمر باستيعاب من لم تمكنهم ظروفهم من مواصلة الإذ . وواألفراد إليها

مواطن عام  5476إلى  2013/2014مواطن عام  4653التعليمية، حيث ارتفع عدد الملتحقين به من 

ست ، 2015/2016مدارس عام  س المطبقة للتعليم الفني والمهني عشرلغ عدد المداربو .2015/2016

ن مبتك المدارس وارتفع عدد الملتحقين . المسار الصناعيالمسار التجاري، وأربع منها تطبق  منها تطبق

لم تغفل المملكة أهمية و .2015/2016طالبًا وطالبة عام  6364إلى  2011/2012طالبا وطالبة عام  6204

/  1999مؤسسة عام  175الشراكة مع القطاع الخاص فارتفعت عدد المؤسسات التعليمية الخاصة من 

 في المرحلة االبتدائي ومن مجمل الملتحقين %36 ، تستوعب2016 /2015مؤسسة في  248إلى  2000

 .من الملتحقين في المرحلة الثانوية %25من المرحلة اإلعدادية، و% 29
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المملكة على جودة التعليم والتي كانت هاجس المواطنين أكدوا عليها في جميع أضف إلى ماسبق فقد ركزت 

"تحسين أداء المدارس" عام االستفتاءات/ واالستبيانات الخاصة بأولويات التنمية المستدامة فكان مشروع 

ثم المشروع الوطني  .، الذي أسهم في االرتقاء بجودة الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة2008

المجلس كما تم إنشاء لجميع مستويات ومؤسسات التعليم، لجودة الجودة التعليم والتدريب الذي وضع معايير 

 تنفيذل 2008 عام فياألعلى للتعليم العالي، و"الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب" 

 التعلم.  مخرجات بحسب العالية وفقًا لمجموعة من المعايير المؤهالت لتصنيف للمؤهالت الوطني اإلطار

 

 

حمد لمدارس المستقبل"  جاللة الملكشادة بمبادرة جاللة الملك "مشروع وفي القطاع التعليمي البد من اال

والذي يأتي امتداداً لمشروع جاللة  2014مبادرة جاللته بإطالق برنامج التمكين الرقمي عام و، 2004عام 

ً لالملك حمد لمدارس المستقبل  . حيث تهدف هذه المبادرات إلى تجويد عملية التعلم وتمكين الطالب رقميا

 تطوير المنظومة التعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمليات التعلُّم والتعليم

لم اإللكتروني إلى مجتمع المعلومات  التحولهذه المبادرات إلى تهدف . e-learning وصوالً إلى التعُّ

حتياجات التنمية وسوق اتلبية و (Knowledge-Based Economy) واالقتصاد القائم على المعرفة

يضم برنامج التمكين الرقمي في التعليم و .العمل في مجال التعامل مع تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة

مشاريع ومجاالت عدة منها: مشروع االستعمال اآلمن للتكنولوجيا، ومشروع اإلرشاد التقني، ومشروع 

المحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم. والبوابة التعليمية، 

ومن المؤمل أن يساهم برنامج هذا  .البحرين والمجاالت في جميع مدارس ويتم تطبيق جميع هذه المشاريع

 الرقمي واالقتصاد القائم على المعرفة، واستكمال المعرفي المحتوى إغناءالتمكين الرقمي في التعليم في 

اليونسكو الستخدام تكنولوجيات -منظومة المشروعات المرتبطة بالثقافة الرقمية، مثل: جائزة الملك حمد

 .RCICTالمعلومات واالتصال في مجال التعليم، والمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 مجال في واالتصال المعلومات تكنولوجيات الستخدام خليفة آل عيسى بن حمد الملك اليونسكوـ جائزة
 التعليم
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 واالبتكار التربية على المواطنة والتنمية

ونشر ثقافة السالم والوسطية لمواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة سعت مملكة البحرين إلى تعزيز روح ا

وذلك عن طريق  .والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء المدرسي

استحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية، وتكثيف األنشطة الطالبية في هذا المجال، 

األكاديمي في العام أولى س إعدادية كمرحلة تجريبية مداربالتعاون مع منظمة اليونسكو. بدأ المشروع بأربع 

. 2017/2018؛ وإلى جميع المدارس عام 2016/2017مدرسة في العام  14إلى توسعت ثم  2015/2016

، والمبادرات التي تعزز قيم التسامح واالعتدال األنشطة الطالبية الصفية والالصفية تركز هذه المدارس على

وتشجع العمل الجماعي واحترام الرأي والرأي اآلخر ونبذ التعصب والتطرف والحفاظ على الوحدة الوطنية 

مشروع "سفيرات التسامح والتعايش"، والتطوعي واالعتزاز بالعادات والتقاليد والتراث الوطني، منها 

 محبة"وغيرها."غرس الوحملة "صافحيني"، و

 

( لضمان أن يكتسب 4-7كما أن لمملكة البحرين جهود واضحة في دعم الغاية السابعة من الهدف الرابع )

جميع المتعل مين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة بجملة من الُسبُل من بينها التعليم لتحقيق 

دامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة التنمية المستدامة وات باع أساليب العيش المست

السالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة 

، بالشراكة والتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة حيث تم تنظيم العديد من 2030 بحلول عام

أحد أهم محركات النمو االقتصادي  االبتكاريعتبر والبرامج لتعزيز هذه األهداف والمقاصد. المؤتمرات

ومن العوامل الرئيسة التي تحدد قدرة االقتصاد على االبتكار هو المستوى التعليمي لدى السكان،  .(9)الهدف 

التحديات الرئيسية التي (. وهو أحد 9ير لدى الجامعات والقطاع الخاص )هدف وإنتاج البحث والتطو

تقف عائق أما مليون نسمة( ومحدودية الموارد التي  1.5خاصة مع قلة عدد سكانها ) البحرين اتواجهه

 (RCICT) واإلتصال المعلومات لتكنولوجيا اإلقليمي المركز

 تحت الثانية الفئة من معتمد كمركز( RCICT) واالتصال المعلومات لتكنولوجيا اإلقليمي المركز يعمل
 التنمية مؤشرات رفع في المختلفة وأنشطته ومبادراته برامجه خالل من يسهم. اليونسكو منظمة إشراف
 المعارف وتبادل القدرات بناء عملية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا تسخير طريق عن البشرية

ً  اإلقليمي المركز يعد. الجيدة والممارسات والخبرات  في اليونسكو منظمة مع التعليم شركاء من شريكا
 الجهات مع باالشتراك المستدامة التنمية أهداف وتحقيق تنفيذ على للقائمين الثقافة ونشر الدعم تقديم

 . والدولية واإلقليمية المحلية والخاصة الحكومية
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ذلك فإن البحرين تصدت  من رغموعلى ال، المبتكرين العاملين في االقتصادات األكبر تنافس البحرين مع

تعزيزالقدرات البحثية والتكامل و 2014 عام ث العلمي فيوطنية للبحلهذا التحدي بتدشين استراتيجية  إيجابياً 

 ونشر ثقافة البحث العلمي. ،مؤسسات البحث العلمي العالميةوالقطاع الخاص وبين المؤسسات االكاديمية 

 

جهوداً في  حكومة البحرينتبذل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع من جانب آخر 

فكرة ريادة االعمال في عقول النشء والشباب في المدارس والجامعات للمساهمة في القضاء  تأصيلمجال 

. المؤهلة الشابة وتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المحلية اإلنتاجية،وتحسين قاعدة  ،على البطالة

كاديميا كوسيلة ( بين القطاعين الخاص والعام واأل17تصب في تعزيز الشراكات )هدف وجميع هذه الجهود 

تي هذه الشراكة ال تحقيق النمو اإلقتصادي.و لتعزيز االبتكار وتعزيز المستوى التعليمي، والبحث والتطوير

يعرف دولياً بالنموذج البحريني  والذي ى إنشاء المركز العربي الدولي لريادة األعمال واإلستثمار أدت إل

رائد  8500إلى تم تقديم الدعم و المساندة ومن خالله . العالمدولة حول  52يطبق حالياً في ولريادة االعمال 

و  أمريكي دوالر بـملياريتقدر  مؤسسة جديدة بإستثمارات 2000عمل بحريني مما أدى الى إنشاء 

 وظيفة.  ألف 15 واستحداث نحو

 

 مبادرات ومساهمات دولية 

بتقدير دولي كبير، حيث صنف تقرير التعليم للجميع  في مجال التعليم البحرين نجازات وجهودإحظيت 

ن منظمة اليونسكو المملكة ضمن قائمة الدول ذات األداء العالي في مجال التعليم، ووضع تقرير عالصادر 

عالميا في  26عن المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( المملكة في المرتبة الـ  2015/2016صدر عام 

 42عالميًا في مؤشر استخدام اإلنترنت في المدارس، وفي المرتبة  34المرتبة مؤشر جودة التعليم، وفي 

للتعليم لتحقيق  7 -4عالميًا في مؤشر تدريس الرياضيات والعلوم. كما حرصت البحرين على تحقيق الغاية 

لترويج لثقافة التنمية المستدامة وات باع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، وا

في التنمية المستدامة. وفي هذا اإلطار  ةمساهمالوالسالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي 

نموذجاً إلحترام التنوع الثقافي والتسامح بين والتعايش السلمي يشكل مركز الملك حمد للحوار بين األديان 

ز على أساس مذهبي او ديني، بعيداً عن االستبداد أو التعصبية األديان ورفض التطرف والكراهية أو التميي

تهيئة بيئة ومن األهمية أن السالم يمكن تحقيقه فقط من خالل التفاهم والحوار. تؤمن بلمملكة فاالدينية. 

فالبحرين كانت وما زالت  معززة للسالم، والحوار والتفاهم بين األديان ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب

 ة في التعايش السلمي بين كافة األديان والجنسيات على مر العصور.رائد

 

 حول في النقاش العالمي رفيع المستوىالملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي  يساهم مركزكما 

وهي وثيقة عالمية تلتزم بتعزيز « إعالن مملكة البحرين»في مبادرته و ،تعزيز الحوار والتسامح بين األديان

ً يتضمن المركز  .الحرية الدينية للجميع ً أيضا ً بأن لعرض إرث مملكة البحرين التاريخي متحفا . علما

سبينزا روما"  المد بن عيسى آل خليفة في جامعة "هو إمتداد لكرسي صاحب الجاللة الملك حالمركز

  .2016لتدريس الحوار والسالم والتفاهم بين األديان 

 الثقافة 

سعت هيئة البحرين . لذا تراثها العريق ومايمزها من واقع جذب وجمالو بمعالمها األثريةتزخر البحرين 

لما له من أثر في  في تنشيط السياحةوالطبيعية المقومات التاريخية والثقافية  تلك توظيفإلى للثقافة واآلثار 

على البيئة الطبيعية  مع المحافظة االجتماعيةدعم الجوانب . وهو ما يالوطني وخلق فرص عمل االقتصاد

ين وتعزز الجانبفي الحفاظ على البيئة  االستدامة مبادئوبالتالي تحقيق  ،وتوظيفها لتنشيط هذا القطاع

بجواز  " الممثلة"تراثنا ثراؤنا مبادرةو ""ربيع الثقافة" و"طريق اللؤلؤ فكان، االجتماعيو االقتصادي

يع الجمهور المحل ي والسياح على زيارة المواقع  عبور السياحة الثقافية في البحرين الذي يهدف إلى تشج 

الثقافي ة واألثري ة البحريني ة وبما يعزز التفاهم الثقافي المتبادل وزيادة الوعي بضرورة صون التراث الثقافي 

 .والطبيعي والحفاظ عليه

 

 

 

 

 "جزيرة اقتصاد على شاهد اللؤلؤ طريق" 

 توثيق في البحرين مملكة من ورغبة. العالم في الآللئ أنواع وأغلى أندر من البحريني الطبيعي اللؤلؤ يعد
 بإعداد واآلثار الثقافة هيئة شرعت فقد اللؤلؤ تجارة على يعتمد المملكة اقتصاد فيها كان تاريخية حقبة

 مشروع فكان والثقافية والبيئية واالقتصادية االجتماعية النواحي من اللؤلؤ صناعة يوثق متكامل مشروع
" اللؤلؤ طريق" يمثل. م2012 عام لليونيسكو العالمي التراث قائمة على ضمه تم الذي" اللؤلؤ طريق"

 األسواق إلى وصوله وحتى البحر قاع من أستخراجه لحظة من البحريني الل ؤلؤ يسلكه الذي المسار
 محمية إعالنها تم التي" الل ؤلؤ هيرات" من يبدأ كيلومترات ثالثة على تزيد لمسافة الطريق يمتد. العالمي ة
 لقلعة وصوالً " أشتيه" هير وأبرزها اللؤلؤ محار بانتشار المعروفة المناطق بوصفها 2017 عام طبيعية
 الحياة من صورً  ليعكس ال لؤلؤ متحف وإلى ،"اللؤلؤ تجار كبير" فالن واخذة الغوصين بيوت نحو بوماهر

 . العريق المملكة وتراث القديمة البحريني ة
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 لقلعة وصوالً " أشتيه" هير وأبرزها اللؤلؤ محار بانتشار المعروفة المناطق بوصفها 2017 عام طبيعية
 الحياة من صورً  ليعكس ال لؤلؤ متحف وإلى ،"اللؤلؤ تجار كبير" فالن واخذة الغوصين بيوت نحو بوماهر

 . العريق المملكة وتراث القديمة البحريني ة
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 تحديات

مر بالنسبة للثقافة والسلوكيات ومنظومة تحسين جودة التعليم هدفا دائما للسياسات الوطنية. وكذلك األ يظل

ً  تواج المجتمعاتن أالقيم، السيما  لى انتماءات فرعية إالتعصب والتطرف والعودة  نشرتونزاعات  حروبا

تتجاوز الدولة والوطن والقانون. وهذه التأثيرات ال تعترف بالحدود أيدولوجية لغير األوطان ولمرجعيات 

والمؤسسات العابرة للحدود تتولى تعميم مثل هذه والتواصل االجتماعي سائل االعالم فوبين الدول، 

تفكيكي على ها الأثرفضالً عن على االنتماء الوطني، وعلى فكرة الدولة،  اآلثار أخطرالمنظومات التي لها 

ن التفاعل النشيط مع هذه المؤثرات أالعالقات االجتماعية والمنظومة االسرية والدينية التقليدية. ويعني ذلك 

 بشكل مستمر. االعالمي والثقافي والتربوي والعمل أولويات للوقاية منها، واستيعاب آثارها السلبية، هو من 

ً هدفتظل جودة التعليم ن أ على الرغم منو ً دائم ا على التعليم ال يقتصر األمر ن أإال للسياسات الوطنية  ا

بل ال بد من خطط عمل تستوعب مساهمات ووظائف مختلف المؤسسات التي تتعامل مع  النظامي تحديداً 

ساليب أعتماد إللجوانب القيمية واالجتماعية للمناهج التعليمية وأهمية يالء إالفكر والقيم والسلوكيات، مع 

التفكير زاء االفكار السلبية، وتطور كفاءاتهم وقدرتهم على إالتعليم الحديثة التي تزيد من حصانة الطالب 

ين األمر الذي يتطلب التعاون والتكامل بدبي ع العلمي والتكنولوجي والفني واألبتكار واالبدااإلالمنطقي و

 المرجوة على طريق التنمية البشرية المستدامة.  األهدافتحقيق لأجهزة الدولة المعنية 

 لتنمية االقتصادية من منظور االستدامة واالزدهارا. 6. 4
 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع المستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

 وتوفير العمل الالئق لجميع.

، للجميعإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفير التصنيع المستدام، الشامل 

 وتشجيع االبتكار.

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة.

 

الذي  لى مفهوم االزدهارإمن مفهوم النمو االقتصادي التقليدي  نتقاالً إ 2030 حققت خطة التنمية المستدامة

يجعل رفاه االنسان وحماية الكوكب غاية النشاط االقتصادي، بما يؤكد أن النمو االقتصادي هو وسيلة ال 

هتمامنا إكثر من ألطبيعة النمو ومضمونه ونتائجه ن نولي العناية الالزمة أنه يجب أغاية قائمة بذاتها، و

 بحجمه ومؤشراته الكمية التقليدية. 

 

تواجه مختلف المتغيرات والتحديات بفضل السياسات الرامية إلى تنويع االقتصاد استطاعت البحرين أن 

ومصادر الدخل من خالل تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية ومحرك أساسي للنمو وفق 

 ، وتعمل المملكة جاهدة على تنفيذ المشاريع2030بلورتها في رؤية البحرين االقتصادية  تالفرص التي تم

التنموية الكبرى التي تغطي جميع القطاعات الحيوية وبما يُسهم في ترسيخ الموقع االقتصادي للمملكة 

 والتنافسية فيها، وجذب االستثمارات.

 

ً من هذا الفهم الذي يدرج االقتصاد والنمو االقتصادي في السياق التنموي األشمل، تتناول هذه   إنطالقا

، ويشمل المحور االقتصادي والمالي ومحور البنية التحتية في 2030ة الفقرات مكون االزدهار في اجند

الذي كان شعاره " نحو مجتمع العدل واألمن والرفاه". وتركز هذه  2018-2015برنامج عمل الحكومة 

الثامن والتاسع )النمو االقتصادي، والتشغيل، والبنى التحتية(، مع االخذ بعين االعتبار  هدفينالفقرات على ال

المتعلق بالشراكة العالمية، والتي  17)التحول إلى انماط إنتاج واستهالك مستدامة(، والهدف  12لهدف ا

ً على المستوى  نركز فيها على البعد االقليمي لالقتصاد البحريني وجوانب من مساهمة البحرين اقتصاديا

 العالمي.  

يشكل التعرف على التحديات االقتصادية، الهيكلية والظرفية، مدخالً ضرورياً لرسم مالمح االقتصاد الكلي 

 هم تلك التحديات:أالبحريني، ولعل من 

 تحقيق معدالت نمو اقتصادي حقيقي ومستدام - أ

أن مساهمة النفط في الناتج المحلي من رغم على اليعتمد االقتصاد البحريني بشكل أساسي على النفط. و

% تقريباً، يحجب هذا الرقم الترابطات المتعددة بين القطاع النفطي والقطاعات 20اإلجمالي الحقيقي تبلغ 

األخرى. وتحديداً، يمثل اإلنفاق الحكومي على المشاريع ومرتبات موظفي القطاع العام المحرك األساس 

% وهي نسبة عالية 85القطاع العام في تبلغ نسبة المواطنين العاملين  للقطاعات المختلفة في االقتصاد. إذ

%، وتمثل اإليرادات 24حسب المعايير العالمية، وتشكل نسبة العاملين البحرينيين من إجمالي العاملين 

 % من إجمالي اإليرادات العامة، وتمول تلك اإليرادات اإلنفاق العام.80النفطية تقريباً 
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 تحديات
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تفكيكي على ها الأثرفضالً عن على االنتماء الوطني، وعلى فكرة الدولة،  اآلثار أخطرالمنظومات التي لها 

ن التفاعل النشيط مع هذه المؤثرات أالعالقات االجتماعية والمنظومة االسرية والدينية التقليدية. ويعني ذلك 

 بشكل مستمر. االعالمي والثقافي والتربوي والعمل أولويات للوقاية منها، واستيعاب آثارها السلبية، هو من 

ً هدفتظل جودة التعليم ن أ على الرغم منو ً دائم ا على التعليم ال يقتصر األمر ن أإال للسياسات الوطنية  ا

بل ال بد من خطط عمل تستوعب مساهمات ووظائف مختلف المؤسسات التي تتعامل مع  النظامي تحديداً 

ساليب أعتماد إللجوانب القيمية واالجتماعية للمناهج التعليمية وأهمية يالء إالفكر والقيم والسلوكيات، مع 

التفكير زاء االفكار السلبية، وتطور كفاءاتهم وقدرتهم على إالتعليم الحديثة التي تزيد من حصانة الطالب 

ين األمر الذي يتطلب التعاون والتكامل بدبي ع العلمي والتكنولوجي والفني واألبتكار واالبدااإلالمنطقي و

 المرجوة على طريق التنمية البشرية المستدامة.  األهدافتحقيق لأجهزة الدولة المعنية 

 لتنمية االقتصادية من منظور االستدامة واالزدهارا. 6. 4
 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع المستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

 وتوفير العمل الالئق لجميع.

، للجميعإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفير التصنيع المستدام، الشامل 

 وتشجيع االبتكار.

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة.

 

الذي  لى مفهوم االزدهارإمن مفهوم النمو االقتصادي التقليدي  نتقاالً إ 2030 حققت خطة التنمية المستدامة

يجعل رفاه االنسان وحماية الكوكب غاية النشاط االقتصادي، بما يؤكد أن النمو االقتصادي هو وسيلة ال 

هتمامنا إكثر من ألطبيعة النمو ومضمونه ونتائجه ن نولي العناية الالزمة أنه يجب أغاية قائمة بذاتها، و

 بحجمه ومؤشراته الكمية التقليدية. 

 

تواجه مختلف المتغيرات والتحديات بفضل السياسات الرامية إلى تنويع االقتصاد استطاعت البحرين أن 

ومصادر الدخل من خالل تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية ومحرك أساسي للنمو وفق 

 ، وتعمل المملكة جاهدة على تنفيذ المشاريع2030بلورتها في رؤية البحرين االقتصادية  تالفرص التي تم

التنموية الكبرى التي تغطي جميع القطاعات الحيوية وبما يُسهم في ترسيخ الموقع االقتصادي للمملكة 

 والتنافسية فيها، وجذب االستثمارات.

 

ً من هذا الفهم الذي يدرج االقتصاد والنمو االقتصادي في السياق التنموي األشمل، تتناول هذه   إنطالقا

، ويشمل المحور االقتصادي والمالي ومحور البنية التحتية في 2030ة الفقرات مكون االزدهار في اجند

الذي كان شعاره " نحو مجتمع العدل واألمن والرفاه". وتركز هذه  2018-2015برنامج عمل الحكومة 

الثامن والتاسع )النمو االقتصادي، والتشغيل، والبنى التحتية(، مع االخذ بعين االعتبار  هدفينالفقرات على ال

المتعلق بالشراكة العالمية، والتي  17)التحول إلى انماط إنتاج واستهالك مستدامة(، والهدف  12لهدف ا

ً على المستوى  نركز فيها على البعد االقليمي لالقتصاد البحريني وجوانب من مساهمة البحرين اقتصاديا

 العالمي.  

يشكل التعرف على التحديات االقتصادية، الهيكلية والظرفية، مدخالً ضرورياً لرسم مالمح االقتصاد الكلي 

 هم تلك التحديات:أالبحريني، ولعل من 

 تحقيق معدالت نمو اقتصادي حقيقي ومستدام - أ

أن مساهمة النفط في الناتج المحلي من رغم على اليعتمد االقتصاد البحريني بشكل أساسي على النفط. و

% تقريباً، يحجب هذا الرقم الترابطات المتعددة بين القطاع النفطي والقطاعات 20اإلجمالي الحقيقي تبلغ 

األخرى. وتحديداً، يمثل اإلنفاق الحكومي على المشاريع ومرتبات موظفي القطاع العام المحرك األساس 

% وهي نسبة عالية 85القطاع العام في تبلغ نسبة المواطنين العاملين  للقطاعات المختلفة في االقتصاد. إذ

%، وتمثل اإليرادات 24حسب المعايير العالمية، وتشكل نسبة العاملين البحرينيين من إجمالي العاملين 

 % من إجمالي اإليرادات العامة، وتمول تلك اإليرادات اإلنفاق العام.80النفطية تقريباً 
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حيث تميزت تلك الفترة بارتفاع مستقر في أسعار 2014 -2000وتيرة متسارعة خالل الفترة نما االقتصاد ب

ً في الفترة  -2000بفعل األزمة المالية العالمية. وفي الفترة  2009-2008النفط، تباطأ هذا النمو مؤقتا

أسعار النفط بعد  % سنوياً. إال أن التراجع الملحوظ في5.1، بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2012

، وإلى 2015% في عام 3.2إنعكس على نمو االقتصاد الحقيقي، الذي بدوريه تراجع إلى  2014عام 

. وكانت معدالت النمو ستتراجع بشكل أكبر لو لم تقم 2017% في عام 2.0، و2016% في عام 2.2

ج المحلي اإلجمالي. وفي % كنسبة من النات15.1الحكومة برفع اقتراضها، حيث بلغ العجز في الموازنة 

 .% كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي44، بلغ الدين العام البحريني 2014عام 

وقد اقدمت الحكومة على بعض اإلصالحات التي تهدف إلى التقليل من العجز عبر خفض اإلنفاق الحكومي 

 دوالرا 90الميزانية )أكثر من وتوجيه الدعم وغيريه إال أن سعر النفط ال يزال دون المطلوب لموازنة 

لسنوات القادمة )خاصة لسعر النفط دون هذا المستوى يبقى يتوقع خبراء النفط أن ما بينللبرميل(، أمريكي 

 (.أمريكي دوالر 80وأن سعر برميل النفط لم يتجاوز حتى حينه عتبة 

رئيسيين أولهما إعادة هيكلة ين ءإجراوفي هذا الصدد، لجأت دول الخليج أجمع، ومن ضمنها البحرين، إلى 

دعم أسعار بعض السلع والخدمات )منها الطاقة والمياه وغيرها(؛ ثانيهما الشروع في فرض ضرائب على 

السلع منها ضريبة على القيمة المضافة وغيرها، مع تقنين العالوات والمكافآت على اختالفها. وقد تم إتخاذ 

ية السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين بالتزامن مع حملة إجراءات إستباقية لتخفيف االثار االجتماع

 مان واجراءات الحماية لبعض الفئات من المواطنين.توعية وتفعيل شبكات األ

 تحدي تعزيز التكامل االقتصادي الخليجي -ب 

طلب أخذ اقتصاد البحرين وثيق االرتباط باقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمر الذي يت

هذا األمر بعين االعتبار عند بناء اقتصاد وطني مستدام. إذ اتفقت دول مجلس التعاون على خطوات للتكامل 

منطقة تجارة حرة، ووحدة جمركية، وسوق نشاء إ، شاملة 1981االقتصادي منذ انشاء المجلس عام 

عايير تكامل تقليدية، على رأسها مشتركة، وخطة واقعية لوحدة نقدية. وحققت الدول مردوداً ملموساً حسب م

 م2015مليار دوالر عام  101، إلى 1984مليار دوالر عام  6التجارة البينية الخليجية، التي أرتفعت من 

 وبرغم هذه اإلنجازات الملموسة، لم يتقدم التكامل الخليجي بالسرعة المتوقعة.

العربية لتيسير انتقال االفراد والسلع  كما التزمت مملكة البحرين بتوجهات مجلس التعاون لدول الخليج

والرساميل، وتسهيل شروط العمل، وتعتبر نفسها مستفيدة من التكامل الذي ينعكس إيجابا عليها وعلى الدول 

االخرى. إال أن نجاح التكامل وتحقيق كامل آثاره االيجابية ال يتوقف على بلد منفرد، بل يتطلب التزاماً 

 اء وتوفير البيئة االقليمية المساعدة على ذلك. جماعياً من قبل كل االعض

 

أخيرا فإن تعزيز التكامل االقتصادي الخليجي يحمل في طياته مكتسبات عديد للمواطنين البحرينيين 

(، كونه سيمنحهم فرصة للتفاعل مع سوق أكبر. لذي 17والخليجيين ولالقتصادين اإلقليمي والعالمي )هدف 

ً لمملكة  فإن معالجة العوائق السياسة ً محوريا واللوجستية أمام التكامل االقتصادي الخليجي يُعد تحديا

 البحرين. 

 التحديات الهيكلية المرتبطة بنمط النمو –ج 

بتفاعلها مع خصائص ، تتميز توجد جملة تحديات هيكلية نابعة من طبيعة النمو االقتصادي في البحرين

ى االستثمارات الكبيرة، بما في ذلك االستثمارات االجنبية، البيئة الطبيعية والبشرية. هذا النمط يقوم عل

وبخاصة في مجال االنشاءات والبنى التحتية والعقارات، والمجاالت الصناعية ذات صلة بقطاع النفط أو 

إنتاج الطاقة والصناعات الثقيلة. ويستدعي ذلك وفره لأليدي العاملة ال يمكن للعمالة المحلية تغطيتها لذي 

ستعانة بالعمالة الوافدة. ومع نمو النشاط االقتصادي زاد عدد العمالة حتى بات عددهم أكثر من عدد يتم اال

ً سكاني اً الوافدين نموعداد أالمواطنين في العديد من الدول ومنها دول مجلس التعاون.  يسبب زيادة  ً متسارع ا  ا

 ً أكثر يجعله مما كبيرة على البيئة الطبيعية ومواردها. واقتصاد مفتوح على العولمة  يولد بدوره ضغوطا

 ً سواق العالمية، إال أنه تمكن من الصمود (؛ ولتقلبات األ2008لألزمات العالمية المستوردة )كأزمة  تعرضا

 من رغملك على الوذوالحفاظ على مستويات مقبولة من النمو، وحماية القوى العاملة والتنويع االقتصادي، 

تقلص االحتياطي المالي الناجم بالدرجة األولى عن انخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى بعض االختالالت 

 المالية في الموازنة، ونمو في الدين العام. 

االستثمارات االجنبية، حافظت البحرين على قدرتها على استقطاب رؤوس أموال ملحوظة لى إوبالنسبة 

% منها لدول خليجية، 70مليار دوالر تقريبا، تعود  10سنوات العشر السابقة، بلغت قيمتها خالل فترة ال

%( مما يعكس نجاح البحرين في التحول إلى مركز مالي. هذا  95وتركزت في مجملها في القطاع المالي )

ل مصرف وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات وهيئات التأمين المرخصة من قب

مصرفا إسالمياً فيما عدد شركات التأمين  23مصرفا تقليديا و 78، بينها 2017في  393البحرين المركزي 

 31389شركة. وبلغت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة التقليدية واإلسالمية ما قيمته  156لتصبح 

    .2017مليون دينار 
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 جمعية مصارف البحرين
 لتحديد دائمة لجنة إنشاء خالل من أولوياتها سلم في المستدامة التنمية البحرين مصارف جمعية وضعت

 لهذا تجلبها التي االبتكارية والفرص البحرين في المصرفي القطاع في المستدامة التنمية أهمية مدى

 التحتية البنية وتمويل المستدام للتمويل إطار إنشاء هما رئيسين موضوعين على اللجنة وتركز. القطاع

 التنظيمية االعتبارات بشأن السياسة توصيات" بعنوان تقريراً  اصدار تم 2018 عام بداية وفي. المستدامة

 والرقابية التنظيمية االعتبارات في والبحث المستدامة والتنمية للتوعية وذلك" المستدام بالتمويل المتعلقة

ً  العمل ويجري. المستدام التمويل بإطار المتعلقة  مساعدة مجال في ملموسة إنجازات إلى ترجمة على حاليا

 :أهمها مستدامة ومبادرات لمشاريع المستدام التمويل في الحكومة

 (الصحة ووزارة والتعليم التربية وزارة) الصحية والرعاية التعليم (أ

 (األشغال وزارة) التحتية البنية خدمات (ب

 البحرين في الزراعية التنمية (ت

 .األخضر والتمويل المستدامة الطاقة (ج

 

 

 االجتماعية والمسئولية لإلستدامة البركة برنامج
 16 في المنتشرة المصرفية ووحداتها البحرين في الرئيس مركزها عبر المصرفية البركة مجموعة تنفذ

ً  بلداً   والمسئولية االستدامة" أهداف بين الربط على يرتكز اإلجتماعية والمسئولية لإلستدامة برنامجا

 أولوية ذات أهداف إختيار تم حيث. 2030 المستدامة التنمية وأهداف البركة لمجموعة" االجتماعية

 والصناعة االقتصاد ونمو والعمل والطاقة الجنسين بين والمساواة والتعليم والصحة الفقر، شملت

 لتحقيق( 2020 -2016) للفترة دوالر مليون 635 وقدرة مبلغ التحتية خصصت لها والبنية واإلبتكار

  :وهي. 2030 المستدامة التنمية أهداف من العديد مع تتوافق برامجأربع  لذلك وُصممت .األهداف هذه

 خدمات توفير خالل من وراسخة قوية مجتمعات بناء إلى يهدف والذي الخيري للعمل البركة برنامج: أوال

 .الخاصة االحتياجات لذوي وخدمات والسكن والصحة التعليم

 الفردية للقطاعات والتمويل الدعم لتوفير الصناعية واالستثمارات االقتصادية الفرص برنامج: ثانياً 

 .الوظائف خلق على وتشجيعها والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية والمؤسسات

ً  الضعيفة للقطاعات( فائدة بدون) حسنة قروض توفير أي الحسن للقرض البركة برنامج: ثالثاً   .اقتصاديا

 برامج في للمساهمة عام كل الساعات من عدد تخصيص عبر الزمني، لاللتزام البركة برنامج: رابعاً 

  .فيها تعمل التي للمجتمعات االجتماعية المسئولية
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 العمل والتشغيل

في ظل الخصائص المعروفة لسوق العمل والتوازن بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، اعتمدت مملكة 

البحرين سياسة نشطة في سوق العمل تسعى إلى تحقيق جملة أهداف منها ما يتعلق بتطوير المهارات 

ن والسعي لالستخدام ومواكبة متطلبات سوق العمل، ومنها ما يتعلق بزيادة فرص العمل الالئق للمواطني

االمثل للعمالة الوافدة وضمان الحد المطلوب من الحقوق للعاملين بغض النظر عن جنسيتهم من خالل تنظيم 

 سوق العمل. 

إذ تقوم وزارة العمل والتنمية االجتماعية وفق منهجية مدروسة مبنية على أسس علمية إليجاد فرص العمل 

صالح إلمرصد الوطني لسوق العمل وفق استراتيجية تهدف إلى وتطوير منظومة التدريب المهني عبر ا

( 17سوق العمل وجعل الكوادر الوطنية الخيار األمثل فيه عن طريق التعليم والتدريب وتفعيالً لقانون رقم )

بشأن العمل في القطاع األهلي، والمرسوم  2012( لسنة 36بشأن التدريب المهني، وقانون رقم ) 2007لسنة 

مشروع بقانون خيراً أولخاصة، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية ا 1998( لسنة 25بقانون رقم )

المؤسسات التدريبية الخاصة والذي وجه مجلس الوزراء الموقر بإحالته سابقاً إلى المجلس األعلى لتطوير 

 التعليم والتدريب.

بغرض توفير الدعم لألفراد والمؤسسات على السواء، ممن  2006أُنشأ صندوق العمل "تمكين" في عام 

ادراتهم الفردية وتأسيس مشروعاتهم الخاصة وزيادة وتحسين إنتاجيتهم ورفع يرغبون في تنمية وتعزيز مب

التي تتعلق بتطوير  2030مستوياتهم المعيشية، ومن ثم تحقيق أحد أهم أهداف المملكة في رؤيتها المستقبلية 

تمويلية القطاع الخاص وجعله واحداً من محركات النمو الرئيسية.  يتوجه الصندوق ببرامجه التدريبية وال

كما يقدم الخدمات االستشارية بدراسات الجدوى والتسويق للمؤسسات  .المتنوعة للعديد من فئات المجتمع

الفردية والجماعية وزيادة الفاعلية واالنخراط في األسواق العالمية والمشاركة في المعارض المتخصصة. 

ألف بحريني في مختلف  13تدريب وقد نجح صندوق العمل "تمكين" طوال السنوات الماضية في تأهيل و

آالف بحريني عبر برنامج  5%، كما تم خدمة  60التخصصات، وبلغت نسبة المشاريع الناشئة التي دعمها 

ألف مواطن ضمن برنامج الشهادات االحترافية  130تطوير األعمال. وساهم الصندوق أيضاً في دعم قرابة 

ومؤسسة، وضخ أكثر من ملياري دوالر في االقتصاد  ألف شركة 45والتدريب، باإلضافة إلى دعم نحو 

ً بالمرأة البحرينية، حيث تم تقديم الدعم ألكثر من  .الوطني ً خاصا رائدة  131كما أولى الصندوق إهتماما

مليون دوالر(، وبلغت نسبة الدعم المقدمة للمرأة في إطار دعم  7.2مليون دينار )حوالي  2.7أعمال بمبلغ 

 .% من إجمالي الدعم المقدم للمرأة منذ تأسيس الصندوق40األعمال  المؤسسات في قطاع

 

ونظراً لما شهده سوق العمل من متغيرات خالل السنوات األخيرة، ومع زيادة التحديات التي يفرضها تدني 

تجه فقد اتتناسب مع متطلبات أسواق العمل، اءة كفذات وأسعار النفط، والحاجة إلى قوى عاملة مدربة 

مليون  60"، تتمثل في تخصيص ميزانية سنوية تقدر بـ 2020-2018لتنفيذ استراتيجية حديثة " "تمكين"

ومن أبرز  .مليون دوالر(، يتوقع أن تزيد مستقبالً لتمويل برامجه ومشروعاته السنوية 160دينار )نحو 

وافق مع حاجة من المواطنين وتزويدهم بالمهارات العملية الالزمة وبما يت 3600تلك المشروعات دعم 

سوق العمل في بعض التخصصات كالتكنولوجيا والصحة والفنادق وإدارة األعمال، والطيران وهندسة 

من رواد األعمال كي يقوموا بدورهم في إقامة  1500الطيران كأولوية في التوظيف. كذلك دعم نحو 

مؤسسة بحيث تكون  آالف 4المشروعات وخلق فرص العمل واإلنتاج، فضال عن مساعدة ما يقارب من 

أكثر قدرة على استيعاب التطورات الحديثة في سوق العمل والتعامل معها بانفتاح ورؤية أكبر. وركز 

% من 99الصندوق على رواد األعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 

لى تراتبية البحرين العالية على % من القوى العاملة في البحرين محافظاً بذلك ع70الشركات البحرينية و

سلم مؤشر ريادة األعمال ومؤسسات التنمية الصادر عن المعهد العالمي لريادة األعمال والتنمية، حيث جاء 

 .2016عربيا عام  3عالميا والـ  29ترتيب البحرين في المركز الـ 

من اإلنتاجية االقتصادية  ( الخاص بتحقيق مستويات أعلى8-2من ناحية أخرى ولتحقيق المقصد الثاني )

من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، دشنت وزارة شؤون الشباب والرياضة " فاب 

وهو امتداد لمختبرات الفاب الب العالمية كأول مختبر من نوعه في مملكة البحرين  FAB LABالب" 

ب على  تحويل أفكارهم إلى واقع ومناقشة وحل مشاكل لمساعدة المخترعين وأصحاب المشاريع والطال 

( أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 8-3التصنيع. وللمقصد الثالث من الهدف الثامن )

بيعه في لمبادرة "أفضل منتج منزلي" من األسر المنتجة المنتمية للمراكز الشبابية  UNIDOالصناعية 

وفي العطلة الصيفية  2010كما تنفذ الوزارة ومنذ عام  .يةخارج حسب اإلمكانالسوق المحلي وتصديره لل

بهدف االرتقاء بالشباب البحريني وتأهيلهم وتدريبهم عبر  " وبدعم من "تمكين2030مشروع "مدينة شباب 

عدد ما يؤهلهم لدخول سوق العمل. وقد بلغ ممجموعة من البرامج الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات 

ً برنامج 94البرامج التدريبية  ً شاب 4875، استفاد منها نحو 2017في عام  ا  وشابة. ا

 العمالة الوافدة: نحو التحرر من نظام الكفالة

تستقطب مملكة البحرين العمالة من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره من بيئة جاذبة العمل حتى بات 

% من إجمالي العاملين. فالبحرين رغم صغرها إال انها 76% من سكان البحرين و55الوافدون يمثلون 

سعت  فإنهامحدودية موارد البحرين  من رغمعلى الألف فرصة عمل دائمة للوافدين. و 600توفر أكثر من 

لتلبية اإلحتياجات األساسية لهم وألسرهم من الخدمات المدعومة كلياً أو جزئياً فضالً عن التعليم المجاني 
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مؤسسة بحيث تكون  آالف 4المشروعات وخلق فرص العمل واإلنتاج، فضال عن مساعدة ما يقارب من 

أكثر قدرة على استيعاب التطورات الحديثة في سوق العمل والتعامل معها بانفتاح ورؤية أكبر. وركز 

% من 99الصندوق على رواد األعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 

لى تراتبية البحرين العالية على % من القوى العاملة في البحرين محافظاً بذلك ع70الشركات البحرينية و

سلم مؤشر ريادة األعمال ومؤسسات التنمية الصادر عن المعهد العالمي لريادة األعمال والتنمية، حيث جاء 

 .2016عربيا عام  3عالميا والـ  29ترتيب البحرين في المركز الـ 

من اإلنتاجية االقتصادية  ( الخاص بتحقيق مستويات أعلى8-2من ناحية أخرى ولتحقيق المقصد الثاني )

من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، دشنت وزارة شؤون الشباب والرياضة " فاب 

وهو امتداد لمختبرات الفاب الب العالمية كأول مختبر من نوعه في مملكة البحرين  FAB LABالب" 

ب على  تحويل أفكارهم إلى واقع ومناقشة وحل مشاكل لمساعدة المخترعين وأصحاب المشاريع والطال 

( أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 8-3التصنيع. وللمقصد الثالث من الهدف الثامن )

بيعه في لمبادرة "أفضل منتج منزلي" من األسر المنتجة المنتمية للمراكز الشبابية  UNIDOالصناعية 

وفي العطلة الصيفية  2010كما تنفذ الوزارة ومنذ عام  .يةخارج حسب اإلمكانالسوق المحلي وتصديره لل

بهدف االرتقاء بالشباب البحريني وتأهيلهم وتدريبهم عبر  " وبدعم من "تمكين2030مشروع "مدينة شباب 

عدد ما يؤهلهم لدخول سوق العمل. وقد بلغ ممجموعة من البرامج الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات 

ً برنامج 94البرامج التدريبية  ً شاب 4875، استفاد منها نحو 2017في عام  ا  وشابة. ا

 العمالة الوافدة: نحو التحرر من نظام الكفالة

تستقطب مملكة البحرين العمالة من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره من بيئة جاذبة العمل حتى بات 

% من إجمالي العاملين. فالبحرين رغم صغرها إال انها 76% من سكان البحرين و55الوافدون يمثلون 

سعت  فإنهامحدودية موارد البحرين  من رغمعلى الألف فرصة عمل دائمة للوافدين. و 600توفر أكثر من 

لتلبية اإلحتياجات األساسية لهم وألسرهم من الخدمات المدعومة كلياً أو جزئياً فضالً عن التعليم المجاني 
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مجاني. كلما بانه يتم السماح لجميع الوافدين تحويل ما يكسبونه من أموال دون أي اقتطاع، والعالج شبه ال

بليون دوالر أمريكي( عام  2.5مليون دينار بحريني )أي مايعادل  927حيث بلغ إجمالي تحويالت العاملين 

ر االشارة إليه في ، يساهمون بها كعمله صعبة تساعد في تنمية الناتج الوطني في بلدانهم. وما تجد2017

هذا الصدد، هو أن العاملين االجانب في البحرين يقعون تحت ثالث فئات هي: أصحاب المؤهالت والكفاءات 

العالية وهؤالء من مختلف الدول بما فيها الواليات المتحدة والدول االوروبية ويعملون في القطاع الخاص 

سطة ويعملون أيضاً ككوادر وسطى في مختلف والعام برواتب مرتفعة؛ وفئة اصحاب المؤهالت المتو

المجاالت؛ وفئة اصحاب المؤهالت المتدنية وهم االكثر عددا ويعملون في قطاعات االنشاء والخدمات، 

 ويساهم عملهم في البحرين في اغناء اسرهم واخراجهم من الفقر من خالل التحويالت التي يرسلونها لهم.

 نظام كفالة الوافدين

 leaving noلبحرين بالغاية االجمالية لخطة التنمية المستدامة بتحقيق "تنمية ال تستنثي أحدا" دفع التزام ا

one behind  تم البدء بنظام  2017" إلى الشروع في العمل على التحرر من نظام الكفالة. ففي عام

قد لقي مشروع تصريح العمل المرن الذي يحرر العامل الوافد من اإلرتباط الحصري بكفيل واحد فقط. و

ينسجم بوصفه  وأممياً قليمياً إإصالح سوق العمل الذي يعد األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط ترحيباً 

مع كافة المعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة ويراعي جميع االعتبارات القانونية واإلنسانية 

واالجتماعية بها ويتماشى مع معايير العمل ويعكس التزام المملكة بتوفير الحماية الالزمة لضمان حقوق 

 ة العمل. العمالة طبقًا للقوانين والتشريعات الوطنية، واالرتقاء ببيئ

 

 الدولية الممارسات أفضل كأحد المرن العمل تصريح تدعم المتحدة األمم
 مع التعامل بيئة بتحصين وذلك العمل سوق إصالح طريق في مبتكًرا حاًل  المرن العمل تصريح يقدم

 اقتصادية إضافة يقدم أنه كما العمل، أطراف بقية حقوق جانب إلى حقوقها يضمن بما الوافدة، العمالة

 بالطبيعة اإلخالل دون المؤقتة العمالة من السوق احتياجات توفير خالل من الوطني لالقتصاد نوعية

 يمنح التصريح ذلك وبموجب. للقانون وفقًا ألوضاعها المخالفة العمالة تصحيح عن فضال التنافسية،

 ولدى الجزئي، أو الكلي بالدوام سواء االعتيادية المهنية غير الوظائف مختلف في العمل في الحق العمال

 المراكز في الصحية الرعاية من االستفادة من المرن العامل يتمكن كما. أكثر أو واحد عمل صاحب

 .العمل تأشيرة صالحية فترة خالل اعتيادية بصورة والعودة المملكة مغادرة له ويتاح الحكومي ة،

 

 الشراكة اقليميا ودوليا

الشراكة عالقة ذات اتجاهين بين الدولة المعنية واالخرين، يتبادل فيها الطرفان االدوار والمنافع بشكل 

متكامل. وكما سبقت االشارة الى ذلك مراراً على إمتداد هذا التقرير، يلعب التكامل االقليمي واالنفتاح على 

ً في مسار التنمية المستدامة في البحرين،  مع ما يترتب على ذلك من التزامات على العالم دوراً حاسما

 المملكة وفوائد تعود عليها ايضاً إلتزام الشركاء تجاهها.  

وال تعتبر البحرين دولة مانحة وال دولة متلقية للمساعدات بالمعنى التقليدي، بل هي جزء من منظومة دول 

الشراكة، ينتج عنه أشكال أخرى من مجلس التعاون الخليجي، وهذا االنتماء يعتبر شكال متقدماً ُممأسسا من 

تبادل الخبرات والدعم التنموي وذلك عبر المشاريع التنموية االقليمية والتبادل التجاري وحركة االستثمارات 

 والقوى العاملة بين البلدان االعضاء والذي يفوق في أثرها التنموي نظام المساعدات واالقراض التقيلدية.

البحرين عبر المؤسسة الخيرية الملكية والهالل األحمر البحريني ومنظمات المجتمع من ناحية أخرى قامت 

المدني بتقديم العديد من المساهمات المالية والعينية لدعم الالجئين في مختلف بقاع العالم كفلسطين وسوريا 

ت والمدارس وباكستان والصومال وتركيا والنيبال والفلبين ومصر واليمن. ناهيك عن بناء المستشفيا

وغيرها من البنى التحتية باالشتراك مع دول مجلس التعاون الشقيقة ودول العالم الصديقة. علماً بان إمكانات 

المملكة ال تسمح لها بالتوسع بدور من هذا النوع، وال هي تنظر إلى نفسها كدولة مانحة، بل ان ما تقوم به 

مساعدة في ظروف لى إن مع الشعوب بمن هم بحاجة نساني والتضامخالقي واإلهو من باب االلتزام األ

 عصيبة. 

 تحديات ونظرة إلى المستقبل

إن التأكيد على االنجازات المحققة هو للفت النظر إلى وجود هامش من القدرة للتقدم والبناء على ما تراكم 

عوبات من تجارب وخبرات خالل السنوات السابقة. إال أن ذلك ال يعني عدم رؤية المشكالت والص

والتحديات على تنوعها، ومحاولة تجاوزها باإلرادة والتخطيط الصحيح. فالهدف الثامن يدعو للعمل على 

بلغ متوسط النمو االقتصادي السنوي في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ولفترة من الزمن. في هذا الصدد، 

رغم الصعوبات التي واجهتها البحرين بفعل األزمة االقتصادية العالمية،  أنمو جيد% وهو 37العقد الماضي 

 وتذبذب عصب إقتصادها البترول. 

ان خيار التنويع االقتصادي الذي سارت عليه المملكة منذ سنوات، وخيار االندماج الفعال في االقتصاد 

ة استخدام الطاقة والطاقة البديلة اإلقليمي واالبتكار العلمي والتكنولوجي، والسير على طريق زيادة كفاء

وخيار االستدامة المتسق واالستراتيجي هو الخيار االسلم للنمو االقتصادي المؤدي الى االزدهار وحماية 

 الكوكب. 
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 الشراكة اقليميا ودوليا

الشراكة عالقة ذات اتجاهين بين الدولة المعنية واالخرين، يتبادل فيها الطرفان االدوار والمنافع بشكل 

متكامل. وكما سبقت االشارة الى ذلك مراراً على إمتداد هذا التقرير، يلعب التكامل االقليمي واالنفتاح على 

ً في مسار التنمية المستدامة في البحرين،  مع ما يترتب على ذلك من التزامات على العالم دوراً حاسما

 المملكة وفوائد تعود عليها ايضاً إلتزام الشركاء تجاهها.  

وال تعتبر البحرين دولة مانحة وال دولة متلقية للمساعدات بالمعنى التقليدي، بل هي جزء من منظومة دول 

الشراكة، ينتج عنه أشكال أخرى من مجلس التعاون الخليجي، وهذا االنتماء يعتبر شكال متقدماً ُممأسسا من 

تبادل الخبرات والدعم التنموي وذلك عبر المشاريع التنموية االقليمية والتبادل التجاري وحركة االستثمارات 

 والقوى العاملة بين البلدان االعضاء والذي يفوق في أثرها التنموي نظام المساعدات واالقراض التقيلدية.

البحرين عبر المؤسسة الخيرية الملكية والهالل األحمر البحريني ومنظمات المجتمع من ناحية أخرى قامت 

المدني بتقديم العديد من المساهمات المالية والعينية لدعم الالجئين في مختلف بقاع العالم كفلسطين وسوريا 

ت والمدارس وباكستان والصومال وتركيا والنيبال والفلبين ومصر واليمن. ناهيك عن بناء المستشفيا

وغيرها من البنى التحتية باالشتراك مع دول مجلس التعاون الشقيقة ودول العالم الصديقة. علماً بان إمكانات 

المملكة ال تسمح لها بالتوسع بدور من هذا النوع، وال هي تنظر إلى نفسها كدولة مانحة، بل ان ما تقوم به 

مساعدة في ظروف لى إن مع الشعوب بمن هم بحاجة نساني والتضامخالقي واإلهو من باب االلتزام األ

 عصيبة. 

 تحديات ونظرة إلى المستقبل

إن التأكيد على االنجازات المحققة هو للفت النظر إلى وجود هامش من القدرة للتقدم والبناء على ما تراكم 

عوبات من تجارب وخبرات خالل السنوات السابقة. إال أن ذلك ال يعني عدم رؤية المشكالت والص

والتحديات على تنوعها، ومحاولة تجاوزها باإلرادة والتخطيط الصحيح. فالهدف الثامن يدعو للعمل على 

بلغ متوسط النمو االقتصادي السنوي في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ولفترة من الزمن. في هذا الصدد، 

رغم الصعوبات التي واجهتها البحرين بفعل األزمة االقتصادية العالمية،  أنمو جيد% وهو 37العقد الماضي 

 وتذبذب عصب إقتصادها البترول. 

ان خيار التنويع االقتصادي الذي سارت عليه المملكة منذ سنوات، وخيار االندماج الفعال في االقتصاد 

ة استخدام الطاقة والطاقة البديلة اإلقليمي واالبتكار العلمي والتكنولوجي، والسير على طريق زيادة كفاء

وخيار االستدامة المتسق واالستراتيجي هو الخيار االسلم للنمو االقتصادي المؤدي الى االزدهار وحماية 

 الكوكب. 
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 األمن والحوكمة والتطوير المؤسسي. 7. 4
 

التشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من اجل تحقيق التنمية 

مة، وإتاحة امكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة المستدا

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

 خصص برنامج العمل الحكومي محورين من أصل ست محاور لتغطية مجال السلم والعدل والحوكمة

من أهداف التنمية المستدامة، هما المحور السيادي ومحور األداء الحكومي.  16الرشيدة، المتعلقة بالهدف 

األول يعنى بـ "تعزيز األمن واالستقرار والنظام الديمقراطي والعالقات الخارجية"، فيما يركز الثاني على 

اتيجية هي "تعزيز فعالية وكفاءة األداء الجوانب االجرائية وتوفير الخدمات للمواطنين، وأولويته االستر

 الحكومي". 

 

إن األمن واالستقرار في البحرين )كما في أي بلد آخر( هو شأن وطني بقدر ما هو إقليمي. فقد تنجح 

االجراءات الوطنية في توفير األمن واالستقرار السياسي والمؤسسي في البالد، اإل أن ذلك ال يحدث األثر 

 لحفاظ عليه وحمايته ما لم يكن معززاً ببيئة إقليمية ودولية داعمة للسالم وتنعم باالستقرار.التنموي المرجو وا

خالل العقد األخير، تزايدت وتيرة التدخل الخارجي في شؤون مملكة البحرين، وفقا لألدلة والوثائق ففي 

تدخل في شؤونها الداخلية، الدامغة، األمر الذي يعد انتهاكا صريًحا لمبادئ احترام سيادة الدول، وعدم ال

وحسن الجوار، والتي يؤكد عليها ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، فضالً عن تأثيره في مسعى المملكة 

وتقدم مملكة البحرين في هذا  .نحو االستدامة الشاملة، وبناء القدرات الوطنية، في مختلف مجاالت التنمية

المؤشرات الدولية، لكنه يواجه تحدياً أمنياً من اإلرهاب الذي ترعاه الصدد، نموذجاً تنموياً مميزا بحسب 

إن األمن والتنمية مطلبان أساسيان متالزمان في مسار  .الدول، والذي يستهدف االستقرار وخطط التنمية

ما من دون اآلخر، وال يمكن بلوغهما إال من خالل دولة آمنة، تنتهج الحكم هحدأواحد، وال يمكن تحقيق 

شيد. ويظل توفير النمو المستدام رهيناً بضمان فعالية األمن واالستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على الر

وقد حافظت البحرين على المعادلة المتوازنة بين األمن والتنمية في بيئة مستقرة، فواجهت  .القيم اإلنسانية

 

واصلت بخطوات ثابتة مسيرة ذاته قت الو األعمال اإلرهابية في إطار القانون وقيم حقوق اإلنسان وفي

 .التنمية وتوجيه الجهود والموارد لخدمة ورفاه المواطنين والمقيمين

االستعراض الحالي في أكثر من مكان إلى أثر التوتر االقليمي على البحرين، وإلى التزام البحرين شار أوقد 

زمات ومحاصرة تأثيراتها على تفاقم األدون  حيلولةللبالمواجهة المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي 

جاللة الملك والحكومة وكل مؤسسات الدولة تسعى إن الداخل الوطني. أما بالنسبة لالستقرار الداخلي ف

جاهدة لتكريس ثقافة الحوار وسيادة القانون واستمرار مؤسسات الحكم الدستورية )شورى وبرلمان( من 

محاربة الفساد وإحكام  لكوكذ(. 2018ات برلمانية على االبواب عام خالل االنتخابات الدورية )وثمة انتخاب

بموجب المرسوم بقانون رقم  ئنشأالحفاظ على المال العام من خالل ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي 

ليتولى مهمة الرقابة على المال العام والتحقق من سالمة ومشروعية إستخدامه وحسن  2010( لسنة 49)

مساعدة الجهات  ، بجانببالنفع مايهعله دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود إدارت

الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واإلجراءات المنظمة ألعمالها 

لتالعب باألموال العامة بهدف تطوير أداء تلك الجهات وسد الثغرات التي تُستغل في ارتكاب المخالفات وا

كما يقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية  .فضالً عن الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية وضبط المخالفين

أيضاً بمراجعة اللوائح واألنظمة المالية واإلدارية وأسلوب سير العمليات للتأكد من كفاءة وكفاية تلك القوانين 

ص والقصور فيها ومدى حمايتها من االختراق، واقتراح الوسائل المناسبة واألنظمة وتحديد أوجه النق

الديوان مستقل  ديع 49( من قانون 1( من الدستور والمادة )116وبموجب المادة ) .لتطويرها وإصالحها

هذا  وشفافية واستقاللية. يةمالياً وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكينه من أداء مهامه بحياد

ويصدر الديوان تقريراً سنوياً يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة ونتائج أعمال رقابة األداء 

والرقابة اإلدارية حقا ان وجود الديوان كان فاعال في حماية المال العام، وتحسين أداء الجهات الخاضعة 

لك الجهات وسد الثغرات التي تُستغل في ارتكاب للرقابة وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتطوير أداء ت

 المخالفات والتالعب باألموال العامة.

أما بالنسبة إلى األمن الجنائي، فتجدر االشارة إلى أن توفر البنية التحتية الحضرية الحديثة، واإلنارة، 

تصال الفعال وشبكات الطرق التي تغطي كل األحياء وتوفر مخافر الشرطة ومراكز الخدمات، ونظام اال

وخدمات الطوارئ على اختالفها تساهم كلها في توفير بيئة آمنة للجميع للعمل والدراسة والتنقل والحياة في 

 البحرين ليالً ونهاراً.

هذا وتسعى المملكة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل تدابير واجراءات تشريعية وسياسات ومنها 

لذي يتبع سلسلة من اإلجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك استقاللية القضاء البحريني ا

الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، وتكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل 
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واصلت بخطوات ثابتة مسيرة ذاته قت الو األعمال اإلرهابية في إطار القانون وقيم حقوق اإلنسان وفي

 .التنمية وتوجيه الجهود والموارد لخدمة ورفاه المواطنين والمقيمين

االستعراض الحالي في أكثر من مكان إلى أثر التوتر االقليمي على البحرين، وإلى التزام البحرين شار أوقد 

زمات ومحاصرة تأثيراتها على تفاقم األدون  حيلولةللبالمواجهة المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي 

جاللة الملك والحكومة وكل مؤسسات الدولة تسعى إن الداخل الوطني. أما بالنسبة لالستقرار الداخلي ف

جاهدة لتكريس ثقافة الحوار وسيادة القانون واستمرار مؤسسات الحكم الدستورية )شورى وبرلمان( من 

محاربة الفساد وإحكام  لكوكذ(. 2018ات برلمانية على االبواب عام خالل االنتخابات الدورية )وثمة انتخاب

بموجب المرسوم بقانون رقم  ئنشأالحفاظ على المال العام من خالل ديوان الرقابة المالية واإلدارية الذي 

ليتولى مهمة الرقابة على المال العام والتحقق من سالمة ومشروعية إستخدامه وحسن  2010( لسنة 49)

مساعدة الجهات  ، بجانببالنفع مايهعله دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود إدارت

الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واإلجراءات المنظمة ألعمالها 

لتالعب باألموال العامة بهدف تطوير أداء تلك الجهات وسد الثغرات التي تُستغل في ارتكاب المخالفات وا

كما يقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية  .فضالً عن الكشف عن المخالفات المالية واإلدارية وضبط المخالفين

أيضاً بمراجعة اللوائح واألنظمة المالية واإلدارية وأسلوب سير العمليات للتأكد من كفاءة وكفاية تلك القوانين 

ص والقصور فيها ومدى حمايتها من االختراق، واقتراح الوسائل المناسبة واألنظمة وتحديد أوجه النق

الديوان مستقل  ديع 49( من قانون 1( من الدستور والمادة )116وبموجب المادة ) .لتطويرها وإصالحها

هذا  وشفافية واستقاللية. يةمالياً وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكينه من أداء مهامه بحياد

ويصدر الديوان تقريراً سنوياً يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة ونتائج أعمال رقابة األداء 

والرقابة اإلدارية حقا ان وجود الديوان كان فاعال في حماية المال العام، وتحسين أداء الجهات الخاضعة 

لك الجهات وسد الثغرات التي تُستغل في ارتكاب للرقابة وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتطوير أداء ت

 المخالفات والتالعب باألموال العامة.

أما بالنسبة إلى األمن الجنائي، فتجدر االشارة إلى أن توفر البنية التحتية الحضرية الحديثة، واإلنارة، 

تصال الفعال وشبكات الطرق التي تغطي كل األحياء وتوفر مخافر الشرطة ومراكز الخدمات، ونظام اال

وخدمات الطوارئ على اختالفها تساهم كلها في توفير بيئة آمنة للجميع للعمل والدراسة والتنقل والحياة في 

 البحرين ليالً ونهاراً.

هذا وتسعى المملكة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل تدابير واجراءات تشريعية وسياسات ومنها 

لذي يتبع سلسلة من اإلجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك استقاللية القضاء البحريني ا

الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، وتكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل 
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حقوق السجناء  منوط باألمانة العامة للتظلمات ومفوضيةماهو االنتصاف القضائية وغيرها، مثل 

ن، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، والنظام الوطني للمقترحات والمحتجزي

والشكاوى "تواصل". كما تتيح المملكة الممارسات الديمقراطية من خالل السلطة التشريعية، وحرية الرأي 

الم المختلفة، والتعبير وأدوات عديدة منها السماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية وسائل اإلع

ً للدستور والتشريع الوطني  واحترام الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، طبقا

واالتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان التي التزمت بها مملكة البحرين. وتقدم تقاريرها بشكل دوري 

 وفق اآلليات الدولية المعتمدة. 

 

 

والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قدمت تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الدورة الثالثة لمجلس حقوق 

توصية من بلدان العالم المختلفة، ووافقت  175، وتلقت 2017لألمم المتحدة في مايو عام االنسان التابع 

ً بأن  80توصية منها تمثل ما يقارب  139على  % 50.3توصية ) 88% من جملة تلك التوصيات. علما

ي تم من مجمل التوصيات( مرتبطة بأهداف محددة للتنمية المستدامة. ويلخص الجدول التالي التوصيات الت

 الموافقة عليها مصنفة حسب أهداف التنمية المستدامة. 

 

 

 "تواصل" والشكاوى للمقترحات الوطني النظام

 تمكن التي الرئيسية اإللكترونية القنوات أحد"  تواصل"  والشكاوى للمقترحات الوطني النظام يعتبر

 البحرين بمملكة الحكومية الجهات إحدى إلى موجهة شكوى أو مقترح أي تقديم من والمقيمين المواطنين

ً . وقت أي وفي مكان أي ومن وسريعة، سهلة بصورة  حكومية جهة كل في عمل فريق هناك بأنه علما

ً  المطروحة والشكاوى المقترحات بمعالجة معني  نوع بحسب محددة زمنية فترة وخالل أداء لمؤشر وفقا

 .الشكوى

 

 

 الهدف
 التوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين

 والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
 العدد

 

  )وضع البرامج الصحية في المراكز الصحية ومراكز اإلصالح والتأهيل )توصية واحدة

 واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.الستيعاب جميع الفئات العمرية 
1 

 

 

 (6  تتعلق بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان بشكل عام، وإدراج ذلك في )توصيات

 المناهج الدراسية، وعبر وسائط االعالم واالتصال المختلفة.

  االتجار )توصية واحدة( تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التعليم العام والتدريب بشأن قانون

 بالبشر.

  توصية واحدة( إذكاء الوعي في المجتمع بين الفئات من جميع األعمار، لتمكينهم من إدراك(

 أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميات المجتمع البحريني .

8 

 

 

 (5  بشأن التشريعات والسياسات والتدابير التي من شأنها القضاء على جميع أشكال )توصيات

 التمييز ضد المرأة وحمايتها.

  لتحسين التوفيق بين حقوق المرأة وواجباتها في إطار  مهمةال)توصية واحدة( مواصلة العملية

 أحكام الشريعة.

  توصية واحدة( اتخاذ خطوات لكفالة التنفيذ الناجح للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية(

2013-2022. 

 ) زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي  )توصية واحدة

جميع المجاالت وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وضمان إتاحة الفرص لها في نظام 

 التعليم العالي.

8 

 

 

 (4  متعلقة بمواصلة الجهود والتدابير الرامية إلى منع االتجار باألشخاص والقضاء )توصيات

 عليه وتعزيز حماية الضحايا ومساعدتهم.

 (3  بشأن اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وباألخص )توصيات

 النساء والفتيات.

 .توصية واحدة( اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساواة في جميع جوانب العمل والمهن( 

 (4 بشأن مواصلة الجهود لضمان سالمة )ا، وحمايتهاوكرامته االعمالة الوافدة وأمنه توصيات 

 المنازل، باتخاذ التدابير المؤسسية والتشريعية الالزمة.في من التمييز، بمن فيهم العاملون 

12 

 

 

  توصيتان( بشأن مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية السليمة المناصرة للسكان، مع التركيز(

 بوجه خاص على حقوق الفئات الضعيفة.
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 الهدف
 التوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين

 والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
 العدد

 

  )وضع البرامج الصحية في المراكز الصحية ومراكز اإلصالح والتأهيل )توصية واحدة

 واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.الستيعاب جميع الفئات العمرية 
1 

 

 

 (6  تتعلق بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان بشكل عام، وإدراج ذلك في )توصيات

 المناهج الدراسية، وعبر وسائط االعالم واالتصال المختلفة.

  االتجار )توصية واحدة( تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التعليم العام والتدريب بشأن قانون

 بالبشر.

  توصية واحدة( إذكاء الوعي في المجتمع بين الفئات من جميع األعمار، لتمكينهم من إدراك(

 أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميات المجتمع البحريني .

8 

 

 

 (5  بشأن التشريعات والسياسات والتدابير التي من شأنها القضاء على جميع أشكال )توصيات

 التمييز ضد المرأة وحمايتها.

  لتحسين التوفيق بين حقوق المرأة وواجباتها في إطار  مهمةال)توصية واحدة( مواصلة العملية

 أحكام الشريعة.

  توصية واحدة( اتخاذ خطوات لكفالة التنفيذ الناجح للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية(

2013-2022. 

 ) زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي  )توصية واحدة

جميع المجاالت وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وضمان إتاحة الفرص لها في نظام 

 التعليم العالي.

8 

 

 

 (4  متعلقة بمواصلة الجهود والتدابير الرامية إلى منع االتجار باألشخاص والقضاء )توصيات

 عليه وتعزيز حماية الضحايا ومساعدتهم.

 (3  بشأن اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وباألخص )توصيات

 النساء والفتيات.

 .توصية واحدة( اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساواة في جميع جوانب العمل والمهن( 

 (4 بشأن مواصلة الجهود لضمان سالمة )ا، وحمايتهاوكرامته االعمالة الوافدة وأمنه توصيات 

 المنازل، باتخاذ التدابير المؤسسية والتشريعية الالزمة.في من التمييز، بمن فيهم العاملون 

12 

 

 

  توصيتان( بشأن مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية السليمة المناصرة للسكان، مع التركيز(

 بوجه خاص على حقوق الفئات الضعيفة.

 

 

9 



76
 

 

  توصية واحدة( اعتماد تدابير فعالة في القوانين والممارسات من أجل القضاء على جميع أشكال(

 التمييز، وال سيما على أساس الدين أو المعتقد.

  توصية واحدة( اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم(

 األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم.والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد 

 (3  بشأن مواصلة تنفيذ خطة العمل االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة )توصيات

واتخاذ تدابير فعالة إلعمال الحقوق المكرسة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ليمي والتدريب ومواصلة دعم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع بتعزيز الدعم التع

 الوظيفي. 

  توصية واحدة( مواصلة تحسين نظام الضمان االجتماعي، واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان(

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات المستضعفة.

  توصية واحدة( مواصلة تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة بغية تنفيذ خطة العمل(

 طفولة تنفيذاً تاماً.االستراتيجية الوطنية لل

 

 

 (8  متعلقة بتعزيز استقاللية وفعالية سبل االنتصاف الوطنية وفقاً للمبادئ والمعايير )توصيات

الدولية، كالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، واألمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة 

 بالنيابة العامة.

 (5  بشأن بناء قدرات وتدريب )القضاة والموظفين بإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية توصيات

لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية، ونشر مدونة سلوك رجال انفاذ القانون فيما بينهم وفي 

 المجتمع بشكل عام.

 (6  بخصوص إجراء تحقيقات في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وحاالت )توصيات

مرتكبي تلك الجرائم، وضمان عدم االفالت  ومسألةعايير سيادة القانون االختفاء القسري وفقا لم

 من العقاب.

   .توصية واحدة( مواصلة استراتيجية مكافحة اإلرهاب بغية حماية حقوق اإلنسان( 

 (16 بشأ )إزالة العقبات التي تحول دون حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي  نتوصية

طة المنظمات غير الحكومية وتيسيرها، وأن يتوافق قانون وتكوين الجمعيات، وتعزيز انش

 الدولية.الصحافة الجديد مع المعايير 

 (3  متعلقة بالتدابير والتشريعات الالزمة لحماية المجتمع المدني والصحفيين من )توصيات

 أعمال العدوان والترهيب واالعمال االنتقامية.

 (3  بشأن )ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين اإلفراج عن المسجونين بسبب توصيات

 الجمعيات والتجمع السلمي.

  توصيتان( بخصوص احترام حق جميع المجموعات واألفراد في المشاركة السياسية والعامة(

 المشروعة وحمايته.

 .توصية واحدة( إزالة القيود على إنشاء األحزاب السياسية أو العضوية فيها( 

 

 

48 

 

 

 تعزيز اإلطار القانوني والمؤسسات والجهاز القضائي لضمان  )توصية واحدة( التركيز على

من العهد  ١٤و ٩استقاللية النظام القضائي والحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المادتان 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

  والسياقات )توصية واحدة( حظر ممارسة العقوبة البدنية ضد األطفال في جميع األوساط

 بموجب القانون، بما في ذلك المنزل، وإلغاء جميع االستثناءات المتعلقة باستخدامه.

  توصية واحدة( توحيد السن الجنائية في تشريعات المملكة لمراعاة المصلحة المثلى في معاملة(

 الطفل بطريقة تتناسب مع سنه وتصون كرامته وتيسر إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

 صية واحدة( مواصلة الخطوات الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان باتخاذ تدابير فعالة )تو

إلعمال الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 

 القسري.

 

 

  توصية واحدة( مواصلة الجهود من أجل التعاون الدولي في ميدان حقوق اإلنسان واالستفادة(

 من التجارب الدولية ذات الصلة.

  توصية واحدة( العمل من أجل التوعية بالحق في بيئة آمنة من خالل المشاركة والتعاون بين(

 جميع الشركاء.

2 

 

لقد وافقت حكومة مملكة البحرين على تلك التوصيات، وبناء عليه سوف تتخذ االجراءات الضرورية 

لوضعها موضع التنفيذ، ال بل إنها شرعت بتنفيذ بعضها حتى قبل أن تقدم تقريرها لألمم المتحدة، فيما سيتم 

ل موعد المراجعة الدورية ادراج القسم اآلخر في برنامج العمل الحكومي القادم، لضمان تنفيذها مع حلو

 . 2022 – 2019، وهو ما يتطابق أيضاً مع المدى الزمني لبرنامج عمل الحكومة القادم 2021القادم في 

والجدير بالذكر أن أساسيات النظام السياسي في مملكة البحرين وما لحق به من تطورات توضح الحرص 

على االستفادة من حصيلة تجربة البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومراعاة التحديات التي يتطلبها 

رصاً على بناء دولة عصرية االستفادة من التجارب ذات الصلة وذلك ح هنفسالتطور المستمر، وفي الوقت 

  .من حيث األطر السياسية والدستورية واألخذ في االعتبار المستجدات المحلية واالقليمية والدولية

وقد اتسمت عمليه تطوير النظام السياسي بالشفافية والمصارحة بين القيادة والشعب من خالل األطر السليمة 

م سيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات، والتأكيد على للممارسات الديمقراطية التي تؤكد على احترا

 أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية.

إن الربط بين أهداف التنمية المستدامة وتقرير المراجعة الدورية من شأنه أن يُسهم في تحسين آليات متابعة 

 وم التنمية المستدامة من جهة أخرى.أهداف التنمية المستدامة من جهة، وتعزيز ربط حقوق االنسان مع مفه
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 الحكومة اإللكترونية

نجحت البحرين في توظيف التقنيات االلكترونية لرفع كفاءة تقديم في ضوء ثورة المعلومات واالتصاالت، 

ضمن الدول المتقدمة جداً في  الخدمات الحكومية من خالل تبنيها لمبادرة الحكومة اإللكترونية إ ذ ُصنفت

% من إجمالي مؤشرات 75العالم في هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحقق نسبة أعلى من 

معيار( ُمعززةً بذلك سعيها نحو التحول اإللكتروني عبر تقديمها للكثير من  400التقييم )التي تتجاوز 

ً منت هجة أفضل السبل والممارسات الدولية في هذا المجال. سهل الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونيا

ذلك الجاهزية اإللكترونية وفاعلية البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات وأجهزة االتصال الذكية وموثوقية 

. ويمكن االستفادة ((Big Dataشبكة االنترنت، وبما يمكنها من التعامل مع الكم الهائل من البيانات الضخمة 

 في صنع القرار. ها لتطوير المعلومات التي تساعد من

 

 تطوير القيادات الحكومية لتدعيم مبادرات القطاع العام بأهداف التنمية المستدامة

( على رفد قيادات العمل الحكومي ببرامج لتدريب وتطوير القادة في BIPAمعهد اإلدارة العامة ) يعمل

الموارد والمهارات والسلوك والمعرفة، وحل المشكالت بوسائل مجال السياسات واالستراتيجيات وإدارة 

لوضع أجندة دولية  IIAS ويعمل المعهد مع شركاء دوليين كالمعهد الدولي للعلوم اإلدارية .البحث العلمي

موحدة لمستقبل اإلدارة العامة، باإلضافة إلى إعداد مشروع قيادي دولي للقيادات الدولية، وتصميم برامج 

 .ة وتدريبية تسهم في االرتقاء باألداء الحكوميأكاديمي

مع البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية  2030كما بدء المعهد في مؤامة أهداف التنمية المستدامة 

وذلك بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين وذلك على عدة كمراحل تبدأ بفهم اهداف التنمية 

وانتهاًء برصد مؤشرات األداء على المستوى القيادي التي تحقق اهداف التنمية المستدامة في المستدامة 

 المؤسسة.

 

 

 

  
تم انشاء مركز البحرين للتميز لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تطوير األداء اإلداري لكافة  2008في عام 

 ينمية رصيييييينة أثبتت نجاحها في القطاعالوزارات واألجهزة الحكومية وذلك عبر تبني برامج عالمية وعل

لى حلول إبداعية ومسييتدامة، من خالل منهجيات التميز التي أثبتت جدوى إالعام والخاص بهدف التوصييل 

تطبيقها لدى مختلف المؤسييييسييييات في العالم وتهدف تلك الجهود إلى تبسيييييط وتسييييريع إجراءات الخدمات 

 رعة في آن واحد. ترتكز على عدة معايير أهمها:الحكومية المقدمة للجمهور مع ضمان الدقة والس

 قدرة المؤسسة على رفد االقتصاد الوطني، ✓

 صناعة التغيير من خالل تطبيقات التميز، ✓

 تنمية القياديين والفرق القيادية واألصول البشرية، ✓

 الحفاظ على األصول المعرفية الضمنية والمكتسبة، ✓

 تنمية روح المسئولية االجتماعية.التواصل مع المجتمع ومدى قدرة المؤسسة في  ✓
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الفصل الخامس: النقاش المواضيعي: التحول 
إلى مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود

 

 الفصل الخامس: النقاش المواضيعي: التحول إلى مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود
 

 .  تمهيد1. 5
، 2030ولخطة التنمية المستدامة لعام  ،تناول هذا التقرير على امتداد فقراته السابقة اإلطار المفاهيمي للتنمية

والسياسات على المستوى الوطني. وفي القسم  ،والمقاصد ،وااللتزام بمبدأ الترابط والتكامل ين األهداف

الذي  17، إضافة إلى الهدف 15و 12و 11و 7و 6خاصاً الستعراض األهداف الخمسة  ،التالي نفرد حيزاً 

الذي سوف يستعرض في  ،عن التغير المناخي 13اليها الهدف نا ضفأيدرج بشكل دائم في كل دورة. وقد 

الخاص بالبحار  14؛ كما أضفنا الهدف 12و 7و 6وذلك الرتباطه العضوي مع األهداف  2019منتدى عام 

لعدم امكانية الفصل بين البيئة البحرية والبيئة البرية في  اً ، نظر2017الذي تم استعراضه عام  ،والمحيطات

 ين.بلد كالبحر

 

 .  المدن والتنمية الحضرية في البحرين2.  5
 

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدام              
  

ومالمح النمو  ،أهداف التنمية الحضرية 2030حدد المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 

بتوفير مساكن حديثة وخدمات بنية تحتية آمنة، ، 2008العمراني والحضري المستدام للمملكة منذ عام 

من  ،ووفقاً ألفضل الممارسات العالمية ،لتلبية احتياجات الساكنين من العيش الكريم ،ومرافق عامة متطورة

 ،وتوفر الطاقة واستخدامها بكفاءةصرف الصحي، ومعالجة مياه ال ،توفر المياه لالستخدامات المختلفةحيث 

وتعتمد األداء  ،وإدخال الطاقات المتجددة، والسعي لتحويل المدن إلى مجمعات ذكية تستقطب التكنولوجيا

وتحديث النقل الجماعي )مقصد  ،( وغيرها. كما تم تطوير شبكة الطرق11.3منخفض الكربون )مقصد

امة من مدارس ومراكز تعليمية واجتماعية وصحية. كما تضمن (، فضالً عن توفير المرافق الع11.2

تطوير الحدائق والمنتزهات العامة األسواق الشعبية والمركزية ومشاريع تنمية المدن والقرى، بما ينعكس 

إيجاباً على المستوى المعيشي والصحي واالجتماعي للسكان في مختلف مناطق البالد وبما يعزز من جهود 

 ومستدامة.  ،وصحية ،ومدن ذكية ،في تحقيق بيئية صحية ،المملكة

 خدمات إسكانية حديثة

ففي مجال توفير مساكن وخدمات أساسية مالئمة وميسورة الكلفة للمواطنين وتحسين مستوى المساكن 

 . ويتم توفير الحماية القانونية لضمان المساواة في حق حيازة األراضي بما11.1القديمة تم تحقيق الغاية 
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الفقرة )و( على أنه  9في ذلك حق التوريث والتملك لجميع المواطنين. وقد نص الدستور في المـــادة رقم 

، وهو النص الذي أسس لمنهجية «تعمل الدولة علـــى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»

سب تصنيف مستويات الدخل عمل وزارة اإلسكان لتقديم الخدمات اإلسكانية بعدالة تامة للمستحقين بح

  الشهري ولجميع فئات المجتمع بما فيها ذوي االحتياجات الخاصة في مجتمعات إسكانية حديثة.

وفي إطار التعاون مع المكتب اإلنمائي لألمم المتحدة تم االتفاق على مشروع تطوير السياسات والخدمات 

نية الجديدة لتحقيق مبدأ االستدامة للملف االسكاني سكااإلسكانية، وضمان ادراج اهداف التنمية المستدامة اإل

على المدى البعيد بطرق عدة بناًء أكثر كفاءة تستخدم مواد البناء الصديقة للبيئة واستخدام مواصفات العزل 

الحراري بما يسهم في خفض استهالك الطاقة، مع بدء خطوات تركيب نظام الطاقة الشمسية في عدد من 

 جديدة، كخطوة اولى نحو تعميم تلك التجربة.الوحدات السكنية ال

نهجت وزارة اإلسكان ثالثة مسارات رئيسية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في توفير الخدمات  وقد

اإلسكانية، باعتبار ذلك أحد الحلول الرئيسية التي تضمن استدامة الملف اإلسكاني في المملكة، يتمثل المسار 

قد مع إحدى شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع إسكانية على األراضي الحكومية، األول في إبرام التعا

منطقة في وحدة سكنية  832وحدة سكنية وتنفيذ  1618وكانت التجربة األولى في مدينة سلمان بتنفيذ 

ً على صعيد اكتمال نسب اإلنجاز بها، وقامت الوزا رة اللوزي، وقد حققت هذه التجربة حتى اآلن نجاحا

 فعلياً بتوزيع الوحدات على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم االنتظار.

ً في الشارع البحريني، هو برنامج مزايا، الذي حقق  ً كبيراً ورواجا أما المسار الثاني والذي يشهد نجاحا

مجلس الوزراء،  يتم إعتماده كخدمة إسكانية أساسية بقرار منلنتائج إيجابية في فترة زمنية قياسية، أهلته 

مواطن بالتقدم للحصول على شهادة تأهيل، فيما  6000قيام  2013حيث سجل البرنامج منذ تدشينه عام 

مواطناً إجراءات استالم وحداتهم بالفعل في فترة زمنية وجيزة للغاية. وساهم برنامج مزايا في  2800أنهى 

بأسعار مناسبة بعد تأهيلهم وتزويدهم  تشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ المزيد من المشاريع

بالمواصفات الفنية المعتمدة. كما قام بنك اإلسكان الشريك االستراتيجي للوزارة في باستقطاب مزيد من 

البنوك لمنح تمويالت ميسرة وطويلة األمد للمستفيدين مع دعم مالي مباشر من الوزارة في سداد األقساط 

 الشهرية.

مزايا قد حقق مبدأ تسهيل حصول المواطنين على التمويل اإلسكاني المدرج في  برنامجن إويمكن القول 

برنامج عمل الحكومة من خالل التمويالت التي تمنحها البنوك المشاركة في مزايا للمواطنين، فضالً عن 

دمها قيام وزارة اإلسكان بوضع أطر وسياسات جديدة تتعلق بتخصيص التمويالت االسكانية المباشرة التي تق

للمواطنين بهدف الشراء أو البناء أو الترميم، بما يضمن عدم تراكم طلبات التخصيص دون استفادة، وتقديم 

 

التمويل المالي للمواطنين األكثر حاجة وجاهزية، وبالتالي الحصول على التمويل وشراء الوحدة أو بناؤها 

 أو ترميمها في فترة زمنية قياسية.

وحدة سكنية من إحدى كبرى  3000فقد دشنت الوزارة مبادرة لشراء أكثر من  وعلى صعيد المسار الثالث،

شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، يستفيد منها المواطنون المدرجة طلباتهم على قوائم االنتظار، 

 وهو شكل جديد من أشكال التعاون مع القطاع الخاص.

 

 

ويتمثل التحديان الرئيسيان في هذا المجال في توفير التمويل المستدام لقطاع االسكان من خالل زيادة دور 

تقليص فترة االنتظار للحصول على المسكن. ويؤدي التفاوت بين لى إالقطاع الخاص، والثاني في الحاجة 

ة على المساكن يدتعديالت عددخال إوالطلب المتزايد وفترة االنتظار إلى زيادة احتمال مخالفة قوانين البناء 

ة المشغولة من االسر لألستجابة لحاجات نمو االسرة الممتدة، الذي يتم بوتائر أسرع من القدرة على االستجاب

 لألسر النووية.

من جانب آخر قامت الحكومة بتطوير عدد من األحياء السكنية القديمة بهدف الحفاظ على النسيج اإلجتماعي 

 إطالقوالطابع التاريخي لتلك المناطق، ومنها على سبيل المثال تطوير منطقة حالة بو ماهر.  ومؤخرا تم 

رق )عاصمة البحرين القديمة( ذات اإلرث التاريخي مبادرة "فرجان"، لتطوير عدد من أحياء محافظة المح

 برنامج السكن االجتماعي "مزايا"

 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون البحرين حكومة قامت

 االجتماعي السكن برنامج باستحداث 2002 عام( الموئل) البشرية

 ونوعية للسكن منطقة إختيار من المتوسط الدخل ذوي يُمكن الذي

 215,000) دينار 81,000 إلى يصل بمبلغ وتمويلهم السكنية الوحدة

 في المشاركة البنوك من اإلسكانية الخدمة طالب عليها يحصل( دوالر

% 25 يتجاوز ال شهري بقسط يسددها الحكومة، من بضمان البرنامج

 الشهري القسط بين الفارق الحكومة تسدد فيما الشهري، دخله من

 النظام هذا ويُعد. فعالً  بتسديده المستفيد يقوم وما للقرض الفعلي

ً  التمويلي ً  نظاما  للتمويل العالمية األنظمة أكثر يضاهي ومتميزاً  حديثا

 .  لإلسكان الميسر
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ها وتم التطوير وفق جودة بناء عالية وطرق وممرات فيوالحفاظ على طابعها التراثي وتوطين أهالي المنطقة 

 .تحاكي تاريخ تلك المناطق

ً في عدة مناسبات بجهودها في مجال المستوطنات الب ً دوليا شرية، هذا وقد نالت مملكة البحرين إعترافا

أبرزها منح صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر جائزة الشرف 

من قبل برنامج االمم المتحدة للمستوطنات  2006لالنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية واالسكان عام 

لمحرق كعاصمة الثقافة اإلسالمية لعام البشرية في جنيف وسط مراسم احتفالية دولية متميزة. كما اختيرت ا

 لعراقة تاريخها وإرثها اإلنساني وما تجسده من مقومات حضارية متميزة.، نظراً 2018

 البيئة وتأثير النمو الحضري عليها

الحضري من آثار على جودة الهواء، وتزايد في المخلفات. فقد صدر القرار رقم  بالنظر لما يصاحب النمو

ليضع معياراً وطنياً يتناسب وطبيعة المملكة وبيئتها  (11.6)مقصد  بشأن المقاييس البيئية 1999( لسنة 10)

 27وفي ه . كما أندة وقياس جودة الهواء المحيطديلحد من االنبعاثات الغازية والسائلة في قطاعات علو

بشأن تكليف المجلس األعلى للبيئة بوضع  237 -10م أعتمد مجلس الوزراء القرار رقم 2016نوفمبر 

استراتيجية وطنية لجودة الهواء بمملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وبالتعاون مع بيت خبرة 

 . جودة الهواء وتوفير بيئة صحية في مملكة البحرين تحسينل متخصص

 2.5و 10وتشير التقارير الفنية لجودة الهواء إلى تكرار تسجيل تجاوز الجسيمات الدقيقة األصغر من 

أن تلك المعايير  من رغمعلى ال للمعايير الوطنية في جميع محافظات المملكة ) PM 2.5و  PM 10مايكرون )

ذلك بشكل مباشر إلى زيادة شدة وتكرار  رجىوي(. 11.6.2)لمؤشر أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية 

إلى الجفاف  ونتيجةمشكلة عابرة للحدود   دتعالعواصف الترابية والغبارية إقليمياً في العقدين الماضيين فهي 

بفعل تدني الهطول المطري في المنطقة. فالعالقة بين عدد أيام الغبار ومجموع الهطول السنوي عكسية إذ 

الجفاف الذي . ف2008سنوات التي يتناقص فيها الهطول المطري كما في العام تزداد أيام الغبار في ال

للرياح فزاد  ةً عرضتعرضت له بادية الشام والعراق مؤخراً قضى على الغطاء النباتي وفكك تربتها وجعلها 

من عواصف الغبار والرمال الزاحفة. األمر الذي يتطلب معه حماية الغطاء النباتي عبر التوسع في إقامة 

المحميات الطبيعية العابرة للحدود في األجزاء الشمالية لمنطقة غرب آسيا لما تمثله المناطق المحمية من 

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرلة في تآزر بين اإلتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المتمث

UNCCDواالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي ،CBD األمم المتحدة االطارية المعنية ، واتفاقية األمم المتحدة

وبما يحقق حفظ للتربة من االنجراف والحد من مشكلة الغبار وتجاوز الجسيمات    UNFCCCتغير المناخب

 الدقيقة.
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أضف إلى ما سبق فإن زيادة األنشطة التنموية من مشاريع التشييد والبناء وتزايد أعداد المركبات، والتنمية 

الصناعية زادت من تركيز تلك الجسيمات الدقيقة في الهواء المحيط وللتخفيف من ظاهرة الغبار وتلوث 

والسواحل والواجهات البحرية الهواء في المناطق الحضرية تم التوسع في إنشاء الحدائق والمنتزهات 

ومضامير المشي والساحات الشعبية وتشجير وتجميل الشوارع في مختلف مناطق المملكة وتم استزراعها 

االحتياجات الخاصة ي نساء وذوالطفال واألبالنباتات المحلية وبما يراعي متطلبات جميع الفئات من 

(. كما تم إعادة تأهيل عيون )ينابيع( البحرين القديمة وما حولها وتحويلها إلى 11.7وغيرهم )مقصد 

منتزهات كعين عذاري وعين أم شعوم وغيرها وإتاحتها للجميع مما أدى إلى الحفاظ على تراث البحرين 

 وساهم أيضاً في الحفاظ على البيئة ورفاهية اإلنسان. 

 كبير تحديلفات المخ

تعتبر المخلفات إحدى مشاكل المناطق الحضرية وتزداد حدة في الدول الجزرية الصغيرة خاصة مع النمو 

كغم/فرد/يوم  1.5السكاني السريع وتزايد إنتاج الفرد اليومي من المخلفات والذي يصل في البحرين إلى نحو 

كغم. تشكل المخلفات الحضرية الصلبة  1.2لغ وهي كمية مرتفعة إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي والبا

% من مجموع المخلفات المتولدة، فيما تصل نسبة جمعها ونقلها من المناطق الحضرية إلى مواقع 94

يتم التخلص من مجمل تلك المخلفات منذ العام (. هذا و11.6.1لمؤشر )ا% 100التخلص المخصصة لها 

محجر للصخور جنوب شرق البحرين يتم فيه طمر  م في مردم أو مكب عسكر، وهو عبارة عن1986

المخلفات دون أي عمليات تذكر للفرز أو المعالجة أو إعادة التدوير، ثم يتم دكها بواسطة آليات ثقيلة، 

. 2016مليون طن من المخلفات عام  2 نحو وتغطيتها بطبقة من الرمل وهكذا تباعاً. وقد استقبل مكب عسكر

حالياً إلى الحاجة عدادها إوتشير النتائج األولية لالستراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة للمخلفات التي يتم 

من تقليل إنتاجية  اً بدءالملحة لتبني نهج اإلدارة المتكاملة للمخلفات، وضرورة العمل على تحسين حوكمتها 

للطاقة وإنتهاًء بزيادة العمر اإلفتراضي  داً واستردابالفرز والتدوير توفيراً للموارد  الفرد منها، ومروراً 

 خاصة مع محدودية األراضي في المملكة. للمردم
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الخطرة فيتم التخلص منها في مدفن حفيرة المخصص لهذا النوع من المخلفات. ومن مخلفات للأما بالنسبة 

الخطرة عبر الحدود وقام المجلس بازل لنقل المخلفات تفاقية إمملكة البحرين صادقت على ن أالجديد بالذكر 

األعلى للبيئة بإصدار عدد من القرارات التي تنظم قضايا تداولها. فضالً عن إنشاء منظومة إحصائية 

إلدارتها شاملة التسجيل اليومي لكمية المخلفات الصناعية ونوعها ومصدرها ومكان التخلص منها أو 

وي بذلك يسلم إلى سكرتارية اتفاقية بازل التي كرمت تصديرها ومعلومات الناقل لها، وإعداد تقرير سن

 البحرين جراء جهودها في هذا المجال.

 

 

المتعلقة بالكوارث(، تم إعداد خطة  11.5كجزء من خطة المملكة لجعل المدن آمنة ومستدامة )مقصد و

على إعداد خطة إدارة المخلفات الصناعية والطبية  جارطوارئ وطنية لمكافحة االنسكابات النفطية، والعمل 

( ضمن االستراتيجية الوطنية إلدارة IT Recyclingوخطة تدوير األجهزة اإللكترونية )الخطرة، 

 المخلفات بهدف الحفاظ على البيئة.

 مواجهة الكوارث 

في مجال المحافظة على السالمة العامة قامت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس الدفاع المدني واللجنة الوطنية 

تخاذ اإلجراءات والتدابير المتعلقة بمعالجة حاالت الطوارئ. وتعزيز لمواجهة الكوارث )إطار( لتتولى إ

التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في إتخاذ تدابير للتخفيف من المعاناة اإلنسانية عن طريق منع وقوع 

ية الحوادث الطبيعية والبشرية، وإتخاذ إجراءات للتخفيف من آثارها في حال حدوثها. هذا وتتوافق إستراتيج

 تكريم البحرين من سكرتارية إتفاقية بازل

"بازل" لنقل المخلفات من سكرتارية إتفاقية  ُكرمت البحرين

الخطرة عبر الحدود كأول دولة خليجية وعربية وآسيوية إلتزمت 

وذلك على هامش انعقاد مؤتمر األطراف إلتفاقيات  بهذه اإلتفاقية

 .2017 عام"بازل وروتردام وستوكهولم" المنعقد في مدينة جنيف 

دول أخرى ذات االلتزام  9وتم تكريم البحرين خالل احتفالية مع 

العالي باالتفاقية هي األرجنتين، أستراليا، فنلندا، المجر، ليتوانيا، 

، علما أن عدد الدول المنضمة يقيابولندا، البرتغال وجنوب إفر

 دولة. 179لالتفاقية يبلغ 

 

 2015في البحرين مع إطار سنداي العالمي للحد من الكوارث  b.2.11)الحد من مخاطر الكوارث )المؤشر 

. تشمل اجراءات الوقاية، والتخطيط والتحضير المسبق، واجراءات التعامل عند وقوع الحادث، 2030 –

حطة لرصد الزالزل وأخرى وإزالة االثار، ومرحلة التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي. كما تم انشاء م

 لرصد االشعاعات والتسربات النووية البرية والبحرية داخل وخارج حدود البحرين.

 

 مشاكل النقل

ساهمت الزيادة السكانية والمشاريع اإلسكانية المتتالية في نمو وتوسع شبكة الطرق، غير أن الزيادة المطردة 

ً 26بنحو )في أعداد المركبات  في  اً ، ومحدودية سياسات النقل الجماعي سبب تزايد( ألف مركبة سنويا

واكب للتنمية في البحرين )المؤشر المخالفات واإلختناقات المرورية، وبات قطاع النقل والمواصالت غير م

. لذا تُبذل الجهود لتطوير شبكة الطرق، فضالً عن قيام وزارة الداخلية بإصدار قانون للمرور 11.2.1)

وتم تطبيق عدة مشاريع تطويرية مثل التحكم باالشارات الضوئية، والكاميرات المرورية،  "أعد النظر"

ات فإن االحصاءات تشير إلى انخفاض معدل المخالفات هذه التحديم غوروحمالت التوعية وغيرها. 

إقرار الخطة الوطنية " و2015أعد النظر"قانون المرور % منذ بداية تطبيق 20 لىعالمرورية بما يزيد 

تراجع عدد الوفيات الناتجة عن  وكذلك( 11.2للسالمة المرورية وتحسين السالمة على الطرق )مقصد 

  إصابات المرور.

 الكوارث لمواجهة الوطنية اللجنة

 المعنية الجهات إستعداد مدى من بالتأكد الداخلية لوزارة التابعة الكوارث لمواجهة الوطنية الجنة تقوم

 والمواد الصناعية الحوادث ذلك في بما الكيميائية واألخطار كالحرائق طارئة أحداث أي لمواجهة

 من كثير في تؤدي التيو وغيرها النووي والتلوث واإلشعاع الطرق، على النقل وحوادث الخطرة

 المياه، الكهرباء،) التحتية البنية وتدمير وإصابات، وفيات من المجتمع على وخيمة عواقب إلى األحيان

 الجاهزية ورفع وقوعها لمنع استباقي بشكل والتخطيط(. لخإ ، والمواصالت الطرق، الصحي، الصرف

ً  المخاطر لمواجهة الوطنية المصفوفة تحديث يتم حيث. لمواجهتها واالستعداد  استراتيجية وفق دوريا

 والقطاع الحكومية الجهات في الشركاء كافة تضم عمل ورش خالل 2030 – 2015 سنداي وإطار

 وآثارها، البالد، لها تتعرض قد التي المخاطر تحديد فيها يتمحيث . واألكاديمي المدني والمجتمع الخاص

 المعنية المؤسسات جاهزية من والتأكد لمواجهتها، الخطط ووضع منها، للوقاية المناسبة واإلجراءات

 . معها للتعامل
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غير كافية من وجهة نظر استراتيجية، ذلك ان مشكلة النقل لها طابع هيكلي  إال أن هذه االجراءات التنظيمة

وثيق االرتباط بالمناخ وبنمط النمو والتوسع الحضري ونمط الحياة االستهالكي الذي يشجع على اقتناء 

السيارات الخاصة. لذلك بات من الضروري القيام بجهد استباقي لتبني حزمة من السياسات الناجعة في 

األراضي،  ل النقل تهدف إلى تحجيم الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات، وتحسين تخطيط استخداممجا

وتنظيم شبكة المواصالت وإعادة تخطيط وتنفيذ النقل الجماعي الذكي بما يساهم في دفع عجلة التنمية فيها. 

 ء من إعدادها في دعم هذا التوجه.هذا ومن المتوقع ان تساهم اإلستراتيجية الوطنية لجودة الهواء حال االنتها

.  المياه والصرف الصحي جودة خدمات وإدارة مستدامة 3.  5  
 

      ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة مستدامة
 

من دول المنطقة التي  عددٍ ذلك شأن معاناة البحرين من ندرة الموارد المائية، شأنها في  من رغمعلى ال

%. ويعتمد 100ن تغطية شبكات المياه والصرف الصحي تبلغ فإيغلب عليها الجفاف والطابع الصحراوي، 

سكان البحرين إعتماداً كلياً على الموارد المائية غير التقليدية )المياه المحالة من ماء البحر( والموارد المائية 

مطار( لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، فيما يتم استخدام مياه الصرف التقليدية )المياه الجوفية أو سقوط األ

 الصحي المعالجة في تلبية متطلبات القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية.

وتضع تحلية المياه بطبيعتها ضغوطاً على البيئة نظرا لكثافة استهالكها للطاقة، ولمساهمتها في تلوث الهواء 

وما تصرفه من محلول ملحي للبيئة البحرية. من ناحية أخرى يؤدي االستخدام غير المستدام للمياه الجوفية 

)الينابيع( الطبيعية وتملح األراضي  جفاف العيون نجم عنهما مإلى انخفاض منسوبها وتدهور نوعيتها، 

الزراعية التي تعتمد عليها، ويزداد األمر تعقيداً بسبب اآلثار الناجمة عن تغير المناخ وإرتفاع منسوب مياه 

 الخطة الوطنية للسالمة المرورية وتحسين السالمة على الطرق          

 المرور قانون اصدار شملت الطرق على للسالمة حديثة استراتيجية للمرور العامة اإلدارة تبنى أدى

ً  ومراقبتها الطرق وتحسين" النظر أعد"  على المرورية السالمة مستوى رفع إلى وغيره إلكترونيا

 لكل وفاة 14 من( 3.6.1 المؤشر) المرور إصابات عن الناتجة الوفيات معدل تراجع حيث الطرق،

 المطردة الزيادة من رغمعلى ال 2017 عام سيارة ألف مائة لكل 7 إلى 2013 عام في سيارة ألف مائة

 . هانفس الفترة خالل المركبات أعداد في

6

 

تناقص التساقط المطري وإرتفاع درجة وغزو مياه البحر للطبقة الحاملة للمياه الجوفية، ذلك بفعل البحر، و

 . وبخاصة قطاع الزراعة القطاعات في كلدة الطلب على المياه الحرارة وبالتالي زيا

 

تبذل مملكة البحرين الجهود الجبارة لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء 

المملكة، وزيادة سعة التخزين لضمان أمن المياه، ورفع كفاءة أستخدامها وبخاصة المعالجة منها للقطاع 

الزراعي. كما تنفذ البحرين أيضا نهجا متكامالً إلدارة الموارد المائية عبر مجلس إدارة الموارد المنزلي و

. حيث بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات مياه شرب محسنة 2009المائية الذي شكل عام 

 .وبتكلفة ميسورة ومستويات من الجودة النوعية تتحسن مع الزمن   %100( 6.1مقصد)وآمنة 

 إدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها

% عام  92إلى  2000% عام  73ارتفعت نسبة السكان الُموصلين بشبكات الصرف الصحي المأمونة من 

. فيما يستفيد بقية السكان من خدمات صرف صحي مأمونة وموصولة بمحطات المعالجة وبالتالي 2015

مناسب. كما من أهداف التنمية المستدامة قد تم تحقيقه بالكامل للجميع وبشكل منصف و 6.2فإن المقصد 

في المائة في  47حدثت زيادة مطردة في مؤشر نسبة مياه الصرف الصحي المجمعة إلى مياه الشرب، من 

 %.  60، مقتربة بذلك من النسبة الدولية الموصى بها وهي 2015في المائة في العام  58سنة األساس إلى 

ة لمياه الصرف الصحي المجمعة ، بلغ معدل المعالجة الثنائي2015إلى  2000وعلى مدى السنوات من 

%.  ويبقى التحدي في رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً، وتلك المعاد استخدامها إلى 100

في المائة فقط  39نحو  2016إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة )حصة االستخدام(. والتي بلغت عام 

( فيما يتم صرف الباقي في البحر عوضاً عن 6.3.1من مجمل مياه الصرف الصحي المعالجة )المؤشر

 إستغالله. 
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 (1)2016 - 2000مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها، وتلك المصروفة إلى البحر 

 

في المائة من مجموع المياه المنتجة لمختلف األغراض بحسب  33حوالي هذا ويستهلك القطاع الزراعي 

على ، 2015% من إجمالي المياه الجوفية االمسحوبة وفقاً لبيانات العام 84، وأكثر من 2014أرقام العام 

 % فقط. فقد تم إتخاذ 0.21المساهمة الضئيلة لهذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي البالغة من رغم ال

تدابير برامجية لترشيد استهالك المياه في القطاع الزراعي من خالل وضع عدادات على جميع آبار المياه 

الجوفية لمراقبة السحب منها وضمان عدم تجاوزه للحد اآلمن، كذلك إعادة النظر في التركيب المحصولي، 

ً للمياه إضافة إلى التوسع في إستخدام ً في الري  وزراعة المحاصيل األقل استهالكا المياه المعالجة ثالثيا

من عوضاً عن المياه الجوفية، فضالً عن تطبيق أساليب الزراعة والري الحديثة وبخاصة الزراعة المحمية 

دون تربة التي أثبتت نجاحها في الحفاظ على الموارد والبيئة، وبعائد إقتصادي مرتفع ووفرت العديد من 

 فرص العمل.

 اقليمي في مجال المياهإجراءات مؤسسية وتعاون 

وبهدف الحفاظ على استدامة المياه يقوم مجلس الموارد المائية، برسم السياسة المائية، واتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بحسن استغالل المياه في األغراض المختلفة، وتنظيم حفر اآلبار واستخدام المياه الجوفية، وغيرها 

ف اإلدارة المتكاملة للمياه إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، تهدمن اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية. 

القطاعات. ويتطلب ذلك إدارة ومؤسسية  جميعوحمايتها من التلوث والحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات 

ة وحاكمية لموارد المياه التقليدية وغير التقليدية، وتعظيم االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وحماي

مياه الصرف الصحي 
ى المعالجة والمصروفة إل

البحر

مياه الصرف الصحي 
المعالجة والمعاد 
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( 2035  -2015البيئة. وتعد "االستراتيجية الموحدة لقطاع المياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )

ً إسترشادي وخطتها التنفيذية دليالً  ً من إستراتيجية إلدارة موارد المياه في البحرين  ا لما يتم إعداده حاليا

مظلة المجلس بمشاركة قطاعات وشرائح  ( بالتعاون مع جامعة الخليج العربي وذلك تحت2018-2035)

. ومن المتوقع أن تشكل اإلستراتيجية الوطنية قفزة نوعية في سياق التعاطي مع قضايا كافة المجتمع

 وتحديات شح المياه وسبل إدارتها بإستدامة. 

 

صاءات المائية، فقد قامت هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية وبالنظر لألهمية القصوى للبيانات واإلح

بجهود كبيرة إلنشاء وتطوير قاعدة احصاءات مائية وطنية شاملة لمملكة البحرين تلبي االحتياجات االقليمية 

متغيرا أو موضوعا إحصائيا. منها ما يتعلق بنوعية  440والوطنية للبيانات المائية. تضم القاعدة حوالي 

 (2016اإلستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون )

الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون على خمسة مجاالت أساسية تشكل دعامات  ترتكز اإلستراتيجية

اإلدارة المتكاملة للمياه في دول المجلس هي: تـنميـة واسـتدامة مـوارد الـمياه، اسـتخـدام مـوارد المياه 

لكفـاءة االقـتصادية بكفاءة وعـدالة، تـعـزيز أمـن إمـدادات الميـاه البـلدية، الحـوكـمة الفاعـلة والتوعية، ا

واالسـتدامة المالية. وتتقاطع مع أربع مجاالت أخرى هي بناء القدرات والتدريب، والبحث العلمي 

 والتطوير، والجوانب البيئية واأليكولوجية، وتأثيرات التغير المناخي.
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لمياه ومستويات المياه الجوفية وكفاءة استخدام المياه وإدارة الطلب على المياه.  وأخرى متعلقة بالبيانات ا

بإنتاج مؤشرات  مما يسمحوالمؤشرات المناخية والطبيعية والديمغرافية واالقتصادية ذات الصلة بالمياه، 

وينظر إلى قاعدة االحصاءات المائية الوطنية  ومعايير كمية متماسكة بشأن موارد المياه والتنمية المستدامة. 

على أنها مشروع وطني مستمر، وقد يصار إلى ربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية المكانية والتطبيقات 

الخاصة بالنمذجة لتسهيل عمليات معالجة وتحليل البيانات وإعداد واستخراج التقارير الفنية واإلحصائية 

 .لقرار في تخطيط وإدارة الموارد المائيةالالزمة لدعم عملية صنع ا

 1 - 6 - 6وتشير البيانات المتاحة عن أوضاع الخزانات الجوفية الضحلة في البحرين المرتبطة بالمؤشر 

والمتعلقين بالتغير في مساحات النظم اإليكولوجية، ونوعية المياه في هذه النظم على  2  - 3 - 6والمؤشر 

التوالي ، إلى ظهور نتائج ايجابية في مناسيب المياه الجوفية ونوعيتها بفعل خفض السحب من الخزان 

 مليون متر مكعب سنوياً.112الجوفي إلى حدود السحب اآلمن منه والبالغ 
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 الدعم وتسعير خدمات المياه

تم إجراء مراجعات سعرية لتعرفة مياه الشرب واالستخدامات البلدية والتجارية والصناعية، بحيث تعكس 

ً في إطار مبدأ استرداد  وإيجاد  تكاليفالالتعرفة المعدلة الكلفة الحقيقية للمياه التي يتم استيفاءها تدريجيا

حوافز اقتصادية لترشيد استهالك المياه ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب توفير الموازنات الالزمة لتحسين 

ً تنفيذ برنامج متكامل  مستوى وكفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع مياه الشرب وتأمينها. كما يجري حاليا

مقاسة، فضالً عن تنظيم حمالت وبرامج لكشف التسربات في شبكة التوزيع وتحديد كمية المياه غير ال

 مخصصة لترشيد استهالك مياه الشرب. 

وفي إطار االستراتيجية الوطنية للصرف الصحي، يجري العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع أبرزها 

التسربات  مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة توبلي المركزية لمعالجة مياه المجاري، ومشاريع تقليل نسبة

إعادة النظر في النظام المركزي للصرف الصحي بكات تجميع ونقل وتوزيع مياه الصرف الصحي. وفي ش

يتضمن إنشاء محطات جديدة في  المعمول به حالياً في البحرين ودراسة إمكانية إستبداله بنظام ال مركزي

الفرعية. كذلك زيادة وتأهيل بعض محطات المعالجة المحرق والمدينة الجنوبية، والمدينة الشمالية، مناطق 

إمكانات المعالجة الثالثية ورفع حصة إعادة االستخدام منها من جانب، فضالً عن الحد من التأثيرات البيئية 

 السلبية على البيئة الساحلية من جانب آخر. 

كذلك يتم دراسة فرض رسوم إلستعادة كلفة بعض الخدمات التي يتم توفيرها، كالتوصيل بشبكات الصرف 

 ي، والمعالجة وإعادة اإلستخدام وتخفيف العبء المالي لقطاع الصرف الصحي على الموازنة العامة،الصح

تغذية الطبقات المائية الجوفية  وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. كما يتم دراسة إعادة شحن/

 جوفية.بالفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثياً لزيادة مخزون المياه ال
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 . خدمات طاقة حديثة موثوقة ومستدامة وميسرة للجميع 4.  5
 

بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. الجميع ضمان حصول      

 

تلعب الطاقة دوراً حاسماً في بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة، ابتداًء من دورها في القضاء على الفقر 

لتصدي ، وانتهاًء باامروراً بتحقيق التقدم في مجاالت الصحة والتعليم وإمدادات المياه والتصنيع وغيره

اعتمدت مملكة البحرين استراتيجية قائمة على توفير خدمات الكهرباء بأعلى درجة من لتغير المناخ. وقد 

الغازية والبخارية. إذ يتم نقل الكهرباء المنتج عبر محطات  محطات تعمل بالتوربيناتالموثوقية والجودة من 

  نقل رئيسية إلى جميع محافظات المملكة ومن ثم توزيعها عبر الشبكة على جميع المشتركين.

أدت الزيادة السكانية المطردة في مملكة البحرين والتي صاحبت التنمية األقتصادية وبخاصة الصناعية منها 

معها  تة منذ سبعينيات القرن الماضي إلى زيادة االستهالك السنوي للكهرباء، وزادبسبب الطفرة النفطي

م، كما زاد عدد 2016ميغاوات في عام  3934م إلى 1999ميغاوات في عام  1447القدرة اإلنتاجية من 

قصة نجاح: إعادة تدوير وإعادة استخدام المياه في شركة الخليج لصناعة 

 البتروكيماويات

كمشروع خليجي مشترك تسهم فيه كل  1979تأسست شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في عام 

من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وتعتبر المياه عامل ومدخل أساسي في 

لعمليات تشغيل اإلنتاج إذ تستعمل في تبريد المبادالت الحرارية وإنتاج بخار الماء عالي الضغط الالزم 

مليون متر مكعب في السنة  341التوربينات. وتقدر االحتياجات المائية للشركة في المتوسط بنحو 

متر مكعب/اليوم(، يتم تأمينها بالكامل من خالل مياه البحر. ويقوم المفهوم  933,000)حوالي 

ً  66على أساس إعادة تدوير  Design concept)التصميمي ) من مجموع مياه في المائة تقريبا

العمليات، فيما يتم سد باقي االحتياجات المائية للمشروع عن طريق وحدة تحلية المياه. ويستند مبدأ 

إعادة تدوير المياه على أن المياه المحالة المنتجة تستهلك أساساً في صورة بخار ويعاد توليدها أيضاً 

ع المياه المنتجة من عمليات التفاعل في كجزء من العملية اإلنتاجية، ومن ثم تجميعها ومعالجتها م

والتطوير، والجوانب البيئية واأليكولوجية، وتأثيرات المصانع وفق تقنيات خاصة قبل إعادة تدويرها.  

 التغير المناخي.

7

 

م، فيما وصل 2016محطة في عام  179م إلى 1999محطة في عام  68محطات نقل الكهرباء الرئيس من 

  م لضمان تغطية جميع المناطق.2016محطة عام  7888لمحطات الفرعية إلى عدد ا

على الغاز تصل نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الكهرباء والتي تدار بطريقه مأمونة وباالعتماد 

(، وبكفاءة عالية وبأقل قدر من االنقطاعات حتى في 7.1.2% )المؤشر 100الطبيعي والتكنولوجيا النظيفة 

  .وقت الذروة وخالل فترة الصيف حيث يصل الطلب على الكهرباء ذروته

تشكل قسوة الطقس إحدى العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على الكهرباء وبالتالي إرتفاع استهالك الفرد 

مما منها. جيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة خالل معظم أشهر السنة وتصل ذروتها في فصل الصيف 

 11,348رتفع معدل استهالك الفرد السنوي من الكهرباء من أوقد  تهالك الفرد من الطاقة والمياه.يزيد من اس

 م. 2015كيلووات/ ساعة في عام  12,719ليصل إلى  2014كيلووات/ الساعة في العام 

م وتعمل المملكة جاهدة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء عن طريق بناء محطات إنتاج جديدة، حيث ت

 1,234إفتتاح المرحلة األولى من مشروع محطة الدور إلنتاج كهرباء بقدرة انتاجية بلغت  2012في العام 

ميغاوات. وتعمل هذه المحطة بطريقة الدورة المركبة للحصول على اعتمادية وكفاءة عالية من أجل تقنين 

ن إدارة الطلب على الكهرباء عن استخدام الوقود وتخفيض االنبعاثات. كما تعمل المملكة أيضاً على تحسي

طريق حمالت التوعية للترشيد في االستهالك وأيضا عبر الحد من استيراد وتداول األجهزة الكهربائية 

حيث قامت بإعادة هيكلة الدعم وتحديد هيكل  متدنية الكفاءة ومراجعة التعرفة بشكل تدريجي للمشتركين،

% 40إلى علماً بأن نسبة الدعم تصل ، 2016ءاً من مارس لتعرفة جديدة لمختلف القطاعات والشرائح بد

 كلفة الكهرباء وفق أنظمة معينة.من 

 مصادر بديلة

بهدف استدامة الطاقة قامت حكومة مملكة البحرين من خالل مشروع وحدة الطاقة المستدامة وهو مشروع 

مشترك بين حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بجهوٍد ملموسة لتنويع مزيج الطاقة )المقصد 

ايد على الطاقة ومواكبة عجلة ( واالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الطلب المتز7.2

 االقتصادي المطرد في المملكة. والنم

بإعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  2016في سياق ذلك قامت حكومة مملكة البحرين في ديسمبر 

(NEEAP( والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ،)NREAP والمبادرات المقترحة فيهما، وفي يناير )2017 

% بحلول 5الوطنية المقترحة لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الوطني بواقع  النسبتم اعتماد 

 .2025% بحلول 6وزيادة كفاءة الطاقة بواقع  2035% بحلول 10و 2025
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تشكل قسوة الطقس إحدى العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على الكهرباء وبالتالي إرتفاع استهالك الفرد 

مما منها. جيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة خالل معظم أشهر السنة وتصل ذروتها في فصل الصيف 

 11,348رتفع معدل استهالك الفرد السنوي من الكهرباء من أوقد  تهالك الفرد من الطاقة والمياه.يزيد من اس

 م. 2015كيلووات/ ساعة في عام  12,719ليصل إلى  2014كيلووات/ الساعة في العام 

م وتعمل المملكة جاهدة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء عن طريق بناء محطات إنتاج جديدة، حيث ت

 1,234إفتتاح المرحلة األولى من مشروع محطة الدور إلنتاج كهرباء بقدرة انتاجية بلغت  2012في العام 

ميغاوات. وتعمل هذه المحطة بطريقة الدورة المركبة للحصول على اعتمادية وكفاءة عالية من أجل تقنين 

ن إدارة الطلب على الكهرباء عن استخدام الوقود وتخفيض االنبعاثات. كما تعمل المملكة أيضاً على تحسي

طريق حمالت التوعية للترشيد في االستهالك وأيضا عبر الحد من استيراد وتداول األجهزة الكهربائية 

حيث قامت بإعادة هيكلة الدعم وتحديد هيكل  متدنية الكفاءة ومراجعة التعرفة بشكل تدريجي للمشتركين،

% 40إلى علماً بأن نسبة الدعم تصل ، 2016ءاً من مارس لتعرفة جديدة لمختلف القطاعات والشرائح بد

 كلفة الكهرباء وفق أنظمة معينة.من 

 مصادر بديلة

بهدف استدامة الطاقة قامت حكومة مملكة البحرين من خالل مشروع وحدة الطاقة المستدامة وهو مشروع 

مشترك بين حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بجهوٍد ملموسة لتنويع مزيج الطاقة )المقصد 

ايد على الطاقة ومواكبة عجلة ( واالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الطلب المتز7.2

 االقتصادي المطرد في المملكة. والنم

بإعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  2016في سياق ذلك قامت حكومة مملكة البحرين في ديسمبر 

(NEEAP( والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ،)NREAP والمبادرات المقترحة فيهما، وفي يناير )2017 

% بحلول 5الوطنية المقترحة لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الوطني بواقع  النسبتم اعتماد 

 .2025% بحلول 6وزيادة كفاءة الطاقة بواقع  2035% بحلول 10و 2025
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وتم اعتماد سياسة صافي القياس التي تشكل تحوالً في مجال إنتاج الطاقة في المملكة مغيرة األدوار التقليدية 

لك فلم يعد انتاج الطاقة مقتصراً على الحكومة وأصبح بإمكان كل مستخدم أن يكون منتجاً للمنتج والمسته

 فور تركيبه لأللواح الشمسية وربطه  بنظام الطاقة المتجددة في منزله  بالشبكة الوطنية. 

نهاية  ميغاوات، من المؤمل تشغيلها 100كما تم اعتماد مشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة انتاجية تبلغ 

اإلنتهاء من المرحلة اإلنشائية لمحطة الدور لتوليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة كما م. 2019عام 

ميغاوات، والعمل جاٍر حالياً إلتمام ما تبقى من أعمال مساندة  5الشمسية وطاقة الرياح بطاقة اجمالية تبلغ 

 اية العام الجاري. لبدء التشغيل الفعلي للمحطة وربطها بالشبكة بحلول نه

وفي سياق اإلنجازات التي أسفرت عنها جهود تشجيع االستثمار في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها، 

 م افتتاح أول مصنع إلنتاج ألواح توليد الطاقة الشمسية في المملكة. 2017تم في يناير 

 .  البحرين: بحر وبر 5. 5
 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية حفظ المحيطات والبحار والموارد 

 .المستدامة

حماية النظم االيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وادارة 

الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور االراضي وعكس مساره، 

 ووقف فقدان التنوع البيولوجي.  

 

 1455( لمملكة البحرين بتنوع حيوي غني يضم ما ال يقل عن14البحرية والساحلية )الهدف  تتميز البيئة

ً من الكائنات الحية المنتمية إلى مختلف المجموعات التصنيفية والموائل الهامة التي تكتسب، التي  نوعا

يمي والدولي. أهمها تكتسب أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية، وثقافية وتراثية على الصعيد الوطني واإلقل

بيئات ما يسمى بالكربون األزرق )بيئة الشعاب المرجانية، ومهاد الحشائش البحرية، والمسطحات الطينية، 

 وبيئة نبات القرم(، إضافة إلى مهاد محار اللؤلؤ، والشواطئ الصخرية والرملية، والمستنقعات الملحية.

السكان واألنشطة التنموية على الشريط الساحلي تشكل  ونظراً لمحدودية مساحة اليابسة في البحرين وتركز

خدمات النظم البيئية الساحلية وتؤثر في ضغوطاً على   Land Base Activitiesالنشاطات من اليابسة 

ولعل أهم تلك الضغوط  إستدامة المخزون السمكي واألمن الغذائي وما يتبعه من آثار إقتصادية وإجتماعية.

كذلك تصريف محطات تحلية وعمليات الدفن والردم، وتصريف مياه الصرف الصحي وإن كانت معالجة 

اسطول  منالمصدر الياه وبعض المصانع األخرى وغيرها ناهيك عن ما تتعرض له من ضغوط بحرية 

14

15

 

م مهالوالستدامة هذا المورد  السفن التي تجوب مياه الخليج وما تطرحه من مياه توازن وبالستيك وغيره.

م بإعتبار جزر حوار والبحر اإلقليمي المحيط 1996( لسنة 16قرار رقم )م ال1996أعلنت المملكة عام 

  Phalacrocorax Nigrogularisحيث موطن أكبر مستعمرة لغراب البحر السوقطري منطقة محمية

. وبعد في العالم  Dugongالعالم، ويجوب مياهها اإلقليمية جزٌء من ثاني أكبر قطيع من بقر البحر يف

نجوة بولثامة" وهير "بولثامة" وهير "شتية" وهير "بوعمامة" مناطق محميات بحرية، "اعالن الهيرات 

% من المساحة 21 ىلعأي ما يزيد  2017عام  2كم 1,603فقد زادت مساحة المناطق البحرية المحمية إلى

( %10حفظ )لمملكة للبحرين متجاوزة "أهداف أيشي للتنوع الحيوي" الرامية إلى  الكلية للمياه اإلقليمية

  .2020على األقل من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 

  

من بقر البحر في العالم بعد البحرين تضم ثاني أكبر قطيع  في العالم السقطرى البحرين تحتضن اكبر تجمع لغراب البحر

 بقرة بحر ١٥٠٠استراليا بنحو

 

البحرين األولى على مستوى منطقة الخليج العربي في تبني إدارة بعض مناطقها الساحلية وفق نهج  دتع

في محمية الهيرات  النظم اإليكولوجية لتعزيز حفظ التنوع الحيوي واستخدامه المستدام بصورة عادلة ممثالً 

تي تم تسجيلها في قائمة مواقع التراث العالمي البولثامة وهير شتية وهير بوعمامة ونجوة بولثامة( ال)هير 

م وذلك بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ من جانب، والحفاظ على 2013عام 

فير فرص عمل جديدة. ة وتوالموروث الثقافي لصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ عبر تنشيط السياحة البيئي

كما تم إعادة تأهيل الموائل المتدهورة كمهاد الحشائش البحرية والشعاب المرجانية عن طريق استزراع 

المرجان الحي، وإقامة شعاب صناعية واستزراع أشجار القرم لزيادة المخزون السمكي وبما يضمن 

ملكة بتنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة المكما قامت إستدامة مصادر الرزق لشريحة الصيادين المحليين. 

 هأو تداول الروبيان في المياه اإلقليمية للمملكة الخاص بحظر صيد 2017لعام  27البحرين وآخرها قرار 

  ه لمدة ستة شهور عوضاً عن أربعة شهور حفاظاً على المخزون.أو بيع
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خطة العمل الوطنية لمملكة البحرين من جانب آخر تم االنتهاء من تحديث استراتيجية التنوع الحيوي و

( التي حوت تدابير إدارية وتشريعية وتنظيمية لمواجهة التهديدات التي يواجهها التنوع 2016-2021)

عمليات الجرف والردم وظهور األنواع الغريبة الحيوي في البيئة بشكل عام والبحرية بشكل خاص، وأهمها 

يد مناطق النمو الحضري مستقبالً أمراً بالغ األهمية الستدامة ويشكل تحدالغازية وتنظيم الصيد البحري. 

 التنمية في جزر البحرين والحفاظ على الموارد الطبيعية.

 

 

 

 

 

  مةهمجزر صغيرة وموائل 

نها تحوي العديد من فإمحدودية موارد األراضي في البحرين وطبيعتها الصحراوية،  على الرغم من أن

كمواقع العيون )الينابيع( الطبيعية وبساتين النخيل ومستنقعات القصب  مةهمالنظم األيكولوجية ال

والصحاري وغيرها. وبالنظر لتنامى الطلب على موارد األراضي تتعرض تلك الموائل للتدهور بفعل 

الضغوط البشرية. فقد أدى تدهور المياه الجوفية إلى تحول بعض األراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. 

كمناطق القرم ة مهمالالرطبة نمو الحضري نحو السواحل مصدر تهديد لألراضي الضحلة وكما أصبح ال

من خلو أراضي المملكة الرغم على ووالمسطحات الطينية ومهاد الحشائش البحرية ومهاد محار اللؤلؤ. 

 إذ ( المتعارف عليها وفقاً لتصنيف المنظمة الدولية لألغذية والزراعة "الفاو" 1.1.15من الغابات )المؤشر 

تنمو بشكل كثيف في منطقة محددة بخليج توبلي "رأس  Avicennia marinaأن أشجار نبات القرم األسود 

ت الدولية كاالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد سند" في محافظة العاصمة، مما حدا ببعض المنظما

هكتار،  437الطبيعية واالتفاقية الدولية للتنوع الحيوي باعتبارها ضمن الغابات. تبلغ مساحة القرم حوالي 

وهي مساحة دون المعايير الدولية الموضوعة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة التي تشترط 

هكتار لتصنيف الغابات، إال أن مملكة البحرين قد عمدت إلى حمايتها وأعلنتها 1000ن مساحة ال تقل ع

( وأصدرت القانون 921موقعاً ضمن قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية )الموقع رقم  1997عام 

برنامجاً  2013بدأت منذ العام قد الذي ينص باعتبار خليج توبلي منطقة محمية. كما  2006لسنة  53رقم 

الستزراع نبات القرم بالتعاون مع شركة نفط البحرين "بابكو". ويشكل تبني نهج النظم األيكولوجية في 

 

قتصادي إدارة النظم البيئية الساحلية وسيلة للحفاظ على إستدامة تلك النظم وخدماتها وتعظيم العائد اال

لمجملها نما إوم األثر البيئي للمشاريع منفردة واالجتماعي وتعزيز رفاه االنسان. ويشكل عدم االكتفاء بتقيي

( ضرورة للتعرف على اآلثارها التراكمية للمشاريع التنموية، SEAبإجراء تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي )

 وتجنبها أو تالفيها.

دة باإلنقراض وموائلها )المؤشر فقد تم تقييم ( مؤشر القائمة الحمراء 15.5.1أما بالنسبة لحماية األنواع المهدَّ

نوعاً من األنواع المهددة باالنقراض في مملكة البحرين باالستناد إلى فئات  23حالة مجموعة مختارة من 

لتحديد وضعها ودرجة خطورة التهديد ( IUCNومعايير القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة )

وجود ستة أنواٍع في البحرين هي اإلقليمي  باالنقراض التي تواجهها. وكانت نتيجة التقييم على المستوى

، وخمسة "معرضة لالنقراض"، ”"مهددة باالنقراض من الدرجة األولى"، وخمسة "مهددة باالنقراض

وأربعة "تحت التهديد"، وواحدة "أقل تهديداً"، وثالثة "غير قابل للتطبيق"، وواحد "غير مقيم". وقد عكست 

ضاغطة تحيط بهذه األنواع المتمثلة في األنواع الغريبة الغازية،  هذه الفئات الواقع المتمثل في ظروف

والصيد الجائر، والتوسع العمراني، واستنزاف المياه الجوفية، والتلوث، وأنشطة التجريف والردم 

وباإلضافة إلى تغير المناخ التي أدت إلى تدهور موائلها وتعرضها لخطر االنقراض وبخاصة على الجزر 

غير  -التابعة ألرخبيل مملكة البحرين -إال أن في الجزر األخرى  ها "جزيرة البحرين"المأهولة وأهم

المأهولة بالسكان أساساً ظلت محتفظة بتنوع حيوي غني ووفير ومتوازن، كما هو الحال في جزر حوار 

 وغيرها. 

( المتعلقة 2016-2021مؤخراً، تم االنتهاء من تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمملكة البحرين )

وقد حوت االستراتيجية تدابير إدارية وتشريعية  ،وهي قيد االعتماد من قبل الحكومة، بالتنوع الحيوي

وتنظيمية من المؤمل أن تساهم في حشد الجهود في حماية التنوع الحيوي بالمملكة والتصدي للتهديدات التي 

قانون رقم  2011التنوع الحيوي في البيئة البحرية بشكل خاص. وقد أصدرت البحرين في عام  يواجهها

( الذي نص على الموافقة على االنضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية 2)

سم العادل والمنصف المتعلقة بالتنوع االحيائي، وبروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقا

نوعاً من النباتات الطبية التي من الممكن الوصول  81للمنافع الناشئة عن استخدامها حيث تحوي البحرين 

 مارواجاً، يرافقه يلقيانالطب الشعبي واألدوية الشعبية اليزال لها واستغاللها على نطاٍق تجاري مربح، 

وحالياً البروتوكول على أجندة برنامج عمل الحكومة متفرد يستوجب الصون والحماية.  اً ثقافي اً موروث

أيضاً وفي ذات السياق مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  للمصادقة عليه. كما تعمل المملكة

في بناء القدرات المتعلقة بالوصول للمواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها، وتفرض 

على استيراد األصول الوراثية لضمان حقوق الدول المصدرة وتتيح للدول األخرى إمكانية  شتراطاتاال
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قتصادي إدارة النظم البيئية الساحلية وسيلة للحفاظ على إستدامة تلك النظم وخدماتها وتعظيم العائد اال

لمجملها نما إوم األثر البيئي للمشاريع منفردة واالجتماعي وتعزيز رفاه االنسان. ويشكل عدم االكتفاء بتقيي

( ضرورة للتعرف على اآلثارها التراكمية للمشاريع التنموية، SEAبإجراء تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي )

 وتجنبها أو تالفيها.

دة باإلنقراض وموائلها )المؤشر فقد تم تقييم ( مؤشر القائمة الحمراء 15.5.1أما بالنسبة لحماية األنواع المهدَّ

نوعاً من األنواع المهددة باالنقراض في مملكة البحرين باالستناد إلى فئات  23حالة مجموعة مختارة من 

لتحديد وضعها ودرجة خطورة التهديد ( IUCNومعايير القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة )

وجود ستة أنواٍع في البحرين هي اإلقليمي  باالنقراض التي تواجهها. وكانت نتيجة التقييم على المستوى

، وخمسة "معرضة لالنقراض"، ”"مهددة باالنقراض من الدرجة األولى"، وخمسة "مهددة باالنقراض

وأربعة "تحت التهديد"، وواحدة "أقل تهديداً"، وثالثة "غير قابل للتطبيق"، وواحد "غير مقيم". وقد عكست 

ضاغطة تحيط بهذه األنواع المتمثلة في األنواع الغريبة الغازية،  هذه الفئات الواقع المتمثل في ظروف

والصيد الجائر، والتوسع العمراني، واستنزاف المياه الجوفية، والتلوث، وأنشطة التجريف والردم 

وباإلضافة إلى تغير المناخ التي أدت إلى تدهور موائلها وتعرضها لخطر االنقراض وبخاصة على الجزر 

غير  -التابعة ألرخبيل مملكة البحرين -إال أن في الجزر األخرى  ها "جزيرة البحرين"المأهولة وأهم

المأهولة بالسكان أساساً ظلت محتفظة بتنوع حيوي غني ووفير ومتوازن، كما هو الحال في جزر حوار 

 وغيرها. 

( المتعلقة 2016-2021مؤخراً، تم االنتهاء من تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمملكة البحرين )

وقد حوت االستراتيجية تدابير إدارية وتشريعية  ،وهي قيد االعتماد من قبل الحكومة، بالتنوع الحيوي

وتنظيمية من المؤمل أن تساهم في حشد الجهود في حماية التنوع الحيوي بالمملكة والتصدي للتهديدات التي 

قانون رقم  2011التنوع الحيوي في البيئة البحرية بشكل خاص. وقد أصدرت البحرين في عام  يواجهها

( الذي نص على الموافقة على االنضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية 2)

سم العادل والمنصف المتعلقة بالتنوع االحيائي، وبروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقا

نوعاً من النباتات الطبية التي من الممكن الوصول  81للمنافع الناشئة عن استخدامها حيث تحوي البحرين 

 مارواجاً، يرافقه يلقيانالطب الشعبي واألدوية الشعبية اليزال لها واستغاللها على نطاٍق تجاري مربح، 

وحالياً البروتوكول على أجندة برنامج عمل الحكومة متفرد يستوجب الصون والحماية.  اً ثقافي اً موروث

أيضاً وفي ذات السياق مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  للمصادقة عليه. كما تعمل المملكة

في بناء القدرات المتعلقة بالوصول للمواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها، وتفرض 

على استيراد األصول الوراثية لضمان حقوق الدول المصدرة وتتيح للدول األخرى إمكانية  شتراطاتاال
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الوصول للموارد الجينية بما في ذلك المنتوجات الزراعية والثروات السمكية البحرية وتلك المستزرعة 

سايتس التي  وفق ضوابط مسبقة. كما تراقب المملكة تجارة االحياء المعرضة لالنقراض تنفيذاً إلتفاقية

 . 2012المملكة عامصادقت عليها 

أما بالنسبة للقطاع الزراعي فعلى الرغم من وقوع مملكة البحرين في حزام المناطق الجافة فقد ُعرفت 

تاريخياً بجزيرة المليون نخلة بفضل وفرة المياه الجوفية العذبة التي تدفقت على مر العصور عبر العيون 

ر أنه ومنذ آواخر القرن الماضي وبفعل الزيادة السكانية والتنمية االقتصادية وزيادة الطبيعية براً وبحراً. غي

الطلب على المياه شهدت المياه الجوفية تدهوراً كماً ونوعاً، مما أثر على القطاع الزراعي في المملكة الذي 

ية وتناقصها بفعل بدوره يواجه العديد من التحديات منها المناخ الجاف، وصغر مساحة األراضي الزراع

النمو العمراني، وتراجع نسبة المزارعين البحرينين إلى مجموع السكان نتيجة استقطابهم من قبل القطاعات 

األخرى األمر الذي أدى إلى تناقص العمالة الوطنية الزراعية وتقلص األراضي الزراعية المنتجة.  غير 

تعظيم الدولة الستغالل االراضي الصالحة للزراعة ز( على  – 9أن دستور مملكة البحرين أكد في مادته )

الثروات “( وعلى أن 11، فيما أكدت المادة )(2بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين )هدف 

وعلى الرغم من أن  .الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها

نسبة ضئيلة جداً من القوى العاملة في البحرين إال ان المبادرة  ال يشكلون سوى المزراعين البحرينين

للقطاع الزراعي رغبة في مضاعفة اإلنتاجية الزراعية  الزراعي أولت أهمية كبرى الوطنية لتنمية القطاع

عرض وبالتالي دخل صغار المزارعين وال سيما النساء. حيث خصصت إحدى الحدائق العامة في البحرين ل

منتجات المزارعين بسوق سمي "سوق المزارعين"، تطور ليصبح سوقاً دائماً في منطقة هورة عالي، كما 

(.  كما 2.4و 2.3عمدت الى تسهيل وصول المزارعين لألسواق وحصولهم على الفرص التسويقية )غاية 

الحصول على  (، وتيسير2تم تخفيض أو إلغاء لمعظم أشكال إعانات الصادرات الزراعية )مقصد ب.

المعلومات عن األسواق واالحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها )مقصد 

( فيما تقوم تمكين بدعم مدخالت االنتاج والتوسع في الزراعات الحديثة وبخاصة الزراعة المحمية 2ج.

( والتركيز 2ة األبحاث الزراعية )مقصد أ.بدون تربة للحفاظ على البيئة ومواردها المحدودة، بجانب زياد

(، وتعزز القدرة على التكي ف مع تغير 2على اإلبتكار، وزيادة اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي )الهدف 

( ومواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث 14المناخ )الهدف 

 (.2.4و 2.3)مقصد 

 

 

 

 

 مبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعيإطار: ال
تم إطالق المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بدعم من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

بالتعاون مع شئون الزراعة في البحرين. المبادرة غير ربحية تستهدف  عاهل البالدقرينة  آل خليفة إبراهيم

إعادة ازدهار القطاع الزراعي والحفاظ على مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وتوسعة الرقعة 

الخضراء في مملكة البحرين وتذليل معوقات تنمية هذا القطاع والتوسع باستخدام التقنيات الزراعية 

ف المبادرة أيضاً إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيع القطاعين العام والخاص على الحديثة. تهد

كما تنظم  .االستثمار الزراعي، واحياء االسواق الزراعية التي تسوق منتجات المزارعين البحرينين

زراعية المبادرة سنويا معرض البحرين الدولي للحدائق لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات ال

 (. 2)مقصد أ.وإنشاء شراكات تجارية جديدة بين المؤسسات الزراعية المحلية والدولية 
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 .  ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة 6.  5
     

   ضمان وجود انماط استهالك وانتاج مستدامة.
 

 

            اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي للتغير المناخي وآثاره.

 

، وإعادة تنظيمها وتوجيهها للفئات األكثر إحتياجاً خطوة اتشكل مراجعة سياسات دعم الطاقة والمياه وغيره

همة في مجال تحقيق أنماط أستهالك مستدامة، ورفع كفاءة أستخدام الموارد، والحفاظ على الصحة والبيئة. م

ة وبرامج تربوية تحث على اإلستخدام ويتطلب النجاح في ذلك والتوسع فيه إستراتيجية للتوعية الجماهيري

 الرشيد للموارد الطبيعية، وسياسات تركز على أنماط اإلنتاج واإلستهالك المستدام.

يسعى المجلس األعلى للبيئة من خالل البرامج واألنشطة التي ينف ذها للحفاظ على البيئة وصيانة مواردهـا و

شرائح المجتمع مدركاً أهمي ة الشراكة  لكافة البيئية بين الطبيعية، إلى رفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثق

المجتمعية ودورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة العادلة وتغيير أنماط السلوك والعادات السلبية في 

 التعامل مع البيئة.  

المخلفات في الدول الجزرية الصغيرة النامية تحدياً كبيرا أمام اإلدارات البلدية لما يتطلبه من إدارة  وتشكل

سليمة ومستدامة خاصة مع إستمرارية الطمر. ويشكل نظام اإلدارة المتكاملة للمخلفات مخرجاً يتوافق مع 

ا الترشيد والفرز من المصدر يتطلب رفع الوعي المجتمعي بقضاينه أأهداف التنمية المستدامة، غير 

ً ومؤسسياً، وتبني سياسات التدوير والتحفيز االقتصادي،  والتدوير، كذلك توفير البيئة المواتية تشريعيا

ً تنفيذ برنامـج رفع كفاءة استخدام ووضع مواصفات صناعية تحكم جودة المنتجات المصنعة.  ويتم حاليا

ا ساعد تكييف األسواق المركزية في الحد من تلف المواد الغذائية الموارد والطاقة في المباني الحكومية. فيم

 وبالتالي التقليل من الهدر الغذائي.

وتشمل االجراءات السابقة البعد المتصل بنمط االستهالك المستدام، الذي تعمل مملكة البحرين على تبنيه 

ق عملية تبين كيفية تطبيق ضمن برامجها الوطنية، حيث قام المجلس األعلى للبيئة بوضع خارطة طري

برامج اإلطار العشري لإلنتاج واإلستهالك المستدام واالستفادة من الفرص المتاحة فيه، ويعمل المجلس 

 (. 12)الهدف  .حالياً مع الجهات ذات العالقة بالدولة على إطالق المشروع األول لإلطار

12

13

 

وتم إصدار "الدليل االسترشادي لتقييم  10امةكما بدأت المملكة بتبني مفاهيم المباني واإلنشاءات المستد

للمصممين والمالك والمكاتب االستشارية بشأن  المباني الخضراء" الذي يحوي معايير كمرجعية استرشادية

تطبيق انظمة المباني الخضراء، رغبة في نشر الوعي باستخدام تقنيات البناء المستدام وضمان حياة بيئية 

مبادئ االستدامة والترشيد واالرتقاء بالبيئة. وتم تطبيق مبادرة  إلىوصحية أفضل لألجيال القادمة تستند 

في المباني الجديدة لمختلف الوزارات  2010ستدامة كاستراتيجية عمل منذ عام المباني الخضراء الم

والمؤسسات الحكومية التي تقوم وزارة األشغال بتصميمها واالشراف على تنفيذها أو صيانتها. وبحسب 

االحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج اإليجابية في خفض ما ال يقل عنه 

% في معدالت 35% في تكاليف التشغيل والصيانة، وخفضاً قدره 15% في استهالك الكهرباء والماء، و30

 .% من المخلفات اإلنشائية75% إلى 50االنبعاثات الكربونية، وقللت بنسبة 

 تأثير المناخ على البحرين 

إن مم المتحدة بشأن تغير المناخ، فوفق "تقرير البالغ الوطني الثاني" لمملكة البحرين المقدم إلى اتفاقية األ

البالغ الوطني ) البحر% من يابستها جراء ارتفاع مستوى سطح 11تغير المناخ يهدد البحرين بغمر حوالي 

مع احتمال خسارة أراضيها الساحلية والمنخفضة ما سيعرض مدنها الساحلية ومنشآتها  11(2012الثاني، 

كما سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر أيضاً  .الحيوية المكلفة أصالً على طول المناطق الساحلية للغمر

ية. كذلك إلى حدوث ضغوط إضافية على موارد المياه الجوفية بسبب غزو مياه البحر لخزانات المياه الجوف

يشكل تغير المناخ تهديداً محتمالً على الصحة العامة بفعل تكرار وشدة موجات الغبار المصاحبة لموجات 

الجفاف إثر تناقص الهطول المطري، وزيادة التعرض لدرجات الحرارة الشديدة، وإحتمالية تغير ديناميات 

غذاء والمياه والتي من المحتمل أن تصيب ناقالت األمراض، وزيادة حاالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بال

السكان وبخاصة كبار السن، والمرضى واألطفال. أضف إلى ما سبق قد يؤدي تغير المناخ إلى تدهور 

األمن المائي والغذائي بما يحمله من آثار متوقعة على التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ومزارع التمور 

المرجانية، وأشجار القرم، والطيور المهاجرة. خاصة وأن هناك وغيرها؛ فضالً عن آثاره على الشعاب 

                                                             
يئة يتم األخذ في االعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية املباني الخضراء مباني صديقة للبتعتبر  10

 واملواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على
ق منظومة متكاملة من اإلجراءات والحلول من شأنها تقليل استهالك الطاقة والحد ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خالل تطبي

البيئة من االنبعاثات امللوثة للبيئة، واختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع االعتماد على املصادر الطبيعية املحلية املتجددة دون اإلضرار ب
 .الفتراض ي له لرفع اإلنتاجية ودعم االقتصاد الوطنيلتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر ا

11 
http://www.sce.gov.bh/Media/Downloads/reports/pdf/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%
20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf 
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وتم إصدار "الدليل االسترشادي لتقييم  10امةكما بدأت المملكة بتبني مفاهيم المباني واإلنشاءات المستد

للمصممين والمالك والمكاتب االستشارية بشأن  المباني الخضراء" الذي يحوي معايير كمرجعية استرشادية

تطبيق انظمة المباني الخضراء، رغبة في نشر الوعي باستخدام تقنيات البناء المستدام وضمان حياة بيئية 

مبادئ االستدامة والترشيد واالرتقاء بالبيئة. وتم تطبيق مبادرة  إلىوصحية أفضل لألجيال القادمة تستند 

في المباني الجديدة لمختلف الوزارات  2010ستدامة كاستراتيجية عمل منذ عام المباني الخضراء الم

والمؤسسات الحكومية التي تقوم وزارة األشغال بتصميمها واالشراف على تنفيذها أو صيانتها. وبحسب 

االحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج اإليجابية في خفض ما ال يقل عنه 

% في معدالت 35% في تكاليف التشغيل والصيانة، وخفضاً قدره 15% في استهالك الكهرباء والماء، و30

 .% من المخلفات اإلنشائية75% إلى 50االنبعاثات الكربونية، وقللت بنسبة 

 تأثير المناخ على البحرين 

إن مم المتحدة بشأن تغير المناخ، فوفق "تقرير البالغ الوطني الثاني" لمملكة البحرين المقدم إلى اتفاقية األ

البالغ الوطني ) البحر% من يابستها جراء ارتفاع مستوى سطح 11تغير المناخ يهدد البحرين بغمر حوالي 

مع احتمال خسارة أراضيها الساحلية والمنخفضة ما سيعرض مدنها الساحلية ومنشآتها  11(2012الثاني، 

كما سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر أيضاً  .الحيوية المكلفة أصالً على طول المناطق الساحلية للغمر

ية. كذلك إلى حدوث ضغوط إضافية على موارد المياه الجوفية بسبب غزو مياه البحر لخزانات المياه الجوف

يشكل تغير المناخ تهديداً محتمالً على الصحة العامة بفعل تكرار وشدة موجات الغبار المصاحبة لموجات 

الجفاف إثر تناقص الهطول المطري، وزيادة التعرض لدرجات الحرارة الشديدة، وإحتمالية تغير ديناميات 

غذاء والمياه والتي من المحتمل أن تصيب ناقالت األمراض، وزيادة حاالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بال

السكان وبخاصة كبار السن، والمرضى واألطفال. أضف إلى ما سبق قد يؤدي تغير المناخ إلى تدهور 

األمن المائي والغذائي بما يحمله من آثار متوقعة على التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ومزارع التمور 

المرجانية، وأشجار القرم، والطيور المهاجرة. خاصة وأن هناك وغيرها؛ فضالً عن آثاره على الشعاب 

                                                             
يئة يتم األخذ في االعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية املباني الخضراء مباني صديقة للبتعتبر  10

 واملواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على
ق منظومة متكاملة من اإلجراءات والحلول من شأنها تقليل استهالك الطاقة والحد ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خالل تطبي

البيئة من االنبعاثات امللوثة للبيئة، واختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع االعتماد على املصادر الطبيعية املحلية املتجددة دون اإلضرار ب
 .الفتراض ي له لرفع اإلنتاجية ودعم االقتصاد الوطنيلتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر ا

11 
http://www.sce.gov.bh/Media/Downloads/reports/pdf/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%
D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%
20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf 
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ً ستة عشر موئالً بحري ً ست منها تعتبر نظم ا ذات أولوية ألي إجراءات الحقة تتعلق بالتكيف مع تغير  ا

المناخ، هي مناطق الطحالب، والشعاب المرجانية، والمحار، واألعشاب البحرية، والقرم، والمناطق 

 .عات المالحة والكثبان الساحليةالطينية، والمستنق

ويمثل توفير التمويل الالزم لبرنامج التصدي لتغيرات المناخ عنصًرا حاسًما في التصدي للتخفيف من اآلثار 

السلبية لهذه الظاهره على البحرين لتمكينها من خفض االنبعاثات في القطاعات األكثر أنبعاثاً من الغازات 

ية المشتركة ولكن المتباينة بحسب قدرات كل دولة والمنصوص عليها في اتفاقية الدفيئة وفقًا لمبدأ المسؤول

األمم المتحدة بشأن تغير المناخ. حيث يتعين على البلدان المتقدمة توفير موارد مالية لمساعدة البلدان النامية 

الخاصة بدعم  11والمادة  (GCF) المتعلق بإنشاء صندوق المناخ CP.161 )منها البحرين( بموجب قرار 

 المشاريع والبرامج والسياسات وغيرها من األنشطة في البلدان النامية األعضاء في االتفاقية. 

انخفاض انبعاثات البحرين من الغازات الدفيئة أو غازات االحتباس الحراري والتي بلغت  من رغمعلى الو

ً جيجا جرام 22,374 % من مجمل 0.1وتشكل أقل  2000من ثاني أكسيد الكربون المكافىء في عام  ا

وقعت على إتفاق باريس بشأن نها كانت من الدول السباقة التي قد فإاالنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، 

في تقرير المساهمات الوطنية المحددة في مجالي  NDCs، وقدمت إلتزاماتها الوطنية 2016المناخ في 

ً بإعداد بالغها الوطني الثالث. هذا وقد تم إدخال قضية تغير المناخ في  التكييف والتخفيف؛ وتقوم حاليا

القطاعات وبما يمكنها من رفع قدراتها لمواجهة تغير المناخ تكيفاً وتخفيفاً. ويشمل جميع السياسات الوطنية ل

ن تكون السواحل وما عليها من منشآت وقطاعات تنموية أكثر أمناً وصموداً إتجاه تهديد إرتفاع ذلك مراعاة أ

 وغيرها.  مستوى سطح البحر، فضالً عن رفع كفاءة الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة
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 . الخاتمة6
الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى التقدم  تقريرال استعرض

 التنمية مجال في والتحديات المتحققة اإلنجازاتأبرز و 2030المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

ا الستخالص في كل مجال من المجاالت التي تناوله والبيئية واالجتماعية االقتصادية بأبعادها المستدامة

ً والدروس والعبر  ً تسليط الضوء على قصص النجاح لتكرارها أو التوسع فيها وطنيا عالمياً. و وإقليميا

ووضع المملكة على الطريق  ثمارها، قطف من مكنها ماعقود في تنفيذ جهودها التنموية  ومنذبدأت  البحرين

 .المستدامة التنمية أهدافالسليمة لتحقيق  يةالمؤسس الترتيباتو األجهزة،أدوار  تحديدالصحيح مستفيدة من 

عملية إعداد التقرير الوطني في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات العامة والخاصة،  ساعدت

. ومقاصدها ،2030التنمية المستدامة  هدافومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية؛ والتعريف بأ

جميع القطاعات،  في األهداف توطين فيكما سهل التنظيم المؤسسي من وجود اللجنة الوطنية للمعلومات 

 التنمية أهداف لمؤشرات الشبكية البوابة إلطالق استعداداً جمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها بوالبدء 

بذلك نظاماً للرصد واإلبالغ  ةً مؤسس لالستدامةتقارير ب مترافقة واالبالغ والتخطيط للمتابعة كأداة المستدامة

 .كافة عن تلك المؤشرات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين الشركاء

ضروري وهام  أمرُ التنمية المستدامة  هدافمن خالل عملية إعداد هذا االستعراض أن رفع الوعي بأ تبين

إدراجها في المناهج الدراسية  عبرويتطلب النجاح به العمل على عدة محاور أهمها قطاع التربية والتعليم 

نيط به أبمراحلها ومستوياتها. واآلخر عبر قنوات األعالم وبالتعاون مع مركز االتصال الوطني والذي 

مع منظمات األمم المتحدة وبرامجها العاملة  بالتعاون، 2030مهمة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة 

في البحرين وخارجها. المحور الهام اآلخر يشمل أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني 

والبرلمانيين والمجالس المحلية والمرأة والشباب لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وخلق الملكية لدى 

 ال يتخلف أحد خلف ركب التنمية. ضمان أنل استثناءجميع فئات المجتمع ودون 

يواجه مملكة البحرين ويهدد قطاعات عدة فيها، فمواردها  كبيرتحٍد  يمثلالتقرير على أن تغير المناخ  يؤكد

% من سكان البحرين، 98نحو  فيها يتركزالمائية والزراعية وتنوعها الحيوي، ومنشآتها الساحلية التي 

الً ستتأثر سلباً بتغير المناخ؛ األمر الذي سيؤثر على األمن المائي والغذائي ويشكل وبنيتها التحتية المكلفة أص

، وتؤكد 2015تهديداً للصحة ومسعى المملكة لتحقيق التنمية المستدامة. والمملكة ملتزمة باتفاق باريس 

الدول  كينتم ”بشأن 2016على مخرجات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

، وتعبئة الموارد من جميع المصادر من أجل تنفيذ 2030الجزرية الصغيرة النامية من جني ثمار خطة عام 

أعمال أديس  وجدول ،دعو إلى تعزيز هذا التعاونيي ذمسار ساموا تنفيذاً فعاالً، ومعالجة مواطن ضعفها، ال

 .2030 لعام المستدامة التنمية خطة لتنفيذ تمويل مصادر تأمين إلى يهدف الذيأبابا 


