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2030أهداف التنمية المستدامةمن -13الهدف

"هرثاخ وآلمناالتغير ي عاجلة للتصداءات جرذ إتخاا"



  "(: 1-13)الغاية 
 
  مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية ف

 
تعزيز القدرة عىل الصمود ف

"جميع البلدان، وتعزيز القدرة عىل التكيف مع تلك المخاطر

الغاية 
(

1
3

-
عدد األشخاص المتوفير  والمفقودين (: "1-1-13)المؤش  (1

ة بسبب الكوارث من بير  كل  روا مباش  100000ومن تض 
"شخص

  تعتمد وتنفذ (: "2-1-13)المؤش  
عدد البلدان الئ 

 مع
ً
اتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا اسي 

ة من  -2015إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفي 
2030"

  تعتمد (: "3-1-13)المؤش  
نسبة الحكومات المحلية الئ 

 م
ً
اتيجيات محلية للحد من الكوارث تمشيا ع وتنفذ اسي 
اتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "االسي 



اتيجيات وال"(: 2-13)الغاية    السياسات واالسي 
 
خطط إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ ف

"الوطنية

الغاية 
(

1
3

-
  أبلغت عن وضع أو (: "1-2-13)المؤش  (2

عدد البلدان الئ 
اتيجية/تفعيل سياسة خطة متكاملة تزيد قدراتها عىل/اسي 

ىل التأقلم التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ وتعزز القدرة ع
يئة مع المناخ، والتنمية القائمة عىل انبعاثات غازات الدف

  ذل)المنخفضة عىل نحو ال يهدد إنتاج األغذية 
 
ك وضع بما ف

يد خطط تكيف وطنية، وتقديم مساهمة محددة عىل الصع
، وبالغات وطنية، وتقرير عن المستجدات لفي    

ة الوطئ 
، أو غير ذلك ("  السنتير 



الغاية 
(

1
3

-
3)

  أدمجت التخفيف (: "1-3-13)المؤش  
عدد البلدان الئ 

من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار 
  والثانوي والعال  

 
" المبكر من مناهج التعليم االبتدائ

  أبلغت عن تعزيز (: "2-3-13)المؤش  
عدد البلدان الئ 

ابير قدرتها المؤسسية والهيكلية والفردية عىل تنفيذ تد
" ائيةالتكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والتدابير اإلنم

ية والمؤسسية بشأن التخفي(: "3-13)الغاية  ف من تغير تحسير  التعليم وإذكاء الوع  والقدرات البش 
"المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به



  العام 
 
وع لالمملكةتم تدشير  2007ف المدارس مش 

المنتسبة لليونسكو

  العام 
 
ت 2012-2011الدراس  ف جامعة البحرين بوجود تمير 

الدراسات األولية مقررات ضمن مقرر دراس  30ما ال يقل عن 
  والعليا 

تدامة البيئة والتنمية المسبقضايا تهتم ، والئ 

  برامجها العليا تخصصضمت جامعة الخليج العرئ   
 
ات ف

راع الصحراوي و منهاتتعلق بالبيئة الزراعة بدون تقنيات االسي  
وإدارة الموارد المائية،البيئيةواإلدارة ، تربة

  العام 
 
بية والتعليم2014-2013الدراس  ف قامت وزراة الي 

وع بتدشير   مركز ع بالتعاون م" حاسبة بصمة الكربون"مش 
العلوم والبيئة

إطار عام إعداد يعمل المجلس األعىل للبيئة عىل 
اتيجية التكيف مع تغير المناخ السي 

 يتم العمل
ً
حة والمشاري    ع الممبادراتذ اليتنفعىل حاليا قي 

اءة الطاقة هيئة الطاقة المستدامة والمعنية برفع كفقبلمن 
  
 
  مشاري    ع الطاقة المتجددة ف

 
 مملكة وتشجيع االستثمار ف

البحرين

  أدمجت (: "1-3-13)المؤش  
عدد البلدان الئ 

التخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من 
  
 
أثره واإلنذار المبكر من مناهج التعليم االبتدائ

" والثانوي والعال  

  أبلغت عن (: "2-3-13)المؤش  
عدد البلدان الئ 

تعزيز قدرتها المؤسسية والهيكلية والفردية عىل
ولوجيا تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف ونقل التكن

" والتدابير اإلنمائية

  العام الدراس  
 
طلق 2004-2003ف

ُ
ماجستير البرنامج أ

  جامعة البحرينالمستدامةبتخصص البيئة 
 
ف



  اتفاقية األمم المت(: "أ-13)الغاية 
 
حدة اإلطارية تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو ف

كة لمبلغ قدره  ام بهدف التعبئة المشي   بحلول 100بشأن تغير المناخ من الي  
ً
من 2020بليون دوال سنويا

  سياق إجراءات تخفيفية مجدية وشفاف
 
  التنفيذ، جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، ف

 
ية ف
  أقرب وقت ممك

 
ويده برأس المال ف   حالة تشغيل كامل بي  

 
"نوجعل الصندوق األخض  للمناخ ف

الغاية 
(

1
3

أ-
)

 (: "1-أ-13)المؤش  
ً
 مقَيما

ً
المبلغ السنوي الذي يجمع سنويا

ة من    الفي 
 
بهدف 2025-2020بدوالر الواليات المتحدة ف
ام توفير   

" بليون دوالر100الوفاء بالي 

ي  كونها تعتينطبق عىل مملكة البحرين،  هذا المؤش  ال 
.الناميةضمن الدول 



لمتعلقير  تعزيز اآلليات الالزمة لتحسير  مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالير  ا(: "ب-13)الغاية 
كير  

  ذلك الي 
 
ة النامية، بما ف ، والدول الجزرية الصغير

ً
  أقل البلدان نموا

 
 عىل النساء بتغير المناخ ف

"والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة

الغاية 
(

1
3

-
 والدول الجزرية (: "1-ب-13)المؤش  (ب

ً
عدد أقل البلدان نموا

 ومقدار الدعم الم
ً
 متخصصا

ً
  تتلق  دعما

ة النامية الئ  قدم، الصغير
  ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات تحس

 
ير  بما ف

مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالير  المتعلقير  بتغير 
كير  عىل النساء والشباب والمجتمعات 

  ذلك الي 
 
المناخ، بما ف

"المحلية والمهمشة

، كونها تعتينطبق عىل مملكة المؤش  ال هذا 
ً
ي  ضمن البحرين حاليا

.المرتفعالدول النامية ذات الدخل 

ول يعمل المجلس األعىل للبيئة والهيئة الوطنية للنفط والغاز للحص
  
  معئ 

وع وطئ  عىل دعم مال  من صندوق المناخ األخض  لتمويل مش 
.بالتكيف مع تغير المناخ



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤش 

المؤش  
(13-3-1)

ي يتعاون •
 
بية والتعليم ف المواضيع إدراجالمجلس األعىل للبيئة مع وزارة التر

ي مناهج
 
، غتر أن التعليمالمتعلقة بتغتر المناخ والحد من أثره واإلنذار المبكر به ف

بية .والتعليمالجهة المسؤولة عن تنفيذ المؤشر هي وزارة التر
ي المستوى الثالثهذا •

 
ات،المؤشر يعد ف يم دتقوالدول غتر ملزمة بمن المؤشر

.دوريبيانات عنه النعدام المنهجية وعدم توفر البيانات بشكل

المؤش  
(13-3-2)

ي المستوى الثالثهذا •
 
ات، المؤشر يعد ف يم دتقوالدول غتر ملزمة بمن المؤشر

.دوريبيانات عنه النعدام المنهجية وعدم توفر البيانات بشكل


