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2030أهداف التنمية المستدامةمن -14الهدف

حفظ المحيطات والموارد البحرية واستخدامها عىل نحو "
"مستدام لتحقيق التنمية المستدامة



ي المائة عىل األقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع ال10حفظ (: "5-14)الغاية 
 
قانون ف

 إل أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول 
ً
، واستنادا ي والدولي

"2020الوطئ 

الغاية 
(

1
4

-
5)

نطاق المناطق المحمية مقابل (: "1-5-14)المؤشر 
"  المناطق البحرية



الساحلية البحرية و محدودية الرقعة الجغرافية للمملكة، إال أن بيئتها 
ت بتنوع حيوي ذو أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية و  ثقافية عىل تمب  

 ،  1455عن ال يقل وضمت بيئتها ما الصعيدين اإلقليمي والدولي
ً
نوعا

بيئات وأهمها التصنيفية والموائل من المجموعات من الكائنات الحية 
الكربون األزرق

محميات، أي ما يزيد 6البحرية يبلغ عدد المحميات الطبيعية 
مملكة للمن المساحة الكلية البحرية للمياه اإلقليمية% 21عن 

ي للتنوع الحيوي"متجاوزة 
%  10الرامية لحفظ " أهداف أيشر

2020عىل األقل من المناطق الساحلية والبحرية بحلول 

نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق(: "1-5-14)المؤشر 
"  البحرية

بالرغم من الجهود المبذولة الستدامة الموارد، إال أن محدودية 

يط الس احىلي المساحة، وتركز السكان والنشاطات التنموية عىل الشر

 عىل خدمات النظم البيئية الساحلية فيؤثر 
ً
عىل استدامة تسبب ضغطا

ي وما يتبعه من آثار اقتصادية و 
 
اجتماعةالمخزون السمكي واألمن الغذائ

، أصدرت  ي
ي حفظ التوازن البيئ 

 
وألهمية التنوع الحيوي ودوره ف

بشأن اعتبار جزر حوار والبحر األقليمي 1996لعام 16المملكة قرار 
المحيط بها أول منطقة محمية طبيعية بحرية، حيث تتواجد عليها 
ي العالم لغراب البحر السوقطري، ويجوب مياهها 

 
أكبر مستعمرة ف

ي العالم 
 
ي أكبر قطيع من بقر البحر ف

 
اإلقليمية جزء من ثائ

ي 
 
ي الرطبة ذات 1997العام ف

انضمت المملكة ِإل اتفاقية األراض 
،(رامسار)األهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية 

خليج توبىلي ومحمية جزر حوار موقعان محمية بأن وأعلنت 
ي الرطبة ذات األهمية 

الدوليةضمن قائمة األراض 



تأهيل الموائل المتدهورة كمهاد الحشائش البحرية تم إعادة
راع المرجان  وإقامة شعاب الحي والشعاب المرجانية عن طريق اسب  

صناعية

، ي   شتد وع األرياف الصناعية لزيادة المخزون السمكي يتم و مشر
راع أشجار القرم  ي 2013منذ اسب  

ي محميئ 
 
بشكل موسمي ومنتظم ف

ة خالل شتلة 1512وتم زراعة دوحة عراد وخليج توبىلي  -2013الفب 
2014

ي للمناطق المناطق إدراج 
 
وع التخطيط المكائ ي مشر

 
المحمية ف

ي 
 
 للمخطط العمرائ

ً
2030الساحلية والبحرية وفقا

اتيجية وخطة العمل  ة الوطنيتم االنتهاء من تحديث االسب 

ي حوت تدابب  إدارية (2021-2016)الحيويالمتعلقة بالتنوع 
الئ 

ي يواجهها ا
يعية وتنظيمية لمواجهة التهديدات الئ  لتنوع وتشر

ي البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خ
 
اصالحيوي ف

وة البح رية قامت المملكة بتنظيم صيد واستغالل وحماية البر

ي 2017لعام 27بإصدار قرار 
 
يمية المياه األقلبحظر صيد الربيان ف

 عن أرب
ً
عة شهور للمملكة أو تداوله أو بيعه لمدة ستة شهور عوضا

 عىل المخزون
ً
حفاظا

ي 
 
ي ف ي إدارة تعد البحرين األول عىل مستوى منطقة الخليج العرئر

 تبئ 
ز حفظ يز تعلبعض مناطقها الساحلية وفق نهج النظم اإليكولوجية
ي التنوع الحيوي واستخدامه المستدام بصورة عادلة

 
المتمثلة ف

ة من محمية  ي الفب 
 
ات ف ي 2014-2012الهب 

 
ي تم تسجيلها ف

 
، والالئ

اث العالمي عام  الحفاظ عىل مكونات ، بهدف 2013قائمة مواقع الب 
الشعب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ، ومنها الحياة الفطرية 

ي لصناعة وتجارة استخراج اللو 
 
ؤلؤالحفاظ عىل الموروث الثقاف

نطاق المناطق المحمية مقابل (: "1-5-14)المؤشر 
"  المناطق البحرية



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤشر

(1-5-14)المؤشر 

للبيئةيتبع المجلس األعىلالمؤشر •

 لعدم توفر معلتعذر •
ً
ومات موثوقة احتساب المؤشر بالصيغة الحالية نظرا

ي  Key Biodiversityمناطق التنوع الحيوي الرئيسية المصدر حول 
 
ف

الرغم من البحرين لتتم مقارنتها مع مساحة المحميات الطبيعية، وعىل
ذلك كله إال أن للمملكة بصماتها ملحوظة فيما يخص المحميات

ي حفظ وصون التنوع الحيوي، لذلك ارتأين
 
ا استعراضهاالطبيعية ودورها ف



2030أهداف التنمية المستدامةمن -15الهدف

ية وترميمها وتعزيز استخدامها " حماية النظم اإليكولوجية البر
عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
ي وعكس مساره، ووقف فقدان 

التصحر، ووقف تدهور األراض 
ي  "التنوع البيولوجر



ية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة كفالة حفظ وترميم "(: 1-15)الغاية  النظم اإليكولوجية البر
ي الجافة، وكفالة استخدامها عىل

ي الرطبة والجبال واألراض 
الداخلية وخدماتها، وال سيما الغابات واألراض 

ي االتفاقات الدولية، بحلول 
 
امات المنصوص عليها ف  لاللب  

ً
"2020نحو مستدام، وذلك وفقا

الغاية 
(

1
5

-
(:  1-1-15)المؤشر (1

مساحة الغابات "
كنسبة من مجموع 
ي المملكة من الغاب" مساحة اليابسة

ات بالرغم من خلو أراض 
رم المتعارف عليها إال أن أشجار نبات الق

 ل
ً
تصنيف األسود تعتبر ضمن الغابات وفقا

لي الدوبعض المنظمات الدولية كاالتحاد 
لصون الطبيعة والموارد الطبيعية 
واالتفاقية الدولية للتنوع الحيوي 

(:  2-1-15)المؤشر 
نسبة المواقع الهامة "

ي تجسد التنوع 
الئ 

ي لليابسة والمياه  البيولوجر
ي تشملها 

العذبة والئ 
المناطق المحمية، 
بحسب نوع النظام 

ي  " اإليكولوجر



الغاية 
(

1
5

-
5)

(:  1-5-15)المؤشر 
مؤشر القائمة "

"الحمراء

قيمت حالة مجموعة مختارة من 
 من األنواع المهددة 23

ً
نوعا

ي مملكة البحرين، وقد 
 
باالنقراض ف

ى كانت نتيجة تقييمها عىل المستو 
مهددة "اإلقليمي هي ستة أنواٍع 

، "باالنقراض من الدرجة األول
مهددة باالنقراض"خمسة  ” ،

، أربعة "معرضة لالنقراض"خمسة 
أقل "، وواحدة "تحت التهديد"

 
ً
غب  قابل "، وثالثة "تهديدا
"غب  مقيم"، وواحد "للتطبيق

وع اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التن(: "5-15)الغاية 
، والقيام، بحلول  ي "، بحمياة األنواع المهددة ومنع انقراضها2020البيولوجر



الغاية 
(

1
5

-
6)

عدد (: "1-6-15)المؤشر 
 
ً
ي اعتمدت أطرا

البلدان الئ 
يعية وإدارية وسياساتي ة تشر
لكفالة تقاسم المنافع عىل

"نحو عادل ومنصف

 
 
2011لعام ( 2)ت المملكة قانون رقم صدر أ

والمصادقةينص عىل الموافقةالذي 
وتوكول قرطاجنة المتعلقلنضماملال  بر

ة بالتنوع بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلق
، ي ذ ودخلت المصادقة حب   النفاالبيولوجر

ي مايو 
 
وعىل إثر ذلك أنشأت ، 2012الرسمي ف

غرفة تبادل معلومات السالمة اإلحيائية

ح حول جدوى  قدمت المملكة مسودة مقب 
االنضمام إل بروتوكول ناغويا التكميىلي 
وتوكول قرطاجنة للحصول عىل المو  ارد لبر
نافع الجينية والتقاسم العادل والمنصف للم

الناشئة عن استخدامها

ة، وتعزيز تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيني(: "6-15)الغاية 
 
ً
"السبل المناسبة للوصول إل تلك الموارد، عىل النحو المتفق عليه دوليا



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤشر

المؤشر 
(15-1-1)

ات المؤشر ال ينطبق عىل مملكة البحرين، بسبب خلو المملكة من الغاب•
 لتصنيف المنظمة الدولية لألغذية والزراعة 

ً
، إال أن "الفاو"المتعارف عليها وفقا

ي منطقة محددة بخلي
 
ج توبىلي أشجار نبات القرم األسود تنمو بشكل كثيف ف

"رأس سند"

المؤشر 
(15-5-1)

كوهي المجلس األعىل للبيئة بدرجة أساسيةيتبع • ة مع شؤون مسؤولية مشتر
وة البحري د األنواع ة، تطلب حساب مؤشر القائمة الحمراء معرفة عدالزراعة والتر

 لعدم توفره لج
ً
ميع األنواع المهددة باالنقراض خالل المستقبل القريب، ونظرا

ي م
 
ي األول للقائمة الحمراء ألنواع مختارة ف

ي التقرير الوطن 
 
ملكة البحرين المقيمة ف

فقد تم االكتفاء باألأنواع المهددة باالنقراض( 2017)

المؤشر 
(15-6-1)

كوهي المجلس األعىل للبيئة بدرجة أساسيةيتبع • ة مع الجهات مسؤولية مشتر
وتوكول إ، لكن المملكة الحكومية ذات العالقة ال أنه من لم تصدق بعد عىل التر

ي المستقبل ال
 
قريبالمواضيع المتوقعة عىل أجندة برنامج عمل الحكومة ف


