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2030أهداف التنمية المستدامةمن -11الهدف

ية شاملة للجميع وآمنة " جعل المدن والمستوطنات البشر
"ومستدامةوقادرة عىل الصمود 



فة، كفالة حصول الجميع عىل مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكل(: "1-11)الغاية 
ة، بحلول  "2030ورفع مستوى األحياء الفقير

الغاية 
(

1
1

-
1)

ر الذين يعيشون (: "1-1-11)المؤشر  يير نسبة السكان الحضر
ة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير    أحياء فقير

ر
ف

" الئقة

مملكة هذا المؤشر ال ينطبق عىل مملكة البحرين، حيث ال يوجد بال
ة العشوائيات بحسب التعريف الدول  وه  /ما يسىم باألحياء الفقير

مناطق ال تتوفر فيها خدمات البئر التحتية األساسية
اظ قامت الحكومة بتطوير عدد من األحياء السكنية القديمة للحف

  لها مثل منطقة ح
الة بو ماهرعىل النسيج اإلجتماع  والطابع التاريخر

 إطالق مبادرة 
ً
لتطوير عدد من أحياء محافظة ”فرجان“تم مؤخرا

  
المحرق ذات األرث التاريخر



لوصول توفير إمكانية وصول الجميع إل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل ا(: "2-11)الغاية 
 بتوسيع نطاق النقل العام، مع إيال 

ً
ر السالمة عىل الطرق، وخاصة ء اهتمام إليها ومستدامة، وتحسير

  ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإل 
ر
عاقة خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون ف

"2030وكبار السن، بحلول 

الغاية 
(

1
1

-
2)

نسبة السكان الذين تتوافر لهن وسائل النقل (: "1-2-11)المؤشر 
" العام المناسبة، بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

  حزمة من 
تقوم الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصالت بتبئر

  تهدف إلعادة تخطيط وتنفيذ النقل الجماع  الذك  
السياسات الئ 

  دع
ر
اتيجية الوطنية لجودة الهواء ف م ومن المتوقع أن تساهم االسي 

هذا التوجه



ي الشامل للجميع والمستدام، والقدرة عىل تخطيط وإدا"(: 3-11)الغاية  رة تعزيز التوسع الحضر
  جميع البلدان عىل نحو قائم عىل المشاركة ومتكامل ومستدام، ب

ر
ية ف "2030حلول المستوطنات البشر

الغاية 
(

1
1

-
3)

  (: "1-3-11)المؤشر 
نسبة معدل استهالك األراضر

  
ر
" إل معدل النمو السكان

  لديها هيكل يتيح مشاركة (: "2-3-11)المؤشر 
نسبة المدن الئ 

ية،    تخطيط المناطق الحضر
ر
  عىل نحو مباشر ف

ر
المجتمع المدن

دار بطريقة ديمقراطية
ُ
" ويعمل بانتظام وي

زيادة نسبة هذا المؤشر استدع دفن المناطق الضحلة من 
البحر وإقامة مشاري    ع إسكانية جديدة ومشاري    ع صناعية 

وسياحية حيث ازدادت مساحة اليابسة وتقلصت المساحات 
ة من  2014-2004الزراعية إل النصف خالل الفي 

  
ر
  أرب  ع محافظات ف

ر
وجود مجالس بلدية ف

عئر بهذا المؤشر 
ُ
  ت
مملكة البحرين الئ 



  والطبيع  العالىم  (: "4-11)الغاية 
ر
اث الثقاف "تعزيز الجهود الرامية إل حماية وصون الي 

الغاية 
(

1
1

-
4)

  )نصيب الفرد من مجموع النفقات (: "1-4-11)المؤشر 
ر
ف

ر العام والخاص نفق لصون وحماية وح( القطاعير
ُ
  ت
فظ الئ 

، بحسب نوع   والطبيع 
ر
اث الثقاف اث جميع أصناف الي  الي 

اث) ه مركز الي    وطبيع  ومختلط، وما يعتير
ر
 ثقاف

ً
( العالىم  تراثا

، ومحىل  )ومستوى الحكم    وأقليىم 
، ونوع اإلنفاق (بلدي/وطئر

ونوع التمويل المقدم من القطاع( استثمار/إنفاق تشغيىل  )
عات عينية، وتمويل من القطاع الخاص غير )الخاص  الربخ  تير

("  وبرامج الرعاية

 تتطلع مملكة البحرين الحتساب هذا المؤشر مستقب
ً
ل



  عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين، وانخفاض ك(: "5-11)الغاية 
ر
  تحقيق انخفاض كبير ف

ر
بير ف

  تحدث بس
ة المتصلة بالناتج المحىل  اإلجمال  العالىم  الئ 

بب الكوارث، بما الخسائر االقتصادية المباشر
ر عىل حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيش كير

  ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع الي 
ر
  ظروف ف

ر
ون ف

"2030هشة، بحلول 

الغاية 
(

1
1

-
5)

ر والمفقودين(: "1-5-11)المؤشر  عدد األشخاص المتوفير
ر كل  ة بسبب الكوارث من بير 100000ومن تأثروا مباشر

"  شخص من السكان

ة المتصلة بالناتج (: "2-5-11)المؤشر  الخسائر االقتصادية المباشر
  لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد 

ار الئ  المحىل  اإلجمال  واألضر
  لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

" األعطال الئ 

ان  ينطبقان عىل مملكة البحرين بشكل عامال هذان المؤشر
  تم تشكيلها من قبل وزارة وجود لجنة وطنية 

الداخلية ولمكافحة الكوارث الئ 

فيها المجلس األعىل للبيئة عضو 
 
ً
، تم إعداد خطة طوارئ وطنية لمكافحة االنسكابات النفطية والعمل عليها حاليا
 جار عىل إعداد خطة إدارة المخلفات الصناعية والطبية الخطرة، 

ً
والعمل أيضا

اتيجية الوطنية إلدارة المخلفات ونية ضمن االسي  وخطة تدوير األجهزة االلكي 



الغاية 
(

1
1

-
سبةن(: "1-6-11)المؤشر (6

  للمدن،الصلبةلنفاياتا
الئ 

جمع
ُ
ا تفريغهيجري بانتظام و ت

 
ً
من مجموع عىل نحو كاف، نهائيا

الصلبة للمدن، بحسب النفايات
"المدينة

1997-2016

ر  %94-%95تراوحت بير

امل تعد نسبة مرتفعة، ويتم التع
ات  عير اعتماد االسي 

ً
يجية معها حاليا

فاتالوطنية لإلدارة المتكاملة للمخل
المتوسط (: "2-6-11)المؤشر 

السنوي لمستويات الجسيمات
10PMمثل الفئة )الدقيقة 

  المدن ( 2.5PMو
ر
مرجح )ف

"(حسب السكان

مات التجاوزات لملوثات الجسير تكر 
  جميع محافظات المم

ر
لكةالدقيقة ف

دولة بسبب الطبيعة الصحراوية لل
ابية والحدوث المتكرر للعواصف الي  

والرملية

 عىل 
ً
وضع يعمل المجلس حاليا

اتيجية وطنية لجودة الهوا  ءاسي 

  ذلك عن طريق إيالء اهت(: "6-11)الغاية 
ر
  السلئر  الفردي للمدن، بما ف

مام خاص الحد من األثر البيئ 
ها، بحلول عام "2030لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغير



الغاية 
(

1
1

-
7)

(:  1-7-11)المؤشر 
متوسط حصة المنطقة "

  تمث
ل السكنية بالمدن الئ 

 لالستخدام
ً
فضاء مفتوحا

العام للجميع، بحسب 
العمر والجنس واألشخاص 

"ذوي اإلعاقة

نسبة (: "2-7-11)المؤشر 
  أو 

ر
ضحايا التحرش البدن

الجنس  بحسب العمر، 
والجنس، ووضع األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومكان حدوثه 
 
ً
  عشر شهرا

خالل االثئر
"السابقة

من عدة جوانب إجراءات حازمةاتخذت المملكة 
يع  وجانب التبليغ وال توثيق ومنها الجانب التشر

والجانب التوعوي وجانب والرعاية واإلرشاد

  وجود 
دار إصوتم قانون أحكام األشة بشقه السئر

بشأن الحماية من 2015لسنة ( 17)قانون رقم 
العنف األشي

اتيجية الوطنية لحماية المرأة منوجود  االسي 
الخطة الوطنية و (2015)العنف األشي 

اتيجية نهوض المرأة البحرينية  -2013)السي 
2022)

ة مراكز رعاية تقوم بتوفير أوجه الرعايإنشاء
االجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية

كووبيت بتلوالمعيشية كمركز حماية الطفل 

اء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجم(: "7-11)الغاية  يع توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضر
بحلول ، قةويمكن الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعا

2030"



ر المناطق الحضر "(: أ-11)الغاية  ية دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بير
ية والمناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط التنمي ة الوطنية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضر

"واإلقليمية

الغاية 
(

1
1

أ-
)

  (: "1-أ-11)المؤشر 
  المدن الئ 

ر
نسبة السكان الذين يعيشون ف

 إنمائية مدنية وإقليمية، وتدمج التوقعات السكان
ً
ية تنفذ خططا

"واالحتياجات من الموارد، بحسب حجم المدينة

ألن المملكة تعد ينطبق عىل مملكة البحرين،هذا المؤشر ال 
  المفهوم 

ر
ية بشكل كامل وال يوجد بها قرى ف من الدول الحضر

التقليدي



الغاية 
(

1
1

-
(ب

  تعتمد وتنفذ (: "1-ب-11)المؤشر 
عدد البلدان الئ 

 مع إطا
ً
اتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا ر اسي 

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

  تعتمد (: "2-ب-11)المؤشر 
نسبة الحكومات المحلية الئ 

اتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشي  وتنفذ اسي 
ً
ا

اتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "مع االسي 

  عدد المدن والمستوطنات البشر 2020العمل، بحلول "(: ب-11)الغاية 
ر
ة ف ية ، عىل تحقيق زيادة كبير

  
ر
 متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة ف

ً
  تعتمد وتنفذ سياسات وخططا

استخدام الئ 
  مواجهة الكوارث

ر
، ووضع الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة عىل الصمود ف

للحد من وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث عىل جميع المستويات، بما يتماشر مع إطار ِسنداي
ة من  "2030-2015مخاطر الكوارث للفي 

  اللجنة الوطنية األعىل للبيئة عضو المجلس 
ر
لمكافحة ف

  تم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية، ويتم إدراج الكوارث
الئ 

  اللجنة ومناقشتها بمستوى
ر
جميع االعتبارات ذات العالقة ف

عاٍل، ويتوافق هذا المؤشر مع إطار ِسنداي العالىم  



الغاية 
(

1
1

-
(ج

نسبة الدعم المال  المخصص المقدم إل أقل (: "1-ج-11)المؤشر 
  المستدامة والقادرة عىل 

ر
 لتشييد وتجديد المبان

ً
البدان نموا

  استخدام الموارد باستخدام مواد 
ر
الصمود والمتسمة بالكفاءة ف

"محلية

  إق(: "ج-11)الغاية 
ر
، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية والتقنية، ف

ً
  دعم أقل البلدان نموا

ر
امة المبان

"المستدامة والقادرة عىل الصمود باستخدام المواد المحلية

ير كونها تعتينطبق عىل مملكة البحرين،  هذا المؤشر ال 
ضمن الدول النامية ذات الدخل المرتفع 



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤشر

المؤشر 
(11-6-1)

كة مع وزارة الصحة ووزارة شئ• ون المؤشر تابع للمجلس وهو مسؤولية مشتر
  
البلديات والتخطيط العمران 

رعاية الصحيةتتوفر لدى المجلس بيانات تتعلق بكمية المخلفات الصناعية وال•

المؤشر 
(11-6-2)

ار عن بعد منهجية القياس تعتمد عىل تكامل البيانات المستقاة من االستشع•
 والتقديرات السكانية والطبوغرافيا والقياسات األرضية، وه  غتر م

ً
مكنة حاليا

  
عىل المستوى المؤسسانر

المؤشر 
(11-7-2)

اخلية ال تتوفر لدى المجلس بيانات حول هذا المؤشر وتمت مخاطبة وزارة الد•
  
 
المستوى للحصول عىل البيانات بغرض كتابة التقرير، ويعد هذا المؤشر ف

توفر الثالث والدول غتر ملزمة بتقديم بيانات عنه النعدام المنهجية وعدم
البيانات بشكل دوري


