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ب وخدمات الرصف الصحي المأمونة، " ضمان توفبر مياه الشر
ن نوعية المياه والحد من التلوث ومعالجة مشكالت شح  وتحسير
المياه وزيادة كفاءة استخداماتها، وإىل حماية وترميم النظم 

ن أساليب إدارة الموارد المائية، وزيادة أوجه  اإليكولوجية وتحسير
التنسيق والتعاون الدوىلي ودعم بناء القدرات وتعزيز مشاركة 
امج ذات الصلة بالمياه  ي األنشطة والبر

ن
المجتمعات المحلية ف

"والرصف الصحي 

2030أهداف التنمية المستدامةمن -6الهدف



الغاية 
(

6-
1)

(:  1-1-6)المؤشر 
نسبة السكان "

المستفيدين من 
ب  خدمات مياه الشر

"المأمونة

2000-2015

%99

2016

%100

ب المأمونة وبتكلفة ميسورة بحلول (: "1-6)الغاية  ضمان حصول الجميع بشكل منصف عىل مياه الشر
"2030العام 



الغاية 
(

6-
(:  1-2-6)المؤشر (2

نسبة السكان "
المستفيدين من 
خدمات الرصف 

الصحي المأمونة، بما 
ي ذلك توفبر مرافق

ن
ف

النظافة الصحية 
وغسل اليدين بالماء 

"والصابون

2000-2014

73-90%

2016

85%

، ضمان حصول الجميع بشكل منصف ومناسب عىل خدمات الرصف2030بحلول العام (: "2-6)الغاية 

ي العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات ا
ن
لنساء الصحي والنظافة الصحية، ووضع نهاية للتغوط ف

ي ظل أوضاع هشة
ن
"والفتيات ومن يعيشون ف



ن نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد ال(: "3-6)الغاية  كيميائية تحسير
 حد، وخفض نسبة مياه المجاري غبر المعالج

ن
ة إىل والمواد الخطرة وتقليل فرص تشب  ها إىل أدن

ة، بحلول عام  "2030النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كببر

الغاية 
(

6-
3)

نسبة مياه الرصف الصحي المعالجة (: "1-3-6)المؤشر 
"بصورة مأمونة إىل إجماىلي مياه الرصف الصحي المولدة

ي تحتوي (: "2-3-6)المؤشر 
نسبة المسطحات المائية الئ 

عىل مياه ذات نوعية جيدة بالمقارنة مع إجماىلي 
"المسطحات المائية



دامه استخالنفايات المعاد نسبة مياه زيادة ←2014-2016
%10.2إىل %7.6من النفايات المعالجة لمياه 

متوسط نسبة مياه الرصف الصحي ← 2000-2016
%99.9=المجمعة المعالجة لمياه الرصف الصحي 

ف الرص لمياه المأمونة نسبة قبول العينات ← 2007-2016
ن الصحي  %99إىل %80بير

اد نسبة مياه الرصف الصحي المعمتوسط ← 2000-2016
، وهي %27.8=الصحي المعالجة استخدامه لمياه الرصف 

منخفضة للغاية

عاد نسبة مياه الرصف الصحي المانخفاض ←2008-2016
إىل %40.5استخدامه لمياه الرصف الصحي المعالجة من 

26.5%

ن ارتفاع ← 2000-2016 المكوناتقيم بعض تراكبر
 الميكروبيولوجية لمياه الرصف الصحي المعالجة ث

ً
نائيا

ي 
ن
 ف
ً
 بمياه الرصف الصحي المعالجة ثالثيا

ً
محطة توبىلي مقارنة

نسبة مياه الرصف الصحي (: "1-3-6)المؤشر 
المعالجة بصورة مأمونة إىل إجماىلي مياه الرصف 

"الصحي المولدة

نسبة مياه الرصف الصحي انخفاض ←2000-2016
مجمعة الصحي الالمعالجة والمرصوفة للبحر لمياه الرصف 

%73.5إىل %79.6من 

2014-2016 النفايات المعالجةانخفاض نسبة مياه
إىل %80.9من النفايات المجمعة والمرصوفة للبحر لمياه 

69.8%

النفايات المعالجة نسبة مياه انخفاض ←2012-2016
%77.3إىل %91.1من النفايات المجمعة لمياه 



ي ت
نطبق الخزانات الجوفية الضحلة هي الحالة الوحيدة الئ 

عىل مملكة البحرين

2006-2016

← العالت طبقة 

ي 
 
 استقرار قيم التوصيل الكهربان

ً
لقيم بسيطذب تذب+ نسبيا

ن الص+ المقياس اللوغاريتمي  اكبر
وديوم تحسن طفيف لب 

والكلوريد

ي (: "2-3-6)المؤشر 
نسبة المسطحات المائية الئ 
تحتوي عىل مياه ذات نوعية جيدة بالمقارنة مع 

"إجماىلي المسطحات المائية

2006-2016

←  الخبر طبقة 

ي 
 
بيعية قيم ط+ تحسن طفيف لقيم التوصيل الكهربان

ي تحسن + لمقياس اللوغاريتمي  ن تدريحر اكبر
وديوم الصلب 

والكلوريد



ة وضمان سحب الميا(: "4-6)الغاية  ي جميع القطاعات زيادة كببر
ن
ه العذبة زيادة كفاءة استخدام المياه ف

ة من عدد األشخاص الذين وامتداداتها عىل نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كببر
"2030يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 

الغاية 
(

6-
4)

ي كفاءة استخدامات المياه (: "1-4-6)المؤشر 
ن
التغبر ف

"لمختلف األنشطة االقتصادية الطالبة للماء عبر الزمن

ي (: "2-4-6)المؤشر 
 
حجم الموارد : مستوى اإلجهاد المان

المائية العذبة المسحوبة إىل إجماىلي الموارد المائية العذبة 
"المتاحة



2000-2016

ي القطاع الصناعي ح
ن
واىلي متوسط كفاءة استخدام المياه ف

لة وهي كفاءة معقو المب  المكعب، /دوالر أمريكي 716.78

ي قطاع الخدمات حواىلي 
ن
متوسط كفاءة استخدام المياه ف

المكعب وهي كفاءة غبر مستقرةالمب  /دوالر أمريكي 56.02

ي القطاع الزراعي حو 
ن
اىلي متوسط كفاءة استخدام المياه ف

وهي كفاءة متدنية للغايةالمكعب، المب  /دوالر0.39

2000-2016

2000-2003 ي من
 
انخفاض مستوى اإلجهاد المان

%174إىل % 195

ي كفاءة استخدامات (: "1-4-6)المؤشر 
ن
التغبر ف

المياه لمختلف األنشطة االقتصادية الطالبة للماء
"عبر الزمن

المب  /أمريكي دوالر 63.34متوسط الكفاءة اإلجمالية حواىلي 
توى وتفوق بكثبر متوسط الكفاءة عىل المسالمكعب، 

العالمي 

ي (: "2-4-6)المؤشر 
 
حجم : مستوى اإلجهاد المان

الموارد المائية العذبة المسحوبة إىل إجماىلي الموارد 
"المائية العذبة المتاحة

ي من شضمن مملكة البحرين مصنفة 
ن
ي تعان

ح الدول الئ 

شديد للمياه عىل مقياس اإلجهاد العالمي 

2009-2016 ي من
 
%  100انخفاض مستوى اإلجهاد المان

%96إىل 



ي ذلك من خ(: "5-6)الغاية 
ن
الل التعاون تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه عىل جميع المستويات، بما ف

"2030العابر للحدود إذا ما اقتضت الحاجة، بحلول عام 

الغاية 
(

6-
درجة تنفيذ اإلدارة (: "1-5-6)المؤشر (5

("100-صفر)المتكاملة لموارد المياه 
ي 
ن
2017ف

ة درجة تنفيذ اإلدارة المتكامل
درجة 40= لموارد المياه 

ي نطاق متوسطة إىل 
ن
تقع ف

منخفضة

نسبة األحواض (: "2-5-6)المؤشر 
ي تشملها 

المائية العابرة للحدود الئ 
ي إدارة 

ن
اتفاقات ومعاهدات للتعاون ف
كة "الموارد المائية المشب 

اه ال توجد ترتيبات إلدارة المي
العابرة للحدود



الغاية 
(

6-
6)

(:  1-6-6)المؤشر 
ي نطاق "

ن
التغبر ف

النظم اإليكولوجية 
ذات العالقة بالمياه 

"عبر الزمن

2016-2010

ي طبقة العال 
ن
ت ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ف

0.12-إىل 0.86-من 

مب  1.7القيمة المستهدفة هي 

ي طبقة الخبر 
ن
 من ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ف

0.72-إىل 1.52-

مب  1.5القيمة المستهدفة هي 

ي ذلك الجبال والغاب(: "6-6)الغاية 
ن
ي حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما ف

ات واألراضن
ات، بحلول عام  "2020الرطبة واألنهار وخزانات المياه الجوفية والبحبر



الغاية 
(

6-
(:  1-أ-6)المؤشر (أ

مقدار المساعدة "
اإلنمائية الرسمية ذات
الصلة بالمياه والرصف 
 
ً
ي تعد جزءا

الصحي الئ 
من خطة اإلنفاق 

"الحكومي 

ي الدعم بسبب
قلة فرص تلق 

المستوى االقتصادي لمملكة 
البحرين

مليار 10تم الدعم بحواىلي 
دوالر لمشاري    ع متعلقة 
بإمدادات المياه وخدمات 

الرصف الصحي 

ي مجال األن(: "أ-6)الغاية 
ن
ي البلدان النامية ف

ن
شطة تعزيز نطاق التعاون الدوىلي ودعم بناء القدرات ف

ي ذلك جمع المياه وإزالة ملوحتها، وكف
ن
، بما ف امج المتعلقة بالمياه والرصف الصحي اءة استخدامها والبر

م2030ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستخدام، بحلول عام 



الغاية 
(

6-
(:  1-ب-6)المؤشر (ب

نسبة الوحدات "
ي 
اإلدارية المحلية الئ 
لديها سياسات 

وإجراءات تنفيذية 
راسخة فيما يتعلق 
بمشاركة المجتمعات 
ي إدارة المياه 

ن
المحلية ف

"والرصف الصحي 

ال توجد وحدات إدارية محلية 
ي تمتل

ك مسئولة عن المياه والئ 
ضمن برامجها وقوانينها 

سياسات وترتيبات وإجراءات 
مبنية عىل مبادئ مفهوم النهج 
ي تضمن مشاركة

التشاركي الئ 
المجتمعات المحلية

ن إدارة المياه والرصف الص(: "ب-6)الغاية  ي تحسير
ن
"حي دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية ف



ات ذات العالقة بالمجلس األعىل للبيئة  المؤشر

(1-6-6)المؤشر 

ي من الممكن للمجلس أن يسا•
ي فئات النظم اإليكولوجية الئ 

ن
هم ف

ي الرطبة ذات الكساء النب
ي توفبر بيانات عنها هي األراضن

 
ان

(مالمستنقعات، المستنقعات الحرجية، وبيئات أشجار القر )

ي 4يعتمد هذا المؤشر عىل •
ن
ات فرعية وهم النطاق المكان مؤشر

ي تحتوي علي
ها هذه النظم للنظم المتصلة بالمياه وكمية المياه الئ 

ونوعية المياه داخل هذه النظم وصحة أو سالمة هذه النظم 
اإليكولوجية

جلس من المهم العمل عىل إعداد قاعدة بيانات بما يتوفر لدى الم•
ا يلزم من بيانات حول هذه النظم والعمل عىل وضع خطة لتوفبر م

ي توثيق جه
ن
ود المملكةمن بيانات للمؤشر بغرض االستفادة منه ف

نظم هناك حاجة ملحة لوضع التقارير الدورية المتعلقة بهذه ال•
ي للم

ن
ون ن والموقع االلكب  ي أيدي الباحثير

ن
جلساإليكولوجية ف


