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وفاًء منا بالتزاماتنا ال�طنية والأممية يف تنفيذ طم�حاتنا لأهداف الألفية التنم�ية، ي�سرين اأن اأ�سع بني اأيديكم هذا 

التقرير، وه� التقرير الثالث  الذي ي�جز التقّدم املحرز يف حتقيق اأهداف الألفية من منظ�ر وطني، ووثيقة مل�ساركة 

مملكة البحرين يف الجتماع املقبل للجمعية العامة للأمم املتحدة الذي �س�ف ينعقد يف �سهر �سبتمرب 2010.

اإذ اأنه ومنذ اإعلن الأمم املتحدة عن اأهداف الألفية عام 2000، وانطلقًا من حر�سنا يف اململكة على ال�فاء بالتزاماتنا 

الدولية، تبّنت مملكة البحرين حتدي الأهداف الإمنائية للألفية ب�سفتها اإحدى و�سائل ت�حيد اجلهد الدويل وال�طني 

من اأجل حتقيق الأول�يات الإمنائية الأكرث اإحلاحًا يف العامل، وليعرب عن التزام اململكة ال�طني ويتجاوز حدودها اإىل 

التنم�ية  للق�سايا  تبنيها  يف  امل�سرفة  �س�رتها  على  وليحافظ  للتنمية،  الدولية  اجله�د  يف  الن�سطة  م�ساركاتها   اأفاق 

القت�سادية والجتماعية على خمتلف الأ�سعدة الدولية وال�طنية.

اإل  التنمية القت�سادية والجتماعية خلل فرتة ق�سرية،  اململكة قطعت �س�طًا كبريًا يف جمال  اإن  الرغم من  وعلى 

الع�ملة والتقلبات املناخية والتقدم املت�سارع والأزمات  اإنها كغريها من دول العامل، ت�اجه حتديات عاملية  يف خ�سم 

القت�سادية العاملية التي تهدد اجله�د املبذولة عامليًا ووطنيًا لتحقيق هذه الأهداف.

هذه  باأن  اإميانها  من  ينبع  ه�  اإمنا  الألفية،  اأهداف  حيال  البحرين  ململكة  الإيجابي  امل�قف  فاإن  فيه،  �سك  ل  ومما 

الأهداف ت�سّكل الإطار الأكرث اأهميًة و�سم�ًل للعمل التنم�ي على امل�ست�ى الدويل خلل الع�سرية الأخرية، والتي تتطابق 

اأهدافه وروؤاه مع املبادئ الأ�سا�سية لإ�سرتاتيجية وروؤية مملكة البحرين للتنمية القت�سادية والجتماعية حتى العام 

.2030

وميكننا الق�ل باأن مملكة البحرين يف طريقها ال�سحيح بالن�سبة لأهداف الألفية، حيث اأن جّل هذه الأهداف متكنا 

من حتقيقها وحتى جتاوزها، اإل اأن الأول�يات ال�طنية املتبقية والتي ما زالت متثل حتديًا لنا تتمثل يف ثلث اأهداف 

هي: تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني؛ ومتكني املراأة؛ و�سمان ال�ستدامة البيئية و�سلمتها؛ وكذلك ال�سراكة العاملية من 

اأجل التنمية.

لن�سائها  املعي�سي  امل�ست�ى  ورفع  مل�اطنيها،  الكرمي  العي�ص  وتعزيز فر�ص  الرفاه  ت�فري  البحرين ما�سيًة يف  اإن مملكة 

ورجالها، من خلل رفع م�ست�يات الإنتاجية واإيجاد فر�ص عمل ذات اأج�ر جمزية يف بيئة معي�سية اآمنة من خلل التعامل 

بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفر�ص العديدة التي ي�سهدها العامل ويف ظل الإمكانات ال�ا�سعة للنم� والتط�ر.

وحيث اأن م�اجهة التحديات امل�ستقبلية تتطلب ت�سافر وجه�د جماعية، فاإن مملكة البحرين �س�ف ت�سعى يف امل�ستقبل 

القريب، لتكييف اأهداف الألفية وطنيًا وجعلها مك�نًا مندجمًا يف م�سار التنمية ال�طني من خلل  جت�سيد روؤية اململكة 

العامل  الألفية يف  امل�س�ؤولية يف قيادة م�سار حتقيق  لتحمل  الأخرى  الدول  تعمل مع  القت�سادية والجتماعية، و�س�ف 

باأ�سره، وهذا نف�سه مبداأ ال�سراكة الذي �سّدد عليه الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية للألفية.

ال�سيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة

وزير �سئون جمل�س الوزراء

امل�ست�ى  رفيع  الجتماع  م��س�ع  �سيك�ن  الذي  العامل  يف  للتنمية  الألفية  اأهداف  مل�سار  الع�سرية  املراجعة  اأب�اب  على 

للجمعية العامة للأمم املتحدة يف �سبتمرب 2010، يك�ن من ال�سروري اأن نن�ه بالجنازات التي حققتها مملكة البحرين 

على اأكرث من م�ست�ى. فقد جنحت البحرين يف تن�يع اقت�سادها وقل�ست تبعيتها للنفط ب�سكل مقب�ل؛ كما ا�ستطاعت 

اأن ت�س�غ اإ�سرتاتيجية �ساملة وبعيدة املدى لتط�ر البلد – روؤية 2030؛ اإ�سافة اإىل غريها من النجاحات التي جعلت 

البحرين حتتل مراتب متقدمة عامليا واإقليميا، بح�سب دليل التنمية الب�سرية، وجملة من الأدلة الأخرى.

وين�سحب هذا النجاح على اأهداف الألفية للتنمية اأي�سا، وذلك على م�ست�يني: الأول، ه� قيا�سا على الأهداف الكمية 

املحددة دوليا، وهي يف معظمها حمققة يف البحرين، ما عدا البع�ص منها الذي ل يزال يحتاج اإىل املزيد من اجله�د، 

ول�سيما ما يتعلق بتمكني املراأة وال�ستدامة البيئية.

اأما امل�ست�ى الثاين من النجاح فيتمثل يف اأن القيادة يف اململكة تهدف اأعلى حتى من الأهداف الألفية للتنمية  وتطلعات 

القيادة ل�سعب البحرين اأبعد من الأهداف الألفية للتنمية احلالية. وعلى هذا الأ�سا�ص تهدف اململكة يف تكييف اأهداف 

الألفية وطنيا وت�طينها، و دجمها يف عملية التخطيط ال�طني ب�سكل ع�س�ي. وهذا ما ي�سكل العلمة الأكرب على النجاح 

امل�سرتك حلك�مة البحرين، وللدعم الذي تقدمه منظ�مة الأمم املتحدة حني يتح�ل اإطار اأهداف الألفية للتنمية من 

و�سفة جاهزة اإىل اأداة مرنة ت�ستخدم فعليا يف التخطيط والتدخل ال�طنيني. 

اإن التقرير احلايل الذي اأعد قبل اأجتماع القمة للأمم املتحدة للأهداف الألفية للتنمية ه� اأكرث من تقرير عن تقدم 

العمل. اإنه مراجعة مل�سار الألفية يف البحرين من منظ�ر وطني. وه� يت�سمن بالتاأكيد عر�سا لتقدم العمل وامل�ؤ�سرات 

الت�جهات  وم�ساهمة يف  وطنيا،  املطل�ب  الجناز  م�ست�ى  مناق�سة  اإ�سافية يف  م�ساهمة  اأي�سا  يت�سمن  ولكنه  العاملية، 

العاملية اجلديدة يف جمال اأهداف الألفية للتنمية. واأخريا يت�سمن ت�جها والتزاما على ت�طني الأهداف على نح� اأكرث 

تقدما للعمل بعداأجتماع القمة. اأي اأنه التزام بالعمل على حتقيق الأهداف ال�طنية بح�سب الروؤية األقت�سادية 2030 

للملكة.

ال�سراكة بني فريق  ناحية، كانت جتربة  ناجحة ومثمرة. فمن  باإعداده كانت  املعنية  الإطراف  التعاون بني  اأن جتربة 

الأمم املتحدة ال�طني يف البحرين، واللجنة القت�سادية الجتماعية لغرب اآ�سيا – اأ�سك�ا، ناجحة متاما حيث �سكل 

ذلك مثال جيدا على العمل امل�سرتكة وترجمة لت�جه الأمم املتحدة للعمل ب�سفتها فريقا واحدا يف تقدمي الدعم للبلدان 

الأع�ساء.

ومن ناحية ثانية، فاإن التعاون وال�سراكة مع اللجنة ال�زارية املكلفة مبتابعة م�سار اأهداف الألفية للتنمية يف البحرين، 

واجلهاز املركزي للمعل�مات امل�سئ�ل عن اإعداد التقرير، كانت اأي�سا جتربة ناجحة وواعدة باملزيد من النتائج املثمرة 

يف امل�ستقبل.

وكلنا ثقة اأن اإعداد هذا التقرير ه� حمطة يف م�سار بداأ بالفعل، و�س�ف ي�ستمر بفعالية اأكرب بعد انعقاد القمة حيث 

يتجدد م�عدنا مع العمل على حتقيق اأهداف الألفية للتنمية والأهداف التنم�ية ال�طنية. 

�سيد اآغا

املن�سق املقيم لالأمم املتحدة يف مملكة البحرين
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�سكر وتقدير

و�سكرها   امتنانها  جزيل  بتقدمي  للمعل�مات  املركزي  باجلهاز  للإح�ساء  العامة  الإدارة  ت�ّد 

للفريق ال�طني للأمم املتحدة يف مملكة البحرين، بالأخ�ص مكتب الأمم املتحدة الإمنائي، 

والإ�سك�ا )اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا( و لكل من �ساهم يف اإعداد وتنفيذ 

واإ�سدار هذا التقرير.

كما تعرب الإدارة العامة للإح�ساء عن تقديرها للم�ساهمات القّيمة التي قدمتها جمم�عة 

اخلرباء ال�طنيني بال�زارات واجلهات املعنية بالأهداف الإمنائية للألفية، والتي �سّمت:

من وزارة التنمية الجتماعية، الأ�ستاذة بدرية اجليب، الأ�ستاذة جميلة الك�هجي والأ�ستاذة 

مها منديل،

من وزارة املالية، ال�سيد ي��سف حم�د وال�سيد خالد النا�سر،

الن�اخذة  اإبراهيم  ال�سيد  املط�ع،  فهيمة  الدكت�رة  اأمني،  ف�زي  الدكت�ر  ال�سحة،  وزارة  من 

والأ�ستاذة اأمل العري�ص،

الزياين  عادل  الدكت�ر  الفطرية،  واحلياة  والبيئة  البحرية  الرثوة  العامة حلماية  الهيئة  من 

واملهند�سة زه�ة الك�اري،

من الهيئة العامة لتنظيم �س�ق العمل، ال�سيد ن�سال البناء، الأ�ستاذة بدور املرزوقي والأ�ستاذة 

رانيا حبي�سي،

من وزارة الرتبية والتعليم، الأ�ستاذ زاهر �سعيد وال�سيد ح�سن جا�سم

كما تتقدم بال�سكر لل�سيد حممد َال �سريف م�ساعد املمثل املقيم ملكتب برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي مبملكة البحرين على جه�ده للتن�سيق لإعداد التقرير، و�سكر خا�ص ملن قام باإعداد 

رئي�سة  احلربان  دعاء  والأ�ستاذة  الإ�سك�ا  خبري  نعمة،  اأديب  ال�سيد  التقرير،  هذا  و�سياغة 

مهمة  ت�ّلت  والتي  للمعل�مات  املركزي  باجلهاز  والجتماعية  الدمي�غرافية  الإح�ساءات 

الإ�سراف العام على التقرير.
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1. املقدمة

يت�سمن هذا التقرير مراجعة وطنية مل�سار حتقيق اأهداف الألفية يف مملكة البحرين 

خلل الع�سرية املن�سرمة. وقد جرى اإعداده يف �سياق التح�سري مل�ساركة اململكة يف 

الجتماع املقبل للجمعية العامة للأمم املتحدة الذي �س�ف ينعقد يف �سهر �سبتمرب 

بتحقيق  يتعلق  ما  يف  العاملي  ال�سعيد  على  التقدم  م�سار  وتقييم  ملراجعة   2010

قمة  يف  الألفية«  »اإعلن  تبني  مع   2001/2000 عام  اإقرارها  �سبق  التي  الأهداف 

الألفية املنعقدة يف �سهر �سبتمرب عام 2000.

وي�سّكل هذا التقرير امل�جز م�ساهمة من منظ�ر وطني بحريني يف مراجعة التقّدم 

م�ساهمة  اأي�سًا  يت�سمن  كما  اململكة،  يف  امل�ستقبلية  والت�ّجهات  والتحديات  املحّقق 

وطنية يف التقييم العاملي مل�سار اأهداف الألفية ، متهيدّا للعب اململكة دورًا اأكرث فعالية 

خلل ال�سن�ات اخلم�ص املتبقية حتى عام 2015، على امل�ست�يات ال�طنية والإقليمية 

والعاملية.

1.1. امل�سار وكيف تعاملت البحرين مع  اأهداف الألفية

الدولية يف  واملعايري  بالتفاقيات  بالتزامها  التي ُعرفت  الدول  البحرين من  مملكة 

خمتلف املجالت، ول يخرج تعاملها مع اأهداف الألفية عن هذا ال�سياق. وقد نظرت 

حك�مة مملكة البحرين اإىل اأهداف الألفية الإمنائية ب�سفتها اإحدى و�سائل ت�حيد 

اجلهد الدويل وال�طني من اأجل حتقيق الأول�يات الإمنائية الأكرث اإحلاحًا، وب�سفتها 

اإحدى الأدوات امل�ساعدة على رفد ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ال�طنية، وم�اءمتها 

مع الأول�يات الدولية.

وم�ست�ى  املحددة  الأهداف  ول�سيما  الإمنائية،  الألفية  اأهداف  اأن  البحرين  وتعترب 

الإجناز الكمي التي ت�سمنتها وم�ؤ�سراتها، تعرب عن التحديات العاملية الأكرث اإحلاحًا 

من منظ�ر الدول النامية خ�س��سًا. وعلى الرغم من اإن البحرين هي من الدول ذات 

م�ست�ى التنمية املرتفع، واإن معظم ما ه� مطروح من �سق�ف للإجناز الكمي بالن�سبة 

لأهداف الألفية قد حتقق منذ �سن�ات، اأو يكاد، فاإن اململكة قد تعاملت بجدية معها 

انطلقًا من اإن بع�ص الأهداف التي ت�سمنتها لها طابع ك�ين وهي �ساحلة للبحرين 

اأي�سًا، ول�سيما فيما يتعلق بالهدفني الثالث )تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 

املراأة( وال�سابع )�سمان ت�فر اأ�سباب بقاء البيئة(، وكذلك الهدف الثامن اخلا�ص 

ب اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية. كما اإن م�قف البحرين الإيجابي من اأهداف 

الألفية ينطلق اأ�سًل من م�افقتها عليها خلل م�ساركتها يف قمة الألفية عام 2000 

رئي�ص  نائب  اآل خليفة  بن مبارك  ال�سيخ حممد  �سعادة  برئا�سة  امل�ست�ى  رفيع  ب�فد 

ال�زراء ووزير اخلارجية يف حينه، كما ينطلق من تقاليد البحرين يف اللتزام مبجمل 

وه�  وللبحرين،  النامية  وللدول  للعامل  فائدة  فيها  ترى  التي  الدولية  العمل  برامج 

ما ينطبق على اأهداف الألفية التي حت�لت اإىل الإطار الأكرث اأهميًة و�سم�ًل للعمل 

التزام  فاإن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  الأخرية.  الع�سرية  وال�طني خلل  الدويل  التنم�ي 

اململكة ه� التزام يتجاوز حدودها ال�طنية ليعرب عن م�ساركتها الن�سطة يف اجله�د 

الدولية للتنمية، وه� ما �س�ف ت�سعى لتط�يره خلل ال�سن�ات اخلم�ص املتبقية على 

الفرتة الزمنية الأ�سلية املحددة لإجنازها، اأي عام 2015.

1.2. التقارير ال�سابقة

على غرار معظم الدول الأع�ساء يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة، قامت البحرين 

باإ�سدار تقارير وطنية عن تقدم العمل يف حتقيق اأهداف الألفية. وقد �سدر التقرير 

الأول عام 2003، وه� اتبع الت�سميم التقليدي العام الذي التزمت به معظم الدول 

التقدم  ا�ستعرا�ص  على  الرئي�سي  م�سم�نه  واقت�سر  والت�سميم،  احلجم  حيث  من 

املنجز بالن�سبة للأهداف العاملية وم�ؤ�سراتها. وقد مت اجناز التقرير بال�سراكة بني 

م�ست�ى  وت�سمن  اململكة،  يف  العامل  املتحدة  الأمم  فريق  وبني  البحرينية  احلك�مة 

هذا  متّيز  وقد  اخلا�ص.  والقطاع  املدين  املجتمع  منظمات  م�ساركة  من  حمدودًا 

التقرير باأنه ا�ستند اإىل م�سح ميداين خا�ص – ه� م�سح الألفية ال�طني – الذي مكن 

معّدي التقرير من تقدير بع�ص امل�ؤ�سرات ل�سيما ما يتعلق منها بالهدف الأول.

التنمية  �سركاء  بداأ  ال�طني،  ال�سعيد  على  الألفية  اأهداف  اإىل  النظرة  تط�ر  ومع 

يعتربون اإن طبيعة الأهداف املحّددة وم�ست�ى الجناز املطل�ب عامليًا، غري متنا�سبني 

مع م�ست�ى التنمية يف البحرين. وقد اأدى ذلك اإىل اإ�سعاف الإح�سا�ص بفائدتها يف 

الألفية،  اأهداف  ال�طنية لإطار  بامللكية  ال�سع�ر  واإ�سعاف  ال�طني  التخطيط  عملية 

خ�س��سًا اأن اململكة كانت منخرطة يف هذا ال�قت يف اإعداد اإ�سرتاتيجيتها ال�طنية 

العامة )روؤية مملكة البحرين القت�سادية حتى عام 2030 التي �سدرت يف 23 اأكت�بر 

2008(، وجملة من ال�سرتاتيجيات واملبادرات ال�طنية التي تغطي جممل املجالت 

التي ت�سمنتها اأهداف الألفية، وو�سعت اأهدافًا اأكرث تقدمًا وطم�حًا.

وقد دفع ذلك احلك�مة البحرينية وفريق الأمم املتحدة اإىل تط�ير النظرة والتعامل 

مع اإطار اأهداف الألفية حتت عن�ان القيام بعملية تكييف وطني للأهداف، بحيث 

ت�سبح ملئمة ل��سع البحرين واأكرث �سلحية لل�ستخدام ب�سفتها واحدة من اأدوات 

التخطيط والتدخل التنم�ي. وهذه العملية تت�سمن العمل على اأكرث من حم�ر:

•   الأول يتمثل يف اعتماد اأهداف حمّددة اأكرث طموحاً من تلك التي وردت يف 

الأهداف العاملية وم�ؤ�سرات منا�سبة مقابلة،

•  والثاين يتمثل يف اإدماج اأهداف الألفية يف اإطار ال�سرتاتيجيات الوطنية 
م�سار  عن  وم�ستقلة  بذاتها  قائمة  عملية  اأو  اأهدافًا  تبدو  ل  وبحيث  للتنمية 

التخطيط ال�طني،

•  والثالث يتمثل يف اإعطاء اأهمية اأكرب مل�سار اأهداف الألفية الوطني )اإعداد 
التقرير ولحقًا التدخل التنم�ي(، وذلك من خلل تطوير م�ستوى م�ساركة 

املعنية كلها، ومنظمات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�ص،  اجلهات احلك�مية 

�سراكات  لبناء  امل�سار  هذا  وا�ستخدام  والتدخل،  التقارير  اإعداد  عملية  يف 

الألفية  اأهداف  لتحقيق  التنمية  ال�سريكة يف  الأطراف  وحتالفات بني خمتلف 

التي هي حمل اإجماع جميع الفرقاء.

يف هذا ال�سياق، مت اإعداد التقرير الوطني الثاين عن اأهداف الألفية الذي غطى 

الفرتة الزمنية 2004 - 2007 و�سدر عام 2008. ومتّيز التقرير الثاين بك�ن عملية 

التح�سري متّيزت مب�ست�ى متقدم من امل�ساركة احلك�مية وغري احلك�مية من خلل 

ع�س�ية جميع الأطراف يف اللجنة الفنية التي ت�ّلت الإعداد، ومن خلل ت�سكيل فريق 

عمل وا�سع اأعد التقرير. ومن جهة امل�سم�ن، فقد متّيز التقرير الثاين بك�نه تبّنى 

مت�سمنًا  التقرير  �سدر  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  وطنيًا.  الألفية  اأهداف  تكييف  منهجية 

اأكرث  حمددة  لأهداف  واقرتاحات  وامل�ؤ�سرات،  املحددة  للأهداف  نقدية  مناق�سة 

اأوىل  م�س�دة  مبثابة  ال�سركاء  كافة  اعتربه  وقد  منا�سبة.  مقابلة  وم�ؤ�سرات  طم�حًا 

يف  واإدماجها  الألفية،  لأهداف  املكتمل  ال�طني  التكييف  باجتاه  متقدمة  وخط�ة 

اخلطط ال�طنية. وهذا ما ي�سكل اخلط�ة التالية للتنفيذ يف امل�ستقبل القريب.

خمتلف  قامت  التقريرين،  بني  املمتدة  الفرتة  خلل  اأنه  اإىل  الإ�سارة،  وجتدر 

الأطراف ال�سريكة ب�سل�سلة من اخلط�ات على امل�ست�يني الإقليمي وال�طني، من اأجل 

جعل اأهداف الألفية و�سيلة عمل اأكرث ا�ستخدامًا من قبل كل الأطراف، مبا فيها بناء 

القدرات يف هذا الجتاه.

�سيا�ساتها  عن  تقارير  بتح�سري  قامت  ال�زارات  جممل  فاإن  املثال،  �سبيل  وعلى 

للتقرير  التح�سري  �سياق  يف  الألفية  باأهداف  ال�سلة  ذات  واجنازاتها  وبراجمها 

الثاين، و�ساعد ذلك على ن�سر املعرفة بهذه الأهداف بني امل�ظفني والعاملني فيها.

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  الجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت  كما 

التكييف  على  وطنية/اإقليمية  تدريبية  دورة  حك�مية  غري  اإقليمية  ومنظمات 

ال�طني لأهداف الألفية يف مركز دعم منظمات املجتمع املدين التابع ل�زارة التنمية 

الجتماعية عام 2008، �سارك فيها ممثل�ن عن �ستة بلدان ب�ف�د �سمت ممثلني عن 

ب�سكل كبري  و�ساهمت  واملنظمات غري احلك�مية،  املتحدة  الأمم  وزارات ومنظمات 

اإىل اقرتاح  الألفية، وبناًء عليها بادرت عدد من اجلهات  باأهداف  يف ن�سر املعرفة 

اأهلية بحرينية. كما  م�ساريع تدخل حتت عن�ان اأهداف الألفية، مبا فيها جمعيات 

مت ت�سكيل �صبكة من ال�صحفيني البحرينيني من اأجل التنمية واأهداف الألفية. 

كما اإن احلك�مة البحرينية ومنظمات الأمم املتحدة الإقليمية والدولية تبحث الآن يف 

عقد �سراكة على اأكرث من م�صروع للتنمية املحلية والبلدية با�صتخدام اإطار 

اأهداف الألفية من اأجل تنفيذ م�ساريع تنمية حملية ومناطقية.

وعلى ال�سعيد الإقليمي، �سارك ممثل�ن من البحرين، حك�مًة وجمتمعًا 

التعاون  م�ست�ى دول جمل�ص  اإقليمية ذات �سلة، على  اأن�سطة  مدنيًا، يف 

اخلليجي وعلى م�ست�ى املنطقة العربية كلها، مبا فيها دورة تدريبية 

مع  بالتعاون  عمان  �صلطنة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  نظمها 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والـ اإ�سك�ا، لبناء القدرات من اأجل اإعداد 

التقارير ال�طنية وتكييف اأهداف الألفية وطنيًا. كما اإن البحرين ممثلًة 

العاملي  الئتالف  مع  �صراكة  عقد  ب�سدد  الإلكرتونية  باحلك�مة 

مركز  اململكة  ت�صت�صيف  لكي  والت�صالت،  املعلومات  لتقنية 

الألفية  اأهداف  اأجل  من  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 

هذه  ا�ستخدام  جمال  يف  الدول  مل�ساعدة  دوليًا  مركزًا  ب�صفته 

التكن�ل�جيا يف خدمة حتقيق الأهداف.

باخت�سار، خلل ال�سن�ات املا�سية، متّكنت البحرين من تط�ير نظرتها 

اإىل اأهداف الألفية باجتاه جعلها اأكرث ان�سجامًا مع خ�سائ�ص البحرين 

اإطار  جعل  من  متّكنت  كما  مرتفع،  تنمية  م�ست�ى  ذات  دولة  ب�سفتها 

على  والأن�سطة  والتدخلت  لل�سيا�سات  مك�نًا  عن�سرًا  الألفية  اأهداف 

اأكرث من �سعيد وطني واإقليمي ودويل، حيث خطت اململكة خط�ات عملية 

على طريق حت�يل اأهداف الألفية من اإطار دويل على ال�رق اإىل ممار�سة 

متحققة على اأر�ص ال�اقع. وت�سعى اململكة اإىل تعزيز هذا الجتاه وجعله 

اأكرث ترابطًا وان�سجامًا وفعاليًة يف ال�سن�ات اخلم�سة القادمة.
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مقدمة  .2.1

يعر�ص هذا الق�سم ب�س�رة م�جزة وجمملة واقع البحرين والتقّدم املحقق بالن�سبة للأهداف املحددة دوليًا وم�ؤ�سراتها، وذلك بغر�ص 

املقارنات الدولية، يف حني �س�ف تتناول الفقرات اللحقة حتليًل اأكرث تف�سيًل من وجهة نظر وطنية.

وت�سم اأهداف الألفية يف �سيغتها املعّدلة واملعتمدة منذ �سهر يناير 2008، ثمانية اأهداف عامة، و21 هدفًا حمددًا، و60 م�ؤ�سرًا 

)ال�سيغة الأ�سلية لعام 2001 كانت ت�سم 8 اأهداف، و18 هدفًا حمددًا، و58 م�ؤ�سرًا(. وقد متت اإ�سافة هدف حمدد يتعلق بالت�صغيل 

اإىل الهدف الأول )الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع(، وهدف حمدد اآخر يتعلق بال�صحة الإجنابية اأ�سيف اإىل الهدف اخلام�ص 

)حت�سني �سحة الأمهات(. يت�سمن امللحق رقم واحد يف نهاية هذا التقرير، جدوًل تف�سيليًا بقيم امل�ؤ�سرات الدولية املت�فرة وتط�رها  

بالن�سبة للبحرين.

ملحة موجزة عن م�ستوى الإنـجاز املطلوب ح�سب املوؤ�سرات العاملية  .2.2

ب�سكل عام، ميكن تقدمي العر�ص التقييمي الإجمايل ل��سعية هذه الأهداف يف البحرين على النح� التايل: 

•				الأهداف الأول والثاين والرابع واخلام�س وال�صاد�س حمّققة ب�صكل كامل، وبع�سها حمّقق منذ �سن�ات، اأو ه� يف 
طريقه اإىلالتحّقق. وي�ستثنى من ذلك الهدف اخلا�ص ب�باء نق�ص املناعة املكت�سبة –اليدز، الذي ه� حمدود  النت�سار  ولكنه 

ويتطلب متابعة والتزام  م�ستمر من قبل اجلهات احلك�مية املخت�سة، منعًا   يبقى ق�سية ذات اأهمية  بالن�سبة لل�سيا�سات ال�طنية،  

لأي تط�ر لهذا ال�باء يف حال ح�سل تراٍخ يف  املراقبة وال�سبط واملعاجلة والت�عية.

يف  بالتكافوؤ  يتعلق  ما  خ�س��سًا  جزئيًا  حمقق  املراأة،  ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  بتعزيز  املتعلق  الثالث  •				الهدف 
التعليم، يف حني  امل�سائل املتعلقة بامل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية حمققة جزئيًا وت�سهد حت�سنًا تدريجيًا.

بحكم  البحرين  اأمام  كبريًا  حتديًا  ت�صكل  تزال  ل  البيئية  الق�صايا  فاإن  ال�صابع،  بالهدف  يتعلق  ما   •			 يف 

التي �س�ف  يجري التطرق اإليها لحقًا. وب�سكل عام فاإن  اجل�انب املتعلقة بالت�سال ب�سبكات  املياه وال�سرف  جملةمنالع�امل  

ال�سحي حمققة  )100% تقريبًا(، وكذلك ل ي�جد م�سكلة تتعلق بالأحياء الع�س�ائية بح�سب الهدف ال�سابع، يف حني اإن  الق�سايا 

الأخرى هي ق�سايا  قائمة  وذات اأول�ية.

•     اأخريًا، ويف ما يتعلق بالهدف الثامن، وحتديدًا يف ما ينطبق على البحرين من م�ؤ�سرات متعلقة بالندماج يف  القت�ساد 
العاملي  وا�ستخدام التكن�ل�جيا، فاإن اأداء اململكة جيد،  وميكن اعتبار اأن الأهداف املو�صوعة  هنا متحققة،  على الرغم من  

عدم وج�د اجنازات كمية حمددة بدقة. ولكن  ق�سايا ال�سراكة العاملية من اأجل التنمية، وجتلياتها الإقليمية وال�طنية ومتطلباتها 

تتجاوز  البلد املعني، وهي ق�سايا تتعلق اأي�سًا باملجالني  الإقليمي والدويل، وتبقى ق�سايا مطروحة  وذات اأول�ية خ�س��سا مع  تعدد 

الأزمات  العاملية وا�ستمرار مفاعليها.

اإنـجاز الأهداف العاملية  .2



14
15

الأول�يات  باأن  الق�ل  ميكن  عامليًا،  املحددة  بالأهداف  يخت�ص  ما  ويف  �سبق،  ما  على  بناًء 

ال�طنية هي: الهدف الثالث املتعلق بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة؛ والهدف 

اأجل  من  العاملية  بال�سراكة  املتعلق  الثامن  والهدف  وال�ستدامة،  بالبيئة  املتعلق  ال�سابع 

التنمية.

الأول�ية مل��س�ع الت�سغيل

الرتكيز على ن�عية التعليم

منجز يف التعليم وتقدم يف التمكني ال�سيا�سي والقت�سادي

منجز مع وج�د نظام فّعال للمتابعة

مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة

الأول�ية ل�ستمرار �سبط مر�ص الإيدز والهتمام بالأمرا�ص غري

 ال�بائية

تقّدم مع �سع�بات ب�سبب م�ساحة البحرين وبيئتها اله�ّسة

امل�جبات ال�طنية حمققة والأول�ية ملتابعة امل�جبات العاملية

والآثار امل�ستمرة للأزمة املالية

  الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع 

  حتقيق تعميم التعليم البتدائي 

  تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة 

  تخفي�ص معدل وفيات الأطفال 

  حت�سني �سحة الأمهات  

  الب�سرية/الإيدز وغريهما من الأمرا�ص 

  �سمان ت�فر اأ�سباب بقاء البيئة  

ـــ  اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية 
ـــ
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جدول التقدم في حتقيق األهداف العامة
    البيئة

 الداعمة

م�ست�ى

م�ست�ى

الجناز

الجناز

ملحظات

تقّدم مع �سع�بات يف الطريق اإىل الإجناز منجز

تقّدم مع �سع�بات يف الطريق اإىل الإجناز منجز

ملحظات

الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع  

تخفي�ص ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم الي�مي عن دولر واحد اإىل الن�سف يف  

الفرتة ما بني 1990 و2015      

حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل اللئق للجميع مبن فيهم الن�ساء    

وال�سباب    

تخفي�ص ن�سبة ال�سكان الذين يعان�ن من اجل�ع اإىل الن�سف يف  الفرتة ما بني  

1990 و 2015       

 حتقيق تعميم التعليم البتدائي  

�سمان متكن الأطفال يف كل مكان ، البنني منهم والبنات على حد �س�اء، من    

اإمتام مرحلة التعليم البتدائي بحل�ل عام 2015    

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة  

اإزالة التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم البتدائي والثان�ي ويف�سل اأن يك�ن ذلك  

بحل�ل عام 2005، واإزالته يف كل مراحل التعليم يف م�عد ل يتجاوز عام 2015  

تخفي�ص معدل وفيات الأطفال

تخفي�ص معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة بن�سبة الثلثني يف الفرتة ما بني  

  1990 و 2015   

جدول التقدم في حتقيق األهداف احملددة الواحد والعشرين 

منجز والهتمام يف تط�ير ا�سرتاتيجية �ساملة   

للتنمية الجتماعية  

تقدم مع �سيا�سات ت�ظيف ن�سيطة

منجز

منجز ، والرتكيز على ن�عية التعليم

منجز، مع تقدم يف املجالني القت�سادي وال�سيا�سي

يف طريقه اإىل الإنـجاز 

وي�جز اجلدول ال�سابق ب�سكل ب�سري و�سعية البحرين من حيث م�ست�ى اإجناز الأهداف 

اأكرث دقة يتطلب الدخ�ل يف تفا�سيل م�ست�ى الجناز  اأن تك�ين فكرة  اإل  العامة الثمانية، 

اإليها  بالن�سبة  الإجناز  ن�سبة  تتفاوت  والع�سرين، حيث  ال�احد  املحددة  للأهداف  بالن�سبة 

الأهداف  ح�سب  الإجناز  م�ست�ى  التايل  اجلدول  وي�جز  وال�احد.  العام  الهدف  �سمن 

املحددة، ب�سكل ب�سري:

15 14

م�ست�ى

الجناز

تقّدم مع �سع�بات يف الطريق اإىل الإجناز

ملحظات

   

حت�سني �سحة الأمهات

تخفي�ص معدل وفيات الأمهات مبقدار ثلثة اأرباع يف الفرتة ما بني  

  1990 و 2015     

حتقيق ح�س�ل اجلميع على خدمات ال�سحة الإجنابية بحل�ل عام 2015  

مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية/الإيدز وغريهما من الأمرا�ص

وقف انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية/الإيدز بحل�ل عام   2015  

  والق�ساء عليه

حتقيق يف عام 2010 ال��س�ل ال�سامل للعلج من فريو�ص نق�ص املناعة  

الب�سرية/الإيدز للأ�سخا�ص املحتاجني     

وقف انت�سار امللريا وغريها من الأمرا�ص الرئي�سية الأخرى بحل�ل   

            عام   2015  وبدء الق�ساء عليه

  �سمان ا�ستدامة البيئة

يف طريقه اإىل الإنـجاز 

يف طريقه اإىل الإنـجاز 

 تقدم مع �سرورة ا�ستمرار الر�سد واملتابعة

منجز

منجز

تقدم خ�س��سًا يف جمال انبعاثات الغاز والطاقة

�سع�بات ناجمة عن الطبيعة ال�سحراوية وه�سا�سة البيئة

منجز

منجز

امل�جبات ال�طنية منجزة

ل ينطبق

ل ينطبق

ل ينطبق

ل ينطبق

ا�ستخدام فعال لتكن�ل�جيا املعل�مات يف اإدارة التنمية

دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات والربامج القطرية  وتقلي�ص   

هدر   امل�ارد البيئية  

احلد من خ�سارة التن�ع البي�ل�جي، وحتقيق تخفي�ص كبري يف معدل اخل�سارة  

بحل�ل عام 2010   

تخفي�ص ن�سبة الأ�سخا�ص الذين لميكنهم احل�س�ل با�ستمرار على مياه ال�سرب    

املاأم�نة وخدمات ال�سرف ال�سحي اإىل الن�سف بحل�ل عام 2015  

اأن يك�ن قد حتقق، بحل�ل عام 2020، حت�سن ملم��ص يف حياة 100 ملي�ن ن�سمة على    

الأقل من �سكان الأحياء الفقرية      

   اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية  

امل�سي يف اإقامة نظام جتاري ومايل يت�سم بالنفتاح والتقيد بالق�اعد والقابلية  

للتنب�ؤ به وعدم التمييز  

معاجلة الإحتياجات اخلا�سة لأقل البلدان من�ًا  

معاجلة الحتياجات اخلا�سة للبلدان النامية غري ال�ساحلية والدول اجلزرية    

ال�سغرية النامية  

املعاجلة ال�ساملة مل�ساكل دي�ن البلدان النامية باتخاذ تدابري على امل�ست�يني ال�طني    

والدويل جلعل حتمل دي�نها ممكنًا يف املدى الط�يل   

التعاون مع �سركات امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لإتاحة العقاقري الأ�سا�سية باأ�سعار  

مي�س�رة يف البلدان النامية  

التعاون مع القطاع اخلا�ص لإتاحة ف�ائد التكن�ل�جيات اجلديدة، وخا�سة  

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت       

 

منجز
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يتّبني من اجلدول ال�سابق اأن 17 هدفًا حمددًا من اأ�سل 21 تنطبق على البحرين. ومن اأ�سل هذا العدد فاإن الن�سبة املئ�ية للأهداف املحددة املنجزة هي 

59% )10 من اأ�سل 17(، و التي يف طريقها اإىل الإجناز 35% )6 من اأ�سل 17( والتي ت�اجه �سع�بات يف حتقيقها 6% )1 من اأ�سل 17(.

2.3. الأهداف واملوؤ�سرات اجلديدة التي اأ�سيفت عام 2008

كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، فقد تبّنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة التعديلت التي اقرتحتها اللجان الفنية املخت�سة باإ�سافة اأهداف حمدّدة وم�ؤ�سرات 

جديدة، وتعديل م�اقع البع�ص الآخر، واأ�سبحت هذه التعديلت نافذة اعتبارًا من �سهر يناير عام 2008. ومل تكن هذه امل�ؤ�سرات قد اأ�سبحت نهائية اأثناء 

اإعداد التقرير ال�طني عن اأهداف الألفية الثاين للفرتة 2004 – 2007، وبالتايل مل ي�سملها التقرير يف حينه.

ويف �سياق م�اكبة هذا التط�ر، فاإن اجلهات املعنية قامت باملتابعة وباحت�ساب هذه امل�ؤ�سرات اجلديدة، والتي نعر�سها اأي�سًا باإيجاز يف ما يلي.

الهدف الأول   

الهدف املحّدد      

 حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع مبن فيهم الن�ساء وال�سباب

التعديل الأول يتعلق باإ�سافة هدف حمّدد يتعلق بتحقيق الت�سغيل الكامل، مبا يف ذلك لل�سباب والن�ساء ومع احرتام متطلبات العمل اللئق. وقد مت حتديد 4 

م�ؤ�سرات لر�سد التقدم يف هذا املجال املحدد وهي:

 1.     معدل النم� للناجت املحلي الإجمايل لكل �سخ�ص عامل

 2.     ن�سبة العمالة اإىل ال�سكان

 3.     ن�سبة الذين يعمل�ن ويقل دخلهم الي�مي عن دولر واحد يف الي�م

 4.     ن�سبة الذين يعمل�ن حل�سابهم اخلا�ص والعائلة العاملة امل�ساهمة يف العمالة الكاملة

وقد مت ت�فري بيانات يف �سل�سل زمنية مت�سلة لأثنني من هذه امل�ؤ�سرات الأربعة )امل�ؤ�سرين الأول والثاين(، يف حني اأن امل�ؤ�سر الثالث غري �سالح ول ينطبق 

على البحرين، وه� مل ي�ستخدم اأ�سًل يف قيا�ص الهدف الأول بالن�سبة خلف�ص ن�سبة الفقر املدقع. اأما امل�ؤ�سر الرابع فه� مت�فر يف �سن�ات التعداد 1991 و 

ح الر�سمان البيانيان التاليان تط�ر و�سعية امل�ؤ�سرين املت�فرين: 2001. ي��سّ

 امل�سدر: بيانات الأع�ام 1995، 2000 من

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=48
LMRA امل�سدر: هيئة تنظيم �س�ق العمل
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ويلحظ يف هذا ال�سدد، اأن معدل من� الناجت املحلي الإجمايل لكل �سخ�ص عامل، وه� مقيا�ص تقريبي للإنتاجية، �سّجل انخفا�سًا ملح�ظًا بني 1995 و 2000 

حيث كان من�  اإنتاجية الق�ى العاملة �سالبًا ليع�د اإىل الرتفاع التدريجي حتى عام 2008، قبل الأزمة املالية العاملية. اأما من ناحية تط�ر ن�سبة العاملني اإىل 

اإجمايل ال�سكان، فقد ل�حظ من� ن�سبة العمالة اإىل ال�سكان بالن�سبة لإجمايل ال�سكان والذك�ر والإناث بحد �س�اء خلل الفرتة 2002 - 2008. اإل اإن ن�سبة 

عمالة الن�ساء والبالغة ح�ايل 26% تبقى اأقل بكثري من الن�سبة املقابلة للرجال وهي ح�ايل 68% وه� ما يدل على �سعف امل�ساركة القت�سادية للمراأة يف �س�ق 

العمل.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن هذه الن�سب هي لعم�م ال�سكان املقيمني على اأر�ص اململكة والبالغ عددهم 1.1 ملي�ن ن�سمة، منهم 48.6% من البحرينيني، و 

51.4% من ال�افدين الذين هم يف غالبيتهم ال�ساحقة من العمالة ال�افدة، ون�سبة الذك�ر �سمنهم تبلغ 83.3%. وهذا ما يرفع ن�سبة العمالة اىل ال�سكان، 

خ�س��سًا بالن�سبة للرجال. اأما يف حال اعتبار ال�سكان البحرينيني وحدهم، فاإن ن�سبة العمالة اإىل اإجمايل ال�سكان تبلغ 26% للجن�سني معًا، يف حني هي %35 

للرجال، و    17% للن�ساء، وهذا ما ي�ؤ�سر اإىل معدلت اأكرث انخفا�سًا للم�ساركة القت�سادية للن�ساء.

الهدف اخلام�س   

الهدف املحّدد     

حتقيق ح�سول اجلميع على خدمات  ال�سحة الإجنابية بحلول عام 2015 

التعديل الثاين الكبري كان يف اإ�سافة هدف حمدد ثان اإىل الهدف العام اخلام�ص املتعّلق بتح�سني �سحة الأمهات، وه� ين�ص على حتقيق ح�س�ل اجلميع على 

خدمات ال�سحة الإجنابية. ويت�سمن هذه الهدف املحّدد 4 م�ؤ�سرات جديدة هي:

معدل انت�سار و�سائل منع احلمل  .1  

معدل ال�لدات لدى املراهقات )15-19 �سنة(  .2  

تغطية العناية الطبية قبل ال�لدة )على الأقل زيارة واحدة واأربع زيارات(  .3  

عدم تلبية احلاجة اإىل تنظيم الأ�سرة  .4  

وقد مت ت�فري بيانات وافية تتعلق بامل�ؤ�سر الأول، وجزئية بالن�سبة للم�ؤ�سر الثاين. وكما يبدو من اجلدول اأدناه، فقد حتقق انخفا�ص حم�س��ص يف معدل ولدة 

املراهقات اإىل الن�سف بني 1990 و2007، اأي من ح�ايل 24 اإىل 14 حالة لكل 1000 ولدة. اأما يف ما يخ�ص ن�سبة التغطية بالرعاية ال�سحية اأثناء احلمل، 

فهي تبلغ 97% عام 1995، وتقرتب من 100% يف ال�قت الراهن، مع ملحظة اأن مت��سط عدد زيارات املراأة احلامل للطبيب يف فرتة احلمل يرتاوح بني 5 و 

6 مرات، اأي اإنه اأعلى من احلد الأعلى املطل�ب يف اأهداف الألفية وه� 4 مرات.

12.7       17.6       14.6           18.5         23.5

100.0 100.0     100.0           97.1

معدل ال�لدات لدى ال�سابات )15-19 �سنة(

تغطية العناية الطبية قبل ال�لدة 

)على الأقل زيارة واحدة واأربع زيارات(

2007 2005 2000 1995 1990
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2.4. تنا�سب الأهداف مع خ�سائ�س مملكة البحرين والتوجهات امل�ستقبلية

كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، فاإن العر�ص ال�سابق للأهداف وامل�ؤ�سرات يلتزم بال�سياغات العاملية من حيث طبيعة الأهداف املحّددة وم�ست�يات الجناز  

وامل�ؤ�سرات، وذلك بغ�ص النظر عن مدى ملءمتها وتنا�سبها مع م�ست�ى التنمية يف البحرين، ومع الأهداف ال�طنية. والغر�ص منها ه� ت�سهيل عقد  املقارنات 

الدولية والتحّقق من م�ست�ى الجناز املطل�ب على امل�ست�ى الدويل ب�سكل عام.

اإل اأن ذلك ل يعترب كافيًا من منظ�ر التخطيط ال�طني وال�سيا�سات ال�طنية التي تتجاوز يف حالة البحرين امل�ست�يات املحّددة دوليًا، وه� ما يتطلب اأن تق�م 

اجلهات ال�طنية بعملية تكييف لهذه الأهداف بحيث ت�سبح �ساحلة ب�سفتها اأدوات لتقييم م�ست�ى التنمية، ور�سد التقّدم املحّقق على امل�ست�ى ال�طني، 

وكذلك للتخطيط والتدخل التنم�ي املن�سجم واملندرج مع روؤية مملكة البحرين القت�سادية 2030، وكذلك مع ال�سرتاتيجيات القطاعية. كما اإن تكييف 

والتفاقيات  ال�طنية  وال�سرتاتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  ان�سجام  مدى  من  التحّقق  اأجل  من  ال�طنية  ال��سائل  اإحدى  منها  يجعل  وطنيًا  الألفية  اأهداف 

الدولية مع اجل�هر الفعلي ملتطلبات حتقيق اأهداف الألفية األ وه� خف�ص الفقر الب�سري يف ظل بيئة تتحقق فيها م�ست�يات اأعلى من امل�ساواة بني اجلن�سني 

وال�ستدامة البيئية، ويف ظل �سراكة عاملية واإقليمية، ووطنية، بعيدة املدى وتت�سم بال�سفافية والتكاف�ؤ والفعالية.

و�سمن هذا الإطار، �سرعت مملكة البحرين بعملية تكييف اأهداف الألفية وطنيًا واأ�سدرت تقريرها الثاين عام 2008 خط�ًة يف هذا الجتاه. و�س�ف ت�ستمر 

اململكة يف العمل يف الجتاه نف�سه، بدءًا من القيام بعملية تقييم اأكرث عمقًا ودقًة للأهداف العامة واملحّددة التي جاءت يف اأهداف الألفية وت�سعى ملراجعتها 

وتدقيقها يف �س�ء اخل�سائ�ص ال�طنية.

3. مراجعة الأهداف الإمنائية لالألفية من منظور وطني

3.1. مالحظة ب�سدد التوجهات العاملية اجلديدة

�سة لتقييم    ُت�سدد م�س�ّدة ال�ثيقة اخلتامية املعرو�سة للنقا�ص يف �سياق التح�سري لجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �سهر �سبتمرب 2010 واملخ�سّ

ع�سر �سن�ات من العمل لتحقيق اأهداف الألفية على النقاط التالية: 

اأن اأهداف الألفية هي كٌل مرتابط، ويجب الإ�سرار على التعامل معها ب�سفتها هذه وعدم الكتفاء بالتعامل مع الأهداف الإفرادية.  -1

الت�سديد على امللكية ال�طنية والقيادة ال�طنية مل�سار العمل من اأجل حتقيق اأهداف الألفية.  -2

نقد فكرة ال��سفة اجلاهزة  وامل�ّحدة  ال�ساحلة جلميع  الدول، والتاأكيد على �سرورة تكييف الأهداف وطنيًا من قبل الأطراف ال�طنية املعنية   -3

من خلل ح�ار م�سرتك يف ما بينها.

اإدماج اأهداف الألفية يف اإطار عملية التخطيط ال�طني وال�سيا�سات ال�طنية، وعدم جعل حتقيق اأهداف الألفية م�سارًا اإ�سافيًا م�ستقًل  م�ازيًا    -4

للم�سارات ال�طنية.   

اإن الكلمات املفاتيح اأو املبادئ الأ�سا�سية يف التعامل ال�سليم مع اأهداف الألفية هي: وحدة وترابط الأهداف، امللكية والقيادة ال�طنية، والتكييف ال�طني 

للأهداف. وهذه املبادئ ت�ؤدي يف حال اللتزام بها اإىل اإدماج اأهداف الألفية يف عملية التخطيط ال�طني ب�سكل طبيعي، وت�سهل تعبئة امل�ارد ال�طنية يف �سبيل 

حتقيقها من خلل امل�ازنات العادية للحك�مة وال�زارات املعنية، بحكم ك�ن اأهداف الألفية املكيفة وطنيًا مك�ًنا ع�س�يًا من مك�نات الإ�سرتاتيجية ال�طنية 

للتنمية، وكذلك من خلل تنمية امل�ارد الب�سرية  وامل�ؤ�س�سية واملالية جلميع ال�سركاء التنم�يني ال�طنيني.  

البحرين، وحيث  اإىل  بالن�سبة  اأو مرتفعة كما هي احلال  تنمية مت��سطة  التي حّققت م�ست�يات  للدول  بالن�سبة  اإلزاميًا  املقاربة ت�سبح معربًا  اإن مثل هذا 

اأن ت�س�غ  م�ست�يات الجناز املحددة عامليًا هي دون الأهداف ال�طنية. وبهذا املعنى، فاإن البحرين والبلدان الأخرى التي هي يف و�سعية م�سابهة، عليها 

اإ�سرتاتيجيتها اخلا�سة للتعامل مع اأهداف الألفية والتي ميكن اأن ت�سمل ثلث مك�نات:

املكون الأول، ه� التاأكد من �سمول اخلدمات واحلقوق الأ�سا�سية املن�سو�س عنها يف اأهداف الألفية عاملياً للجميع دون ا�ستثناء، اإذ غالبًا ما   .i
تبقى بع�ص الفئات امل�ستثناة ب�سبب ظروف خا�سة، حتى يف الدول الأكرث تقدما. ويف هذه احلالة يجب اأن ُتعطى هذا الفئات الأهمية ل�سم�لها بخدمات 

النظام، من خلل اإجراءات تكميلية وتدخلت خا�سة فعالة )اأحد الأمثلة على ذلك �سبكات الأمان الجتماعي، والإجراءات امل�سابهة(.
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ii.  املكون الثاين، ه� حتديد بع�ص املجالت والأهداف التي مل يتحقق التقدم فيها بامل�ستوى نف�سه كما بالن�سبة لالأهداف الأخرى. ففي 
حالة البحرين على �سبيل املثال، حتقيق الهدف ال�سابع يتطلب بذل املزيد من اجله�د، وكذلك التحقيق الكامل للهدف الثالث.

iii. املكون الثالث، ه� القيام بعملية التكييف التي ت�ؤدي اإما اإىل رفع �سقوف الإجناز الكمي اإىل م�ست�يات اأعلى من امل�ست�يات املطل�بة 
عامليًا؛ اأو اللتفات اإىل الأبعاد النوعية يف امل�ساألة املطروحة يف حال كانت امل�ؤ�سرات الكمية متحققة )ن�عية التعليم مثل(؛ اأو  اإ�سافة اأهداف 

حمّددة جديدة متلئمة مع ظروف البلد ومبا ين�سجم مع خطط التنمية ال�طنية.

اإذ لكل جهة حك�مية معنية  القطاعية،  ال�سيا�سات  اأي�سًا ما مييزها عن  وترابطها ه�  الألفية  اأهداف  اللتزام مببداأ وحدة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

الألفية.  اأهداف  و�سم�ًل من  ات�ساعًا  اأكرث  بال�سرورة  تك�ن  والتي  والطاقة...الخ(،  وال�سحة،  التعليم،  القطاعية اخلا�سة )يف  �سيا�ساتها وخططها 

اأو حق�ق الإن�سان وغريها. ولكن القيمة امل�سافة لأهداف الألفية، خ�س��سًا  اأو العمل  اأو الطف�لة  وكذلك بالن�سبة للربامج العاملية اخلا�سة باملراأة 

يف ا�ستخدامها ال�سحيح على ال�سعيد ال�طني، هي يف حتقيق الربط بني جمم�عة من الأول�يات يف املجالت الرئي�سية حلياة الإن�سان واملجتمعات، 

بحيث يتحقق من خلل ت�سافر اآثارها حت�سن حم�س��ص يف حياة الفئات الأقل حظًا يف املجتمع. وهذه اخللفية  ل بد اأن تك�ن حا�سرة اأثناء ا�ستخدام 

اإطار اأهداف الألفية يف التدخل والتخطيط على ال�سعيد ال�طني، اأو دون ال�طني، وذلك اأثناء مراجعة الأهداف الإفرادية كل على حدة، دون اإغفال 

ترابطها مع باقي الأهداف، ومع الغاية النهائية لأهداف الألفية ومل�سار التنمية ال�طني.

امليادين  من  ميدان  كل  يف  امل�ستقبلية  والت�جهات  والتحديات  الناجحة،  التجارب  وبع�ص  املحققة،  للإجنازات  مراجعة  التالية  ال�سفحات  تعر�ص 

والأهداف املرتبطة به من منظ�ر اخل�سائ�ص والأول�يات ال�طنية.
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  ين�ص الهدف الأول من اأهداف الألفية على الق�ساء على الفقر املدقع واجل�ع، ويت�سمن ثلث اأهداف حمّددة تتعلق بخف�ص ن�سبة 

اإىل  اجل�ع  من  يعان�ن  الذين  ال�سكان  ن�سبة  وخف�ص  الكامل،  الت�سغيل  وحتقيق  الن�سف،  اإىل  مدقع  فقر  يف  يعي�س�ن  الذين  ال�سكان 

الن�سف اأي�سًا. ويف اجلانب املتعلق بالفقر، فاإن امل�ؤ�سرات املتعلقة بالهدف املحدد ت�سمل الفقر املطلق، وكذلك التفاوت الجتماعي 

)م�ؤ�سر ح�سة اخلمي�ص الأدنى من ال�ستهلك ال�طني(. اأي باخت�سار ت�سّمن الهدف الأول �سياغته الدولية اأربعة اأبعاد: هي الفقر 

املدقع، اجلوع، الال م�ساواة والت�سغيل.

بالن�سبة ململكة البحرين، ميكن تلخي�ص ال��سع على النح� التايل:

الجناز املطل�ب بالن�سبة للفقر املدقع واجلوع اإما حمّقق اأو غري منا�سب للبحرين. اإن املقيا�ص الدويل خلط الفقر 

)اأي ن�سبة ال�سكان الذين يعي�س�ن باأقل من دولر واحد يف الي�م( غري �سالح وتبلغ الن�سبة �سفر يف حالة البحرين. 

ومن ناحية اأخرى، فاإن اإطار اأهداف الألفية يطلب من البلدان املعنية اأن ت�ستخدم خط�ط الفقر ال�طنية )ولي�ص 

املقيا�ص الدويل( من اأجل ر�سد التقدم بالن�سبة لهذا الهدف املحّدد. وحتى يف هذه احلالة، فاإن البحرين ل يعتمد 

اإىل حتديد فئات م�ست�ى  اأقرب  ال�سابق، هي  التي جرت يف  الآن خط فقر وطني متبّنى ر�سميًا، واملحاولت  حتى 

املعي�سة املنخف�سة والتي قدرت بـ 11% يف تقرير اأهداف الألفية الأول عام 2003، وهذا لي�ص تقديرًا لن�سب ال�سكان 

املدقع )وفق  الفقر  ل يعترب  ب�سكل عام،  الألفية.  اأهداف  يعي�س�ن يف فقر مدقع ح�سب ما ه� مق�س�د يف  الذي 

املعايري ال�سائدة( ظاهرة موجودة يف البحرين، وذلك لعدة اأ�سباب اأهمها ما يلي:

والب�سرية. املادية  امل�ارد  يف  وفرة  وفيه  ال�سكان،  وعدد  امل�ساحة  حيث  من  �سغريًا  بلدًا  بك�نه  يتميز  •				البحرين 

•				ال�سيا�سات احلك�مية املعتمدة يف البحرين تق�م على ت�فري اخلدمات الأ�سا�سية ب�سكل جماين للجميع، وخ�س��سًا خدمات 
�سيا�سات  هناك  وكذلك  جيدة.  ن�عية  ذات  بك�نها  املجالني  هذين  يف  احلك�مية  اخلدمات  وتتمّيز  ال�سحية،  والرعاية  التعليم 

اجتماعية اأخرى، مثل الإ�سكان وغريها، واإن كانت تلبية الطلب على هذه اخلدمات اأكرث �سع�بة من امليدانني ال�سابقني.

اجتماعي  اأمان  )�سبكة  الجتماعية  امل�ساعدات  من  نظامًا  البحرين  يعتمد  املعّر�سة،  للفئات  •				بالن�سبة 
 337 مطّ�ر( متعّدد املك�نات، يت�سمن منح م�ساعدات مالية مبا�سرة للأ�سر التي يقل دخل الأ�سرة فيها عن 

دينار بحريني )894 دولر اأمريكي( لأ�سرة مكّ�نة من خم�ص اأفراد. كما اإن النظام يت�سمن منح م�ساعدات 

لفئات اجتماعية متعددة بع�سها على اأ�سا�ص معايري اقت�سادية اأو اجتماعية، مما ي��ّسع قاعدة امل�ستفيدين.

ال��سع  وينطبق  مدقع،  فقر  يف  يعي�س�ن  �سكان  م�سكلة  البحرين  يف  ت�جد  ل  اأنه  الق�ل  ميكن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

نف�سه على م�ساألة اجل�ع اأي�سًا، اإذ ل ميكن اعتبار م�سكلة من هذا الن�ع م�ج�دة فعًل وامل�ؤ�سرات املعتمدة عامليًا 

غري ملئمة، ل جلهة ن�سبة ال�سكان الذين ل يح�سل�ن على الكمية الكافية من ال�سعرات احلرارية، ول جلهة ن�سبة 

الأطفال الذي يعاون�ن من نق�ص ال�زن )والذي يرى الفريق ال�طني البحريني اأنه يجب نقله اإىل الهدف ال�ساد�ص 

املتعلق بال�سحة، حيث اإنه اأكرث ارتباطًا بال�سحة والعادات الغذائية وال�عي ال�سحي، اأكرث من ك�نه مرتبط بالفقر 

وال��سع الجتماعي(.

الهدف الأول

الق�ساء على الفقر املدقع واجلوع

اإن عملية التكييف الوطني للهدف الأول، والتوجهات امل�صتقبلية، �صوف تعطي اأولوية من اأجل نقل حمور 

الهتمام من التحديد ال�صيق للق�صاء على الفقر املدقع واجلوع اإىل حت�صني م�صتويات معي�صة ال�صكان يف 

فئات الدخل الدنيا يف املجتمع، وتقلي�س التفاوت الجتماعي، وتطوير �صيا�صات الت�صغيل وظروف العمل 

ب�صكل م�صتمر.

تخفي�س ن�سبة 

ال�سكان الذين يقل 

دخلهم اليومي عن 

دولر واحد اإىل 

الن�سف يف الفرتة 

ما بني 1990 

و2015

خف�س ن�سبة 

ال�سكان الذين 

يعانون من اجلوع 

بن�سبة الن�سف 

)2015-1990(

حتقيق العمالة 

الكاملة 

واملنتجة والعمل 

الالئق للجميع 

مبن فيهم 

الن�ساء وال�سباب
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✌ جتربة ناجحة
اأما بالن�سبة للهدف املتعلق بتحقيق العمالة الكاملة 

الن�ساء  فيهم  مبن  للجميع  اللئق  والعمل  واملنتجة 

ذات  ق�سايا  تبقى  الت�سغيل  ق�سايا  فاإن  وال�سباب، 

اأهمية بالن�سبة للبحرين، مع وج�د �سمات م�سرتكة 

�س�ق  لبنية  بالن�سبة  اخلليجية  الدول  معظم  بني 

يف  البطالة  معدلت  فاإن  املجال،  هذا  ويف  العمل. 

ب�زارة  امل�سجلني  �سجلت  اإىل  )ا�ستنادًا  البحرين 

العمل كعاطلني عن العمل ويبحث�ن فعليًا عن عمل( 

)ويرى  منخف�سة  ن�سبة  وهي   ،%4 من  اأقل  تبلغ 

املعني�ن يف احلك�مة البحرينية اأن هذه الن�سبة اأكرث 

التي ت�فرها امل�س�ح امليدانية نظرًا  الن�سب  دقة من 

للنظرة ال�سائدة اإىل العمل والبطالة والجنذاب نح� 

الت�ظيف امل�ستقر يف القطاع العام(. وتعتمد احلك�مة 

الت�ظيف  جمال  يف  ن�سيطة  �سيا�سة  البحرينية 

لهذه  ال�طنية  امل�ساريع  من  عددًا  ونفذت  و�سّممت 

الغاية، اأبرزها امل�سروع ال�طني للت�ظيف )2006(، 

التعطل الذي ل يزال  للتاأمني �سد  والنظام احلايل 

قيد العمل )و�س�ف جتري الإ�سارة اإليه ب�سكل خا�ص 

ب�سفته ممار�سة جيدة يف فقرة لحقة(.يتم اتخاذ 

عدد  و�سل  حيث  املجال،  هذا  يف  فّعالة  اإجراءات 

اإىل   2009 اأكت�بر  نهاية  التعطل يف  اإعانة  م�ستحقي 

1،930 م�ستحقًا بينهم 1،274 من الن�ساء. 

بالن�سبة  الدائمة  الأول�يات  �سمن  من  تبقى  الت�سغيل  ق�سايا  اأن  اإل 

للبحرين. وقد �ُسّجل ب�سكل عام حت�سن م�ستمر وم�ستقر يف م�ست�يات الأج�ر )وهذه اإحدى مك�نات العمل اللئق(، فاأرتفع مت��سط اأج�ر البحرينيني ب�سكل متدرج من 

424 دينار )1،125 دولر اأمريكي( يف الربع الثاين من عام 2002، اإىل 643 دينار )1،705 دولر اأمريكي( يف الربع الثاين من عام 2009، اإىل 683 دينار )1،811 دولر 

اأمريكي( يف الربع الثاين من عام 2010. يف املقابل، انخف�ست ن�سبة العاملني البحرينيني احلا�سلني على اأج�ر منخف�سة )اأقل من 200 دينار �سهريًا( من 47.1% عام 

1999 اإىل 10.3% يف الربع الثاين من العام 2010.

من جانب اآخر، مل تكن الإجراءات املتخذة من اأجل تقلي�ص فج�ة الأج�ر بني العّمال البحرينيني والعمالة ال�افدة فّعالة، وهي اإحدى اأهم مرتكزات اأهداف اإ�سرتاتيجية 

اإ�سلح �س�ق العمل. فقد ات�سعت هذه الفج�ة ب�سكل متدرج وبلغت 235 دينارًا يف الربع الثاين من عام 2010. ومل ُت�سجل زيادة فعلية يف مت��سط اأجر العاملني ال�افدين 

خلل ال�سنتني الأخريتني على الأقل، و�ساهم يف ذلك انكما�ص الطلب على العمالة ال�افدة بعد الأزمة املالية، يف حني حافظت احلك�مة على �سيا�ستها يف رفع اأج�ر 

البحرينيني مما عّمق من الفج�ة بني فئتي العاملني يف البحرين.

وب�سكل عام، فاإن عملية التكييف ال�طني للهدف الأول، والت�جهات امل�ستقبلية، �س�ف تعطي اأول�ية من اأجل نقل حم�ر الهتمام من التحديد ال�سيق للق�ساء على الفقر 

املدقع واجل�ع اإىل حت�سني م�ست�يات معي�سة ال�سكان يف فئات الدخل الدنيا يف املجتمع، وتقلي�ص التفاوت الجتماعي، وتط�ير �سيا�سات الت�سغيل وظروف العمل ب�سكل 

م�ستمر. واإ�سافة اإىل ذلك، �س�ف تعمل احلك�مة على تط�ير اأدوات القيا�ص للأو�ساع الجتماعية، �س�اء من خلل احت�ساب خط�ط الفقر الن�سبية، اأو من خلل بناء 

دليل الأح�ال املعي�سة اأو دليل للرفاه، يك�ن اأكرث �سلحية ملتابعة ال�سيا�سات الجتماعية احلك�مية، ودائمًا بالتلزم مع حت�سني فعالية ومردود نظام امل�ساعدة الجتماعية 

و�سبكات الأمان، وتدقيق معايري اختيار امل�ستفيدين. اإل اأن كل ما �سبق ذكره، يفرت�ص اأن يك�ن مك�نات يف ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة للتنمية الجتماعية يف اململكة.
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حتقيق العمالة 

الكاملة واملنتجة 

والعمل الالئق 

للجميع مبن فيهم 
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نظام التاأمني �سد التعطل

2006 يف الثاين  78 لعام  اأطلقت مملكة البحرين العمل يف نظام التاأمني �سد التعطل مب�جب القان�ن رقم 

والع�سرين من �سهر ن�فمرب، ب�سفته مك�نًا جديدًا من مك�نات �سبكة الأمان يف اململكة. وي�سمل هذا النظام 

�سة للباحثني عن عمل لأول مرة، وه� خا�ص بامل�اطنني  ن�عني من التقدميات: الأول ه� اإعانات التعطل املخ�سّ

البحرينيني؛ والثاين ه� تع�ي�ص التعطل وي�سمل امل�اطنني البحرينيني وغري البحرينيني الذين يعمل�ن مب�جب 

عق�د عمل نظامية يف اململكة. 

من  بالت�ساوي  تدفع  املعني،  العامل  راتب  من   %3 تبلغ  �سهرية  اإ�سرتاكات  النظام من خلل  هذا  يتم مت�يل 

قبل الأطراف الثلث، العامل )1%(، و�ساحب العمل )1%(، واحلك�مة )1%(، ت�دع يف �سندوق خا�ص يتم 

مرة  لأول  عمل  عن  للباحثني  التعطل  لإعانة  بالن�سبة  للم�ستحقني.   والتع�ي�سات  الإعانات  دفع  خلله  من 

اأي�سًا العامل�ن امل�سرح�ن من العمل امل�ستحق�ن لتع�ي�ص التعطل ولكن  من البحرينيني، والتي ي�ستفيد منها 

الذين مل مي�ص على ا�سرتاكهم يف النظام 12 �سهرًا، ُحّددت قيمة الإعانة بـ 150 دينارًا �سهريًا حلملة �سهادة 

البكال�ري��ص، و120 دينارًا �سهريًا للأخرين، تدفع ملدة �ستة اأ�سهر كحد اأق�سى.

بالن�سبة لتع�ي�ص التعطل، ف�سرط ال�ستحقاق ه� اأن ل تقل مدة ا�سرتاك امل�ؤمن عليه يف النظام عن 12 �سهرًا، 

رف منه لأ�سباب تاأديبية. ويف هذه احلالة ي�ستحق تع�ي�سا ي�ساوي %60  واأن ل يك�ن قد ترك العمل اإراديًا او �سُ

من معدل الأجر ال�سهري خلل ال�سنة ال�سابقة، على اأن ل يقل عن 150 دينارًا، ول يزيد عن 500 دينارًا تدفع 

ملدة �ستة اأ�سهر كحد اأق�سى.  من النقاط املميزة يف هذا النظام الأول من ن�عه يف املنطقة، ه� �سم�له للعمال 

غري امل�اطنني وذلك من �سمن جملة من اإ�سلحات �س�ق العمل، �سملت اأي�سًا حرية انتقال العمالة ال�افدة، 

وغريها من الإجرءات الهادفة اإىل حت�سني �سروط عمل العمال ال�افدين وتقلي�ص الفج�ة بني كلفة العمالة 

ال�افدة والعمالة ال�طنية من �سمن ا�سرتاتيجية بحرنة العمل.  من ناحية اأخرى، فاإن النظام م�سّمم بطريقة 

تقيد قدرة غري الراغبني بالعمل على التحايل على النظام والإفادة منه لغري اأغرا�سه. فنظام التاأمني مرتبط 

وببنك  اإليه،  بحاجة  هم  للذين  والتاأهيل  التدريب  ت�سمن  التي  املتكاملة  والإجراءات  امل�ؤ�س�سات  من  ب�سبكة 

املعل�مات عن ال�س�اغر يف �س�ق العمل، ويت�سمن اإجراء يق�سي بعر�ص فر�ص عمل حمّددة على امل�سجلني فيه 

اأو يف حال  التدريب  امل�ساركة يف  امتناعهم عن  التع�ي�ص يف حال  اأو  الإعانة  الإفادة من  واإ�سقاط حقهم يف 

رف�سهم القب�ل بفر�سة العمل املعرو�سة عليهم مرتني متتاليتني. كما اإنه يعتمد نظام متابعة ممكن وفّعال.

بلغ  اإجمايل عدد امل�ستفدين من نظام التع�ي�ص �سد التعطل 281 �سخ�سًا يف �سهر اأكت�بر 2009 )197 رجل، 

اأما م�ستحق� الإعانة فقد بداأ برقم مرتفع ه�   .2008 اأغ�سط�ص  اأن بداأ بداية مت�ا�سعة يف  اإمراأة( بعد  و84 

م�ستحقًا يف  اإىل 1،930  و�س�ًل  �سخ�سا،  امل�سجلني 9،566  كان عدد  2008 حيث  مار�ص  �سهر  بلغ ذروته يف 

�سهر اأكت�بر 2009 )656 من الرجال، و1،274 من الن�ساء(. و�سبب هذا النخفا�ص ه� حت�سن نظام ال�سبط 

والتحقق من �سروط ال�ستحقاق، اإ�سافة اإىل جناح اإجراءات الت�ظيف يف القطاعني العام واخلا�ص لعدد من 

امل�سجلني.

وترى حك�مة البحرين يف هذا النظام و�سيلة اإ�سافية ل�سمان ا�ستقرار �س�ق العمل، والتعامل مع بع�ص نتائج 

الأزمة املالية والقت�سادية العاملية، مبا يحد من اأثرها ال�سلبي على العمال البحرينيني وال�افدين، ومبا ي�ساهم 

يف حتقيق الهدف الأول من اأهداف الألفية يف ما يخت�ص بتحقيق الت�سغيل الكامل والقرتاب من متطلبات 

العمل اللئق. وهذا النظام الذي �ساهمت يف ت�سميمه منظمة العمل الدولية، ثم نّ�هت بجديته وفعالية يف 

التطبيق العمل مع غريها من منظمات الأمم املتحدة باعتباره جتربة متقدمة يف املنطقة، ه� حاليًا م��سع 

مراجعة وتقييم بهدف تط�يره نح� الأف�سل.

✌ جتربة ناجحة
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  ين�ص الهدف الثاين على متكني جميع الأطفال من اللتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم واإكمال مرحلة التعليم البتدائي كاملًة، كما يت�سمن 

م�ؤ�سرًا عن ن�سبة القرائية بني ال�سباب.

اأو اخلا�سة، وتتكفل وزارة الرتبية  العامة  اإما يف املدار�ص  الدرا�سة  اإلزامي، وينخرط الأطفال يف �سن  البحرين  فالتعليم يف مملكة 

والتعليم بت�فري التعليم املجاين جلميع الطلب البحرينيني وغري البحرينيني املنتظمني يف املدار�ص العامة للمراحل الدرا�سية الثلث 

– 18 �سنة( دون متييز بني الذك�ر والإناث، مع تزويدهم بالكتب الدرا�سية  العمرية )6  للفئات  )البتدائية، الإعدادية والثان�ية( 

اللزمة مع بداية كل �سنة درا�سية دون مقابل. وهناك معاهد خا�سة لتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة مزّودة بكل ما يحتاجه طلبها 

من خدمات.

وعليه فاإن فاإن الهدف الثاين من اأهداف الألفية يف البحرين حمّقق منذ العام 2000، بذلك فه� ل يتنا�سب مع م�ست�ى التقدم املحقق 

يف جمال الرتبية والتعليم يف اململكة.

 بالن�سبة ملراحل التعليم الأعلى فاإن معدل اللتحاق ال�سايف يف املرحلة الإعدادية يبلغ 88.3% ويف املرحلة الثان�ية %89.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن تكييف الهدف الثاين من اأهداف الألفية ح�سب خ�سائ�ص البحرين وح�سب ت�جهات ال�سرتاتيجيات التنم�ية 

والرتب�ية يت�سمن العمل يف الجتاهات التالية:

التعليم  واإكمال  املدر�سي  اللتحاق  يف  الت�سرب  حالت  معاجلة  خلل  من  امل�ؤ�سرات  من  املرتفع  امل�ست�ى  على  •				احلفاظ 
البتدائي والأ�سا�سي تطبيقًا للقان�ن ال�طني،

املتعلقة  الكمية  التي اأجنزت الأهداف  الدول  الأول�ية يف  لها  التي ت�سبح  التعليم  الن�عية يف عملية  الأبعاد  •			الرتكيز على 
باللتحاق والأمية القرائية.

التعليم من  النهائية يف حت�سني ج�دة  غاياته  التعليمي، متثل  للنظام  �ساملة  اإ�سلح  اأطلقت عملية  البحرين  فاإن  ال�سياق،  ويف هذا 

خلل رفع م�ست�ى الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي اإىل م�ست�يات عاملية، وتاأمني م�ست�يات اأعلى من تطابق خمرجات 

التعليم مع متطلبات �س�ق عمل تناف�سية وطنية واإقليمية وعاملية، حتديث املناهج خ�س��سًا يف جمالت العل�م والتكن�ل�جيا، وتعميم 

املهني  والتدريب  التقني  التعليم  وتط�ير  العالية،  املهارات  والرتكيز على  نف�سها،  التعليم  الت�سالت يف عملية  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام 

اإن م�صتوى الإجناز املطلوب ح�صب ال�صياغة العاملية للهدف الثاين قد حتقق منذ �صنوات. اإن تكييف الهدف 

الثاين من اأهداف الألفية ح�صب خ�صائ�س البحرين وح�صب توجهات ال�صرتاتيجيات التنموية والرتبوية 

يكون من خالل احلفاظ على امل�صتوى املرتفع من املوؤ�صرات وكذلك الرتكيز على الأبعاد النوعية يف عملية 

التعليم.

الهدف الثاين

حتقيق تعميم التعليم البتدائي

99.7

99.0

99.0

معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى ال�سكان الذين

 ترتاوح اأعمارهم من 15 و 24 �سنة

ن�سبة عدد التلميذ الذين يلتحق�ن بالدرا�سة يف ال�سف

 الول وي�سل�ن اإىل ال�سف الخري يف املرحلة البتدائية

�سايف ن�سبة القيد يف التعليم البتدائي 

بحلول عام 2015، 

�سمان التحاق كل 

اأطفال العامل، ذكوراً 

واإناثاً، 

بالتعليم البتدائي 

واكتمال �سنواته
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املتخ�س�ص من خلل م�ؤ�س�سات رائدة ومرتبطة ع�س�يًا 

ي�ساركان  اللذين  واخلا�ص  العام  القطاعني  مبتطلبات 

املرحلة  تط�ير  الإ�سلح  عملية  و�سملت  اإدارتها.  يف 

التعليم  من  والأخرية  الثالثة  احللقة  )ك�نها  الإعدادية 

الأ�سا�سي( تط�يرًا �سامًل لتح�سني خمرجاتها، حيث مت 

اأداء طلبتها  اإعداد خطة متكاملة بهدف رفع م�ست�يات 

اأهداف  حتقيق  اإىل  ال�زارة  من  �سعيًا  اأف�سل  نح�  على 

التعليم للجميع بالتعليم الأ�سا�سي.

لل�سباب، فاإنه على الرغم  القرائية  وفيما يتعلق مبعدل 

من م�ست�ى الإجناز املحّدد لهذا امل�ؤ�سر قد مت بل�غه، اإل 

الن�سبة  للحفاظ على  تت�اىل  البحرين  اأن جه�د مملكة 

التعليم  قان�ن  اإ�سدار  فمنذ  اإليها.  و�سلت  التي  العالية 

رقم 27 ل�سنة 2005 والتي تن�ص مادته التا�سعة على اأن 

رفع  هدفها  وطنية  م�سئ�لية  الكبار  وتعليم  الأمية  حم� 

ومملكة  ومهنيًا،  واجتماعيًا  ثقافيًا  امل�اطنني  م�ست�ى 

الدولية  واملنظمات  امل�ؤ�س�سات  ب�سهادة  وذلك  الأمية،  على  للق�ساء  اللزمة  تنفيذ اخلطط  ال�سعيد من خلل  هذا  على  ن�عية  اإجنازات  م�ستمرة يف حتقيق  البحرين 

املخت�سة، حيث تبّنت وزارة الرتبية والتعليم �سعار )التعليم والتعلم مدى احلياة( وه� ال�سعار نف�سه الذي تتبناه الي�ن�سك�.

ومع تغرّي مفه�م الأمية، اأو املعايري التي يتم على اأ�سا�سها حتديد ال�سخ�ص الأمي، �سارعت ال�زارة اإىل تط�ير وتغيري براجمها وم�ساريعها التعليمية وفق امل�ستجدات التي 

حدثت خلل ال�سن�ات املا�سية يف هذا املجال، فبعد اأن مت تخلي�ص العدد الأكرب من اأفراد اجلمه�ر من اأميتهم الأبجدية، جاء دور تكثيف اجله�د ملح� الأمية احل�سارية 

التي يتم على اأ�سا�سها تعريف اأو حتديد الأمي باأنه ال�سخ�ص الذي يك�ن يف معزل عما و�سل اإليه العامل من تط�ر وتقدم تكن�ل�جي يف جميع املجالت، ول ت�جد لديه معرفة 

اأو ات�سال فاعل بق�سايا ع�سره ومتطلباته.

ال�سادر عن  الأخري   2010 للجميع  التعليم  تقرير  بلغت ح�سب  �سنة( حيث  للفئة )44-15  الكبار  اأمية  ن�سبة  تراجعًا ملم��سًا يف  البحرين  لذلك حققت مملكة  ونتيجة 

الي�ن�سك� 2.46% منخف�سة عما كانت عليه يف تعداد 2001 والتي بلغت %2.7.

وت�سعى اململكة اإىل تخفي�ص هذه الن�سبة مبقدار 50% بحل�ل عام 2015، وذلك بف�سل تنفيذ م�ساريع التعليم امل�ستمر والتي من بينها:

الأمية من  املتحررات  لفئة  القرائية  لبناء  جديدة  منهجية  م�سروع  	•  

م�سروع برنامج حم� الأمية احلا�س�بية 	•  

م�سروع حم� الأمية الأبجدية لأمهات طلبة املدار�ص النظامية 	•  

م�سروع تط�ير طرائق التدري�ص يف مرحلة حم� الأمية 	•  

م�سروع القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي ملرحلة حم� الأمية 	•  

برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها 	•  

اإل اأن هذا الجتاه نح� حت�سني ن�عية التعليم وحت�سينه وفق معايري عاملية، ل ينفى احلاجة اإىل الرتكيز على بع�ص اجل�انب ذات الطابع الأ�سا�سي والأقرب اإىل اأهداف 

الألفية. وتلقي هذه اجل�انب الهتمام اأي�سًا حر�سًا على �سمان ح�س�ل اجلميع دون ا�ستثناء على حقهم يف املعرفة والتعليم الأ�سا�سي )ب�سفته حد اأدنى ملزم قان�نيًا(. 

وعليه، يجري الرتكيز على و�سع بع�ص الفئات اخلا�سة الأكرث تعر�سًا لحتمال الت�سرب اأو عدم اللتحاق. واإذ ل ي�جد متييز بني ال�سبيان والبنات يف جمال التعليم، 

اأكرث عر�سًة خلطر  اأجل �سمان ت�فري التعليم جلميع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقات الذين عادًة ما يك�ن�ن  اأن هناك �سيا�سات و اإجراءات خا�سة تتابعها احلك�مة من  اإل 

الت�سرب من النظام التعليمي. ويف هذا املجال تت�ىل اإدارة الرتبية اخلا�سة التابع ل�زارة الرتبية والتعليم مهمة حتديد حالت الإعاقة باملدار�ص والإ�سراف على الطلبة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة يف املدار�ص احلك�مية والطلبة الدار�سني باملعاهد اخلا�سة خارج اململكة، كما تطبق ال�زارة يف جمم�عة من املدار�ص جتربة دمج الطلبة ذوي 

الحتياجات اخلا�سة يف الف�س�ل العادية مع اأقرانهم من الطلبة الأ�س�ياء تهدف اإىل عدم عزلهم عن حميطهم وجمتمعهم الأ�سا�سي وه� املدر�سة والف�سل العادي. من 

ناحية اأخرى، تتبع البحرين نظام متابعة دقيق حلالت عدم اللتحاق اأو الت�سرب املدر�سي من التعليم الأ�سا�سي، من اأجل �سمان تغطية تبلغ فعليًا 100% للفئة العمرية 

املعنية، مبا يف ذلك املتابعة الفردية لبع�ص احلالت، و�س�ًل اإىل اإجراءات قان�نية بحق الأهل املخالفني. وتعترب هذه جتربة مميزة ت�ستحق الإ�سارة اإليها.
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املتابعة الفردية لالأطفال املت�سربني من التعليم الأ�سا�سي

كافة  على  التعليم  ج�دة  حت�سني  على  ال�طنية  ال�سرتاجتيات  وتركيز  البحرين،  مملكة  يف  الرتب�ية  للم�ؤ�سرات  املتقدمة  ال��سعية  من  الرغم  على 

اإل اأن ذلك ل ينفي �سرورة املتابعة اجلادة للم�ؤ�سرات الأ�سا�سية وذلك ل�سمان اأن يك�ن �سم�ل اجلميع بالتعليم الأ�سا�سي فعليًا وكامًل،  امل�ست�يات، 

وتقلي�ص احتمال الت�سرب اإىل اأق�سى حدد ممكن.

ين�ص د�ست�ر مملكة البحرين يف مادته ال�سابعة على اأن الدولة تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للم�اطنني ويك�ن التعليم اإلزاميًا وجمانيًا يف كل 

املراحل الأوىل التي يعّينها القان�ن. وين�ص قان�ن التعليم يف مادته ال�ساد�سة على اأن التعليم الأ�سا�سي حق للأطفال الذين يبلغ�ن ال�ساد�سة من عمرهم 

مع بداية  العام الدرا�سي، وتلتزم اململكة بت�فريه لهم، ويلزم الآباء و اأولياء الأمر بتنفيذه وذلك على مدى ت�سع �سن�ات درا�سية على الأقل.

تنيفذًا لذلك، ت�فر اململكة التعليم املجاين للجميع حتى املرحلة الثان�ية )6-18 �سنة(، كما اأن�ساأت وزارة الرتبية والتعليم عام 2005 وحدة تنظيمية 

خا�سة يف ال�زارة ملتابعة تطبيق اللزام يف التعليم تت�ىل ر�سد وت�سجيل حالت عدم التحاق التلميذ يف املدار�ص يف �سن اللزام )6 -16 �سنة( واتخاذ 

املت�سببني يف  الق�سائية �سد  الدع�ى  العمرية،  مبا يف ذلك حتريك  الفئة   الدرا�سة �سمن هذه  املنقطعني عن  التحاق  لتاأمني  ال�سرورية  الإجراءات 

حرمانهم من حقهم هذا. 

وقد ا�ستفاد من خدمات ق�سم الزام التعليم ما جمم�عه 42 تلميذا يف املرحلة البتدائة و7 تلميذ يف املرحلة العدادية، كما يبني اجلدول ادناه: 

 

املتابعة  خلل  من  وكذلك  القان�نية،  والإجراءات  الكلية  ال�سيا�سات  خلل  من  ال�سا�سي  التعليم  بتحقيق  البحرين  اإلتزام  م�ست�ى  اإىل  ذلك  وي�سري 

التف�سيلية للحالت الإفرادية جلعل �سم�ل اجلميع بالتعليم الأ�سا�سي دون ا�ستثناء واقعًا حقيقيًا يف كليته ويف جزئياته على حد �س�اء. كما اأنه يدل على 

اأن الرتكيز على ج�دة التعليم و الق�سايا الن�عية ل يجب اأن ي�ؤدي اإىل اإغفال الهتمام بالأ�سا�سيات والبديهيات.

✌ جتربة ناجحة
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17 حالة       ـــ طلبة مت اإعادتهم اإىل املقاعد الدرا�سية   

4 حالت    3 حالت طلبة مت حت�يلهم اإىل اإدارة التعليم امل�ستمر   

5 حالت         ـــ طلبة مت حت�يلهم اإىل مركز حماية الطفل   

12 حالة     4 حالت طلبة يتم متابعتهم للعام الدرا�سي احلايل   

4 حالت         ـــ طلبة مت التاأكد من التحاقهم مبدار�ص خارج البحرين  

 عدد احلالت يف املر حلة  

الإعدادية

عدد احلالت يف املر حلة 

الإعدادية

البنني كل

الن�عني

البنات البنني

الإجراءات املتخذة من قبل الق�سم
البنات

كل

الن�عني
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الهدف الثالث
نـجحت البحرين يف تقلي�س فجوة التنمية الب�صرية بني الرجال والن�صاء، حيث اأن قيمة دليل التنمية 

الب�صرية ت�صاوي قيمة دليل التنمية الب�صرية احل�صا�س للجن�س. وقد حققت اململكة التكافوؤ بني اجلن�صني 

امل�صتوى اجلامعي مبا  الن�صاء نظريتها للرجال يف  2000، بل تفوق ن�صبة  التعليم منذ عام  يف كل مراحل 

يزيد عن ال�صعف. وكذلك ي�صجل تقدم يف جمال امل�صاركة القت�صادية وال�صيا�صية للمراأة يف ظل بيئة 

داعمة قوية، لتحقيق ما تبقى من اأهداف يف هذا املجال.

يت�سمنه ين�ص على حتقيق  الذي  ال�حيد  املحّدد  الهدف  واإن كان  املراأة،  امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  بتعزيز  الهدف  يتعلق هذا    

التكاف�ؤ يف الفر�ص التعليمية بني الن�ساء والرجال يف خمتلف م�ست�يات التعليم، اإل اأن امل�ؤ�سرات الثلث املختارة لقيا�ص التقّدم، تغطي 

جمال التكاف�ؤ يف التعليم ويف فر�ص العمل ويف التمثيل ال�سيا�سي )الربملاين(. 

وبالن�سبة للبحرين، فاإن التكافوؤ يف التعليم ه� امل�ؤ�سر ال�حيد يف هذا الهدف الذي حتّقق منذ العام 

1996. اإذ تبلغ ن�سبة الإناث اإىل الذك�ر يف التعليم الأ�سا�سي 1.00%، ويف الثان�ي 1.04%، والتعليم الفني 

والتقني 0.50%. ولكن م�ست�ى التقّدم يف امل�ؤ�سرات املتعلقة بامل�ساركة القت�سادية 17% وال�سيا�سية %25 

للمراأة ل يزال دون املطل�ب.

اإن حتقق مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم جاء نتيجة اإ�سرتاتيجيات بناء امراأة قادرة على التعليم امل�ستمر يف جميع مراحلها 

العمرية وخمتلف حالتها الجتماعية والقت�سادية والتي اأطلقتها الإ�سرتاتيجية ال�طنية للنه��ص باملراأة البحرينية، بالإ�سافة اإىل 

تد�سني الروؤية القت�سادية ململكة البحرين حتى عام 2030، والتي تت�سمن تط�ير التعليم لكل اجلن�سني �سمن امل�سروع ال�طني لتط�ير 

التعليم والتدريب وذلك يف العام 2009.

بالتاأكيد ل تزال هناك بع�ص الق�سايا الن�عية املتعلقة بالتعليم، حيث ل تزال هناك بع�ص الع�امل الثقافية والجتماعية التي حت�ل 

دون ح�س�ل تكاف�ؤ طبيعي بني الن�ساء والرجال يف بع�ص الخت�سا�سات التعليمية وكذلك بالن�سبة للبتعاث والدرا�سة يف اخلارج. وهذه 

م�سائل تدخل يف اإطار تط�ير ال�سيا�سات التعليمية و�سيا�سات النه��ص باملراأة يف اململكة.

الن�ساط القت�سادي، ولكن  املراأة يف  اأهداف حمّددة كميًا ومقيدة مبدى زمني معني يف جمال م�ساركة  اأخرى، ل ت�جد  من ناحية 

الإ�سرتاتيجية ال�طنية للنه��ص باملراأة البحرينية تت�سمن مك�نًا اقت�ساديًا ق�يًا، ول تزال بع�ص ال�سع�بات ت�اجه حتقيق هذا الهدف، 

بع�سه نابع من طبيعة �س�ق العمل يف البحرين حيث القطاع العقاري والعمالة ال�افدة ت�سكل احل�سة الأكرب من فر�ص العمل الفعلية. 

اإل اأن احلك�مة تتبع �سيا�سات ت�ظيف ن�سيطة ل�سيما بالن�سبة للجامعيني. 

من جهة اأخرى، فاإن ن�سبة الن�ساء يف املراتب الإدارية العليا هي اأقل ب�سكل ملح�ظ من الرجال، وه� الأمر الذي ينعك�ص يف ك�ن مت��سط 

اأجر املراأة يف البحرين  ي�ساوي 60.5% )2008( من اأجر الرجل، رغم عدم وج�د ن�ص قان�ين ميّيز يف الأجر.

الهدف الثالث

تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

 إزالة التفاوت بني
 اجلنسني في التعليم

 االبتدائي والثانوي
 ويفضل أن يكون ذلك

 بحلول عام 2005،
 وإزالته في كل مراحل
 التعليم في موعد ال

يتجاوز عام 2015



30
31

ل  النّ�اب  جمل�ص  يف  الربملاين  التمثيل  فاإن  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  م��س�ع  يف  اأخريًا 

املعنّي  ال�س�رى  اأف�سل يف جمل�ص  الن�ساء  ن�سبة  اإن  2.5%، يف حني  منخف�ساً   يزال 

وال�ظائف  الإدارية  امل�اقع  بع�ص  يف  وكذلك   ،2008 عام   %25 ن�سبتهن  بلغت  حيث 

العامة الرفيعة.

وت�سّجع  ت�ؤيد  التي  ال�سيا�سية  الإرادة  امل�سكلة ل تكمن يف  اأن  اإىل  ال�قائع  حتيل هذه 

م�ساركة املراأة، واإمنا تكمن اأي�سًا يف العلقات الجتماعية ويف الثقافة ال�سائدة، وه� 

ما ي�سري اإىل جمالت اأخرى اأكرث ح�سا�سيًة وتعقيدًا يف و�سع املراأة، تتعلق باملجتمع 

والثقافة غري امل�سم�لة باأهداف الألفية.

على الرغم من ذلك، فاإن هذه الق�سايا هي م��سع اهتمام املجل�ص الأعلى للمراأة 

ومن  حك�مي  اهتمام  وم��سع  البحرينية،  باملراأة  للنه��ص  ال�طنية  والإ�سرتاتيجية 

العلقات  املراأة يف نظام  اأو�ساع  ال�سياق  اأي�سًا. وحتتل يف هذا  املدين  املجتمع  قبل 

الأ�سرية ال�اقعي والقان�ين اأهمية خا�سة. وت�سكل م�ساألة العنف الأ�سري اأحد حماور 

اإ�سرتاتيجية النه��ص باملراأة البحرينية، وكذلك ل يزال م��س�ع تعديل قان�ن الأح�ال 

وغريها،  الق�سايا،  هذه  ومتثل  الأطراف.  خمتلف  بني  �سجال  م��سع  ال�سخ�سية 

املجالت التي ميكن اأن يتجه تكييف الهدف الثالث من اأهداف الألفية وطنيا للتعامل 

معها يف امل�ستقبل.

وت�سكل حماور الإ�سرتاتيجية ال�طنية للنه��ص باملراأة دليًل منا�سبًا لتكييف اأهداف 

الألفية وطنيًا مبا ين�سجم مع م�سم�نها، وهي املحاور ال�سبعة التالية: 

حم�ر اتخاذ القرار   .1  

حم�ر التمكني القت�سادي  .2  

حم�ر الأ�سرة  .3  

حم�ر املجتمع املدين   .4  

حم�ر التعليم والتدريب   .5  

حم�ر ال�سحة  .6  

حم�ر البيئة  .7  

لتحقيق  وطني  برنامج  ت�سميم  اللحق يف جمال  التط�ير  �سي�سكل حم�ر  ما  وهذا 

اأهداف الألفية لل�سن�ات اخلم�ص القادمة، ولإعداد التقرير ال�طني املكيف.

اإن حتقيق تقدم يف جمال حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة يف البحرين 

له اأهمية تتجاوز نطاق اململكة نف�سها اإىل النطاق الإقليمي، خ�س��سًا على م�ست�ى 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي. ففي ظل اخل�سائ�ص الجتماعة والثقافية امل�سرتكة 

بني دول املجل�ص، ل�سيما ت�سابه العادات والتقاليد يف جمالت عدة ل�سيما ما يخت�ص 

يف  البحرين  يف  حمقق  تقدم  اأي  اأهمية  من  يزيد  املراة،  وو�سع  الأ�سرية  العلقات 

جمال متكني املراأة اإقت�ساديًا و�سيا�سيًا وت��سيع نطاق م�ساركتها يف احلياة العامة، 

بعد اأن جنحت دول املجل�ص جميعها يف حتقيق التكاف�ؤ يف التعليم ورجحانه ل�سالح 

الن�ساء يف املرحلة اجلامعية، من �ساأنه اأن يقدم من�ذجًا واقعيًا للدول املجاورة.

التقدم املح�سو�س يف متكني املراأة✌ جتربة ناجحة

املراأة  الن�عي احل�ّسا�ص ل��سع  املراأة عن غريها من جتارب الأهداف الإمنائية الأخرى نظرًا للطابع  النجاح يف ق�سية متكني  تختلف جتربة 

ومكانتها يف املجتمع ويف العملية التنم�ية، ونظرًا لأن املع�قات التي ت�اجه حتقيق الهدف الثالث من اأهداف الألفية ل تنبع من بعد واحد من 

اأبعاد العملية التنم�ية، اأو اأن طرف واحد من اأطرافها، بل من جممل ن�سيج العلقات الجتماعية والقت�سادية والآليات امل�ؤ�س�سية، مما يجعل 

حتقيق اأهداف امل�ساواة واإلغاء التمييز والتمكني اأكرث تعقيدُا.

اإن ج�انب النجاح يف جتربة البحرين يف هذا املجال تنبع من جملة من العنا�سر املرتابطة، اأبرزها:

ذلك  جتلى  وقد  امل�ست�يات.  خمتلف  يف  اجلن�سني  بني  اله�ة  وردم  املراأة  لتمكني  امل�ست�يات  اأعلى  على  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة  •				ت�فر 
يف اإجراءات م�ؤ�س�سية وت�سريعية، اأبرزها طريقة ت�سكيل املجل�ص العلى للمراأة والدور الذي اأنيط به، والتاأثري الذي يتمتع به لدى اجلهات 

احلك�مية والأهلية على حد �س�اء.

•				ال�ستمرارية والتدرج يف اخلط�ات والتدخلت لتحقيق الأهداف، حيث ل ي�جد انقطاع او تراجعات يف ال�سيا�سات والربامج يف هذا 
املجال، وهذا ما يعطي نتائج اإيجابية اأكرث من التدخلت املنفردة واملعزولة.

•				�سم�ل اخلطة ال�طنية للنه��ص باملراأة وبرامج العمل وامل�ساريع املنبثقة عنها خمتلف املجالت و امل�ست�يات كما يتبني من حماور اخلطة 
ال�سبعة، ومن اللتزام ال�طني مبتابعة كل حماور منهاج عمل بيجينغ ال�سبعة دون ا�ستثناء مبا يف ذلك امل�سائل احل�سا�سة مثل العنف امل�جه 

�سد املراأة وامل�ساركة ال�سيا�سية وغريها.

اإن هذا العمل امل�ستمر قد اأعطى نتائج اإيجابية على اأكرث من م�ست�ى، واأثر مبا يف ذلك على و�سعية البحرين يف القيا�سات العاملية لأدلة التنمية 

الب�سرية. وقد بني تقرير التنمية الب�سرية ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2009 اإن قمية دليل التنمية الب�سرية HDI وقيمة 

دليل التنمية الب�سرية احل�سا�ص للجن�ص GDI مت�ساوية )0.895(، وهذا يعني اإنه ل ت�جد فج�ة تنم�ية بني الن�ساء والرجال يف ما يخت�ص 

مبك�نات دليل التنمية الب�سرية. والبحرين هي من الدول القليلة جدًا يف العامل التي يت�ساوى فيها الدليلن.

اأما على ال�سعيد ال�طني، فقد  جنحت البحرين يف ردم الفج�ة بني الرجال والن�ساء يف املجالت الرتب�ية وال�سحية، و�سجلت تقدمًا كبريًا 

يف ردمها يف املجال القت�سادي. اإل اأن عنا�سر النجاح تتمثل اأي�سًا يف عدم اإهمال ج�انب اأخرى اأكرث ح�سا�سية، ول�سيما املجالني الت�سريعي 

والأ�سري.

فعلى امتداد ال�سن�ات القليلة املا�سية مت اإ�سدار عدد من الت�سريعات والق�انني ملعاجلة بع�ص الثغرات الت�سريعية التي تت�سمن متييزًا �سد املراأة، 

مثل تعديل قان�ن الإجراءات اأمام املحاكم ال�سرعية لت�سريع التقا�سي يف ق�سايا الأ�سرة، واإن�ساء �سندوق النفقة، وتعديل قان�ن اجل�ازات مبا 

اإ�سافة اإىل منح العلوة الجتماعية  اإذن زوجها )2005(،  اأولدها دون احلاجة اإىل  ي�سمح للمراأة املتزوجة بطلب احل�س�ل على ج�از �سفر 

للمراأة العاملة يف القطاع احلك�مي، وزيادة مدة اإجازة الأم�مة، ومنح اجلن�سبة لأولد املراأة البحرينية املتزوجة من اأجنبي، وكفالة حق املراأة 

املطلقة احلا�سنة يف النتفاع باخلدمات الإ�سكانية )2007(.

اأما يف ما يتعلق بالعنف امل�جه �سد املراأة، فقد مت اخرتاق جدار ال�سمت حيال هذا امل��س�ع الذي اأ�سبح اأحد حماور عمل املجل�ص الأعلى للمراأة 

وعدد من اجلهات احلك�مية )وزارة التنمية الجتماعية( وغري احلك�مية. كم مت اإن�ساء مراكز ا�ستماع وتلقي �سكاوي ومراكز اإي�اء يف اأكرث من 

منطقة من البحرين، مبا يف ذلك يف املجل�ص العلى للمراأة. وا�ستقبلت هذه املراكز ع�سرات احلالت من العنف الأ�سري امل�جه �سد الن�ساء 

املنازل من اجلن�سيات غري  بالأ�سخا�ص من خدم  العنف والإجتار  اأن هناك مراكز خا�سة ل�ستقبال حالت  اأي�سًا  بالذكر  والأطفال، اجلدير 

البحرينية العاملت يف اململكة.
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اأهداف الألفية ثلث اأهداف عامة تتعلق بال�سحة ت�سمل �سحة الأطفال، و�سحة الأمهات، ومكافحة الإيدز وامللريا  اإطار  يت�سمن 

وال�سل والأمرا�ص الأخرى. غالبًا ما يجري التعامل مع كل هدف بطريقة م�ستقلة عن الهدفني الآخرين. اإل اأن م�سروع ال�ثيقة اخلتامية 

املقرتح �سدورها عن قمة �سبتمرب 2010، تنبهت اإىل ق�س�ر هذه املقاربة، فعر�ست التقدم املحقق بالن�سبة للأهداف الرابع واخلام�ص 

وال�ساد�ص �سمن ق�سم م�سرتك عن ال�سحة، وقدمت للأهداف الإفرادية بجملة من الت��سيات التي تتعلق بنظام ال�سحة العامة ثم 

عر�ست م�ؤ�سرات كل هدف على حدة. وهذه املقاربة �ساحلة بالن�سبة للبحرين، وهي التي يتبعها هذا التقرير امل�جز.

تعترب الرعاية ال�سحية الأولية يف مملكة البحرين هي حجر الأ�سا�ص يف الرعاية ال�سحية، حيث تقدم ال�زارة هذه اخلدمات من خلل 

22 مركز �سحي تقدم من خللها جمم�عة من اخلدمات ال�قائية التي ت�ستمل على كل اخلدمات املتاحة للأم والطفل خلل فرتة 

احلمل اإىل ما بعد ال�لدة، اإ�سافة اإىل الفح�ص الدوري للأطفال وتقدمي التطعيمات اللزمة لهم. كما تق�م املراكز ال�سحية اأي�سًا 

بتقدمي خدمات تنظيم الأ�سر كالفح�ص قبل الزواج واختبارات امل�جات ف�ق ال�س�تية للأم احلامل.

اإن ال�سيا�سة احلكيمة مللك البلد املفدى ل تت�انى يف تلبية احتياجات امل�اطنني للرعاية ال�سحية متجلية ب�سكل وا�سح يف ت�جيهات 

الأ�سا�سية  التخ�س�سات الطبية  امل�ست�سفى جميع  العام مبحافظة املحرق. و�س�ف ي�فر  التعليمي  جللته ببناء م�ست�سفى امللك حمد 

كخدمات علج اأمرا�ص الن�ساء وال�لدة، واأمرا�ص الأطفال والعناية املركزة بالأطفال امل�اليد والعناية املركزة الق�س�ى، واأمرا�ص 

العلج  وخدمات  الطبيعي  العلج  العلجية كخدمات  باخلدمات  واجلراحة مدعمة  والباطنية   واحلنجرة،  والأذن  والأنف  العي�ن، 

والتاأهيل املهني، وخدمات العيادات اخلارجية، اإىل جانب ت�فري خدمات احل�ادث والط�ارئ. هذا و�س�ف يك�ن امل�ست�سفى جمهزًا 

200 مقعد.  بـ  درا�سية جمهزة  بقاعة  �سيتم جتهيزه  الطب، حيث  لتدريب طلبة  علميًا  امل�ست�سفى �سرحًا  ويعترب  كما  �سرير.   312 بـ 

الأمر الذي ي�فر للبحرين معلمًا بارزًا يتمتع مب�ا�سفات عاملية عالية ومتميزة لأنه �سيخرج اأجياًل من الأطباء البحرينيني وعلى اأرقى 

امل�ست�يات.

وت�سري البيانات املت�فرة عن ال��سع ال�سحي يف البحرين، اإىل اأن م�ست�يات الإجناز املطل�بة بالن�سبة مل�ؤ�سرات اأهداف الألفية العاملية 

الأمهات  ل�فيات  بالن�سبة  اأو  والتح�سني،  ل�فيات الأطفال  بالن�سبة  التحّقق، �س�اء  اإىل  يف املجال ال�سحي هي يف م�سارها ال�سحيح 

وت�فري الرعاية ال�سحية للأمهات، وكذلك بالن�سبة للملريا وال�سل.

اأن م�صتويات الإنـجاز املطلوبة بالن�صبة ملوؤ�صرات اأهداف الألفية العاملية يف املجال ال�صحي هي يف م�صارها 

ال�صحيح اإىل التحّقق بالن�صبة لوفيات الأطفال والتح�صني، و بالن�صبة لوفيات الأمهات وتوفري الرعاية 

ال�صحية لالأمهات، وكذلك بالن�صبة للمالريا وال�صل، يف حني تبقى م�صاألة اليدز مو�صع اهتمام ومتابعة 

رغم م�صتوى الإ�صابة املحدود يف البحرين

الهدف الرابع

خف�س وفيات الأطفال

الهدف اخلام�س

حت�سني �سّحة الأمهات

الهدف ال�صاد�س

مكافحة الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�س الوبائية
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وفيما يتعلق مب�ساألة الإيدز، فاإن الإح�ساءات املقّدمة من اللجنة ال�طنية للإيدز التي مت ت�سكيلها بقرار من جمل�ص ال�زراء رقم 8 يف فرباير 2005 باأن العدد الإجمايل حلاملي 

فريو�ص الإيدز من البحرينيني منذ عام 1986، حني مت اكت�ساف اأول اإ�سابة، اإىل عام 2008 قد بلغ 343 حالة )كما ه� وا�سح يف اجلدول التايل(، وعلى الرغم من م�ست�ى 

الإ�سابة املحدود يف البحرين اإل اإن م�ساألة اليدز تبقى م��سع اهتمام ومتابعة من احلك�مة البحرينية.

اأما بالن�سبة للملريا فلم ُت�سجل اأي حالة وفاة ب�سببها يف البحرين منذ عام 1995، اأما الإ�سابات امل�سّجلة فهي كلها بني ال�افدين ويتم اكت�سافها عند الك�سف ال�سحي مبا�سرة 

عن ال��س�ل اإىل البلد، وال�سيا�سة املتبعة هي ترحيلهم. ول ي�جد خطر لنتقال املالريا حمليا منذ عا 1980، واحلك�مة تراقب ب�سكل جدي الأماكن املحتملة لتكاثر البع��ص 

وب�سكل منتظم.

اأما بالن�سبة ملر�ص ال�سل، فقد انخف�ص معدل ال�فيات ب�سبب هذا املر�ص لإكرث من الثلثني بني عامي 1996 و2006، من 1.5 اإ�سابة لكل 100 األف من ال�سكان، اإىل 0.3 حالة 

خلل الفرتة امل�سار اإليها. وكل احلالت املكت�سفة تخ�سع للعلج املنا�سب بن�سبة 100% اعتبارًا من عام 1999.

ومما جتدر الإ�سارة اإليه يف هذا املجال، اإىل اأن التقّدم املحرز بالن�سبة للأهداف الثلثة له �سبب م�سرتك يكمن يف خ�سائ�ص النظام ال�سحي العام يف البحرين وفعاليته. 

ذلك اإن احلك�مة البحرينية تتكفل بت�فري الرعاية ال�سحية مبا فيها ال�ست�سفاء لعم�م املقيمني ودون كلفة، باعتباره حقًا من حق�ق امل�اطن كفله د�ست�ر البلد، كما اإن العمال 

ال�افدين م�سم�لني بالرعاية ال�سحية من خلل عق�د عملهم اأي�سًا.

ويح�سل القطاع ال�سحي احلك�مي على درجة عالية من ر�سا امل�اطنني، وه� ما يعرب عنه بالن�سبة العالية من ا�ستخدام اخلدمات ال�سحية للقطاع العام، والتي تبلغ %80 

من ال�سكان بالن�سبة خلدمات �سحة الأم والطفل. كما يدل على ذلك اأي�سًا، ارتفاع معدل ا�ستخدام اأ�سرة امل�ست�سفيات يف القطاع احلك�مي مقابل القطاع اخلا�ص. وه� م�ؤ�سر 

على الن�عية اجليدة للخدمات ال�سحية احلك�مية. 

اإن النظام ال�سحي يف البحرين يتميز بدرجة عالية من ا�ستخدام التكن�ل�جيا �س�اء يف الر�سد اأو املتابعة )وه� ما �سريد ب�سفته جتربة ناجحة يف ال�سحة(، اأو من حيث 

م�ست�ى التجهيز يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. ولكن ل تزال هنا نقاط �سعف تتطلب املعاجلة، واأولها م�ساألة اإن جناح النظام ال�سحي ه� جناٌح يف بعده ال�قائي بالدرجة 

الأوىل، قبل النتقال اإىل امل�ست�ى العلجي. ويف هذا ال�سدد، فاإن اجلانب ال�قائي وال�سل�كي الذي يتعلق بنمط احلياة والتغذية وممار�سة الريا�سة والتدخني وغريها من 

عدد حالت متالزمة نق�س املناعة املكت�سبة

                    
أحياء     أموات أموات  أحياء  أموات  أحياء  أموات  أحياء  أموات  أحياء  أموات  أحياء     

54  129  54  111  50  112  43  61  35  45  23  32 حاملي الفيروس   

117  43  107  47  105  29  96  13  76  4  51  2 مرضى اإليدز  

171  172  161  158  155  141  139  74  111  49  74  34 اجملموع   

343  319  296  213  160  108 اجملموع الكلي 

35 34

2008 2007 2006 2000 1995 190

 تخفيض معدل وفيات األطفال دون
 اخلامسة بنسبة الثلثني في الفترة

ما بني 1990 و 2015

 تخفيض معدل وفيات األمهات
 مبقدار ثالثة أرباع في الفترة ما بني

1990 و 2015

 حتقيق حصول اجلميع على خدمات

 الصحة اإلنـجابية بحلول عام
2015

8.6

99.8

7.2

100.0

13.7

99.5

16.9

ن�سبة الأطفال الذين بلغ�ا �سنة واحدة من العمر، امللقحني �سد احل�سبة

معدل وفيات الر�سع )دون ال�سنة الأوىل من العمر(

معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة من العمر

تغطية العناية الطبية قبل ال�لدة )على الأقل زيارة واحدة واأربع زيارات(

معدل ال�لدات لدى املراهقات )15 - 19 �سنة(

ن�سبة ال�لدات التي تتم باإ�سراف م�ظفي �سحة من ذوي الخت�سا�ص

ن�سبة وفيات الأمهات

امل�سائل، ل تزال حتتاج اإىل تط�ير حم�س��ص يف اململكة. وهذه امل�سائل اأكرث ان�سجامًا 

مع طبيعة احلالة ال�سحية حيث تراجعت اأهمية الأمرا�ص املنق�لة ل�سالح الأمرا�ص 

غري املنق�لة واملرتبطة بنمط احلياة، وه� ما يعرب عنه املعدلت املتزايدة من الإ�سابة 

باأمرا�ص القلب وال�سرايني وال�سكري )13.5%(، وال�سمنة والبدانة )69% يف الفئة 

العمرية  20- 64 �سنة(،وال�سرطان..الخ. وكذلك يجب اأن ت�ىل عناية خا�سة لبع�ص 

الأمرا�ص ال�راثية التي هي منت�سرة ن�سبيًا يف اململكة مثل مر�ص فقر الدم املنجلي 

يف  ح�سلت  التي  املعدودة  الأمهات  وفيات  حالت  بع�ص   عن  الأول  امل�سئ�ل  )وه� 

ال�سن�ات الأخرية(.

�سبكة  خلل  من  واملتابعة  للمراقبة  فعال  نظام  تط�ير  يف  البحرين  جنحت  لقد 

املراكز ال�سحية املنت�سرة يف املناطق، ومن خلل �سل�سلة من الت�سريعات والربامج 

قبل  الإلزامي  الفح�ص  مثل  ال�سحي،  ال��سع  حت�سني  يف  ت�ساعد  التي  والإجراءات 

الزواج، وبرامج الرعاية ال�سحية اخلا�سة بذوي الإعاقات، وبرامج رعاية احل�امل، 

وبرامج التمنيع والتعرف املبكر على اأمرا�ص الأطفال...الخ.

اإن م�ست�ى التنمي ة يف البحرين وامل�ست�ى التعليم املرتفع لل�سكان، وال�فرة الن�سبية 

باإعطاء  احلك�مي  اللتزام  جانب  اإىل  ال�سكان،  وعدد  امل�ساحة  و�سغر  امل�ارد،  يف 

ال�سحي  النظام  ال�سحي، كل ذلك ع�امل �ساعدت يف زيادة فعالية  لل��سع  اأول�ية 

يف  مل�ست�اها  م�سابهة  الأ�سا�سية  ال�سحية  امل�ؤ�سرات  يف  متقدمة  م�ست�يات  بل�غ  ويف 

الدول املتقدمة ل بل تتقدم عليها اأحيانًا. لكن ذلك ل ينفي احلاجة اإىل وج�د اآلية 

ر�سد ومتابعة وتدخل �سريعة وفعالة ملعاجلة اأي ثغرات، اأو للتعامل مع اأي �سدمات 

خارجية )مثل الأزمة املالية العاملية(، اأو داخلية مالية )�سغط على امل�ازنة العامة(، 

ال�سحية.  للم�ؤ�سرات  املحدودة  الرتاجعات  بع�ص  الت�سبب يف  �ساأنها  �سل�كية من  اأو 

امل�ؤ�سرات  متابعة  يف  والت�سالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  بفعالية  البحرين  وت�ستخدم 

لبع�ص  ال�ساملة  التغطية  لتاأمني  الفردي  امل�ست�ى  على  حتى  والتدخل  ال�سحية 

اخلدمات الأ�سا�سية، كما ت��سح التجربة املعرو�سة اأدناه.

املكننة يف خدمة ال�سحة

مع  يتنا�سب  مبا  املعل�مات  تقنية  لت�ظيف  كبريًا  اإهتمامًا  ال�سحة  وزارة  اأولت 

الفكرة  وتق�م  الأولية.  ال�سحية  والرعاية  ال�قاية  ول�سيما يف جمال  اإ�سرتاتيجتها، 

الأ�سا�سية على بناء نظام مرتابط من املعل�مات يف خدمة الرعاية ال�سحية، وت�فري 

ال�سحية  املراكز  و  امل�ست�سفيات  جميع  ربط  خلل  من  اإلكرتونية  �سحية  خدمات 

والعيادات التابعة ل�زارة ال�سحة بنظام �سحي مركزي م�ّحد،  وت�فري برامج تعنى 

ب�س�ؤون املر�سى وامل�اطنني

من  لل�قاية  ال�افدة  العمالة  م�سروع فح�ص  الت�جه،  تطبيقات هذا  اأبرز  بني  .ومن 

ومتابعة  الأطفال  متنيع  تعميم  يف  املعل�مات  نظام  وا�ستخدام  ال�افدة،  الأمرا�ص 

ح�س�لهم على كافة املطاعيم يف م�اعيدها. وكل امل�سروعني يرتبطان بق�ة باأهداف 

الألفية ال�سحية الرابع واخلام�ص وال�ساد�ص.

على  ال�افدين  العمال  اإخ�ساع  خلل  من  ال�افدة  العمالة  فح�ص  م�سروع  ينفذ 

يهدف  وه�  املنافذ.  كل  وعلى  البلد  اإىل  دخ�لهم  قبل  اللزامي  ال�سحي  الفح�ص 

اإىل ر�سد حالت الإ�سابة بالأمرا�ص املعدية خ�س��سًا، اإ�سافة اإى معرفة مدى لياقة 

العمل  بداأ  وقد  بها.  للقيام  ا�ستقدم  التي  بالأعمال  للقيام  �سحيًا  وملئمته  العامل 

بهذا النظام اعتبارًا من منت�سف عام 2006 بالتعاون بني وزارة ال�سحة وجمل�ص 

التعاون  هذا  خلل  من  وحتقق  العمل.  �س�ق  تنظيم  وهيئة  القت�سادية  التنمية 

ربط ق�اعد البيانات بني اجلهات الثلثة من اأجل تنفيذ امل�سروع.

فئات  فئة من  بكل  الطبية اخلا�سة  الفح��ص  قائمة من  و�سع  الغاية مت  ولهذه   

بالن�سبة  املحتملة  الختطار  ع�امل  ومع  عمله  مع  متنا�سبة  ال�افدين  العمال 

اإليها او ينقلها. وقد مت ربط نظام الفح�ص  اأن يتعر�ص  للأمرا�ص التي يحتمل 

وي�سهل  ي�سرع  مبا  العمل  �س�ق  تنظيم  هيئة  قبل  من  املُ�ستخدم  بالنظام  الطبي 

ا�ست�سدار م�عد الفح�ص الطبي للعامل ف�ر و�س�له مطار البحرين الدويل. كما 

املعل�مات  ت�سجيل  و�سرعة  واأمان  �سرية  ت�سمن  اإلكرتونيه  تطبيقات  اعتماد  مت 

اخلا�سة بالفح��ص الطبية وا�سرتجاعها عند احلاجة اإليها.

اأما يف ما يتعلق بتمنيع الأطفال، فه� بدوره يق�م على ال�ستخدام الفّعال والب�سيط 

للبيانات من خمتلف امل�سادر من اأجل �سمان متنيع �سامل للأطفال اعتبارًا من 

كل  على  ح�س�لهم  من  والتاأكد  الأول،  عامهم  بل�غهم  وحتى  ال�سهرين  بل�غهم 

املطاعيم التي يحتاج�ن اإليها.

الت�ليد  ومراكز  ال�سحية  املراكز  بيانات  بني  الربط  خلل  من  ذلك  ويتم 

وامل�ست�سفيات واجلهاز املركز للمعل�مات، من خلل تتبع كل اخلط�ات من ولدة 

الطفل حتى اكتمال ح�س�له على املطاعيم. وب�سكل مب�سط، يتم ذلك على النح� 

التايل:

الذي  ال�سحي  املركز  يف  ال�سحية  الرعاية  على  احلامل  الأم  •			حت�سل 
لها  وت�فر  �سحية،  ا�سبارة   لها  تنظم   حيث  �سكنها،  منطقة  يخدم 

اخلدمات العادية يف املركز، مع اإمكانية اإحالتها اإىل مراكز متخ�س�سة اأو 

م�ست�سفيات عند احلاجة.

وت�سجل  الت�ليد.  دار  اأو  امل�ست�سفى  يف  ال�لدة  تتم  امل�عد،  حل�ل  •			مع 
وال��سع  ال�لدة  تاريخ  فيها  مبا  وعائلته،  بال�ليد  املتعلقة  ال�لدة  وقائع 

ال�سحي للم�ل�د وعن�ان �سكن الأ�سرة. تبلغ هذه املعل�مات للجهاز املركزي  

للمعل�مات الذي يدونها يف قاعدة بياناته.

اجلهاز  مقر  اإىل  اأي�سًا  الأهل  يت�جه  ال�لدة  من  ق�سرية  فرتة  •			بعد 
املركزي للمعل�مات لت�سجيل امل�ل�د وال�ستح�سال  على وثائق الت�سجيل.

منطقة  يف  ال�سحي  املركز  بتبليغ  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز  يق�م  	 		•
�سكن الأ�سرة ب�اقعة ال�لدة، وتاريخها، وبامل�عد الأول للمراجعة ال�سحية 

للم�ل�د بعد �سهرين من تاريخ ال�لدة.

منطقة  يخدم  الذي  ال�سحي  املركز  زيارة  عن  الأهل  تخلف  حال  •			يف 
املعني�ن  امل�س�ؤول�ن  يق�م  لديهم،  املت�فرة  البيانات   اإىل  وا�ستنادًا  �سكنهم، 

يف املركز ال�سحي بالإت�سال بال�سرة للأ�ستف�سار عن �سبب   التخلف عن 

الزيارة،  وتذكري الأهل ب�سرورة القيام بها.

اإىل  �سحيًا  عامًل  ال�سحي  املركز  ير�سل  املتكرر،  التخلف  حال  •			يف 
منزل الأ�سرة للتحقق من ال��سع، ولت�فري  اللقاح للطفل يف املنزل.

بدروها  تبلغ  املعنية  اجلهات  فاإن  عن�انها،  الأ�سرة  غرّيت  حال  •		 يف 
الأ�سرة،  اإليها  انتقلت  التي   ال�سكن  منطقة  يخدم  الذي  ال�سحي  املركز 

باملعل�مات التي يحتاج اإليها ملتابعة و�سع الطفل يف الأ�سرة يف مكان �سكنها 

اجلديد.

�سم�ل  من  التحقق  تعني  وهي  تلقائي،  ب�سكل  وتتم  ممكننة،  العملية  هذه   كل 

املتابعة ال�سحية للأطفال  والتمنيع �سد الأمرا�ص القاتلة بن�سبة 100% فعليًا.

✌ جتربة ناجحة
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  ُت�سكل ال�ستدامة البيئية والإدارة الر�سيدة للم�ارد الطبيعية واإعادة النظر يف تعامل الب�سر معها حتديًا ك�نيًا اأمام �سع�ب العامل اأجمع وحك�ماتها، 

املتقدم منها والأقل تقدمًا وتلك التي تعي�ص يف ظروف �سعبة على حد �س�اء. وينطبق ذلك على البحرين، حيث ي�اجه حتقيق هذا الهدف �سع�بات 

م��س�عية قد جتعل حتقيقه ب�سكل كامل يف امل�عد املحدد 2015 غري اأكيد.

ويت�سمن الهدف ال�سابع اأربعة اأهداف حمددة، اثنان منها لهما طابع بيئي مبا�سر هما الهدفني املحددين الأول والثاين املتعلقني دمج مبادئ 

باحلد من خ�سارة التنوع البيولوجي وهو  التنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات والربامج القطرية  وتقلي�ص هدر امل�ارد البيئية؛ والثاين اخلا�ص 

بيئي  فلهما طابع مرّكب،  والرابع،  الثالث  الهدفني املحددين  اأما   .2008 الألفية يف تعديل عام  اأهداف  اإطار  اإىل  اأ�سيف  هدف حمدد جديد 

واجتماعي، ويتعلقان بتعميم اإفادة ال�سكان من �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، وبتح�سني �سروط معي�سة �سكان الأحياء الع�س�ائية.

املياه  ب�سبكات  يعي�س�ن يف م�ساكن مت�سلة  الذي  ال�سكان  ن�سبة  تبلغ  اإذ  والرابع حمققان منذ �سن�ات،  الثالث  الهدفني  فاإن  للبحرين،  وبالن�سبة 

وال�سرف ال�سحي 100% من ال�سكان، يف حني ل ت�جد م�سكلة فعلية ا�سمها الع�س�ائيات مبا هي م�سكلة لها بعد بيئي وطني، بل هناك م�سكلة 

اإ�سكان، �س�اء جلهة معدلت الكتظاظ ال�سكاين بالن�سبة لبع�ص الفئات الأقل دخًل، اأو جلهة وج�د طلب م�ستمر على امل�ساكن يف�ق العر�ص. وهذه 

لي�ست م�سكلت تقع �سمن نطاق الهدف ال�سابع باملعنى الفعلي.

اأما بالن�سبة للهدفني املحددين الأول والثاين،  فاإن التقييم الإجمايل ي�سري اإىل نقاط حت�سن يعرب عنها التقدم املحقق يف بع�ص امل�ؤ�سرات، ولكن 

امل�سكلة  البيئية، كما تعرب عنها امل�ؤ�سرات املقرتحة، اأو بك�نها م�سكلة هيكلية يف البحرين، حتتاج جلهد كبري حللها وو�سع احلل�ل املنا�سبة لها مبا 

يف ذلك التكيف والتاأقلم ول�سيما مع تفاقم م�سكلة التغري املناخي واآثاره.

ويف ما يتعلق بج�هر امل�ساألة، فاإن البحرين تتعر�ص اإىل �سغ�ط داخلية وخارجية متعددة امل�سادر على بيئتها، اأبرزها ما يلي:

 .)2008( ن�سمة  ملي�ن   1.1 ح�ايل  فيها  ويقيم   ،)2008( مربع  كلم   758 بح�ايل  ُتقّدر  م�ساحتها  احلجم،  �سغرية  جزيرة  •			البحرين 
وقد اأدى ذلك اإىل بل�غ الكثافة ال�سكانية يف البحرين مايقارب 1،500 ن�سمة لكل كلم مربع، وهي من اأعلى املعدلت يف العامل. كما ي�سكل 

هذ النم� ال�سكاين �سغطًا مبدئيًا على امل�ارد الطبيعية املحدودة، وعلى اخلدمات واملرافق على اختلفها. اإن م�ساحة البحرين ال�سغرية، 

وواقع ك�نها جزيرة، يجعلنها غري قادرة على ا�ستيعاب اأي زيادة �سكانية بال�سه�لة نف�سها كما ل� كانت بلدًا كبريًا وذا عمق بري.

بفعل  البحر  من�س�ب  ارتفاع  حال  منها يف  كبرية  م�ساحات  تغمر  لأن  التعر�ص  �سديدة  وهي  الرتفاع،  قليلة  م�سطحة  •			البحرين جزيرة 
التغري املناخي. وقد بّينت الدرا�سات اإن ارتفاع من�س�ب البحر مرتا واحد )وه� اأمر حمتمل خلل املائة �سنة القادمة( من �ساأنه اأن يغمر 

ن�سبة كبرية من م�ساحة البحرين، ويت�سبب يف ارتفاع ن�سبة مل�حة املياه اجل�فية. ولذلك ت�سكل اآثار التغري املناخي حتديًا كبريًا بالن�سبة 

للبحرين.

التحديات البيئية كبرية بالن�صبة للبحرين، وهو ما يجعلها اأي�صا من الأولويات احلكومية، وكذلك بالن�صبة 

للمجتمع املدين. وجتربة البحرين يف هذا املجال حتمل ممار�صات ناجحة يف جمالت حمددة، ولكن ثمة 

حتديات و�صعوبات كبرية يف جمالت اخرى بحكم �صغر البحرين وه�صا�صة البيئة الطبيعية اإزاء التغري 

املناخي. وما من �صك اإن حتقيق ال�صتدامة البيئية هو من الأولويات الأكرث اإحلاحًا بالن�صبة للمملكة.

الهدف ال�صابع

�سمان توفر اأ�سباب بقاء البيئة
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الإن�ساءات ال�سخمة وردم البحر، �سمن م�ست�ى قابل لل�ستدامة بحيث يتنا�سب 

مع قدرة البيئة البحرينية.

وكذلك ثمة م�سكلت تتعلق باإدارة املياه، حيث اإن الت�سال ب�سبكة املياه معمم، 

ولكن ثمة م�سكلة يف ن�عية املياه ومعدلت املل�حة، وكذلك بالن�سبة ملعاجلة مياه 

ال�سرف ال�سحي واإعادة تدويرها لل�ستخدام املحلي.

يف املقابل، هناك جتارب ناجحة خ�س��سًا يف جمال التحّ�ط للرتفاع املحتمل يف 

م�ست�ى مياه البحر م�ستقبًل، وذلك من خلل فر�ص م�ا�سفات اأكرث �سدة على 

عملية الدفان وعلى امل�ساريع املحاذية ل�ساطئ البحر، وقد مت اعتماد  ارتفاعات 

حمددة لكل منطقة تتما�سى مع الت�قعات املحتملة. كما اإن هناك جتارب ناجحة 

يف جمال معاجلة النفايات الكيميائية ونفايات امل�ست�سفيات )وه� ما �سريد يف 

ما يلي ب�سفته جتربة ناجحة(.

العقاري  الت��سع  العق�د الأخرية على  الذي قام خلل  النم� القت�سادي  •			اإن منط 
البحر  ح�ساب  وعلى  الزراعية،  وغري  الزراعية   الأرا�سي  اأن�اع  كل  ح�ساب  على 

امل�ارد  على  ال�سغط  من  الأكرب  الق�سط  يف  ي�ساهم  الأ�سماك،  ومراعي  )الدفان( 

الطبيعية التي يزيد من خط�رتها ما �سبقت الإ�سارة اإليه من �سغر م�ساحة اململكة.

من  املتزايد  والعدد  خا�ص(،  ب�سكل  )ال�سناعة  الأخرى  القت�سادية  •			القطاعات 
م�ساحات  تزدحم يف  والتي  الزوار،  لل�سائحني  اأو  للمقيمني  تع�د  التي  ال�سري  مركبات 

�سغرية، ت�ساهم بدورها يف تل�ث اله�اء من خلل انبعاث الغازات.

لكل هذه الأ�سباب، فاإن التحديات البيئية كبرية بالن�سبة للبحرين، وه� ما يجعلها اأي�سا من 

الأول�يات احلك�مية، وكذلك بالن�سبة للمجتمع املدين. اإل اأن جتربة البحرين يف هذا املجال 

حتمل ممار�سات ناجحة يف جمالت حمددة، واأخر ى اأقل جناحًا. فال�سرتاتيجيات ال�طنية 

وال�سيا�سات احلك�مية مل تنجح يف �سبط الن�ساط القت�سادي، العقاري خ�س��سًا، وم�ساريع 
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التخل�س ال�سليم من النفايات الطبية

املل�ثة  النفايات  من  خليط  على  لإحت�ائها  اخلطرة  املخلفات  من  الطبية  النفايات  تعترب 

ويعترب  �سريرية.  اأوم�اد  واملختربية،  الدوائية  الكيميائية  والنفايات  املعدية،  بالأمرا�ص 

النفايات  تبداأ بف�سل  اأمرًا �سروريًا بحيث  النفايات  الن�ع من  لهذا  الآمنة  الإدارة  تطبيق 

معاجلة  اإىل  التي حتتاج  كمياتها  اإىل خف�ص  �سي�ؤدي  والذي  الطبية  املرافق  داخل  الطبية 

خا�سة ومن ثم خف�ص تكاليف املعاجلة اأو التخل�ص منها.

وبع�ص  18 مركزًا �سحيًا  و  5 م�ست�سفيات  �سمل  باإعداد م�سح  البيئية  الرقابة  اإدارة  قامت 

العيادات اخلا�سة وذلك بغر�ص تقييم النظام املتبع لإدارة النفايات الطبية وتقدير حجم 

ما ينتج من هذه النفايات على م�ست�ى اململكة. وبينت الدرا�سة اأن معظم املحارق الطبية 

غري مت�افقة مع املعايري وال�سروط البيئية مما اقت�سى التدخل واملعاجلة.

وت�سري الإح�سائيات اإىل اأن نفايات الرعاية ال�سحية )الطبية( يف ازدياد م�ستمر مبعدل 

5% يف ال�سنة. وتقدر كمياتها الناجمة عن امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والعيادات الطبية 

مبعدل 3.1  طن يف الي�م اأي ح�ايل 1،132 طنًا �سن�يًا من النفايات ال�سلبة الإكلينيكية، 

بح�سب درا�سة م�سحية قامت بها الإدارة العامة حلماية البيئة.

2001 ب�ساأن  بناًء عليه، قامت الإدارة العامة حلماية البيئة باإ�سدار قرار رقم )1( ل�سنة 

اإدارة النفايات اخلطرة للرعاية ال�سحية، والهدف من هذا القرار ه� و�سع نظام مراقبة 

وحتكم منا�سب لعمليات الإنتاج والتخزين والنقل واملعاجلة والتخل�ص من هذه الأن�اع من 

النفايات، كما يهدف هذا القرار اإىل ت�سجيع وتط�ير عمليات املعاجلة ال�سلمية لهذا الن�ع 

من النفايات.

وقد برز دور التعاون مع وزارة ال�سحة على اإعداد الدرا�سات التقييمية مل�سروع وحدة معاجلة 

للنفايات اخلطرة للرعاية ال�سحية )املحرقة الطبية( بديلة عن حمرقة ال�سلمانية املركزية 

من خلل و�سع املقايي�ص وامل�ا�سفات الفنية والبيئية، وهي عبارة عن وحدة تخل�ص ومعاجلة 

يف  املحرقة  اإن�ساء  ومت  العاملية.  والبيئية  ال�سحية  واملعايري  للم�ا�سفات  وفقًا  بيئيًا  �سليمة 

منطقة املّزرع )املحافظة اجلن�بية( بطاقة ا�ستيعابية تبلغ 500 كيل�جرامًا يف ال�ساعة، وهي 

مزودة بنظام تر�سيح متط�ر للغازات ال�سامة الناجتة عن احلرق )الداي�ك�سني والفي�ران(. 

بذلك  لتغطي  للمحرقة  امل�ستقبلية  ال�ستيعابية  الطاقة  امل�سروع،  هذا  تنفيذ  يف  روعي  وقد 

احتياجات البحرين للتخل�ص من هذا الن�ع من النفايات ملدة 10 �سن�ات قادمة على اأقل 

تقدير، وقد بداأ الت�سغيل الر�سمي للمحرقة اجلديدة يف 2002/4/22.
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الهدف الثامن اخلا�ص بال�سراكة من اجل التنمية يتحدث بالدرجة الأوىل عن ال�سراكة العاملية، وعن امل�جبات املتبادلة بني الدول، 

التعاون بني الدول  اأي�سًا  اأنه ي�سمل  اإل  النامية.  – الدول املانحة، وجمم�عة الدول  ول�سيما بني جمم�عة الدول ال�سناعية املتقدمة 

النامية نف�سها من خلل اإ�سكال التعاون الإقليمية املختلفة، ومن خلل تعاون جن�ب – جن�ب.

واإ�سافة اإىل هذا البعد، فاإن الهدف الثامن يتطرق اأي�سًا اإىل م��س�ع امل�ستح�سرات ال�سيدلنية يف اإطار العلقات الدولية، وكذلك اإىل 

ا�ستخدام التكن�ل�جيات اجلديدة، ول�سيما تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت.

ويقع ذلك يف 6 اأهداف حمّددة يتك�ن منها الهدف العام. اأربعة من اأ�سل �ستة من هذه الأهداف املحّددة ل تنطبق على البحرين، هي 

الأهداف املحددة الثاين املتعّلق مبعاجلة الحتياجات اخلا�سة لأقل البلدان من�ًا، والثالث املتعّلق مبعاجلة الحتياجات اخلا�سة للبلدان 

باتخاذ  النامية  البلدان  دي�ن  مل�ساكل  ال�ساملة  باملعاجلة  اخلا�ص  والرابع  النامية،  ال�سغرية  اجلزرية  والدول  ال�ساحلية  النامية غري 

تدابري على امل�ست�يني ال�طني والدويل جلعل حتمل دي�نها ممكنًا يف املدى الط�يل، وكذلك الهدف املحدد اخلام�ص املتعّلق بالتعاون 

مع �سركات امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لإتاحة العقاقري الأ�سا�سية باأ�سعار مي�س�رة يف البلدان النامية، وه� ما ل ينطبق على البحرين 

اأي�سًا.

يبقى اإذًا م��س�عان، الأول ه� امل�سي يف اإقامة نظام جتاري ومايل يت�سم بالنفتاح والتقيد بالق�اعد والقابلية للتنب�ؤ به وعدم التمييز، 

والثاين ه� التعاون مع القطاع اخلا�ص لإتاحة ف�ائد التكن�ل�جيات اجلديدة، وخا�سة تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت.

اأما بالن�سبة ل��سعية امل�ؤ�سرات املحددة، فما ينطبق من امل�ؤ�سرات الكمية املحددة عامليًا ه� امل�ؤ�سرات اخلا�سة با�ستخدام تكن�ل�جيا 

املعل�مات، يف حني اإن امل�ؤ�سرات الأخرى ذات طابع ن�عي اأ�سا�سًا.

العالقة بالنظام التجاري العاملي

حتر�ص مملكة البحرين على تعزيز علقات التعاون امل�سرتك مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف املجالت املالية والقت�سادية، وذلك 

وت�سمل هذه  العلقات.  لهذه  القان�ين  الإطار  ت�فري  �ساأنها  التي من  الثنائية واجلماعية  التفاقيات  الت�قيع على عدد من  من خلل 

التفاقيات على �سبيل املثال ل احل�سر اتفاقيات ت�سجيع وحماية ال�ستثمار، واتفاقيات جتنب الزدواج ال�سريبي، واتفاقيات التجارة 

احلرة، ومذكرات التفاهم اخلا�سة بالتعاون املايل والقت�سادي.

يف  انعك�س  ما  وهو  العاملي،  القت�صاد  ملتطلبات  ال�صتجابة  يف  الطليعية  الدول  من  البحرين  مملكة  تعترب 

الت�صنيف  يف  امل�صتخدمة  القت�صادية  الأدلة  من  عدد  يف  والعامل  العربية  الدول  بني  املتقدم  ترتيبها 

اإدارة  يف  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  جمال  يف  متميزًا  جناحًا  حققت  اأنها  كما  الدويل. 

التنمية وتفعيل احلكومة الإلكرتونية.

الهدف الثامن

اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية
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✌ جتربة ناجحة املحّدد على  الهدف  اإىل هذا  التطرق  الألفية، ميكن  اأهداف  تقرير وطني عن  ويف 

ثلث م�ست�يات:

يف  التفاعلي  الندماج  جلهة  املعنية  الدولة  عاتق  على  تقع  التي  •	امل�جبات 
القت�ساد العاملي،

بالنت�ساب  الأوىل  بالدرجة  تتعلق  البحرين  الإقليمية وهي يف حالة  •	امل�جبات 
اأكرث حتديدًا اإىل جمم�عة دول جمل�ص التعاون  اإىل املجم�عة العربية، وب�سكل 

اخلليجي،

اإليها. تنتمي  التي  الإقليمية  املجم�عة  اأو  البحرين  جتاه  العاملية  •	امل�جبات 

 – – الذي ه� تقرير م�جز عن و�سع اأهداف الألفية  ولن يتطرق التقرير احلايل 

اإىل كل هذه النقاط، بل �سريكز ب�سكل خا�ص على امل�جب ال�طني، ويعر�ص اإ�سارات 

التقرير  لتح�سري  اللحق  امل�سار  من  الت��سع جزءًا  يك�ن  اأن  على  الثاين،  للم�ست�ى 

ال�طني الكامل عن اأهداف الألفية املكّيفة وطنيًا.

اإتباع  وب�سكل عام، ن�ستطيع الق�ل، اإن البحرين تعترب من الدول الأكرث ن�ساطية يف 

معايري الندماج يف القت�ساد والأ�س�اق العاملية والإقليمية على حد �س�اء، حيث اإن 

اإىل  اأو يف طريقها  متحّققة  ال�سعيد، هي  هذا  على  منها  املت�قعة  امل�جبات  معظم 

التحّقق.

الأ�س�اق  جتاه  طم�حة  انفتاح  �سيا�سة  تتبع  البحرين  فاإن  الإ�سارة،  �سبقت  وكما 

التجارة  كاتفاقية  التجارية  التفاقيات  من  جمم�عة  بت�قيع  قامت  حيث  العاملية، 

احلرة مع ال�ليات املتحدة الأمريكية، بالإ�سافة اإىل اتفاقيات جتارية وا�ستثمارية 

اأخرى مع كل من ماليزيا و�سنغاف�رة ودول املجل�ص. وقد ترتب على هذه التفاقيات 

اأن ارتفعت قيمة �سادرات اململكة من 6،510 ملي�ن دينار يف عام 2007 لت�سل اإىل  

7،983 ملي�ن دينار يف عام 2008 بيد اأنه ونظرًا لتقلبات ال�س�ق النفطية العاملية فقد 

انخف�ست �سادرات اململكة اإىل 5،905 ملي�ن دينار يف عام 2009.

اأما على �سعيد ال�اردات فقد ارتفعت قيمتها من 4،747 ملي�ن دينار يف عام 2007 

لت�سل اإىل ما قيمته 6،119 ملي�ن دينار يف عام 2008 ولكنها �سرعان ما انخف�ست 

اإىل ح�ايل 4،269 ملي�ن دينار يف عام 2009.

واأملانيا  وال�سني  الأمريكية  املتحدة  وال�ليات  املجل�ص  دول  وباقي  ال�سع�دية  وتعترب 

واليابان اأهم ال�سركاء التجاريني ململكة البحرين.

من جهة اأخرى، فاإن دخ�ل ال�س�ق اخلليجية حيز التنفيذ يعني املزيد من ان�سياب 

ال�سلع والعمالة اخلليجية وحرية ال�ستثمار والتملك مل�اطني و�سركات جمل�ص التعاون 

اخلليجي. ويف ال�اقع فاإن مملكة البحرين مت�سدرة يف تنفيذ قرارات جمل�ص التعاون 

اخلليجي يف هذا ال�ساأن. وقد عدلت قان�ن التملك العقاري لي�سمح مل�اطني و�سركات 

املجل�ص للتملك العقاري يف البحرين، كما �سمحت بتملك ال�سقق للأجانب.

عام  وقعت  البحرين  مملكة  حك�مة  فاإن  نف�سه،  النفتاح  اجتاه  يف  وا�ستمرارًا 

املفع�ل ذات طابع  ثنائية ومذكرة تفاهم م�ّقعة و�سارية  اتفاقية   13 2009 وحدها 

اقت�سادي ومايل وا�ستثماري تتعلق مبنع الزدواج ال�سريبي والتهرب املايل، حماية 

اأوزبك�ستان،  )ايرلندا،  بلدان   8 و�سملت  والفني،  القت�سادي  والتعاون  ال�ستثمار 

يظهر  ما  وه�  الت�سيك(،  وجمه�رية  بلجيكا،  لك�سمب�رغ،  فرن�سا،  بلغاريا،  النم�سا، 

ات�ساع العلقات القت�سادية للمملكة وتن�عها. وكذلك اأ�سدرت اململكة خلل العام 

القت�سادية  باجل�انب  كلها  تتعلق  مرا�سيم،  وثلثة  قان�نًا   28 جمم�عه  ما  نف�سه، 

وال�ستثمارية.

ال�ستجابة  يف  الطليعية  الدول  من  تعترب  البحرين  باأن  الق�ل  ميكن  عام،  وب�سكل 

ملتطلبات القت�ساد العاملي، كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، وه� ما انعك�ص يف ترتيبها 

امل�ؤ�سرات  من  جمم�عة  وفق  العاملي،  ال�سعيد  وعلى  العربية،  الدول  بني  املتقدم 

اخلا�سة بالأداء القت�سادي ذات ال�سلة املبا�سرة بالتجارة والأعمال، والتي جاءت 

انعكا�سًا حقيقيًا للجه�د الإيجابية التي تبذلها حك�مة مملكة البحرين، والتي تهدف 

اإىل ت�سجيع القطاع اخلا�ص لدفع عجلة النم�، وتعزيز �سيا�سة تن�يع القت�ساد من 

تفعيل  اإىل  ت�سعى  التي   )2014  -  2009( القت�سادية  الإ�سرتاتيجية  تبنيها  خلل 

الأهداف املت�سمنة يف الروؤية القت�سادية 2030 ململكة البحرين. ميكن تلخي�ص اأدلة 

الأداء القت�سادي كما يلي: 

)Economic Freedom Index( 1. موؤ�سر احلرية القت�سادية

الو�سط  ال�سرق  ودول  العربية  الدول  بني  الأوىل  املرتبة  البحرين  مملكة  ت�سدرت 

و�سحيفة  فاوندي�سن«  »هريجت  م�ؤ�س�سة  عن  ال�سادر  القت�سادية  احلرية  م�ؤ�سر  يف 

»وول �سرتيت«. كما احتلت املرتبة 13 عامليًا يف عام 2009 من بني 183 دولة، وذلك 

باملقارنة مع املرتبة 19 يف عام 2008. وقد حافظت البحرين على �سدارتها يف املركز 

احلرية  م�ؤ�سر  يف  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ودول  العربية  الدول  م�ست�ى  على  الأول 

القت�سادية منذ �سدوره عام 1995.

)Enabling Trade Index( 2. موؤ�سر متكني التجارة

وذلك   ،2009 عام  يف  دولة   121 بني  من   )24( املركز  البحرين  مملكة  احتلت 

باملقارنة مع املركز )37( للعام 2008، ويف املرتبة الثانية على م�ست�ى الدول العربية 

ودول ال�سرق الأو�سط.

3. موؤ�سر التنمية للحكومة الإلكرتونية

)E - Government Development Index(   

ت�سري بيانات تقرير الأمم املتحدة مل�ؤ�سر احلك�مة الإلكرتونية )2009 – 2010( اإىل 

192 بلد، باملقارنة مع املرتبة  اأن مملكة البحرين قد احتلت املرتبة )13( من بني 

)42( عام 2008، وبذلك تقدمت )29( مركزًا وجتاوزت الكثري من الدول الأوروبية 

والآ�سي�ية يف هذا املجال، فيما حتتل املرتبة الأوىل خليجيًا وعلى م�ست�ى دول ال�سرق 

الأو�سط والدول العربية.

وجناحها  البحرين  و�سعية  عر�ص  اإىل  للإنتقال  الأخري  الدليل  هذا  عر�ص  وميهد 

يف ما يتعلق با�ستخدام تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت، وه� ما يعترب ق�سة جناح 

مميزة.
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ق�سايا التكنولوجيا

اإطار  يف  ال�اردة  املحّددة  الأهداف  قائمة  من  الأخري  املحّدد  الهدف  ج�هر  ين�ص 

اأهداف الألفية على التعاون مع القطاع اخلا�ص لإتاحة ف�ائد التكن�ل�جيات اجلديدة، 

وخا�سة تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت، مبا يخدم التطّ�ر التنم�ي وحتقيق جممل 

اأهداف الألفية. اأما امل�ؤ�سرات املختارة لقيا�ص ذلك فهي ذات طابع جزئي حمدود، 

وم�ستخدمي  والنقال،  والثابت  الهاتف  خط�ط  )كثافة  فقط  بالأ�سا�سيات  ويتعلق 

النرتنت(. وُتعد هذه امل�ؤ�سرات اأولية، ومت اختيارها – كغريها من م�ؤ�سرات اأهداف 

– لك�ن قيا�سها متاح لغالبية الدول، ولك�نها تنطبق على اأكرب عدد ممكن  الألفية 

من البلدان ول�سيما البلدان النامية والأقل من�ًا، وه� ما ل يك�ن ممكنًا ل� مت اختيار 

م�ؤ�سرات اأكرث تقدمًا.

 

وكما ورد يف الر�سم البياين اأعله ، فاإن ن�سبة ا�ستخدام و�سائل الت�سال هذه تبلغ يف 

البحرين 20% للهاتف الثابت، و 130% للهاتف النقال، و 36% للإنرتنت، وهي �سهدت 

من�ًا كبريًا خلل ال�سن�ات املا�سية، وعلى الرغم من اإنها ت�ازي ن�سب مثيلتها يف 

الدول املتقدمة، اإل اأنها ل تقي�ص ج�انب الأداء التكن�ل�جي الفعلي يف اململكة، حيث 

اأن امل�ؤ�سرات امل�سار اإليها هي م�ؤ�سرات ا�ستهلكية اأكرث من ك�نها منتجة، وبالتايل 

فاإن اأثرها على التنمية حمدود.

بالن�سبة للمملكة، فاإن الأمر يتجاوز ذلك حيث اأن الرتكيز احلايل يف ال�سرتاتيجيات 

التنمية  خدمة  يف  والت�سالت  املعل�مات  تكن�ل�جيات  ا�ستخدام  على  ه�  ال�طنية 

الت�جه  لب  ي�سكل  ما  وهذا  وامل�ؤ�س�سية،  والب�سرية  القت�سادية  اأبعادها،  مبختلف 

احلك�مي يف اململكة. ويتجلى ا�ستخدام التكن�ل�جيا ب�سكل منتج وتنم�ي يف اأكرث من 

م�ست�ى وقطاع.

خل�سة الق�ل اأن البحرين قد حققت تقدمًا حم�س��سًا يف جمال ا�ستخدام التكن�ل�جيا 

يف الإدارة والإنتاج والتنمية الب�سرية، ول تزال هناك فر�ص للتقدم وجمالت للعمل 

والتط�ير يجب اأن ت�ىل عناية يف امل�ستقبل، على �سبيل املثال:

مبا  والت�سالت،  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإنتاج  جمال  يف  البحرين  دور  i. تط�ير 
فيها جمال تط�ير الربجميات؛

تكن�ل�جيا  غري  اأخرى  جمالت  يف  التكن�ل�جي  التط�ر  م�ست�ى  ii. ا�ستك�ساف 
املعل�مات، مثل التكن�ل�جيات الطبية، ال�سناعية املختلفة، ويف جمال املقاولت 

والبناء ... الخ، اإذ ل يكفي اأن ينح�سر التقدم يف جمال الت�سالت واملعل�مات 

دون غريه؛

اأكرث  ب�سكل  للبيئة  ال�سديقة  التكن�ل�جيا  ا�ستخدام  جمال  iii. ا�ستك�ساف 
ا�ستدامة  عليه  يت�قف  وقد  للبحرين،  بالن�سبة  الأهمية  بالغ  اأمر  وه�  فعالية، 

التنمية ب�سكل عام.

عدد م�ستخدمي النرتنت لكل 100 ن�سمة

عدد خط�ط الهاتف اجل�ال لكل 100 ن�سمة

عدد خط�ط الهاتف الثابت لكل 100 ن�سمة

36.41

130.21

19.92

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف حت�سني فعالية اإدارة التنمية

يتجلى ا�ستخدام التكن�ل�جيا ب�سكل منتج وتنم�ي يف اأكرث من م�ست�ى وقطاع:

•	�سبقت الإ�سارة م�سبقًا اإىل امل�قع املتقدم عامليًا الذي حتتله البحرين يف دليل 
والثالث ع�سر عامليًا(، وه�  الأول عربيًا  الإلكرتونية )الرتتيب  للحك�مة  التنمية 

ما ي�سري اإىل جناح حقيقي يف ا�ستخدام التكن�ل�جيات احلديثة يف اإدارة ال�ساأن 

املر�س�م  مب�جب  البحرين  يف  الإلكرتونية  احلك�مة  هيئة  اإن�ساء  مت  وقد  العام. 

حتقق  اأن  ق�سري  وقت  يف  وا�ستطاعت  2007م،  اأغ�سط�ص  يف   )69( رقم  امللكي 

اإدارة  والإت�سالت يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  تعميم  اإجنازات هامة يف 

التننمية. وبناًء عليه، فاإن البحرين مر�سح حاليًا لكي ي�ست�سيف املقر الإقليمي 

لتكن�ل�جيا املعل�مات يف خدمة حتقيق اأهداف الألفية، بهدف ال�ستفادة من تقدم 

هذه القطاع يف البحرين لتقدمي الدعم الفني لتح�سني فعالية التدخل والر�سد يف 

اإجناز اأهداف الألفية يف الدول الأخرى يف املنطقة العربية واأفريقيا.

ونظام  الإح�سائي  بالنظام  يتعلق  ما  يف  بارزًا  جناحًا  البحرين  حّققت  			•
ت�سمل  مرتابطة  معل�مات  قاعدة  بناء  يف  خ�س��سًا  املعل�مات،  وجمع  الر�سد 

خمتف املجالت. وقد اأجنزت البحرين خلل الف�سل الثاين من عام 2010 اأول 

خلل  من  الزراعية  والرقعة  واملن�ساآت  واملباين  وامل�ساكن  لل�سكان  �سامل  تعداد 

ال�سجلت الإدارية، وبا�ستخدام ق�اعد البيانات املمكنة واملرتابطة ب�سكل فّعال. 

املنطقة، ول ي�جد �س�ى عدد قليل من  الأوىل من ن�عها يف  التجربة هي  وهذه 

الدول يف العامل التي تعترب قادرة على اعتمادها، وه� ما ي�سرتط وج�د تغطية 

ي�ؤكد  ما  وه�  القطاعات.  خمتلف  يف  الإداري  الت�سجيل  لأنظمة  �ساملة  �سبه 

ا�ستخدام  جمال  يف  البحرين  بلغته  الذي  املتقدم  امل�ست�ى  التجريبية  بال�قائع 

تكن�ل�جيا املعل�مات يف الر�سد واملتابعة.

وهي  وا�سع،  نطاق  على  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ت�ستخدم  التعليم،  جمال  يف  		•
التناف�سية  املهارات  وتط�ير  التعليم  ج�دة  حت�سني  اإ�سرتاتيجية  من  جزء  ت�سكل 

مبختربات  املجهزة  واجلامعات  املدار�ص  ن�سبة  وتبلغ  البحرينيني.  للخريجني 

علمية خمتلفة.  املجهزة مبختربات  للمدار�ص  بالن�سبة  وكذلك   ،%100 حا�س�ب 

هذا عدا عن اعتماد معهد البحرين للتدريب ب�سفته مركزًا معتمدًا اإقليميًا من 

Cisco. واأخريًا جتدر الإ�سارة اإىل مبادرة م�سروع جللة امللك حمد ملدار�ص 
تكن�ل�جيا  اأحدث  وت�ظيف  ا�ستخدام  على  متقدمًا  مثاًل  تعترب  التي  امل�ستقبل 

مدر�سة   11 الأوىل  مرحلته  يف  امل�سروع  وطّبق  التعليم،  يف  والت�سال  املعل�مات 

املطّبقة  املدار�ص  عدد  لي�سل  باململكة،  اخلم�ص  املحافظات  على  م�زعة  ثان�ية 

للم�سروع يف مرحلته اخلام�سة الأخرية اإىل 194 مدر�سة.

تكن�ل�جيا  ت�ستخدم  والإنتاجية  الإدارية  والقطاعات  ال�زارات  جممل  فاإن   اأخريًا، 

املعل�مات على نطاق وا�سع يف عملياتها الي�مية. ومن الأمثلة املبا�سرة على ذلك وزارة 

العمل وبراجمها، ووزارة ال�سحة )وقد �سبقت الإ�سارة اإىل جتارب ناجحة لل�زارتني 

وكل  واملالية  الجتماعية  التنمية  وزارة  وكذا  التقرير(،  هذا  من  �سابقة  فقرات  يف 

م�اكبة  يعترب  بدوره  القطاع اخلا�ص  اأن  اإىل  اإ�سافة  والهيئات احلك�مية،  ال�زارات 

التط�ر التكن�ل�جي ه� عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر التناف�ص والنجاح.
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وتداعياتها  الأخرية  ال�سن�ات  يف  العاملية  املال  باأ�س�اق  ع�سفت  التي  الأزمة  مثّلت 

املختلفة حتديًا ج�هريًا تعنّي على خمتلف الهياكل القت�سادية يف العامل م�اجهته 

والتكيف مع تط�راته والعمل على حتجيم انعكا�ساته ال�سلبية باأق�سى درجة ممكنة.

ومن جانبها فقد عمدت مملكة البحرين اإىل الأخذ بحزمة من ال�سيا�سات والتدابري 

التي ت�سب يف هذا الجتاه، وذلك بهدف احلفاظ على امل�قع املتميز للمملكة كمركز 

ا�ستمرار  وتاأكيد  املنطقة،  يف  الأعمال  وخدمات  وامل�سرفية  املالية  للخدمات  رائد 

معدلت النم� القت�سادي، و�سمان �سلمة وا�ستقرار القطاع املايل باعتباره دعامة 

اأ�سا�سية للقت�ساد ال�طني، حيث ي�ساهم بنح� ربع الناجت الإجمايل املحلي. وقد كان 

لهذه الإجراءات انعكا�ص مبا�سر يف الكفاءة العالية التي تعاملت بها اململكة مع الأزمة 

املالية العاملية وبل�رة ما يعرف بـ »النم�ذج البحريني« يف هذا ال�سدد.

وقد كان العامل الأ�سا�سي الذي مت اأخذه يف العتبار ه� اللتزام بتغطية كافة خطط 

املتاحة  املالية  للم�ارد  الأمثل  ال�ستغلل  حتقيق  مع  املقررة  العام  الإنفاق  وبرامج 

خا�سة يف ظل ما �ساحب الأزمة من تراجع كبري يف اأ�سعار النفط يف الأ�س�اق العاملية، 

واللتزامات  احلك�مي  للجهاز  الأ�سا�سية  التم�يلية  الحتياجات  تغطية  متت  حيث 

التعاقدية الفعلية لل�زارات واجلهات احلك�مية، مع اإعطاء الأول�ية ملبادرات وم�ساريع 

التط�ير ذات الأهمية الق�س�ى وو�سع برامج لتنفيذ بقية املبادرات وامل�ساريع على 

يت�افق  مبا  للم�ساريع  النقدية  التدفقات  برجمة  واإعادة  والط�يل،  املت��سط  املدى 

والإمكانيات املالية املت�فرة واللتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ.

كما مت اتخاذ عدد من الإجراءات ب�س�رة عاجلة مثل تخفي�ص �سعر الفائدة، وت�فري 

ال�سمان  نطاق  وت��سيع  الأجنبي،  النقد  �س�ق  يف  املقاي�سة  يف  جديدة  ت�سهيلت 

املقب�ل، وخف�ص ن�سبة الحتياطي الإلزامي لت�فري ال�سي�لة اللزمة، ومراجعة النظم 

واملمار�سات املتبعة لإدارة املخاطر، وتعزيز نظام حماية ال�دائع، بالإ�سافة اإىل عملية 

اختبار الإجهاد لتقييم الأثر الفرتا�سي لرتفاع اخل�سائر يف املحافظ ال�ستثمارية 

وارتفاع معدلت القرو�ص املتعرثة على ال�سلمة املالية للبن�ك وامل�سارف التجارية.

التي  الإ�سرتاتيجية  الت�جهات  ا�ستمرار  مع  الطارئة  التدابري  بهذه  الأخذ  جاء  وقد 

مقدمتها  ويف  اململكة  يف  املتبعة  والقت�سادية  املالية  لل�سيا�سات  عامًا  اإطارًا  متثل 

الروؤية القت�سادية ململكة البحرين لل�سن�ات املمتدة حتى العام 2030.

ولكن ل ي�جد اأي بلد يف العامل يف مناأى عن اآثار الأزمة ل�سيما غري املبا�سرة منها. 

اأثر  وامت�سا�ص  املبا�سرة  الآثار  مع  التعامل  يف  جنحت  قد  البحرين  كانت  واإذا 

ال�سدمة الأوىل للأزمة، اإل اأن ذلك ل يعني اأن اململكة، اأو بع�ص قطاعاتها، مل تتاأثر 

بها، اأو اإنها لن تتاأثر يف امل�ستقبل حيث اإن مفاعيلها ل تزال م�ستمرة منذ نهاية عام 

2008، وهي مر�ّسحة لل�ستمرار يف امل�ستقبل.

ال�طني،  القت�ساد  على  التاأثريات  بع�ص ج�انب هذه   التالية   الفقرات  و�ستك�سف 

وعلى �س�ق العمل ب�سكل خا�ص.

ال�سدمة الأوىل لالأزمة املالية  .4.2

ت�سببت الأزمة املالية ف�ر انفجارها يف الربع الأخري من عام 2008 مبناخ من القلق 

واحلذر اأدى اإىل بع�ص التباط�ؤ يف الن�ساط القت�سادي واملايل. ويف البحرين، اأ�سابت 

ا�ستيعاب  �سظايا الأزمة املبا�سرة ب�سكل حمدود ثلثة م�سارف بحرينية، ولكن مت 

هذه الآثار ب�سكل �سريع وفّعال خلل وقت ق�سري. كما ح�سل بع�ص التباط�ؤ يف بع�ص 

امل�ساريع الإن�سائية الكبرية، ل�سيما تلك التي تنفذها �سركات عقارية اإقليمية تاأثرت 

يف  انعك�ص  ما  وه�  الزمني  التنفيذ  جداول  يف  تاأجيل  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  بالأزمة. 

تراجع من� العمالة يف هذا القطاع )�سريد لحقا بيان ذلك(، وكان من نتائجه اأي�سا 

لغر�ص  العقارية  امل�ساريع  اإىل  ال�ستثمارية  العقارية  امل�ساريع  من  حت�ل  ح�سل  اأن 

هذه  �ساحب  كما  املالية،  بالأزمة  املجال  هذا  يف  الطلب  تاأثر  لعدم  نظرًا  الإ�سكان 

اأن الطفرة العقارية  اأمر ايجابي، خ�س��سًا  اأ�سعار العقارات، وه�  الآثار تراجع يف 

التي �سبقت الأزمة اأّدت اإىل ت�سخم ا�سطناعي يف الأ�سعار.

برتاجع  مقرونة  املالية،  الأزمة  اأ�ساعته  الذي  احلذر  مناخ  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

ال�سي�لة  تقل�ص  اإىل  وكذلك  اخلزينة  عائدات  يف  تقل�ص  اإىل  اأدى  النفط،  اأ�سعار 

املتاحة ب�سكل عام يف الأ�س�اق املالية وال�ستثمارية. اأما ال�ستجابة الف�رية للحك�مة 

مبا�سرًة بعد الأزمة، فقد متّثلت يف �سيا�سة حذرة جمعت بني ثلث مك�نات:

الجتماعية  للق�سايا  املخ�س�ص  العام  بالإنفاق  امل�سا�ص  عدم  ه�  الأول  	•
والقت�سادية الأ�سا�سية؛

تنفيذ  تاأجيل  وكذلك  ال�سرورية  غري  الإدارية  النفقات  تقلي�ص  ه�  •		الثاين 
اأبنية  جتديد  )م�ساريع  العالية  الكلفة  وذات  الأ�سا�سية  غري  امل�سروعات  بع�ص 

واإن�ساءات اإدارية على �سبيل املثال(؛

اآثار الأزمة ما بعد ال�سدمة  للتعامل مع  •		الثالث ه� و�سع خطة عمل ن�سيطة 
وه� ما متت الإ�سارة اإليه يف فقرة �سابقة.

تاأثري الأزمة على النمو القت�سادي والتجارة  .4.3

يف ما يتجاوز ال�سدمة املبا�سرة الناجمة عن الأزمة املالية نهاية 2008، ثمة ع�امل 

اأثر الأزمات العاملية على الأهداف الإمنائية لالألفية مبملكة البحرين  .4

ال�سياق العام  .4.1
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الأثر  وهما  تاأثريًا،  الأكرث  هما  مرتابطني  اقت�ساديني  م�ؤثرين  ثمة  للبحرين  وبالن�سبة  الدول.  اقت�ساديات  يف  امل�ؤّثر  القت�سادي  املناخ  �سّكلت   – مرتابطة  اأزمات   –
القت�سادي للأزمة املالية )مبا يف ذلك الأثر على التجارة(، وانخفا�ص اأ�سعار النفط واأثره على م�ارد اخلزينة وت�فر ال�سي�لة لل�ستثمار.

ويلحظ يف هذا ال�سدد ح�س�ل تراجع حاد يف معدل من� الناجت املحلي الذي انخف�ص من 8.4% عام 2007، اإىل 6.3% عام 2008، و3.1% عام 2009. من ناحية اأخرى، فاإن 

النكما�ص القت�سادي العاملي اأدى اإىل تراجع يف التجارة العاملية، وه� ما اأّثر بدوره على البحرين نظرًا لنفتاحها التجاري مما يجعلها عر�سه لهذه التاأثريات بال�سرورة. كما 

�سّجل يف هذا ال�سدد اأي�سًا، تراجع يف ال�سادرات البحرينية بالأ�سعار الثابتة من 5.4 ملي�ن دينار تقريبا عام 2008 اإىل 4.4 ملي�ن دينار تقريبا عام 2009. اأما بالن�سبة 

لل�اردات فقد تراجعت بدورها من 4.9 ملي�ن دينار اإىل 3.6 ملي�ن دينار. وه� م�ؤ�سر وا�سع على اآثار الأزمة املرّكبة على القت�ساد البحريني.

 

تاأثري الأزمة على �سوق العمل  .4.4

�سهد �س�ق العمل البحريني طفرة كبرية يف اأعداد العمالة الأجنبية منذ عام 2004، حيث اأرتفع عدد العمالة ال�طنية والأجنبية تقريبًا اإىل ال�سعف لي�سل اإىل 575،798 عامل 

بنهاية عام 2008  بح�سب بيانات هيئة تنظيم �س�ق العمل وهي الفرتة التي �سهدت فيها الأ�س�اق العاملية ارتفاعات كبرية يف اأ�سعار النفط اخلام، واأدى هذا الرتفاع امللح�ظ 

خلل فرتة الطفرة اإىل انتعا�ص قطاع العقارات ب�سكل خا�ص، اأي قطاع البناء والت�سييد حتديدًا وقطاع املقاولت اإجماًل. وقد ترتب على ذلك ارتفاع حجم العمالة الأجنبية 

خلل هذه الفرتة حيث العتماد الأ�سا�سي عليها يف هذا القطاع.

وبداأ تفاعل �س�ق العمل مع الأزمة املالية اعتبارًا من الربع الثاين من عام 2009، حيث بداأ م�ؤ�سر من� الت�ظيف بالنخفا�ص ب�سكل ملح�ظ �س�اء بالن�سبة للعمالة ال�طنية اأم 

بالن�سبة للعمالة الأجنبية. وا�ستمر النخفا�ص لي�سل اإىل اأدنى م�ست�ياته بنهاية الربع الثاين من عام 2010 وقد اأدى ذلك اإىل انخفا�ص القيمة املطلقة حلجم العمالة الأجنبية 

يف �س�ق العمل لأول مرة منذ بداية الت�سعينات من القرن املا�سي.

وترّكزت تاأثريات الأزمة القت�سادية ب�سكل خا�ص يف قطاع املقاولت حتديدًا، وهي نتيجة طبيعية لنح�سار الأن�سطة العقارية والتم�يل البنكي بعد الأزمة القت�سادية مما 

ترتب عليه انخفا�ص يف امل�ساريع التي يتح�سل عليها املقاولني وه� ما اأدى اإىل ا�ستغناءهم عن العمالة الأجنبية الفائ�سة. وقد انخف�ست العمالة الأجنبية  بن�سبة 21% يف 

قطاع املقاولت مع بداية عام 2010 مقارنًة مبا كانت عليه يف الربع الثاين من عام 2008 حيث بلغت 99،931 عامل، وانخف�ست لت�سل اإىل 79،208 ببداية عام 2010. كما 

تاأّثر قطاع الت�سنيع اأي�سا بالأزمة القت�سادية ب�سكل طفيف. اأما قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الفنادق واملطاعم فلم تنخف�ص فيها العمالة اإل اأنها اأي�سا مل تنم� كما كانت قبل 

عليه قبل الأزمة القت�سادية. ولكن على عك�ص ذلك جند باأن القطاع املايل قد منى فيه حجم العمالة ال�طنية خلل هذه الفرتة، مع العلم اإن حجم العمالة ال�طنية املطلق 

يف هذا القطاع �سغري ن�سيبًا.

و�ُسجل اأي�سا انخفا�ص يف معدلت من� الت�ظيف بالن�سبة للعمالة ال�طنية يف الفرتة نف�سها. اإل اأن ال�سبب الرئي�سي يف ذلك يع�د اإىل الإجراءات التي اتخذت مع بداية الربع 

اأن عملية  لك�ن  ا�ست�سدار ت�ساريح عمل  ال�همي )التي كان هدفها ه�  الت�ظيف  للحد من ظاهرة  العمل  �س�ق  تنظيم  العمل وهيئة  2009 من قبل وزارة  الثاين من عام 

ال�ست�سدار مرتبطة مبدى التزام املن�ساأة بن�سبة البحرنة(. وما يدعم هذا التحليل ه� ارتفاع معدل من� الت�ظيف بنهاية الربع الثاين من عام 2010 بينما نلحظ باأن من� 

اآخر جند باأن قطاع البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية والتاأمينية الذي يخ�سع لرتخي�ص من م�سرف البحرين املركزي �سجل  العمالة الأجنبية مازال يف النخفا�ص. من جانب 

ارتفاعًا يف حجم العمالة ال�طنية بنح� 850 عامل خلل الفرتة من بداية ي�لي� من عام 2008 اإىل نهاية الربع الأول من عام 2010. هذا كما اإن التقرير ال�سهري الذي 

ت�سدره وزارة العمل ُيبنّي اأن حجم تدفقات ال�س�اغر ال�ظيفية مل تتاأثر خلل هذه الفرتة بل جند باأن خمزون بنك ال�س�اغر قد بلغ ما يقارب 13،000 �ساغر بنهاية الربع 

الثاين من عام 2010.

وبدرا�سة معدلت الأج�ر �س�اء يف القطاع العام اأو اخلا�ص جند اأنها مل تتاأثر خلل فرتة الأزمة القت�سادية. حيث ت�سري بيانات هيئة تنظيم �س�ق العمل اإىل اأن معدلت الأج�ر 

مل تنخف�ص بل ارتفعت وعلى الأخ�ص العمالة ال�طنية. فم�ؤ�سر ر�سد فج�ة التكلفة ُيبنّي ات�ساع فج�ة التكلفة الناجم اأ�سا�سًا عن ارتفاع معدل الأج�ر للق�ى العاملة ال�طنية 

مبعدلت اأعلى من تلك العائدة اإىل الق�ى العاملة غري البحرينية.

تط�ر الأجر الأ�سا�سي ح�سب اجلن�سية ) دينار/�سهر (

 ولكن ثمة ا�ستثناءان جتدر الإ�سارة اإليهما، ال�ستثناء الأول ه� ح�س�ل انخفا�ص يف مت��سط الأجر الأ�سا�سي للعاملني البحرينيني يف القطاع العام اعتبارًا من الف�سل الرابع 

من عام 2008 )اأي بعد الأزمة مبا�سرة( وكذلك الف�سل الرابع مع عام 2009، ليع�د بعدها اإىل الرتفاع اإىل م�ست�ى اأعلى مما كان عليه قبل الأزمة. وه� ما ي�سري اإىل تاأثري 

ال�سدمة على امل�ارد احلك�مية واإىل م�سارعة احلك�مة اإىل اتخاذ اإجراءات ملعاجلة هذا الأثر كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك.

وال�ستثناء الثاين ه� ح�س�ل انخفا�ص حاد جدًا يف مت��سط اأجر العمال ال�افدين الذين يعمل�ا م�ساعدين منزليني، حيث انخف�ص م�ست�ى الأجر يف الف�سل الثالث من عام 

2008 اإىل ح�ايل ن�سف ما كان عليه يف الف�سل الثاين، وا�ستمر منخف�سًا اإىل ما دون 70 دينار بحريني حتى الف�سل الثاين من عام 2010. يف حني اأن مت��سط اأج�ر ال�افدين 

يف القطاعات الأخرى حافظ على ا�ستقراره مع ميل اإىل الرتفاع الطفيف ط�ال هذه الفرتة.

التغري الف�سلي ملت��سط الأجر الأ�سا�سي ) دينار/�سهر (
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 وب�سكل عام، ميكن الق�ل باأن البحرين تاأّثرت ب�سكل معتدل بالآثار املبا�سرة – ال�سدمة – التي اأحدثتها الأزمة املالية خريف 

2008، وتاأثر خ�س��سًا وب�سكل جزئي القطاعني امل�سريف والعقاري، واأّثر لفرتة ق�سرية على الإنفاق احلك�مي، �سرعان ما 

تداركتها احلك�مة البحرينية حني اعتمدت �سيا�سة ن�سيطة يف امت�سا�ص اآثار هذه ال�سدمة الأوىل. اإل اأن الآثار مت��سطة املدى 

وغري املبا�سرة للأزمة املالية وانخفا�ص اأ�سعار النفط هي اأكرث اأهمية، وتركت اآثارًا على النم� والتجارة والعاملة، وهي اأي�سًا 

اآثار �سلبية على التنمية الجتماعية  اأن ل يرتك ذلك  م��سع معاجلة ومتابعة من قبل احلك�مة. وقد حر�ست احلك�مة على 

وم�ست�ى معي�سة الفئات ذات الدخ�ل املت��سطة و املنخف�سة، وبالتي ل ترتك اأثرًا كبريًا على حتقيق اأهداف الألفية يف �سيغتها 

العاملية اأو ال�طنية. وه� ما جنحت حك�مة مملكة البحرين يف حتقيقه اإىل حد كبري.

وهي  الألفية،  اأهداف  وعلى  البحرين  على  املناخي  التغرّي  ومنها  اأخرى،  ع�امل  تاأثريات  ُتغفل  ل  اأن  يجب  اأخرى  ناحية  من 

تاأثريات هامة جرى التطرق اإليها يف الفقرات ال�سابقة. كما يجب اأن ل يغيب عن البال اإن البحرين تقع يف منطقة خليجية 

وعربية ح�ّسا�سة، وهي نقطة التقاء جملة من ال�سراعات التي ت�ؤثر �سلبًا على ال�ستقرار وال�سلم يف املنطقة والعامل. ومن نافل 

الق�ل، اإن لذلك تاأثريًا ا�سرتاتيجيًا بعيد املدى على خيارات التنمية وعلى ا�ستدامتها. وقد اأكد اإعلن الألفية، ووثائق اأخرى 

�سادرة عن الأمم املتحدة، اأن ال�سلم و ال�ستقرار هما اأي�سًا مك�نات و�سروط لأي تنمية حقيقية.

بعد  لالألفية  الإمنائية  لالأهداف  بالن�صبة  امل�صتقبلية  التوجهات   .5  

انعقاد القمة

قارب التقرير احلايل اأهداف الألفية يف البحرين من منظ�ر خا�ص، حيث جمع بني عر�ص طريقة تعامل حك�مة البحرين 

مع اإطار اأهداف الألفية منذ اإعلنها عام 2000، وبنّي عر�ص التقدم احلا�سل يف اإجناز الأهداف املحّددة عامليًا، ومناق�سة 

الأهداف املحّددة وم�ؤ�سراتها من منظ�ر وطني وعر�ص بع�ص التجارب الناجحة. كما عر�ص اآثار الأزمة القت�سادية العاملية 

واأزمة التغري املناخي على اأهداف الألفية يف اململكة.

امل�ستقبلية، وبحيث  العر�ص املكثف وال�سريح للجنازات والتحديات  اأغرا�ص  التقرير بحيث يخدم  وقد متت �سياغة هذه  

يخاطب جمه�رًا عري�سًا، �س�اء كان جمه�رًا دوليًا، اإقليميًا اأو وطنيًا، نظرًا لك�نه يت�سمن عنا�سر متن�عة تهم قراءات متن�عي 

امل�اقع والهتمامات.

اإل اأن التقرير يهدف اأي�سًا للنظر اإىل امل�ستقبل، واإىل التعامل مع الت�ّجهات العاملية للتعامل مع اأهداف الألفية يف امل�ستقبل 

ما  اأي  الأبعد  امل�ستقبل  وكذلك يف   ،2015 عام  املحّدد  العامل عن م�عد الجناز  تف�سل  التي  ال�سن�ات اخلم�ص  اأي  املبا�سر، 

امل�ستقبلية على  اأي�سًا اخلط�ات  يتناول  التقرير  فاإن هذا  اأخرى،  ناحية  تت�قف. من  ل  التنمية  اأن م�سرية  2015، حيث  بعد 

ال�سعيد ال�طني بالن�سبة لإعداد التقرير ال�طني لأهداف الألفية املكّيفة وطنيًا واملدجمة مع ال�سرتاتيجيات ال�طنية، وهذا 

ما �ستتناوله الفقرتان التاليتان.

5.1.  املوقف من التوجهات العاملية اجلديدة لأهداف الألفية

التح�سريية لجتماع اجلمعية  ال�ثائق  عليها من خلل  الإطلع  اأمكن  التي  الت�جهات  الأ�سا�سي من  الق�سم  ت�ؤيد  اململكة  اإن 

العامة املقبل )�سبتمرب 2010(، ل�سيما م�س�دة التقرير املقرتح �سدوره عن اجلمعية العامة. وهي ت�ؤكد خ�س��سًا على النقاط 

التالية:

اأهداف الألفية هي حزمة كاملة ويجب التعامل معها على هذا الأ�سا�س. وبالتايل فاإن هذا يجب اأن ينطبق  اإن  	•
على اجلهات الوطنية ول�سيما احلك�مات املعنية با�ستخدام اأهداف الألفية يف التخطيط ال�طني، وعلى منظمات الأمم 

املتحدة اأي�ساً اأن تطّور من اأدواتها، ومن م�سمون الدعم الفني الذي تقدمه للبلدان جلهة اللتزام بهذا املبداأ. ذلك اأن 

التجربة ال�سابقة بّينت اأن كًل من اجلهات ال�طنية وكذلك اجلهات الدولية كانت تعطي اأهمية اأكرب للتدخلت القطاعية 

يف هدف حمدد من اأهداف الألفية اأكرث من تعاملها املتكامل مع الأهداف ب�سكل مرتابط. اإل اأن الت�جه اجلديد، يفر�ص 

م�ست�يات اأعلى من التن�سيق والتكامل بني منظمات الأمم املتحدة املتخ�س�سة نف�سها، وبني ال�زارات واجلهات ال�طنية 

املختلفة، وكذلك بني اجلهتني ال�طنية والدولية.

اأهمية امللكية الوطنية والقيادة الوطنية مل�سار التخطيط والتدخل لتحقيق اأهداف الألفية. ويرتبط  التاأكيد بق�ة على  	•
بذلك �سرورة تكييف الأهداف املحددة واملوؤ�سرات ح�سب اخل�سائ�س الوطنية، مبا يف ذلك و�سع اأهداف اأكرث طم�حًا بالن�سبة 

للدول ذات م�ست�ى تنمية مت��سط اأو مرتفع؛ والأمر الثاين ه� اإدماج م�سار اأهداف  الألفية الوطنية يف ا�سرتاتيجيات التنمية 

الوطنية ال�ساملة والقطاعية، بحيث ل تك�ن م�سارًا م�ستقًل عن امل�سار ال�طني. وهذا من �ساأنه اأن ُيعّزز اإح�سا�ص جميع الدول 

بجدوى وملئمة اإطار اأهداف الألفية بالن�سبة اإليها، وبحيث ل ت�سعر باأنها م�ّجهة فقط للدول الأقل من�ًا.

العاملية  والأطر  اللجان  كل  يف  خا�سًة،  العربية  والدول  كافًة،  النامية  الدول  م�ساركة  م�ستوى  رفع  على  التاأكيد  	•
املتعّلقة مبراجعة اأهداف الألفية ومراجعة ال�سيا�سات التي ت�ؤدي اإىل حتقيقها، مبا يف ذلك املراجعة التي �س�ف تتم بعد القمة 

خلل اجتماع اجلمعية العامة عام 2010، وحت�سريًا لعام 2015 وما بعد. اإن الدول النامية، ودول العامل قاطبًة، يجب اأن تك�ن 

�سريكًا فعاًل، وم�ساهمًا اأ�سا�سيًا يف الإنتاج املعريف والعملي املتعّلق باأهداف الألفية، ل جمرد متلقي خامل للت�جهات العاملية. 

وندع� اإىل اعتماد اأ�ساليب عمل مفت�حة ومرنة مبا فيه الكفاية، من اأجل جعل هذه امل�ساركة ممكنة وفعلية وفّعالة.

بناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية من خالل اأ�ساليب تفاعلية وت�ساركية، ل�سمان اأن يجري  على  التاأكيد  	•
يتطلبه ذلك من مراجعة حقيقية  �سواء، مع ما  والدولية على حد  الوطنية  التوجهات من قبل اجلهات  بهذه  اللتزام 

لالأدوات واأدلة التدريب والعمل ال�سابقة ب�سكل جدي ومو�صوعي، وعدم اإلقاء الّل�م يف ق�س�ر التنفيذ على الطرف ال�طني 

وقدراته، يف حني وج�د ق�س�ر حقيقي مل يعالج بال�سكل املنا�سب، �س�اء بالن�سبة للتزامات الدول املانحة بالهدف الثامن املتعلق 

بال�سراكة من اأجل التنمية، اأو بالن�سبة لعدم ملئمة الدعم الفني الذي قدمته املنظمات الأممية لتحقيق اأهداف الألفية والذي 

كان غالبًا غري اإبداعي وغري مت�افق مع خ�سائ�ص البلدان املعنية كافة.

اخلطوات امل�ستقبلية على ال�سعيد الوطني  .5.2

يتمثل الهدف العام على ال�سعيد ال�طني، يف البدء بعدد من اخلط�ات مبا�سرًة بعد الع�دة من اجتماع اجلمعية العامة يف �سبتمرب 

2010، من اأجل الإعداد لإطلق م�سار اإعداد خطة عمل خم�سية 2011 - 2015 لأهداف الألفية املكّيفة وطنيًا، والتي ت�سكل جزءًا 

من ال�سرتاتيجيات ال�طنية.

بتكييف اأهداف اللفية وطنياً واقرتاح خطط العمل والتدخالت  اإن احلامل الأ�سا�سي واخليط اجلامع لهذا امل�سار ه� البدء 

املنا�سبة لتنفيذها واإ�سدار تقرير وطني متقدم يعرب عن ذلك. واملق�س�د هنا تقرير وطني مكتمل العنا�سر، يت�سمن العنا�سر 

التالية:

•			اختيار الأهداف الوطنية الأكرث طموحًا من الأهداف العاملية وحتديد م�صتويات الإجناز واملوؤ�صرات. 
)روؤية  ال�طنية  الإ�سرتاتيجية  مع  الألفية  اأهداف  اإطار  وتكامل  تطابق  يف  البحث  خلل  من  امل�ؤ�سرات  هذه  اختيار  ويجرى 

2030(، ومع اخلطط القطاعية لل�زارات املعنية، واجلهات الأخرى. وبهذا املعنى فاإن روؤية مملكة البحرين القت�سادية 2030 

�س�ف ُت�سكل الإطار الأ�سمل للعملية التنمية كلها يف البحرين وكذلك لأهداف الألفية التي ميكن تعريفها باأنها خطة 

اأولويات مرتابطة �صمن الإ�صرتاتيجية الوطنية )روؤية 2030(.

البحرين،  ال�طنية يف  الألفية  اأهداف  ت�اجهها  التي  للتحديات  التحليل  اأكرث عمقًا من  التقرير م�صتوى  ت�سمني  	 	 	•
وكذلك حتلياًل اأكرث عمقًا لآثار الأزمات املركبة العاملية والإقليمية على حتقيقها.

باحلكم  يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا  الألفية،  اإعلن  بن�د  جممل  لت�سمل  تقليديًا  تقارب  كما  الألفية  اأهداف  نطاق  ت��سيع  	 	 	•
مك�نات  اأحد  اأي�سًا  ب�سفته  امل�ؤ�س�سي  الإ�سلح  لعملية  البحرينية  احلك�مة  تعطيها  التي  الأول�ية  مع  متا�سيًا  وذلك  الر�سيد، 

التنمية واأحد العنا�سر الأ�سا�سية يف م�سار البحرين املتجدد.

يت�سمن التقرير ال�سيا�سات والربامج والتدخالت التي ت�ساعد على حتقيق اأهداف الألفية بالإ�سافة اإىل اجلانب  •			ان 
الإح�سائي والعر�س التحليلي، مبا يف ذلك اآليات الربط بينها وبني امل�ارد املت�فرة من خلل امل�ازنة العامة، تاأكيدًا لإدراج 

اأهداف الألفية يف �سياق عملية التخطيط ال�طني. ويف هذا الإطار، فاإن التقرير ال�طني القادم، �س�ف يك�ن اأداًة للتخطيط 

والتدخل ملختلف الأطراف، مبا فيها القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين.

برنامج العمل الوطني لتحقيق اأهداف الألفية حتت مظلة روؤية 2030 برعاية  •			اأن ي��سع م�سار ت�ساركي وتفاعلي لإعداد 
ومبا ي�سمن م�ساركة جميع الطراف يف ذلك ال�زارات املعنية ووكالت الأمم املتحدة، وكذلك  القت�سادي  جمل�س التنمية 

القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين والإعلميني والباحثني...الخ. اإن م�سار التح�سري لربنامج اللألفية )مبا يف ذلك التقرير(، 
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يجب اأن ي�ؤ�س�ص مل�سار من تعاون العمل امل�سرتك لتنفيذ م�سم�نه يتحمل فيه كل طرف م�س�ؤولياته التنم�ية.

البحرينية،  �س�ف حتر�ص احلك�مة  ال�سدد،  ويف هذا  اللحق.  امل�سار  مل�سم�ن  الأ�سا�سية  الت�جهات  هذه هي 

بالتعاون مع منظ�مة الأمم املتحدة الإقليمية وال�طنية، على اتخاذ اخلطوات الإجرائية املنا�سبة جلعل امل�سار 

واإعداد التقرير ي�سريان وفق اأعلى املعايري الدولية والوطنية. ويف هذا ال�سدد، فاإن احلك�مة �س�ف تبادر 

–بالتعاون مع منظ�مة الأمم املتحدة– مبا�سرة بعد القمة تكليف فريق وطني باإعداد برنامج الألفية املكيف 
ومتابعة تنفيذه مبا يف ذلك جلنة الإح�ساءات ال�طنية امل�سئ�لة عن اإعداد تقريراهداف اللفية ورفع تقارير 

تقدم العمل يف تنفيذه.

6. خامتة

تت�سمن جردة ح�ساب  فهي  البحرين.  ال�طني يف  الألفية  اأهداف  م�سار  املراجعة حمطة هامة يف  ُت�سكل هذه 

للع�سرية الأخرية، بنقاط الق�ة ونقاط ال�سعف، بالإجنازات واأوجه الق�س�ر، الفر�ص والتحديات. اإل اأن اأهمتيها 

ل تقت�سر على مراجعتها للمرحلة ال�سابقة بقدر ما هي نابعة من تاأ�سي�سها ملقاربة اأكرث تقدمًا يف امل�ستقبل، وهي 

مقاربة تلتزم بق�ة مببداأ امللكية والقيادة ال�طنيتني، ومببداأ تكييف اأهداف الألفية وطنيًا وجعلها مك�نًا مندجمًا 

يف م�سار التنمية ال�طني. 

ويف ال�سن�ات اخلم�ص القادمة، �س�ف ت�سعى مملكة البحرين اىل اللتزام بهذه الت�جهات يف عملها ال�طني ويف 

التعاون  ولدول جمل�ص  للبحرين،  يك�ن  لكي  ت�سعى  �س�ف  فهي  ال�سياق،  والدولية. ويف هذا  الإقليمية  علقاتها 

اإن اململكة تنطلق يف ذلك من مبداأ  اخلليجي وللدول العربية والنامية، دور اأكرب اأهمية على امل�ست�ى الدويل. 

ال�سراكة نف�سه الذي �سّدد عليه الهدف الثامن من اأهداف الألفية. وهي ترى اأن ال�سراكة يجب اأن ل تقت�سر 

على جانب دون غريه، بل يجب الرتقاء بها لتتح�ل اإىل �سراكة �ساملة يف حتمل امل�س�ؤولية يف قيادة م�سار حتقيق 

الألفية يف العامل باأ�سره، من قبل جميع الدول الأع�ساء يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بح�سب قدارتها التي 

يجب اأن يعرتف بها واأن تتاح الفر�سة ل�ستخدامها اأمام اجلميع دون متييز.

بهذا الت�سميم على حتمل م�س�ؤولياتنا ال�طنية والقليمية والعاملية، ت�سارك مملكة البحرين يف اجتماع اجلمعية 

العامة يف �سهر �سبتمرب 2010، وكلها ثقة باأن قادة العامل �س�ف يتحمل�ن م�س�ؤليتهم يف دفع م�سار التنمية وحتقيق 

اأهداف الألفية اإىل الأمام.


