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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

متتد مسرية البحرين التنموية لعقود من الزمن. وتسارعت وتريهتا مع املسرية التنموية الشاملة حلضرة صاحب اجلاللة 

" اليت كرست 2030امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وصدور "الرؤية االقتصادية 

. وأولت احلكومة بقيادة صاحب 2030والعدالة هبدف مضاعفة دخل األسرة احلقيقي حبلول عام  االستدامة والتنافسية

السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ومبساندة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن 

اء اهتماماً كبرياً بالتنمية االقتصادية والبشرية محد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزر

 والبنية التحتية واحلضرية مما حقق األهداف اإلمنائية لأللفية بنجاح، ووضع األسس السليمة إلنطالق التنمية املستدامة.

 اإلجنازات

 تساوي نسبة السكان دون خط الفقر املدقع صفراً.  -

ومتوسط الناتج احمللي للفرد حوايل  %37,4د املاضي بلغ متوسط النمو االقتصادي السنوي يف العق -

 ألف دوالر أمريكي. 22

 من امجايل االنفاق. %35تفوق نسبة اإلنفاق على اخلدمات الصحية والتعليم واحلماية االجتماعية  -

 %100التعليم األساسي جماني وإلزامي، وبلغت نسبة االلتحاق الصافية للمرحلتني األساسية والثانوية  -

 . %82على التوايل قاضية بذلك على األمية. وتبلغ نسبة االلتحاق  يف رياض األطفال  %86.4و

حالة وفاة لكل مائة  28.6حيصل السكان على العالج واألدوية جماناً، واخنفضت وفيات األمومة إىل  -

حالة وفاة لكل مئة ألف مولود عاملياً، وتدنت وفيات األطفال دون  226 بـألف مولود حي مقارنة 

 حالة عاملياً.  44حاالت وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بـ  9اخلامسة إىل 
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ومببادرة من اجمللس األعلى للمرأة مت تشكيل جلان تكافؤ الفرص  .رسخ الدستور مساواة املرأة والرجل -

تبلغ شرافية، ومبشاركة من املواقع اإل %55رأة البحرينية وتطبيق املوازنات املستجيبة لذلك، وتتوىل امل

  .يف القطاع اخلاص %33يف القطاع احلكومي و 53%

القطاع اخلاص شريك اسرتاتيجي يف التنمية ويوفر فرص عمل متكافئة بأجور مرتفعة أسهمت يف  -

 .%4اخنفاض البطالة إىل حوايل 

من املواطنني من اخلدمات اإلسكانية، وجيري العمل على تشييد مخس مدن  %65استفاد حوايل  -

 مستدامة.

 من السكان  %100ي شبكات املياه الصاحلة للشرب وشبكات الصرف الصحي والطاقة النظيفة تغط -

زود صندوق العمل )متكني( الشركات الصغرية واملتوسطة باملهارات الالزمة للنجاح. وضخ أكثر من  -

فرد  120,000مؤسسة وساعد يف تدريب أكثر من  47,000مليار دوالر لصاحل أكثر من  2.5

 ة والشباب وذوي االعاقة.مشلت املرأ
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 دم ختلف احد عن مسرية التنميةع

يضمن الدستور والسياسات العامة حصول اجلميع على اخلدمات األساسية. وتقدم الربامج احلكومية ومشاريع اجملتمع 

، و ذوي اإلعاقة، وذوي الدخل احملدود. كما تشمل اخلدمات العامة واالجتماعية الوافدين للمعنفاتاملدني الدعم 

وتوفر هلم التأمني الصحي واإليواء، واحلماية من الفصل التعسفي والتحرر من نظام الكفالة من خالل برنامج العمل املرن 

ات حلفظ حقوق العمالة الوافدة ومكافحة االجتار الذي يتيح  للوافد العمل دون كفيل.  كما أطُلقت العديد من املبادر

 بالبشر. 

 التكامل اإلقليمي واملسامهة الدولية

البحرين جزء من منظومة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. وتكاملها اإلقليمي مهمٌ اسرتاتيجياً الستدامة األمن 

 واالستقرار هبا.

ألف فرصة عمل دائمة للوافدين.  600ثار الكوارث وتوفر أكثر من تقدم البحرين مساعدات إنسانية للتخفيف من آ

يسامهون هبا يف  2017بليون دوالر أمريكي( عام  2.5مليون دينار حبريين )أي ما يعادل  927بلغت حتويالهتم املالية 

 تنمية بلداهنم وختفيف الفقر عن أسرهم.

 آلية التنفيذ

يتم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عرب برامج عمل احلكومة بالشراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدني. ويشتمل 

حماور اسرتاتيجية تتقاطع مع اجملاالت الرئيسية ألهداف التنمية املستدامة، وقد بينت املقارنة أن  6الربنامج احلايل على 

 ج الراهن. وسيتم االستمرار على هذا النهج يف الربامج القادمة. من مقاصد األهداف مدرجة يف الربنام 78%
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 إعداد التقرير 

تقوم اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شئون جملس الوزراء مبتابعة أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا 

صد وقياس التقدم احملرز هلا. وأشرفت وربطها بربامج عمل احلكومة ورصد الربامج والسياسات اليت حتقق هذه املقا

قارير والبيانات من الت اللجنة ومبتابعة من اللجنة التنسيقية على إعداد التقرير الوطين من خالل فريق توىل مجع املعلومات

 والتقارير الوطنية املقدمة للمنظمات الدولية. القطاعية

 اد التقرير.يف عملية إعد ذ مبخرجاهتاورش عمل تشاورية وُاخمت عقد 
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 ديات حالية ومستقبليةحت

 تواجه البحرين كوهنا من الدول اجلزرية الصغرية النامية التحديات التالية:

يهدد تغري املناخ املوارد املائية والزراعية والتنوع احليوي واملنشآت الساحلية والبنى التحتية والصحة.  ●

 املناسبة وتوفري التمويل الالزم وبناء القدرات الوطنية ورفعويتطلب ذلك نقل وتوطني التقنيات اخلضراء 

 الوعي اجملتمعي.

 إستدامة اإلقتصاد املزدهر لتوفري بيئة جاذبة لإلستثمار وفرص عمل جمزية ومتكافئة للمواطنني. ●

تعزيز دور اإلحصاءات الوطنية املبنية على األدلة لتحسني جودهتا وشفافيتها للرصد املنتظم ملؤشرات  ●

 التنمية املستدامة

التصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب والنزاعات والنأي باجملتمع البحريين عنها لصون ترابطه ووحدته  ●

 واحلفاظ على املكتسبات الوطنية التنموية.

 تؤكد البحرين جمددًا إلتزامها بأهداف التنمية املستدامة لتحقيق رفاه املواطنني وإستدامة املوارد لألجيال القادمة.
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful 

 

Bahrain’s decades-long development trajectory accelerated with the comprehensive 

development plan of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, and the launch of 

"Economic Vision 2030" - underpinned by the principles of sustainability, competitiveness 

and fairness - which aims to double the income Bahraini households - in real terms - by 

2030.  

The Government, under the leadership of His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman 

Al Khalifa, Prime Minister, and with the support of His Royal Highness Prince Salman bin 

Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Deputy Supreme Commander, First Deputy Prime 

Minister, are focused on achieving economic diversification and sustainable and 

comprehensive development. This led to the successful delivery of the Millennium 

Development Goals, and setting the foundation for the Sustainable Development Goals 

(SDGs). 

 

Progress   

- Percentage of the population living in extreme poverty is zero.  

- Average economic growth in the past decade stands at 37.4% and average 

GDP per capita is USD 22,000.  

- Public expenditure on health, education, and social protection exceeds 35% 

of the budget.  

- Basic education is free and compulsory. Net enrollment ratio for primary and 

secondary levels is 100% and 86.4% respectively, thus eliminating illiteracy. 

While KG2 enrollments is 82%. 

- Healthcare is free and universal.  Maternal mortality and that of children 

under five dropped to 28.6 deaths per 100,000 live births and 9 deaths per 
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1,000 live births respectively, compared with 226 deaths per 100,000 live 

births and 44 deaths per 1,000 live births worldwide. 

- The Constitution guarantees gender equality. There are two committees 

instituted by the Supreme Council for Women to ensure equal opportunities 

and gender-responsive budgeting.  Women hold 55% of the supervisory 

positions, with 53% and 33% participation in the public and private sector 

respectively.  

- The private sector is a key development partner. It provides equal high 

paying employment opportunities contributing to lowering total 

unemployment to 4%. 

- 65% of the population benefited from public housing services with five new 

sustainable cities being developed. 

- The coverage of safe water, sanitation and clean energy networks reached 

100%. 

- The Labor Fund (Tamkeen) provides vast support to SMEs. More than 47,000 

SMEs and 120,000 individuals including women, youth, and persons with 

disabilities benefited from its financial and training support. 
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No One Left Behind  

The Constitution of Bahrain and public policies guarantee universal access to basic 

services. Public and civil society-led programs provide support to abused women, 

persons with disabilities, and those in need. Such programs also extend to migrant 

workers to safeguard their rights, provide health insurance and shelter, protect 

against arbitrary dismissal, and combat human trafficking. The new flexible work 

program eliminates the sponsorship scheme to allows workers to work freely. 

 

Regional Integration and International Contributions 

Bahrain is a GCC member state. Its regional integration is vital for its security and 

stability. 

Bahrain provides humanitarian assistance to mitigate the impact of disasters, and 

more than 600,000 permanent jobs for expatriates. Their remittances amounted to 

BD 927 million (US $ 2.5 billion) in 2017 and contribute to the development of their 

countries and reducing poverty. 

 

SDGs Implementation  

The SDGs are implemented through the Government Plan of Action (GPA) and in 

collaboration with the private sector and civil society. The current GPA’s six 

strategic pillars are aligned with the SDGs, with 78% of the SDG objectives included 

in the current program. This alignment will continue in future plans.  



12 

 

 

VNR Preparation  

The National Information Committee (NIC), chaired by HE the Minister of Cabinet 

Affairs, monitors and aligns SDG objectives and indicators with GPA, and evaluates 

corresponding programs and policies. The NIC’s technical team, and in coordination 

with the Executive Committee, is preparing the VNR by collecting information and 

analyzing sectoral and national data. The outputs of the VNR consultations were 

also considered in the report. 
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Development Challenges 

As a small island developing state, Bahrain faces these challenges: 

- Mitigating climate change impact on water, agricultural, biodiversity, and 

coastal resources, and health. Requires a transfer and adaptation of 

appropriate green technologies, funding, national capacity-building and 

raising community awareness. 

- Sustaining a prosperous economy attractive to businesses and investment 

that provides rewarding jobs for citizens. 

- Strengthening the role of evidence-based statistics and policy making to 

increase transparency and improve the public service and SDG delivery.  

- Addressing extremism, terrorism, and conflicts to maintain unity and 

preserve national gains. 

 

Bahrain reaffirms its commitment to SDGs to ensure the well-being of its citizens 

and the sustainability of resources for future generations. 


