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مملكة البحرين –التنمية المستدامة أهداف 



..  قرار إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات قبل اعتماد األهداف 

ديوان صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء

هيئة المعلومات 
اإللكترونيةوالحكومة 

األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

المجلس األعلى للمرأة 

المجلس األعلى للبيئة

وزارة المواصالت 
واالتصاالت

وزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطيط 

العمراني

وزارة الصناعة 
والتجارة 

وزارة العملوزارة الصحة

وزارة العمل و التنمية 
االجتماعية 

وزارة الخارجيةوزارة المالية 

وزارة التربية و التعليموزارة الداخلية 

ديوان الخدمة المدنية 

هيئة النفط والغاز 

مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

وزارة اإلسكان 

وزارة العدل و الشئون 
اإلسالمية و األوقاف

هيئة الكهرباء و الماء
المجلس التنمية 
االقتصادية 

مصرف البحرين 
المركزي 

برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء 

: الوزارات والجهات التاليةوعضوية 

2017لسنة ( 9)والتعديل بقرار رقم 2015لسنة   ( 21)قرارا مجلس الوزراء رقم 

بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات 

جهاز التسجيل العقاري



وربطها ببرنامج عمل الحكومة2015متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 

اإلشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة

اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية

وضع اإلجراءات لتنظيم تبادل المعلومات

تقييم أداء القاعدة المعلوماتية

وماتيدعم هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لتنظيم العمل اإلحصائي والمعل

للمعلومات مهام اللجنة الوطنية



ربط أهداف التنمية ببرنامج عمل الحكومة 

241
مؤشر

169
غاية

17
هدف

6
محاور

6
أولويات

12
سياسة

69
مبادرة

381
اجراء

2030أهداف التنمية المستدامة 

(2018-2015)برنامج عمل الحكومة 



ربط أهداف التنمية ببرنامج عمل الحكومة 

غاية يوجد لها 
إجراء في برنامج 

عمل الحكومة
78%

غاية ليس لها 
إجراء في برنامج 

عمل الحكومة
19%

ال تنطبق

2%

محققة
1%

هويةتوفير16.9الغاية

يفبماللجميع،قانونية

المواليد،تسجيلذلك
2030عامبحلول

في0.7نسبةتخصيص:17.2الغاية

اإلجماليالقوميدخلهامنالمائة

المقدمةالرسميةاإلنمائيةللمساعدة

بةنسوتخصيصالنامية،البلدانإلى

المائةفي0.20و0.15بينتتراوح

للمساعدةاإلجماليالقوميالدخلمن
ا  نموالبلدانألقلالرسميةاإلنمائية



..  نتائج دراسة الوضع الراهن لمؤشرات التنمية المستدامة 

متوفرةومنشور
36%

متوفرة جزئيا  ومنشور
5%

ر متوفرة جزئيا وبانتظا
االعتماد 

3%

انات للتحقق مع منتجي البي
40%

د غير متوفر التوج
بيانات 

9%

من منظمات دولية 
3% ق الينطب

4%

ون نسبة سكان الحضر الذين يعيش•

ير في أحياء فقيرة، أو مستوطنات غ
رسمية، أو مساكن غير الئقة

اسا  نسبة السكان الذين يعتمدون أس•
فين على الوقود والتكنولوجيا النظي



..توقعات لرصد مؤشرات التنمية المستدامة 

دراسة تقييم رصد مؤشرات األلفية•

(  المملكة العربية السعودية، مصر ، العراق، األردن، المغرب، تونس) 

..  النتائج 

إلى حد ما في رصد وتقييم مؤشرات األلفية نجحت الدول العربية •

(%67)مؤشر كحد أقصى 45مؤشر من اصل 30استطاعت الدول توفير  •

مؤشرات التنمية المستدامة ستشكل تحدي للدول العربية •

66%7%

27%

البحرين -مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 

متوفر غير متوفر ال ينطبق 



..  التحديات 

:  2030تحديات انتاج ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة •

نمية موائمة االستراتيجيات و الخطط اإلحصائية مع مؤشرات الت•

المستدامة 

البيانات مصادر •

الكوادر البشرية وتعزيز القدرات االحصائية •

آلية تبادل واعتماد البيانات •



موائمة االستراتيجيات والخطط اإلحصائية.. تحدي 

..  التحدي المالي •

موازنات دول الخليج تعتمد على الريع النفطي •

طردي بين الزيادة السكانية واالحتياجات التنمويةتناسب •

(  التعليم،، الصحة،، السكن ) التركيز على االحتياجات األساسية  •

تأجيل األولويات اإلحصائية•



مصادر البيانات .. تحدي 

60  %40  %

السجالت اإلدارية

المسوح



مصادر البيانات .. تحدي 

: تحديات استخدام السجالت اإلدارية: مزايا استخدام السجالت اإلدارية

الكلفة •

االستفادة من التقنيات الحديثة •

توفير الوقت والجهد •

الدقة •

واالستمرارية الدورية •

ثبات المعايير•

قابل للمطابقة والمقارنة •

ري جودة البيانات وافتقار التقييم الدو•

والمستمر

اختالف االنظمة واألجهزة المستخدمة في•

الجهات

محدودية بنود القانون االحصائي •

التصانيفاختالف •

عدم شمولية بعض السجالت •

تعدد مصادر البيانات •

السجالت 

اإلدارية



مسوح .. .. مصادر البيانات.. تحدي 

المسوح المطلوبة لتوفير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

مسح الجريمةمسح القوى العاملة
مسح الرضا عن 

الخدمات

مسح التكنولوجيا

ICT

ةمسح األرقام القياسي

المسح الصحيمسح العنف األسري
مسح نفقات ودخل مسح مكافحة الفساد

األسرة

الكلفة •

المستجوبين العبء على •

نسبة عدم االستجابة•

ضبط العمل الميداني •

(  سنوية، خمسية)الحداثة •

مسح الوقت

مسح الوقت 



الكوادر البشرية .. تحدي 

عدم توفر الكوادر البشرية المتخصصة •

االحصائينقص الخبرة في التحليل •

العاملين 
الشواغر 48%

52%

العاملين في اإلدارة العامة في اإلحصاء 

ر دراسة المؤشرات و تحديد منتجي البيانات لكل مؤش•

إنشاء فرق عمل وطنية •



الكوادر البشرية .. تحدي 

:  مهام الفرق •

واتالوضع الراهن للمؤشرات الالزم توفرها وطنياً ودولياً في المملكة، وتحديد الفجتحليل •

إدارية كانت أو)اقتراح خطة عمل إلنتاج كافة المؤشرات بشكل مستمر من المصادر المختلفة •

، وحسب الدورية التي تخدم رؤية المملكة وبرنامج عمل (ميدانية مثل المسوح والدراسات

تصانيف الحكومة وتفي بااللتزامات الدولية للملكة، ووفق أحدث المفاهيم والتعاريف والمعايير وال

 ً المعتمدة دولياً وخليجيا

ً توفير البيانات الالزمة لحساب المؤشرات حسب الدورية المتفق عليها وطنياً • ودوليا

تحديد البيانات الوصفية الوطنية للمؤشرات •

تحديد الدعم الفني والتدريب الالزمين للمساعدة في توفير المؤشرات المطلوبة •

مملكة البحرين في المحافل الدولية واإلقليمية ذات الصلةتمثيل •

تحديد الموارد الالزمة ألداء المهام الموكلة إلى مجموعة العمل•

إعداد تقارير  دورية •

التوثيق المستمر لكافة مراحل العمل•



المالية•

العمل والتنمية االجتماعية•

اإلحصاء•

الكوادر البشرية .. تحدي 

الفقر. 1

لجنة األمن الغذائية•

الصحة•

الزراعة•

اإلحصاء•

األمن الغذائي. 2

الصحة•

اإلحصاء•

الخيرية الملكية•

الصحة. 3

التربية والتعليم•

التعليم العالي•

الصحة•

اإلحصاء•

التعليم. 4

المجلس األعلى للمرأة•

الداخلية•

العمل•

سوق العمل•

التأمينات االجتماعية•

االتصاالت •

اإلحصاء•

المساواة وتمكين المرأة. 5

الكهرباء والماء•

الصرف الصحي•

مصادر المياه•

االحصاء•

صرف صحي/ المياه . 6

النفط والغاز•

الكهرباء والماء•

االحصاء•

الطاقة الحديثة. 7

المالية•

البنك المركزي•

العمل•

سوق العمل•

التأمينات•

االحصاء•

االقتصاد والعمل. 8

الصناعة والتجارة •

التعليم العالي•

المالية•

البيئة•

االتصاالت•

اإلحصاء•

ابتكار/ بنية تحتية . 9



الداخلية •

البنك المركزي•

االحصاء•

البشرية الكوادر.. تحدي 

انعدام المساواة. 10

التخطيط العمراني•

الداخلية •

اإلسكان •

البيئة•

االحصاء•

المستوطنات البشرية.11

السياحة•

التربية والتعليم•

البيئة•

االحصاء•

أنماط انتاج واستهالك. 12

البيئة •

الثروة السمكية•

التخطيط العمراني •

البيئة13-14-15

الداخلية•

االحصاء•

سالمة المجتمعات . 16

المالية•

االتصاالت •

االحصاء•

الشراكة العالمية. 17



الكوادر البشرية .. تحدي 

فريق الصحة واألمن الغذائي فريق االقتصاد

فريق التعليم واالبتكار 

فريق المرأة

فريق البيئةفريق األمن والسالمة

المتخصصةالبشريةالكوادرنقص

للبياناتالمنتجةالجهاتفيالموجودةاالحصائيةالوحداتوالهيئةبينالتنسيقضعف



(  سابقا  )آلية تبادل واعتماد البيانات .. تحدي 
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الوضع الحالي  .. المستدامة اعتماد مؤشرات أهداف التنمية 

اللجنة الوطنية للمعلومات

(قاعدة البيانات الوطنية)

البلديات الداخلية 

العدلالعمل

التأمين

االجتماعي

الصناعة

والتجارة

التنمية

االجتماعية

هيئة تنظيم

سوق العمل

التعليم الصحة 

النفط والغازاإلسكان 

التعليم العالي
المالية 

ة 
لي
دو
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ت
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ظ
من

ال



مستقبال  .. اعتماد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

اللجنة الوطنية للمعلومات

(قاعدة البيانات الوطنية)

ة 
لي
دو

 ال
ت

ما
ظ
من

ال

قاعدة 

المركز 

االحصائي 

الخليجي 



تبادل البيانات والمؤشرات 



شكراً لكم

"نرتقي بالبحرين إلى مستويات أعلى " 



@igabahrain


