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العربيةنطةةالوطنية الطوعية في امل

املستدامةبيانات أهداف التنمية تعزيز 

مستند عام



املحتوى 

مستند عام

تحسين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتعزيز جودتها•

آلية رصد املؤشرات وتحديثها•

منصة مملكة البحرين ألهداف التنمية املستدامة•

طنيدور هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية في التقرير الطوعي الو •



تهاتحسين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتعزيز جود

بدء التعاون بين هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية واإلسكوا.. م 2021مطلع 

شاااااااخور تااااااا    لخاااااااا 3اجتماعاااااااات أملااااااابوعية ملاااااااد  •
مراجعة جميع املؤشرات املتوفر 

التواصاااااال مااااااع الإلخاااااااات املعنيااااااة إلعاااااااد  ا تساااااااا  •
 مااااااااااااااع 

 
املؤشاااااااااااااارات حالطريقااااااااااااااة ال ااااااااااااااحيحة تزامنااااااااااااااا

اجتماعات اإلملكوا

حارين  صر املؤشرات غير املتوفر  لدى مملكة الب•
ححسب مصدر ا تسابها

اعتمااااااااد املؤشااااااارات املتاااااااوفر  لااااااادى من ماااااااة األمااااااا •
املتحد  املحتسبة من حيانات وطنية

مستند عام



. .من أهم مخرجات التعاون 
التأكد من جود  املؤشرات•

ملسااااتدامة عااارمل املؤشااارات فاااي منصاااة مملكاااة البحاااارين ألهاااداف التنمياااة املساااتدامة كماااا يااات  عر ااااخا فاااي منصاااة أهاااداف التنمياااة ا•
الخاصة حاألم  املتحد 

 مقارنة البيانات الوطنية املتوفر  لدى الخيئة واألم  املتحد  لتو يد البيانات•
 
يت   اليا

داريةتفصيل املؤشرات غير املتوفر   سب املصدر، والعمل على املتيفاء املؤشرات ملخلة اال تسا  من السإل ت اإل •

سوحإعداد قائمة حاملسوح املطلوبة ال تسا  املؤشرات املبنية على املسوح فقط إلدراجخا في الخطة الوطنية للم•

مستند عام

امل  املؤشر✓
و دات القياس✓
التفصيل✓
طريقة الحسا ✓
www.sdgs.gov.bhمصدر البيانات✓

تهاتحسين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتعزيز جود. . تابع 

http://www.sdgs.gov.bh/


مستند عام

2020فبراير 
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تهاتحسين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتعزيز جود. . تابع 
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آلية رصد املؤشرات وتحديثها

مراجعة املنهجية 
وتحديد الجهات 

املعنية وتجهيز 
جداول استيفاء 

املؤشر

إرسال الجداول 
رات املتعلةة باملؤش

املطلوبة للجهات
املختصة

ن استالم البيانات م
قبل الجهات 

املختصة 

مراجعة البيانات 
ها والتحةق من صحت

من قبل هيئة 
ة املعلومات والحكوم

اإللكترونية 

تتم عملية النشر 
على منصة مملكة 
البحرين ألهداف 

ة التنمية املستدام
وتزويد املنظمات 

الدولية بها
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امةمنصة مملكة البحرين ألهداف التنمية املستد

. .تستعرض املنصة 
رى ذات كافة مؤشرات التنمية املستدامة واملؤشارات األ ا•

الع قة

البحارين املبادرات من حرامج ومشاريع التي تنفاهها مملكاة•
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

السياملااااااااااااات الوطنيااااااااااااة التااااااااااااي ت اااااااااااادم أهااااااااااااداف التنميااااااااااااة •
املستدامة

ياااااااااه القااااااااارارات والتشاااااااااريعات التاااااااااي تصاااااااااب فاااااااااي صاااااااااال  تنف•
األهداف

املستدامةالتقارير الوطنية والدولية املرتبطة حالتنمية•
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www.sdgs.gov.bh

http://www.sdgs.gov.bh/


لوطنيةدور هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية في التةارير الطوعية ا
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اللجنة الوطنية 
للمعلومات والسكان

ربط األهداف حبرنامج عمل 
الحكومة

متابعة تنفيه أهداف التنمية 
املستدامة

قسم أهداف التنمية 
بهيئة املعلوماتاملستدامة 

والحكومة اإللكترونية

توفير اإل صاءات 
واملعلومات للمن مات 

الدولية

رصد التقدم املحرز ألهداف 
التنمية املستدامة 



عية الوطنيةدور هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية في التقارير الطو . . تابع

مستند عام

إعداد التةرير الطوعي ململكة البحرين 
2018أهداف التنمية املستدامة 

قرياااااار تكلياااااا  هيئااااااة املعلومااااااات والحكومااااااة اإللكترونيااااااة ح عااااااداد التتاااااا  •
كة الطاااااوعي مااااان قبااااال المإلناااااة الوطنياااااة للمعلوماااااات والساااااكان، حمشاااااار 

جخات للمتابعة 6جميع الإلخات املعنية، وت  تشكيل فريق مصغر من 
إعداد التقرير

تاااااا   اااااا د مر لااااااة إعااااااداد التقرياااااار تن ااااااي   اااااا   ور  عماااااال تشاااااااورية•
اااااديميين، القطاااااا  ال خاااااا ، تسااااامهدف من ماااااات املإلتماااااع املاااااداع، األكا
اإلنماايع ومراكز البحو  والدراملات حالتعاون مع حرنامج األم  املتحد 

ومكتب املنسق املقي  لألم  املتحد 



"نرتقع حالبحرين إلى مستويات أعلى " 

 لك 
 
شكرا
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