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 مملكة البحرين  –جعل المدن: 11مؤشرات الهدف 
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 كيف تعاملت البحرين مع أهداف التنمية المستدامة       



 اآلليات المؤسسية       

ديوان صاحب السمو 
 الملكي رئيس الوزراء

هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية 

(2)  

األمانة العامة لمجلس 
 الوزراء

 المجلس األعلى للمرأة 

 المجلس األعلى للبيئة

وزارة المواصالت 
 واالتصاالت

وزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطيط 

 العمراني

 وزارة اإلسكان  وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة 

وزارة العمل و التنمية 
(2)االجتماعية   

 وزارة الخارجية وزارة المالية 

 وزارة التربية و التعليم وزارة الداخلية 

 ديوان الخدمة المدنية 

 هيئة النفط والغاز 

مكتب النائب األول 
 لرئيس مجلس الوزراء

وزارة العدل و الشئون 
 اإلسالمية و األوقاف

 هيئة الكهرباء و الماء
المجلس التنمية 

 االقتصادية 

مصرف البحرين 
 المركزي 

 برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء 

: وعضوية الوزارات والجهات التالية  

  2015لسنة   ( 21)قرارا مجلس الوزراء رقم 

 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات 



      

 وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2015متابعة 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

 دعم هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لتنظيم العمل اإلحصائي والمعلوماتي

للمعلومات  مهام اللجنة الوطنية  



 ..  نتائج دراسة الوضع الراهن لمؤشرات التنمية المستدامة       

 متوفرةومنشور
44% 

 للتحقق مع منتجي البيانات 
40% 

 غير متوفرة التوجد بيانات 
9% 

 من منظمات دولية 
3% 

 الينطبق 
4% 



      

 2030 عام بحلول الفقيرة، األحياء مستوى ورفع التكلفة، وميسورة وآمنة مالئمة أساسية وخدمات مساكن على الجميع حصول ضمان 11.1 الغاية

   الئقة غير مساكن أو رسمية، غير مستوطنات أو فقيرة، أحياء في يعيشون الذين الحضر سكان نسبة 11.1.1  

 مدن ومجتمعات محليه مستدامة  11 :مؤشرات الهدف 
 

Criteria  Slums  Informal Settlements  Inadequate Housing 

Access to water  × × × 

Access to sanitation  × × × 

Sufficient living area, 
overcrowding  

× × 

Structural quality, 
durability and 
location  

× × × 

Security of tenure  × × × 

Affordability  × 

Accessibility  × 

Cultural adequacy  × 



      

Source: EWA 
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      Access to sanitation  

85 

15 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Proportion of population using safely managed sanitation services 

Direclty connected  Septic tank  

Source: MOWMUP 



      Sufficient living area, overcrowding  
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• Structural quality, durability and location: 

• 0% of households residing on or near a hazardous site  

• Using permanent building material  

• Security of Tenure:  

– 100% of households with formal title deeds to both land and residence  
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01 - Food and non-alcoholic beverages 02 - Alcoholic beverages, tobacco products 

03 - Clothing and footwear 04 - Housing, water, electricity, gas and other fuels 

05 - Furnishings, household equipment and routine household maintenance 06 - Health 

07 - Transport 08 - Communication 

09 - Recreation and culture 10 - Education 

11 - Restaurants and hotels 12 - Miscellaneous goods and services 

Average Annual Expenditure of  Total Households on Main Groups of Commodities & Services
   



   



   

 شكراً لكم

"نرتقي بالبحرين إلى مستويات أعلى "   



   

@igabahrain 


