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ستتتتند التتتس المرستتتو   والتتتذع يعاتتتي الإلتتتة ية  دارة  1977لستتتنة (  7) بالقتتتانون ر تتت  اأ

اال إلاء لجمع البيانات ا  إلائية والتعدادية ونشرها بإلتورة تجميعيتة كتي تستتيل فتي 
غتتتتتراص ا  إلتتتتتائية 

أ
كمتتتتتا يتتتتتنع القتتتتتانون علتتتتتس وجتتتتتو  محاف تتتتتة  دارة والتخايايتتتتتة، اال

اال إلتتتاء والعتتتاملين بهتتتا علتتتس ستتترية البيانتتتات الفرديتتتة كمتتتا ال يجتتتو  استتتتخدامها فتتتي غيتتتر 
غراص ا  إلائية

أ
ويتنع القتانون ايًتال علتس وجتو  تقتدي  المعلومتات الإلتحيحة متن . اال

فراد والهيائت 
أ
 ا  إلاء دارة  لس  بل اال

بريل  27 ا سناد الزمني  2010اأ
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 منهجية التعداد

االستتتتتتفادة متتتتتن  واعتتتتتد بيانتتتتتات الستتتتتجل الستتتتتكاني المركتتتتتزع و واعتتتتتد البيانتتتتتات 

بمختلتتتتج الجهتتتتات الحكوميتتتتة الستتتتتخراو البيانتتتتات المالوبتتتتة للتعتتتتداد العتتتتا ، 

ستترع بالعينتتة 
أ
واستتتخدا  تقنيتتة وتقتتدير البيانتتات النا إلتتة عتتن سريتتق المستتع اال

 بعد في  إلر الر عة الزراعيةا ستشعار عن 
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 منهجية التعداد

في تنفيذ التعداد والمتمثل في  إلر  De-Jureاعتمد  سلو  العد الن رع 

متاكن تواجتده  ليلتة 
أ
ماكن   امته  المعتتادة بإلترا الن تر عتن ا

أ
فراد  سب ا

أ
اال

 ا سناد الزمني

  سلو  العد
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السكان 

المساكن 

المباني 

ت
 
 المنشا

الر عة الزراعية 

 منهجية التعداد..تابع
 نااق التعداد

فراد
أ
 جميع اال

 داخل وخارو البحرين البحرينيون
 

المقيمتتين  غيتتر البحتترينيين متتن دول مجلتتن التعتتاون الخليجتتي
 بالمملكة 

 

التتذين دول مجلتتن التعتتاون الخليجتتي غيتتر غيتتر البحتترينيين متتن 
يعملون والمرافقين داخل وخارو البحرين ممن يملكتون   امتة 

 صالحة

 جهود مملكة البحرين



 جهود مملكة البحرين

ول لفريق عمل تعدادات السكان والمساكن في دورة 
أ
  - 2020االجتماع اال

 7 2015االردن ، نوفمبر

 لماذا السجةت ا دارية

 1981تعداد   علس مبنيال   1984المركزع  نشاء السجل السكاني . 

 نشاء الشبكة الحكومية  (GDN ) 1994  . 

 كتثر من   ربط
أ
 .الحكوميةبالشبكة  كومي مو ع  300ا

 ن مة  جاهزية
أ
من والسرية في الشبكة ا

أ
 .الحكوميةاال

 دلة والمفاهي  والتعاريج والتإلانيج
أ
 2009. رار مجلن الو راء بتو يد اال

 المختلفةتحديد ملكية البيانات في الجهات. 

 ن مة الجهات جاهزية
أ
 .الحكوميةا

 لية لتحديث بيانات السجل السكاني كجزء من  جراءات العمل في الجهات
 
 .الحكوميةوضع ا

 . . .  البنية التحتية لقواعد البياناتجاهزية 
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 الشراكة في تنفيذ التعداد

 املنظمات
 إلاقليمية والدولية

 واملساكنالسكان 
 واملنشآتواملباني 

 املعايير وألادلة
 القطاع الخاص

 واملحاصيلالرقعة 
 الزراعية

 الكهرباء الصحة

 العدل الداخلية

 التأمين
 الاجتماعي

 الصناعة
 والتجارة

 التنمية
 جتماعيةالا 

 تنظيمهيئة 
 العملسوق 

 التعليم

 السجل السكاني
 املركزي 

 البلديات
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 مإلادر البيانات
ساسية للسكان

أ
 االبيانات اال

 (الرقم الشخصي، االسم، الجنس، العنوان، الديانة)

ت غير  التجارية
 
 المنشا

نوع المساكن والمباني 

 الجها  المركزع للمعلومات

الحالة الزوجية 

 البيانات الحيوية 

ا عا ة 

 العدل
 الإلحة

 االجتماعية  التنمية

الجنسية           مدة ا  امة بالسنوات 

سبب ا  امة 

 الجنسية والجوا ات و  امة 

العمالة 

 ت الربحية
 
 النشاط اال تإلادع            المنشا

 هيئة تن ي  سوق العمل

 التجارة والإلناعة

االلتحاق                        المستوى التعليمي 

المر لة التعليمية         التخإلع العلمي 

 و ارة التربية والتعلي 

 البلديات والكهرباء  يا ة  و ملكية المباني والمساكن
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 مإلادر بيانات.. تابع 

نستتتتتتبة تواجتتتتتتد بيانتتتتتتات 
التعتتتتتتتتتداد فتتتتتتتتتي  واعتتتتتتتتتد 

 %88 البيانات

12% 

 بيانات متوفرة آنياً وغير آنية

 بيانات غير متوفرة
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 2015االردن ، نوفمبر

 تعداد املباني واملساكن  
 نوع املبنى1.
 بشبكة الكهرباءالاتصال 2.
 املياهالاتصال بشبكة 3.
 الاتصال بالصرف الصحي4.
 الاتصال بشبكه ألانترنت 5.
 استخدام املبنى 6.
 ملكية املبنى  7.
 عمر املبنى 8.
 عدد ألادوار 9.

 نوع املسكن10.

 نوع الحيازة 11.

 السياراتعدد 12.

 التوزيع الجغرافي  13.

 
 

 

 

 تعداد املنشآت 
 رقم املنشأة 1.
 املنشأة  إسم2.
  املنشأةحالة 3.
 نوع املنشأة 4.
 املنشأة جنسية 5.

 قطاع املنشأة6.

 الرئيس ي الاقتصادي النشاط 7.

 عدد ألانشطة 8.

 سنة التسجيل 9.
 ملكية املنشأة الفردية 10.
 التوزيع الجغرافي  11.
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 تاريخ الوالدة 15.
 نوع الوالدة 16.
 مكان الوالدة 17.
 املواليد الباقون على قيد الحياة 18.
 تاريخ الوفاة 19.
 مكان الوفاة 20.
 سبب الوفاة 21.
 الالتحاق22.
 املؤسسة التعليمية23.
 نوع التعليم 24.
 املرحلة التعليمية 25.
 املستوى التعليمي26.
 التخصص العلمي  27.
 العملالعالقة بقوة 28.

 

 
 

 

 النوع1.

 العمر2.

 الجنسية3.

 مدة إلاقامة 4.

 سبب إلاقامة 5.

 التوزيع الجغرافي6.

 مكان إلاقامة السابق  7.

 الديانة8.

 الزوجيةالحالة 9.
 تاريخ الزواج 10.
 تاريخ الطالق11.
 العمر عند الزواج ألاول 12.
 مدة الحياة الزوجية 13.
 عدد الزوجات في العصمة14.

 
 
 

 

 تعداد السكان 

 بالعملتاريخ الالتحاق 29.

 جهة العمل  30.

 الحالة العملية31.

 تاريخ التعطل 32.

 مدة التعطل 33.

 املهنة34.

 نوع إلاعاقة 35.

 سبب إلاعاقة 36.

 مدة إلاعاقة 37.

 العالقة برب ألاسرة 38.

 نوع ألاسرة 39.

 جنسية ألاسرة 40.

 حجم ألاسرة 41.

 عدد ألابناء 42.
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 الحجرات 1.

 حجرات النوم2.

 الصحيةاملرافق 3.

 تسهيالت الطبخ4.

 وقود الطبخنوع 5.

 الشربمصدر مياه 6.

 الكراجاتعدد 7.

 التلفزيوناتعدد 8.

 عدد اجهزة الحاسب آلالي الشخصية9.
 
 
 
 
 
 

 تعداد املباني واملساكن  
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لية عمل تنفيذ  التعداد
 
 ا

   استتترعاا ايبيانتتات متتة بااتتتة بيانتتات ايستتعم ايستت ان  ايمر تت
 المنقحة

 خرى است مام ايبيانات ايخاصة بايتعتات مة
أ
 الجهات الحكومية اال

 االتصتتتتتاالت ايتة ونيتتتتتة واي يتتتتتارات )ايمستتتتتر ابستتتتتر  بايعينتتتتتة

 (ايميتانية

معايعة ايبيانات وتقيمها 

استخراج اينتائج ونشرها 
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 نشر نتائج التعداد
 2010ديسمبر 

 قواعد بيانات التعداد

 قاعدة بيانات السجل السكاني

 تهيئة قاعدة

 بيانات السجل السكاني

تعداد 

2010 
 العينة

السجل 

 السكاني

1  
2 

3 

4 

5 

 البرامج جاهزية

 األجهزة جاهزية

 االتصال جاهزية

 البيانات جاهزية

 العد االختبارات

 التجريبي
27 / 12 / 2009 

27 / 01 / 2010 

27 / 02 / 2010 27 

/ 03 / 2010 
 يوم التعداد

27 / 04 / 2010 

 تدقيق بيانات التعداد

 وإصدار الجداول



 تجربة مملكة البحرين

16 

ول لفريق عمل تعدادات السكان والمساكن في دورة 
أ
  - 2020االجتماع اال

 2015االردن ، نوفمبر

 الجودة في السجةت ا دارية

 ابمانتة ايعامتة يتتوم معةتت ايتعتاوة وعامعتة بمتطةبات ايتعتات ومتطةبات مقارنة بواات ايبيانات

 .ايتوم ايعربية وابمم ايمتحتة

تحتيت ايبنوت ايمطةوب است مايها ف  بااتة بيانات ايتعتات. 

 بتتية ايعهتتات بداتتتات ايعتتتاوم ايتحويةيتتة يةتصتتاني  ايمطبقتتة    وايتصتتاني   توافتتا ايتعتتاري

بايسعالت اإلتارية يةتو ارات وايهيئتات ايح وميتة بمتا يتناستب متو متا هتو مطبتا بقااتتة بيانتات 

 ايتعتات

 بااتة بيانات ايتعتات مة بواات بيانات ايعهات ايح ومية بش م تور تحتيث. 

  ايمر   تنقير وتهيئة بااتة بيانات ايسعم ايس ان 

 اإلتاريةمسر بايعينة الست مام اينابص مة ايبيانات ف  ايسعالت إعراء 
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 الجودة في تقنية االستشعار عن بعد

إستخراج ايعتاوم وحساب ايمؤشرات وإاتات ايمقارنات 

مراععة اسبواية يةمعةومات ايمحصةة وربطها مو ايمعةومات اي رااية اةى أرض ايوابو 

 مو ايمنهعية ايتقةيتية ايقتيمة متة حيتث تبتة ايمعةومتات ونواهتا وايوبتت ( شهرية)مقارنة تورية

 وايت ة ة
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 الهدا
 است مام وتقتير بيانات ايتعتات غير ايمتوفرة ف  ايسعالت اإلتارية

 الخاوات
 اتخذ اتت ابسر مة بااتة بيانات ايسعم ايس ان  ايمر     دطتار يعينتة ايمستر

 بحيث تغط  ابسر ايبحرينية وغير ايبحرينية وابسر ايعمااية

 أيت  أسترة  15إعمتاي  ابستر يتحتيتت حعتم ايعينتة وايتت  بةغتت مة  % 10اتخذ

 مو اة اةى ايمحافظات ايخمت

سحبت ايعينة بابسةوب ايطبق  بطريقة اشوائية بسيطة 

سرع بالعينة
أ
 المسع اال
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 منسا ايعمم ايميتان 

باحث  280  

فريا  140  

مشر فرا ي م  4  

 رئيت مر   االتصام

 العمتتتل الميداني مركز االتإلال

 رئيت ايعمةيات

        

مشر  ميتان  35  

 مسعم ميتان  2

 مشر  يمر   االتصام 2

   

ايعوتة 2  

ايخط ايساخة 4  

تام فن ، تطوير ) 3

(اي بائةاينظم، ختمات   

 موظ  يمر   االتصام 28 
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 التاور في تنفيذ التعداد

 في أجهزة محمولة إلكترونيةاستمارة •
 
 :اختزال الخطوات في خطوة واحدة•

o للبياناتمسبق  آليتجميع 
o الناقصةاستيفاء البنود 
o آنيو آليتدقيق 
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 التاور في تنفيذ التعداد

االستعاضتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتن الختتتتتتتتتترائط 
التقليديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالخرائط 
ا لكتترونيتتتتة واالستشتتتتعار عتتتتن 

 بعد

 إلالكترونيةالخرائط 
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 التاور في تنفيذ التعداد

االستتتمرار فتتي رفتتع كتفتتاءة  واعتتد 
 البيانات

فددي عمليددة عدددد مددن العمليددات  إختصااار
 البياناتبمجرد تدخيل واحدة 
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 التاور في تنفيذ التعداد

توظيتتتتتتتتتتتتتتتتتج التكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
مثتتتتتتل للمتتتتتتوارد 

أ
واستتتتتتتيةل ا

 البشرية

 موظف 254إجمالي عدد العاملين 
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االعتمتتاد علتتس تقنيتتة االستشتتعار 
 عن بعد

هيئة مناطق مصنفة على فضائية صورة 
 معلومة النوعية واملساحة والصحة

 التاور في تنفيذ التعداد
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تجميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 البيانات

 التاور في تنفيذ التعداد
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 الحملة ا عةمية

 (ايخاصايعام، ايقطاا )ايهي م ايعام وتحتيت ايعهات ايمشار ة وايمتعاونة تش يم •

 ايتن يذآييات ايعمم وخطط وضو •

 ايمباشروسائم اإلاالم ايعماهير  واالتصام ايشخص  وت عيم بنوات االتصام استختام •

 ايحمةةايعتوم اي من  بنشط وفعاييات وبرامج إاتات •

 وتقييمهاسير امم ايحمةة تحتيت •

 ايتوثيا وابرش ة يعميو مراحم ايحمةةامةية •

 االستراتيجية
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 الحملة ا عةمية

 يةتعتاتايمر   اإلاالم  •

 ايحمةة ايصح ية•

 ايحمةة ايتة  يونية•

 ايحمةة اإلذااية•

 ايمطبوااتايتااية واإلاالة و •

 و اية أنباء ايبحرية•

 ايتواويةختمة ايرسائم اينصية •

 ايموبو اإلي ترون •

 (فيسبوك ) بنوات ايتواصم االعتماا  •

 

 الوسائل
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 فرص التعل 

 علس مستوى المؤسسة

 إلاحصائي للنتائج التحليل•

النتددددددددددددددددائج مددددددددددددددددع املؤ ددددددددددددددددرات  مطابقااااااااااااااااة•
 والدوليةإلاقليمية 

املهااااااارات القياديااااااة وإلاداريااااااة تطددددددوير •
 للموظفين والفنية

هددددات آفدددداق فددددت  • جديدددددة جديدددددة لتوج 
للتطااااور املسااااتمر والااااتعل  للمددددوظفين 

 املنهجيات الحديثةفي 

فراد/علس مستوى الفريق
أ
 اال

 التصانيف تعمي •

ملعالجدددددددددددة  منهجيااااااااااااتاعتمددددددددددداد •
 وتدقيق و تقييم البيانات

 الالكتروني الربطاعتماد •

فددددددرص لتحويددددددل  خطااااااطوضددددددع •
منهجيدددددددددددددددددددات التحسدددددددددددددددددددين إلدددددددددددددددددددى 

 تطبيق
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 منهجية االستدامة النتيجة اإليجابية نوع التحسين

تطبيتتا منهعيتتة حتيثتتة 

 ايبيانتتتات فتتت  عمتتتو
 (مات )

ابمثم اة  ينحوا توظي  ايت نويوعيا اةى مةيوة تينار 5تقةيم اي ة ة بتحقيا وفراً مقتاره •

  تاءة بوااتت ايبيانتات وتقنيتة  رفتوطريتا 
 االستشعار اة بعت

ايتحتتتتتتتتتتتتيث ا نتتتتتتتتتتت   

 يةبيانات
 (مات )

تقةيم ايوبتت ايتال م يعمتو ايبيانتات ممتا يقةتم متة •

  ة ة ايعت  

 محتثة وذات عوتة اايية بيانات•
 ايال م الستخراج اينتائج تقةيم ايوبت•

اإلعتتتراءات  اإلستتتتمرار فتتت  رفتتتو   تتتاءة

ايمتبعتتتتة فتتتت  ايحصتتتتوم اةتتتتى  وابنظمتتتتة
 ايبيانات

 إستختام ايتقنية ايحتيثة 
 (معنو )

تخ يتتت  ايعتتتبء اةتتتى ايمتتتواطة بتقةيتتتم ايوبتتتت •

 ايرسمية ايمطةوبة وتقةيص اتت ابسئةة وايوثائا

 استعابة أاةى نسبة•

   اءة ايموظ ية تأهيم ورفو•
  ياتة ايثقة يةموظ ية بمنهعيات ايعمم•

 االستختام ابمثم يةتقنيات ايحتيثة•

نقتتتم ايمعرفتتتتة ايم تستتتبة تاخةيتتتتاً وإيتتتتى •

 ايقطااات ابخرى

 إشراك ايموظ ية ف  ايمحافم اإلبةيميتة•

 وايتويية

وايتحتتتيث ايمعرفتت  اتتة طريتتا تتتوفير •
 ايتورات ايتتريبية تاخةياً 

 فرص التحسين
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 الدروس المستفادة طرق التغلب عليها التحديات

تتتتتوافر بوااتتتتت بيانتتتتات  اتتتتتم•
 مت امةة

تطتتتتتتتوير بوااتتتتتتتت ايبيانتتتتتتتات • ن وم ميتان  يتغطية اينابص ف  ايبيانات•
 ايموعوتة

بصتتتتور فتتتت  بوااتتتتت ايتتتتتتبيا •

ا يية ف  أنظمتة ايعهتات ذات 
 ايعالبة

تغذيتتتة اينظتتتام بقوااتتتت تتتتتبيا آييتتتة تضتتتمة تبتتتة •
 ايبيانات

رفتتتو   تتتاءة بوااتتتت ايبيانتتتات •
تة بها  بايعهات ايم و 

اختتتال  ايتصتتاني  ايمطبقتتة  •
تة يةبيانات  ف  ايعهات ايم و 

توحيتتتتتت ايتصتتتتتاني  بقوااتتتتتت • إاتات عتاوم تحويةية•
 ايبيانات

 اإلستعانة بايمترسية وايخريعية وايمتعطةية • نقص اي اتر ايبشر •

 اإلستعانة بايت نويوعيا ايحتيثة•

 يتتتتتاتة ايصتتتتتالحيات وايمستتتتتؤوييات يةرؤستتتتتاء •
 واي را

بنتتتاء ايقتتتترات ورفتتتو   تتتاءة •
 اي اتر ايبشر 

ه  التحديات
أ
 ا
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ه  التحديات..تابع
أ
 ا

 الدروس المستفادة طرق التغلب عليها التحديات

تطبيتتتا إعتتتراءات أمنيتتتة إي ترونيتتتة حتيثتتتة • ايمحافظة اةى سرية ايبيانات•
 تمنو تسرب ايبيانات

  سب ثقة ايمستختمية•

تأمية أ  اختراا ختارع  •
 يةبيانات

استختام تقنية اإلستشتعار اتة •

بعتتتت بوم متتترة فتتت  ايبحتتترية 
 وايمنطقة

حضتتور تورات ومتتؤتمرات ياستتت اتة متتة •
 منظمات ومؤسسات مت وبة اايمياً 

ايحصتتتتتوم اةتتتتتى متتتتتوارت •
 بشرية مؤهةة

ايوبتتتتتتتتت ايمتتتتتتتتتا  إلنعتتتتتتتتا  •
 ايمشروا

 ايعمم ف  أوبات إضافية•

 استختام تقنية االستشعار اة بعت•

 تأسيت مر   إتصام •

اإلستتتتتتتتختام ا نتتتتتتت  يشتتتتتتتب ة ايح ومتتتتتتتة •
 اإلي ترونية 

اإلنتهتتتتتاء متتتتتة ايمشتتتتتروا •

ونشتتتر اينتتتتائج فتتت  ايوبتتتت 
 ايمحتت



 الجهاز املركزي للمعلومات
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