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قرار رقم ( )21ل�سنة 2015
ب�إن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات

رئي�س جمل�س الوزراء،
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة 1977يف �ش�أن الإح�صاء والتعداد،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�سجل ال�سكاين املركزي ،املعدل
بالقانون رقم ( )45ل�سنة ،2006
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  1983ب�إعادة ت�سمية �إدارة الإح�صاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2002ب�إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للإح�صاء،
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2015ب�إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات
واالت�صاالت،
وبناء على عر�ض وزير �شئون املتابعة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتن�ش�أ جلن ٌة ت�سمى «اللجنة الوطنية للمعلومات» وي�شار �إليها يف هذا القرار بكلمة «اللجنة»،
وت�شكل برئا�سة وزير �شئون املتابعة وع�ضوية ممثلني عن اجلهات الآتية:
 ديوان �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء. مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء. الأمانة العامة ملجل�س الوزراء. وزارة املالية. وزارة اخلارجية. وزارة الداخلية. وزارة الرتبية والتعليم. وزارة ال�صناعة والتجارة. وزارة ال�صحة. وزارة العمل. وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. -وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
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 وزارة التنمية الإجتماعية. وزارة املوا�صالت والإت�صاالت. الهيئة الوطنية للنفط والغاز. هيئة الكهرباء واملاء. جمل�س التنمية االقت�صادية. م�صرف البحرين املركزي. اجلهاز املركزي للمعلومات. املجل�س الأعلى للمر�أة. املجل�س الأعلى للبيئة. ديوان اخلدمة املدنية.و َي�صدر قرار من وزير �شئون املتابعة بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ،وذلك بنا ًء على تر�شيح كل
جهة ,على �أال يقل م�ستوى التمثيل عن درجة وكيل م�ساعد ،كما ي�سمي نائب ًا لرئي�س اللجنة من
بني �أع�ضائها يحل محل الرئي�س يف حالة غيابه.
ويكون للجن ُة مقرر لأعمالها يقوم بالتح�ضري الجتماعاتها وحترير محا�ضرها ويتولى متابعة
تنفيذ قراراتها.

مادة ()2

تكون مدة ع�ضوية اللجنة �سنتني قابلة للتجديد ,ويف حالة خلو مكان �أي ع�ضو من �أع�ضائها
لأي �سبب من الأ�سباب يحل محله ممث ٌل عن ذات اجلهة بنا ًء على تر�شيحها ,و ُيكمل الع�ضو
اجلديد مدة �سلفه.

مادة ()3

تتولى اللجنة مهمة متابعة �أجندة التنمية ملا بعد عام  2015وربطها بربنامج عمل احلكومة,
ولتحقق اللجنة مهمتها تقوم بالآتي:
�أ -الإ�شراف على �إن�شاء قاعدة معلومات وطنية �شاملة يف اجلهاز املركزي للمعلومات تهدف �إلى
توفري وتقدمي املعلومات والبيانات الر�سمية ال�صحيحة واملحدثة وذات اجلودة العالية التي
ت�ستجيب ملتطلبات التنمية امل�ستدامة.
ب -دعم اجلهاز املركزي للمعلومات للنهو�ض بدوره يف تنظيم العمل الإح�صائي واملعلوماتي
وللقيام مبهامه يف �إر�ساء الآليات الفنية لإنتاج وجمع الإح�صاءات والبيانات املتوفرة لدى
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الوزارات والأجهزة احلكومية وايداعها يف قواعد معلومات مركزية على �أن تتولى اجلهات
املزودة للبيانات م�سئولية �صحتها وحتديثها.
ج -اعتماد املعلومات والبيانات الر�سمية وحتديد اجلهات امل�سئولة عن �إنتاجها ومواقيت ن�شرها
دوري ًا.
د -و�ضع االجراءات املنا�سبة لتنظيم تبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية.
هـ -تقييم �أداء القاعدة املعلوماتية من خالل تكليف جهات عامة �أو خا�صة معنية ب�إجناز درا�سات
لتح�سني جودة املعلومات الر�سمية.

مادة ()4

تعق ُد اللجنة �إجتماعاتها مر ًة على الأقل َ
أ�شهر بدعو ٍة من رئي�سها يف الزمان واملكان
كل ثالث ِة � ٍ
الذي يحدده ,ويكونُ اجتماعها �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س
�أو نائبه ,و ُت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ,وعند ت�ساوي
الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي فيه رئي�س االجتماع.

مادة ()5

للجنة �أن ت�شكل جلان ًا فرعي ًة من بني �أع�ضائها �أو من غريهم وذلك ملتابعة ودرا�سة موا�ضي َع
محدد ٍة متعلق ٍة بن�شاطها ,كما يجوز للجنة اال�ستعانة مبن ترى من اخلرباء واملخت�صني و�أن
تدعوهم حل�ضور �إجتماعاتها �أو �إجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم �أو
لتزويد اللجنة �أو اللجان الفرعية باملعلومات التي تراها �ضرورية ملبا�شرة اخت�صا�صاتها ,وال
يكون ملن ُي�ستعان بهم يف �أعمال اللجنة حق الت�صويت.

مادة ()6

ُتقر اللجنة �إجراءات وبرنامج عملها و ُتعد تقرير ًا دوري ًا حول تنفيذ هذا الربنامج ,و ُيرفع
التقرير �إلى جمل�س الوزراء وذلك لتقرير ما يراه منا�سب ًا.

مادة ()7

على وزير �شئون املتابعة والوزراء واجلهات املعنية  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار،
و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

