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نحو رؤية مستقبلية لليبيا
2030ليبيا 

ودورها في تطوير نظام اإلحصاء
عيسى التوجير. د

2030رئيس جلنة رؤية ليبيا 



أهداف هذا العرض 

هإعطاء خلفية مبسطة حول نظام اإلحصاء وتاريخ✓

بية للوصول إلى رؤية وطنية ليبهمشاركة ما نقوم ✓

مشتركة معكم

اء براز دور الرؤية المشتركة في الطلب على بنا✓

نظام إحصائي متميز

م أخذ آرائكم كخبراء إحصاء في كيفية بناء نظا✓

. إحصائي يحقق االستقاللية والجودة



SHARED VISION

الرؤية المشتركة

Consensus

التوافق

Alignment

التنسيق 

Performance

قياس األداء

Communication

التواصل

Transparency

الشفافية



Vision Mechanism

آلية الرؤية

Institutions
المؤسسات Social

المجتمع

Economy
اإلقتصاد



ليبيا بلد السالم والرخاء والتنمية المستدامة

مجتمع

آمن، متماسك، قادر ومنتج

أمن وسلم اجتماعي راسخ. 1

نظام صحي كوفؤ وفعال. 2

غذاء صحي متوازن. 3

تعليم متميز. 4

ةحماية اجتماعية فعالة وكوفؤ. 5

ثقافة متسامحة محبة للعمل . 6

بيئة نظيفة وآمنة. 7

سكن في متناول الجميع. 8

.عمل شريف. 9

فرص متساوية. 10

مؤسسات

ديمقراطية، مستقلة 
.  وكوفؤة

برلمان عصري . 11

قضاء مستقل وعادل. 12

حكومة المركزية صغيرة. 13

رقابة فاعلة وشفافة. 14

.

اقتصاد

مستقر، متنوع، تنافسي
ومزدهر  

اقتصاد متنوع . 15

بيئة عمل جاذبة. 16

مصدر طاقة مستقر . 17
وكوفؤ

صناعة تنافسية. 18

قطاع خاص نشط. 19

نظام تمويل فعال. 20



ROADالطريقخارطة MAP



IMPLEMENTATION STRATEGY

استراتيجية التنفيذ 

Leadership

القيادة

Policies

السياسات

Good examples

المشروعات الرائدة

Capacity

بناء القدرات

Partnership

الشراكة مع الخارج

KPIs

المؤشرات



دور اإلحصاء في قياس مخرجات الرؤية

البيانات والمعلومات إلدارة الدولة✓

.موهالبيانات والمعلومات إلدارة االقتصاد ومراقبة ن✓

تحسين حياة الناس ✓

تقييم االستثمارات✓

جذب االستثمار الخارجي✓

اتخاذ القرارات والسياسات بعيدة المدى✓



مواصفات النظام اإلحصائي المطلوب

:لتاليةمهما كان نوع الكيان الذي يقوم باإلحصاء ينبغي توفر الشروط ا

ضمان االستقاللية المهنية✓

وجود نظام فعال يضمن تعاون المصادر مع الكيان الرسمي ✓
لإلحصاء

الدعم المالي والقانوني✓

تحديد واضح للمهام من قبل الحكومة✓

المرونة في التصرف ألداء المهمة✓

اليهاتضمن حق الوصول عل المعلومات وتشريعات وجود طلب ✓



شكرا على اإلصغاء واإلنصات


