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 المحتويات 

 نبذة عامة•

 األستراتيجية الوطنية•

 اهم نقاط  القوة والضعف والتحديات والفرص •

 التعدادات والمسوح•

 2020أهم مالمح التخطيط ألجراء التعداد •

 

 



 المقدمة

مليون كيلو مرت مربع ويبلغ عدد  1.7تقع ليبيا يف شامل أ فريقيا وتبلغ مساحهتا اجلغرافية حوايل •

واليت اكنت من أ عىل ادلول من حيث الناجت احمليل الإجاميل . مليون نسمة 6.6حوايل ساكهنا 
ىل  .  دولر أ مرييك واليت تأ يت أ ساسا من تصدير النفط 14,000.00للفرد يف أ فريقيا حيث يصل اإ

نتاج النفط ىل اخنفاض اإ .  غري أ ن البالد تعرضت يف الس نوات ال خرية لعدم الاس تقرار مما أ دى اإ
وقد أ ثر هذا الوضع سلبا عىل العديد من القطاعات مبا يف ذكل مصلحة الإحصاء والتعداد والنظام 

 .الإحصايئ الوطين 

جراء اول تعداد للساكن  1953تأ سست مصلحة الإحصاءات والتعداد يف عام • وقامت بإ
اذلي مت  1953وقد اس تلزم ذكل سن قانون الإحصاءات يف عام . 1954واملساكن يف عام 

ىل يومنا هذا ، ويف عام  1963حتديثه يف عام  أ جري   2014وظل الإطار القانوين املوجه اإ
صداره بعد  حتديث ومراجعة للقانون ولكن مل يمت اإ



 :تتبىن مصلحة احلصاء والتعداد من خالل رؤية ورساةل وس بعة أ هداف اسرتاتيجية، وفامي ييل توضيح لها

 2023أ ن يكون النظام الاحصايئ الوطين حديثا وذو مصداقية وفعالية حبلول عام : الرؤية•

حصاءات ذات جودة تليب احتياجات املس تخدمني: الرساةل• نتاج اإ  .اإ

 :وميكن حتقيق ذكل من خالل س بعة أ هداف   

 حتسني الس ياسة والإطار التنظمیي واملؤسيس1.

دارهتا2. طار تمنية املوارد البرشية واإ  حتسني اإ

 حتديث البنية التحتية املادية والإحصائية3.

 تطوير وحتسني العمليات الإحصائية4.

 وضع وتنفيذ الس ياسات الإحصائية5.

 تطوير أ ليات متويل مس تدامة6.

 وضع ترتيبات تعاون مس تدام مع املؤسسات احمللية وادلولية7.
 



 :ادلاخيل ملصلحة الاحصاء والتعداد ، فاهنا تتكون من س بعة ادارات يهالتنظمي 

 ادارة الاحصاءات الساكنية والاجامتعية •

 ادارة الاحصاءات احليوية•

 ادارة الاحصاءات الاقتصادية•

 ادارة  املهنجيات وضبط اجلودة•

 ادارة املوارد البرشية•

 ادارة نظم وتقنية املعلومات•

 ادارة الشؤون الادارية واملالية•

 بلضافة اىل مكتبني وهام مكتب الشؤون القانونية ومكتب املراجعة ادلاخلية•

 



 برامج التنمية الوطنية والقارية والعالمية

 خطة التمنية الوطنية•

الرمغ من أ ن ليبيا متر حاليا بعدم اس تقرار س يايس، مفن املتوقع أ نه مع حتسن الوضع س تضع السلطات أ جندة وعىل   
منائية جديدة تعكس التحول اذلي جيب أ ن متر به البالد لتحقيق أ هدافها حصاءات نوعية لقياس . اإ وسيتطلب ذكل اإ

 .التخطيطورصد املؤرشات لإرشاد الس ياسات الوطنية ومعليات 

 التمنية القارية والعامليةبرامج •

 :الصعيدين القاري والعاملي، تتفق الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات مع جدول ال عامل التايلعىل     

 2013لالحتاد الافريقي لس نة  2063اسرتاتيجية •

ىل حتويل الوضع الاجامتعي  2063تعترب اسرتتيجية الاحتاد الافريقي  طارا اسرتاتيجيا يسعى اإ الاقتصادي للقارة  -اإ
عاما من خالل س بعة تطلعات موهجة حنو حتقيق النتاجئ ، وقد وضعت أ هداف  50ال فريقية عىل مدى 

وذلكل سيتطلب هذا . واسرتاتيجيات وغاايت يف عدة جمالت طموحة ، وسوف تشلك ال ساس ملساءةل الرشاكء
 .الإطار الكثري من البياانت من البدلان ال فريقية

 لل مم املتحدة حول اهداف التمنية املس تدامة  2030برانمج  •
 



 المبادئ واألطر الدولية

 :عىل الصعيد العاملي، تتوافق الاسرتاتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات مع املبادئ التوجهيية واملبادئ الرئيس ية التالية

حصاءات الرمسية لعام •  1994مبادئ ال مم املتحدة ال ساس ية لالإ

تضمن املبادئ العرشة ال ساس ية لل مم املتحدة أ ن تنتج النظم الإحصائية للبدلان بياانت مناس بة وموثوق هبا تلزتم مبعايري    

 .علمية وهمنية معينة

 .2006الإطار الاسرتاتيجي الإقلمیي املرجعي لبناء القدرات الإحصائية لعام •

حصاء •  2009امليثاق ال فريقي لالإ

 2009اسرتاتيجية الإحصاءات يف أ فريقيا  •

 .املتوسطمدونة املامرسات املعيارية الاوروبية دلول جنوب البحر •

 .ويه املدونة املنبثقة عن مدونة املامرسات املعيارية يف الاحصاء الاورويب واخلاصة بدول جوار جنوب البحر املتوسط      

 

 

 



تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات 

 الخاصة بالوضع الحالي للنظام اإلحصائي الوطني
 :نقاط القوة•

 
حصاءات رمسية( أ  ) نتاج اإ طار قانوين خيول مصلحة الإحصاء والتعداد لإ  .وجود اإ

 .القيادة والإدارة املتخصصة ملصلحة الإحصاء والتعداد( ب 

 .عالقات جيدة مع الواكلت ادلولية املتخصصة يف الاحصاءات( ج 

 .وجود بعض اخلربات والكفاءات يف جمال الإحصاء داخل مصلحة الإحصاء والتعداد( د 

توافر بعض البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مصلحة الإحصاء والتعداد، فضال عن عدد قليل ( ه 
 .من الوزارات ال خرى

 .توافر قواعد البياانت يف مصلحة الإحصاء والتعداد والوزارات والإدارات والواكلت( و) 

اترخي طويل من الاس تقرار واحلياد متزيت هبام مصلحة الإحصاء والتعداد يف خضم الوضع الس يايس والاقتصادي ( ز
 .املتغري

 .وجود عالقة مع بعض الوزارات والإدارات والواكلت( ح)
 



 :نقاط الضعف•

حصايئ بني القطاعات( أ    عدم وجود تنس يق اإ

 ضعف دور مصلحة الإحصاءات والتعداد عىل املس توى الوطين( ب) 

 .الإطار القانوين  ل يواكب التطورات احلديثة( ج 

 عدم كفاية املوارد املالية( د)

 عدم كفاية البنية التحتية( ه

 عدم كفاية املوارد البرشية وبناء القدرات( و) 

حصائية يف العديد من القطاعات( ز   عدم وجود وحدات اإ

 ضعف اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الوزارات والإدارات والواكلت( ح) 

 ضعف الثقافة الإحصائية والتوعية بني املس تخدمني( ف

 ضعف جتميع البياانت الروتينية بني الوزارات والإدارات والواكلت( ي) 

 (احلث عىل اس تخدام البياانت الإحصائية)ضعف ادلعوة الإحصائية ( ك) 

 عدم وجود أ ولوايت لل نشطة الإحصائية من قبل احلكومة( ل 
 



 :الفرص

دارة مصلحة الإحصاء و التعداد لتحقيق التغيريات املؤسس ية والتنظمیية( أ   رادة قوية من قبل قيادة واإ  اإ

طالق أ هداف التمنية املس تدامة اليت تتطلب عدد كبري من الإحصاءات ادلقيقة( ب)  اإ

 زايدة توافر الابتاكرات التكنولوجية( ج

 توافر الرشاكء يف النظام الإحصايئ الوطين( د

 فرصة لإعادة بناء النظام الاحصايئ اجلديد واحلديث والفعال( ه)

 وجود الرشاكء الراغبني يف دمع التطوير الإحصايئ يف البالد( و

اس تعامل اللوحات الالكرتونية يف املسح املتعدد ) اس تخدام التكنولوجيا احلديثة يف بعض املسوحات ( ز
من قبل مصلحة الإحصاء والتعداد وكذكل املركز الوطين ملاكحفة  2017 – 2016القطاعات لس نة 

 (  NCDCالامراض  

 



 :التحدايت

 ل يمت اعطاء الإحصاءات ال ولوية يف الوقت احلايل بسبب الاضطرابت الاجامتعية والس ياس ية( أ  

 اس مترار عدم الاس تقرار الس يايس( ب

 الاعامتد عىل مصادر البياانت ال خرى عىل املس تويني الوطين وادلويل( ج

 الركود الاقتصادي عىل الصعيدين الوطين وادلويل عىل حد سواء، مما حيد من توافر املوارد( د)

 عدم وجود أ ليات لتنس يق النظام الإحصايئ الوطين( ه)

 تدين مرتبات العاملني بجملال الاحصايئ( و

 



 القيم األساسية
ان القمي ال ساس ية واملبادئ التوجهيية واليت س تقود النظام الإحصايئ الوطين لتحقيق الناجت  

 :املنشود من الإحصاءات واملؤرشات يه

سوف يعمل النظام الإحصايئ الوطين بدقة وفقا لعتبارات مھنية دون تدخل من أ ي هجة، ويس تخدم : الاس تقاللية واملهنية

جراءات مجع ومعاجلة وختزين وعرض البياانت الإحصائية  .املبادئ العلمية وال خالق املهنية، فامي يتعلق بأ ساليب واإ

نتاج بياانت تتفق مع أ بعاد اجلودة يف شلك التوقيت واملوثوقية : جودة البياانتضامن   يلزتم النظام الإحصايئ الوطين بإ

 .والاتساق والقابلية للمقارنة والنوعية وسهوةل الوصول الهيا

وذلكل ينبغي . توفر الإحصاءات الرمسية عنرصا ل غىن عنه يف نظام املعلومات يف جممتع دميقراطي: مجع البياانت واملوارد  

 .للحكومة أ ن توفر الإطار الترشيعي الالزم اذلي ميك ِّن النظام الإحصايئ الوطين من أ داء وظيفته

وسوف يتعامل النظام . ملوردي البياانت" البياانت الفردية"سوف يضمن النظام الإحصايئ الوطين حامية : الرسية 

حصائية  .الإحصايئ الوطين مع املعلومات الإحصائية عىل أ هنا رسية للغاية وتس تخدم حرصا ل غراض اإ

مبا يف ذكل تبادل )يقوم النظام الإحصايئ الوطين بتشجيع وتطوير ترتيبات متبادةل للتنس يق والتعاون : والتعاونالتنس يق  

 .بني املنتجني واملس تخدمني( املعلومات



 : 2017عدد السكان الليبيين التقديري لعام •

 

 

 

 

 

 .محلة 667: عدد المحالت           •

 منطقة عد  9343: عدد مناطق العد        •

 (.اشرافية)منطقة  22: عدد المناطق            •

 .محافظات 10: عدد المحافظات         •

 .2006استخدام طريقة العد النظري في عام •

 .استخدام الماسح الضوئي ألدخال البيانات•

 

6579778 





 ستوات األخيرة10أهم المسوح الذي أجريت خالل 
    2007,2014       مسح حصة الارسة              •

 2008      املسح القتصادي وال جامتعي     •

 .2010      املسح ادلميغرايف                  •

 . 2012مسح الوطين للساكن                  •

 .2013-2007مسح التشغيل والبطاةل                •

 .2013        مسح تقنية املعلومات          •

 .2016    مسح ال رسي املتعدد القطاعات   •

 2018مسح مسح التعلمي                     •

 2018     مسح مناظري املدن               •



 أهم الدراسات والبحوث

 2010,2006,2002.1999                تقرير التمنية البرشية    •

 .2010   تقرير تمنية الالفية                   •

 2015   تقرير ال من الغذايئ                 •

 .   2018الابعاد      نقريرقياس احلرمان املتعدد •

 2014     تقرير دينامكيات القوى العامةل   •

 



 التخطيط ألجراء التعداد

من  2020من خالل تنقيذ ال سرتاتيجية اىل اجراء التعداد العام للساكن واملباين واملنشأ ت لعام الاحصاء تسعى مصلحة •
 :خالل اخلطوات التالية 

 الوزراءرئاسة جلس اصدار الترشيع القانوين ل جراء التعداد وتشكيل جلان عليا وفنية صادر من •

اعداد مذكرة تفامه حول مربرات تنفيذ التعداد وأ مهية وفوائد واس تخدمات التعداد وما يتطلبه من تنفيذ توصيات ال مم •
 .املتحدة للساكن

 (.المتويل ادلاخيل واخلاريج)للتعداد حتديدال حتياجات املادية املادية الاساس ية •

 .الوطنية ومس تخديم البياانت من القطاع العام واخلاص واجملمتع املدينالتنس يق بني الوزارات واملؤسسات •

 .حتديد خطة العمل واجلدول الزمين واملوازنة التقديرية والهيلك التنظمي للتعداد•

 .اعامتد اس تخدام نظم املعلومات اجلغرافية مجليع املراحل•

 .اعامتد مجع البياانت بس تخدام ال هجزة اللوحية والوسائل احلديثة•

 .اعامتد مهنجية التعداد بس تخدام اس امترات الساكن واملباين واملنشأ ت بلضافة اىل العد اذلايت دلى ال رس•

 .خطط نرش البياانت واعداد اجلداول •

 



 .خطط نرش البياانت واعداد اجلداول •

 .اعامتد خطط التدريبية للكوادر البرشية يف امليدان•

 .اعامتد امحلةل ال عالمية •

 .س ياسة التعاقد مع اجلهات اخلارجية•

 .املراحلمجليع اجراء التعداد التجرييب •

تشكيل جلان فرعية من جلان تصممي ال س امترات وجلان الاعامل امليدانية وجلان معاجلة البياانت •

 .....وجلان رمس وحتديث اخلرائط وجلان التقيمي وجلان التخطيط وال دارة 

اعامتد اجلدول الزمين التفصييل يتضمن ال عامل التحضريية من حوارات والتجربة وحتديث اخلرائط •
 .  وحزم مناطق العد وحرص املبانيي واملنشأ ت ومرحةل العد ومرحةل تقيمي ونرش البياانت 



 :أهم التحديات •

 :األوضاع األمنية 1.

 :الموارد المالية للتعداد 2.

 :التأخر في اعتماد االستراتيجية الوطنية لألحصاء3.

 



 وشكرا على حسن انتباهكم


