إدارة اإلحصاء والتعداد

المالمح األساسية لنشاطات إدارة اإلحصاء
والتعداد

الرؤيا

نظام إحصائي ذات جودة عالية

الرسالة

• توفير البيانات االحصائية لجعلها أداة للتخطيط والتحليل
والبحوث والدراسات بأحدث األساليب التقنية .
• نشر الوعي اإلحصائي بين افراد المجتمع.

أهداف ادارة االحصاء
•

جمع وتجهيز وحفظ البيانات والمعلومات واستخراج المؤشرات العلمية عن
األنشطة االقتصادية واالجتماعية وتنظيم انسيابها وتوفيرها لمتخذي القرار
والباحثين والدارسين في مجاالت التخطيط والتنمية واثراء الذاكرة المجتمعية.

•

استثمارتكنولوجيا المعلومات لتوفير كافة المعلومات والخدمات لمؤسسات الدولة
واالفراد بشكل سريع وسهل.

•

تلبية احتياجات مستخدمي البيانات ونشرها بكل شفافية ونزاهة ومهنية .

إستراتيجية مصلحة اإلحصاء والتعداد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تطوير التشريعات المنظمة للعمل اإلحصائي.
تحسين جودة البيانات المنتجة.
تطوير وبناء القدرات البشرية بالمصلحة.
نشر الوعي االحصائي والمعرفي للمجتمع .
تطوير البنية التحتية بالمصلحة.
التوسع في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
تطوير اساليب نشر االحصاءات الرسمية .
تطوير العالقات مع المنظمات الدولية واالجهزة االحصائية العربية واالجنبية
ومراكز المعلومات.
اعداد استراتيجية الوطنية لتطوير االحصاء.

الهيكل التنظيمي
• ادارة مصلحة االحصاء والتعداد
تختص اإلدارة بإجراء العمليات االحصائية الدورية والظرفية التي تحتاجها الدولة في
عمليات التخطيط مثل التعدادات العامة في مجاالت السكان والقوى العاملة والزراعة
والصناعة وحركة التجارة واإلحصاءات الحيوية وتقوم ايضا بإجراء المسوحات الميدانية
في المجاالت المختلفة كاألسعار والقوى العاملة ومسح االنفاق ومسح المنشآت وغيرها كما
تهتم بإصدار ونشر االحصائيات االقتصادية واالجتماعية وغيرها من الدراسات .
االقسام التابعة ملصلحة االحصاء والتعداد :
.1
.2
.3
.4

قسم االحصاءات االقتصادية.
قسم االحصاءات السكانية .
قسم المنهجيات .
قسم التجهيز اآللي .

إصدارات
قامت مصلحة االحصاء والتعداد بإجراء العديد من الدراسات والبحوث
الميدانية بشكل دوري أو سنوي وكذلك إجراء بعض الدراسات الخاصة والتي
تصدر نتائجها في شكل نشرات وتقارير إحصائية  ،كما تم نشر المعلومات
اإلحصائية على شبكة اإلنترنت  ،ومن أهم اإلصدارات التي قامت المصلحة
بإصدارها على مر السنوات السابقة حسب التصنيف األتي:

إصدارات مصلحة االحصاء والتعداد
االحصاءات االقتصادية
اإلصدارات

السنة

الدورية

ر.م
1

إحصاءات التجارة الخارجية

1969 – 1962
1988 – 1971
2007 – 1990

سنوية

2

الرقم القياسي لنفقة المعيشة

2008-1999 ، 1991 – 1965

3

إحصاءات األسعار والرقم القياسي لنفقة المعيشة

2006 – 2000

4

سلسلة التجارة الخارجية ( ) 2003

2003 – 1954

5

األرقام القياسية للتجارة الخارجية

2006 – 2004

6

تعداد المباني والمساكن والمنشآت

1995 – 1984 - 1973

7

النتائج األولية للمباني

2006

 10سنوات

8

التعداد الزراعي العام

2007 ،2001 ، 1987 ، 1974

 10سنوات

9

نتائج البحث السنوي للصناعات التحويلية

،2004 ، 2003 ، 2002 ، 1992
2007

10

نتائج التعداد الصناعي

2001

11

المسح االقتصادي واالجتماعي " اإلنفاق والدخل "

2003،2008 ، 1992 ، 1969

12

نتائج البحث السنوي للبناء والتشييد

2007 ، 2004 ، 2003 ، 2001

ر.م

السنة

اإلصدارات

13

حصر تراخيص مزاولي األنشطة االقتصادية

14

نتائج مسح التجارة الداخلية
نشاط الجمعيات االستهالكية
نتائج مسح التجارة الداخلية
نشاط الفنادق
نتائج مسح التجارة الداخلية
نشاط محطات الوقود

17

اتجاهات التجارة الخارجية

سنوات مختلفة

18

دليل تصنيف المهن

2004 ، 1969

19

دليل تصنيف النشاط االقتصادي

2004 ، 1968

20

دليل تصنيف التجارة الخارجية

2003 ، 1983 ، 1956

21

مسح الصناعات التحويلية

2007

22

مسح التجارة الداخلية
نشاط السلع

2007

23

مسح التجارة الداخلية مسح الخدمات

2007

24

مسح أسعار المزرعة
عينة من شعبيات محدودة

2007

25

إعداد نشرة أسعار الجملة

26

األسعار والرقم القياسي لنفقة المعيشة

2007

27

التقرير األول حول التضخم في االقتصاد الليبي

2008 - 2003

15
16

2003
2003
2007 ، 2003
2003

غير محدد

ر.م

اإلصدارات

الدورية

السنة

1

اإلحصاءات الحيوية

2009 – 1970

سنوى

2

التعداد العام للسكان

-1995 -1984 -1973 – 1964 – 1954
2006

 10سنوات

3

النتائج األولية للتعداد العام للسكان

2006-1995 -1984

 10سنوات

4

المسح االجتماعي الشامل

2000

غير محدد

5

دراسة تحليلية للحالة التعليمية للسكان الليبيين

1995 - 1984

 10سنوات

6

دراسة تحليلية للحالة الزوجية للسكان الليبيين

1995 - 1984

 10سنوات

7

دراسة تحليلية عن اإلعاقة للسكان الليبيين

1995 - 1984

 10سنوات

8

المسح الميداني للمرافق الصحية

2007

غير محدد

9

حصر القوى العاملة

2001 ، 1980

 3سنوات

10

السلسلة الزمنية لالحصاءات الحيوية

2007

 5سنوات

11

مسح التشغيل

2010 - 2009 – 2007

سنوي

12

الكتاب اإلحصائي السنوي

2009 – 1998

سنوي

13

تقرير التنمية البشرية

2009 ،2006 ، 2002 ، 1999

 3سنوات

14

المجلة الليبية للمعلومات

2009 – 2004

 3اشهر

15

المجموعة اإلحصائية

1981 – 1963

سنوي

16

نشرة الهيئة العامة للمعلومات

2010 – 2004

 3اشهر

األدلة والتصنيفات المستخدمة بالمصلحة
•
•
•
•
•
•
•

دليل تصنيف النشاط االقتصادي.
دليل تصنيف المهن.
دليل تصنيف بيانات التجارة الخارجية.
دليل تصنيف الحالة التعليمية.
دليل تصنيف المحالت.
دليل تصنيف المحافظات.
دليل تصنيف الصناعي الموحد لجميع االنشطة االقتصادية.
www.gia.gov.ly

المؤتمرات

البيـــــــــــــــــــان

تاريخ االنعقاد

المكان

1

المؤتمر الوطني حول السكان والتنمية

2004 /11 /22-21

طرابلس

2

المؤتمر الوطني الثالث للمعلومات المجتمع
االلكتروني  :الواقع واالفاق

2004 / 9 / 30-28

طرابلس

3

المؤتمر االحصاء العربي الثاني

2009 / 11/ 4-2

سرت

4

المؤتمر االحصاء العربي االول

2007/ 11/ 13-12

عمان

www.gia.gov.ly

ورش العمل

البيـــــــــــــــــــان

تاريخ االنعقاد

المكان

1

ورشة عمل حول جودة البيانات لمشروع المقارنة
الدولية ICP

2006 / 1/ 19-18

المصلحة – البنك
االفريقي

2

ورشة عمل حول دراسة وقياس الهجرات الدولية
وتطبيقاتها على واقع الهجرات في ليبيا

2008/ 11 / 20-18

المصلحة

3

ورشة عمل حول واقع اإلحصاءات الحيوية في ليبيا

2008 / 4/ 23

طرابلس

4

ورشة حول بناء القدرات االحصائية

2009 / 1 /14-15

المصلحة

www.gia.gov.ly

الدورات التدريبية للكوادر االحصائية

البيـــــــــــــــــــان

تاريخ االنعقاد

المكان

1

دورة تدريبية حول االسقاطات السكانية

2007/ 7/ 12-7

المصلحة

2

دورة تدريبية حول قياسات الفقر والفوارق في ليبيا

2009 /6 / 18-16

المصلحة

3

دورة تدريبية حول تركيب واعداد الرقم القياسي
السعار المستهلك

لمدة  10ايام 2009

المصلحة

4

دورة تدريبية حول قياسات الفقر في ليبيا النظرية
والتطبيق

2009 / 2/ 26-21

طرابلس

www.gia.gov.ly

التعاون اإلحصائي مع األجهزة االحصائية األخرى

فى مجال تبادل كافة إصدارات الجهاز

اإلحصائى-:
اإلصدارات اإلحصائية للجهاز

األجهزة والمنظمات التى تم ارسالها اليها

1

إحصاءات التجارة الخارجية.

جامعة الدول العربية

2

نشرة اإلحصاءات الحيوية

مجلس الوحدة االقتصادية العربية

3

النشرة السنوية ألسعار القطاعى والرقم القياسى لنفقة المعيشة

مركز التوثيق والمعلومات والمجلس العربى للطفولة.

4

نشرة اتجاهات إحصاءات التجارة الخارجية

الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة /طرابلس

5

المسح السنوى للصناعات التحويلية

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

6

نتائج حصر القوى العاملة

الصندوق العربى لالنماء االقتصادى واالجتماعى

7

نتائج التعداد الزراعى

المصرف االسالمى للتنمية

8

الكتاب االحصائى السنوى

اللجنة االقتصادية الفريقيا

9

التعداد العام للسكان

المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة

مكتب العمل الدولى
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربى آسيا
قسم االحصاء  /األمم المتحدة.
صندوق النقد الدولى
المكتب االحصائى باألمم المتحدة
منظمة الصحة العالمية

المشاركات
البيـــــــــــــــــــان

تاريخ االنعقاد

المكان

1

المؤتمر االول لالرشيف االلكتروني

2009/ 12/ 20-19

طرابلس

2

مشاركة المصلحة في معرض ليبيا التعليمي

2007/ 11/ 7-5

طرابلس

3

مشاركة المصلحة في الدورة الثامنة لمعرض الدولي
للكتاب

2007/ 11 / 24-12

طرابلس

4

مشاركة المصلحة في معرض الكتاب العائم

2007/ 1/ 22-3

طرابلس  -بنغازي

5

فعاليات الموسم الثقافي االول

طول السنة

طرابلس

6

مؤتمر جودة االحصاءات الرسمية

2010/ 5/ 1

فنلندا

6

مشاركة المصلحة في قمة المعلومات

2005

تونس

www.gia.gov.ly

اوجه التعاون مع المنظمات الدولية والعربية
البيـــــــــــــــــــان
1

البنك الدولي

2

صندوق النقد الدولي

3

منظمة العمل الدولية

4

األمم المتحدة

5

معهد العربي للتخطيط

6

معهد العربي لإلحصاء

7

المركز الديموغرافي القاهرة

8

البنك األفريقي للتنمية

9

الجامعة العربية

البرامج والمشاريع المستقبلية 2013-2012
تعتزم مصلحة االحصاء والتعداد إجراء الربامج اإلحصائية واملسوحات وبرامج تكنولوجيا املعلومات خالل
هذه السنة كاألتي :
ر.م
1

المشروع
إعداد خطة مشروع التعداد العام للسكان
()2014-2013

القسم المسؤول

عدد أعضاء اللجنة

المدة الزمنية

ادارة االحصاء والتعداد

( )7اعضاء في اللجنة

 03/01الى 2012/04/15

قسم االحصاءات االقتصادية

( )4اعضاء
( )4أعضاء

 11/01الى 2013/05/01

2

المسوحات الصناعية التحويلية – الفنادق – البناء
والتشييد

3

احصاءات التشغيل والبطالة

قسم االحصاءات السكانية

4

حصر القوى العاملة لالجهزة الحكومية

قسم اإلحصاءات السكانية

( )4اعضاء

5

تحديث اطار مسح المنشآت

قسم االحصاءات االقتصادية

( )5أعضاء

 10/01الى 2012/12/31

6

المسح الليبي الوطني لصحة األسرة PAPFAM

إدارة اإلحصاء والتعداد

تحت الدراسة

2012

7

مسح الهجرة الداخلية والخارجية

قسم اإلحصاءات السكانية

( )4أعضاء

 11/01الى 2013/05/01

8

مسح تقنية المعلومات ITS

إدارة اإلحصاء والتعداد

( )4أعضاء

 03/01الى 2012/11/01
 05/01الى 2012/11/31

 11/01الى 2013/05/01

