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نزار علي الفرجاني  مصلحة االحصاء والتعداد: اعداد      

 دولة ليبيا

 وزارة التخطيط
 مصلحة اإلحصاء والتعداد



مقدمة
مصلحة االحصاء والتعداد ھي الجھة المختصة  •

باإلحصاءات والتعداد في ليبيا وھي ھيئة مستقلة تتبع 
 .التخطيطلوزارة 

تجري المصلحة الدراسات السكانية المختلفة بالتعاون مع  •
 .الدوليةالجھات المحلية والمؤسسات 

تصدر المصلحة تقارير سنوية تحتوى على المعلومات  •
المتعلقة باألحوال المدنية ومن بينھا تقرير سنوي حول 

.اإلحصاءات الحيوية



التعدادات العامة للسكان
اجرت المصلحة التعداد العام للسكان خالل العقود الستة الماضية •

-:التاليعلى النحو 
•1954
•1964
•1973
•1984
•1995
•2006
2018ومن المتوقع تنفيذ التعداد القادم عام •



نتائج تعداد السكان في ليبيا
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نتائج تعداد السكان



36) 1968كل االحداث المدنية تسجل في ليبيا بحكم القانون رقم• )   
).الوالدة ـ الوفاة ـ الزواج ـ الطالق (

ھناك التزام كامل بنظام تسجيل األحوال المدنية الرتباطه بعدة منافع •
وحوافز كعالوة العائلة وتسجيل األبناء في نظام التعليم والحصول على 

.   جوازات السفر الخ 
ساھم اخيرا استحداث الرقم الوطني في زيادة االلتزام بالتسجيل لضمان  •

.الحصول على الرقم الوطني لكل مواطن
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نظام السجالت الحيوية في ليبيا



تقارير االحصاءات الحيوية

تصدر المصلحة تقارير سنوية تتضمن االحصاءات الحيوية •
-:تتضمنوفقا للجداول المطلوبة دوليا والتي 

المواليد•
الوفيات•
الزواج•
الطالق•

.من خالل جداول مفصلة لكل صنف من ھذه االحداث الحيوية
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عدد المواليد والوفيات حسب السنة

  %معدل النموالوفياتالمواليدالسنة
200199187183341.5

2002109084187701.6

2003110488204181.6 

2004119633157651.7 

2005120999164251.8

2006127283190731.8 .



الموقف الحالي

نظام العمل في إدارة االحصاءات الحيوية بمصلحة اإلحصاء •
والتعداد من خالل منظومات الكترونية يتم بھا إدخال 

االستمارات الفردية لحاالت المواليد والوفيات وتصدر بھا 
.2011تقارير سنوية مفصلة، وأخر ھذه التقارير كان عام 

إال انھا متوقفة حاليا نظرا للظروف التي تمر بھا ليبيا منذ •
 2011العام 



ملخص ألھم العقبات
االنقسام السياسي في الدولة الذي ادى الي توقف  -1•

.انسياب االستمارات الخاصة بالمواليد والوفيات
مما أدى  2013توقف الميزانيات منذ العام من الدولة  -2•

الي تعثر عمل ادارة االحصاءات الحيوية بمصلحة االحصاء 
.والتعداد

الوضع االمني الذي يمنع استمرار جمع البيانات من  -3•
مصادرھا والتي حالت دون عرضھا مما ادى الي عدم وجود 

تشير  حقيقيةنشرات االحصاءات الحيوية وأرقام ومؤشرات 
.الي التغيرات التي حدثت في دولة ليبيا



برنامج العمل المستقبلي المشترك

تم االتفاق بين وزارة الصحة ومصلحة االحصاء والتعداد •
ومصلحة االحوال المدنية على تبني خطة تطوير العمل في مجال 

.تسجيل االحوال المدنية
تم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين مصلحة االحصاء  •

.والتعداد ووزارة الصحة ومصلحة االحوال المدنية
االلتزام بالتعاون بين الجھات لتحقيق المھام الموكلة إليھا و  •

تطوير آليات العمل لتحقيق المھام باستخدام احدث ما يتوفر من 
.وسائل

تبني قائمة من االھداف لتحقيقھا وھي •
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أھداف برنامج التعاون المشترك
المحافظة على تسجيل جميع وقائع الوالدات والوفيات في ليبيا إي •

% . 100بنسبة 
تسجيل جميع الوفيات وفقاً ألسباب الوفيات المعتمدة بالتصنيف الدولي •

).  ICD(لألمراض 
).المواليد موتى( وفيات تسجيل •
.تسجيل جميع وفيات حديثي الوالدة•
.  تسجيل دقيق لوفيات األمھات •
استخراج قائمة من المخرجات كجداول إحصائية تغطي المؤشرات •

.  المعتمدة في مجال اإلحصائيات الحيوية 
.تحسين جودة البيانات المتعلقة بتسجيل األحوال المدنية •
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THANK YOUشكراً   


