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إدارة االحصاءات والدراسات الديمغرافية

   إدارة اإلحصاء والدراسات الديمغرافية هي المسؤولة عن           
البيانات والتنسيق الفني للنظام اإلحصائي               ضمان جمع  

الوطني وأنشطة إنتاج ونشر البيانات اإلحصائية ألغراض           
.الحكومة والقطاع الخاص وشرآاء التنمية والجمهور          

مكونات إدارة االحصاءات الدراسات الديمغرافية  

تتكون االدارة بخمس االقسام االدارية    
السكانية و االجتماعية       ) االحصاءات ( قسم الدراسات   -1
 قسم الحسابات القومية       -2
 قسم  التحليل وتحقيق المسوحات الميدانية             -3
  قسم االدارة المالية  -4
 قسم نشر البيانات      -5



وضع بيئي في جيبوتي

الطبيعة االرضية في جيبوتي هي الصحراوية ومتنوعة و            
االراضي غيرا لخصبة والمياه الملحية  و تواجه تحديات           

بيئية عديدة بما في ذلك التصحر وإزالة الغابات وتغير المناخ              
 آل هذه التطورات لها تأثير سلبي خطير  علي المجتمع         

وليس هناك اعتماد علي الثروة الحيوانية والزراعة اال السمك          

وضع االحصاءات البيئيه في جيبوتي

االحصاءات البيئية في جيبوتي عديمة في إدارة االحصاءات             
: لصعوبات والمعوقات التالية       

 عدم وجود قسم االحصاءات البيئية والطاقة في ادارة             -1 
االحصاءات علما ان هناك إدارة البيئة في وزارة االسكان         

 عدم العالقات بين الجهات  الوطنية المعنية بالبيئة في                 -2
............ جيبوتي مثل إدارة البيئة والصناعة           

 ضعف العالقة المنظمات الدولية المعنية بالبيئة            -3



 عدم متابعة التوصيات الدولية        -5
.  لم تقم االدارة  االحصائية بمسح البيئة حتى االن        -6
 قلة تدريب الكوادر في احصاءات البيئة         -7

وضع الحصاءات الطاقة في جيبوتي
م من قبل إدارة   2004تم تنفيد  بالمسح الشامل للطاقة عام         

االحصاءت والدراسات الديمغرافية  وهناك النشاط حول الطاقة           

في االدارة علما انه غير القوي ويتم بجمع بيانات الطاقة عبر               

الخطاب الرسمي من  السجالت االدارية للجهات المعنية بالطاقة            

مثل المكتب الوطني للكهرباء و المكتب للمياه الصالح للشرب و            

ادارة الصناعة والجهات االخري المعنية للطاقة علما ان جمع            
.  البيانات الضعيفة   



االستراتجيات والخطط المستقبلية 
هناك الخطط الهام في ادارة االحصاءات بشكل العام والخاص            

.في مجال البيئة والطاقة  في االوان األخيرة           
اهم اإلستيراتجية للتطوير الخطط االحصائية في جيبوتي  بشكل              

م  2013العام في هدا العام    
 تم تعيين المفوض العام المكلف بالتخطيط واإلحصائيات               -1

الوطنية وتغيير من اسم االدارة الى الى الجهاز المرآزي         
اإلحصائ 

 30 تم تسجيل عدد آثير المتخصصين في االحصاء تقريبا            -2
2013االحصائي في هدا العام     

اما االستيراتجية البئية والطاقة
هناك الخطط لتطوير االحصاءات البيئية والطاقة منها             

1
 انشاء قسم االحصاءات البيئية والطاقة في االدارة جمع البيانات              -

وتنسيقها 
 سيتم تنفيذ مسح شامل للطاقة خالل الشهور القادم         -2
 تثبيت العالقة بين االدارة االحصائية و إدارة البيئة             -3 
 تطوير توسيع عالقات االدارة بعالقات الجهات  المعنية بالطاقة                -4

والبيئة مثل وزارة الطاقة و المكتب الوطني للكهرباء والصناعة و                
الزراعة

 تزويد ومتابعة التوصيات الدولية المعنية بالبيئة              -5
 تدريب العدد الموظفين لجمع البيانات البيئية            -6



شكرا لحسن استماعكم
Thanks for All
شكرا لحسن استماعكم

Thanks for All


