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الموضوع  :تنصيب اللجان الوالئية لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان  2008و تعيين المهندسين الوالئيين
إن اإلحصاء لإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان  2008عممية ذات منفعة وطنية و تكتسي أىمية خاصة.

لذا فإن عممية اإلحصاء تتطمب تنظيما محكما لجميع الميام المرتبطة بيا و ىذا أحد الشروط األولى لحسن سيرىا و

نجاحيا.

تنفيذ اإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان حدد إجراؤه مع نياية الثالثي األول لسنة .2008

ففي إطار األشغال التحضيرية و وفقا لمتدابير المتضمنة في المادة  7من القانون  09-86المؤرخ في  29جويمية 1986
المتعمق باإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان ،و كذا التدابير المنصوص عمييا في المرسوم التنفيذي رقم  503-05المؤرخ

في  27ذو القعدة  1426الموافق لـ  29ديسمبر  2005المتضمن وضع الييكل التنظيمي العام لإلحصاء العام لمسكان و

اإلسكان  ،2008يطمب منكم القيام بتنصيب المجنة الوالئية لإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان و تعيين الميندس الوالئي.
المجنة الوالئية ترأس من طرف الوالي و تتكون من :
* رئيس القطاع العسكري أو ممثمو؛
* قائد مجموعة الدرك الوطني؛
* رئيس األمن الوالئي؛

* مدير التنظيم و الشؤون العامة؛
* مدير اإلدارة المحمية؛

* مدير التخطيط و تييئة اإلقميم؛
* مدير مسح األراضي؛

* مدير المصالح الفالحية؛
* مدير التربية الوطنية؛

* مدير الصحة و السكان؛

* مدير التكوين و التعميم المينيين؛
* مدير السكن و العمران؛
* مدير السكن و التجييزات العمومية؛
* مدير التشغيل.

تكمف المجنة الوالئية بتنسيق العمميات المرتبطة باإلحصاء بمتابعة و مراقبة سيره و تسخير الوسائل المادية الالزمة
لتحضيره و تنفيذه.

كما تكمف المجنة أيضا بتنسيق أشغال المجان البمدية.
تجتمع المجنة الوالئية مرة في الشير عمى األقل أو عند اإلقتضاء ،ىذه اإلجتماعات تختم بمحاضر ترسل إلى :

* وزير الدولة ،وزير الداخمية و الجماعات المحمية؛

* السمطة المكمفة باإلحصائيات ( مندوب التخطيط )
يكمف ميندس الوالية تحت إشراف الوالي بتنفيذ و تنسيق و متابعة كل العمميات المتعمقة باإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان

و يتولى بصفة خاصة ىذه الميمة و يتم اختياره من األفضل من بين مستخدمي المؤطرين لمديرية التخطيط و تييئة اإلقميم
الذين سبق ليم أن شاركوا في عممية اإلحصاء سنة .1998

و باإلضافة إلى ذلك ،فإن الميندس مسؤول عن الخمية المكمفة باإلحصاء عمى مستوى الوالية .و يقوم بمساعدتو تقني في
الخرائطية ،مندوب من طرف الديوان الوطني لإلحصاء من أجل المتابعة التقنية لمعممية الخرائطية لإلحصاء العام لمسكان و

اإلسكان لسنة .2008

ليذا الغرض ،يطمب منكم السير عمى تدعيم ىذه الخمية بالتجييزات الالزمة ال سيما :
* مكاتب بالعدد الكافي؛

* أمانة مجيزة بياتف ،فاكس ،حاسوب ...إلخ
* سيارة لمتنقل عبر تراب الوالية.
أخيرا ،ولضمان السير الحسن ليذه العممية ،أطمب منكم السير عمى تطبيق ىذه العممية و التي أولي ليا اىتمام خاص و
موافاتي بالمشاكل التي تعترضكم عند التطبيق.
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