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رئيس اللجنة الوطنية لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان 2008
إلى السيدة و السادة الوالة
بتبليغ إلى السادة
رؤساء المجالس الشعبية الوالئية
الوالة المنتدبين
رؤساء الدوائر
رؤساء المجالس الشعبية البلدية
و اإلسكان . 2008
الموضوع  :تعيين مندوبي البلديات و تنصيب اللجان البلدية لإلحصاء العام للسكان
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  1986المتعمق باإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان ،و كذا
التدابير المنصوص عمييا في المرسوم التنفيذي رقم  503-05المؤرخ في  27ذو القعدة  1426الموافق لـ  29ديسمبر 2005
المتضمن وضع الييكل التنظيمي العام لإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان  ،2008يطمب منكم القيام
بـ :


تعيين مندوبي البمديات ( يرفق ىذا العدد بيذه التعميمة حسب كل بمدية) و تعيين الموظف الذي يتولى أمانة المجنة البمدية.



تنصيب المجان البمدية المكمفة باإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان.



تكمف المجنة البمدية بتنسيق و تنفيذ العمميات المرتبطة باإلحصاء و تسير عمى السير الحسن عمى مستوى البمدية.

 :ترأس المجنة من قبل رئيس المجمس الشعبي البمدي و تتكون من


األمين العام لمبمدية



مندوب أو مندوبي البمدية لإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان.

تجتمع المجنة مرتين في الشير و تعد تقويما عن مدى تقدم مختمف مراحل اإلحصاء.
يرسل محضر اإلجتماع إلى السيد الوالي و ميندس الوالية المكمف بعممية لإلحصاء العام لمسكان و اإلسكان.

تتمحور مهام المندوب البلدي أساسا حول تجزئة البلدية إلى مقاطعات إحصاء و يعد خرائطيتها بالتنسيق مع مصالح العمران (مديرية العمران و البناء و اإلسكان ،قسم
العمران و البناء و اإلسكان ) و كذلك على أسس خرائطية و الوسائل العمرانية.
يتم اختياره من المستحسن من بين موظفي البمدية المذين ليم تكوينا في الخرائطية أو العمران و يجب باإلضافة إلى ذلك إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي عمى األقل مع
معرفة جيدة إلقميم بمديتو.
و من جية أخرى و لتسييل تنفيذ ميامو ،يطمب منكم تدعيمو بالوسائل المادية المرتبطة بذلك.

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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