مرسوم تنفٌذي رقم  503-05مؤرخ فً  27ذي القعدة عام  1426الموافق  29دٌسمبر سنة ٌ ،2005تضمن وضع
الهٌكل التنظٌمً العام لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان لسنة .2008

إن رئٌس الحكومة ،
 بناء على الدستور ،ال سٌما المادتان  4-85و ( 125الفقرة  )2منه، و بمقتضى القانون رقم  09.86مؤرخ فً  22ذي القعدة عام  1406الموافق  29جوٌلٌة ٌ 1986تعلق باإلحصاءالعام للسكان و اإلسكان،
 و بمقتضى القانون رقم  09-88المؤرخ فً  7جمادى الثانٌة عام  1408الموافق ٌ 26ناٌر سنة  1988و المتعلقباألرشٌف الوطنً،
 و بمقتضى القانون رقم  08-90المؤرخ فً  12رمضان عام  1410الموافق  7أبرٌل سنة  1990و المتعلق بالبلدٌة،المتمم،
 و بمقتضى القانون رقم  09-90المؤرخ فً  12رمضان عام  1410الموافق  7أبرٌل سنة 1990و المتعلق بالوالٌة،المتمم،
 و بمقتضى المرسوم التشرٌعً رقم  01-94المؤرخ فً  3شعبان عام  1414الموافق ٌ 15ناٌر سنة  1994و المتعلقبالمنظومة اإلجصائٌة ،ال سٌما المواد من  24إلى  28منه،
 و بمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  136-04المؤرخ فً  29صفر عام  1425الموافق  19أبرٌل سنة  2004والمتضمن تعٌٌن رئٌس الحكومة،
 و بمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  161 -05المؤرخ فً  22ربٌع األول عام  1426الموافق أول ماٌو سنة  2005والمتضمن تعٌٌن أعضاء الحكومة،
 و ٌمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  159-95المؤرخ فً  4محرم عام  1416الموافق ٌ 3ونٌو سنة  1995والمتضمن تعدٌل القانون األساسً للدٌوان الوطنً لإلحصائٌات،
 و ٌمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  160 -95المؤرخ فً  4محرم عام  1416الموافق ٌ 3ونٌو سنة  1995والمتضمن تنظٌم المجلس الوطنً لإلحصاء ،و عمله المعدل و المتمم ،ال سٌما المادة  6منه،
ٌرسم ما ٌأتً:
المادة األولى  :طبقا للقانون رقم  09-86المؤرخ فً  22ذي القعدة عام  1406الموافق ٌ 29ولٌو سنة  1986و
المتعلق باإلحصاء العام للسكان و اإلسكان ،ال سٌما المادتان  7و  11منهٌ ،وضع هٌكل تنظٌمً عام لإلحصاء العام
للسكان و اإلسكان لسنة ٌ 2008شتمل على ما ٌأتً:





لجنة وطنٌة لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان،
لجان والئٌة،
لجان بلدٌة،
لجنة تقنٌة مٌدانٌة.

المادة  : 2تكلف اللجنة الوطنٌة المذكورة فً المادة األولى أعاله بوضع مخطط سٌر عملٌات اإلحصاء و متابعته و
دراسة و تحدٌد مجموع اإلجراءات و األعمال الكفٌلة بضمان نجاحه التام.

المادة  :3تكلف اللجنة الوطنٌة المذكورة بدراسة الوسائل البشرٌة و المادٌة و المالٌة 0الضرورٌة لتحضٌر اإلحصاء العام
للسكان و اإلسكان و تنفٌذه و استغالله.
المادة  : 4تحدد اللجنة الوطنٌة التارٌخ المرجعً و مدة إجراء اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان.
المادة  : 5تكلف اللجنة الوطنٌة بتنشٌط أعمال اللجان الوالئٌة و تنسٌقها و متابعتها.
المادة  :6تكلف اللجنة الوطنٌة باقتراح قٌمة التعوٌضات التً تمنح للمستخدمٌن المدعوٌن للقٌام باألعمال المؤقتة خالل
تحضٌر و تنفٌذ اإلحصاء .تحدد هذه التعوٌضات بقرار مشترك بٌن وزٌر الداخلٌة و الجماعات المحلٌة و وزٌر المالٌة.

المادة  :7تتكون اللجنة الوطنٌة مما ٌأتً:













وزٌر الداخلٌة و الجماعات المحلٌة ،رئٌسا،
السلطة المكلفة باإلحصائٌات ،نائبا للرئٌس،
ممثل وزارة الدفاع،
األمٌن العام لوزارة المالٌة،
األمٌن العام لوزارة التهٌئة العمرانٌة و البٌئة،
األمٌن العام لوزارة التربٌة الوطنٌة،
األمٌن العام لوزارة الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة،
األمٌن العام لوزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفٌات،
األمٌن العام لوزارة التكوٌن و التعلٌم المهنٌٌن،
األمٌن العام لوزارة السكن و العمران،
األمٌن العام لوزارة العمل و الضمان االجتماعً،
األمٌن العام لوزارة االتصال .

المادة ٌ :8تولى المدٌر العام للدٌوان الوطنً لإلحصائٌات أمانة اللجنة الوطنٌة.
المادة  :9تشارك الوزارات و المؤسسات األخرى المتبقٌة فً اجتماعات اللجنة الوطنٌة عندما تدرج فً جدول األعمال
نقاط تتعلق بصالحٌاتها.
المادة  :10تكلف اللجنة الوطنٌة المذكورة فً المادة األولى أعاله بتنسٌق تنفٌذ و إجراء عملٌات اإلحصاء و السهر على
حسن سٌرها على مستوى الوالٌة.
المادة  : 11تتكون اللجنة الوالئٌة مما ٌأتً:



الوالً ،رئٌسا،
المسؤولون على مستوى الوالٌة للوزارات الممثلة فً اللجنة الوطنٌة.

المادة ٌ :12تولى أمانة اللجنة الوطنٌة مهندس الوالٌة المكلف بتحضٌر و إنجاز اإلحصاء على مستوى الوالٌة.
المادة  :13تكلف اللجنة الوطنٌة المذكورة فً المادة األولى أعاله بتنسٌق تنفٌذ و إجراء عملٌات اإلحصاء و السهر على
حسن سٌرها على مستوى البلدٌة.

المادة  :14تتكون اللجنة البلدٌة مما ٌأتً:



رئٌس المجلس الشعبً البلدي ،رئٌسا،
أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة للبلدٌة و الكاتب العام للبلدٌة.

المادة ٌ :15تولى أمانة اللجنة البلدٌة المندوب البلدي المكلف بتحضٌر و إنجاز اإلحصاء على مستوى البلدٌة.
المادة  :16تتولى اللجنة التقنٌة المٌدانٌة المذكورة فً المادة األولى أعاله تنسٌق مجموع األعمال التقنٌة لإلحصاء و
تعرضها على اللجنة الوطنٌة إلبداء الرأي فٌها.
ٌرأس المدٌر العام للدٌوان الوطنً لإلحصائٌات هذه اللجنة التً تضم المدٌرٌن التقنٌٌن التابعٌن للدٌوان الوطنً
لإلحصائٌات المكلفٌن بأشغال اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان.
المادة ٌ :17نشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.

حرر بالجزائر فً  27طً القعدة عام  1426الموافق  29دٌسمبر .2005

أحمد أوٌحً

