قانون رقم  09.86مؤرخ فً  22ذي القعدة عام  1406الموافق  29جوٌلٌة ٌ 1986تعلق باإلحصاء العام للسكان
و اإلسكان.
( نشر فً الجرٌدة الرسمٌة رقم  031من سنة  1986صفحة .)844
الباب األول :أحكام عامة
المادة األولىٌ :حدد هذا القانون الشروط العامة التً تتعلق بتحضٌر عملٌات اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان و تموٌلها
و تنفٌذها كما ٌحدد حقوق األشخاص الذٌن ٌجرى إحصاؤهم و التزاماتهم.
المادة  : 2اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان هو جرد شامل ٌنفذ فً تارٌخ معٌن  ،و ٌضبط عدد السكان و اإلسكان ،و
ممٌزاتهم االجتماعٌة و االقتصادٌة ،و ٌتمثل فً جمع المعلومات اإلحصائٌة الضرورٌة لتحدٌد المخططات الوطنٌة
اإلنمائٌة و إعدادها .
تجرى عملٌات اإلحصاء عبر كامل التراب الوطنً تبعا لنظام دوري ٌحدد وفقا لحاجات البالد اإلحصائٌة.
المادة ٌ : 3تم اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان عن طرٌق استجواب ٌجرٌه أعوان اإلحصاء المعٌنون قانونا لهذا
الغرض مع جمٌع أعضاء األسر الجزائرٌة.
الباب الثاني :الحقوق و الواجبات
المادة ٌ :4تعٌن على كل شخص بلغ سن الرشد وفقا للقانون الجزائً أن ٌجٌب بنفسه بدقة عن استفسارات اإلحصاء إال
إذا منعته من ذلك قوة قاهرة.
ٌعاقب طبقا للتشرٌع المعمول به كل من ٌرفض اإلجابة أو ٌتعمد إعطاء جواب غٌر صحٌح ،أو ٌقوم بأي فعل ٌعرقل
عملٌات اإلحصاء ،بعد أن ٌثبت ذلك المستخدمون المؤهلون لهذا الغرض .
ٌجب على أعضاء األسر الذٌن ٌتلقون إشعارا أن ٌنتظروا العون القائم باإلحصاء المفوض قانونا ،فً مقر إقامتهم
الرئٌسٌة ،و ٌستفٌدون ،إن اقتضى األمر ،نصف ٌوم عطلة تدفع أجرتها هٌئاتهم المستخدمة بناء على تقدٌم إشعار المرور
القانونً و الذي ٌوقعه عون اإلحصاء.
المادة  :5تضمن الدولة لألشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌقع إحصاؤهم أن المعلومات الفردٌة التً ٌصرحون بها ال تستعمل
بأٌة حال من األحوال ،إال فً أغراض إحصائٌة.
المادة ٌ :6تعٌن على المصالح اإلدارٌة التً تحوز األجوبة أال تطلع علٌها أٌا كان.
و على كل شخص شارك بأي صفة كانت فً تحضير اإلحصاء و تنفٌذه و استغالله أن ٌتقٌد باحترام السر المهنً و
اإلحصاء تحت طائلة العقوبات المنصوص علٌها فً التشرٌع المعمول به.
البـاب الثــالـث :أجــهزة تنــفيذ اإلحــصـاء
المادة ٌ :7قام هٌكل تنظٌمً عام ،بمناسبة تحضٌر اإلحصاء و إجرائه و طوال مدة ذلك ٌحتوي على ما ٌأتً
 لجنة وطنٌة لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان. لجنة والئٌة. لجان بلدٌة . لجنة تقنٌة مٌدانٌة . -الهٌئة الوطنٌة المكلفة باإلحصائٌات.

المادة  :8تشرف اللجنة الوطنٌة المذكورة فً المادة السابقة على تحضٌر اإلحصاء و إجرائه.
و بهذه الصفة ،تتمتع بسلطة اإلطالع على جمٌع المسائل المتعلقة بتنظٌم عملٌات اإلحصاء و تنسٌقها ،كما تقترح جمٌع
التدابٌر المرتبطة بذلك.
المادة  : 9تتولى اللجان الوالئٌة و اللجان البلدٌة المذكورة فً المادة  7أعاله ،كل فٌما ٌخصها،تنسٌق عملٌات اإلحصاء و
تطبٌقها و تسهر على حسن سٌرها.
المادة  :10تنشط اللجنة التقنٌة المٌدانٌة كامل األشغال التقنٌة اإلحصائٌة .و بهذه الصفة ،تعرض الملف التقنً لإلحصاء
على اللجنة الوطنٌة قصد إبداء الرأي فٌه.
ٌسند اإلجراء المادي لإلحصاء العام للسكان و اإلسكان للهٌئة الوطنٌة المكلفة باإلحصائٌات.
المادة ٌ :11حدد عن طرٌق التنظٌم تكوٌن مختلف الهٌاكل التً ٌتألف منها الهٌكل التنظٌمً لإلحصاء المذكور فً
المادة 7أعاله ،و مهامه .
البـاب الــرابع :أحـكــام مــالــية
المادة ٌ :12مكن أن ٌمنح بعض فئات المستخدمٌن المدعوٌن ألداء مهام مؤقتة ،فً إطار اإلحصاء العام للسكان و
اإلسكان ،تعوٌضات خاصة.
و تحدد عن طرٌق التنظٌم شروط تطبٌق هذه المادة.
المادة  :13تخصم من المٌزانٌة العامة للدولة التكالٌف المالٌة الضرورٌة لتحضٌر اإلحصاء العام للسكان و اإلسكان و
إجرائه و استغالله.
الباب الخامس :أحكام مختلفة
المادة  : 14تحدد عن طرٌق التنظٌم  ،إن دعت الحاجة ،كٌفٌات تطبٌق هذا القانون.
المادة  :15تلغى جمٌع األحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة ٌ :16نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة.
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