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 -IIاالستمارة ميردليل تع 

 :التعريف: األول القسم

 البلدية المعنية باإلجابة ليتسنى تحديدها و ترميزها.المطلوب في هذا الصدد ذكر اسم الجهة و أو الوالية و 

  المحلية ذات الصبغة حصائيةاإل معلوماتال مصادر .1
المستعملة في الوقت الحاضر من قبل  ةبيان مصادر المعلومات اإلحصائييهتم هذا الجزء من االستمارة ب

البلدية و ذلك ليتسنى التنسيق مع المنتجين لمزيد تطويرها. و يتم تحديد الصبغة المحلية أو الجهوية بوضع 

 في الخانة المناسبة.  Xعالمة 

و إذا كانت البلدية تعتمد عدة مصادر يمكن للمجيب تحديد أكثر من مصدر مع إمكانية إضافة مصادر 

 .بالجدول غير مذكورةأخرى 

 

 بالبلدية إحصائيةوحدة  وجود .2

 صلب البلدية أم ال. باإلحصائياتتعنى  إداريةكان للبلدية وحدة  إنيهتم هذا السؤال ببيان   

و إذا كانت االجابة موجبة المطلوب تحديد طبيعة هذه الوحدة. أما إذا كانت االجابة سالبة المطلوب تحديد 
 انشاء وحدة إدارية تعنى باالحصائيات.مدى رغبة البلدية في 

 

  ةإحصائيلبلدية وحدة ل كان إذا الوحدةب العاملين توزيع ةيكيف .3

هذا السؤال ببيان حجم الموارد البشرية المكلفة باالحصاء بالبلدية في صورة توفر وحدة ادارية. و يهتم 

 امكانية االضافة.المطلوب ذكر عدد العاملين حسب الصنف و االختصاص المذكورين مع 

 

  ئياتاإلحصا نشر .4
 إحصائية؟بقطع النظر عن وجود وحدة إدارية هل للبلدية منشورات  

إمكانية تعدد اإلجابات  ونوعيتها معفي صورة وجود منشورات إحصائية المطلوب بيان شكلها 

 .واإلضافات

 مهما كان نوعها.   ودورية المنشوراتكما أنه من المفيد معرفة مدى استمرارية 

 

 .الجهوية والمحليةاستعماالت اإلحصائيات  .5

 .والمحليةاإلحصائية الجهوية  واالستعمال للبياناتالهدف  المفتوح ببيانيهتم هذا السؤال 
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 المحلية اإلحصائية للمعلومات االحتياجات تحديد: ثانيال القسم

كانت  نإيهتم هذا القسم من االستمارة ببيان المؤشرات اإلحصائية التي تحتاجها البلدية في عملها مع ذكر 

 .متوفرة أم ال ليتسنى العمل على توفيرها

ا تم بيانه كم التي تنضوي تحتها المؤشرات والقطاعات الفرعية اإلحصائيةلقد تم تحديد جملة من القطاعات 

لتنمية ا والمحلية ومتطلبات مؤشرات والتجارب الجهويةفي التقديم حسب ما جاء في مجلة الجماعات المحلية 

حسب خصوصيتها  ترغب بها والمؤشرات التيالقطاعات الفرعية  إضافة وبإمكان البلدية .المستدامة

الستمارة بموقع واب وزارة الشؤون المحلية تسكين هذا الجزء من اتم برمجة  عمليةهذه ال ولتسهيلالجهوية. 

 .شكل ملف " اكسل" مستقل والبيئة في

كان هذا النسق ال يفي بالحاجة  إنالمعتمدة و المصدر للمؤشرات المتوفرة و  بيان الدوريةو من المهم 

 المؤشر غير متوفر و مطلوب توفيره يرجى إن كانو فالمرجو بيان ذلك في المالحظات و اإلضافات.  

 لمطلوبة له و المصدر المحتمل.ا كذلك بيان الدورية

 الجهوية والمحلية اإلحصاءات لتطوير عامة مقترحات: ثالثال القسم

و كل ما من  الجهوية والمحلية اإلحصاءات لتطوير مقترحات عامةتقديم لللبلدية  هذا القسم يفتح المجال

و بعد ذلك تختم االستمارة ببيان هوية شأنه أن يفيد في مجال اإلحصائيات لمصلحة الجماعات المحلية. 

 للمجيب و وسائل االتصال به لغاية التثبت و التأكد من البيانات.

 

 

 

 


