
فً ظل سٌادة كثرة الطلبات والتطلعات وتزاٌد ’ لحٌاة وأفرزت مشكالت فً شتى المٌادٌنشهد مجتمعنا تؽٌرات عمٌقة وتطور سرٌع وتحوالت واسعة النطاق عقدت ا 

 حٌث.المستوٌاتفً قلب البحث عن أنظمة جدٌدة لنماذج النمو والتنمٌة على كافة ’ لهذا أصبح عصرنة وتحدٌث الدولة ومؤسساتها عالمٌا, االحتٌاجات فً مجاالت واسعة

ونظرا ألهمٌة مصلحة الحالة . ً للفرد داخل المجتمع بصفة عامة وداخل األسرة بصفة خاصةتمخض هذا التنقٌب فً مٌالد نظام للحالة المدنٌة ٌنظم التواجد الشرع

  اإلقتصادٌةمكانة ودور هذه المصلحة فً التنمٌة  تحدبدأضحى ’ اعات اإلستراتٌجٌة التابعة للدولةالمدنٌة فً دوالٌب مؤسسات الخدمات العمومٌة للجماعات المحلٌة والقط

عن مساهمتها التً ترتقً إلى درجة محرك  ناهٌك.منهاجوهرٌة البد  مسألة.سواءحد  وفً أي سٌاسة تتوخى الرفع من الفاعلٌة العامة للبالد والمجتمع على واإلجتماعٌة

.    أساسً فً أي بحث أو دراسة علمٌة 

ملموسا لعددها اإلجمالً ضمن الجماعات المحلٌة والمؤسسات العمومٌة  تطورا’وجودهاسنوات  وفً هذا اإلطار تظهر المؤشرات المتعلقة بمصلحة الحالة المدنٌة خالل

فً المصالح وٌعزى هذا التطور وٌتأكد هذا الحضور الملموس فً اإلدارة المركزٌة و’ منتشرة على ربوع أقطار الدولة 1541فإن عدد المصالح وصل إلى هكذا.للدولة

زاٌد أساسا وكنتٌجة حتمٌة لتزاٌد عدد البلدٌات ومن خالل كثرة الطلب المت, على مستوى القنصلٌات التابعة لها سواء المصالح الداخلٌة على مستوى الملحقات أو الخارجٌة

.لخدماتها

تبع وتعقب مراحل فبواسطة نظامها اإلداري الذي ٌحضا باهتمام شعوب العالم بأسره ٌتم ت’ ٌومٌة تعتبر الحالة المدنٌة مصلحة عمومٌة هامة وحٌوٌة فً حٌاة المواطن ال

الحالة  إن.وطالقات التً تطرأ على حالته المدنٌة من زواج على أهم األحداث الممٌزة لحٌاته من الوالدة حتى الوفاة وكل التؽٌر اعتمادا’المجتمعوجود كل فرد من أفراد 

ذه الفكرة من عٌة وقواعد تنظٌمٌة فحسب بل هً ذاكرة األسر والشعوب بكل ما تحمله هالمدنٌة لٌست فقط هٌاكل إدارٌة ووسائل وتجهٌزات وموظفٌن ونصوص تشرٌ

.لعالقتها المباشرة بكٌان األمة ووجودها نظرا’معانً

بجمٌع المعلومات والمعطٌات دون توفر مصلحة كالحالة المدنٌة بإمكانها تزوٌد الدولة ومؤسساتها  لقد أضحت جل المٌادٌن ؼٌر قادرة على السٌر قدما بكٌفٌة            

.إلخ.....واإلدارٌة الصحٌة’اإلجتماعٌة’ اإلقتصادٌةاإلحصائٌة التً قد تدعوا إلٌها الحاجة فً مختلؾ المجاالت 

أساسٌة للنمو الطبٌعً للسكان والذي ٌدخل (الوالدات والوفٌات)ٌةاإلحصائٌة المجمعة من جراء تسجٌل الوقائع الحٌوٌة فً الحالة المدن تعتبرالبٌانات’نهائٌة وكحوصة

التعلٌمً  المستوى,الجنس’ به من خصائص كالسن وماتتصؾ(الزواج والطالق)على الدور الفعال الذي تلعبه الحوادث األخرى زٌادة,السكانٌةضمن الدراسات 

المدنٌة تلعب دورا هام فً رسم السٌاسات والتخطٌط فً  وعلٌه ٌمكن القول أنا المعطٌات اإلحصائٌة التً توفرها مصلحة الحالة. اإلجتماعٌةإلخ فً الدراسات ......المهنة

ختلؾ نواحً الحٌاة فإن التسجٌل الحٌوي ٌوفر وثائق بالؽة األهمٌة ألفراد المجتمع فً م إخرىومن ناحٌة ’ مجال السكان للوصول إلى تنمٌة مستدامة فً جل المٌادٌن

.الٌومٌة



ذلك ال ٌمنع  فإن,العمومٌةوإذا كان هذا الوضع ٌؤشر إلى تحول هام داخل المجتمع واإلدارة , ت التً تعرفها الساحة الوطنٌةتحتل قضٌة نظام الحالة المدنٌة اإلداري الٌوم حٌزا هاما فً النقاشا

الواقع اإلحصائً للحالة المدنٌة ال زال بعٌدا عن مستوى  ٌواكبهاناهٌك أن كل محاوالت اإلصالح لم ’ اتبأن الواقع اإلحصائً للحالة المدنٌة ال زال بعٌدا عن مستوى التطلع اإلعتراؾمن 

ومٌة وفً لٌبقى إهمال الموارد البشرٌة الحلقة المفقودة فً تحسٌن الخدمة العم’ واقع تؽٌٌر األذهان واألفكار لدى المواطنٌن والمسؤولٌن ٌواكبهاناهٌك أن كل محاوالت اإلصالح لم ’ التطلعات 

.النظام اإلحصائً

سٌكون تؽٌٌر جذري  فهل.والتنظٌمٌةالشروع فٌه وصدور النصوص التشرٌعٌة  بعد’المدنٌةالة ٌحمل فً ثناٌاها بعض المخاوؾ عن المحتوى الحقٌقً لتحدٌث وعصرنة الح, مما ٌطرح تساؤل

.وتفرغ نصوصه من محتواها تعٌقهبعٌد كل البعد عن التنظٌمات التً ’ بوضع قانون حقٌقً وشامل جدٌر بها..لحال تسٌر المصلحة 

ٌة  ضعٌفة ومرٌضة إن صح التعبٌر ل من خالل هذا العمل الكشؾ عن معظم العراقٌل الكامنة وراء حالة مدنالمشاكل عدٌدة ومتنوعة ال ٌمكن حصرها فً عنصر أو عنصرٌن لذلك سنحاو

.التً أحدثتها تلك المشاكل وؼٌرها واإلنعكاساتوالوقوؾ على التأثٌرات 

ءلماذا الحالة المدنٌة والخدمات المتاحة للمواطن والدولة على حد سوا: ٌمكن طرح التساؤل الجوهري التالً’ ذكره ماسبقوتأسٌسا على 

:على النحو التالً نجملها,الموضوعها طبٌعة وتتمحور إشكالٌة هذه الدراسة فً عدة تساؤالت واستفهامات فرعٌة تثٌر

أنه ٌتعدى ذلكهل ٌقتصر دور الحالة المدنٌة فً تسجٌل الحوادث الدٌمقراطٌة فقط أم  -1

.بمعنى آخر ما دور مصلحة الحالة المدنٌة’  إحصائٌاتهاال سٌما  ماهً حاجة التصرٌح عن الحوادث الدٌمؽرافٌة فً مصلحة الحالة المدنٌة -2

.فً أهمٌتها ودورها أي هل تعامل إحصاءات الحالة المدنٌة مثلها مثل الحوادث الدٌمؽرافٌة’ به النظام اإلداري ٌحضىالذي  اإلهتمامبنفس  ٌحضىهل النظام اإلحصائً للحالة المدنٌة  -3

.و األسباب المختلفة التً أثرت على عالقة المصلحة بالمواطن  العوالملوماهً ’  ٌا ترى ماهً المشاكل التً تعٌق السٌر الحسن لمصلحة الحالة المدنٌة -4

البحث الخاصة بالدٌوان الوطنً ارٌة من ناحٌة وبالدور الهام من وراء تسجٌل اإلحصاءات فً استمارات هل المجتمع على علم بأهمٌة تصرٌح الحوادث وتذوٌنها فً السجالت اإلد -5

.لإلحصائٌات من ناحٌة أخرى

.لنهوض بعملها مستقبالماهً التحدٌات التً تواجه إحصائٌات الحالة المدنٌة وسبل تطوٌرها وا-6

ولخدمة ومساندة برامج وخطط التنمٌة ٌانات اإلحصائٌة للحالة المدنٌة الالزمة للبحوث والدراسات العلمٌة واقع المنظومة اإلحصائٌة الجزائرٌة فً استكشاؾ وتحلٌل ومواءمة الب ماهو -7

.المستدامة والحكم الراشد

ولماذا الدعوة إلى , المدنٌةأي ما هً محاوالت اإلصالح التً بادرت إلٌها الدولة فً مجال الحالة ’ ط فٌها المواطنأي استراتٌجٌة إصالحٌة انتهجتها الجزائر لمعالجة األزمات التً ٌتخب -8

تم التروٌج عن كافة العملٌات فً أوساط المجتمع فً  وهل,المدنٌةوهل هً كافٌة لتحسن سٌر مصلحة الحالة , ولماذا الدعوة إلى ذلك,وهل هً كافٌة لتحسن سٌر مصلحة الحالة المدنٌة ’ذلك 

’الوقت المناسب وبالكٌفٌة المناسبة



هذا  ومن.والسلوكٌات واإلتجاهاتوبمختلؾ المعارؾ واآلراء ,أفراد من كافة الشرائح  وهم’وبالمجتمعتتمحور أهمٌة هذه الدراسة فً اهتمامنا بمصلحة هامة 

ضال مساهمة هذه المصلحة فً الحٌاة الٌومٌة ودورها فً البحث والتنمٌة ف ومدى’المدنٌةاالهمٌة فً تقوٌم مدى معرفتهم للدور المزدوج لمصلحة الحالة  تكمن’المنطلق

هاما  موضوؼاإضافة إلى أن هده الدراسة تتناول . المعرفة فً تنمٌة المجتمع والبالد رهذها عن أهمٌتها فً بناء ثقافة إدارٌة وإحصائٌة لدى أوسع الشرائح الستتم

الضروري بلوغ منتهاه ثمة فالدراسة الراهنة تمثل خطوة هامة على طرٌق طوٌل وشائك نرى من  ومن.بهلجانب هام فً حٌاة الفرد الرتباطها العمٌق  ةتتصدىوملموسا 

.من قبل الباحثٌن والدراسٌن

.نضام الحالة المدنٌة ورقمنةمن الموطن  اإلضارةوتقرٌب مدى وعً وثقافة المجتمع وفً نفس الوقت مدى معرفته لمشروع اإلصالح  نقٌٌمكما تهدؾ إلى 

توافقً ومشاركة فعالة وإتصالتعرٌؾ مصلحة الحالة المدنٌة من المواطن لضمان عالقة قوٌة . 

.دمة المتاحةتعرٌؾ المواطن بالمصلحة وبأدوارها وبأهم محاوالت اإلصالح لتحسن الخ.

.تشكل األسس العقائدٌة والقانونٌة لنضام الحالة المدنٌة اللتًاإللمام بالنصوص السٌاسٌة التشرٌعٌة التنظٌمٌة والتقنٌة .

.تتخبط فٌها المصلحة وتعٌق سٌرها اللتًالوقوؾ على أهم المشاكل واإلكراهات .

.توعٌة المواطن وتثقٌفه حتى ٌتسلح بسالح ٌجعله قادرا على السٌر قدما.

بشكل عملً تمخض عن الشروع فً محاوالت إلصالح اإلدارة الجزائرٌة  اإلهتماموتحت ترجمة هذا , لقد أدركت الحكومة فً وقت متأخر ضرورة تحسٌن ذلك         

وهذا دلٌل على وجود , تود المواطنٌن والعمل على إعداد البرامج الالزمة لتوفٌر أجود الخدمااو باألحرى إلصالح اإلصالحات التً أنٌط بها مسؤولٌة تلبٌة طلبات حش

إال أنها لم تعً بعد لثقل المسؤولٌة , متعاملٌهاجاتها وتوطٌد عالقتها مع نفس الوقت استوعبت مصلحة الحالة المدنٌة الحاجة الملحة لتحسٌن مخر وفً.مستواهاخلل على 

ٌدٌن منها ال سٌما الباحثٌن منها والطلب المتزاٌد علٌها من طرؾ كافة مستخدمً البٌانات والمستف الموكلة إلٌها وأهمٌة المعلومات اإلحصائٌة للحالة المدنٌة المنبثقة

 راجع ألهمٌة اعتماد الخطط العامة والخطط التنفٌذٌة الخاصة بها على وذلك,الخاصقطاع ومختلؾ األجهزة القائمة على التخطٌط فً الجهات الحكومٌة ومؤسسات ال

المعلومات اإلحصائٌة 

ت مصادر جمع البٌانات تلك الجهات توفٌرها دون الرجوع إلى مصلحة الحالة المدنٌة مهما تعددالشاملة والدقٌقة والموثوقة و اآلنٌة والموضوعٌة و التً ال تستطٌع 

ٌعكس نظرتها الدونٌة والبسٌطة للنظام  الالمباالتن الدولة ومؤسساته لهذه األهمٌة لم ٌكن على مستوى عالً وٌشوبه نوع م إستٌعابإال ان وعً وإدراك و . اإلحصائٌة

اإلحصائً



تعرٌف ضباط الحالة المدنٌة:     

إلٌهم مهمة تلقً  المدنٌة نجده ٌضفً صفة ضباط الحالة المدنٌة على أشخاص معنٌٌن تستندبالرجوع إلى نص المادتٌن االولى والثانٌة من قانون الحالة         

فوض هم كل من رئٌس المجلس الشعبً البلدي ونوابه والموظؾ البلدي الذي ٌ وهؤالء.معٌنة التصرٌحات بالوالدات والوفاة وتحرٌر عقود الزواج وتسجٌلها فً سجالت

ا نصت علٌه اكز القنصلٌة ورؤساء البعثات المشرفون على دائرة قنصلٌة وهذا وفق ملهذا الؽرض على المستوى الوطنً أما فً الخارج فهم كل من رؤساء المر

.المتضمن لقانون الحالة المدنٌة 70/20:من أمر رقم 01المادة

     * اختصاصات ضباط الحالة المدنٌة: وهنا نمٌز بٌن اختصاصٌن:

.اختصاص نوعً واختصاص إقلٌمً

    * اختصاص النوعً لضباط الحالة المدنٌة: بمقتضى هذا اإلختصاص ٌكون كل رؤساء المجالس البلدٌة بصفتهم ضباطا للحالة المدنٌة مكلفون بالقٌام بما ٌلً:

.تلقً التصرٌحات بالوالدات وتسجٌلها معدة لذلك -

.تحرٌر وتسجٌل عقود الزواج وفقا ألحكام القانون -

.كتلقً التصرٌح بالوفاة وتسجٌلها فً سجالت الحالة المدنٌة المعدة لذل -

.السهر على الحفاظ ورعاٌة السجالت المستعملة -

    *اإلختصاص اإلقلٌمً:  وٌتحدد هذا اإلختصاص وفق دائرة بلدٌاتهم فهم وفق اإلختصاص اإلقلٌمً محولون سلطة تلقً وتسجٌل وثائق الحالة المدنٌة وتحرٌر عقود 

.الزواج والوفاة التً تقع داخل نطاقهم اإلقلٌمً

.زائٌةٌرتكبون أخطاء وهنا ٌكونون إما محل متابعة مدنٌة وإما محل متابعة جوتجدر اإلشارة إلى أن ضباط الحالة المدنٌة عند قٌامهم لوظائفهم قد      

.من قانون الحالة المدنٌة 29النصوص المنظمة لسجالت الحالة المدنٌة وفق نص المادة فالمتابعة المدنٌة تكون عند ارتكابهم لخطأ أو إهمال أو لعدم احترام

:ثالث أنواع من سجالت الحالة المدنٌة وهً 19/12/1970ولقد أوجب قانون الحالة المدنٌة الصادر فً     

.سجل تقٌد فٌه كافة الوالدات والقرارات القضائٌة المتعلقة للوالدة وهو:المٌالدسجل وثائق  - 1    

.ةوهو سجل تقٌد فٌه كافة الوفٌات والقرارات القضائٌة المتعلقة بالوفا: سجل وثائق الوفاة–2  

.لزواج واألحكام المتعلقة بالطالقتسجل أو تقٌد فٌه كافة عقود الزواج والقرارات القضائٌة المتعلقة با: سجل وثائق عقود الزواج -3  



وأشارت ’ والوثائق التً ٌقدمها األطراؾ إلى ضباط الحالة المدنٌة’ ستنداتمن قانون الحالة المدنٌة هً األخرى نصا ٌنظم كٌفٌة إٌداع وحفظ الم 10ولقد تضمنت المادة  

وذلك بعد أن ٌكون ’ .وإنما تلحق بالسجالت التً ترسل إلى كتابات الضبط بالمجالس القضائٌة, لدٌاتإلى أن هذه الوثائق والمستندات ال تبقى مع السجالت التً تحتفظ بالب

:على العموم قد أشر علٌها كل من ضابط الحالة المدنٌة والمعنً وفً هذه المستندات

.من قانون الحالة المدنٌة 75و 740منصوص فً المادة  ماهوإثبات حالة الزوجٌن وفق  -     

.شهادة اإلذن بالزواج التً ٌطلب تقدٌمها من أفراد الجٌش ورجال الدرك -     

.ع.م 11مستند إثبات أهلٌة األجنبً إلبراز عقد الزواج وفق المادة -     

ودراسة ما إذا كان باإلمكان ’ مهاوثائق رسمٌة لها من القوة بحٌث ٌلزم معرفة كٌفٌة افتتاحها و اختتا ونظرا ألهمٌة هذه السجالت فً الحٌاة المدنٌة لإلنسان باعتبارها    

.علٌها ومكان إٌداعها وكٌفٌة إنشاء السجالت المفقودة او المتلفة اإلطالع

:افتتاح واختتام السجالت–1

من نفس     القانون جاءت و أثبتت بعض االشخاص الذٌن بإمكانهم  23ؼٌر ان المادة, وإن علنٌة السجالت تتحقق بتسلٌم نسخ او ملخصات عنها: فتتاح السجالتا* 

:على سجالت الحالة المدنٌة وهم كل من اإلطالع

.المعلومات النواب العامون ووكالئهم وهذا للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل-       

.الوالة ورؤساء الدوائر والسماح لها بالقٌام ببعض العملٌات اإلدارٌة -       

.اإلدارات التً تحدد بموجب مرسوم -       

.منهم للقٌام بمراقبة هذه السجالت مراقبة سنوٌةمن قانون الحالة المدنٌة سمحت للجهات القضائٌة و القضاة المندوبٌن  24 كذلك المادة

:ها من مكانها باستثناء حالتٌنلألشخاص المذكورٌن أعاله ٌكون فً مكان وجود السجالت بحٌث ٌمنع نقل باإلطالعوتجدر اإلشارة إلى أن السماح      

.علٌها اإلطالعحالة صدور قرار ٌأمر بنقلها من أجل  -       

.حالة طلب النٌابة العامة من أجل إجراء المراقبة السنوٌة -       



:ضمن صحتها ومن هذه اإلجراءاتلقد أحاط القانون سجالت الحالة المدنٌة بإجراءات شكلٌة معٌنة حتى ٌ

فً السجل ووجوب تأشٌر رئٌس المحكمة علٌها  السجالت إال بعد ترقٌم جمٌع صفحاتها ترقٌما تسلسلٌا إلى آخر الصفحةأنه ال ٌجوز لضباط الحالة المدنٌة ان ٌسجلوا أو ٌقٌدوا شٌئا ما فً  -    

البلدٌة التً  وإسمالتً ٌستعمل فٌها وعدد الصفحات التً تضمنتها هذه السجالت  والسنة’فٌهانوع الوثائق التً تسجل وبعدها ٌحرر هذا االخٌر محضرا بافتتاحها بصفة رسمٌة بحٌث ٌذكر فٌه 

.ستستعملها

من ضابط الحالة المدنٌة واالطراؾ وإذا كان البد من شطب فٌجب ان ٌشار إلٌه فً الهامش وٌصادق علٌه كل ’ وجوب عدم الشطب او ترك أي بٌاض أو محو أو اختصار أو أي رمز -  

.المعنٌة

*اختتام السجالت: عند نهاٌة كل سنة ٌوقؾ التسجٌل فً سجالت الحالة المدنٌة بصفة نهائٌة تماما من قبل ضابط الحالة المدنٌة, وذلك فً نهاٌة الٌوم الواحد والثالثٌن من شهر دٌسمبر من 

:العام الجاري وفق إجراءات معٌنة 

لً القضائً خالل شهر على األكثر دى نسختٌها فً محفوظات البلدٌة وترسل النسخة األخرى كتابة ضبط المحٌحرر محضرا باختتامها ٌتضمن عدد الوثائق المدونة على السجل تودع إح  

.من ختمها

*اإلطالع على السجالت ونقلها: 

.ر اعوان الدولة المؤهلٌن لهذا الؽرضالمباشر على السجالت والجداول السنوٌة والعشرٌة من قبل األشخاص ؼٌ اإلطالعٌمنع : من قانون الحالة المدنٌة على أنه 22تنص المادة 

.على محفوظات البلدٌة اإلطالعفهً تخضع للقواعد التً تنظم ’ على السجالت التً ترجع إلى أكثر من مائة سنة اإلطالعإال أن   

.ابة قضائٌة ورقابة إدارٌةكما ال ٌفوتنا اإلشارة إلى أن ضباط الحالة المدنٌة ٌخضعون إلى رق  

.ام بنفسه بمراقبة سجالت الحالة المدنٌة أو عن طرٌق ممثلٌهفأما الرقابة القضائٌة فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب الع

.فً حال الحكم علٌه بعقوبة جزائٌة إلى تقدٌر الوالً الذي ٌوقؾ ضباط الحالة المدنٌة عن ممارسة مهامهم وإستناداأما الرقابة اإلدارٌة فإنها مخولة لوزٌر الداخلٌة 

: سجالت الحالة المدنٌة

داخل اإلطار اإلداري او  وفاتةوقعت والدته أو زواجه أو ’ ق الحالة المدنٌة المتعلقة بوالدة وزواج ووفاة كل شخصسجالت الحالة المدنٌة هً السجالت التً تثبت وتسجل فٌها جمٌع الوثائ

المرحلة الممتدة بٌن والدة اإلنسان إلى وفاتهتقٌد وتدون فٌها كل التعدٌالت والتؽٌرات الطارئة او الذي تطرأ فً  كما.بلدٌةاإلقلٌمً ألٌة 

.إستعمالهاشروع فً جٌة أوجب القانون ان ترقم صفحاتها وٌؤشر علٌها رئٌس المحكمة قبل الونظرا لما لهذه السجالت من صفة المستندات الرسمٌة ولما لها من ح   



:نموذج من األسباب الواردة فً سجالت الحالة المدنٌة

   على مستوى المستشفٌات:

.الموالٌد الجدد*

.والتحرٌر فً شهادات الوضع على مستوى المستشفٌات والعٌادات الخاصة اإلستقبالاعوان  -

.ترجمة البٌانات من اللؽة الفرنسٌة إلى العربٌة فً شهادات الوضع -

.إٌصال وتسجٌل الموالٌد فً آجالها القانونٌة -

.نفس األسباب تنطبق على الوفٌات -

.تحرٌر شهادات المعاٌنة  -

  على مستوى البلدٌة:

:  من: المثالمن اللؽة الفرنسٌة إلى العربٌة على سبٌل  1976ضؾ إلى ذلك التعرٌب المشرع فً سنة ’ سبب الترجمة معظم األخطاء من تأسٌس قانون الحالة المدنٌة إلى ؼاٌة تعدٌله كانت 

.أبوإلى  بوومن –ابن إلى  بن

العشرٌة السوداء 2000إلى ؼاٌة  1990 مابٌنالفترة -

.دم الوقوع فً األخطاءلتحرٌر على مستوى مصلحة الموالٌد الجدد صعوبات كبٌرة فً تحرٌرها لعنماذج شهادات الوضع الؽٌر مدونة باللؽة الالتٌنٌة لذلك وجد أعوان ا-

.مع المشرع الجزائري أما الفترة األخٌرة نجد معظم األخطاء فً تؽٌر األسماء لعدم تطابقها

:سبٌل المثالعلى 

إسم أمازٌؽً من 300مع العلم أن الشرع الجزائري حدد كٌفٌة التسمٌة ووضع’ ال من حٌث الشرع وال من حٌث العرؾ’جل المواطنٌن فً الفترة األخٌرة ٌطلقون أسماء ؼربٌة على مجتمعنا -

.جنس ذكر وأنثى

(.االخطاء التً تقع سهوا) العنصر البشري-

.مستشفى وعٌادة خاصة11استقبال ’حجم العمل على سبٌل المثال بلدٌة قسنطٌنة  -

.26206/ 2020عدد الموالٌد فً عام -     

2020/5833عدد الوفٌات فً عام  -     

.2020/2991عدد الزواج فً عام -  



.قاعدة البٌانات على مستوى وزارة الداخلٌة   - 

: وثائق الحالة المدنٌة 

 ماٌسمىشرعٌا بٌنهما وهذا  إرتباطابشخص آخر  اإلرتباطته حٌا وخالل مراحل عٌشه قد ٌفصل ٌمر اإلنسان خالل حٌاته عبر مراحل طبٌعٌة ثالث ، فحٌاته تبدأ بوالد

وكل . الموت وبعد وقت معٌن ٌتؽلب اإلنسان على أمره فتنشأ حالة جدٌدة محزنة تسمى. أبناء وقد ٌحصل أٌضا طالق بٌن الزوجٌن فٌنفصال  ٌنشأعنهبعقد الزواج والذي 

لذا . األول منه فلقد جاء قانون الحالة المدنٌة لتنظٌم الوالدة وهذا ظاهر فً الفصل . إٌجاد نظام قانونً ٌنظمها  بالمشروعإلىهذه األوضاع التً ٌمر بها اإلنسان دفعت 

.اإلجتماعٌة، نظرا ألهمٌة كل منها فً حٌاتنا إنفرادٌستوجب منا دراسة كل وثٌقة على 

 

:وثٌقة الوالدة -*

وٌعتبر عقد الزواج .الوفاة  مابعدنسان خالل حٌاته من زواج ،وما ترتب عن هذا األخٌر من أثار إلى ٌشتمل قانون األسرة علة أهم القواعد القانونٌة المتضمنة لحالة اإل 

التً تمنحها لضابط الحالة المدنٌة والموثقٌن الذٌن  والعوقوباتوقواعد تنظٌم كٌفٌة تسجٌله ، فً هذا الحالة أهم مواضٌع قانون األسرة لذا خصة المشروع بشروط صحة 

.ٌقومون بتدوٌنه

قواعد التً تتعلق بالحالة على تحرٌر عقد الزواج والبٌانات التً ٌجب أن ٌشملها العقد ،ومن ال ٌسهرونةوبالمقابل ، نجد قانون الحالة المدنٌة قد تضمن األشخاص الذٌن 

.سنة من النساء ال ٌجوز له إبرام عقد الزواج 16سنة من الرجال و 18على أن كل شخص لم ٌبلػ :  02المدنٌة وتضمنها مشروع قانون األسرة ما نصت علٌه المادة 

 

: قانون الحالة المدنٌة وعالقته بقانون العقوبات  -4

ن مؤسسات إدارٌة تابعة حماٌة كل من سجالت وثائق الحالة المدنٌة باعتبارها مستندات صادرة متظهٌر هذه العالقة من حالل الروابط الموجودة بٌنهما كل هذا من أجل 

:للدولة وتظهر هذه الروابط فً كل من 

 

:مجال الحفاظ على سجالت ووثائق الحالة المدنٌة وحماٌتها *

 05تجعالن عقوبة  159و  158دنٌة من جهة أخرى تنص المادتان تنص على حفظ ووصاٌة سجالت الحالة المدنٌة منوطان بضباط الحالة الم 21إلى  18فالمادة 

.الضبط  أو ٌنزع عمدا أوراقا أو سجالت موجودة فً المحفوظات أو إحدى كتابات أوٌبددأو ٌشوه  منٌتلؾسنوات لكل 10سنوات إلى 



:مجال تلقً عقود الزواج ومهلة التصرٌح بالوالدة والوفاة *

لحالة المدنٌة خالل خمسة أٌام من الوالدة و إال من قانون الحالة المدنٌة على أنهٌتم التصرٌح بالموالٌد لدى ضابط ا 79/77/61فٌما ٌخص هذه المسألة ، نصت المواد 

من قانون العقوبات 442فرضت عقوبة حسب نص المادة 

: مجال حماٌة اللقب من التعدي علٌه وانتحاله*

من قانون العقوبات على أن كل من  249-248-247وهنا نصت كل من المواد 

دج  5000إلى  500ٌنتحل لقب عائلة فً وثٌقة رسمٌة ٌعاقب بؽرامة من 

*فً حالة الوضع: تقوم الطبٌبة أو القابلة بتحرٌر شهادة الوضع باللؽة الفرنسٌة وتسلمها إلى مكتب القبول حٌث ٌتم تحرٌر اإلعالن عن الوضع المرسل إلٌنا باللؽة 

فً  والالمباالتالمستوى محدود ) اصة ومن حٌث األعوان المكلفٌن فً ؼالب المستشفٌات وخاصة المستشفٌات الخ( الترجمة)ومن هنا تقع األخطاء المادٌة ’ العربٌة

.إرسال الموالٌد الجدد وفً ؼالب األحٌان نجد صعوبات كبٌرة فً تحرٌر العقود وذلك للتأخر فً( تحرٌر البٌانات 

*العنصر البشري:

:وذلك لعدة عوامل منها, األخطاء المادٌة التً تقع سهوا

.نقص العمال األكفاء على مستوى البلدٌة*     

.الوسائل المادٌة ؼٌر متوفرة*     

ع العلم      والعٌادات الخاصة التً تستقبل مواطنٌن من جل الوالٌات المجاورة م  والكم العدد الهائل للموالٌد الجدد وذلك بسبب كثرة المستشفٌات     , حجم العمل *     

.أنه ٌوجد بلدٌات مجاورة لم تستقبل وال حالة والدة   

.الوضعٌة الكارثٌة التً ٌعٌشها الموظؾ على مستوى المكاتب*     

*أما األخطاء منذ أن نشأت الحالة المدنٌة إلى ؼاٌة 1976 فجل األخطاء كانت بسبب الترجمة من اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة’على سبٌل المثال:الواعر- لعور 

.)LAOUAR (

. ( LASHAB( لصحاب *لصحب- لسهب –

: مثال, ثرةتعرٌب سجالت الحالة المدنٌة والذي أدى إلى خلق عدة أخطاء مادٌة وبك’ والمتضمن 1976إلى ؼاٌة صدور األمر الرئاسً فً سنة -

   - معظم األلقاب الجزائرٌة تبدأ ب: بن أو بو , ونظرا للتعرٌب أصبحت األلقاب المعربة تبدأ ب:  ابن أو ابو .



المستعملة فً تلك الفترة مما أدى إلى كثرة طلبات  معظم العقود ؼٌر محررة باللؽة الالتٌنٌة وذلك راجع إلى شهادة الوضع 2000إلى  1990أما فً الفترة الممتدة من -
. التصحٌح المقدمة إلى السٌد وكٌل الجمهورٌة 

وفً الفترة األخٌرة فنجد أخطاء فً الجنس وذلك راجع لتشابه األسماء بٌن الذكور و اإلناث على سبٌل المثال: رٌان- هزار.


