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.Iمقدمة
فسجالت الحالة . ٌعتبر نظام الحالة المدنٌة دعامة أساسٌة فً بناء قواعد المجتمع من الناحٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة

المدنٌة تتضمن وثائق و حاالت تتعلق بالفرد من ٌوم والدته وزواجه و طالقه و ما ٌنجبه من أوالد و حتى وفاته، و نظرا ألهمٌة الحالة 

المدنٌة و أثرها فً الحٌاة الٌومٌة لؤلشخاص فإن األخطاء التً قد تشوب وثائق الحالة المدنٌة من شؤنها إحداث آثار فً مختلف 

المجاالت تمتد من حٌاة األفراد إلى السٌاسة التنموٌة للدولة ككل مرورا باألثر المباشر الناجم عن تلك األخطاء على مستوى مرفق 

:القضاء و هو ما تم تفصٌله فً المبحثٌن األتٌٌن

القضاء مجال في المدنية الحالة وثائق في المادية األخطاء آثار :األول المبحث1)

  قضائً قزار بًٕجب إال حذاركّ نّ ٌجٕس فال َسٍاٌ أٔ خطأ ٔثٍقت ححزٌز فً بًٓايّ قٍايّ أثُاء انًذٍَت انحانت ضابظ ٌزحكب عُذيا
  نٕكٍم انًباشز اإلشزاف ححج ٔحذار ضبظ أيٍٍ طزف يٍ حسٍز انًذٍَت انحانت يصهحت بانًحكًت حٕجذ ٔ إداري، حصحٍح أٔ

 انًذٍَت انحانت سجالث فً األفزاد حسجٍم ،كًهفاث نألفزاد انًذٍَت بانحانت انًصهحت ْذِ حخخض ، يساعذٌّ أحذ أٔ انجًٕٓرٌت
  بًصهحت انًكهف انضبظ أيٍٍ ٌخهقى بحٍث ، انشٔاج أٔ انٕفاة أٔ بانًٍالد األيز حعهق سٕاء ٔانقضائٍت اإلدارٌت فٍٓا بًا ٔانخصحٍحاث

  بشأٌ االسخقبال أٌاو خالل انٍُابت إنى انٕاردة انطهباث أٔ  يباشزة انًعًُ يٍ أٔ انٍُابت بزٌذ طزٌق عٍ انٕاردة انطهباث انًذٍَت انحانت
حى  ٔقذ.نهقإٌَ ٔفقا يعانجخٓا قبم انًذٍَت انحانت سجم فً انطهباث ْذِ ٔحسجم ،انٕفاة انشٔاج أٔ انًٍالد، شٓادة فً ٔارد خطأ حصحٍح

اإلقهًًٍ فً حصحٍح األخطاء انٕاردة فً ٔثائق انحانت انًذٍَت إنى جًٍع أَحاء انٕطٍ يٍ خالل إعطاء اخخصاص االخخصاص حٕسٍع 

، 47نهًادحٍٍ طبقا انًٕاطٍ ٔطًُ نكافت يحاكى انجًٕٓرٌت ٔ رؤساء انًحاكى بٓذف انقضاء عهى ظاْزة األخطاء ٔ حخفٍف األعباء عٍ 

.انًذٍَتانًخعهق بانحانت  70/20انًعذل ٔ انًخًى نأليز  17/03يٍ انقإٌَ  49



 لألخطاء اإلداري التصحٌح :األول المطلب

المدنٌة الحالة وثائق فً المادٌة

 52 ،51 المادتٌن بموجب الجمهورٌة لوكٌل ٌجوز

 تلقاء من البٌان تصحٌح المدنٌة الحالة قانون من

 ضابط من أو المصلحة، صاحب من بطلب و نفسه

 إلى األمر توجٌه القانون منحه و المدنٌة، الحالة

 هامش على التصحٌح لتسجٌل المدنٌة الحالة ضابط

 الذي القضائً للمجلس ثانٌة نسخة وترسل العقد

 المراد الوثٌقة ٌتضمن الذي العقد من نسخة ٌحتوي

 من األصلٌة النسخة على الحفاظ مع تصحٌحها،

 تسوجب التً األخطاء و بالمحكمة، التصحٌح

 ال التً البسٌطة األخطاء هً اإلداري التصحٌح

.الوثٌقة جوهر تغٌر

 فً المادٌة لألخطاء القضائً التصحٌح :الثانً المطلب

المدنٌة الحالة وثائق

 تصحٌح محل تكون التً هً للحقٌقة المخالفة البٌانات أو النقص نإ

 شخص أي أو المعنً طلب على بناءا التصحٌح هذا ٌكون و قضائً،

 من عرٌضة على بناءا إما و ، الجمهورٌة وكٌل إلى مصلحة له

 لهذا مخول هو لما طبقا المحكمة رئٌس إلى ٌوجهها الجمهورٌة وكٌل

 خاللها من ٌطلب المدنٌة، الحالة قانون من 49 المادة بموجب األخٌر

 بٌانا ٌكون أن على الوثٌقة شاب الذي النقص أو الخطؤ تصحٌح

 فً الخطؤ والدٌه، أسماء المعنً، لقب فً كالخطؤ فٌها، جوهرٌا

 المدنٌة الحالة عقود بتصحٌح المحكمة رئٌس ٌختص و المٌالد تارٌخ

 أو المحلٌة، األوضاع ضمن بالخارج المحررة بالجزائرٌٌن الخاصة

 الجمهورٌة وكٌل على و قنصلً، أو دبلوماسً بمركز المقٌدة تلك

 تحتفظ التً الخارجٌة الشإون لوزارة مباشرة التصحٌح أحكام ارسال

 على العمل أو العقود تسجٌل بغرض السجالت من الثانً باألصل

 العقود بخصوص أما.العقد هوامش على بتصحٌحها علٌها التؤشٌر

 أجنبً قضائً حكم بموجب المدنٌة الحالة سجالت فً المسجلة

 محكمة أي من التنفٌذٌة بالصٌغة الحكم ٌمهر أن لتنفٌذها فٌشترط

.المدنٌة الحالة قانون من 108 للمادة طبقا الوطنً بالتراب



 

األخرى المجاالت مختلف مستوى على المدنٌة الحالة وثائق فً المادٌة األخطاء آثار :الثانً المبحث2)

 وعلى جهة من المواطن على كذلك تإثر فإنها ، القضاء مجال فً المدنٌة الحالة وثائق فً المادٌة األخطاء عن المترتبة اآلثار عن فضال

:ٌؤتً ما خالل من تفصٌله تم ما هو و أخرى جهة من المإسسات و اإلدارات عمل

آثار األخطاء المادٌة فً وثائق الحالة المدنٌة على الموطن: المطلب األول
 القضائٌة الجهات اختصاص بتوسٌع الموطن على البٌروقراطٌة اإلجراءات وتخفٌف العمومٌة الخدمة تحسٌن بغرض الدولة مجهودات رغم

 األخطاء لحجم نظرا و ذلك مع و ،اإللكترونً بالطرٌق التصحٌح إمكانٌة  وتكرٌس التصحٌح، طلبات فً النظر فً الوطنً التراب عبر

:خالل من ذلك و األخٌر هذا كاهل إثقال شؤنه من ذلك فإن تراكمها و المدنٌة الحالة وثائق على الواردة

 األمر ٌتعلق حٌن و اإلستعجال حاالت فً خاصة وثائقهم فً مادٌة أخطاء بسبب حاجاتهم قضاء فً المواطنٌن  على الفرصة تفوٌت•

 بالنسبة األمر هو كما المعنٌة، الجهات أمام الموطنٌن ملفات إٌداء آجال انقضاء إلى تصحٌحه و الخطؤ وجود ٌإدي أٌن محددة بآجال

 الحٌاة تمس التً األمثلة من غٌرها و سفر، جواز إعداد للسفر، التؤشٌرة ملف إٌداع ، االمتحانات و المسابقات و الجامعات، فً للتسجٌل

.للجزائرٌٌن الٌومٌة

  الفرٌضة تحرٌر ٌعطل مما المدنٌة الحالة وثائق فً أخطاء لوجود المٌراث، فً كالحق حقوقهم بعض استٌفاء  فً المواطنٌن عرقلة•

.بالمورث الخاصة

 اسخصذارْى دٌٔ ححٕل انخً انضزٔرٌت ٔثائقٓى فً خطأ بسبب انخقاضً فً حقٓى نًًارست انقضاء إنى انهجٕء فً انًٕاطٍٍُ عزقهت•

.غٍزْا ٔ انشٔاج عقٕد انفزائض، كانٕكاالث، انخقاضً فً حقٓى إلثباث أساسٍت نًسخُذاث

 فً اإلثبات صعوبة من عنه ٌترتب ما و وثائقهم، فً الواردة األخطاء تصحٌح إجراءات فً للخوض تفادٌا التعاقد فً المواطنٌن حزاخً•

.الوصاٌا الهبات، العقار، بٌع كعقود القضاء، على المطروحة المسائل بعض

 الخطؤ تصحٌح ملف لتشكٌل الضرورٌة الوثائق مختلف الستخراج االنتظار عناء و اإلدارات مختلف بٌن التنقل تكالٌف المواطنٌن تحمٌل•

  .تعنٌهم التً المدنٌة الحالة وثائق فً الوارد المادي



المؤسسات و اإلدارات على المدنٌة الحالة وثائق فً المادٌة األخطاء آثار :الثانً المطلب

 إدارة بوجود مرتبط التكنولوجً التطور مساٌرة و المعٌشة نوعٌة تحسٌن و قطاعاتها تطوٌر و التنمٌة مجال فً الدولة وجهة إن

 اإلدارات عمل على سلبا تإثر قد ألنها المادٌة، األخطاء من سلٌمة عنها الصادرة الوثائق تكون بدقة، المواطنٌن حالة تعكس إلكترونٌة

  : فً تؤثٌرها ٌتجلى و عامة بصفة المإسسات و

 آلً سجل بإنشاء السٌما المدنٌة الحالة رقمنه و بعصرنة المواطن من تقرٌبها و العمومٌة الخدمة إصالح فً الدولة فكرة عرقلة•

 التصدٌق تكرٌس و ، 14/08 القانون بموجب 2014 سنة المشرع أدخلها التً التعدٌالت خالل من الداخلٌة بوزارة المدنٌة للحالة

 المدنٌة الحالة وثائق من نسخ بإصدار المتعلق 15/03 التنفٌذي المرسوم بموجب المدنٌة الحالة لوثائق اإللكترونً النسخ و

.اإللكترونٌٌن التصدٌق و للتوقٌع العامة للقواعد المحدد 04-15 القانون و اإللكترونٌة، بالطرٌقة

 القصرٌة األوامر و باإلدانة الصادرة الجزائٌة األحكام السٌما القضائٌة الجهات عن الصادرة األحكام و األوامر بعض تنفٌذ عرقلة•

 هو و الصحٌحة، هوٌته من التحقق دون تحول مٌالده بعقد مادٌة أخطاء وجود علٌه التنفٌذ عند ٌثبت شخص مواجهة فً الصادرة

.بعمل باإللزام الصادرة القضائٌة األحكام و التنفٌذٌة السندات تنفٌذ أثناء الصادرة األومر بعض بخصوص مثال األمر نفس

 بهم الخاصة المدنٌة الحالة بوثائق الواردة المادٌة األخطاء تصحٌح إجراءات إلى اللجوء األشخاص من تفادٌا االستثمار عرقلة•

.المالٌة المإسسات نشاط و الوطنً االقتصاد تنمٌة ٌعرقل مما االقتصادٌة، و البنكٌة المإسسات أمام منهم المطلوبة

 قدرة دون تحول التً و المدنٌة الحالة بوثائق الواردة األخطاء بسب األشخاص حالة عن دقٌقة إحصائٌات على الحصول عرقلة•

 الشغل االجتماعٌة، الخدمات السكن، مثل القطاعات جمٌع فً مواطنٌها باحتٌاجات ٌلم تنموي منهج إرساء على مإسساتها و الدولة

. غٌرها و

  و المالٌة المإسسات مختلف لفائدة مواجهتهم فً القائمة المستحقات و الدٌون تسدٌد من للتهرب األشخاص لبعض المجال فتح•

.العام المال تحصٌل دون ٌحول مما االجتماعً، الضمان هٌئات البنوك، و الضرائب إدارة مثل العمومٌة اإلدارات



الخاتمة

 كل بجمع ٌتعلق كونه مجتمع ألي األساسٌة الركٌزة هو المدنٌة الحالة نظام بؤن القول ٌمكن ختاما

 مراجعة إلى ٌحتاج فهو لذا وفاته غاٌة إلى والدته منذ باإلنسان اللصٌقة والقانونٌة الطبٌعٌة الصفات

 إطار فً عنهم الصادرة بالوثائق الواردة األخطاء تفادي على والسهر إطاره فً العاملٌن كل ومراقبة

 للتغٌٌرات مواكبتها و المدنٌة الحالة تطور دون تحول التً و عنها المترتبة لآلثار تفادٌا مهامهم ممارسة

.العالم ٌشهدها التً المستمرة


