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 :مقدمة
ات       دة جه ين ع رة ب ي االردن مبعث وي ف صاء الحي دني واالح سجيل الم ة الت ت عملي آان

اني           1921دولة عام   وآانت هذه العملية عند تأسيس ال      رة النفوس العثم ,  من مسؤولية دائ
اريخ            صادر بت اني ال ة    1330أغسطس   /13استنادا الى قانون النفوس العثم د  ,  هجري وبع

سجيل         ن ت سؤولة ع ت م ث آان صحة حي ين وزارة ال ة ب بحت موزع ك اص د ذل  الموالي
سجيل              سية مسؤولة عن ت شرعية والكن زوا والوفيات بينما آانت المحاآم ال ج والطالق   ال

واطن المسيحي                شرعية والم فكان المواطن المسلم يسجل زواجه او طالقه في المحكمة ال
سية  ات الكن ام الجه وي , ام سؤولة عن االحصاء الحي رة االحصاءات فكانت م ا دائ , ام

 .ودائرة الجوازات عن البطاقات الشخصية وجوازات السفر 
ا و     دد واجباته ة وتع شاط الدول االت ن وع مج رع    ان تن سؤولياتها وتف ا وم شعب مهامه ت

شائها     ولى إن ي تت ة الت ق العام ق المراف ن طري راد ع دمها لألف ي تق دمات الت صنوف الخ
ة     صائية حيوي ات إح يم ومعلوم ات تنظ ى عملي اج إل سليم يحت يط ال ا والن التخط وإدارته

 من  دقيقة تمكن الدولة من معرفة عدد السكان ومعدالت النمو ومراآز التجمعات السكانية           
صادية               ة االقت صادية لتحقيق التنمي اجل توزيع الخدمات وإنشاء المشاريع اإلنتاجية واالقت
رة وموزعة     واالجتماعية والثقافية وحيث آانت هذه اإلحصاءات وعناصر التخطيط مبعث
د                   ا ونتيجة لإلحساس المتزاي ائق الخاصة به على عدة جهات تتولى إدارتها وإصدار الوث

ذه      ى                للدولة لتطوير ه رزت الحاجة إل د ب شكل أفضل فق ا ب الخدمات والتخطيط إلظهاره
ذا                ة له ة واحدة تكون قاعدة حقيقي ا محصورة بجه جمع هذه العناصر وجعل أمر متابعته
رة                   شاء دائ رة إن رزت فك التخطيط وتكون بياناتها جاهزة تحت تصرفها في أي وقت فقد ب

م    لذلك صدر وتحقيقا , المدنية لتقوم بجميع هذه المهام ألحوال  ل ة رق قانون االحوال المدني
ذه                       1966 لسنة   32 ا ه اط به ة ان رة االحوال المدني ستقلة سماها دائ رة م ذي اوجد دائ  وال

ام           , المسؤوليات جميعها وربطها بوزير الداخلية     ام بالمه ستطيع القي ولكن هذه الدائرة لم ت
ذا الو            د صدور       المطلوبة منها اال جزئيا بسبب ظروف تلك الفترة واستمر ه  ضع حتى بع

 . 1973لسنة  34 رقم  جديد لالحوال المدنيةقانون
ا        1977استقرت االمور في المنطقة عام       دائرة فعلي ر هو         فبدأ عمل ال ان التحدي الكبي وآ

ي     م ف ي تحدث له ة الت ات الحيوي اتهم والواقع ة بيان ق آاف دنيًا وتوثي واطنين م سجيل الم ت
ائق المتع       ذا                سجالت الدائرة ، واصدار الوث ات ولتحقيق ه ذه البيان ى ه ادًا عل ا اعتم ة به لق

دأت                  رة، حيث ب سكانية الكبي الهدف قامت الدائرة بإنشاء مكاتبها لتغطي آافة التجمعات ال
ة ،وشكلت اللجان وتعاونت                ) 39(عملها من خالل     ع محافظات المملك ًا غطت جمي مكتب

د فيها مكاتب للدائرة في ذلك      المناطق النائية التي ال يوج    وخاصة في   مع الحكام االداريين    
سجيلهم                     ة رسمية لت اد آلي ة واعتم ائق ثبوتي ون وث ذين ال يحمل الوقت لتسجيل المواطنين ال

 .مدنيًا
اع   نسبة تسجيل المواطنين       ونتيجة لهذه الجهود اخذت      دائرة        في االرتف دى ال  واصبح ل

ذه   ايضا  واجهت  ة  ولكن الدائر من البيانات والمعلومات لمواطني المملكة،      مقبول  آم   في ه
ان                         ا ، حيث آ تفادة منه ة االس ة وآيفي ة المعلوم المرحلة تحديًا جديدًا تمثل في جودة و دق
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ام      ذ ع بة من و الحوس دائرة نح ت ال دي اتجه ذا التح ة ه دأت 1983     ولمواجه ث ب  حي
ة    ذه المرحل تمرت ه د اس ي، و ق ب اآلل ى الحاس واطن عل ات الم زين بيان ة تخ مرحل

ا و ام   بايجابياته صف ع ى منت لبياتها حت ة  1997 س ذه المرحل ازت ه رة   ،وامت دمج دائ ب
رة    سمى دائ دة وتحت م رة واح صبح دائ ة لت وال المدني رة االح ع دائ ة م وازات العام الج

وهو عبارة عن رمز    : بظهور الرقم الوطني   و 1988االحوال المدنية والجوازات في عام      
ي   رقمي يتكون من عشرة خانات يتم استحداثه مع ادخ         , ال آل فرد جديد الى الحاسب االل

ه    1992-3-15وقد بدأ بتدوينه على الوثائق الصادرة للمواطنين اعتبارا من            واضيفت الي
دقيق   د حقق    check digitخانة واحدة تسمى خانة الت ا     وق وطني المزاي رقم ال استخدام ال

 :التالية 
ماء او المعلومات الشخصية   للفرد الواحد رقم واحد حتى لو تطابقت االس      ف : عدم التكرار 

 .وان ال يحمل نفس الرقم اآثر من مواطن واحد , االخرى مع االفراد االخرين 
و تغيرت الب      ف : عدم التغيير  ر حتى ول وطني ال يتغيي الفرد حامل     الرقم ال ات الخاصة ب يان

 .  بسبب ما سيترتب على الرقم الوطني من حقوق والتزامات الرقم 
ة االستعمال     د استرجاعها                  : سهولة ودق ك في تخزين المعلومات في الحاسب او عن وذل

 .بدال من استعمال االسماء والحروف 
ه                : توحيد جهة التعامل   د للرجوع الي د المعتم اذ يكون الرقم الوطني للفرد هو الرقم الوحي

ات        ع المعلوم ى جمي صول عل ة الح وفر امكاني ا ي ه مم ستخدمة ل ات الم ع الجه ي جمي ف
 .لدى الجهات المختلفة الخاصة بالفرد 

شمولية  ة وبغض النظر عن  : ال سية االردني ل الجن ل من يحم وطني لك رقم ال نح ال اي م
دوائر والمؤسسات من خالل                 ع ال ل جمي واطن من قب مكان اقامته وان يتم التعامل مع الم

 .الرقم الوطني مما يسهل عليها الحصول على البيانات وتدقيقها والتحقق من صحتها 
ذلك ان سهولة استخدام الرقم الوطني ومنحه للمواطنيين يتم بطريقة سلسة            : اريةاالستمر

  .بمنحه لجميع المواطنين اوال باول وبسيطة مما يبررويعزز الدافع باالستمرار
اه في                      ذي انجزن ى العمل الحاسوبي ال دوي ال وآان هذا الرقم اساس التحول من العمل الي

دا        1996عام   ال ال ة اعم ا             فاصبحت آاف ا تصدر حاسوبيا مم صادرة عنه ائق ال ئرة والوث
م     تتطلب تطوير القانون ليتناسب مع الواقع الجديد حيث صدر            انون رق سنة   9الق  2001 ل

والذي اعتمد فيه سجل الحاسب االلي آسجل شامل لكافة السجالت التي نص عليها قانون           
دني وسجل الو               سجل الم ا آال خ وادخل   ...اقعات   االحوال والتي تعمل الدائرة من خالله ال

ي      ت ف دائرة صالحيات آان ل ال ا تخوي ديالت منه ن التع ددا م انون ع ذا الق ى نص ه عل
ة التي اصبحت من اختصاص                 االساس من صالحيات القضاء    التصحيح  في اسم العائل
دائرة     ي ال شكيلها ف م ت ة ت ام  . لجن ي ع ات     2001وف ة البيان ي دق ة ف سبب الثق ضا وب  اي
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 الهيكل التنظيمي واالنتشار الجغرافي للدائرة

ديرها             دائرة االحوال المدنية والجوازات مؤسسة حكومية ترتبط بمعالي وزير الداخلية وي
دراء    ا م رتبط بهم ساعدين وي ه م ام يعاون دير ع ه  م ا لجن نهم جميع ون م إدارات يتك

ـة              " لجنـة التخطيط "تسمى ة واالجـراءات الالزم ـى وضـع الخطـط االداري شـرف عل وت
 .لتيسيـر أعمـال الدائـرة وتطويرها واالشراف على تنفيذها 

 :في المرآز  وهي االدارات  من جهة أما المهام التنفيذية فيقوم بها
ة    ادارة الشؤ , ادارة شؤون الموظفين       ة      , ون االداري شؤون المالي شؤون   , ادارة ال ادارة ال

ة  دريب , القانوني وير االداري والت ي , ادارة التط ب االل ة , ادارة الحاس ادارة الرقاب
 والتفتيش الداخلي 

م تفويضه بجزء                  : ومن جهة اخرى المديريات      دير ت ة يراسها م ففي آل محافظة مديري
ذه المكاتب     , له عددا من المكاتب      آبير من صالحيات المدير العام ويتبع        غ عدد ه وقد بل

ام التي حددها        74  مكتبا موزعة في آافة انحاء المملكة الداء الخدمات المختلفة وفق المه
 .   القانون 

 
انوني   اما   ة والتعليمات                   االطار الق ى عدد من االنظم شمل باالضافة ال دائرة في  لعمل ال

 :القوانين التالية 
 . وتعديالته 1954لسنه ) 6 ( قانون الجنسية رقم 
 .  وتعديالته2001لسنه ) 9(قانون االحوال المدنية رقم  
 . وتعديالته2003لسنه ) 5(قانون جوازات السفر رقم  
 . وتعديالته2001لسنة ) 34(قانون االنتخابات لمجلس النواب رقم  

 المهام والواجبات المحددة بحسب التشريعات.أ
شاء           تسجيل البيانات الخاصة باال    .1 ة لكل أسرة وإن ر عائل ة واصدار دفت سر األردني

 .رقم وطني لكل مواطن اردني
ا حدثت          .2 واطنين اينم ة للم اة، زواج،  ( تسجيل وتخزين الواقعات الحيوي والدة، وف

 . واصدار الشهادات الخاصة لكل منها) طالق
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دار      .3 ة واص ل المملك دثت داخ ب اذا ح ة لالجان ات الحيوي زين الواقع سجيل وتخ ت
 .ادات الخاصه لكل منهاالشه

 .إصدار وتجديد جواز السفر العادي  .4
 إصدار جوازات السفر المؤقتة البناء الضفة الغربية .5
 .اصدار جوازات السفر المؤقتة ألبناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة .6
 .اصدار بطاقة االقامة المؤقتة ألبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة .7
 .  الشخصية للمواطنينإصدار البطاقات .8
ى  .9 ة عل دائرة االنتخابي م ال ة وتثبيت اس داد الجداول االنتخابي اخبين واع سجيل الن ت

 .البطاقة الشخصية
وبية الخاصة  .10 رامج الحاس سجالت والب ائق وال ات والوث اذج الطلب داد نم اع

 .بأعمال الدائرة
 :مهام وواجبات أخرى

ات والمعلومات       التنسيق والتعاون مع الدوائر والمؤسسات الرسمي        .1 وفير البيان ة وت
 . الالزمه الداء اعمالها

ل                    .2 ا من قب تفادة منه دائرة لالس ال ال ة بأعم توفير المعلومات واالحصائيات المتعلق
 .المخططين والدارسين

 .توفير فرص التدريب لطلبة المعاهد والجامعات في الدائرة .3
ارير    .4 داد التق ي اع ساهمة ف مية والم ان الرس ي اللج تراك ف صادرة االش سنوية ال ال

 .اللجنة الوطنية للسكان، واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها:  عنها مثل
 :خدمات الدائرة

 .اصدار الرقم الوطني .1
واطنين   .2 ة للم ات الحيوي سجيل الواقع الق ( ت اة، زواج، ط دار ) والدة، وف واص

 . الشهادات الخاصة بكل منها
ة          .3 ى أرض المملك اة،  ( تسجيل الواقعات الحيوية لألجانب التي تحدث عل والدة، وف

 . واصدار الشهادات الخاصة بكل منها) زواج، طالق 
 .تسجيل قرارات  قيد الوالدة والوفاة واصدار الشهادات الخاصة بكل منها .4
 . صرف الشهادات لواقعات حيوية مسجلة سابقًا .5
 .الزواج باللغة االنجليزية / الوفاة/اصدار شهادات الوالدة  .6
 . وصورة القيد الفردي/اصدار صورة القيد العائلي  .7
 ).اول مرة (تسجيل االسر االردنية بالسجل المدني  .8
 .تسجيل االسر االردنية بالسجل المدني وذلك بالفصل عن قيود مدنية .9
 .بدل فاقد/ بدل تالف / تجديد / اصدار دفاتر عائلة  اول مرة  .10
 .بدل فاقد/بدل تالف/ تجديد /  الشخصية  اول مرة اصدار البطاقة .11
 . االضافة على دفتر العائلة/ التصحيح  .12
 .نقل القيد المدني وتغيير مكان االقامة .13
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 .بدل فاقد/بدل تالف/تجديد/اصدار جواز السفر العادي الول مرة .14
 . اصدار جوازات السفر المؤقتة  للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية .15
 .ت السفر المؤقتة البناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكةاصدار جوازا .16
 .اصدار بطاقات االقامة المؤقتة البناء قطاع غزه المقيمين على أرض المملكة .17
 .اصدار جوازات السفر المؤقتة بقرار من رئيس الوزراء .18
 .اصدار جوازات السفر للمستثمرين .19
 .التمديد على جواز السفر/ اإلضافة .20
 . طالب وثيقة السفر االضطراريةقانونيه جنسيه .21
 .اصدار شهادات الجنسيه األردنية .22
 . التخلي عن الجنسيه األردنية .23
 .استعاده الجنسيه األردنية .24
 .تصديق صور الوثائق الصادرة عن الدائرة .25
 . تسجيل الناخبين .26
 . اعداد الجداول االنتخابية .27
 .تثبيت اسم الدائرة االنتخابية على البطاقة الشخصية .28
 .قرارات بتصحيح اسم العائلة، واسم المولود غير الشرعي، واسم اللقيطاصدار ال .29
 .اعداد االحصائيات المختلفة المتعلقة بأعمال الدائرة وتزويد الجهات التي تطلبها .30

 
 
 

 :وتعمل الدائرة على تحقيق مايلي 
 .التسجيل المدني لالسر االردنية وانشاء الرقم الوطني لكل مواطن اردني .1
صاء الحي .2 ات    االح دثت والواقع ا ح ي اينم واطن االردن ة للم ات الحيوي وي للواقع

 .الحيوية لالجنبي التي تحدث على ارض المملكة
 .توثيق الجنسية لألردنيين .3
 .تسهيل مرور االردنيين عبر العالم .4
 .مساعدة المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية و نشر الديمقراطية .5
سير        المحافظة على حقوق المواطنين و مكتسب      .6 اتهم باصدار وثائق آمنه لهم تكفل تي

 .شؤون حياتهم اليومية
 .تقديم خدمات الدائرة للمواطنين بأقل جهد و تكلفة و أقصر وقت .7
ر ومؤسسات    .8 ع دوائ ربط م صلح لل ة ت املة ودقيق ات ش دة بيان وير قاع شاء وتط ان

 . الدولة وذلك من اجل اتمام مشروع الحكومة االلكترونية
 
 

 :هاالعدادات التقني



 
 

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 LEASEDLINE( ترتبط جميع مكاتب الدائرة بشبكة حاسوبية بواسطة خطوط اتصال       
ان                      )  شبكة الموجود في عم ذه ال سية في مرآز ادارة ه ادارة (مع اجهزة الحاسوب الرئي

ي     شاشات                ,) الحاسب االل ات من خالل عدد من المستخدمين لل ة ادخال البيان تم عملي وت
ديريات و      اليغ من            , المكاتب   الطرفية في االدارات والم ات والتب دائرة البيان حيث تتلقى ال

ا مباشرة                  تم ادخاله ة وي خالل مكاتبها المنتشرة في المملكة او من خالل السفارات االردني
ه              م تخزين د      , الى الحاسب االلي ليتم معالجتها واصدار الوثائق بناء على ما ت ك فلق ومع ذل

ا النظام الحاسوبي ليعمل بنظام       وتر     ORACLE 10 Gطورن زة الكمبي ستخدم اجه وي
 .  ORACLE 7الشخصية بدال من النظام الحالي الذي يعمل بالشاشات الطرفية 

ة من نظام االحوال                      ى استخالص االحصاءات الحيوي درة عل دائرة الق دى ال آما اصبح ل
اون   , المدنية ووفق طلب المؤسسات والدوائر االخرى        سيق والتع ولهذا الغرض قمنا بالتن

ع صند ال االحصائية م ى االعم ا عل ددا من موظفين ا ع سكان ودربن دة لل م المتح وق االم
م     ن الك صائية م رات االح ات والمؤش تخالص البيان ريعة  الس ة وس رق دقيق وير ط وتط

 .الهائل من المعلومات المخزنة لدى الدائرة والتي تم تجميعها طيلة السنوات الماضية 
ا       ات التخطيط او االمن او              آما يمكننا النظام من استخدام البيان ام سواء لغاي خ  ....ت الخ ال

ات  م , من الطلب ه اس ق علي دائرة اطل ا خاصا بال ا نظام ة طورن ذه الغاي رة (وله ة دائ بواب
وازات  ة والج وال المدني ى  ) CSPD PORTALاالح ن الحصول عل دوائر م ن ال يمك

 .البيانات وفق حاجتها وضمن المسموح لها وبشكل مباشر وآني 
 

 :ات والتحديات الصعوب
تسعى دائرة األحوال المدنية والجوازات في المملكة األردنية الهاشمية إلى تحقيق أهم                 

واطنين                ة سواء للم سجيل الواقعات الحيوي دني وت سجيل الم ل بالت أهداف وجودها والمتمث
ن        ة وم دوث الواقع ة ح ن لحظ ة وم ى ارض المملك ين عل ب المقيم ين أو األجان األردني

صاد اتالم ذه الواقع ا ه ي جهته دث ف ي تح ة , ر الت دائرة بأهمي ان ال سبب أيم ك ب وذل
ا      ن خالله ا م ن التوصل إليه ي يمك رات الت تخداماتها والمؤش ة واس صاءات الحيوي اإلح

ة في مختلف المجاالت                دورها آمصدر      , والتي تقيس مدى تقدم وتطور المملك دًا ل وتأآي
صائيات     ات واإلح ذه المعلوم سي له ذ رئي د نف تخدام    نا فق ز اس شر وتعزي شروع ن م

ين             اإلحصاءات الحيوية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبمشارآة آافة المعني
شة   وقد عقدت عدة ندوات وورش عمل       من الجهات الرسمية والتطوعية      ات   لمناق شر  آلي ن

ات التي ت           ووتعزيز استخدام اإلحصاءات الحيوية      م إعدادها والمعيق واجه  الجداول التي ت
ل          ن قب تخدامها م ديها واس وفرة ل صائيات المت ات واإلح ودة المعلوم ضمان ج دائرة ل ال

 .العاملين في مجال التخطيط السكاني 
ى                  ولقد        دائرة للوصول ال ات ال ال بيان تبين أن هناك عدة معيقات تقف حائال دون اآتم

 :احصاءات حيوية مثالية ومن اهمها 
غ            عدم التبليغ عن بعض الواقعات       سبة التبلي اوالتأخر في التبليغ عنها  بالرغم من ارتفاع ن

بشكل عام وخاصة اذا تم مقارنته بمراحل سابقة من عمر الدائرة مما يؤشرالى تحسن في      
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ه               ة والدت التبليغ عن واقع ام ب ل القي ل قب اة لطف ة الوف ة حدوث واقع ذه    وفي حال ه في ه فإن
غ            اء المصلحة في التبلي ك النتف الحالة ال يتم التبليغ عن واقعة الوالدة وال واقعة الوفاة وذل

 .في آلتا الحالتين
 

دائرة تتلقي التبليغات من                   ومن االسباب المؤدية الى التأخر في التبليغ عن الواقعات ان ال
غ دون ا           غ         المواطن صاحب العالقة وتعطيه االولوية في التبلي ك بضرورة تبلي رن ذل ن تق

ى                     ة للحصول عل ى حجب مصادر مهم ضا ال الجهة المشرفة على الواقعة ويؤدي ذلك اي
 .المعلومات عن الدائرة

ة                     والدة التي تحدث في بداي ومن المعيقات ايضا قيام البعض بترحيل نسبة من واقعات ال
 .إلى شهر آانون أول من العام السابق) في شهر آانون ثاني( العام 

ل سنة                       غ بهدف اآساب الطف ر من تبلي ى أآث قد يسلك المواطن سلوآًا ملتويًا بحصوله عل
ذا                   د ه سبة من موالي ل ن ام بترحي انون أول من الع د شهر آ دراسية وهذا يؤثر على موالي

 .من العام السابق) شهر آانون ثاني( الشهر للشهر الذي يسبقه 
ك لوجود       آذلك هناك نسبة وهي قليلة حيث ال يتم التبليغ   اة وذل والدة والوف  عن واقعات ال

 .خالفات أسرية أو ألسباب الجهل والفقر التي تعاني منها بعض األسر
 :أما الجانب االجرائي والقانوني والذي يتعلق بالدائرة فيتمثل بما يلي

ا سيحصر                   .1 ة مم واطن صاحب العالق ى الم ا عل إعتماد الدائرة في توثيق معلوماته
 .رة على المواطن فقطمصادر معلومات الدائ

غ متدرجة                  .2 ين بحيث تكون مسؤولية التبلي رتب القانون المبلغين حسب تسلسل مع
ات من المسؤولية المباشرة                   ذه الفئ حسب التسلسل الوارد في القانون، مما حرم ه

 .وأعفاها من دورها ضمنيًا
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شرف                     .3 ا التي ت ة وغيره دائرة والمؤسسات الطبي ين ال وات اتصال ب عدم وجود قن
 . هذه الواقعات مما أدى إلى عدم الرقابة على التباليغ المقدمة إلى الدائرةعلى

تم   دائرة حيث ي وبية لل رامج الحاس ساندة للب رامج م د ب ه ال يوج ة فإن ة الفني ا من الناحي أم
 .التخزين األولي لهذه الواقعات بعيدًا عن برامج الدائرة المعتمدة ويتم التدقيق من خاللها

 
 
 


