
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقرير موجز عن وضع السجل املدني يف اليمن

1 6 من  صفحة



  :نظرة عامة على وضع السجل املدني يف اليمن 
ة                 يمثل   دورة الحياتي السجل المدني أهمية آبيرة نظرا ألنه الجهة المعنية بتسجيل آافة مواطني الجمهورية وفقا لل

صية      ة الشخ ل فالبطاق يالد للطف هادة الم دار ش ن إص داء م واطن ابت زواج   للم ي ال ق واقعت ذلك توثي ة وآ و العائلي

 .والطالق وانتهاء بإصدار شهادة الوفاة
 بـيـان البند

سليم نظرا لمجموعة من            في السجل المدني      وخالل السنوات المنصرمة لم يتم ضبط جانب التسجيل        شكل ال  بال
ر              منهاالعوامل   شكل آبي ة ب المصلحة خالل   إال ان  التناقض في بيانات المواطنين وتدنى جانب اإلحصاءات الحيوي

دني     سجل الم ديث ال شروع تح الل م ن خ دني م سجل الم ديث ال ى تح ل عل ي العم دأت ف د ب رة  ق سنوات األخي ال
ة الشخصية                       ي للبطاق ات اقتصر العمل في اإلصدار اآلل شحة اإلمكان  واإلصدار اآللي للبطاقة الشخصية ونظرا ل

ذين     وظلت عملية قيد وتسجيل المواليد     يالد              تتم يدويا للمواطنين ال ى شهادة الم ات الحصول عل دمون بطلب  من   يتق
ة                         ذه الوثيق ى ه د حاجة األب للحصول عل تم عن ذا الجانب او ت ة ه ديهم بأهمي المواطنين الذين ترتفع نسبة الوعي ل

اد يكون                   ة والوضع يك ة معين ل جه ر لطفلة نظرا لطلبها من قب دني           أآث سجل الم اقي واقعات ال شهادة  ( سوء في ب
 ) . وثيقة الطالق– الزواج  وثيقة–الوفاة 

 
 - : اليمينتقييم الوضع احلايل للسجل املدني 

سجل           تسجيل واقعات السجل المدني من    تعد مشكلة عدم     ة وال  المشاآل الكبيرة التي تواجه مصلحة األحوال المدني
سجيل الم                         المدني د وت دني في مجال قي سجل الم انون ال ل ق د  وتبرز جوانب الضعف األساسية في عدم تفعي والي

د والواقعات األخرى                         سجيل الموالي د وت ة لقي دم وجود استراتيجة وطني ة  نظرا لع اة (وباقي الواقعات الحيوي  -وف
اب جانب االتصال         )  طالق –زواج   ذلك غي وخصوصا في المناطق النائية التي تنعدم فيها الخدمات األساسية وآ

شديد في               التوعوي بأهمية ذلك مضافا لذلك النقص الكبير في القدرات ل           نقص ال دني نظرا لل سجل الم ادر ال دى آ
ة                                 نظم الحديث ا ينبغي ان يكون و عدم استخدام ال ا لم امهم وفق نهم من أداء مه ا يمك ل وبم دريب والتأهي جانب الت

ى آل من             ةالمحو سب  ا عل نعكس إيجاب  لتسهيل هذا الجانب واالستفادة المثلى من مخرجات السجل المدني والتي ت
ل واألب واأل رة الطف رز  م واألس اول اب يتم تن الي س الل الت ن خ ستقبال وم را وم ام حاض شكل ع وطن ب  وال

 -:الجوانب
  اجلانب التنظيمي-:   أوال 

 .تنظيميًا بوزارة الداخلية    والسجل المدنيمصلحة األحوال المدنيةترتبط  -
 -:على مستوى المرآز الرئيسي  -

دني تمارس مصلحة األحوال المدنية     رع من          مه والسجل الم ة يتف ا من خالل مجموعة من اإلدارات العام امه
 . مجموعة من اإلدارات  ، يندرج تحت آل إدارة مجموعة من األقسام والمختصين امة آل إدارة ع

روع   - ستوى الف ى م روع  -:عل ن الف ة م ا مجموع رتبط به ة (ي ات )إدارات عام ي المحافظ ا  ف درج تحته تن
 .المديرياتمكاتب األحوال المدنية في 

 -:لسجل املدني للوضع احلايل ل ثانيا  موجز

 

دني  

 وثائق السجل المدني

سجل الم ائق ال م وث ري إصدار معظ يالد (يج هادة م اة –ش هادة وف ة – ش  بطاق
ا ال تراعي         )  وثيقة طالق   - وثيقة زواج  -عائلية ة معظمه ات يدوي ذا بآلي ا ه ى يومن إل

ات و   ة البيان ستندية ودق دورة الم المة ال اس مان ترابطه ات ض الي فمخرج  وبالت
ة          ر دقيق ا غي ا            اإلحصاءات الحيوية منه دء بإصدارها الي  والعمل يجري لغرض الب

 .لغرض ضبط جانب اإلحصاءات الحيوية
ة      - صية اآللي ة الشخ ي للبطاق دار اآلل يمن اإلص دأت ال ) 2D Barcode(ب

 التطوير والحوسبة  .2000بالرقم الوطني منذ منتصف العام 
رار             -  يتم استخدام نظام البصمة في عملية البحث والمقارنة المرآزية لمنع تك
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ا - د حالي سي ويوج ز رئي ي و)23( مرآ ز إصدار آل ع )20(مرآ ز تجمي مرآ
الي     ن إجم ديريات م ي الم ات ف ة   333بيان ي الجمهوري شرة ف ة منت  مديري

ا ال      ري حالي دة ويج بكة واح من ش ا ض ة جميعه ديثها   مرتبط ى تح ل عل عم
اقي  ذلك ب ة وآ شريحة الذآي ة بال ى للبطاق ال باإلصدار االل ا لالنتق وتطويره

دني  سجل الم ائق ال يالد (وث هادة م اة –ش هادة وف ة زواج – ش ة – وثيق  وثيق
الق املة      ) ط ات ش دة بيان وين قاع ق تك ا يحق ة وبم كان الجمهوري ة  س لكاف
سكان دا      لل م أه ن اه د م ة واح سنوات القادم الل ال صاءات   خ ة اإلح فها دق
 .الحيوية

 
 
 

 



   الربط الفين لشبكة املعلومات احلاليةآلية: ثالثا 
  للبطاقة الشخصية الشكل التالي يبين آليات العمل وتبادل المعلومات حيث يجري اإلصدار اآللي

 

 المرآز الرئيسي

مرآز تجميع بيانات 
 )مديرية(

مرآز تجميع بيانات 
 )مديرية(

 إطار في أساسيمرآز 
 المحافظة

ترتبط به آافة مراآز تجميع البيانات 
حاليا يقدم خدمة في المحافظة 

البطاقة الشخصية وسيناط به تقديم 
آافة الخدمات المعلوماتية 
واإلحصائية للسجل المدني في 

بط به آافة محافظات الجمهورية وهو تتر
 سيناط به تقديم موطن قاعدة البيانات و

ت المعلوماتية واإلحصائية للسجل الخدما
حافظة المدني لمختلف جهات الدولة ال يقدم خدمة جمع البيانات 

لخاصة بالبطاقة الشخصية ا
وسيناط به جمع البيانات 
الخاصة  بوثائق السجل المدني  

 .في المديريات 
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 مينموجز الصعوبات واملعوقات اليت تواجه السجل املدني الي 
م وبالتعاون مع 2007من خالل نتائج المسح الميداني لواقع السجل المدني في اليمن والذي تم تنفيذه خالل العام 

 -: فإن ابرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه السجل المدني تتلخص بما يلي فمنظمة اليونيسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العمل املستقبليآليات 
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دني ويجري                  قط سجل الم يم وضع ال عت المصلحة شوطا جيدا خالل السنتين المنصرمتين  حيث تم استكمال تقي
ا من                       دني حيث يجري العمل فيه حاليا إعداد اإلستراتيجية الوطنية لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل الم

ورا     ي تط دني اليمن سجل الم شهد ال ة وسي ة والدولي الخبرات المحلي ل ب ق   قب ة لتحقي وام القادم الل األع ا خ ملموس
 -:األهداف الرئيسية التالية 

 .إنشاء قاعدة بيانات أساسية للسكان .1
واطن                   بالرقم الوطني والشريحة  إصدار بطاقة أليه     .2 ات األساسية للم ستوعب البيان سعة ت ة وب  الذآية شاملة العالمات الحيوي

ه آمر         ات اإلنتخابي ة والبيان ات                   وبيانات الواقعات الحيوي ة يمكن إضافة البيان ة اإللكتروني ى  وبحسب تطور الحكوم ة أول حل
ة خاصة  ة وإصدار بطاق ه الحكومي ي معامالت واطن ف ا الم ي يحتاجه ات الت ا من البيان ة وغيره صحية والبنكي ة وال الوظيفي

 .باألجانب المقيمين في اليمن
 .م 2004سب تعداد أسرة ح) 2.800.000(تفعيل اإلقبال على البطاقة العائلية باستهداف  .3
 .تفعيل اإلقبال على شهادة الميالد وإصدارها بالرقم الوطني مجانًا  .4
 .تحديث السجل المدني من خالل تنظيم األرشيف اليدوي على مستوى الجمهورية وإدخال بيانات الواقعات الحيوية آليًا  .5
ديريا      .6 ات والم ستوى المحافظ ى م اني عل ية والمب ة األساس ال البني تكمال أعم دمات   اس أمين خ سكانية وت ة ال ت ذات الكثاف

 .الكهرباء واالتصاالت والمياه 
 .اإلسهام الفعال في خطط التنمية من خالل تزويد الحكومة بالبيانات اإلحصائية المختلفة  .7


