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           المحاور

والتحديات الواقع المدنية الحالة إحصائيات بيانات تجميع1.

  اإلحصائية البطاقات استغالل مع بالتوازي مدنية تطبيقة  استغالل2.

المدنية؟ الحالة إلحصائيات وحيد كمصدر مدنية تطبيقة استغالل3.



تجميع بيانات إحصائيات الحالة المدنية الواقع والتحديات

االيجابيات    

استجابة المنظومة الحالية لمتطلبات المؤشرات الديمغرافية على •

مستوى الجمع واإلنتاج والنشر  

تجاوب البلديات مع المعهد رغم محدودية الموارد البشرية لديها •

خاصة بعد الثورة

هناك تغطية شاملة لتسجيل الوقائع الحيوية•

قابلية المنظومة الحالية للتطور حسب التقنيات الحديثة•



تجميع بيانات إحصائيات الحالة المدنية الواقع والتحديات

السلبيات          

عدم إرسال بطاقات اإلحصاء في اآلجال المحددة •

عدم االستيفاء الكلي للبيانات المطلوبة في االستمارات•

سوء تنظيم البطاقات اإلحصائية حسب عدد الرسم•

نقص في بعض الرسوم •

عدم تطابق العدد الجملي للرسوم المسجلة في الحالة المدنية مع عدد •

البطاقات المرسلة من طرف البلدية إلى المعهد 

ضياع بعض البطاقات المرسلة عن طريق البريد• 4



منظومة معلوماتية    «مدنية1»
وبغاية تطوير نظام المعلومات حول الحالة المدنية قام  1981منذ سنة 

تعنى بتخزين رسوم " مدنية"المركز الوطني لإلعالمية بإرساء منظومة 
الحالة المدنية في جميع مراكز الحالة المدنية في كامل الجمهورية، وشرع 

بتخزين جميع رسوم الحالة المدنية التي لم تتجاوز المائة  2000سنة  
إلى  أن وصل إلى تخزين كل رسوم الحالة المدنية إلى ) سنة 100(سنة 

.1800حدود سنة 
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مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل  
اإلحصائية 



مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل   
اإلحصائية 
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المعھد الوطني 
لإلحصاء 

الزيجات الوالدات الوفيات 

المركز 
الوطني 
لالعالمية

2014سنة  الى 1800جميع الرسوم المخزنة من سنة   



مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل   
اإلحصائية 
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بيانات الحالة المدنية المخزنة من 
قبل المركز الوطني لإلعالمية

بيانات الحالة المدنية المجمعة من 
لالحصاءقبل المعھد الوطني 

النتيجة

على مستوى 
الجودة

على مستوى 
التغطية



مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل   
اإلحصائية 

8

لإلعالميةالمركز الوطني

عدد الزيجات الوقائع الحيوية
المسجلة

عدد الوفيات
المسجلة

عدد الوالدات 
المسجلة

> عدد الوالدات 
المجمعة

المعھد
 

صاء
<الوطني لإلح عدد الوفيات

المجمعة

< عدد الزيجات 
االمجمعة

شمولية الوقائع الحيوية حسب المصدر
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جودة بيانات الوقائع الحيوية حسب المصدر

18.0
15.0 13.0

41.5 42.8 44.4

2012 2013 2014

توزيع نسب عدم التصريح بتاريخ والدة األم حسب السنة و المصدر

المعھد الوطني لالحصاء
المركز الوطني لالعالمية

مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل  
اإلحصائية 
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جودة بيانات الوقائع الحيوية حسب المصدر

:يشكو بنك معطيات مدنية من النقائص التالية

 الوالدات

األم ونقص في تسجيل تاريخ والدة األب  •

نقص في تسجيل تاريخ زواج الوالدين •

المولود االخوةعدد •

تاريخ والدة المولود السابق وللمولود من بين األبناء  الرتبيالعدد  •

األم ومھنة األب  •

مقر السكنى بالنسبة لألم عند الوالدة  •

مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل  
اإلحصائية 
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جودة بيانات الوقائع الحيوية حسب المصدر

الوفيات

ومكانھا المتوفيتاريخ والدة  •

المتوفيمھنة •

مقر السكنى •

أسباب الوفاة•

مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل  
اإلحصائية 
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جودة بيانات الوقائع الحيوية حسب المصدر

الزيجات

)زواج العدول( الزوجة قبل الزواج  ومقر السكنى للزوج  •

مھنة الزوجين •

الوضعية العائلية قبل الزواج •

مدنية بالتوازي مع استغالل البطاقات  تطبيقةاستغالل  
اإلحصائية 
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مدنية كمصدر وحيد إلحصائيات  تطبيقةاستغالل 
الحالة المدنية؟ 

التخلي التدريجي عن الجمع اليدوي إلحصائيات  الىالسعي 

الحالة المدنية واالعتماد الكلي على بنك معطيات منظومة مدنية 

:لتحقيق االنتقال المرن يستوجب  و

الحرص على استيفاء جميع البيانات المطلوبة من المعھد  •

بتطبيقة مدنية من قبل البلديات

مزيد التنسيق والتعاون بين األطراف المتدخلة لتجاوز جميع •

النقائص



شكــــــــــــرا 
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