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 وقائع تسجيل طريقه عن يتم الذي القانوني اإلداري النظام المدنية الحالة تشكل 
  .عليھم والتعرف ھوياتھم تحديد وكذا األفراد ووفيات والدات

 التي الخ ..الوفيات الخصوبة، الوالدة، معدالت بحساب تسمح فإحصائياتھا
 أو البحوث على عادة عليھا للحصول يعتمد مھمة ديموغرافية تعتبرمؤشرات
  .المكلفة السكانية االحصاءات

 مقدمة 
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 الزواج أحداث تسجيل في تكمن مھمة مستجدات المدنية الحالة نظام عرف كما
 الوالدات ألحداث بالنسبة ينجز ما غرار على استغاللھا أجل من ذلك و والطالق
.الطالق و الزواج تخص إحصائية مؤشرات نتاج وإ 2004 سنة مند والوفيات

 إلى المدنية الحالة بمؤسسة لالرتقاء المجھودات تعزيز ضرورة لنا يتضح ھنا من
 الحالة بوقائع التصريح شمولية تحقيق على باالعمل وذلك المطلوب المستوى
 استغالل لعملية يسمح مما .القروي بالوسط خاصة المواطنين طرف من المدنية
 تكلفة بأقل حديثة ديموغرافية مؤشرات و إحصائية معطيات توفير من بياناتھا
.االخرى االحصائية المعطيات مصادر من نضيراتھا مع مقارنة وجھد

 مقدمة 
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 تتم عملية استغالل بيانات تصاريح وقائع الحالة المدنية بتعاون مشترك بين

. المندوبية السامية للتخطيط والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية

 استغالل جھويةبإرساء  2003ولقد توجت عملية االستغالل المركزي سنة 

المعطيات اإلحصائية للحالة المدنية على صعيد جميع المديريات للمندوبية السامية 

للتخطيط ودلك  للتحسين جودة المعطيات المجمعة على صعيد جميع مكاتب الحالة 

.المدنية بالمملكة

استغالل معطيات الحالة المدنية. 1
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مسؤولية التجميع  الجھويةبالمديريات  أنيطتھذه العملية،  جھويةو في إطار 

لمعطيات أحداث الحالة المدنية بعد تسلمھا لنسخ أوراق  المعلوماتيوالتحصيل 

من طرف أقسام ) الزواج والطالق وأحكامھما  والوالدات ،الوفيات (التصاريح 

. وأقاليم الجھة لعماالتالحالة المدنية التابعة 

استغالل معطيات الحالة المدنية. 1
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المدنية الحالة ألحداث التصاريح أوراق وترتيب استقبال مراقبة1.

 على يجب شھر، لكل عليھا المحصل التصاريح عدد تسجيل بعد
 وحسب اإلقليم، حسب التصاريح أوراق يرتب أن المكلف العون

 العملية ھذه خالل من الحدث، نوعية حسب وذلك والمكتب الجماعة
 والزواج والوفيات الوالدات عدد معرفة أولى مرحلة في يمكننا

 لكل وذلك مكتب كل في المسجلة والوفيات الوالدات وأحكام والطالق
.شھر

مراحل استغالل بيانات الحالة المدنية. 2
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المطروحة المشاكل ورصد التصاريح أوراق وفرز فحص2.

 المسجلة األحداث بجميع التوصل شمولية من التأكد من يمكن مما
 أو ما، جماعة تصاريح أوراق وجود عدم حالة في إد .المعين بالشھر
 األمراإلتصال يستوجب كاملة غير التصاريح بعض بيانات تكون

 وإبالغ النقص بتدارك التخطيط في المدنية الحالة عن بالمسؤول
.المشكل لحل الداخلية في المدنية الحالة ضابط

مراحل استغالل بيانات الحالة المدنية. 2
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 المدنية الحالة بيانات ترميز3.
 

 الحالة أحداث تصاريح أوراق في المكتوبة المعطيات تحويل على العملية ھذه ترتكز
 اآللي الحاسوب في بتسجيلھا يسمح الذي الشيء ،)رموز( أرقام إلى المدنية

.إحصائية معطيات إلى وتحويلھا
      

 التقني التكوين على اإلحصاء مديرية أشرفت فقد العملية، ھذه سير حسن أجل ومن
 الجھوية المديريات كل صعيد على الغرض لھذا جندت التي البشرية للموارد
 على العون ستساعد التي األساسية للتعليمات متضمن كتيب أعدت وقد للمملكة،
  .الظروف أحسن في الترميز بمھمة القيام

مراحل استغالل بيانات الحالة المدنية. 2
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  المرمزة المعلومات تحصيل مرحلة4.
 

 باستخدام الحاسوب عبر بتحصيلھا يقوم البيانات ترميز من العون انتھاء بعد
  .اإلحصاء مديرية طرف من المعدة الجاھزة البرامج

 الوالدات وأحكام والوفيات بالوالدات خاصة برامج :البرامج من نوعين وھناك
.والطالق الزواج بوقائع خاصة وبرامج والوفيات،

مراحل استغالل بيانات الحالة المدنية. 2
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 نظرا اإلحصائيات نتائج إصدار تأخير مشكلة من تعاني االستغالل عملية أن اإلشارة من البد
 تتطلبه الذي والوقت المجھود ثم المدنية الحالة مكاتب أعوان طرف من المحررة النسخ لطبيعة
.الالستغالل مراحل

 قسم قرر المقبلة السنة أفق في عليه للقضاء .جھوية مديريات لعدة تراكمات التأخيرسبب ھذا
  سنة عمل مخطط في ادمجھا استراتيجيات أخد اإلحصاء بمديرية المدنية والحالة السكان إحصاء
  .أسفله الجدول في مبين ھو كما 2017

 
 تحسين بغية المركزية المصالح طرف من تبدل فتئت ما المجھودات أن بالذكر يجدر وختاما

 ارتفاعا منھا الوالدات خصوصا تغطيتھا معدل سجل بفضلھا والتي المدنية الحالة إحصائيات
.األخيرة السنوات خالل بالمائة تسعين يفوق أصبح إذ السنوات تعاقب حسب متزايدا

بعض المشاكل التي تعيق االستغالل الجيد . 3
لبيانات الحالة المدنية
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Chantiers

األوراش

Projets et travaux

المشاريع واألعمال

Chef de projet

المسؤول عن المشروع

Equipe

الفريق

Date début

تاريخ البدء
Date fin تاريخ  
اإلنھاء

Chantier 3.1. Exploitation des bulletins de déclaration des données de  l’état civil

استغالل بيانات الحالة المدنية

3.1.1 réception l'année 2016

2016استقبال وترتيب أوراق التصاريح  Mohamed  BOUZAKKIRI Centre nov‐16 mars‐17

3.1.2 codification

الترميز Bouzakari Mohammed

Centre

Dec 2016 juin‐17

3.1.3 saisie 

ألتحصيل اآللي Jamila AFRIKH

Centre

juin‐17 nov‐17

3.1.4 Apurement tabulation 

التنقية والجدولة Mme Saadia AHZAM nov‐17 dec 2017

3.1.5 résorption du retard cumulé 

القضاء على التأخير المتراكم DREC  Centre avr‐16 dec 2018
Chantier 3.2. Elaboration des rapports 

و النشر إعداد التحليل
3.2.1 Rapport d'analyse Mme Jamila KHAOUZI dec 2017

3.2.2 publication du rapport annuel des régions à jour DIDA dec 2017 fev 2018
Chantier 3.3. Préparation des bases de données 

إعداد قواعد البيانات

3.3.1 Année avant 2000 Di

3.3.2 Année 2001 à 2005 et 2007 Di
Chantier 4.4. Modernisation du système de production

تحديث نظام اإلنتاج
اعداد قاعدة البيانات تتكلف بجميع المراحل 4.4.1

من التحصيل الى الجدولة 

إنشاء لجنة التنسيق والرصد بإشراك جميع المتدخلين في نظام تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات   4.4.2
الحيوية على المستوى الوطني واإلقليمي 

:  المسؤولاستغالل بيانات الحالة المدنية : 3البرنامج 
معطيات الحالة المدنية ااستغاللرئيسة مصلحة 
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شكرا على انتباھكــــم


