
 الهوية الشخصية-1

 
 
  : األهداف  
ا  في حياة الفرد يتعرف  على الطابع الرسمي لوثائق الهوية الشخصية وأهميته -

  .وعالقة ذلك بالدولة والوطن 
  .يتمرس على كيفية التسجيل واختيار االسم لدى المصلحة الخاصة بالحالة المدنية-
  : المراجع  
  .قانون األسرة -  
  .قانون الحالة المدنية -  
 .االتفاقية الدولية لحقوق الطفل -

  :تصميم الدرس
 
 

  .الهوية الشخصية 

  .لهوية الشخصيةالوثائق الرسمية ل

  .مصلحة الحالة المدنية

  .أسئلة التصحيح الذاتي

  
  
  
  
  



 .الهوية الشخصية 

  
  
  : سم ولقب مدى الحياةا

  
  
  

  
               

    2وثيقة رقم ال                                1وثيقة رقم ال          

                   

  أي وثيقة دولية تضمن للطفل الحق في الهوية ؟ -
  .دولية لحقوق الطفلهي االتفاقية ال

  بماذا تتعهد البلدان في هذه االتفاقية ؟ -    
  .وتتعهد باحترام الهوية الشخصية.تتعهد كل دولةباعطاء لقب وجنسية لكل طفل 

   ،2حسب الوثيقة رقم 
  ماهي المراحل الثالثة من حياة اإلنسان المعترف بها قانونا والتي تسجل في الحالة المدنية ؟ -

  : هي
  .الوالدة
  .الزواج
  .الوفاة

  .ياراجبإيكون تسجيل هذه الحاالت اختياريا أم  -
  .يكون إجبارياً  

 .وبذلك تقوم الدولة بالحفاظ على الهوية الشخصية لكل منا

 
 
 
 
 
 

  .االتفاقية الدولية حول حقوق الطفل
يتم تسجيل الطفل بعد والدته، وله الحق في :7المادة

  .االسم والجنسية
ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ …الدول:8المادة

  .على هويته

تسجل عقود : من قانون الحالة المدنية :6ادةالم
. الحالة المدنية في كل بلدية في ثالث سجالت

. وسجل عقود الزواج ،وهي سجل عقود الميالد
  …وسجل عقود الوفيات



  -نسخة من سجالت شهادات الميالد 

  3وثيقة رقم
  

.  
  ؟ حسب هذه الوثيقة -

 

نسخة من سجالت شهادات الميالد  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ 3ماذا تمثل الوثيقة رقم  -
خة من شهادات الميالدنس  3تمثل الوثيقة رقم 

-ماهي العناصر التي تبين هوية كل شخص  -
  .تاريخ ومكان والدته ونسبه، اسمه و لقبه    



  ؟)الطفل (من له الحق في اختيار اسم المولود  -    

     4اعتمد في اإلجابة على الوثيقة رقم -وكيف يجب أن تكون األسماء ؟ -  

  
  .................... -1                                                                :       اإلجابة

…………………  
2 -.………………   

…………………                                       .  

                  
  4وثيقة رقم                                                                     

  .                                                أن يكتسب أكثر من اسم واحديمكن للشخص : مالحظة
فمن  ،البنهم أو ابنتهم الحق في اختيار االسم…إذا كان لألب أو االم

  ؟ لهم الحق في اختيار اللقب
  .5رقم يقةثاعتمد في اإلجابة على الو -   

       
                                                     

 
  .5الوثيقة رقم                                                    

  
  
  
  
  
  

  .6وثيقة رقم

  
  

 :من قانون األسرة الجزائري:41المادة
 ينتسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعياً

 

  :من قانون الحالة المدنية :64المادة 
ألسماء األب  أو  األم أو في حالة عدم وجودهما  يختار ا 

  . المصرح
  .…يجب أن تكون األسماء أسماء جزائرية

  

كل من : المادة األولى 1971نيو يو 10من المرسوم المتعلق بتغيير اللقب الصادر في 
  .عليه أن يوجه طلباً مسبباً إلى وزير العدل   ،يرغب في تغيير لقبه لسبب ما

   ...ينشر الطلب في مكان والدة الطالب وعند االقتضاء في مكان سكناه: المادة الثانية 
ة أشهر خالل مهلة ست …تقدم االعتراضات في هذا الشأن إلى وزير العدل: المادة الثالثة

  ...رمن تاريخ النش
إذا لم يحصل أي اعتراض أو لم يقبل االعتراض الموضوع فيجوز تغيير : المادة الرابعة 

  . اللقب بموجب مرسوم
  



  :جب على األسئلة التاليةاو ،6اقرأ بتمعن ما جاء في الوثيقة رقم 
  ما هو موضوع هذا النص القانوني ؟ -
  .تغيير اللقب: هو 

  .إذن هذا النص  يسمح للشخص في أن يغير لقبه
  التي تجعل اإلنسان يريد تغيير لقبه ؟ ،حسب رأيك ،ما هي األسباب  -
  .ن لقبه غير جميل يثير السخريةإذا كا • 

  …إذا كان  ال يتماشى  واآلداب العامة •
  ؟ تغيير اللقب إلى من يقدم طلب -

  .يقدم الطلب إلى وزير العدل      
  ؟ القانون في هذه الحالة ههو اإلجراء الضروري الذي وضع ام-
  .اشترط نشر الطلب : هو أنه  
  ؟ حسب رأيك،لماذا اشترط هذا اإلجراء  -

حالة ما كان اللقب المرغوب فيه من طرف طالب التغيير هو  في -لكي يسمح للناس تقديم اعتراضهم 
  …لقبهم

  ؟ ماهي المهلة التي حددها النص القانوني لالعتراض -
  .ستة أشهر : المدة هي 

  ماذا يحدث بعد مرور مدة ستة أشهر؟-
  .يغير لقب طالب التغيير إذا كانت االعتراضات غير مقبولة

    :الخالصة
  .يتحصل الطفل  من والدته على اسم ولقب: من الحقوق األساسية 

لقب الطفل هو  .أي الدولة -هذه الهـوية يحميها القانون .حدد هويتنا الشخصية تاسمنا  ولقبنا وتاريخ ميالدنا 
  .نفس لقب أبيه

  ...لقبنا مدى الحياة  ال يتغير  إال في حاالت اسـتثنائية
  
  
  
  
  
  
  



 .هوية كل منا الدولة تحمي

  
  
  
  
  
  
  
  

  1وثيقة رقم 
  :جب على األسئلة التاليةاقرأ بتمعن هذه المواد من قانون الحالة المدنية و

  التي تسجل في سجالت الحالة المدنية؟ و ما هي المراحل الثالثة التي يمر بها اإلنسان - 1
  الثالثة إجباريا أم اختياريا ؟ أيعتبر تسجيل هذه العقود - 2
  تعتبر سجالت الحالة المدنية مهمة؟ ،حسب  رأيك ،لماذا  - 3
  ؟ ما هي االحتياطات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بسجالت الحالة المدنية ؟ لماذا - 4

  .12حاول اإلجابة على هذه األسئلة دون الرجوع إلى األجوبة الموجودة صفحة  : مالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من قانون الحالة المدنية
ويتكون كل سجل  .تسجيل عقود الحالة المدنية في كل بلدية من ثالثة سجالت:  6المادة  

  …سجل عقود الميالد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات: من نسختين وهي
ترقم السجالت من الصفحة األولى إلى األخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو :  7المادة  

   …على الورقةالقاضي 
  

تختم السجالت وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة وتودع :  9المادة 
نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخة األخرى إلى مجلس القضاء 

 …الذي تنتمي إليه البلدية

 



 الرسمية لهويتناالوثائق 

  

                     
  
  

  

  
 

 

  
  

  
  
  
  
  

  بطاقة التعريف -2لوثيقة رقم ا
  

  :جب على األسئلة التاليةاو 2تمعن جيدا في الوثيقة رقم  -
  ؟  ما هي المعلومات التي تحتوي عليها هذه البطاقة- 1
  ما هي العناصر التي تبين أن هذه الوثيقة رسمية للدولة؟- 2
  ؟ من المكلف بتسليم هذه البطاقة- 3
  .اللحصول على هذه البطاقة يشكل كل شخص ملف- 4
  يمكن ألي شخص االطالع على المعلومات الموجودة في هذا الملف؟ أ 
  ؟ ما الفائدة من هذه البطاقة الوطنية - 5

  ).أمثلة حية(هات أمثلة عملية 
  وفيما تستخدم؟. اذكرها   ؟تعرف وثائق رسمية أخرى للهوية أ - 6



  . 13تجد اإلجابة في الصفحة 
 ).اجب على هذه األسئلة دون الرجوع إلى التصحيح( 

  : 10اإلجابة على أسئلة الصفحة 

  

  :المراحل الثالثة هي - 1
  -الوفاة            -الزواج            -الميالد        -
  .تسجيلها إجباري - 2
  ).ت، زواج، وفياتوالدا(هي مهمة ألنها دليل هويتنا والتغيرات العائلية التي تخصنا  - 3
  :االحتياطات التي اتخذتها الدولة هي - 4

  .كل نوع من العقود يسجل في سجلين •    
  …السجالت مرقمة يوقع عليها رئيس المحكمة أو القاضي •    

  .القضاء الذي تنتمي إليه البلدية تودع نسخة من السجالت بمحفوظات البلدية واألخرى بمجلس  •
  : ـتخذت هذه التدابير االحتياطية ِلا
  .تفادي التخريب والضياع والتزوير •     
  ).…انفجار -حريق (تفادي إتالف النسختين في حالة حادث  •     

  : 11اإلجابة على أسئلة صفحة 

 وقامة وعنوان وإمضاء عالمات خصوصيةلقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان الميالد : تحتوي على - 1
  .صاحب البطاقة

كما تحتوي البطاقة على أرقام خاصة بها، حيث ال يمكن أن تحتوي بطاقة أخرى على نفس األرقام وبذلك يمكن 
كانت البطاقة مزورة أم ال التأكد إن.  

  :سجل أعلى بطاقة التعريف الوطنية - 2
  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .وخاتم الدولة
  ).صاحب البطاقة(التي يقطن بها المعني مصلحة الدائرة  - 3
  .ينظفوبعض المو.. ال، فقط مصالح الشرطة  والدرك الوطني- 4
  .ألن معلومات الملف شخصية و سرية 

  : هذه البطاقة مهمة في حياتنا اليومية في كل مرة يجب أن نثبت هويتنا، مثال -5 
              .من هوينيموظف البريد أو البنك يتأكد بطاقة التعريف الوطنية ل عند تقديم صك بمبلغ مالي أسلم -

  الشرطة في الشارع بإمكانها مراقبة هويتي -  
  …عند السفر  شرطة الحدود تطالبني بجواز سفري  للتأكد من هويتي -  



  …رخصة السياقة،جواز السفر -6   
  .يطلب جواز السفر أساسا عند السفر من بلد الى آخر - 

  وهو دليل على كفاءة اإلنسان …ية لسياقة سيارة أو شاحنةرخصة السياقة إجبار -
  . في السياقة وكذلك دليل على هويته   

  تتكفل الدولة عن طريق مصالح الحالة
  .المدنية بحماية هويتنا الشخصية 

 .مصلحة الحالة المدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3الشكل رقم 

  .الهيكل التنظيمي للبلدية 
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي

  

 
  

  .األمين العام للبلدية

  

  

  

            

  

  

              

           

  

  

  

مصلحة   .سبةالمحا.م
.                  الموظفين

  البناء. م
  والتعمير 
  .السكاني 

  الحالة.م 
  .المدنية

الشؤون .م
.                                  االجتماعية



  :من قانون الحالة المدنية
  :المادة األولى

وفي الخارج رؤساء  .ن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابهإ
  …البعثات الدبلوماسية

  :المادة الثانية

للمهام التي   ايجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض عون  بلدي أو أعوان
  .يمارسها كضابط الحالة المدنية

  :من قانون الحالة المدنية
  :المادة الثالثة

  :يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلي
  مشاهدة الوالدات وتحرير العقود بها - 
  تحرير عقد الزواج - 
  مشاهدة الوفيات وتحرير العقود بها - 

  …مسك سجالت الحالة المدنية -         

  
  
 
 
 
 
 
 

  4الوثيقة رقم 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  5الوثيقة رقم 
  

  :لإلجابة على األسئلة التالية 5و 4 تينوالوثيق 3استعن بالشكل 
  ؟ ما هي المصلحة المكلفة بتسجيل الحالة الشخصية لكل إنسان - 1
  ؟ أين نجد مصلحة الحالة المدنية - 2
  ؟ من هم المسؤولين عن الحالة المدنية - 3
  ذكر هذه المهام التي كلفوا بها؟انية التي نصت على مهام هؤالء؟ ما هي المادة من قانون الحالة المد - 4
  بإمكان رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم بهذه المهام بصفة مباشرة فماذا بإمكانه أن يعمل؟ - 5
  
  



  :األجوبة

  .مصلحة الحالة المدنية - 1
  .نجد مصالح الحالة المدنية على مستوى كل بلدية - 2
  :من قانون الحالة المدنية المسؤولون همحسب المادة األولى  - 3

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه -     
  ضباط  في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية ويطلق عليهم اسم  - 
  .الحالة المدنية       
  :وكلف هؤالء ب: هي المادة الثالثة - 4
  .لب بها أصحابهاتسجيل الوالدات بعد مشاهدتها وتحرير العقود بها إذا ما ط -

  .تحرير عقود الزواج، وبمعنى أن الزواج يتم أمام ضابط الحالة المدنية -    
  .تسجيل الوفيات بعد مشاهدتها وتحرير العقد بها -    

  .تفويض عون أو أعوان للقيام بهذه األعمال وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الحالة المدنية - 5
  

  :الخالصة

  ).حق من حقوق اإلنسان(سان في كل مكان  الحق بأن يعترف  له بالشخصية القانونية لكل إن 
  .من الحقوق األساسية  أن يتحصل الطفل من والدته على اسم ولقب  
  .ينتسب الولد ألبيه ، وبذلك يحمل لقبه  
  .لقبنا لمدى الحياة ، ال يغير إال في حاالت استثنائية 
  .حدد هويتنا الشخصية تا اسمنا ولقبنا وتاريخ ميالدن 

  .تحمي الدولة هذه الهوية عن طريق مصالح الحالة المدنية الموجودة على مستوى البلديات 
  .يعتبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج ضباطا للحالة المدنية 

  .في سجالت وهي دليل وجودنا ) ات والدات ، زواج، وفي(تسجيل عقود الحالة المدنية  
تتمثل الوثائق الرسمية لهويتنا في بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة  وغيرها من الوثائق 

…  
  

  
  
  
  



 نسخة من شهادة الميالد
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسخة من شهادة الميالد



 .أسئلة التصحيح الذاتي

  

  
  .يالد الطفلة حفيظةاستعن بالنص التالي وامأل شهادة م        

  
   1994سبتمبر 24ولدت بتاريخ  ،أنا اسمي حفيظة ولقبي محمد"       
بمصلحة الحالة المدنية لبلدية تيزي  الدتيودقيقة ليال بمدينة تيزي وزو، سجلت  45الساعة الثانية عشر و على

  .189وزو في سجل الوالدات تحت رقم
ببلدية تيزي وزو أمام رئيس  1991أوت  18ا بتاريخ أبي احمد موظف وأمي علي فاطمة تزوج       

  ."اهدينالمجلس الشعبي البلدي الذي حرر بنفسه عقد الزواج بحضور صديقين ألبي كش
  

  :مالحظة

  .للتأكد من صحة إجابتك استعن بشاهدة ميالدك الخاصة        

  
  
 


