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اإلطار القانوني للسجل الوطني للحالة المدنية1.

المدنيةالحالة  بتنظيمالمتعلق  1957غرة أوت  فىالقانون المؤرخ 
  :القانون هذا ضبط 

الزواج ودعق تحرير و والوفيات الوالدات عن بمقتضاها التصريح يقع التي الشروط 

الطالق أحكام ترسيم وكذلك وترسيمها

عائالواق بهذه التصريح إكساب مع المدنية الحالة لوقائع والترسيم التصريح إجراءات  

قضائي نبإذ إال الترسيم بانقضائه يمكن ال الذي للتصريح آجال وتحديد اإللزامية طابع

ألي  لتونسيا التراب داخل تحدث التي الوقائع كل المدنية للحالة الوطني بالسجل ترسيم 

عرقه أو دينه أو جنسيته كانت مهما بالبالد موجود شخص



خارج المحرر وباألجانب بالتونسيينالمتعلق  المدنيةكل رسم من رسوم الحالة  يعتمد

لدالمعمول بها بذلك الب التراتيبطبق  تحريرهإذا وقع  التونسية الجمهورية

 حالة المدنية كل وقائع الالتونسي، ترسم بالسجل الوطني للحالة المدنية خارج  التراب

 الديبلوماسيين من طرف األعوان التونسية القوانينطبق  األجنبيةبالبلدان  للتونسيين

 لمدنيةامن دفاتر الحالة  نظير ويوّجهالبلدان بتلك المعتمدين التونسيةأو قناصل البالد 

تونس العاصمة  التي تتولى  بلديةإلى عام كل نهايةهؤالء األعوان في  بيدالتي 

الحالة المدنية مضامينحفظها وتسلّم منها 

 اليوموبالرسوم على السنة  وينص اصليين دفترينفي  المدنيةرسوم الحالة تدرج 
اب وأسماء وألق المدنيةتلقي الرسوم واسم ضابط الحالة  فيها يقعوالساعة التي 

ذكرهم بالرسوم يقع الذيناألشخاص  جميعوحرفة ومقر 

اإلطار القانوني للسجل الوطني للحالة المدنية1.



  الرسوم  القانونية اآلجال

الوالدةتاريخمنأيام 10   الوالدات رسوم

الوفاةتاريخمنأيام 03 الوفياترسوم

   الزيجات رسوم  الزواج عقد ابرام تاريخ من يوما  30  

الطالق حكم تاريخ من أيام  10   الطالق تنصيص

اإلطار القانوني للسجل الوطني للحالة المدنية1.



المعهد الوطني لإلحصاء
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األطراف المتدخلة في إنتاج إحصائيات الحالة المدنية3.
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 نم الجمهورية تراب كامل على ممتدة شبكة على الوطني السجل يعتمد•

  كاآلتي مهيكلة خارجها و البالد داخل  المدنية الحالة لوقائع لتسجيل مراكز

  الحالة المدنية منظومةشبكة 4.



ــــراشـــمبتصريـحالمستشفىمنإعالم

اآلجالاحترامعلىالحرص
ــيــمرســـللتــةالقـانوني

خاصةالترسيمعنداألخطاءلتالفيالتحري
المطلوبةاإلسترشاديةبالعناصريتعلقفيما

الحالةضابططرفمنالرسمإمضاء
باإلمضاءتفويضالهأسندمنأوالمدنية

ــاإعـالميرسـمــالتحصـيـل

 الخاصة المطبوعة تعمير
  لإلحصاء الوطني بالمعهـد

  من مضامين تسليم
  ــالطالبيـه ــمالرس  

المعلمعلىالرسمتالوة

ـــمالمعلإمـضـاء

الحالة المدنية  رسوم إحداث مراحل5.



ة إلى يقوم المعهد الوطني لإلحصاء بتوزيع استمارات حول وقائع الحالة المدني   

ميعها شهريا ثم يقوم بتج) سنويا(دورية بصفة ) البلديات(المدنية كافة مراكز الحالة 

  .استيفائها بعد 

ي هذه المراقبة المكتبية والخزن  والمعالجة يقع استغالل البيانات الواردة فبعد 

تحيين االستمارات ثم احتساب المؤشرات الديموغرافية  و التقديرات السكانية  و

إلحصائية، النشرات الدورية  للمعهد كالنشرة الشهرية لإلحصائيات النشرة السنوية ا

 .والتقرير السنوي للوضع  الديموغرافي

جمع المعطيات واستغاللهاعملية 6.



جمع المعطيات واستغاللهاعملية 6.
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 مع استغالل البطاقاتمدنية بالتوازي  تطبيقةاستغالل    7.
اإلحصائية 

المعهد الوطني لإلحصاء 

الزيجات الوالدات الوفيات 

المركز الوطني لإلعالمية

2014سنة  الى 1800جميع الرسوم المخزنة من سنة   



تقييم البيانات اإلحصائية المجمعة     8.
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متى سيتم التخلي نهائيا عن الطريقة اليدوية؟



الوفيات  مؤشرات 9.

مؤمل الحياة عند الوالدة 
)مولودالسنوات التي يتوقع أن يعيشها العدد (

معدل وفيات الرضع

المعدل الخام للوفيات 

عدد الوفيات
  

الوفاياتأسباب 
  

 لمحة عن أبرز المؤشرات الديموغرافية 
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20112012201320142015السنة

المعدل 
الديموغرافي 

الخام 
)لف ساكن أل(  

19,320,220,520,519,9المواليد 

5,65,95,75,75,9الوفيات

المواليد 
10,011,911,410,710,2)3(أموات

المؤشر التأليفي للخصوبة  
2,292,382,412,422,30

(%)معدل الزيادة الطبيعية  
1,371,431,481,481,40

الوفيات  مؤشرات 9.
لمحة عن أبرز المؤشرات الديموغرافية  



أسباب األولى للوفاة 10

المعهد الوطني للصحة: المصدر     
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تطور نسبة التغطية (%) 

2013المعهد الوطني للصحة    : المصدر     

مؤشرات الوفيات  9.
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