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  توطئة

تجسيما لألولوّية التي يحظى بها موضوع التشغيل في إطار السياسة التنموية للبالد وعمال 
بما تّم إرساؤه من منهجّية إحصائّية لمتابعة سنوّية ودقيقة للمعطيات المتعلّقة بالتشغيل 
والبطالة، قام المعهد الوطني لإلحصاء بإنجاز المسح الوطني حول السكّان والتشغيل لسنة 

 أسرة ممثّلة لكامل األسر بالجهات وموّزعة 145000 الذي شمل عّينة هاّمة تعّد قرابة 2007
وانطلقت األشغال الميدانية .  مقاطعة من كّل الواليات بمدنها وقراها وأريافها5840على 

  . جوان من نفس السنة30 وتواصلت إلى 2007 أفريل 2لهذا المسح يوم 

ى تطّور أهّم الخصائص الديموغرافية والتربوّية للسكّان ويهدف هذا المسح إلى تقدير مد
 وخاصة منها عدد النشيطين 2007وكّل المؤشّرات والمتغّيرات المتعلّقة بالتشغيل لسنة 

والطلبات اإلضافية للشغل وعدد المشتغلين وخصائصهم وإحداثات الشغل وخصائص 
  .العاطلين عن العمل ونسبة البطالة

أهّم نتائج المسح التي بّوبت إلى أربعة أجزاء حيث يتعلّق الجزءان وتتضّمن هذه الوثيقة 
أّما الجزء الثالث فهو . األّول والثاني بالخصائص الديمغرافّية والخصائص التربوّية للسكان

يتعلّق بخصائص السكّان النشيطين والسكّان المشتغلين والعاطلين عن العمل وخصائصهم 
  .ألخير بظروف عيش األسرفي حين يتعلّق الجزء الرابع وا

وقد تّمت مقارنة هذه النتائج مع نتائج المسحين الوطنيين حول السكّان والتشغيل لسنتي 
فيما يتعلّق بالخصائص  2004 ونتائج التعداد العام للسكّان والسكنى لسنة 2006 و2005

 مقارنة اقتصرتالديموغرافية والتربوّية للسكّان وظروف عيش األسر في حين 
 للسكان بمثيالتها المستخرجة من مسحي السكّان والتشغيل لسنتي االقتصاديةائص الخص
 التمشّي المعمول به في أغلب 2005 المعهد بداية من سنة اعتماد باعتبار 2006 و2005

 نسبة البطالة من بين النشيطين من الشريحة العمرية احتسابالبلدان الذي ينّص على 
 ". سنة فما فوق 15"
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  ولالباب األ
   الخصائص الديمغرافية للسكان

  العدد الجملي للسكان

 ألف 10208.9  بـ2007يقّدر العدد الجملي للسكان المقيمين بتونس في منتصف شهر ماي 
، أي بزيادة جملية 2006 ألف نسمة في منتصف نفس الشهر من سنة 10107.1نسمة مقابل 

وتجدر اإلشارة إلى . 1.01%بـ  ألف ساكنا ونسبة نمو سكّاني سنوي تقّدر 101.8تساوي 
 النتائج المستخرجة من المحور المتعلّق بالهجرة الخارجية االعتبارأنه قد تّم األخذ بعين 

 والذي تّم بمقتضاه تقدير صافي هجرة 2006 المسح بداية من سنة باستمارةالذي تّم إقحامه 
 مغادرون 23100 (2007 وماي 2006 نسمة بين ماي 14300خارجية سلبي بما يقارب 

 مغادرون مقابل 31200 (2006 وماي 2005 نسمة بين ماي 16300و)  وافدون8800مقابل 
 2005 و2004أّما في ما يخّص صافي الهجرة الخارجية السلبي بين سنتي ).  وافدون14900

 على نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة باالعتماد نسمة 8000فقد تّم تقديره بـ 
ثر حجم صافي الهجرة الخارجية على تقدير نسبة النمو السكاني من سنة إلى ويؤ. 2004
  .أخرى

  (%)ومعدل النمو السكاني السنوي ) باأللف( عدد السكان :1الجدول 

 2007ماي  2006ماي  2005ماي  2004أفريل   

  10208.9  10107.1  10014.1  9910.9 )باأللف(العدد 
    1.01%  0.93%  1.00%   *نسبة النمو السنوي

  . شهرا12 مّدة باعتبار تّم تعديل النسبة 2005 و2004 فيما يخّص النمّو بين سنتي *

  السكان حسب الجنس 

لف نسمة من أ 5100.4  إلى2007يتوّزع عدد السكان حسب الجنس في منتصف شهر ماي 
 ألف من اإلناث ويفوق بذلك عدد اإلناث وألول مرة عدد الذكور بما 5108.5الذكور و

 سنة 51.1%وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة الذكور ما فتئت تتقلّص من .  نسمة8000ز يناه
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 ويعزى هذا التوّجه 2006 سنة 50.0% ثّم 2004 سنة 50.1% و1994 سنة 50.5% لتبلغ 1966
المتواصل إلى تأثير تيارات الهجرة الخارجية التي تشمل بدرجة أولى الرجال وإلى 

 األطفال من البنات وإلى المستوى المرتفع لمؤمل الحياة عند التراجع الهام في نسبة وفيات
 106وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة الذكورة عند الوالدة في تونس تتراوح بين . اإلناث

  . مولود أنثى100مولود ذكر لكل  108و

 2004-2007 حسب الجنس ونسبة الذكور) باأللف(توّزع السكان : 2الجدول 

 2004  2005  2006  2007  
  5100.4  5053.8  5014.3  4965.4 الذكور
  5108.5  5053.3  4999.8  4945.4  اإلناث

  10208.9  10107.1  10014.1  9910.9  المجموع
  50.0%  50.0%  50.1%  50.1%  نسبة الذكور

  الهيكلة العمرية للسكان 

 أن عدد األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم خمس سنوات يناهز 2007تفيد نتائج مسح سنة 
 من مجموع السكان، فيما يقدر عدد األطفال الذين 8.1% ألف طفل ويمثلون بذلك 822.5

في .  من سكان البالد16.7%  ألف طفل وهم يمثلون1710 سنة 14 و5تتراوح أعمارهم بين 
ألف نسمة ممثلين  6698.3 " سنة15-59"حين يبلغ عدد السكان الذين هم من الفئة العمرية 

 الذين تساوي أو تفوق أعمارهم  المسنّينويبلغ عدد. ن البالد من مجموع سكّا65.6%بذلك 
  . من المجموع9.6%ألف نسمة ويمثّلون  978.4  سنة60

 (2007) توّزع السكان حسب الفئة العمرية :3الجدول 

  التوزيع النسبي  ) باآلالف(عدد السكان  
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور الفئة العمرية

  8.1%  7.9%  8.2%  822.5  401.4  421.1  سنوات4-0
  16.7%  16.2%  17.3%  1709.7  828.9  880.9  سنة14-5

  65.6%  66.2%  65.0%  6698.3  3384.7  3313.6 سنة 59-15
  9.6%  9.7%  9.5%  978.4  493.0  484.8 سنة فما فوق 60

 100.0% 100.0% 100.0% 10208.9 5108.5 5100.4 المجموع
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 - 2004 خالل الفترة استقراربة األطفال دون الخامسة في ويالحظ من هذه الهيكلة أن نس
من مجموع السكان ويعزى ذلك إلى الزيادة الهامة في عدد النساء  8.1%  وفي حدود2007

الالتي هي في سن اإلنجاب وبالتالي في عدد الوالدات من سنة إلى أخرى بقرابة 
 طفل لكل 2.04 و2.02وبة بين  المؤشر التأليفي للخصاستقراروالدة بالرغم من شبه  3000
 في سن اإلنجاب وكذلك إلى تطور عدد الزيجات من سنة إلى أخرى بما ال يقل عن امرأة
في حين قد تواصل انخفاض نسبة األطفال . 2006 زيجة سنة 81340 زيجة ليبلغ 5000

  .2004 سنة 18.6% مقابل 2007سنة  16.7%  سنة لتبلغ14 و5الذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة تزايدا ضئيال 60سجلت في مقابل ذلك نسبة السكان الذين يساوي أو يفوق عمرهم و
كما حققت . 2004 سنة 9.3%  مقابل2007 سنة 9.6% ولكن مستمرا إذ بلغت هذه النسبة

والتي تمثّل الجزء األكبر من السكّان "  سنة15-59"نسبة السكان الذين هم من الفئة العمرية 
 سنة 64.0% مقابل 2007سنة  65.6% (شاط زيادة ملحوظة نسبّياالذين هم في سّن الن

2004(.  

 2004-2007الهيكلة العمرية للسكان  :4الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  8.1%  8.1%  8.1% 8.1%  سنوات4-0

  16.7%  17.4%  18.1% 18.6%  سنة14-5
  65.6%  65.0%  64.3% 64.0% سنة 59-15

  9.6%  9.5%  9.5% 9.3% سنة فما فوق 60
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% المجموع

  الحالة المدنّية للسكّان

ألف نسمة من بين السكان  3258.4  أن عدد العزاب يقّدر بـ2007تفيد نتائج مسح سنة 
من مجموع هؤالء في حين  42.5% سنة وهو ما يمثل 15الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 

من مجموع الفئة العمرية  51.8%أي ما يعادل  ألف نسمة 3979.5يبلغ عدد المتزوجين 
من  4.9% ألف نسمة أي ما يقابل 372سنة فما فوق بينما يقدر عدد األرامل بما يناهز  15

 من بين النساء من نفس الفئة 8.3%مجموع هذه الفئة العمرية إال أن هذه النسبة تبلغ 
  . فقط من بين الرجال1.3%العمرية في حين تبقى في حدود 



4 

 (2007)حسب الحالة المدنية والجنس " فوق سنة فما 15" توّزع السكان من الفئة العمرية :5دول الج

  التوزيع النسبي    ) باآلالف(عدد السكان  
 المجموع إناث ذكور   المجموع إناث ذكور الحالة المدنية

  42.5%  37.9%  47.1%   3258.4  1469.5  1788.9 أعزب
  51.8%  52.5%  51.2%   3979.5  2036.2  1943.3 متزوج
  4.9%  8.3%  1.3%   372.0  322.9  49.1  أرمل
  0.8%  1.3%  0.4%   64.9  49.0  15.9  مطلق

 - - -  1.9 0.7 1.2  غير مصرح به
100.0%100.0% 100.0%  7676.7 3878.3 3798.4  المجموع

 من 37.9%من بين الذكور و 47.1%  مستوى2007وبلغت النسبة العامة للعزوبة خالل سنة 
  .2004-2007  الفترةامتداد على استقرارين اإلناث مسجلة بذلك شبه ب

  2004-2007 حسب الجنس (%)نسبة العزوبة : 6الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  47.1%  47.4%  47.0% 47.1% ذكور
  37.9%  38.6%  38.0% 38.0% إناث

  42.5%  42.9%  42.4% 42.5% المجموع

  السكان حسب الوسط 

ألف نسمة في منتصف شهر ماي  6698.0 ان القاطنين بالمناطق البلديةيقّدر عدد السك
وتقّدر نسبة . 2006 في ماي 65.4% من مجموع السكان مقابل 65.6% وهو ما يمثل 2007

في حين كانت هذه  1.29%  بـ2007 و2006نمّو عدد السكان في المناطق البلدية بين 
شارة إلى أنه باإلضافة إلى عاملي النمو وتجدر اإل. 2006 و2005 بين سنتي 1.39%النسبة 

   .الطبيعي والهجرة تّم بعث بلدية جديدة وهي بلدية الكندار في والية سوسة

  2004-2007توّزع السكان حسب الوسط الجغرافي : 7الجدول 

 نسبة الزيادة السنوية   )باأللف(عدد السكّان   
 2004 2005 2006 2007  2005 2006 2007 

  1.29%  1.39%  1.38%   6698.0  6612.4  6521.9  6429.5 وسط بلدي
  0.46%  0.07%  0.30%   3510.9  3494.7  3492.2  3481.4  وسط غير بلدي

  1.01%  0.93%  1.00%   10208.9  10107.1  10014.1  9910.9  المجموع
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ألف نسمة في  3510.9 أما السكان المقيمين خارج المناطق البلدية فيقّدر عددهم بـ
. 2006 سنة 34.6% من مجموع السكان مقابل 34.4%ال يمثّلون سوى  و2007منتصف ماي 

 2007 و2006بين سنتي  0.46% وتقّدر نسبة نمّو عدد السكان خارج المناطق البلدية بـ
  .2006 و2005 فقط بين سنتي 0.07%مقابل 

  (%) التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط :8الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  65.6  65.4  65.1 64.9 وسط بلدي

  34.4  34.6  34.9 35.1  وسط غير بلدي
 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

  التوزيع الجهوي للسكان

تفيد نتائج المسح أّن إقليم تونس وجهة الوسط الشرقي هما أكبر الجهات حجما من ناحية 
 الجهتان عدد السكان إذ أّن كالهما يعّد أكثر من خمس سكان البالد، كما تتمّيز هاتان

  .1.57%و 1.23%  تبلغ على التوالي2007 و2006بنسبة مرتفعة للتزايد السكاني بين سنتي 

  2004-2007توّزع السكان حسب الجهات الكبرى : 9الجدول 

 (%)نسبة الزيادة    )باأللف(عدد السكّان   
 2004 2005 2006 2007  2005 2006 2007 

  1.23  1.22  1.45   2337.8  2309.5  2281.7  2247.8 تونس الكبرى
  1.06  1.03  1.16   1425.0  1410.1  1395.7  1379.0 الشمال الشرقي
  0.08  0.02  -0.06   1214.3  1213.3  1213.0  1213.9  الشمال الغربي
 1.57 1.39 1.64  2339.0 2302.8 2271.2 2233.1  الوسط الشرقي

 0.67 0.68 0.36  1377.6 1368.4 1359.1 1354.0  الوسط الغربي

 0.75 0.65 0.69  938.3 931.3 925.3 918.7  لجنوب الشرقيا

 0.91 0.63 0.63  576.9 571.7 568.1 564.4   الغربيالجنوب

 1.01 0.93 1.00  10208.9 10107.1 10014.1 9910.9  المجموع

خالل نفس الفترة في  1.06% كما شهدت جهة الشمال الشرقي نسبة زيادة سنوية تقّدر بـ
وفي المقابل تشهد . استقرارة عدد سكانها من مجموع سكان البالد شبه حين تسّجل نسب
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 أو تقلصا طفيفا في نسب عدد سكانها من مجموع سكان استقرارالجهات األخرى شبه 
  .0.85%و 0.08% البالد ونسبة زيادة في عدد السكّان بين

  (%) التوزيع النسبي للسكان حسب الجهات الكبرى :10الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  22.9  22.8  22.8  22.7 تونس الكبرى
  14.0  14.0  13.9  13.9 الشمال الشرقي
  11.9  12.0  12.1  12.2  الشمال الغربي
 22.9 22.8 22.7 22.5  الوسط الشرقي

 13.5 13.5 13.6 13.7  الوسط الغربي

 9.2 9.2 9.2 9.3  الجنوب الشرقي

 5.6 5.7 5.7 5.7   الغربيالجنوب

 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع
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  الباب الثاني
 الخصائص التربوية للسكان 

  السكان حسب المستوى التعليمي

 سنوات فما فوق 10 إلى أن عدد السكان من الفئة العمرية 2007تشير نتائج مسح سنة 
والذين لهم مستوى التعليم االبتدائي أو المرحلة األولى من التعليم األساسي يقّدر 

من مجموع هذه الفئة العمرية ويأتي السكان  35.0%سمة وهو ما يمثل  ألف ن2993.2 بـ
 في المرتبة )الثانوي والمرحلة الثانية من التعليم األساسي(الذين لهم مستوى التعليم الثانوي 

  . من نفس هذا المجموع 34.8% ألف نسمة ويمثلون 2977.3الثانية بـ 

ألف نسمة  824.3  فهم يقّدرون بـ1لي بنجاحأّما األشخاص الذين بلغوا مستوى التعليم العا
  .  سنوات فما فوق10 من مجموع الفئة العمرية 9.6%ويمثلون 

 (2007)حسب المستوى التعليمي  " سنوات فما فوق10" توّزع السكان من الفئة العمرية :11الجدول 

 التوزيع النسبي    )باآلالف(عدد السكان   
  موعالمج  إناث ذكور    المجموع  إناث ذكور 

  20.6%  28.6%  12.6%   1768.4  1230.5  537.9 )دون مستوى تعليمي( ال شيء 
  35.0%  31.6%  38.3%   2993.2  1363.8  1629.4 ابتدائي وأساسي مرحلة أولى وما يعادل ذلك

  34.8%  31.0%  38.6%   2977.3  1335.8  1641.5  ثانوي وأساسي مرحلة ثانية
 9.6% 8.8% 10.5%  824.3 378.9 445.4 عالي

 - - -  11.1 5.2 5.9 غير مصرح به
 100.0% 100.0% 100.0%  8574.3 4314.2 4260.1 المجموع

 سنوات فما فوق حسب المستوى 10وتجدر اإلشارة إلى أن هيكلة السكان من الفئة العمرية 
التعليمي في تحّسن متواصل وملحوظ إذ ازدادت نسبة السكان الذين لهم مستوى التعليم 

                                                 
. يعتبر الشخص من مستوى التعليم العالي بنجاح إذا كان له على األقّل مستوى سنة أولى تعليم عالي بنجاح 1

 ).لورياامستوى الباك(ولى من التعليم العالي يعتبر من مستوى التعليم الثانوي فالطالب المسّجل بالسنة األ
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، كما ارتفعت نسبة الذين لهم مستوى 2004-2007قرابة ثالث نقاط خالل الفترة الثانوي ب
  .2007سنة  9.6% التعليم العالي بنقطة ونصف خالل نفس الفترة لتبلغ

   " سنوات فما فوق10" تطور هيكلة السكان من الفئة العمرية :12الجدول 
  2004-2007حسب المستوى التعليمي 

 2004 2005 2006 2007 
  20.6%  21.1%  22.0% 23.1% شيءال 

  35.0%  36.0%  36.5%  37.0% ابتدائي وأساسي مرحلة أولى وما يعادل ذلك
  34.8%  34.0%  33.1%  32.0% ثانوي وأساسي مرحلة ثانية

 9.6% 8.9% 8.4% 7.9% عالي

100.0%100.0%100.0% 100.0%  المجموع

  نسبة األمية لدى السكان

 سنوات فما فوق 10ألف نسمة من الفئة العمرية  6810.9 ّن أ2007بّينت نتائج مسح سنة 
 ألف نسمة 1763.4 بـ 2يحسنون قراءة و كتابة إحدى اللغات في حين يقّدر عدد األميين

وتجدر .  سنوات فما فوق10 من بين الفئة العمرية 20.6%وهو ما يقابل نسبة أمية بـ 
 إالّ أّن نسقها 2004-2007فترة اإلشارة إلى أن هذه النسبة في تقلص متواصل خالل ال

تراجع خالل السنوات األخيرة وأّن الزيادة في حجم صافي الهجرة الخارجية السلبي قد 
  .8%تكون سببا في هذا التراجع إذ أن نسبة األمية من بين المهاجرين للخارج ال تتعدى 

  "  سنوات فما فوق10"نسبة األمية لدى الفئة العمرية  :13الجدول 
  2004-2007نس حسب الج

 2004 2005 2006 2007 
  12.6%  13.1%  13.9% 14.8% ذكور
  28.5%  28.7%  29.8%  31.0% إناث

 20.6% 21.0% 21.9% 22.9%  المجموع

                                                 
يعتبر أمّيا كّل من ال يحسن قراءة وكتابة أّي لغة حسب مفهوم المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم  2
 ).اليونسكو(
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 سنوات فما فوق حسب الجنس إذ تبلغ هذه 10وتختلف نسبة األمية لدى الفئة العمرية 
 من بين 28.5%إلى حدود  في حين تصل 2007من بين الذكور خالل سنة  12.6% النسبة
  .اإلناث

  2004-2007 حسب الجنس"  سنة فما فوق15"نسبة األمية لدى الفئة العمرية  :14الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  14.0%  14.7%  15.7% 16.6% ذكور
  31.5%  31.9%  33.2%  34.7% إناث

 22.8% 23.4% 24.5% 25.7%  المجموع

 سنة فما فوق تقدر 15األمية لدى الفئة العمرية وتشير البيانات أيضا إلى أّن نسبة 
.  على مستوى الجنسين2004-2007وهي كذلك في تقلص متواصل خالل الفترة  22.8% بـ

 في الفئات المتقّدمة من العمر حيث تبلغ نسبة ارتفاعاوتبّين النتائج أّن هذه النسبة أكثر 
وهي فئة مواليد قبل " فما فوق سنة 50" لدى الفئة العمرية 2007في سنة  57.4% األمية

  . االستقالل

  . 2004-2007وفي ما يلي تقدير نسب األمية التراكمية حسب الفئات العمرية خالل الفترة 

  2004-2007نسبة األمية التراكمية حسب الفئات العمرية  :15الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  20.6  21.0  21.9  22.9  سنوات فما فوق10
  22.8  23.5  24.5  25.7 ق سنة فما فو15
  25.9  26.9  28.0  29.3  سنة فما فوق20
 34.5 35.7 37.0 38.2  سنة فما فوق30

 43.7 45.5 46.9 47.7  سنة فما فوق40

 57.4 60.1 62.5 62.9  سنة فما فوق50

 73.7 76.6 78.7 76.8  سنة فما فوق60

 82.1 84.7 86.2 83.1  سنة فما فوق70

 لدى الفئة العمرية 2.7%و"  سنة10-14" لدى الفئة العمرية 1.4%ألمية وال تتجاوز نسبة ا
 لدى 65.8%في حين تفوق هذه النسبة "  سنة20-29" لدى الفئة العمرية 6.1%و"  سنة19-15"

  ". سنة فما فوق70" لدى الفئة العمرية 82.1%و"  سنة60-69"الفئة العمرية 
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  2004-2007 نسبة األمية حسب الفئات العمرية :16الجدول 

 2004 2005 2006 2007 
  1.4  1.4  1.8  2.3  سنة14-10
  2.7  2.6  3.3  4.4  سنة19-15
  6.1  6.2  7.1  8.8  سنة29-20
 15.1 15.9 17.3 19.7  سنة39-30

 24.1 24.6 25.1 26.8  سنة49-40

 39.1 40.7 42.8 45.3  سنة59-50

 65.8 68.8 71.9 71.3  سنة69-60

 82.1 84.7 86.2 83.1  سنة فما فوق70

حسب الوسط خالل سنة "  سنوات فما فوق10"كما تختلف نسبة األمية لدى الفئة العمرية 
 في الوسط 32.4%بالوسط البلدي بينما تبلغ مستوى  14.5%  حيث كانت في حدود2007

غير البلدي مع اإلشارة إلى أّن نسبة األمّية لدى اإلناث بالوسط غير البلدي الزالت مرتفعة 
  .41.1%وهي تبلغ 

  " سنوات فما فوق10"نسبة األمية لدى الفئة العمرية  :17الجدول 
  2004-2007حسب الجنس والوسط 

 الوسط غير بلدي   الوسط البلدي  
 2004 2005 2006 2007  2004 2005 2006 2007 

 20.8%  20.7%  22.4%  24.3%   8.5%  9.4%  9.7%  9.8% ذكور

 41.1%  43.2%  44.4%  46.4%   20.7%  20.9%  21.9%  22.2% إناث

 32.4% 32.3% 33.7% 35.6%  14.5% 15.1% 15.7% 16.2%  المجموع
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  الباب الثالث
  الخصائص االقتصادية للسكان 

  السكّان النشيطون

  " سنة فما فوق15"السكان في سن النشاط 

)  سنة فما فوق15الفئة العمرية (يقدر العدد الجملي للسكان في سن النشاط 
 مسّجال بذلك نسبة 2006 سنة 7525.9 مقابل 2007ألف في منتصف شهر ماي  7676.7 بـ

 في حين ال تتعّدى نسبة النمّو لمجموع 2007 و2006بين سنتي  2.00%زيادة تقّدر بـ 
  .1.01%السكان خالل نفس الفترة 

  " سنة فما فوق15"تطور عدد السكان في سن النشاط : 18الجدول 
  2005-2007حسب الجنس 

 نسبة الزيادة   )باآلالف(دد الع  
 2005 2006 2007  2006-2005 2007-2006 

 1.90%  2.06%   3798.4  3727.2  3652.1 ذكور

 2.09%  1.83%   3878.3  3798.7  3730.6 إناث

 2.00%  1.93%   7676.7  7525.9  7382.7 المجموع

 " سنة فما فوق15" للسكّان في سّن النشاط (%) التوزيع النسبي: 19الجدول 

 2005 2006 2007 
  49.5  49.5  49.5 ذكور
  50.5  50.5  50.5 إناث

  100.0  100.0  100.0 المجموع

  العدد الجملي للسكّان النشيطين

ألف  3593.2 بـ"  سنة فما فوق15"يقّدر العدد الجملي للسكّان النشيطين من الفئة العمرية 
وتكون بذلك . 2006 ألف ناشط سنة 3506.2 مقابل 2007ناشط في منتصف شهر ماي 
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 وهو ما يمثّل نسبة 2007 و2006 ألف ناشط بين 87.0الزيادة في حجم النشيطين في حدود 
 .2.48%زيادة سنوية تقدر بـ 

  2005-2007 )باآلالف( تطور عدد السكان النشيطين :20الجدول 

 2005 2006 2007 
  3593.2  3506.2  3414.9 عدد النشيطين
  87.0  91.3   الزيادة السنوية
  2.48%  2.67%   (%)نسبة الزيادة 

  النشيطون حسب الجنس

ألف رجل  2612.8  إلى2007يتوّزع السكان النشيطون حسب الجنس خالل سنة 
.  من مجموع النشيطين27.3% و72.7% وهو ما يمثّل على التوالي امرأةألف  980.4و

 افية للشغل يبلغ عدد الطلبات اإلض فإّن2006وبالمقارنة مع نتائج المسح السابق لسنة 
  .  ألف لإلناث29.2ألف للذكور و 57.8

  2005-2007 توّزع النشيطين والطلبات اإلضافية للشغل حسب الجنس: 21الجدول 

 نسبة الزيادة السنوية   )باآلالف(الطلبات اإلضافية    )باآلالف(عدد النشيطين   
 2005 2006 2007  2006 2007  2006 2007 

 2.26% 1.94%  57.8 48.6   2612.8  2555.0  2506.4 ذكور

 3.07% 4.70%  29.2 42.7   980.4  951.2  908.5 إناث

 2.48% 2.67%  87.0 91.3   3593.2  3506.2  3414.9 المجموع

 (%)  التوزيع النسبي للنشيطين حسب الجنس:22الجدول 

 2005 2006 2007 
  72.7  72.9  73.4 ذكور
  27.3  27.1  26.6 إناث

  100.0  100.0  100.0 المجموع

وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة زيادة عدد النشيطين أرفع من نسبة زيادة السكان الذين هم في 
كما أفرزت النتائج أّن نسبة . التي تتطّور تحت العوامل الديموغرافية (2.0%) سن النشاط

  . (2.26%) مّما هي عليه لدى الرجال (3.07%)الزيادة في عدد النشيطين أرفع لدى النساء 
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   لعدد السكان ولعدد السكّان في سّن النشاط(%)تطّور نسب الزيادة : 23الجدول 
   2007 و2006ولعدد النشيطين حسب الجنس بين 

 المجموع إناث ذكور 

  1.01  1.09  0.92 العدد الجملي للسكان
  2.00  2.09  1.90 عدد السكان في سّن النشاط

  2.48  3.07  2.26 عدد النشيطين

تفيد نتائج المسح أّن نسبة النشاط من بين مجموع السكان من الفئة العمرية ونتيجة لذلك، 
 مع 46.8% لتبلغ 2007 و2006نقطة بين سنتي  0.2 قد سّجلت زيادة بـ"  سنة فما فوق15"

  . اإلشارة إلى أّن هذه الزيادة في نسبة النشاط قد شملت الرجال والنساء على حّد السواء

  2005-2007  حسب الجنس(%)نسبة النشاط : 24الجدول 

 2005 2006 2007 
  68.8  68.5  68.6 ذكور
  25.3  25.0  24.4 إناث

  46.8  46.6  46.3 المجموع

  النشيطون حسب الفئة العمرية

قد انخفض "  سنة15-19"تشير نتائج المسح إلى أّن عدد السكّان النشيطين من الفئة العمرية 
لفئات العمرية األخرى بنسب متفاوتة من فئة  في حين ازداد عدد النشيطين من ا2007سنة 

 لدى ازديادأّما على مستوى نسب النشاط فيستخلص من البيانات أنهاّ في . إلى أخرى
 أو تراجع لدى الفئات العمرية استقرار سنة مقابل شبه 39 و25الفئات العمرية بين 

  . األخرى
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  2005-2007 العمريةعدد السكّان النشيطين ونسب النشاط حسب الفئة : 25الجدول 

 (%) نسب النشاط    )باآلالف(عدد النشيطين   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  20.1  20.6  21.0   207.7  218.6  218.4  سنة19-15
  44.7  44.0  45.1   474.0  456.7  452.7  سنة24-20
  65.4  63.6  62.9   617.0  576.2  565.2  سنة29-25
 65.4 64.7 64.4  512.2 498.9 494.1  سنة34-30
 64.9 63.6 61.7  462.0 460.1 445.6  سنة39-35
 61.0 61.0 60.4  420.9 405.3 396.6  سنة44-40
 57.9 58.9 57.9  349.9 341.1 331.9  سنة49-45
 52.4 53.9 53.1  265.3 254.9 240.0   سنة54-50
 31.5 33.2 31.6  199.4 199.0 184.4   سنة64-55

 11.9 13.5 12.5  84.7 95.4 86.0   سنة فما فوق65
 46.8 46.6 46.3  3593.2 3506.2 3414.9 المجموع

  النشيطون حسب المستوى التعليمي 

يبرز تطّور توزيع السكّان النشيطين حسب المستوى التعليمي التحسن الهام للمستوى 
مستوى  حيث تقلّصت نسبة النشيطين دون ال2006-2007التعليمي للنشيطين خالل الفترة 

 نسبة ارتفعتوفي المقابل . 2007 سنة 11.6% إلى 2006سنة  12.7%  مناالبتدائي
حيث بلغ  2007 سنة 15.0% إلى 2006 سنة 14.0%النشيطين من مستوى التعليم العالي من 

  .ألف ناشط خالل هذه السنة 539.0عددهم 

   2005-2007 عدد السكّان النشيطين حسب المستوى التعليمي: 26الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     عدد النشيطين   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  11.6  12.7  13.3   417.0  444.7  454.2 ال شيء
  36.7  37.1  37.5   1314.9  1297.4  1280.1 ابتدائي
  36.7  36.2  36.1   1317.8  1269.5  1229.3 ثانوي
 15.0 14.0 13.1  539.0 490.9 447.8 عالي

 - - -  4.5 3.6 3.5 غير مصرح به
 100.0 100.0 100.0  3593.2 3506.1 3414.9 المجموع



15  

  السكان المشتغلون

  المشتغلون حسب الجنس

 سنة فما 15" إلى أّن عدد السكان المشتغلين من الفئة العمرية 2007تشير نتائج مسح سنة 
. ناث ألف إ805.8 ألف ذكور و2279.3ألف ناشط مشتغل منهم  3085.1 يقّدر بـ" فوق

 فإّن عدد المشتغلين قد ازداد خالل الفترة 2006وبالمقارنة مع نتائج المسح األخير لسنة 
وبذلك يكون العدد الصافي . 2.67%ألف مشتغل أي بنسبة  80.2  بما قدره(2007-2006)

 ألف 60.7 منها 2007و 2006 ألف موطن شغل بين سنتي 80.2 إلحداثات الشغل في حدود
 .  ألف موطن شغل لدى النساء19.5ال وموطن شغل لدى الرج

  2005-2007  توّزع عدد المشتغلين وإحداثات الشغل حسب الجنس:27الجدول 

  
  2005-2007  لعدد المشتغلين حسب الجنس(%) التوزيع النسبي:28الجدول 

 2005 2006 2007 
  73.9  73.8  74.4 ذكور
  26.1  26.2  25.6 إناث

  100.0  100.0  100.0 المجموع

  شتغلون حسب الفئة العمريةالم

 على 2007 و2006 بين سنتي ازداد أّن عدد المشتغلين قد 2007أفرزت نتائج مسح سنة 
يبّين هو مكما "  سنة فما فوق65"و"  سنة15-19" الفئتين باستثناءمستوى كّل الفئات العمرية 

  .29 الجدولب

 نسبة الزيادة   )باآلالف (إحداثات الشغل   )باآلالف (المشتغلينعدد   
 2005 2006 2007  2006 2007  2006 2007 

 2.74% 1.88%  60.7 41.0   2279.3  2218.6  2177.6 ذكور

 2.48% 4.71%  19.5 35.4   805.8  786.3  750.9 إناث

 2.67% 2.61%  80.2 76.4   3085.1  3004.9  2928.5 المجموع
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  2005-2007 حسب الفئة العمرية) باآلالف( عدد المشتغلين :29الجدول 

 2005 2006 2007 
  136.8  147.5  150.7  سنة19-15
  331.0  317.4  314.5  سنة24-20
  469.8  443.9  433.2  سنة29-25
 444.1 435.9 429.7  سنة34-30
 429.9 424.7 413.6  سنة39-35
 401.3 382.3 374.6  سنة44-40
 337.5 324.7 313.7  سنة49-45
 257.6 244.3 230.9   سنة54-50
 193.7 190.6 178.2   سنة64-55

 83.4 93.6 85.4   سنة فما فوق65
 3085.1 3004.9 2928.5 المجموع

  المشتغلون حسب المستوى التعليمي

تشير نتائج المسح إلى التحسن المتواصل في المستوى التعليمي للمشتغلين خالل الفترة 
 مقابل 2007ألف سنة  436.8إذ بلغ عدد المشتغلين من مستوى تعليم عالي  2007-2006

 ألف كما سّجل عدد المشتغلين من مستوى 32 مسجال بذلك زيادة بـ 2006 ألف سنة 404.8
 من المشتغلين هم 50% ألفا خالل نفس الفترة أي أّن حوالي 27التعليم الثانوي زيادة تناهز 

  .من مستوى تعليم ثانوي أو عالي

  2005-2007 يمي توّزع المشتغلين حسب المستوى التعل:30الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(العدد   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  12.7  13.6  14.3   392.5  409.3  419.0 ال شيء
  36.9  36.6  36.9   1137.1  1099.7  1078.6 ابتدائي
  36.2  36.3  35.7   1114.4  1087.8  1046.1 ثانوي
 14.2 13.5 13.1  436.8 404.8 381.6 عالي

 - - -  4.3 3.3 3.2 غير مصرح به
 100.0 100.0 100.0  3085.1 3004.9 2928.5 المجموع

كما يستخلص من هذه النتائج أّن نسبة المشتغلين من مستوى التعليم العالي قد ارتفعت 
في حين قد سّجلت نسبة المشتغلين من مستوى . 2007 و2006بأكثر من نصف النقطة بين 
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الثانوي شبه استقرار خالل نفس الفترة مع تراجع نسبة المشتغلين التعليم االبتدائي و
  .األميين بقرابة النقطة

  المشتغلون حسب قطاع النشاط االقتصادي

 حسب قطاع النشاط االقتصادي أّن 2007 المشتغلين سنة عبتوّزأفرزت النتائج الخاصة 
تغل وهو ما يمثّل  ألف مش581.1قطاع الصناعات المعملّية يتصّدر قطاعات النشاط بـ 

 من مجموع المشتغلين ويليه في ذلك قطاع التربية والصحة والخدمات اإلدارية %19
 ألف ويأتي قطاع البناء 565.9 ألف ثّم قطاع الفالحة والصيد البحري بـ 568.6 بـ

 من المجموع ثّم قطاع التجارة 12.4%واألشغال العامة في المرتبة الرابعة وبنسبة 
  .موع المشتغلين  من مج11.6% بـ

  (2007)حسب قطاع النشاط االقتصادي ) باآلالف(توّزع المشتغلين : 31الجدول 

 (%)التوزيع النسبي  عدد المشتغلين باآلالف 
  18.5 565.9 والصيد البحري الفالحة

  19.0  581.1  المعملية الصناعات
  2.2  66.4 غذائية صناعات      
 1.2 37.3 البناء والخزف والبلور مواد      
 3.2 98.5 صناعات ميكانيكية وكهربائية      
 0.9 26.8 صناعات كيميائية      
 8.6 264.1 النسيج والمالبس واألحذية صناعات      
 2.9 88.0 أخرى  معمليةصناعات      

 13.5  412.8  معملية ير  غ الصناعات

 1.1 34.4  المناجم والطاقة      
 12.4 378.4 ل العامةواألشغا البناء      

 49.0 1496.1  الخدمات

 11.6 353.4  التجارة      
 5.8 177.4  النقل واالتصاالت      
 4.0 121.7  النزل والمطاعم      
 0.9 26.5 والتأمين البنوك      
 3.6 111.0  تصليح وخدمات عقارية وخدمات أخرى للمؤّسسات      
 4.5 137.5  وثقافيةاجتماعية خدمات      
 18.6 568.6 تربية وصحة وخدمات إدارية         

 - 29.2 به غير مصرح
 100.0 3085.1 المجموع العام
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  المشتغلون حسب الوضعية في المهنة

 المتعلّقة بتوّزع المشتغلين حسب الوضعية في المهنة أّن 2007أفرزت نتائج مسح سنة 
 للذين يعملون لحسابهم 24.6%تغلين مقابل من مجموع المش 69.6% نسبة األجراء قد بلغت

وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة .  للمعينين العائليين5.8%و) أعراف أو مستقلين(الخاص 
وتمثّل هذه النسبة ضعفين ونصف ما  10.6% المعينات العائلّيات من بين المشتغالت تبلغ

حين تبلغ نسبة المشتغلين في ).  فقط من المعينين العائليين4.1%(تّم تسجيله لدى الرجال 
  . فقط لدى النساء المشتغالت14.0% مقابل 28.3% لحسابهم الخاص لدى الرجال

  "  سنة فما فوق15"توّزع المشتغلين من الفئة العمرية : 32الجدول 
  (2007)حسب الوضعية في المهنة 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(العدد   
  موعالمج  إناث  ذكور    المجموع  إناث  ذكور 

  24.6%  14.0%  28.3%   757.0  112.5  644.5 يعمل لحسابه الخاص
  69.6%  75.4%  67.5%   2144.0  603.4  1540.6 أجير

  5.8%  10.6%  4.1%   178.6  84.6  94.0  معين عائلي
 - - -  5.5 5.3 0.2 غير مصرح به

 100.0% 100.0% 100.0%  3085.1 805.8 2279.3 المجموع

 أّن نسبة 2006المعطيات مع مثيالتها المستخرجة من مسح سنة ويستخلص من مقارنة هذه 
في تراجع طفيف في حين ارتفعت نسبة ) أعراف ومستقلين(المشتغلين لحسابهم الخاص 

 كما تراجعت نسبة المعينين العائليين 2007 و2006األجراء بأكثر من نقطة بين سنتي 
  .بنقطة خالل نفس الفترة

  " سنة فما فوق15"ن الفئة العمرية  عدد المشتغلين م:33الجدول 
  2005-2007حسب الوضعية في المهنة 

 (%)التوزيع النسبي   )باآلالف(العدد   
 2005  2006  2007  2005  2006  2007  

  24.6  24.9  24.7  757.0  745.7  721.4 يعمل لحسابه الخاص
  69.6  68.2  68.9  2144.0  2048.7  2013.3 أجير

  5.8  6.9  6.4  178.6  207.7  186.8  معين عائلي
 - - - 5.5 2.8 7.0 غير مصرح به

 100.0 100.0 100.0 3085.1 3004.9 2928.5 المجموع
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 رغم 2007 و2006 نسبة المشتغلين والعاملين لحسابهم الخاص بين سنتي  انخفاضويعود
الزيادة في عددهم إلى تراجع عدد العاملين لحسابهم الخاص في قطاع الفالحة بما يناهز 

 نسبة المعينين العائليين يرجع باألساس إلى تقلّص عدد المعينين انخفاض كما إّن .آالف 8
 عدد األجراء في القطاع ازداد ألف مشتغل في حين 15العائليين في قطاع الفالحة بقرابة 

  .  ألف أجيرا16الفالحي بما يناهز 

  المهنةحسب الوضعية في ) باآلالف(توزع العاملين في قطاع الفالحة : 34الجدول 

 2006 2007 
  277.9  286.1 يعمل لحسابه الخاص

  156.3  139.7 أجير
  131.7  146.9  معين عائلي
 565.9 572.7 المجموع

  البطالة

مع توصيات مكتب  وتماشيا 2005تجدر اإلشارة في مجال متابعة البطالة انه بداية من سنة 
"  سنة فما فوق15"شريحة العمرية  المعمول بها في أغلب البلدان تّم اعتماد الالعمل الدولي

وعلى هذا األساس يقّدر عدد العاطلين عن العمل من الفئة .  مؤشّرات البطالةالحتساب
 وتكون بذلك نسبة 2007ألف في منتصف شهر ماي  508.1 بـ"  سنة فما فوق15"العمرية 

الة قد  فإّن نسبة البط2006وبالمقارنة مع معطيات مسح سنة . 14.1%البطالة في حدود 
 آالف 7 عدد العاطلين عن العمل بما قدره ارتفعنقطة في حين  0.2 نخفاضا بـسّجلت ا

  .2006-2007خالل الفترة 

   2005-2007عدد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة حسب الجنس : 35الجدول 

 (%)نسبة البطالة    )باآلالف(عدد العاطلين عن العمل   
 2005 2006 2007  2005 2006 2007 

 12.8%  13.2%  13.1%   333.5  336.4  328.8 ذكور

 17.8%  17.3%  17.3%   174.6  164.9  157.6 إناث

 14.1% 14.3% 14.2%  508.1 501.3 486.4  المجموع
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  البطالة حسب الجنس

  إلى2007خالل سنة "  سنة فما فوق15"يتوّزع عدد العاطلين عن العمل من الفئة 
 12.8%ف من النساء وتكون بذلك نسبة البطالة في حدود  أل174.6ألف من الرجال و 333.5

وتفيد النتائج أّن نسبة الزيادة في عدد العاطلين عن .  بالنسبة للنساء17.8%بالنسبة للرجال و
ناتجة عن نسبة زيادة في عدد العاطلين عن  1.35%  التي بلغت2007 و2006العمل بين 

عدد العاطلين عن العمل لدى الرجال  بالرغم من تقلّص 5.88%العمل لدى النساء بـ 
أّما على مستوى المشتغلين فقد تّم تسجيل نسب زيادة هامة لكال الجنسين . -0.86%بنسبة 

  .(2.48%) مّما هي عليه لدى النساء (2.74%)ولكنها أعلى لدى الرجال 

  عن العمللمشتغلين وعدد العاطلين  في عدد النشيطين وعدد ا(%)تطّور نسب الزيادة : 36الجدول 
   2007و 2006حسب الجنس 

 المجموع إناث ذكور 

  2.48  3.07  2.26 عدد النشيطين
  2.67  2.48  2.74 عدد المشتغلين

  1.35  5.88  -0.86 عدد العاطلين عن العمل

قد فاق عدد )  ألف60.7(وتجدر اإلشارة إلى أّن عدد إحداثات الشغل من بين الرجال 
هذا الجنس مما أّدى إلى تقلص نسبة البطالة من )  ألف57.8(الطلبات اإلضافية 

 في حين لم يتجاوز عدد إحداثات الشغل لدى النساء 2007 و2006نقطة بين سنتي  0.4 بـ
نجّر عنه ارتفاع نسبة البطالة لدى مّما ا)  ألف29.2(ثلثي طلباتهن اإلضافية )  ألف19.5(

  . نقطة خالل نفس الفترة0.5النساء بـ 

  وى التعليمي البطالة حسب المست

تغير ملحوظ  أن هيكلة البطالة حسب المستوى التعليمي في 2007أفرزت نتائج مسح سنة 
 ارتفع عدد العاطلين عن العمل من مستوى تعليم حيث 2006سنة بالمقارنة مع نتائج مسح 
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 2006 ألف سنة 86.1 مقابل 2007ألف سنة  102.3 ليبلغ 2006-2007  خالل الفترة3عالي
  .تزايد عدد المتخرجين سنويا من الجامعات ومؤّسسات التعليم العاليوذلك نظرا ل

  2005-2007توّزع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي  :37الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(العدد   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  4.8  7.0  7.3   24.5  35.3  35.3 ال شيء
  35.0  39.5  41.4   177.7  197.8  201.5 ابتدائي
  40.1  36.3  37.7   203.4  181.8  183.2 ثانوي
 20.1 17.2 13.6  102.3 86.1 66.2 عالي

 - - -  0.2 0.2 0.2 غير مصرح به
 100.0 100.0 100.0  508.1 501.3 486.4 المجموع

فقد أّما على مستوى التوزيع النسبي لهؤالء العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي 
 نسبة العاطلين من مستوى التعليم الثانوي بثالث نقاط ونصف ارتفاعأفرزت البيانات 

وكذلك ارتفاع نسبة العاطلين من مستوى التعليم العالي من بين مجموع العاطلين بنقطتين 
 مقابل تراجع نسبة العاطلين لدى الفئات من المستويات 2006-2007ونصف خالل الفترة 
  . وع العاطليناألخرى من بين مجم

 أّن 2007وفيما يخّص نسب البطالة حسب المستوى التعليمي فقد بّينت نتائج المسح لسنة 
وتليها فئتا  19.0% فئة النشيطين من مستوى التعليم العالي تسّجل أعلى نسبة بطالة

 15.4%النشيطين من مستوى التعليم الثانوي والتعليم االبتدائي بنسبة تقّدر على التوالي بـ 
وتجدر اإلشارة إلى أّن نسب البطالة في تراجع من بين الناشطين من مستوى . 13.5%و

 مقابل ارتفاع لنسبة البطالة من بين الناشطين من 2006-2007التعليم االبتدائي خالل الفترة 
  . مستوى التعليم الثانوي والتعليم العالي

                                                 
 تجاوزوا بنجاح السنة األولى من التعليم العالي 3
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   2005-2007لتعليمي  المستوى احسب الناشطين من (%) نسبة البطالة :38الجدول 

 2005 2006 2007 
  5.9  8.0  7.8 ال شيء
  13.5  15.2  15.7 ابتدائي
  15.4  14.3  14.9 ثانوي
 19.0 17.5 14.8 عالي

 14.1 14.3 14.2 المجموع

 إلى أّن عدد العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات العليا يقدر ةوتجدر اإلشار
 ألف مجاز في 18.7 ألف تقني سامي و34.5هم  من2007ألف عاطل في ماي  88.9 بـ

 ألف لديهم 6.1 ألف مجاز في العلوم اإلنسانية وقرابة 15.6العلوم االقتصادية والتصّرف و
ويتوّزع ).  أو الدكتوراهشهادة الماجستير طبيب، صيدلي، مهندس،(شهادات عليا أخرى 

  . أو فتاةامرأةالف  52.3رجل والف  36.6 هؤالء العاطلين حاملي الشهادات العليا إلى

  ) باأللف(توّزع العاطلين عن العمل من بين حاملي شهادات التعليم العالي  :39الجدول 
  (2007)حسب نوع الشهادة والجنس 

 (%)التوزيع النسبي   المجموع  إناث  ذكور 

  38.8  34.5  19.6  14.9  اشهادة تقني سامي أو ما يعادله
  17.5  15.6  11.1  4.6  اإلجازة في العلوم اإلنسانية

  21.0  18.7  10.9  7.9  اإلجازة في العلوم االقتصادية
 15.8 14.0 7.9 6.1  إجازة أخرى

 6.9 6.1 3.0 3.2  شهادة تعليم عالي أخرى

 100.0 88.9 52.3 36.6  المجموع

 2006ويستخلص من مقارنة هذه البيانات مع مثيالتها المستخرجة من المسح األخير لسنة 
ين عن العمل في ارتفاع على مستوى مختلف أصناف الشهائد وبصفة أّن عدد العاطل

  .40 الجدولبيبّين هو مخاّصة على مستوى التقنيين السامين كما 
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  توّزع العاطلين من بين حاملي شهادات التعليم العالي :40الجدول 
  2005-2007حسب نوع الشهادة 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(العدد   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  38.8  35.6  31.8   34.5  26.2  18.8  اشهادة تقني سامي أو ما يعادله
  17.5  17.4  18.4   15.6  12.8  10.9  اإلجازة في العلوم اإلنسانية

  21.0  24.3  26.5   18.7  17.9  15.7  اإلجازة في العلوم االقتصادية
 15.8 15.8 15.5  14.0 11.6 9.2  إجازة أخرى
 6.9 6.9 7.8  6.1 5.1 4.6  عالي أخرىشهادة تعليم 
 100.0 100.0 100.0  88.9 73.7 59.2  المجموع

 تّم استجواب األفراد حاملي الشهادات العليا 2006وتجدر اإلشارة إلى أنّه بداية من سنة 
 ألف عاطل عن 25.8عن سنة تخّرجهم وتفيد البيانات المستخرجة من مسح هذه السنة أّن 

 ألف تخّرجوا سنة 17.8 و2006لي الشهادات العليا قد تخّرجوا سنة العمل من بين حام
 آالف عاطل عن العمل خالل 5 في حين تخّرج قرابة 2004 ألف تخّرجوا سنة 13 و2005
  مع العلم أن عملّية تجميع البيانات قد تّمت خالل الفترة المتراوحة بين يوم2007سنة 

  .2007بعض خّريجي سنة  ولم تشمل سوى 2007 جوان 30أفريل ويوم  2

   سنة تخّرج العاطلين من بين حاملي الشهادات العليا:41الجدول 

عدد العاطلين حاملي الشهادات العليا   
  )باآلالف(

 2007ماي    2006ماي  
2007 -  5.1  
2006 4.1   25.8  
2005 23.9   17.8  
2004 14.7  13.0 

2003 10.0  8.3 

2002 5.8  5.2 

2001 3.8  3.4 

2000 3.4  3.0 

 7.3  7.9   وما قبلها1999

 88.9  73.6 المجموع
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وتجدر المالحظة أّن فرص تشغيل حاملي الشهادات العليا تتقلّص كلّما طالت مّدة البطالة 
تقلّص عدد العاطلين ) 2005سنة (بعد سنة التخّرج حيث يتبّين أنّه بعد سنتين من التخّرج 

 عدد العاطلين عن انخفضة أو أربعة سنوات من التخّرج  وبعد ثالث6000عن العمل بقرابة 
 سنوات أو أكثر من التخّرج يتّم إدماج قرابة 5 كّل سنة أّما بعد 1700العمل بقرابة 

 في سنة 19.3%وتقّدر نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات العليا . خص سنوياش 500
ها لدى اإلناث وذلك في حدود  وتبلغ هذه النسبة أقصا2006 في سنة 17.5% مقابل 2007

  .2007 سنة %28.4

   2005-2007 حسب الجنس  من بين حاملي الشهادات العليا(%) نسبة البطالة :42الجدول 

 2005 2006 2007 
  13.3%  11.7%  10.9% ذكور
  28.4%  26.5%  22.5% إناث

  19.3%  17.5%  15.3% المجموع

 بصفة ملحوظة حسب 2007لعليا في سنة وتختلف نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات ا
 2006 على مستوى دفعة متخرجي سنة 62%فإذا كانت هذه النسبة تقارب . سنة التخرج

 بالنسبة 20% فهي أقل من 2004 لمتخرجي سنة 37.5% و2005 لمتخرجي سنة 43.7%و
 على مستوى 3% وال تتعّدى 2000فقط لمتخرجي سنة  13% و2001لمتخرجي سنة 

  . وما قبلها1999املي شهادات عليا والمتخرجين سنة اإلطارات ح

  حسب سنة التخرج 2007نسبة البطالة من بين حاملي الشهادات العليا في سنة 

 نسبة البطالة سنة التخّرج
2006 %61.7  
2005 %43.7  
2004 %37.5 
2003 %29.8 
2002 %22.5 
2001 %19.7 
2000 %13.0 
 2.9%   وما قبلها1999

 19.3% المجموع
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  البطالة حسب الفئات العمرية

من  57.1% تبّين نتائج المسح المتعلّقة بتوّزع العاطلين عن العمل حسب الفئة العمرية أّن
 سنة وأّن هذه النسبة 29 و20مجموع العاطلين عن العمل هم شبان تتراوح أعمارهم بين 

  .2007 و2006 بقرابة ثالثة نقاط بين ارتفعتقد 

  2005-2007  العاطلين عن العمل حسب الفئات العمريةتوزيع :43 الجدول

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد ال  
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  14.0  14.2  13.9   70.9  71.1  67.7  سنة19-15
  28.1  27.8  28.4   143.0  139.3  138.2  سنة24-20
  29.0  26.5  27.2   147.2  132.3  132.0  سنة29-25
 13.4 12.5 13.2  68.1 63.0 64.4  سنة34-30
 6.3 7.0 6.6  32.1 35.4 32.0  سنة39-35
 3.9 4.6 4.5  19.6 23.0 22.0  سنة44-40
 3.9 5.4 4.8  20.1 27.1 23.3  سنة54-45

 1.4 2.0 1.4  7.1 10.1 6.7   سنة فما فوق55
 100.0 100.0 100.0  508.1 501.3 486.4 المجموع

ق بنسب البطالة حسب الفئات العمرية فقد بّينت نتائج المسح أّن نسبة البطالة أّما فيما يتعلّ
"  سنة15-19" على مستوى الفئة العمرية 2007 و2006 بنقطة ونصف بين سنتي ارتفعتقد 

 سنة في حين سّجلت هذه النسبة 34 و25وسّجلت زيادة على مستوى الفئات العمرية بين 
كما تبّين النتائج أّن نسبة .  سنة فما فوق35 العمرّية تراجعا طفيفا على مستوى الفئة

 لدى 23.9% سنة وتبلغ هذه النسبة 25 على مستوى الفئات الشابة دون 30%البطالة تفوق 
  ." سنة25-29"الفئة العمرية 

 2007 سنة 34.1%أّما على مستوى الفئات العمرية التراكمية فإّن نسبة البطالة تتراجع من 
 للفئة 27.8% سنة ثّم إلى 25 للفئة العمرية أقل من 31.4% سنة إلى 20أقل من للفئة العمرية 

 لمجموع 14.1% سنة و55 للفئة العمرية أقل من 15.1% سنة لتبلغ 30العمرية أقل من 
  . سنة فما فوق15الناشطين من الفئة العمرية 
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   2005-2007  حسب الفئة العمرية(%)نسبة البطالة : 44الجدول 

 2005 2006 2007 

  34.1  32.5  31.0  سنة19-15
  30.2  30.5  30.5  سنة24-20
  23.9  23.0  23.4  سنة29-25
 13.3 10.6 13.0  سنة34-30

 7.0 7.7 7.2  سنة39-35

 4.7 5.7 5.5  سنة44-40

 3.3 4.5 4.1  سنة54-45

 2.5 3.4 2.5   سنة فما فوق55

 14.1 14.3 14.2 المجموع

  2005-2007 فئات العمرية التراكمية حسب ال(%) نسبة البطالة

 2005 2006 2007 

  34.1  32.5 31.0   سنة20أقل من 
  31.4  31.2  30.7  سنة25أقل من 
  27.8  27.4  27.3  سنة30أقل من 
 23.7 23.2 23.3  سنة35أقل من 

 20.3 20.0 20.0  سنة40أقل من 

 17.9 17.7 17.7  سنة45أقل من 

 15.0 15.3 15.3  سنة55أقل من 

 14.1 14.3 14.2  سنة فما فوق15

  العاطلون عن العمل حسب مّدة البطالة

قل من سنة يبلغ أفرزت نتائج المسح المتعلّقة بمّدة البطالة أّن عدد العاطلين عن العمل منذ ا
أّما عدد العاطلين عن .  من مجموع العاطلين عن العمل58.4%ألف ممثال بذلك  292.7

 من المجموع 25.1%ألف وبنسبة  125.7  السنة والسنتين فيقّدر بـالعمل لمّدة تتراوح بين
 16.5% ألف ويمثّل 83في حين أّن عدد العاطلين عن العمل لمّدة تفوق السنتين ال يتعّدى 

 شهرا على مستوى مجموع العاطلين 17ويقّدر متوّسط مّدة البطالة بـ . فقط من المجموع
  ). شهر لدى النساء20.6لرجال وشهر لدى ا 15.2(عن العمل من الجنسين 
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 (2007)  توّزع العاطلين عن العمل حسب مّدة البطالة والجنس:45الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد ال  
  المجموع  إناث  ذكور    المجموع  إناث  ذكور 

  58.4  46.6  64.6   292.7  79.8  212.9 أقل من سنة
  25.1  30.5  22.2   125.7  52.6  73.1 من سنة إلى سنتين
  16.5  22.9  13.2   83.0  39.4  43.6  أكثر من سنتين
 - - -  6.7 2.8 3.9 غير مصرح به

 100.0 100.0 100.0  508.1 174.6 333.5 المجموع

 تطّور المستخرجة من المسوح السابقة أّن من مقارنة هذه المعطيات بمثيالتها ويستخلص
وهي ما يمكن اعتبارها بالنواة الصلبة من نسبة العاطلين عن العمل لمّدة تفوق السنتين 

 16.5%  لتبلغ2007 و2006العاطلين قد سّجلت زيادة في حدود النقطة تقريبا بين سنتي 
كما تّم تسجيل زيادة بقرابة ثالث نقاط للعاطلين عن العمل لمّدة . خالل هذه السنة األخيرة

لمّدة أقّل من السنة بقرابة تتراوح بين السنة والسنتين في حين انخفضت نسبة العاطلين 
  .2007  سنة58.4%أربع نقاط خالل نفس الفترة لتبلغ 

كما تجدر اإلشارة إلى أّن نسبة العاطلين عن العمل ألقل من سنتين من بين مجموع 
  .84.4%و 83.5% العاطلين تتراوح بين

  2005-2007 عدد العاطلين عن العمل :46الجدول 

 (%)سبي التوزيع الن    )باآلالف(عدد ال  
 2005  2006  2007    2005  2006  2007  

  58.4  62.2  62.4   292.7  303.6  298.2 أقل من سنة
  25.1  22.2  21.3   127.7  108.2  101.6 من سنة إلى سنتين
  16.5  15.6  16.3   83.0  76.2  77.8  أكثر من سنتين
 - - -  6.7 13.3 8.8 غير مصرح به

 100.0 100.0 100.0  508.1 501.3 486.4 المجموع

  2005-2007حسب مدة البطالة   التوزع النسبي التراكمي للعاطلين عن العمل:47الجدول 

 2005 2006 2007 
  58.4%  62.2%  62.4% أقل من سنة

  83.5%  84.4%  83.7% أقل من سنتين
  100.0%  100.0%  100.0% المجموع
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  طالبو الشغل ألّول مرة

قد "  سنة فما فوق15"ّول مّرة من الفئة العمرية تفيد نتائج المسح أّن عدد طالبي الشغل أل
.  من مجموع العاطلين عن العمل46%ألف عاطل عن العمل وهو ما يمثّل  233.7 بلغ

 ألف من بين 115.8ألف من بين الرجال و 117.9ويوّزع طالبو الشغل ألّول مّرة إلى 
الرجال العاطلين عن النساء مع اإلشارة إلى أّن نسبة طالبي الشغل ألّول مرة من بين 

 ارتفاع لدى النساء ويعزى ذلك إلى 66% في حين تفوق هذه النسبة 35%العمل تناهز 
  .نسبة الفتيات في مختلف مستويات التعليم وخّريجيه

  (2007)حسب الجنس   نسبة طالبي الشغل ألول مرة من بين العاطلين عن العمل:48الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد ال  
  المجموع  إناث  ذكور    المجموع  إناث  ذكور 

  46.0  66.3  35.4   233.7  115.8  117.9 طالب شغل ألول مرة
  54.0  33.7  64.6   274.4  58.8  215.6 اشتغل سابقا
 100.0 100.0 100.0  508.1 174.6 333.5 المجموع

أّن نسبة ويستخلص من مقارنة هذه البيانات مع المعطيات المستخرجة من المسح السابق 
  مقابل2007 سنة 46%طالبي الشغل ألول مّرة قد ارتفعت بأكثر من خمس نقاط لتبلغ 

 هذه النسبة لدى النساء بما يناهز ارتفاعويعود ذلك باألساس إلى . 2006سنة  %40.5
رتفعت أيضا مع العلم أّن هذه النسبة قد ا) 2006 سنة 56.9 مقابل 2007سنة  66.3(نقاط  9

  .2006 و2005 سنتي  نقاط بين7بـ 

  2005-2007  نسبة طالبي الشغل ألول مرة من بين العاطلين عن العمل:49الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد ال  
 2005 2006  2007    2005 2006  2007  

  46.0  40.5  37.4   233.7  203.2  182.1 طالب شغل ألول مرة
  54.0  59.5  62.6   274.4  227.1  304.3 اشتغل سابقا
 100.0 100.0 100.0  508.1 501.3 486.4 المجموع



29  

  نسبة طالبي الشغل ألول مرة من مجموع العاطلين عن العمل  :50الجدول 
   2005-2007حسب الجنس 

 2005 2006 2007 
  35.4%  32.5%  31.5% ذكور
  66.3%  56.9%  49.8% إناث

  46.0%  40.5%  37.4% المجموع
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  الباب الرابع
  يشهااألسر وظروف ع

  العدد الجملي لألسر

 ألف أسرة مقابل 2344.0 بما يناهز 2007يقّدر عدد األسر في منتصف شهر ماي 
 وتكون بذلك الزيادة في عدد األسر بين 2006ألف خالل نفس الفترة من سنة  2291.0

  .2.31% ألف أسرة أي بنسبة زيادة تقّدر بـ 53.0 في حدود 2007 و2006

 2005-2007اجع المستمر في متوّسط حجم األسرة خالل الفترة وتشير البيانات إلى التر
 .2004 سنة 4.53 مقابل 2007سنة  4.35 ليبلغ

  2005-2007 عدد األسر ومعدل حجم األسرة بين :51الجدول 

  2005 2006 2007 

  2344.0  2291.0  2239.8 )باأللف(عدد األسر 
 53.3  51.2    ) باأللف(معدل التزايد السنوي 

 2.31%  2.29%    مّونسبة الن

 4.35 4.41 4.47 متوّسط حجم األسرة 

  األسر ومصدر الماء للشرب

أفرزت نتائج المسح أّن عدد األسر المزودة بالماء الصالح للشرب من الشركة الوطنية 
وبالمقارنة .  من مجموع األسر84.2%ألف وهو ما يمثل  1971.3 لتوزيع المياه قد بلغ

  .فإّن هذه النسبة في تطور متواصل من سنة إلى أخرى 2006 و2005مع مسحي سنتي 
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  2005-2007 توّزع األسر حسب مصدر الماء للشرب :52الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد األسر   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  84.2  82.7  82.4   1971.3  1888.1 1839.3 شركة المياه
 5.3 6.4 5.3  124.9 145.0 117.9  )ماجل، بئر(مورد خاص 

جمعية مائية، سبالة، بئر، (مورد عمومي 
 ...)عين

274.4 150.2 245.7 
 

12.3 10.3 10.5 

  -  -  -   2.1  7.7  8.2 غير مصرح به
 100.0 100.0 100.0  2344.0 2291.0 2239.8 المجموع

  ستنارةاألسر ووسائل اال

 وذلك ما يمثّل نسبة لالستنارةرباء  ألف أسرة تستعمل الكه2325.3تفيد نتائج المسح أّن 
 ألف أسرة تستعمل اللمبارة 14 من مجموع األسر في حين لم يبق سوى قرابة %99.3

 من مجموع األسر وهذه النسبة في تراجع مستمر إذ كانت في 0.6% أي لالستنارة
  .2005 سنة 0.9%حدود 

  2005-2007 لالستنارة توّزع األسر حسب الوسيلة األساسية :53الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(عدد األسر   
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  99.3  99.1  99.0   2325.3  2266.1 2210.4  الكهرباء 
 0.6 0.8 0.9  14.1 19.4 19.8  )بترول(لمبارة 

 0.1 0.1 0.1  1.7 2.1 2.7 وسيلة أخرى
  -  -  -   2.9  3.4  6.9 غير مصرح به

 100.0 100.0 100.0  2344.0 2291.0 2239.8 المجموع

  األسر ومصدر الطاقة للطبخ

 تستعمل غاز (99.5%)تبّين نتائج المسح في هذا المجال أن معظم األسر التونسية 
  .أو الغاز الطبيعي كمصدر الطاقة للطبخ) غاز القارورة(البوتان 
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  2005-2007 توّزع األسر حسب مصدر الطاقة للطبخ :54الجدول 

 (%)التوزيع النسبي     )باآلالف(سر عدد األ  
 2005 2006  2007   2005 2006  2007  

  91.1  91.8  91.8   2128.2  2099.8 2047.9  )انبوت(غاز القارورة 
 8.4 7.6 7.6  197.1 173.1 167.4  الغاز الطبيعي

 0.1 0.1 0.1  2.1 2.0 2.2 )األزرق(البترول 
 0.4 0.4 0.5  9.3 8.8 11.4 الفحم والحطب واألغصان ومصدر آخر

 - - -  2.5 2.5 5.7 غير مصرح به
  -  -  -   4.7  4.8  5.2  ال يستعمل أي طاقة للطبخ

 100.0 100.0 100.0  2344.0 2291.0 2239.8 المجموع

  امتالك األسر للتجهيزات المنزلية ووسائل الترفيه واالتصال

ت منزلية ووسائل أفرزت نتائج المسح المتعلقة بمؤشرات مستوى العيش من تجهيزا
ترفيه أن نسبة امتالك األسر لهذه التجهيزات قد واصلت تطّورها لتبلغ مستويات أعلى 

أو ( في حين قد سّجلت نسبة األسر التي تمتلك أو تستعمل سّيارة 2007خالل سنة 
  .20% وفي حدود 2007 و2006لقضاء شؤونها شبه استقرار بين سنتي ) رّبما أكثر

ت الثقافية والترفيهية فقد ارتفعت نسبة األسر التي تمتلك الهوائي ففيما يخص التجهيزا
. 94.4%كما تعززت نسبة األسر التي تمتلك تلفازا لتبلغ . 2007 سنة 68.6% لتبلغ

وتبّين النتائج كذلك أّن نسبة األسر التي تمتلك مكّيفا هوائيا قد تعّززت بقرابة نقطة 
  .2006 سنة 7.9%في حدود  بعد أن كانت 2007 سنة 9.4%ونصف لتبلغ 
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   2005-2007مؤشرات مستوى عيش األسر  :55الجدول 

 (%) االمتالكنسبة   
عدد األسر   

 )باآلالف(
 2005 2006 2007  2007 

 468.8   20.0  20.1 20.2 )األسر التي لديها سّيارة على األقّل(سيارة 

 2207.1   94.4  92.7  92.4 جهاز تلفزة

 1603.1   68.6  60.6  55.4 ) بارابول(هوائي

 218.8   9.4  7.9  7.0  مكّيف 

 2072.7   88.5  85.9  84.5 ثالجة

 1442.6   61.5  58.0  58.0 آلة طبخ بالفرن

 1064.7   45.4  41.9  37.9 آلة غسل الثياب

 717.3   30.7  32.1  34.4  الهاتف القار

األسر التي لديها هاتف جّوال واحد على (الهاتف الجوال 
  )األقّل

62.9  73.0  79.8  
 

1870.0 

 225.9   9.6  7.9  7.2  الحاسوب

 234.9   10.1  9.6  8.2   أحد أفراد األسرة األنترنات بالمنزل أو خارج البيتاستعمال

أما فيما يتعلق بالتجهيزات المنزلية فقد ارتفعت نسبة األسر التي تمتلك ثالجة لتبلغ 
 45.4% الثياب لتبلغ  كما تعززت نسبة األسر التي تمتلك آلة غسل2007 سنة %88.5
 وارتفعت كذلك نسبة امتالك آلة 2006سنة  41.9% بعد أن كانت في حدود 2007سنة 

  .61.5%طبخ بالفرن بأكثر من ثالث نقاط لتبلغ 

وبخصوص وسائل االتصال تشير نتائج المسح إلى ارتفاع نسبة األسر التي يمتلك أحد 
 سنة 73.0% مقابل 2007 سنة 79.8%لتبلغ ) أو هواتف جوالة(أفرادها هاتفا جواال 

 في حين تواصل انخفاض نسبة األسر التي لديها هاتف قار بأكثر من نقطة لتبلغ 2006
أّما عن نسبة األسر التي تمتلك حاسوبا فقد تعّززت بنقطة ونصف . 2007 سنة %30.7
بينما شهدت نسبة األسر التي يستعمل أحد أفرادها  9.6%  لتبلغ2007 و2006بين 
 9.6% بعد أن كانت في حدود 2007 سنة 10.1%ترنات تطّورا طفيفا نسبيا لتبلغ األن

  .2006سنة 
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   2007و 2006 بين (%)  تطّور نسب الزيادة في عدد النشيطين حسب الجنس:1 ملحق عدد

 المجموع إناث ذكور 

  1.01  1.09  0.92 العدد الجملي للسكان
  2.00  2.09  1.90 عدد السكان في سّن النشاط

  2.48  3.07  2.26 د النشيطينعد
  2.67  2.48  2.74 عدد المشتغلين

  1.35  5.88  -0.86 عدد العاطلين عن العمل

 (2007)  والجنساالشتغالحسب سبب عدم )  سنة فأكثر15( توّزع غير الناشطين :2 ملحق عدد

  (%)التوزيع النسبي    )باآلالف(عدد غير النشيطين  
  المجموع إناث ذكور   المجموع إناث ذكور 

  46.1  65.0  -   1883.3  1883.3 - تفرغ النساء والبنات لألشغال المنزلية
 28.8 21.3 47.0  1173.8 615.8 558.0 التفرغ للدراسة

 7.9 0.9 25.2  325.2 26.2 299.0 بلوغ سن التقاعد 
 12.4 10.1 18.1  507.4 293.4 214.0 االشتغالعاجز عن 

 3.3 2.5 5.2  132.7 71.4 61.3 االشتغالال يريد 
  0.6  0.1  1.7   24.4  4.0  20.4 قلة فرص الشغل

 0.9 0.1 2.8  36.7 3.8 32.9 أشخاص دون أي نشاط
 100.0 100.0 100.0  4083.5 2897.9 1185.6  مجموع غير النشيطين
 53.2 31.2 74.7  4083.5 2897.9 1185.6  عدد غير النشيطين

 46.8 68.8 25.3  3593.2 980.4 2612.8  عدد النشيطين
 100.0 100.0 100.0  7676.7 3878.3 3798.4  مجموع السكان في سّن النشاط 
 75.2 75.9 74.5  7676.7 3878.3 3798.4  مجموع السكان في سّن النشاط 

 24.8 24.1 25.5  2532.2 1230.2 1302.0  سنة 15عدد السكان أقل من 
 100.0 100.0 100.0  10208.9 5108.5 5100.4  العدد الجملي للسكّان
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 2007 -2004تطورمؤشرات التشغيل : 3ملحق عدد

 (%)نسبة البطالة  عدد العاطلون عن العمل عدد المشتغلون عدد الناشطون    

 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 الواليــــة

 12,5 14,1 46544 51399 324802 314349 371346 365748 تونس 11

يانةأر 12  159706 179170 141782 155729 17924 23441 11,2 13,1 

 15,2 13,6 32260 25530 179806 161854 212066 187384 بن عروس 13

 16,8 16,4 21594 19528 106882 99341 128476 118869 منوبة 14

 9,5 10,1 27171 27065 257732 241408 284903 268473 نابل 15

 8,8 21,6 5453 12698 56388 46167 61841 58865 زغوان 16

 11,9 16,6 22638 29992 168033 151040 190671 181032 بنزرت 17

 13,6 16,2 15520 17542 99010 90739 114530 108281 باجة 21

 24,1 20,1 33048 28945 103887 114904 136935 143849 جندوبة 22

 16,7 21,8 15825 17519 78992 62918 94817 80437 الكاف 23

 24,0 17,9 19592 13063 62068 59817 81660 72880 سليانة 24

 12,1 11,5 25998 22448 189256 172645 215254 195093 سوسة 31

 9,1 7,7 16696 13177 165946 158115 182642 171292 المنستير 32

 18,3 11,2 23413 13336 104536 105712 127949 119048 المهدية 33

قسصفا 34  284502 334623 250725 300201 33777 34422 11,9 10,3 

 11,3 16,0 18609 25003 145825 130907 164434 155910 القيروان 41

 22,5 21,0 29042 25543 100250 95996 129292 121539 القصرين 42

 9,9 14,6 12690 16084 115641 94364 128331 110448 سيدي بوزيد 43

 21,1 15,5 23917 15918 89298 87082 113215 103000 قابس 51

 14,4 10,5 19306 12948 114764 110562 134070 123510 مدنين 52

 18,6 15,2 6658 5190 29075 28980 35733 34170 تطاوين 53

 20,1 21,0 19178 19214 76058 72415 95236 91629 قفصة 61

 26,1 16,0 8544 4987 24216 26237 32760 31224 توزر 62

 15,1 12,1 6528 5042 36740 36632 43268 41674 قبلي 63

 14,1 14,2 508084 473870 3085134 2854690 3593218 3328560 المجمـوع  

  


