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النوع االجتماعي" هو األول مقاربة حسب  4112"تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  هذا التقرير

يئة اتفاقية شراكة بين املعهد الوطني لإلحصاء وهلتي تّم القيام بها في تونس، وهو ثمرة ات اتعدادبالرجوع إلى المن نوعه 
 أعضاء لجنة القيادة :يتكون فريق إعداد هذا التقرير من  األمم املتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات النوع االجتماعي.

 عهد الوطني لإلحصاءامل 
o السيد الهادي السعيدي 
o  السيد لطفي الحريزي 
o هري يو الط ديةان ةسيدلا  
o السيدة عربية الفرشيش ي 

 الخبير 
o  السيد رياض الصافي  

   هيئة األمم املتحدة للمرأة 
o  السيدة هالة الصخيري 
o السيدة غالية قاسم   
o السيد وليد سعيد  
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 22 ................................................... 4112 خالل التشغيل وقطاع الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 7-3 جدول 
 23 ..................................................................................... 4112 خالل واملهنة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) املشتغلين توزيع: 8-3 جدول 
 23 .................................................................... 4112 خالل واملهنة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 9-3 جدول 
 22 ................................................................. 4112 خالل املهنية والوضعية الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) املشتغلين توزيع: 10-3 جدول 
 22 ............................................... 4112 خالل املهنية والوضعية الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 11-3 جدول 
 21 ..................................................................... 4112 خالل العمل وطبيعة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) املشتغلين توزيع: 14-3 جدول 
 21 ................................................................. 4112 خالل العمل عقد ومدة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) املشتغلين توزيع: 13-3 جدول 
 31 ................................................ 4112 خالل العمل عقد ومدة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 12-3 جدول 
 31 ........................................................................................................................... 4112-4112 خالل البطالة ونسبة العاطلين تطور : 15-3 جدول 
 34 ...................................................................... 4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) العاطلين توزيع: 12-3 جدول 
 34 ......................................................................... 4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) البطالة نسبة: 13-3 جدول 
 33 ................................................................ 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) العاطلين توزيع: 12-3 جدول 
 33 ........................................................................ 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) البطالة نسبة: 11-3 جدول 
 32 ........................................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) العاطلين توزيع: 41-3 جدول 
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 35 .............................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) البطالة نسبة: 41-3 جدول 
 32 .............................................................................. 4112 خالل البطالة ومدة الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) العاطلين توزيع: 44-3 جدول 
 32 ................................................................................ 4112 خالل املهنية والوضعية الوسط حسب املشتغلين األسر رؤساء توزيع: 43-3 جدول 
 32 .............................. 4112 خالل املهنية والوضعية الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) املشتغلين األسر لرؤساء النسبي التوزيع: 42-3 جدول 
 31 ............................................................. 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية الوسط حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 45-3 جدول 
 31 ........................................... 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية الوسط حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 42-3 جدول 
 21 .................................................... 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 43-3 جدول 
 21 ................................... 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 42-3 جدول 
 24 ............................ بلدي وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 41-3 جدول 
 23 .......... بلدي وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 31-3 جدول 
 22 ..................... بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 31-3 جدول 
 25 ... بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل قطاع حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 34-3 جدول 
 22 .............................................. 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 33-3 جدول 
 22 ............................. 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 32-3 جدول 
 23 ...................... بلدي وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 35-3 جدول 
 23 .... بلدي وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 32-3 جدول 
 22 ............... بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 33-3 جدول 
بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية املهنية الوضعية حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 32-3 جدول 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 
 21 ............................................... 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل عقد مدة حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 31-3 جدول 
 11 ....................... بلدي وسط –4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل عقد مدة حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 21-3 جدول 
 11 .....بلدي وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل عقد مدة حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 21-3 جدول 
 11 ............... بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل عقد مدة حسب( سنة 51-12) املشتغلين توزيع: 24-3 جدول 
بلدي غير وسط – 4112 خالل االجتماعية التغطية ونوعية العمل عقد مدة حسب( سنة 51-12) للمشتغلين النسبي التوزيع: 23-3 جدول 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 
 14 ....................................... 4112 خالل العمل ملقر املسكن من للتنقل املستغرقة الزمنية واملدة الوسط حسب املشتغلين توزيع: 22-3 جدول 
 14 ..................... 4112 خالل العمل ملقر املسكن من للتنقل املستغرقة الزمنية واملدة الوسط حسب للمشتغلين النسبي التوزيع: 25-3 جدول 
 13 ..................... 4112 خالل العمل ملقر املسكن من للتنقل املستعملة األساسية النقل ووسيلة الوسط حسب املشتغلين توزيع: 22-3 جدول 
 13 .... 4112 اللخ العمل ملقر املسكن من للتنقل املستعملة األساسية النقل ووسيلة الوسط حسب للمشتغلين النسبي التوزيع: 23-3 جدول 
 12........................... 4112 خالل محلي مستشفى وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة العمر وفئة الوسط حسب السكان توزيع: 1-2 جدول 
 15 ............. 4112 خالل محلي مستشفى وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة العمر وفئة الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 4-2 جدول 
 15 ................................4112 خالل صحي مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب السكان توزيع: 3-2 جدول 
 12 ............ 4112 خالل صحي مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة العمر وفئة الوسط حسب السكان توزيع: 2-2 جدول 
4112 اللخ صحي مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة العمر وفئة الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع:5-2 جدول 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 13 
 12 ........................................................................... 4112 خالل الصحية التغطية ونوعية العمر وفئة الوسط حسب السكان توزيع: 2-2 جدول 
 11 ............................................................ 4112 خالل الصحية التغطية ونوعية العمر وفئة الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 3-2 جدول 
 111................................................................................................. 4112 خالل املسكن ونوع الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 1-5 جدول 

 111 ....................................................................................... 4112 خالل املسكن غرف وعدد الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 2-5 جدول 

 111 ............................................................................ 4112 خالل للمسكن املغطاة واملساحة الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 3-5 جدول 

 114 ................................................. 4112 خالل للطبخ املستعمل للطاقة األساس ي واملصدر الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 4-5 جدول 
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 113............................................................. 4112-4111 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب الوسط حسب الوافدين توزيع: 1-2 جدول 

 112 ..................................................... 4112-4111 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب األصلي الوسط حسب املغادرين توزيع: 2-2 جدول 

 115 ............................................................... 4112-4111 للهجرةخالل الرئيس ي والسبب الوسط حسب الخارج من الوافدين توزيع: 3-2 جدول 

 112 .............................................................................. 4112-4111 خالل العمرية والفئة الوسط حسب الخارج من الوافدين توزيع: 4-2 جدول 

 113 ...................................................................... 4112-4111 للهجرةخالل الرئيس ي والسبب الوسط حسب للخارج املغادرين توزيع: 5-2 جدول 

 112 ....................................................4112-4111 خالل للهجرة الرئيس ي والسبب الوسط حسب للخارج للمغادرين النسبي التوزيع: 6-2 جدول 

 111 ..................................................................................... 4112-4111 خالل العمرية والفئة الوسط حسب للخارج املغادرين توزيع: 7-2 جدول 

 111...............................................................................................................................4112-4112 خالل الصعوبات ذوي  عدد تطور : 1-3 جدول 
 114 .............................................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات معاناة نسبة: 4-3 جدول 
 114 ................................................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات ذوي  توزيع: 3-3 جدول 
 113 ..................................................................... 4112 خالل الصعوبة ودرجة العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات ذوي  توزيع: 2-3 جدول 
 112 ....................................................4112 خالل الصعوبة ودرجة العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات لذوي  النسبي التوزيع: 5-3 جدول 
 112 ........................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي  توزيع: 2 -3 جدول 
 115 ............................................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات لذوي  التمدرس نسبة: 3-3 جدول 
 112 .......................................................................... 4112 خالل الوسط حسب النشطين( فوق  فما سنة 15) الصعوبات ذوي  توزيع: 2-3 جدول 
 112 ....................................................... 4112 خالل الوسط حسب النشطين( فوق  فما سنة 15) الصعوبات لذوي  النسبي التوزيع: 1 -3 جدول 
 113 .................................................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة حاملي توزيع: 11-3 جدول 
 113 ..............................................................................................................4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة نسبة: 11-3 جدول 
 112 ...................................................................................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب اإلعاقة حاملي توزيع: 14-3 جدول 
 111 ............................................................................ 4112 خالل اإلعاقة ونوع العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة حاملي توزيع: 13-3 جدول 
 141 ........................................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة لحاملي النسبي التوزيع: 12-3 جدول 
 141 ............................................................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين اإلعاقة حاملي توزيع: 15-3 جدول 
 141 ................................................................ 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين اإلعاقة حاملي توزيع: 12-3 جدول 
 144 ............................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين اإلعاقة لحاملي النسبي التوزيع: 13-3 جدول 
 144 ................................................................ 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين اإلعاقة حاملي نسبة: 12-3 جدول 
 144 ................................................................................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة لحاملي التمدرس نسبة: 11-3 جدول 
 143 ................................................................................ 4112 خالل اإلعاقة ونوعية الوسط حسب اإلعاقة لحاملي التمدرس نسبة: 41-3 جدول 
 142 ......................................................... 4112 خالل الوسط حسب النشطين( فوق  فما سنة 15) اإلعاقة لحاملي النسبي التوزيع: 41-3 جدول 
 145 ................................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب املشتغلين( فوق  فما سنة 15) اإلعاقة حاملي نسبة: 44-3 جدول 
 145 ..................................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب املعطلين( فوق  فما سنة 15) اإلعاقة حاملي نسبة: 43-3 جدول 
 142 .................................................................................. 4112-4112 خالل الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين عدد تطور : 42-3 جدول 
 142 ....................................................................................................... 4112-4112 خالل الوسط حسب املسنين إعالة نسبة تطور : 45-3 جدول 
 143 ............................................................................4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين توزيع: 42-3 جدول 
 142 ........................................................................... 4112 خالل الدخل ومصدر الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين توزيع: 43-3 جدول 
 141 ..................................................................... 4112 خالل العائلية والوضعية الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين توزيع: 42-3 جدول 
 141 ........................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب املكفولين( فوق  فما سنة 21) املسنين نسبة: 41-3 جدول 
 131 ....................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب األقارب أحد قبل من املكفولين( فوق  فما سنة 21) املسنين توزيع: 31-3 جدول 
 131 ................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب األقارب أحد قبل من املكفولين غير( فوق  فما سنة 21) املسنين نسبة: 31-3 جدول 
 131 ................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب األقارب أحد قبل من املكفولين غير( فوق  فما سنة 21) املسنين توزيع: 34-3 جدول 
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 11 .......................................................................................................................................................................4112 لسنة السكاني الهرم: 1 -1 رسم
 41 ....................................................................................................................... 4112-4112 خالل الوسط حسب العمر متوسط تطور : 2-1 رسم
 43 .................................................................................................... 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) العزاب نسبة: 3-1 رسم
 43 ........................................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) العزاب نسبة: 4-1 رسم
 42 .................................................................... بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) العزاب نسبة: 5-1 رسم
 45 ............................................................................................... 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املتزوجين نسبة: 6-1 رسم
 45 ....................................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املتزوجين نسبة: 7-1 رسم
 42 ................................................................ بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املتزوجين نسبة: 8-1 رسم
 43 ................................................................................................. 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املطلقين نسبة: 9-1 رسم
 43 ...................................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املطلقين نسبة: 10-1 رسم

 42 .............................................................. بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املطلقين نسبة: 11-1 رسم 
 41 ................................................................................................ 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املرملين نسبة: 12-1 رسم
 41 ........................................................................ بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املرملين نسبة: 13-1 رسم

 31 ................................................................ بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) املرملين نسبة: 14-1 رسم 
 32 ................................................................................................................................... 4112 خالل الوسط حسب األسر رؤساء نسب: 15-1 رسم
 32................................................................................. 4112 خالل الدراسة قبل ما ملرحلة املزاولين( سنوات 5-3) نسبةاألطفال: 1 -4 رسم
 31 ........................................................................................................................... 4112 خالل سنة( 12-2) العمرية الفئة تمدرس نسب: 2-4 رسم
 بلق ما مؤسسة وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب لالبتدائي املزاولين دون ( سنة 5-3) لألطفال النسبي التوزيع: 3-4 رسم

 21 .................................................................................................................................................................................................. 4112 خالل الدراسة
 يةابتدائ مدرسة وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب لإلعدادي املزاولين دون ( سنة 12-2) لألطفال النسبي التوزيع: 4-4 رسم

 21 ................................................................................................................................................................................................................. 4112 خالل
 يةاعداد مدرسة وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب للثانوي  املزاولين دون ( سنة 13-14) للسكان النسبي التوزيع: 5-4 رسم

 24 ................................................................................................................................................................................................................. 4112 خالل
 أقربو  املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب الثانوي  فوق  ملستويات املزاولين دون ( سنة 43-15) للسكان النسبي التوزيع: 6-4 رسم

 23 ............................................................................................................................................................................................. 4112 خالل ثانوي  معهد
 22 ..................... 4112 خالل الدراسة ملقر املسكن من للتنقل املستغرقة الزمنية واملدة الوسط حسب للمتمدرسين النسبي التوزيع: 7-4 رسم
 25 ... 4112 اللخ الدراسة ملقر املسكن من للتنقل املستعملة األساسية النقل ووسيلة الوسط حسب للمتمدرسين النسبي التوزيع: 8-4 رسم
 23 ........................................................ 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب( فوق  فما سنوات 11) للسكان النسبي التوزيع: 9-4 رسم
 22 ................................................................................. 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب األسر لرؤساء النسبي التوزيع: 10-4 رسم
 21 ............................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 11) األميية نسبة: 11-4 رسم
 51 ..................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 11) األميية نسبة: 12-4 رسم
 51 .............................................. بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 11) األميية نسبة: 13-4 رسم
 52 .......................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب استعمال نسبة: 14-4 رسم
 52 .................................. بلدي وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب استعمال نسبة:15-4 رسم
 55 .......................... بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب استعمال نسبة: 16-4 رسم
 55 .......................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب ملستعملي النسبي التوزيع: 17-4 رسم
 53 ............................................................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) االنترنات استعمال نسبة: 18-4 رسم
 52 ................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) االنترنات استعمال نسبة: 19-4 رسم
 52 ............................ بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) االنترنات استعمال نسبة: 20-4 رسم
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 52 ............................................ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 3) االنترنات ملستعملي النسبي التوزيع: 21-4 رسم
 21 ............ 4112 خالل شبابية منشأة وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب( سنة 41-15) للسكان النسبي التوزيع: 22-4 رسم
 21....................................................................................................................................... 4112-4112 خالل النشاط نسبة تطور : 1-3 رسم
 24 .............................................................. 4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 4-3 رسم
 23 ....................................................... 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 3-3 رسم
 22 ............................................................................. 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 2-3 رسم
 22 ..................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 5-3 رسم
 25 .............................................. بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 2-3 رسم
 21 ........................................................ 4112 خالل العمل وطبيعة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 3 -3 رسم
 31 ..................................................... 4112 خالل العمل عقد ومدة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للمشتغلين النسبي التوزيع: 2-3 رسم
 31 ...................................................................................................................................................4112-4112 خالل البطالة نسب تطور : 1-3 رسم
 34 .......................................................... 4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 11-3 رسم
 33 ................................................... 4112 خالل التعليمي واملستوى  الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 11-3 رسم
 32 .............................................................................. 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 14-3 رسم
 32 ...................................................... بلدي وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 13-3 رسم
 35 ............................................... بلدي غير وسط – 4112 خالل العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 15-3 رسم
 35 ..................................................................................4112 خالل والجنس العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 15) البطالة نسبة: 12-3 رسم
 32 ............................................................ 4112 خالل البطالة ومدة الوسط حسب( فوق  فما سنوات 15) للعاطلين النسبي التوزيع: 12-3 رسم
 12......... 4112 خالل صحي مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة واملسافة الوسط حسب للسكان النسبي التوزيع: 1-2 رسم
 111................................................................................................. 4112 خالل الوسط حسب املياه توزيع بشبكة االرتباط نسبة: 1 -5 رسم
 114 ....................................................................... 4112 خالل والوسط املستعملة املياه صرف كيفية حسب للسكان النسبي التوزيع: 4 -5 رسم
 113........................................... 4112-4111 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب الوسط حسب للوافدين النسبي توزيعال: 1 -2 رسم

 112 ..................................... 4112-4111 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب األصلي الوسط حسب للمغادرين النسبي توزيعال: 4 -2 رسم

 115 ................................................... 4112-4111 للهجرةخالل الرئيس ي والسبب الوسط حسب الخارج من للوافدين النسبي التوزيع: 3-2 رسم

 112 ................................................................................. 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب الخارج من للوافدين النسبي التوزيع: 4-2 رسم

 113 ......................................................... بلدي وسط – 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب الخارج من للوافدين النسبي التوزيع: 5-2 رسم

 113 .................................................. بلدي غير وسط – 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب الخارج من للوافدين النسبي التوزيع: 6-2 رسم

 112 ...................................................... 4112-4111 خالل للهجرة الرئيس ي والسبب الوسط حسب للخارج للمغادرين النسبي التوزيع: 7-2 رسم

 111 ...................................................................................... 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب للخارج للمغادرين النسبي التوزيع: 8-2 رسم

 111 ............................................................. بلدي وسط – 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب للخارج للمغادرين النسبي التوزيع: 9-2 رسم

 111 .................................................... بلدي غير وسط – 4112-4111 خالل العمرية الفئة حسب للخارج للمغادرين النسبي التوزيع: 10-2 رسم

 111................................................................................................................... 4112-4112 خالل الصعوبات معاناة نسب تطور : 1-3 رسم
 114 ................................................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب الصعوبات لذوي  النسبي لتوزيعا: 4-3 رسم
 115 .............................................................................. 4112 خالل العمرية الفئة حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي  نسب: 3-3 رسم
 113 ...................................................................................... 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب اإلعاقة لحاملي النسبي التوزيع: 2-3 رسم
 112 .......................................................................................... 4112 خالل اإلعاقة ونوع الوسط حسب اإلعاقة لحاملي النسبي التوزيع: 5-3 رسم
 141 .................................................................. 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب إعاقة لبطاقة املالكين اإلعاقة حاملي نسبة: 2-3 رسم
 142 ................................................................................. 4112 خالل الوسط حسب( فوق  فما سنة 15) اإلعاقة لحاملي البطالة نسبة: 3-3 رسم
 143 ............................................................... 4112 خالل املدنية والحالة الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) للمسنين النسبي التوزيع: 2-3 رسم
 142 ............................................................... 4112 خالل الدخل ومصدر الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) للمسنين النسبي التوزيع: 1-3 رسم
 141 ...................................................... 4112 خالل العائلية والوضعية الوسط حسب( فوق  فما سنة 21) للمسنين النسبي التوزيع: 11-3 رسم
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 131 ........ 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب األقارب أحد قبل من املكفولين( فوق  فما سنة 21) للمسنين النسبي التوزيع: 11-3 رسم
 131 . 4112 خالل العمرية والفئة الوسط حسب األقارب أحد قبل من املكفولين غير( فوق  فما سنة 21) للمسنين النسبي التوزيع: 14-3 رسم
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 132 ...................................................................................................................... 4112: نسبة النساء املتزوجات من بين املتزوجين خالل 1  خارطة
 132 ............................................................................................................................ 4112: نسبة النساء العزباوات من بين العزاب خالل 2  خارطة
 132 ............................................................................................................................................ 4112: نسبة النساء من بين السكان خالل 3  خارطة

 135 ............................................................................................................ 4112: نسبة النساء رئيسات األسر من بين رؤساء األسر خالل 2خارطة 
 135 ........................................................................................................................... 4112: نسبة النساء املطلقات من بين املطلقين خالل 5خارطة 
 135 ................................................................................................................................. 4112: نسبة النساء األرامل من بين املرملين خالل 2خارطة 
 133 ......................................................................................... 4112: نسبة النساء من بين السكان الذين لهم مستوى تعليمي عالي خالل 3خارطة 
 133 ........................................................................ )نقطة( 4112الل ( سنوات خ5-3: الفجوة بين الفتيات والفتيان في نسبة التمدرس )2خارطة 
 133 ......................................................................... )نقطة( 4112( سنة خالل 12-2التمدرس ): الفجوة بين الفتيات والفتيان في نسبة 9  خارطة
 132 ......................................................................................................)نقطة( 4112الرجال في نسبة األمية خالل : الفجوة بين النساء و 10  خارطة
 132 ............................................................................................................................. 4112بين السكان األميين خالل : نسبة النساء من 11  خارطة
 132 ...................................................... )نقطة( 4112في نسبة السكان من مستوى التعليم العالي خالل  : الفجوة بين النساء والرجال12  خارطة
 121 .......................................................................................................................... 4112: نسبة النساء من بين السكان العاطلين خالل 13خارطة 
 121 ................................................................................................... )نقطة( 4112بين النساء والرجال في نسبة النشاط خالل : الفجوة 12خارطة 
 121 .......................................................................................................................... 4112النساء من بين السكان النشطين خالل  : نسبة15خارطة 
 121 ............................................................................. )نقطة( 4112اء والرجال في نسبة التغطية االجتماعية خالل : الفجوة بين النس16  خارطة
 121 .................................................................... )نقطة( 4112الفجوة بين النساء والرجال في نسب البطالة لدى رؤساء األسر خالل  :17  خارطة
 121 .................................................................................................. )نقطة( 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة البطالة خالل 18  خارطة
 123 ............................ )نقطة( 4112كلم عن أقرب مستشفى محلي خالل  4-1: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين تفصلهم 11خارطة 
 123 .............. )نقطة( 4112كلم عن أقرب مستوصف/مركز صحي خالل  4-1: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين تفصلهم 20  خارطة
 123 ..................... )نقطة( 4112خالل كلم فأكثر عن أقرب مستشفى محلي  2: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين تفصلهم 21  خارطة
 122 ......................................................... )نقطة( 4112املنتفعين بالتغطية الصحية خالل : الفجوة بين النساء والرجال في نسب غير 22  خارطة
 122 .................................................................................. 4112من بين السكان غير املتمتعين بالتغطية الصحية خالل  : نسبة النساء23  خارطة
 122 ........ )نقطة( 4112كلم فأكثر عن أقرب مستوصف/مركز صحي خالل  2الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين تفصلهم  :24  خارطة

 122 .............................. )نقطة( 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في مسكن متكون من غرفة واحدة خالل 45خارطة 
 122 ............................................................ )نقطة( 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في مسكن بدائي خالل 42خارطة 
 123 ..................................................................... )نقطة( 4112شبكة توزيع املياه خالل : الفجوة بين النساء والرجال في نسب الربط ب27 خارطة 
 123 ........................................................................... )نقطة( 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الربط بشبكة التطهير خالل 42خارطة 
 121 ...................................................................... 4112-4111: نسبة النساء من بين الوافدين في الهجرة الداخلية بين الواليات خالل 29خارطة 
 121 ................................................................................................................ 4112-4111: نسبة النساء من بين املغادرين للخارج خالل 30خارطة 
 121 .......................................................................................................... 4112-4111: نسبة النساء من بين الوافدين من الخارج خالل 31خارطة 
 151 .......................................................................................................... 4112: نسبة النساء من بين األشخاص ذوي الصعوبات خالل 32خارطة 
 151 ............................................................................................................ 4112: نسبة النساء من بين األشخاص حاملي اإلعاقة خالل 33  خارطة
 151 ............................................................................................... 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسب معاناة الصعوبات خالل 34  خارطة
 151 ....................................................................................................... 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة إعالة املسنين خالل 35خارطة 
 151 ........................................................................................................................................... 4112: نسبة النساء من بين املسنين خالل 36خارطة 
 151 ................................................................................................................. 4112: الفجوة بين النساء والرجال في نسب اإلعاقة خالل 37خارطة 
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الى ما وراء  تمتدإحصاءات النوع االجتماعي إن 

ت فهي ليس ،لبيانات حسب الجنسلجرد امل تفصيلال
 فتصنيف .بيانات حسب الجنسلل اعام اتصنيف

االحصاءات حسب الجنس هو شرط ضروري ولكنه 
 تعكسهذه اإلحصاءات . هاليس شرطا كافيا لتحليل

هي ف .في املجتمع اتوالفروق نوع االجتماعيقضايا ال
جمع معلومات لحدد منذ البداية وتصمم تاحصاءات 

بين ت اقو ر ففيها  من املمكن أن تتواجدالتي قضايا عن ال
 . نالجنسي

لبيان أدوات كهذه اإلحصاءات كما تستخدم 
 أدواتكو  ،أةاملساواة بين الجنسين وتمكين املر حالة 

ة يااللتزامات الدولب هاتمسكبمدى  ملساءلة الحكومات
في جميع  منظور النوع االجتماعي على ادماجالقائمة 

بر عتت   حيث، أةسياسات التنمية وتعزيز تمكين املر 
عمل هذه السياسات ورصد لتقييم  يةساسأإحصاءات 

ن مإنتاج هذه اإلحصاءات  ةضرور وعليه، تبرز  .فعاليتها
 ، وتقييم السياسات والبرامجهورصد، تقدمتتبع الجل أ

 في الغرض.
عالمي بأن املساواة  دراكإهناك من جهة أخرى، 
 من الشروط الضرورية أة همابين الجنسين وتمكين املر 

تأثر عملية التنمية باملساهمة تحيث  لتحقيق التنمية
نتفع ي في املقابل، نتاجية لكل املواطنين بدون تمييز.اال 

من السياسات  النساء والرجال بشكل متفاوت
ولذلك فقد إلتزمت ، االجتماعية واالقتصادية

الصادر عن املؤتمر الرابع  بمنهاج عمل بيجن الحكومات
بإدماج مفهوم النوع االجتماعي لألمم املتحدة حول املرأة 

في كافة عمليات إعداد السياسات وبرامج التنمية 
يذ وتقييم هذه البرامج باإلضافة إلى عمليات تنف

لدعم هذا الجهد ولتحديد التقدم املحرز و   .والسياسات
فة البيانات املهي و ، املطلوبة البياناتتوفير ينبغي  صنف

ى جتماعي علملؤشرات املراعية للنوع اال او  نسحسب الج
  . نحو خاص

وحرصا منه على أهمية تطوير  ومن هذا املنطلق
املعهد الوطني  إحصاءات النوع االجتماعي، شرع

ع هيئة األمم املتحدة للمرأة، في ن ملإلحصاء، وبالتعاو 
 4112تحليل نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

حسب مقاربة النوع االجتماعي في إطار توفير معلومات 
ومؤشرات عن أوضاع املرأة تساعد املخططين وصانعي 
القرارات في تشخيص وتسليط الضوء عن واقع املرأة 

ت املستقبلية بعد الثورة، وفي رسم السياساخاصة 
ووضع البرامج التنموية املختلفة بهدف تقليص الفجوة 
بين الجنسين من جهة، وتمكين املرأة والنهوض بها على 

 الصعيد الوطني والجهوي من جهة أخرى.
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النوع فجوات "يندرج إعداد التقرير حول 

التعداد العام للسكان من واقع بيانات  ياالجتماع
" في إطار توفير معلومات ومؤشرات 4112لسنة  والسكنى

عن أوضاع املرأة ملساعدة املخططين وصانعي القرارات 
في تشخيص وتسليط الضوء عن واقع املرأة خاصة بعد 
الثورة، وفي رسم السياسات املستقبلية ووضع البرامج 
التنموية املختلفة بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين 
من جهة، وتمكين املرأة والنهوض بها على الصعيد الوطني 

 والجهوي من جهة أخرى.
على املستوى الديمغرافي، بلغت نسبة النساء 

، 4112أفريل  43في  في تونسسكان ال من مجموع 51.4%
. يعيش نسمة 11124233 امرأة من بين 5511444بعدد 

من النساء والرجال على حد سواء بالوسط  22%
ويرتفع نسبيا مؤشر متوسط العمر لدى النساء   البلدي.

سنة( نظرا الرتفاع  31.3سنة( مقارنة بالرجال ) 34.2)
نسب الكهول واملسنين في صفوفهن مقابل تدني نسب 
األطفال والشباب مقارنة بالرجال. من جهة أخرى، ال 

مقابل  %34.5صفوف النساء تتعدى نسبة العنوسة في 
 %1.1لدى الرجال، في حين، تمثل ظاهرة الترمل  21.4%

 %1.4لدى النساء )خاصة لدى كبار السن( وال تتجاوز 
ارتفع متوسط عدد املواليد األحياء للنساء عند الرجال.  و 

املتزوجات أو األرامل أو املطلقات دون سن العشرين من 
رغم  4112مولودا سنة  1912إلى  4112مولودا سنة  1911

مولودا  4933مولودا إلى  4912انخفاض املعدل العام من 
مولودا بالوسط  4.41خالل نفس الفترة، أين ما يناهز 

مولودا بالوسط غير البلدي خالل  4.22البلدي مقابل 
يرتفع معدل سن املرأة عند أول زواج . و 4112سنة 

لدى سنة  41.2بارتفاع املستوى التعليمي، حيث بلغ 
سنة لدى النساء  45.3النساء دون أي مستوى تعليمي و

من جهة أخرى، بلغ عدد  ذوات مستوى تعليمي عالي.
ا خالل سنة ألف 312 سنة حوالي 12املتزوجات قبل سن 

 قرابة منهن يتواجدن بالوسط البلدي(، 23.1%) 4112
ذه . وتعتبر هخالل العشرية األخيرة ا منهن تزوجنألف 14

قلص عبر األجيال حيث بلغت نسبة النساء الظاهرة في ت
سنة  12األحياء واللواتي تزوجن في الخمسينات قبل 

سنة(. وأمام الهيمنة  21)تفوق أعمارهن  43.2%
مثل األسر التي تترأسها إمرأة سوى الرجالية  %12.5، لم ت 

منهن تجاوزن سن الستين  %21.1مجموع األسر، من 
 منهن يعشن بمفردهن. %42.2و

التحصيل العلمي واملعرفي، ال توجد  بخصوص
فوارق تذكر بين الجنسين في نسب التمدرس للفئات 

( سنة حيث بلغت على 12-2( سنوات و)5-3العمرية )
لكلى الجنسين، لكن تنخفض هذه  %12و %55التوالي 

على  %14و %31النسب بالوسط غير البلدي لتناهز 
لة على صالتوالي لكلى الجنسين، أين تبعد املسافة الفا

هذه املؤسسات املعنية وبالتالي تقلص فرص االستفادة 
من خدماتها من قبل أطفال الوسط غير البلدي. 

سنوات فما  11بخصوص املستوى التعليمي للسكان )
 %45.3فوق(، بلغت نسبة األمية في صفوف النساء 

فقط لدى الرجال. وكانت هذه الفجوة  %14.1مقابل 
نقطة  12.2بلدية إذ بلغت أكثر حدة باألوساط غير ال

بارتفاع نسبة األمية في صفوف النساء والرجال على 
. في املقابل، راوحت نسبة %43.4و %21.2التوالي إلى 

لكلى الجنسين  %14السكان من مستوى تعليمي عالي 
بالوسط  %15)مع ارتفاع طفيف لفائدة النساء(، لتناهز 

 ى، ترتفعبالوسط غير البلدي.  من جهة أخر  %5البلدي و
في حين ال  %52.5نسبة رئيسات األسر األميات إلى حدود 
، وتنتشر %11.1تتجاوز نسبة رؤساء األسر األميين 

األمية في صفوف النساء رئيسات األسر خاصة بالوسط 
لدى  %33.1منهن مقابل  %32.3غير البلدي أين تشمل 

الرجال. بالنسبة لحاملي الشهادات وبالرغم أّن عدد 
من حاملي شهادات  %51.3قل من الرجال، فإّن النساء أ

التعليم العالي هم من النساء، كما أّن أغلب املتحصلين 
هم من  شهادة برنامج محو األمية وتعليم الكبارعلى 

(. في املقابل، يبلغ عدد الرجال %53.4النساء )
املتحصلين على شهادة في التكوين ما يقارب مرة ونصف 

من النساء  %21.1ى، عدد النساء. من جهة أخر 
صاحبات شهائد يمتلكن شهائد تعليم عالي مقابل 
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فقط في صفوف الرجال أصحاب شهائد،  24.1%
وتتعمق هذه الفجوة بين الجنسين خاصة بالوسط غير 

لدى  %25.3البلدي أين تنخفض النسبة إلى حدود 
لدى الرجال. أما بخصوص  %31.5النساء مقابل 

نات اتشير بيعلومات، استعمال وسائل تكنولوجيا امل
التعداد أّن النسبة الوطنية الستعمال الحاسوب للفئة 

، بتسجيل %32.2سنوات فما فوق قد ناهزت  3العمرية 
قدر بـ  نقطة، حيث بلغت هذه  5.4فجوة بين الجنسين ت 

لدى الرجال.  %31.1لدى النساء مقابل  %33.2النسبة 
فوف ص بالتوازي، تنخفض نسبة استعمال االنترنات في

 . %32.3مقابل  %34.1النساء مقارنة بالرجال إذ بلغت 
بالنسبة ملشاركة املرأة في النشاط االقتصادي، 
ال تزال نسبة النساء النشيطات أقل بكثير من نسب 

(. وبالرغم من %25.5مقابل  %42.4الرجال النشطين )
ذلك ترتفع نسبة البطالة في صفوف النساء إلى حدود 

فقط في صفوف الرجال.  %11.2مقابل  44.5%
من النساء رئيسات األسر هن غير  %32.3ولإلشارة، فإن 

نشيطات، في حين ال يمثل الرجال رؤساء األسر غير 
. واملالحظ أّن جل الرجال %43.3النشيطين سوى 

( في حين تناهز %21.1املشتغلين هم من املتزوجين )
. من جهة %52.3نسبة النساء املتزوجات املشتغالت 

من النساء املشتغالت ينحدرن من  %22.3أخرى، 
مستوى تعليمي عالي، في حين تبلغ نسبة الرجال 

. ومقارنة %12.4املشتغلين من نفس املستوى التعليمي 
بالرجال، ترتفع نسبة النساء املشتغالت بقطاع الصناعة 
املعملية وقطاع التدريس وقطاع الصحة والخدمات 

على التوالي  %2.2و %15.1و %31.4اإلدارية إلى حدود 
لدى الرجال الذين  %4.1و %5.3و %13.3مقابل 

يتميزون على النساء بالعمل خاصة في قطاع البناء 
( وقطاع %12.2( وقطاع التجارة والخدمات )11.3%)

(.  وفقا لتصنيف املهن، نجد أّن %2.3النقل والتخزين )
م ه ن وإطارات التسيير والوكالءياملدير فقط من  41.2%

ن النساء، في حين يبرز التوزيع النسبي للمشتغلين م
النساء والرجال فوارق بين الجنسين خاصة باملهن ذات 

 %13.3الطابع التقليدي، أين يمثل الرجال املشتغلين 

لدى النساء، واملهن الفكرية العلمية، أين  %5.1مقابل 
لدى  %2.2مقابل  %11.4تمثل النساء املشتغالت 

من النساء يشتغلن  %11.5فإن  الرجال. ولإلشارة،
لدى  %44.2لحسابهن الخاص في حين تراوح هذه النسبة 

الرجال. وتعتبر نسبة النساء املشتغالت دون عقد عمل 
 . %23.5فقط مقابل  %34.4أقل من الرجال حيث تبلغ 

وناهزت نسبة املشتغلين املتمتعين بالتغطية االجتماعية 
بفارق بسيط  % 25.1( سنة قرابة 51-12للفئة العمرية )

 عند الرجال. %22.1مقابل  %22.1لصالح النساء بنسبة 
وتشير البيانات أّن ظروف التنقل للشغل من بعد مسافة 
عن مقر السكنى ووسائل النقل املستعملة تعد متكافئة 

 بين الجنسين.
من النساء العاطالت عن  %24.4وبالنسبة للبطالة،  

ن عزباوات في حين أّن  من الرجال  %32.2العمل ه 
مثل النساء  العاطلين هم من العزاب. من جهة أخرى، ت 

من  %22.3العاطالت من حامالت الشهائد العليا 
فقط من الرجال العاطلين  %12.4العاطالت، في حين أّن 

يحملون شهائد عليا. وتشمل البطالة خاصة الفئة 
( سنة لكلى الجنسين على حد سواء. كما 35-41العمرية )

مدة البحث عن شغل بين  جد فارق كبير في معدلال يو 
الرجال والنساء العاطلين والباحثين عن عمل والذي 

 شهرا للرجال. 12شهرا لدى النساء مقابل  41يساوي 
على املستوى الصحي، يبقى التوزيع الجغرافي  

عائقا أمام تكافؤ فرص التمتع بالخدمات الصحية لكلى 
دي، حيث أن حوالي الجنسين، خاصة بالوسط غير البل

من النساء والرجال على حد السواء ال  %32و 24%
كلم على أقص ى تقدير عن أقرب  4تفصلهم سوى 

 مستشفى ومستوصف أو مركز صحي على التوالي. 
من النساء ال  %15.3على مستوى التغطية الصحية 

يتمتعن بتغطية صحية بينما ترتفع هذه النسبة إلى 
من النساء  %51.5لدى الرجال، حيث أّن  %41.2حدود 

 %22.1يتمتعن بالتغطية الصحية كأولي حق في حين أن 
من الرجال ينتفعون بالتغطية الصحية عن طريق 

 الصناديق االجتماعية. 
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بخصوص ظروف عيش األفراد، ال توجد  
فجوات تذكر على أساس النوع االجتماعي واملتعلقة بنوع 

ئة املساحة املغطاة للمسكن. املسكن أو عدد غرفه أو ف
كما يعتبر النفاذ للمرافق األساسية متاحا بشكل متكافئ 
بين الجنسين خاصة على مستوى االرتباط بشبكة توزيع 

، %22.2املياه، أين بلغت نسبة االرتباط لكلى الجنسين 
أو على مستوى الربط بشبكات الصرف الصحي، أين 

لجنسين. وبصفة لكلى ا %51بلغت نسبة االرتباط حوالي 
إجمالية، ال نالحظ فارقا كبيرا بين الرجال والنساء الذين 
ينتمون لألسر التي تعيش في فقر متعدد األبعاد حيث ال 

 %42.22تتعدى الفجوة بين الجنسين النقطة من خالل 
 لدى الرجال. %41.21في صفوف النساء مقابل 

بالنسبة للتحرك والهجرة، بينت املعطيات أّن 
عيات النساء الوافدات في إطار الهجرة أغلب وض

الداخلية بين الواليات مرتبطة أساسا بالعائلة من خالل 
من النساء الوافدات( أو من خالل  %33.2املصاحبة )

من النساء الوافدات(،  %31.5الزواج ومرافقة الزوج )
من الرجال الوافدين  %41.3و %31.3في املقابل نجد أن 

العمل أو بسبب مصاحبة تنقلوا باألساس من أجل 
من النساء  %21.4العائلة. بالنسبة للهجرة الخارجية، 

الوافدات إلى تونس هّن جّراء مصاحبة العائلة، بينما ال 
من الرجال الوافدين من أجل نفس  %11.1نجد سوى 

( وفدوا بسبب يتعلق %42.2السبب وأّن أغلب الرجال )
ب السب بالعمل في حين ال تتجاوز نسبة النساء لهذا

من النساء للخارج  %32.2. في املقابل، هاجرت 11.3%
فقط من أجل العمل مقابل  %34.3بسبب زواجهن، و

 لدى الرجال املغادرين للخارج.  21.2%
بخوص الفئات الخصوصية، بلغت نسبة النساء 

في صفوف  %4.43مقابل  %4.12حامالت الصعوبات 
لدة  الرجال. وتنتشر هذه الفئات بين النساء خاصة

بينما تشمل  %25.2سن فما فوق( بنسبة  21املسنات )
( سنة لدى الرجال بنسبة 51-15أساسا الفئة العمرية )

فقط من النساء حامالت  %21.1. في املقابل، 53.3%
الصعوبات يمتلكن بطاقة إعاقة بينما ترتفع النسبة إلى 

لدى الرجال. وتتفاوت نسب تمدرس هذه  %21.1حدود 

جنسين حسب الفئات العمرية حيث تصل الفئات بين ال
سنة  42-15نقطة بالفئة العمرية  15الفجوة إلى حدود 

 %21.2أين تبلغ نسبة التمدرس لدى النساء والرجال 
على التوالي. بالنسبة لإلدماج بسوق الشغل،  %42.3و

من النشطين الذين يعانون من صعوبات  %43ورغم أّن 
ى في صفوفهن إل هم من النساء، ترتفع نسبة البطالة

فقط لدى الرجال.   %12.3مقابل  %42.1حدود 
بخصوص اإلعاقة وتبعا للتعريف املعتمد من قبل "فريق 

 %1.12واشنطن"، بلغت نسبة اإلعالة لدى النساء 
لدى الرجال. وبالتوازي مع أصحاب  %1.41مقابل 

الصعوبات، شملت حاالت حاملي اإلعاقة من النساء 
( بينما تركزت لدى الرجال %22.5املسنات باألساس )

(. رجوعا إلى نوع %54.3( سنة )51-15بالفئة العمرية )
اإلعاقة، ال توجد فوارق تذكر بين الجنسين حيث يعاني 
أغلب النساء والرجال حاملي اإلعاقة من إعاقات 

على التوالي. كما ناهزت  %31.2و %34.2متعددة بنسبة 
لكلى  %44نسبة الذين يعانون من إعاقة حركية 

لدى  %41.4الجنسين، تلتها حاالت اإلعاقة البصرية بـ
لدى الرجال.  من جهة أخرى، تمتلك  %11.3النساء و

من النساء حامالت اإلعاقة لبطاقة إعاقة في  23.2%
، علما %52.1حين تصل النسبة في صفوف الرجال إلى 

وأن نسب امتالك بطاقة إعاقة ترتفع لكلى الجنسين 
يعانون من صعوبات في التواصل خاصة لدى الذين 

لكل من النساء والرجال  %31.3و %24.1بنسبة تناهز 
على التوالي، وتنخفض نسبة امتالك بطاقة إعاقة في 

لدى  %33.2صفوف حاملي اإلعاقة البصرية من خالل 
لدى الرجال. وتتفاوت نسب التمدرس  %21.2النساء و

رية عملدى حاملي اإلعاقة بين الجنسين خاصة للفئة ال
( سنة أين ترتفع في صفوف النساء إلى حدود 15-42)

لدى الرجال، هذا إلى  %13.2في حين ال تتعدى  42.2%
جانب انخفاض نسب التمدرس لكلى الجنسين على حد 
سواء بالوسط غير البلدي أين يتجاوز هذا االنخفاض 

نقاط مقارنة بالوسط البلدي. من جهة أخرى،  11
ت اإلعاقة في اإلدماج في تتقلص حظوظ النساء حامال 

سوق الشغل حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهن 
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فقط لدى الرجال، وتتفش ى  %12.3مقابل  42.1%
البطالة خاصة لدى األشخاص الذين يعانون من 
صعوبات في التذكر والتركيز لكلى الجنسين على حد 

سنة فما فوق(، ففي حين  21السواء. بالنسبة للمسنين )
ن الرجال هم من املتزوجين، ال تمثل النساء م %11.3أّن 

من النساء املسنات لتبلغ نسبة  %54.3املتزوجات سوى 
. كما نالحظ أّن نسبة النساء %23.1املسنات األرامل 

املسنات اللواتي ال يتمتعن بأي جراية أو دخل تناهز 
فقط من الرجال املسنين الذي  %44.2مقابل  51.2%

راية تقاعد بينما ال نجد سوى ( بج%31.3يتمتع أغلبهم )
في صفوف النساء املسنات.  من ذلك، ترتفع  24.1%

نسبة النساء املكفوالت من قبل أحد األقارب مقارنة 
 على التوالي. %14.3و %32.4بالرجال حيث تبلغ النسبة 
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أي ما يساوي  ،% 51.4منهم  النساءنسمة. مثل عدد  11124233 ،4112أفريل  43في  في تونسسكان البلغ عدد 

 بين سنتيونالحظ تقلصا ملعدل الرجالة اجماال  .رجال 5234451أي بما يعادل  الرجالمن  %21.2مقابل  ،إمرأة 5511444
 4112سنة  1.14نقطة مع استقرار لهذا املؤشر بالوسط غير البلدي وتقلصه بالوسط البلدي من  1.11بـ  4112و 4112

 . 4112سنة  1.11لى إ
 

 4102-4112تطور عدد السكان حسب الوسط خالل : 1 -0جدول 

 
2004 2014 

 ةرجالمعدل ال املجموع نساء رجال ةرجالمعدل ال املجموع نساء رجال
 1,00 7437551 3724047 3713504 1,02 6429461 3187417 3242044 وسط بلدي

 0,98 3544922 1786175 1758747 0,98 3481411 1758020 1723391 وسط غير بلدي

 0,99 10982473 5510222 5472251 1,00 9910872 4945437 4965435 املجموع

 
1  
 

 4102-4112تطور عدد السكان حسب الفئة العمرية خالل : 2 -0جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 1-2  416981 391034 808015 522346 488701 1011047 

سنة 1-02  945114 894707 1839821 857180 802025 1659205 

سنة 01-11  3128684 3193495 6322179 3480475 3582106 7062581 

سنة فما فوق  61  474656 466201 940857 612250 637390 1249640 

 10982473 5510222 5472251 9910872 4945437 4965435 املجموع

 
 4102الهرم السكاني لسنة : 1 -0رسم 

 

0,0150,0100,0050,0000,0050,0100,015
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سنوات  (2-1)بقراءة للهرم السكاني املستخرج من نتائج التعداد نالحظ أعلى نسبة تسجل بالنسبة للفئة العمرية 
. وبقرابة % 2.5سنة التي تقرب كل فئة منها ما يقارب  (32-31)و ( سنة41-45)و ( سنة42-41)تليها فئات الشباب أي  % 1.4
بين ارتفاع عدد سنة مما ي (31-35)و ( سنة11-15)و ( سنة12-11)و سنوات (1-5)تأتي على التوالي الفئات العمرية  % 3.5

كلة العمرية تبين الهياتج عن ارتفاع الخصوبة الحالي. و تواصل هذا االرتفاع خالل السنوات القادمة النالشباب في تونس و 
 .% 11.3ما يعطي نسبة اعالة لكبار السن بحوالي  %11.2سنة الى  21أيضا ارتفاعا لنسبة السكان الذين تجاوز سنهم 

لى ارتفاع عدد الزيجات واستقرار سلوك االنجاب عند األسرة عموما وعند املرأة باألساس ويعود ارتفاع الخصوبة إ
 بمختلف مستوياتها التعليمية.

 
 4102ل توزيع السكان حسب الوسط والفئة العمرية خال: 3 -0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1011047 488701 522346 339577 163908 175669 671470 324793 346677 سنة 1-2

 860353 415373 444980 290301 139510 150791 570052 275863 294189 سنة 1-1

 798852 386652 412200 273646 132173 141473 525206 254479 270727 سنة 01-02

 853850 419885 433965 295970 146479 149491 557880 273406 284474 سنة 01-01

 935883 469271 466612 306621 154819 151802 629262 314452 314810 سنة 41-42

 950036 491655 458381 298132 152427 145705 651904 339228 312676 سنة 41-41

 909106 470870 438236 277642 143851 133791 631464 327019 304445 سنة 11-12

 823371 424586 398785 261425 135619 125806 561946 288967 272979 سنة 11-11

 730163 368617 361546 221477 114537 106940 508686 254080 254606 سنة 21-22

 692117 353991 338126 205939 107895 98044 486178 246096 240082 سنة 21-21

 631894 315980 315914 179908 92189 87719 451986 223791 228195 سنة 11-12

 536161 267251 268910 159985 82771 77214 376176 184480 191696 سنة 11-11

 1249640 637390 612250 434299 219997 214302 815341 417393 397948 سنة فما فوق  61

 10982473 5510222 5472251 3544922 1786175 1758747 7437551 3724047 3713504 املجموع

 
أمام هذه الهيكلة العمرية للسكان يبلغ 

سنة بالنسبة  41سنة،  31العمر الوسيط 
سنة بالنسبة لإلناث، ويعود هذا  31للذكور و

في  ة الذكور أساسا إلى تجاوز نسبة اإلناث لنسب
ن ناث ما فوق ستيالفئات العالية حيث تمثل اإل 

بالنسبة للذكور  %11.4مقابل  %11.2سنة 
لى ارتفاع مؤمل الحياة لدى والذي يعود بدوره إ

 . ناث مقارنة به لدى الذكور اإل 
 34.1بلغ متوسط العمر بالتوازي، 

سنة  31.3ناث وسنة لدى اإل  34.2 مقابلسنة 
 لدى الذكور.
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املجموعنساءرجالاملجموعنساءرجالاملجموعنساءرجال

املجموعوسط غير بلديوسط بلدي

2004 2014

  4102-4112خالل  تطور متوسط العمر حسب الوسط: 2-0رسم 
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 4102-4112تطور متوسط العمر حسب الوسط خالل : 4-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
2004 29,6 30 29,8 28,7 29,1 28,9 29,3 29,7 29,5 

2014 31,9 32,5 32,2 31,4 32,2 31,8 31,7 32,4 32,1 

 
 4102-4112تطور العمر الوسيط حسب الوسط خالل : 5-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
2004 25,9 26,5 26,2 23,1 24,5 24,4 24,9 25,8 25,4 

2014 30 31 30 28 30 29 29 30 30 

 
4  

نفس نسق التطور على مستوى العزاب  4112و 4112شهدت الحالة الزواجية للنساء والرجال بين سنتي 
في العزاب وارتفاع بما يقارب  %5 حواليبانخفاض  4112 تميزت سنة، حيثت واملتزوجين حسب الوسط والحالة املدنية

 افيفط اعلى مستوى األرامل واملطلقين تبين نتائج التعداد ارتفاع .4112مقارنة بسنة  نفس النسبة فيما يتعلق باملتزوجين
 عادة الزواج لدى الرجاللى سرعة نسق إهذا يعود باألساس إوتفوق بقليل النسب لدى النساء ما هو عليه لدى الرجال، و 

 املطلقين واألرامل مقارنة بما لدى النساء والتي تمتاز عالوة على ذلك بارتفاء مؤمل الحياة لديهن أكثر من الرجال.
 
 4102-4112سنة فما فوق( حسب الجنس والحالة املدنية خالل  01تطور عدد السكان ): 6-0جدول 

 
2004 2014 

 مجموع نساء رجال مجموع نساء رجال
 3059,5 1372,9 1686,6 3065,9 1385,9 1680,0 أعزب

 4722,6 2391,0 2331,6 3772,6 1906,1 1866,5 متزوج

 104,7 77,5 27,2 71,0 53,7 17,3 مطلق

 425,3 378,1 47,2 350,1 312,4 37,7 أرمل

 8312,2 4219,5 4092,7 7259,6 3658,1 3601,5 املجموع

 
 4102-4112سنة فما فوق( حسب الجنس والحالة املدنية خالل  01تطور توزيع السكان ): 7-0جدول 

 
2004 2014 

 مجموع نساء رجال مجموع نساء رجال
 %36,8 %32,5 %41,2 %42,2 %37,9 %46,6 أعزب

 %56,8 %56,7 %57,0 %52,0 %52,1 %51,8 متزوج

 %1,3 %1,8 %0,7 %1,0 %1,5 %0,5 مطلق

 %5,1 %9,0 %1,2 %4,8 %8,5 %1,0 أرمل

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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ألف  311عدد العازبات )قرابة من حيث تجاوز عدد الرجال العزاب لمن حيث العدد نالحظ فارق كبير نسبيا 

الذي يفرض على الرجل تحمل جل املسؤلية االقتصادية داخل مؤسسة األسرة مكن تفسيره بهيمنة الفكر التقليدي فارق( ي  
 وبالتالي تأخر سن الزواج لديه مقارنة بسن الزواج لدى املرأة.

 
 سنة فما فوق( 01توزيع السكان ): 8-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 3059549 1372901 1686648 1006556 462931 543625 2052993 909970 1143023 أعزب

 4722573 2390978 2331595 1483837 757621 726216 3238736 1633357 1605379 متزوج

 104713 77523 27190 19353 14261 5092 85360 63262 22098 مطلق

 425331 378082 47249 131622 115763 15859 293709 262319 31390 أرمل

 8312166 4219484 4092682 2641368 1350576 1290792 5670798 2868908 2801890 املجموع

 
رعة لدى املرأة مرات عدد املطلقين الرجال لصعوبة إعادة الزواج بس 3بالنسبة للمطلقات بلغ عددهن قرابة 

مرات األرامل الرجال وهذا يفسر  2بالنسبة لألرامل والذين يمثل فيها النساء األرامل تقريبا كذلك األمر مقارنة بالرجال و 
 أيضا عالوة على ما سبق بالفارق في مؤمل الحياة بين النوعين االجتماعيين.

 
41  

 ى النساءلداملسجلة  نسب العزروبة لدى الرجال النسبتفوق  ،سنة 21 بالنسبة للفئات العمرية التي ال تتجاوز 
سنة وذلك لتأخر سن الزواج لدى الرجال أكثر من النساء.  (41-45) بالفئة العمرية نقطة 33قرابة حيث تبلغ الفجوة بينهم 

 في مقابل ذلك نجد النسب معكوسة فيما يتعلق باملتزوجين بالجداول املوالية.
 

 4102فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل سنة فما  01توزيع العزاب ): 9-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  282216 264858 547074 148242 140251 288493 430458 405109 835567 

سنة 41-42  305638 261004 566642 146349 122547 268896 451987 383551 835538 

سنة 41-41  258751 168439 427190 120746 75963 196709 379497 244402 623899 

سنة 11-12  154548 86801 241349 70571 44872 115443 225119 131673 356792 

سنة 11-11  65184 45880 111064 29946 30713 60659 95130 76593 171723 

سنة 21-22  31708 29040 60748 11634 19517 31151 43342 48557 91899 

سنة 21-21  17092 19963 37055 5492 12408 17900 22584 32371 54955 

سنة 11-12  11273 14121 25394 3368 7150 10518 14641 21271 35912 

سنة 11-11  6627 8365 14992 2368 4038 6406 8995 12403 21398 

فما فوق سنة  61  9986 11499 21485 4909 5472 10381 14895 16971 31866 

 3059549 1372901 1686648 1006556 462931 543625 2052993 909970 1143023 املجموع
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسب العزاب ): 10-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  99,2% 96,9% 98,1% 99,2% 95,7% 97,5% 99,2% 96,5% 97,9% 

سنة 41-42  97,1% 83,0% 90,0% 96,4% 79,2% 87,7% 96,9% 81,7% 89,3% 

سنة 41-41  82,8% 49,7% 65,5% 82,9% 49,8% 66,0% 82,8% 49,7% 65,7% 

سنة 11-12  50,8% 26,5% 38,2% 52,7% 31,2% 41,6% 51,4% 28,0% 39,2% 

سنة 11-11  23,9% 15,9% 19,8% 23,8% 22,6% 23,2% 23,9% 18,0% 20,9% 

سنة 21-22  12,5% 11,4% 11,9% 10,9% 17,0% 14,1% 12,0% 13,2% 12,6% 

سنة 21-21  7,1% 8,1% 7,6% 5,6% 11,5% 8,7% 6,7% 9,1% 7,9% 

سنة 11-12  4,9% 6,3% 5,6% 3,8% 7,8% 5,8% 4,6% 6,7% 5,7% 

سنة 11-11  3,5% 4,5% 4,0% 3,1% 4,9% 4,0% 3,3% 4,6% 4,0% 

فما فوق سنة  61  2,5% 2,8% 2,6% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4% 2,7% 2,6% 

 %36,8 %32,5 %41,2 %38,1 %34,3 %42,1 %36,2 %31,7 %40,8 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة العزاب ): 3-0رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة العزاب ): 4-0رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة العزاب ): 5-0رسم 

 
44  

بنقيض ما تّم مالحظته بالنسبة للعزاب، ترتفع نسب املتزوجين في صفوف النساء مقارنة بالرجال قبل سن 
لدى الرجال من نفس الفئة  % 12.1مقابل  %21.1( سنة 41-45األربعين، فقد بلغت نسبة املتوزجات بالفئة العمرية )

 العمرية.  
في املقابل وعلى عكس الرجال، نسجل انخفاض نسبة النساء املتزوجات كلما تقدمن في السن، حيث بلغت 

سنة فما فوق(  21من الرجال املسنين ) %11.3سنة فما فوق( في حين أن  21من مجموع النساء املسنات ) %54.3نسبتهن 
 هم من املتزوجين.   

 
 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع املتزوجين ): 11-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  2119 7910 10029 1195 5957 7152 3314 13867 17181 

سنة 41-42  8809 51700 60509 5287 31506 36793 14096 83206 97302 

سنة 41-41  52989 166291 219280 24601 74927 99528 77590 241218 318808 

سنة 11-12  147713 232079 379792 62529 96622 159151 210242 328701 538943 

سنة 11-11  204520 231457 435977 94884 101363 196247 299404 332820 632224 

سنة 21-22  219009 209833 428842 94271 90305 184576 313280 300138 613418 

سنة 21-21  218423 204530 422953 91542 88762 180304 309965 293292 603257 

سنة 11-12  211876 180606 392482 83154 76323 159477 295030 256929 551959 

سنة 11-11  180097 141034 321131 73569 66383 139952 253666 207417 461083 

 888398 333390 555008 320657 125473 195184 567741 207917 359824 سنة فما فوق  61

 4722573 2390978 2331595 1483837 757621 726216 3238736 1633357 1605379 املجموع

 
  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

سنة فما 60سنة59-55سنة54-50سنة49-45سنة44-40سنة39-35سنة34-30سنة29-25سنة24-20سنة15-19
فوق 

رجال نساء



فجوات النوع االجتامعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014

املحور األول: الخصائص الدميغرافية حسب النوع االجتامعي
26

 

 45
 
 

4112  

 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01املتزوجين ) نسب: 12-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  0,7% 2,9% 1,8% 0,8% 4,1% 2,4% 0,8% 3,3% 2,0% 

سنة 41-42  2,8% 16,4% 9,6% 3,5% 20,4% 12,0% 3,0% 17,7% 10,4% 

سنة 41-41  16,9% 49,0% 33,6% 16,9% 49,2% 33,4% 16,9% 49,1% 33,6% 

سنة 11-12  48,5% 71,0% 60,1% 46,7% 67,2% 57,3% 48,0% 69,8% 59,3% 

سنة 11-11  74,9% 80,1% 77,6% 75,4% 74,7% 75,1% 75,1% 78,4% 76,8% 

سنة 21-22  86,0% 82,6% 84,3% 88,1% 78,8% 83,3% 86,6% 81,4% 84,0% 

سنة 21-21  91,0% 83,1% 87,0% 93,4% 82,3% 87,6% 91,7% 82,9% 87,2% 

سنة 11-12  92,8% 80,7% 86,8% 94,8% 82,8% 88,6% 93,4% 81,3% 87,4% 

سنة 11-11  93,9% 76,4% 85,4% 95,3% 80,2% 87,5% 94,3% 77,6% 86,0% 

 %71,1 %52,3 %90,7 %73,8 %57,0 %91,1 %69,6 %49,8 %90,4 سنة فما فوق  61

 %56,8 %56,7 %57,0 %56,2 %56,1 %56,3 %57,1 %56,9 %57,3 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01) املتزوجيننسبة : 6-0رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01) املتزوجيننسبة : 7-0رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01) املتزوجيننسبة : 8-0رسم 

43  
ير االهتمام . ما يثالسنالتقدم في اصة مع تفوق نسب املطلقين في صفوف النساء النسب املسجلة لدى الرجال خ

سنة  (32-31بالفئة العمرية ) %1.5ات العمرية املبكرة، فقد ناهزت نسبتهن الفئ املطلقات مننسبة النساء هو ارتفاع 
ما يعني اما سرعة إعادة الزواج للرجال املطلقين في هذه السن أو هجرتهم من نفس الفئة العمرية، لدى الرجال  %1.5مقابل 
 .البالدخارج 

نقطة بالفئة  4.2جدر املالحظة أّن الفجوة في نسب الطالق بين الجنسين تتضاعف بالوسط البلدي، حيث تبلغ ت
)أين  نقطة بالوسط غير البلدي 1.4للرجال( مقابل  %1.5للنساء و %2.3أين تبلغ نسبة املطلقين ( سنة )52-51العمرية )

 .للرجال( %1.3للنساء و %1.1تبلغ نسبة املطلقين 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع املطلقين ): 13-0 جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  62 215 277 16 90 106 78 305 383 

سنة 41-42  144 1068 1212 60 417 477 204 1485 1689 

سنة 41-41  680 3285 3965 231 939 1170 911 4224 5135 

سنة 11-12  1757 5817 7574 503 1380 1883 2260 7197 9457 

سنة 11-11  2712 7481 10193 719 1728 2447 3431 9209 12640 

سنة 21-22  3109 8567 11676 731 1861 2592 3840 10428 14268 

سنة 21-21  3426 9520 12946 631 1873 2504 4057 11393 15450 

سنة 11-12  3331 9664 12995 646 1764 2410 3977 11428 15405 

سنة 11-11  2555 7151 9706 480 1493 1973 3035 8644 11679 

 18607 13210 5397 3791 2716 1075 14816 10494 4322 سنة فما فوق  61

 104713 77523 27190 19353 14261 5092 85360 63262 22098 املجموع
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسب املطلقين ): 14-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

سنة 41-42  0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 

سنة 41-41  0,2% 1,0% 0,6% 0,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,9% 0,5% 

سنة 11-12  0,6% 1,8% 1,2% 0,4% 1,0% 0,7% 0,5% 1,5% 1,0% 

سنة 11-11  1,0% 2,6% 1,8% 0,6% 1,3% 0,9% 0,9% 2,2% 1,5% 

سنة 21-22  1,2% 3,4% 2,3% 0,7% 1,6% 1,2% 1,1% 2,8% 2,0% 

سنة 21-21  1,4% 3,9% 2,7% 0,6% 1,7% 1,2% 1,2% 3,2% 2,2% 

سنة 11-12  1,5% 4,3% 2,9% 0,7% 1,9% 1,3% 1,3% 3,6% 2,4% 

سنة 11-11  1,3% 3,9% 2,6% 0,6% 1,8% 1,2% 1,1% 3,2% 2,2% 

 %1,5 %2,1 %0,9 %0,9 %1,2 %0,5 %1,8 %2,5 %1,1 سنة فما فوق  61

 %1,3 %1,8 %0,7 %0,7 %1,1 %0,4 %1,5 %2,2 %0,8 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01) املطلقيننسبة : 9-0رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01) املطلقيننسبة : 10-0رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة املطلقين ): 11-0رسم  

 
42  

ن الستين، بعد سترتفع نسب املرملين لدى النساء على حساب الرجال. لكن، تتعمق الفوارق بين الجنسين خاصة 
أين  خاصة بالوسط البلديسنة هم من األرامل،  21من النساء الالتي تفوق أعمارهن  %23.1فقد بينت نتائج التعداد أّن 

  من مجموع الرجال املسنين. %2.1الرجال املسنين األرامل . في املقابل، ال تتجاوز نسبة %22.1تبلغ هذه النسبة 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع املرملين ): 15-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  77 424 501 34 183 217 111 607 718 

سنة 41-42  215 677 892 105 344 449 320 1021 1341 

سنة 41-41  254 1212 1466 124 597 721 378 1809 2187 

سنة 11-12  422 2326 2748 182 977 1159 604 3303 3907 

سنة 11-11  556 4147 4703 253 1814 2067 809 5961 6770 

سنة 21-22  779 6638 7417 311 2851 3162 1090 9489 10579 

سنة 21-21  1138 12082 13220 376 4854 5230 1514 16936 18450 

سنة 11-12  1714 19398 21112 546 6953 7499 2260 26351 28611 

سنة 11-11  2417 27933 30350 795 10858 11653 3212 38791 42003 

فما فوق  61  23818 187482 211300 13133 86332 99465 36951 273814 310765 

 425331 378082 47249 131622 115763 15859 293709 262319 31390 املجموع
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسب املرملين ): 16-0جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة 01-01  0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

سنة 41-42  0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

سنة 41-41  0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 

سنة 11-12  0,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,7% 0,4% 

سنة 11-11  0,2% 1,4% 0,8% 0,2% 1,3% 0,8% 0,2% 1,4% 0,8% 

سنة 21-22  0,3% 2,6% 1,5% 0,3% 2,5% 1,4% 0,3% 2,6% 1,4% 

سنة 21-21  0,5% 4,9% 2,7% 0,4% 4,5% 2,5% 0,4% 4,8% 2,7% 

سنة 11-12  0,8% 8,7% 4,7% 0,6% 7,5% 4,2% 0,7% 8,3% 4,5% 

سنة 11-11  1,3% 15,1% 8,1% 1,0% 13,1% 7,3% 1,2% 14,5% 7,8% 

فما فوق  61  6,0% 44,9% 25,9% 6,1% 39,2% 22,9% 6,0% 43,0% 24,9% 

 %5,1 %9,0 %1,2 %5,0 %8,6 %1,2 %5,2 %9,1 %1,1 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة املرملين ): 12-0رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة املرملين ): 13-0رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01نسبة املرملين ): 14-0رسم  
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31 

 4112( سنة بين سنتي 42-15لنساء الفئة العمرية ) نقطة 1915بقرابة  د على قيد الحياةارتفع معدل املوالي
جاح برنامج التنظيم العائلي في تونس والحملة تبعا لنسنة  31في حين انخفضت لدى الفئات العمرية ما فوق  ،4112و

التي تراجعت رغم تواصل وجود البرنامج وهذا ما يفسر االرتفاع في الفئات املبكرة عالوة ملتميزة املرتبطة به التحسيسية ا
 على االتجاه نحو االنجاب املبكر لكل األبناء املزمع انجابهم داخل األسرة طيلة الحياة الزواجية.  

 
 4102-4112خالل  والوسط الفئةالعمرية حسب اإلنجاب سن   فيامرأة  لكل أحياء داملوالي عدد متوسطتطور : 17-0جدول 

 
2004 2014 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي
سنة 01-01  0,02 0,02 0,02 1,06 1,07 1,07 

سنة 41-42  0,14 0,19 0,16 1,20 1,26 1,22 

سنة 41-41  0,68 0,82 0,73 1,70 1,84 1,74 

سنة 11-12  1,54 1,83 1,63 1,37 1,53 1,42 

سنة 11-11  2,41 3,03 2,61 2,00 2,20 2,07 

سنة 21-22  3,08 4,02 3,36 2,38 2,74 2,49 

سنة 21-21  3,75 5,01 4,15 2,69 3,28 2,87 

 1,33 1,43 1,28 1,51 1,66 1,43 املجموع

 
ينخفض معدل املواليد أحياء لكل امرأة في سن االنجاب كلما ارتفع املستوى التعليمي ولكن ما يجلب االنتباه هو 

( سنة بالوسط البلدي أكثر من الوسط غير البلدي على غير ما كانت 11-15ارتفاع هذا املعدل للنساء من الفئة العمرية )
 سنة. 35الفئات العمرية فوق لدى خاصة دل تقدمه بالوسط غير البلدي يسترجع هذا املععليه العادة سابقا، وسرعان ما 

 
 4102واملستوى التعليمي خالل  والوسط العمرية الفئة حسب اإلنجاب سن   فيامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 18-0جدول 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  0,70 0,23 0,05 0,17 0,06 0,35 0,10 0,04 0,07 0,07 0,45 0,14 0,04 0,15 0,07 

سنة 41-42  0,73 0,45 0,16 0,15 0,20 0,57 0,37 0,19 0,11 0,26 0,62 0,41 0,17 0,14 0,22 

سنة 41-41  1,21 1,04 0,77 0,46 0,70 1,21 1,01 0,78 0,34 0,84 1,21 1,03 0,77 0,44 0,74 

سنة 11-12  1,65 1,60 1,44 1,10 1,37 1,78 1,60 1,47 0,92 1,53 1,73 1,60 1,44 1,08 1,42 

سنة 11-11  2,17 2,14 2,01 1,75 2,00 2,37 2,17 2,08 1,57 2,20 2,30 2,16 2,02 1,73 2,07 

سنة 21-22  2,57 2,48 2,35 2,10 2,38 2,90 2,62 2,49 2,10 2,74 2,77 2,53 2,36 2,10 2,49 

سنة 21-21  3,04 2,77 2,51 2,22 2,69 3,44 3,03 2,70 2,33 3,28 3,27 2,83 2,52 2,22 2,87 

 1,33 1,00 0,86 1,82 2,36 1,43 0,69 0,63 1,62 2,39 1,28 1,05 0,93 1,95 2,31 املجموع
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34 
مولودا  1911ارتفع متوسط عدد املواليد األحياء للنساء املتزوجات أو األرامل أو املطلقات دون سن العشرين من 

مولودا خالل نفس الفترة  4933مولودا إل ى  4912رغم انخفاض املعدل العام من  4112مولودا سنة  1912إلى  4112سنة 
 ورغم خطورة االنجاب على صحة الفتيات في سن الطفولة واالنعكاسات الصحية السلبية عليهن.

نقطة سنة  1922البلدي ليصل إلى كما تقلص الفارق في معدل املواليد األحياء بين الوسط البلدي والوسط غير 
 .4112نقطة سنة  1933بعد أن كان في حدود  4112

 
جةامرأة  لكل أحياء املواليد عدد تطور متوسط: 19-0جدول   4102-4112والوسط خالل  العمرية الفئة حسب مطلقة أو  أرملة أو  متزو 

 
2004 2014 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي
سنة 01-01  0,89 0,94 0,91 1,10 1,06 1,08 

سنة 41-42  0,92 1,07 0,97 0,99 1,12 1,04 

سنة 41-41  1,41 1,79 1,54 1,35 1,63 1,43 

سنة 11-12  2,07 2,70 2,27 1,84 2,20 1,94 

سنة 11-11  2,81 3,70 3,09 2,36 2,82 2,50 

سنة 21-22  3,37 4,50 3,71 2,67 3,28 2,85 

سنة 21-21  3,96 5,32 4,39 2,91 3,69 3,14 

 2,33 2,64 2,20 2,94 3,46 2,69 املجموع

 
ون د يرتفع متوسط عدد املواليد األحياء خاصة في صفوف األميات ،للنساء املعنيات لمستوى التعليميوتبعا ل
 .بالوسط غير البلديمولودا  4مولودا بالوسط البلدي وما يقارب  4.25العشرين سنة، 

معدل املواليد أحياء لكل امرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة ينخفض مع ارتفاع املستوى  ّن لكن إجماال، فإ
 لذوات مستوى تعليمي عالي. 1.31 األميات ليصل إلىلنساء دى المولودا  3.12، حيث ناهز التعليمي

 
جةأوأرملةأومطلقةحسب عدداملواليدأحياءلكل   متوسط: 20-0جدول   4102الفئةالعمريةوالوسط واملستوى التعليمي خالل  إمرأةمتزو 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  2,45 1,29 0,76 1,19 1,10 1,99 0,89 0,64 0,95 1,06 2,17 1,09 0,72 1,16 1,08 

سنة 41-42  1,66 1,17 0,95 0,76 0,99 1,44 1,14 1,02 0,77 1,12 1,51 1,16 0,97 0,76 1,04 

سنة 41-41  1,88 1,64 1,41 1,04 1,35 1,99 1,73 1,51 1,05 1,63 1,95 1,68 1,43 1,04 1,43 

سنة 11-12  2,20 2,07 1,89 1,55 1,84 2,51 2,23 2,05 1,60 2,20 2,40 2,14 1,92 1,56 1,94 

سنة 11-11  2,66 2,53 2,34 2,06 2,36 3,06 2,77 2,58 2,13 2,82 2,92 2,61 2,38 2,07 2,50 

سنة 21-22  2,97 2,81 2,60 2,31 2,67 3,51 3,13 2,88 2,50 3,28 3,30 2,90 2,64 2,33 2,85 

سنة 21-21  3,34 3,01 2,69 2,37 2,91 3,88 3,39 3,02 2,57 3,69 3,65 3,09 2,72 2,38 3,14 

 2,33 1,70 2,05 2,52 3,08 2,64 1,62 1,95 2,54 3,21 2,20 1,71 2,07 2,51 2,87 املجموع
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 45.3سنة لدى النساء األميات و 41.2يرتفع معدل سن املرأة عند أول زواج بارتفاع املستوى التعليمي، حيث بلغ 

عد االختالفات في متوسط العمر عند أول زواج بين الوسطين باألشهرسنة لدى النساء   .ذوات مستوى تعليمي عالي. وت 
 

 4102إلى غاية  متوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب الوسط واملستوى التعليمي: 21 -0جدول 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي 

 20,8 20,9 20,7 ال ش يء

 22,6 22,6 22,6 ابتدائي أو ما يعادله

 23,3 22,8 23,4 إعدادي أو ثانوي 

 25,7 25,5 25,7 عالي

 22,5 21,7 22,8 املجموع

 
من خالل مالحظة متوسط عمر املرأة عند أول زواج عبر األجيال، يتبين ارتفاع هذا املعدل لدى النساء من الفئة 

سنة فما فوق( عند  21سنة. في املقابل، ال يتجاوز متوسط عمر النساء املسنات ) 42يتجاوز ( سنة حيث 21-31العمرية )
 دات االجتماعية ومحدودية الضغوط االقتصادية املسلطة على املجتمع في السبعينات.سنة وذلك بحكم العا 41 أول زواج

   
 4102إلى غاية والفئة العمرية متوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب الوسط واملستوى التعليمي : 22 -0جدول 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  16,5 16,8 17,2 17,9 17,0 16,8 17,1 17,3 17,5 17,1 16,6 17,0 17,2 17,8 17,0 

سنة 41-42  19,5 19,8 20,0 21,3 20,2 19,6 19,7 19,9 21,2 19,8 19,5 19,7 20,0 21,3 20,0 

سنة 41-41  21,8 22,1 22,6 24,2 23,0 21,6 21,9 22,3 24,1 22,2 21,7 22,0 22,5 24,2 22,7 

سنة 11-12  23,2 23,4 24,0 26,1 24,5 22,7 23,2 23,7 26,1 23,5 22,9 23,4 23,9 26,1 24,2 

سنة 11-11  23,6 23,8 24,5 26,8 24,7 23,1 23,6 24,4 27,2 23,7 23,3 23,7 24,5 26,9 24,4 

سنة 21-22  23,3 23,5 24,2 26,6 24,3 22,7 23,2 24,1 26,9 23,1 23,0 23,4 24,2 26,6 23,9 

سنة 21-21  22,6 22,9 23,8 25,9 23,5 22,2 22,6 23,5 25,6 22,4 22,4 22,9 23,8 25,9 23,2 

سنة 11-12  21,9 22,4 23,2 25,2 22,7 21,6 22,1 22,8 25,1 21,8 21,8 22,3 23,2 25,2 22,5 

سنة 11-11  21,1 22,0 23,0 25,0 22,1 20,9 21,6 22,6 25,2 21,1 21,0 21,9 22,9 25,0 21,8 

سنة فما فوق  61  19,3 21,0 22,6 24,4 20,2 19,2 20,7 22,1 22,9 19,3 19,2 21,0 22,6 24,3 19,9 

 22,5 25,7 23,3 22,6 20,8 21,7 25,5 22,8 22,6 20,9 22,8 25,7 23,4 22,6 20,7 املجموع

 
32 12 

سنة  20سنة للنساء و 13السن األدنى للزواج بـ، وقع تحديد 1152 األحوال الشخصية سنة مجلة منذ صدور 
السن األدنى للزواج  ليصبح 4113ماي  12املؤرخ في  4113لسنة  34. وقد تّم تنقيح هذه األحكام بصدور قانون عدد للرجال

 .سنة لكال الجنسين 18
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خالل  ا منهن تزوجنألف 14قرابة  ،4112الل سنة خا ألف 312 سنة حوالي 12وقد بلغ عدد املزوجات قبل سن 
في تقلص عبر األجيال حيث بلغت نسبة النساء األحياء واللواتي تزوجن في الخمسينات . وتعتبر هذه الظاهرة العشرية األخيرة

 سنة(.  21)تفوق أعمارهن  %43.2سنة ما يناهز  12قبل 
عالي لم يتجاوز سنهن عند الزواج تعليمي  ات اللواتي بلغن مستوى زواجتامل فقط من %1ما يقارب  لإلشارة، فإن 

 املبكر.   ازواجهبفرص التحصيل العلمي للمرأة  إعاقةألة وهو ما يحيلنا إلى مس، سنة 12
 

 4102سنة حسب املستوى التعليمي والوسط والفئة العمرية خالل  03توزيع املتزوجات قبل سن : 23-0جدول 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  538 881 1768 32 3219 763 769 844 5 2381 1300 1651 2612 37 5600 

سنة 41-42  345 927 2139 189 3600 609 924 1176 37 2746 954 1851 3315 226 6346 

سنة 41-41  570 1519 2334 395 4818 888 1064 806 86 2843 1457 2583 3140 481 7661 

سنة 11-12  820 2417 2267 348 5852 1302 1416 613 55 3387 2122 3833 2880 403 9239 

سنة 11-11  1524 4583 2874 360 9342 2313 2200 536 28 5076 3837 6783 3410 388 14418 

سنة 21-22  2668 5244 3033 264 11209 3575 2143 461 19 6198 6242 7387 3494 283 17407 

سنة 21-21  5354 6836 2894 210 15294 5944 2029 314 13 8300 11298 8864 3208 224 23594 

سنة 11-12  7160 8463 2624 200 18446 6938 2231 227 14 9409 14097 10694 2851 214 27856 

سنة 11-11  10625 7936 2345 188 21093 9765 2036 203 8 12012 20390 9972 2547 196 33105 

سنة فما فوق  61  89530 14034 3688 472 107724 62677 1970 250 52 64949 152207 16004 3937 525 172673 

 317899 2977 31396 69621 213905 117303 317 5432 16782 94773 200597 2660 25964 52840 119132 املجموع

 
 4102سنة حسب املستوى التعليمي والوسط والفئة العمرية خالل  03التوزيع النسبي للمتزوجات قبل سن : 24 -0جدول 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  0,5% 1,7% 6,8% 1,2% 1,6% 0,8% 4,6% 15,5% 1,6% 2,0% 0,6% 2,4% 8,3% 1,2% 1,8% 

سنة 41-42  0,3% 1,8% 8,2% 7,1% 1,8% 0,6% 5,5% 21,6% 11,7% 2,3% 0,4% 2,7% 10,6% 7,6% 2,0% 

سنة 41-41  0,5% 2,9% 9,0% 14,8% 2,4% 0,9% 6,3% 14,8% 27,1% 2,4% 0,7% 3,7% 10,0% 16,2% 2,4% 

سنة 11-12  0,7% 4,6% 8,7% 13,1% 2,9% 1,4% 8,4% 11,3% 17,4% 2,9% 1,0% 5,5% 9,2% 13,5% 2,9% 

سنة 11-11  1,3% 8,7% 11,1% 13,5% 4,7% 2,4% 13,1% 9,9% 8,8% 4,3% 1,8% 9,7% 10,9% 13,0% 4,5% 

سنة 21-22  2,2% 9,9% 11,7% 9,9% 5,6% 3,8% 12,8% 8,5% 6,0% 5,3% 2,9% 10,6% 11,1% 9,5% 5,5% 

سنة 21-21  4,5% 12,9% 11,1% 7,9% 7,6% 6,3% 12,1% 5,8% 4,1% 7,1% 5,3% 12,7% 10,2% 7,5% 7,4% 

سنة 11-12  6,0% 16,0% 10,1% 7,5% 9,2% 7,3% 13,3% 4,2% 4,4% 8,0% 6,6% 15,4% 9,1% 7,2% 8,8% 

سنة 11-11  8,9% 15,0% 9,0% 7,1% 10,5% 10,3% 12,1% 3,7% 2,5% 10,2% 9,5% 14,3% 8,1% 6,6% 10,4% 

سنة فما فوق  61  75,2% 26,6% 14,2% 17,7% 53,7% 66,1% 11,7% 4,6% 16,4% 55,4% 71,2% 23,0% 12,5% 17,6% 54,3% 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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 4102سنة حسب املستوى التعليمي والوسط والفئة العمرية خالل  03نسب الزواج قبل سن : 25-0جدول 

 

 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 ال ش يء

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 ال ش يء املجموع عالي

ابتدائي 
 أو 
ما 

 يعادله

إعدادي 
 أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

سنة 01-01  49,8 46,4 32,4 27,4 37,7 47,8 40,9 30,8 33,8 38,2 48,6 43,6 31,9 28,1 37,9 

سنة 41-42  11,9 9,8 6,6 2,2 6,7 10,4 9,4 7,8 2,6 8,5 10,9 9,6 7,0 2,2 7,4 

سنة 41-41  6,8 5,3 3,1 0,7 2,8 5,5 4,4 2,9 1,0 3,7 6,0 4,9 3,0 0,7 3,1 

سنة 11-12  5,7 4,4 2,5 0,4 2,4 4,7 3,8 2,6 0,5 3,4 5,0 4,2 2,5 0,4 2,7 

سنة 11-11  6,8 6,0 3,3 0,6 3,8 5,7 5,1 3,3 0,5 4,8 6,1 5,7 3,3 0,6 4,1 

سنة 21-22  8,4 7,2 3,6 0,7 5,0 7,2 6,9 4,1 0,8 6,5 7,7 7,1 3,7 0,7 5,4 

سنة 21-21  10,9 8,5 4,1 0,8 6,8 9,2 8,7 4,9 1,1 8,7 9,9 8,5 4,1 0,8 7,3 

سنة 11-12  13,5 9,8 4,9 1,2 8,8 11,6 10,6 6,3 1,8 11,1 12,5 10,0 5,0 1,2 9,5 

سنة 11-11  17,5 12,1 6,1 1,6 12,0 16,0 13,9 7,7 1,8 15,3 16,7 12,5 6,2 1,7 13,0 

سنة فما فوق  61  33,1 18,7 8,0 3,3 26,5 31,0 20,5 12,3 11,4 30,3 32,2 18,9 8,1 3,6 27,8 

 11,2 0,9 4,5 9,1 20,5 13,2 1,0 4,9 7,8 17,9 10,2 0,9 4,4 9,6 23,2 املجموع
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21 

سرة من رغم تجاوز مفهوم رئاسة األ 
 لى مفهوم أشمل يتعلقمفهوم القوامة االقتصادية إ

 قصاءيتواصل ا ،يهم كل األسرة بأخذ القرار الذي
 لم سيطرة رجالية، إذ املرأة من هذه املهمة مقابل

مثل األسر التي تترأسها إمرأة سوى  من  %12.5ت 
 تناهزل بالوسط البلديمجموع األسر، لترتفع نسبيا 

 بالوسط غير البلدي. فقط  %13.4بل مقا 15.1%
من  %21.1من جهة أخرى، يفوق عمر 

 من الرجال رؤساء األسر لهذه الفئة العمرية.  %42.5سر سن الستين، فيما ال ينتمي سوى النساء رؤساء األ 
 

 4102توزيع رؤساء األسر حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 26-0جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 4450 1174 3276 918 203 715 3532 971 2561 سنة 01-01

 26822 8321 18501 4301 1185 3116 22521 7136 15385 سنة 41-42

 88598 12802 75796 23240 3064 20176 65358 9738 55620 سنة 41-41

 211807 15441 196366 60247 4539 55708 151560 10902 140658 سنة 11-12

 297825 18696 279129 93974 5922 88052 203851 12774 191077 سنة 11-11

 317948 22741 295207 96955 7107 89848 220993 15634 205359 سنة 21-22

 327240 31247 295993 98376 9230 89146 228864 22017 206847 سنة 21-21

 322489 38573 283916 92057 10083 81974 230432 28490 201942 سنة 11-12

 290554 44618 245936 85246 12054 73192 205308 32564 172744 سنة 11-11

 734046 185748 548298 248342 52673 195669 485704 133075 352629 سنة فما فوق  61

 2621779 379361 2242418 803656 106060 697596 1818123 273301 1544822 *املجموع

  اعتبار غير املصرح بهم( دون *)

 4102التوزيع النسبي لرؤساء األسر حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 27-0جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,2 %0,1 %0,2 %0,4 %0,2 سنة 01-01

 %1,0 %2,2 %0,8 %0,5 %1,1 %0,4 %1,2 %2,6 %1,0 سنة 41-42

 %3,4 %3,4 %3,4 %2,9 %2,9 %2,9 %3,6 %3,6 %3,6 سنة 41-41

 %8,1 %4,1 %8,8 %7,5 %4,3 %8,0 %8,3 %4,0 %9,1 سنة 11-12

 %11,4 %4,9 %12,4 %11,7 %5,6 %12,6 %11,2 %4,7 %12,4 سنة 11-11

 %12,1 %6,0 %13,2 %12,1 %6,7 %12,9 %12,2 %5,7 %13,3 سنة 21-22

 %12,5 %8,2 %13,2 %12,2 %8,7 %12,8 %12,6 %8,1 %13,4 سنة 21-21

 %12,3 %10,2 %12,7 %11,5 %9,5 %11,8 %12,7 %10,4 %13,1 سنة 11-12

 %11,1 %11,8 %11,0 %10,6 %11,4 %10,5 %11,3 %11,9 %11,2 سنة 11-11

 %28,0 %49,0 %24,5 %30,9 %49,7 %28,0 %26,7 %48,7 %22,8 سنة فما فوق  61

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

85,0%86,8%85,5%

15,0%13,2%14,5%

املجموعوسط غير بلديوسط بلدي

رجال نساء

 4102: نسب رؤساء األسر حسب الوسط خالل 15-0رسم 
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 منو  من جهة، وجود مسنات أكثر من املسنين الرجال نظرا للفارق في مؤمل الحياةتؤكد الخاصية الديمغرافية 

احد ملكونة من فرد و كنتيجة لذلك فقد بلغ عدد األسر او  .وجود مطلقات وأرامل نساء أكثر من الرجال املطلقين واألرامل
أكثر بالوسط ويتعمق هذا الفرق  أسرة ذات فرد واحد يترأسها الرجال. 31314 أسرة، مقابل 13451 التي تترأسها النساء
 أسرة.  15425أسرة  43115 من إمرأة واحد فقط ورجل واحد فقط على التواليعدد األسر املكونة  مثلغير البلدي حيث ي  

 
 4102توزيع رؤساء األسر حسب الوسط وعدد أفراد األسرة خالل : 28-0جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 163648 93250 70398 39150 23905 15245 124498 69345 55153 واحدفرد 

 410852 93760 317092 115624 23821 91803 295228 69939 225289 أفراد 4

 463931 77940 385991 126427 20653 105774 337504 57287 280217 أفراد 1

 600271 54289 545982 162744 16308 146436 437527 37981 399546 أفراد 2

 496868 31453 465415 154172 10657 143515 342696 20796 321900 أفراد 1

 270448 15631 254817 102340 5723 96617 168108 9908 158200 أفراد 6

 215777 13056 202721 103206 4997 98209 112571 8059 104512 أفراد فأكثر 7

 2621795 379379 2242416 803663 106064 697599 1818132 273315 1544817 املجموع

 
ل األسر التي يرأسها الرجرتفع عدد يفي حين  ،ينخفض عدد النساء رؤساء األسر تدريجيا كلما كبر حجم األسر

حيث بلغت نسبة الرجال املترئسين ألسر يتراوح عدد  (أفراد 2لمعدل العام لحجم األسر )األسر املجاورة لم بالنسبة ألحجا
 أسرة في الصدد. 1313322من خالل رصد  %24.3أفراد  5و 3أفرادها بين 

 
 4102التوزيع النسبي لرؤساء األسر حسب الوسط وعدد أفراد األسرة خالل : 29-0جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %6,2 %24,6 %3,1 %4,9 %22,5 %2,2 %6,8 %25,4 %3,6 فرد واحد

 %15,7 %24,7 %14,1 %14,4 %22,5 %13,2 %16,2 %25,6 %14,6 أفراد 4

 %17,7 %20,5 %17,2 %15,7 %19,5 %15,2 %18,6 %21,0 %18,1 أفراد 1

 %22,9 %14,3 %24,3 %20,3 %15,4 %21,0 %24,1 %13,9 %25,9 أفراد 2

 %19,0 %8,3 %20,8 %19,2 %10,0 %20,6 %18,8 %7,6 %20,8 أفراد 1

 %10,3 %4,1 %11,4 %12,7 %5,4 %13,8 %9,2 %3,6 %10,2 أفراد 6

 %8,2 %3,4 %9,0 %12,8 %4,7 %14,1 %6,2 %2,9 %6,8 أفراد فأكثر 7

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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حة جل مكافأدوات الالزمة للجيل القادم من وفر األ وت  ساعد على خفض معدل الفقر تطفال تعليم األ ة و تنشئ
، األسرة واعتبارا لدور املرأة في . من جهة أخرى بيئة آمنة للطفل ، إلى جانب ما توفره املدرسة منمراضالفقر والتغلب على األ 

  بشكل مباشر وكبير في إعداد األجيال القادمة.  الفتياتتعليم  يساهم
 
1  

11 35 
ام أقسب و يتوكتاأطفال رياض من  املبكرةالطفولة مؤسسات مثل التربية قبل املدرسية في الحاق الطفل بأحد ت  

النشاطات من خالل اللعب واملحاكاة و األطفال تعليم  رحلة غالبا  علىهذه املفي املعتمدة  املناهجكز ترتو تحضيرية. السنة ال
وتساهم هذه املرحلة في املسار الدراس ي للطفل  .هم الطبيعية ودمجها مع الدروس التعليميةتوتحفيز فضول األطفال وميوال

دورها التي ب، و للطفلواملعرفية رفع مستوى القدرات الوجدانية والذهنية والجسمانية واالجتماعية حيث تساعد على 
 ة.ده على النجاح في الدراسة والحياتساع

 
 4102سنوات( حسب الوسط واملزاولة ملرحلة ما قبل الدراسة خالل  1-1توزيع األطفال ): 1-4جدول 

 
 املجموع غير بلدي وسط وسط بلدي

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل
 301478 145038 156440 57315 27449 29866 244163 117589 126574 مزاول ملرحلة ما قبل الدراسة

 242773 117333 125440 125732 60661 65071 117041 56672 60369 غير مزاول ملرحلة ما قبل الدراسة

 544251 262371 281880 183047 88110 94937 361204 174261 186943 املجموع

 
حق جميع األطفال االلتحاق باملدرسة وهم مبدأ تكافؤ فرص النجاح بين الجنسين والـتأكيد على من وانطالقا 

نسب  اهزتن حيث، في هذا الصدد بين الجنسينملموسة فوارق بينت نتائج التعداد غياب ، مهيئون للنجاح وقادرون عليه
 لكليهما.  %55للبنين والبنات على املستوى الوطني االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة 

في املقابل، يبقى التحاق أطفال األوساط غير البلدية بمرحلة ما قبل الدراسة دون املأمول لكلى الجنسين على حد 
 .  (%23)مقارنة باألوساط البلدية( %31) اءالسو 

 
 4102سنوات( املزاولين ملرحلة ما قبل الدراسة خالل  1-1نسبةاألطفال ): 1 -4رسم 
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 4112( سنة بين سنتي 12-2أفرزت نتائج التعداد، تطورا نسبيا في النسبة العامة للتمدرس لدى الفئة العمرية )

در بـ 4112و . كما شهدت نفس الفترة، تحسن إقبال الفتيات على مقاعد الدراسة %15.1في حدود  نقطة لتستقر 1.2ق 
خالل سنة  %12.3و %15.5والفتيات على التوالي في حدود مقارنة بالفتيان، فبعد أن كانت نسبة التمدرس لدى الفتيان 

وتتجاوز بذلك  %12.1لترتفع نسبة التمدرس في صفوف الفتيات لتناهز  4112، تغيرت موازين القوى خالل سنة 4112
     نقاط.  1.2الفتيان بـ

  
 4102-4112خالل  سنة 02-6تطور نسبة التمدرس للفئة العمرية : 2-4جدول 

 2004 2014 
 %95,7 %95,5 الفتيان

 %96,1 %94,7 الفتيات

 %95,9 %95,1 املجموع

 
( سنة 12-2، تختلف نسبة تمدرس الفئة العمرية )4112وبالرجوع إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

في الوسط غير البلدي. مع اإلشارة إلى  %14.5بالوسط البلدي بينما ال تتجاوز  %13.2ترتفع إلى حدود حسب الوسط حيث 
للفتيان(،  %13.3للفتيات مقابل  %12.1ارتفاع نسبة التمدرس في صفوف الفتيات باألوساط البلدية مقارنة بالفتيان )

 .للفتيان( %14.2للفتيات مقابل  %14.2األوساط غير البلدية )تشهده بنقيض ما 
 

 4102( سنة خالل 02-6تمدرس الفئة العمرية )نسب : 2-4رسم 

ألف  22املرتفعة حجم األطفال غير املتمدرسين والذي ناهز عددهم تمدرس النسب  تعكسمن جهة أخرى، ال 
  منهن من األوساط غير البلدية.    %25ألف فتاة تنحدر  31منهم من خالل ما يقارب %25.3، مثلت الفتيات 4112خالل  طفال

 
 4102ة خالل يسنة( حسب الوسط والوضعية الدراس 02-6توزيع األطفال ): 3-4جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل
 1555332 753564 801768 498553 239919 258634 1056779 513645 543134 متمدرس

 66026 30187 35839 40244 19689 20555 25782 10498 15284 متمدرسغير 

 1621358 783751 837607 538797 259608 279189 1082561 524143 558418 املجموع
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مثل التغطية بمؤسسات الطفولة ورغم تكامل  مجهودات القطاعين العمومي والخاص والنسيج الجمعياتي، ت 
املبكرة والتفاوة الجغرافي في توزيعها عائقا من بين عوائق تدني نسب االلتحاق بهذه املؤسسات باملناطق الريفية. وقد أبرزت 

كلم عن أقرب مؤسسة  4طق غير البلدية تفصلهم أكثر من من أطفال املنا %21أّن ما يناهز  4112نتائج التعداد خالل سنة 
 باملناطق البلدية.   %2ما قبل الدراسة، في حين ال تتجاوز هذه النسبة 

 
ما  مؤسسةسنة( دون املزاولين لالبتدائي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب  1-1)نسبي لألطفال توزيع الال: 3-4رسم 

 4102قبل الدراسة خالل 

كلم أو أكثر عن أقرب مؤسسة ما قبل  3إلى ارتفاع نسبة الفتيان والفتيات الذين تفصلهم  تجدر اإلشارةكما 
  فقط لكليهما باألوساط البلدية.  %3.5مقابل  %32.2و %32.2الدراسة باملناطق غير البلدية لتبلغ على التوالي 

 

سنة( دون املزاولين لالبتدائي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مؤسسة ما قبل  1-1) األطفالتوزيع : 4-4جدول 
  4102الدراسة خالل 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل
 254975 122682 132293 29489 14162 15327 225486 108520 116966 كلم 1-0

 15855 7693 8162 5682 2739 2943 10173 4954 5219 كلم 4

 30640 14659 15981 22137 10548 11589 8503 4111 4392 كلم أو أكثر 1

 301470 145034 156436 57308 27449 29859 244162 117585 126577 املجموع

 
44 

حاق باملدارس االلتفي األطفال فرص  االرتفاع والتقارب النسبي في نسب التمدرس بين الوسطين تباينويخفي  
 فالألغلب أط املناطق السكنيةنظرا لقرب هذه املؤسسات من واملجهودات املبذولة من قبل هذه الفئات االبتدائية 

ائية لـ جاوز املسافة الفاصلة بين املسكن واملدرسة االبتحيث ال تت، األوساط البلدية خالفا ملا تشهده املناطق غير البلدية
 %53.3كلم كحد أقص ى. بالتوازي ال يتمتع سوى  4من فتيات وفتيان الوسط البلدي على التوالي الـ  %13.2و 13.4%

من فتيات وفتيان الوسط غير البلدي على التوالي بنفس فرص االستفادة من الخدمات التعليمية لنفس املسافة  %54.1و
   .4112خالل سنة 
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مدرسة سنة( دون املزاولين لإلعدادي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب  02-6التوزيع النسبي لألطفال ): 4-4رسم 
 4102ابتدائية خالل 

ية لقطع مسافة تساوي أو من فتيان األوساط غير البلد %42.3من فتيات و %43.1في نفس السياق، تضطر 
      من فتيات وفتيان األوساط البلدية. للك %4.2 ال تتجاوز هذه النسبةكلم لالنتفاع بخدمات املدرسة، بينما  3تفوق 

 
سنة( دون املزاولين لإلعدادي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة ابتدائية  02-6) األطفالتوزيع : 5-4جدول 
  4102خالل 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 808714 388607 420107 184935 88286 96649 623779 300321 323458 كلم 1-0

 94440 45262 49178 65315 31015 34300 29125 14247 14878 كلم 4

 113836 54053 59783 97873 46250 51623 15963 7803 8160 كلم أو أكثر 1

 1016990 487922 529068 348123 165551 182572 668867 322371 346496 املجموع

 
43 

( سنة 13-14تراعي الخارطة املدرسية للمدارس اإلعدادية إتاحة فرص اإللتحاق بها للفتيات من الفئة العمرية )
يث تمثل نسبة ، حدون تسجيل فروقات في الغرضمن نفس الفئة كما هو الشأن للفتيان  والالتي ال تزاولن املرحلة الثانوية

 لكلى %34كلم عن أقرب مدرسة إعدادية ملقر سكناهم ما يناهز  4فصلهم سوى مسافة الفتيات والفتيان الذين ال ت
 الجنسين.
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سنة( دون املزاولين للثانوي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة  07-04التوزيع النسبي للسكان ): 5-4رسم 
   4102اعدادية خالل 

يؤثر التوزيع الجغرافي للمدارس اإلعدادية بالوسط غير البلدي في فرص التحاق املستفيدين بخدماتها  في املقابل،
لكل من فتيات  %14ففي حين تفصل ما يناهز  لبعد املسافة الفاصلة بينها وبين مقرات السكنى مقارنة بالوسط البلدي.

من فتيات وفتيان األوساط غير  %32سة إعدادية، يقطع كلم عن أقرب مدر  4ـوساط البلدية مسافة ال تتجاوز وفتيان األ 
   كلم أو أكثر للوصول ألقرب مدرسة إعدادية.   3البلدية مسافة 

 
الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة اعدادية سنة( دون املزاولين للثانوي حسب  07-04) األطفالتوزيع : 6-4جدول 

  4102 خالل

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 212601 106483 106118 20618 10485 10133 191983 95998 95985 كلم 1-4

 33227 16836 16391 20781 10539 10242 12446 6297 6149 كلم 1-1

 49107 24618 24489 45820 22929 22891 3287 1689 1598 كلم أو أكثر 6

 294935 147937 146998 87219 43953 43266 207716 103984 103732 املجموع

 
42 

أمام غياب فجوة بين الجنسين في التوزيع الجغالفي للمعاهد الثانوية، تتعمق الفوارق بين األوساط بتقدم 
 بتباعد املسافة الفاصلة عن مقرات السكنى لتقلص عدد هذه املؤسسات.املستوى التدريس ي للمؤسسة 
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سنة( دون املزاولين ملستويات فوق الثانوي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن  41-01التوزيع النسبي للسكان ): 6-4رسم 
 4102وأقرب معهد ثانوي خالل 

سنة  43-15من فتيان األوساط البلدية املتراوحة أعمارهم بين  %23.3من فتيات و %23.3ففي حين ال تفصل 
من  %25كلم كأقص ى حد عن أقرب معهد ثانوي عن مقر سكناهم، يتكبد ما يناهز  4واملزاولين للتعليم الثانوي سوى 

 هدهم الثانوية. كلم أو أكثر لاللتحاق بمعا 2فتيات وفتيان األوساط غير البلدية على حد السواء مسافة 
ى تالميذ املرحلة الثانوية وعل نفس حظوظ نجاحمناخ يضمن توفير عدم في بين األوساط ينعكس هذا التفاوة 

مردودهم الدراس ي وخاصة في تحديد مستقبلهم الجامعي واملنهي بما أنهم سيجتازون نفس املناظرة الوطنية في آخر هذه 
  املرحلة التعليمية.  

 
سنة( دون املزاولين ملستويات فوق الثانوي حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب  41-01توزيع السكان ): 7-4جدول 

  4102معهد ثانوي خالل 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 437290 229569 207721 29249 15846 13403 408041 213723 194318 كلم 1-4

 76143 40605 35538 33773 18068 15705 42370 22537 19833 كلم 1-1

 132081 70659 61422 116033 62023 54010 16048 8636 7412 كلم أو أكثر 6

 645514 340833 304681 179055 95937 83118 466459 244896 221563 املجموع
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3  
تمكين  عتبر كافيا لضمانمجانية التعليم وتركيز املؤسسات التعليمية بمختلف املستويات التعليمية ال ي  

 املستفيدين من خدماتها في غياب بنية تحتية تسهل الوصول والتنقل لهذه املؤسسات.
فروقات بين املتمدرسين من الجنسين في املدة الزمنية غياب  4112ج التعداد لسنة ئاإلطار، بينت نتا في هذا

من الفتيات  %21.1املقضاة للوصول واإللتحاق بمقاعد الدراسة وفقا ملختلف املستويات التابعين لها. حيث لم تتجاوز 
 ني أقص ى للوصول ملؤسسساتهم التعليمية.  امكحد ز دق  31من الفتيان املتدرسين مدة  %21.1املتمدرسات و

 

 4102التوزيع النسبي للمتمدرسين حسب الوسط واملدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر الدراسة خالل : 7-4رسم 

 
للفتيات  %51.3دق بنسبة ناهزت  15-2وفي حين تفصل أغلب متمدرس ي األوساط البلدية مدة تتراوح بين 

دق عن مؤسساتهم  31-12كل من متمدرسات ومتمدرس ي أوساط غير البلدية مدة  %21للفتيان، يفصل  %51.2و
 التعليمية.      

 
  4102توزيع املتمدرسين حسب الوسط واملدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر الدراسة خالل : 8-4جدول 

 
بلديوسط  بلديغير وسط    املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 369001 183684 185317 72838 36419 36419 296163 147265 148898 دق  1-1

 1278056 637268 640788 254882 127406 127476 1023174 509862 513312 دق 6-01

 841356 425409 415947 322459 162165 160294 518897 263244 255653 دق 06-11

 217259 113112 104147 103492 52284 51208 113767 60828 52939 دق 10-61

 60069 32112 27957 23040 11901 11139 37029 20211 16818 من ساعة إلى ساعتين

 11711 6192 5519 4474 2248 2226 7237 3944 3293 أكثر من ساعتين

 2777452 1397777 1379675 781185 392423 388762 1996267 1005354 990913 * املجموع
 ( دون اعتبار غير املصرح بهم*)

15,0%14,6%14,8%9,4%9,3%9,3%13,4%13,1%13,3%
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دق0-5 دق6-15 دق16-30 دق31-60 من ساعة إلى ساعتين أكثر من ساعتين
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باألوساط البلدية، من الفتيان للذهاب ملؤسساتهم التعليمية  %22.3من الفتيات و %22.3يترجل بالتوازي، 
كما نالحظ  .في صفوف الفتيان( %21.4في صفوف الفتيات و %53.4)بلدي هذه النسب بالوسط غير الانخفاظ  مقابل

سات بالفتيان للذهاب ملؤس ةاقبال الفتيات على استعمال شبكات السكة الحديدية واملترو الخفيف والحافالت مقارن
ف في صفو  %41.1مقابل  %45.1املستعمالت لهذه الوسائل الدراسة وذلك في كل من الوسطين، حيث مثلت نسبة الفتيات 

 في صفوف الفتيان في الوسط البلدي. %12.1مقابل  %12.2الفتيان بالوسط غير البلدي، و
 

 4102التوزيع النسبي للمتمدرسين حسب الوسط ووسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر الدراسة خالل : 8-4رسم 

من الفتيان للسيارات الخاصة  %11.2من الفتيات و %1.2باستعمال  من جهة أخرى، يتميز الوسط البلدي
ر البلدية إلى استخدام األوساط غيوفتيان من فتيات على التوالي  %1.1و %1.3للتنقل ملؤسساتهم الدراسية، في حين يلجأ 

   سيارت األجرة.
 

  4102النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر الدراسة خالل  توزيع املتمدرسين حسب الوسط ووسيلة: 9-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 1785701 891193 894508 458230 224369 233861 1327471 666824 660647 على األقدام

 82014 30552 51462 24197 9725 14472 57817 20827 36990 الدراجة الناريةالدراجة أو 

 487081 265759 221322 180048 98550 81498 307033 167209 139824 حافلةال أو  القطار أو املترو

 149825 79345 70480 73343 38223 35120 76482 41122 35360 سيارة أجرة

 232935 110800 122135 27696 12381 15315 205239 98419 106820 سيارة خاصة

 17891 8674 9217 9697 4985 4712 8194 3689 4505 وسيلة نقل أخرى 

 21775 11328 10447 7922 4163 3759 13853 7165 6688 ليس هناك تنقل بتاتا

 2777222 1397651 1379571 781133 392396 388737 1996089 1005255 990834 * املجموع
 ( دون اعتبار غير املصرح بهم*)
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على األقدام الدراجة أو الدراجة النارية القطار أو املترو أو الحافلة سيارة أجرة سيارة خاصة وسيلة نقل أخرى  ليس هناك تنقل بتاتا
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جل أا للمعارف واملهارات الالزمة من من خالل إكسابهواندماجها في املجتمع هم وسائل تمكين املرأة أد التعليم يع
بتفعيل مشاركتها في الحياة االقتصادية أو النهوض بحياتها االجاتماعية من خالل أسرتها  املشاركة الفعالة فى عملية التنمية

 وتلقينها آليات التربية السليمة ألبنائها.
 

  4102-4112التعليمي خالل  حسب املستوى  سنوات فما فوق( 01السكان ) هيكلة تطور : 10-4جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %19,3 %25,7 %12,9 %23,1 %31,1 %15,0 ال ش يء

 %32,0 %29,2 %34,9 %37,0 %33,4 %40,8 ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل ذلك

 %36,6 %33,0 %40,3 %32,0 %28,6 %35,4 ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 %12,0 %12,1 %12,0 %7,9 %6,9 %8,8 عالي

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
مع انخفاض نسب األمية،  4112-4112سنوات فما فوق( خالل  11ارتفع عموما املستوى التعليمي للسكان )

حيث تطورت نسب مستويات التعليم العالي والثانوي واملرحلة الثانية أساس ي. وقد شمل هذا االرتفاع كلى الجنسين مع 
نقطة في املستوى الثانوي واملرحلة الثانية  2.2بعض الفوارق في نسبة هذا التطور حيث سجلت النساء تطورا بـتسجيل 

نقطة في صفوف الرجال لتستقر في حدود  2.1، مقابل 4112سنة  %33.1أساس ي خالل هذه العشرية لتستقر في حدود 
نقطة فقط في صفوف الرجال ليستقر  3.4النساء مقابل  نقطة لدى 5.4. في حين عرف نسق التطور باملستوى العالي 21.3%

 . 4112خالل سنة  % 14.1و %14.1عل ى التوالي في حدود 
 

إذ مرت هذه الفجوة  4112-4112من جهة أخرى، تقلصت الفجوة بين الجنسين في إطار انخفاظ األمية خالل 
لدى الرجال، مقابل  %15.1و 4112سنة  %31.1نقطة حيث بلغت نسبة األمية لدى النساء  14.2نقطة إلى  12.1من 

 .4112خالل سنة  %14.1و %45.3استقرارها على التوالي في حدود 
 

211 
2111 (11)

وجود فجوات بين املستويات التعليمية للنساء والرجال  4112نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  تبين
، لكن يؤثر البعد الجغرافي 4112لكليهما خالل سنة  %14إذا استثنينا املستوى العالي الذي تتراوح فيه نسب النساء والرجال 

ألوساط غير با %2.2و %2.1في تقلص نسب نساء ورجال مستوى التعليم العالي لتنخفض نسبهم على التوالي إلى حدود 
 باألوساط البلدية.    %15.3و %15.2البلدية مقابل 
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01التوزيع النسبي للسكان ): 9-4رسم 

بلغت نسبة األمية في حيث نقطة  14.2في إطار التقص ي عن حاالت األمية، بلغت الفجوة بين الجنسين ما يعادل و 
وكانت هذه الفجوة أكثر حدة باألوساط غير البلدية إذ بلغت  .لرجالفقط لدى ا %14.1مقابل  %45.3صفوف النساء 

. األمر نفسه بالنسبة لألوساط %43.4و %21.2نقطة بارتفاع نسبة األمية في صفوف النساء والرجال على التوالي إلى  12.2
 %2.1مقابل  %12.1نقاط فارق بين الجنسين(، حيث بلغت نسبة النساء األميات  11)فجوة تقدر بـالبلدية لكن بأقل حدة 

 .4112فقط لدى الرجال بالوسط البلدي خالل سنة 
  

في املقابل، تبقى نسب النساء في املستوى االبتدائي أو ما يعادله، من جهة، والثانوي وأساس ي مرحلة ثانية، من 
 2إلى  3سب املسجلة في صفوف الرجال. ففي حين استقرت الفجوة في املستوى الثاني في حدود جهة أخرى، أدنى من الن

نقاط بين الجنسين في كل من الوسط البلدي وغير البلدي، تعمقت هذه الفجوة في املستوى األول في الوسط غير البلدي 
للرجال في  %21.3مقابل  %41.1يعادله  نقطة حيث بلغت نسبة النساء في املستوى االبتدائي أو ما 11.2لتصل حدود 

 .4112الوسط غير البلدي خالل سنة 
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01توزيع السكان ): 11-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1762314 1182639 579675 952384 619846 332539 809930 562793 247136 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل 
 ذلك

988180 902843 1891023 582335 442650 1024984 1570514 1345493 2916007 

 3335308 1519126 1816183 797572 348196 449375 2537737 1170930 1366807 ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 1097440 558892 538548 140104 72066 68037 957336 486826 470510 عالي

 9111069 4606149 4504920 2915044 1482758 1432286 6196025 3123392 3072634 املجموع
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ال ش يء ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل ذلك ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية عالي
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2114 
نظرا للدور الريادي الذي يمكن أن يلعبه رئيس األسرة، يؤثر مستواه التعليمي في تحديد املستوى االجتماعي 
واالقتصادي لألسرة ككل والتوجهات املستقبلية ألفراد أسرته. ومن خالل التوزيع حسب املستوى التعليمي لرؤساء األسر، 

ساء تدني املستويات التعليمية لدى النللحساب الرجال ء األسر تسجل البيانات فوارق جلية في التوزيع النسبي لرؤسا
حيث تبلغ نسبة النساء رؤساء األسر الالتي ال يتجاوز مستواهن التعليمي االبتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما . رؤساء األسر
باألوساط غير . ويتفاقم هذا التفاوة خاصة 4112فقط في صفوف الرجال خالل سنة  %55.4مقابل  %32.3يعدل ذلك 

 لدى الرجال. %33.2لدى النساء مقابل  %13.3أين ترتفع هذه النسبة إلى البلدية 
 

 4102التوزيع النسبي لرؤساء األسر حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل : 10-4رسم 

 %11.1على الصعيد الوطني مقابل  %52.5بالتوازي، ترتفع نسب األمية في صفوف النساء رؤساء األسر إلى حدود 
من النساء رؤساء األسر من األمية في حين ال  %32.3فقط بالنسبة للرجال رؤساء األسر. ففي األوساط غير البلدية، تعاني 

من  %22.1رجال، لتتضاءل حّدة األمية باألوساط البلدية أين تبلغ نسبة األميات رؤساء األسر لفي صفوف ا %33.1تتجاوز 
ي املستوى العالي، تعتبر الفوارق نسبيا أقل بين الجنسين مقارنة ف فقط لدى الرجال. %14.1مجموع رئيسات األسر مقابل 

بين مجموع الرجال رؤساء األسر  %13.5ببقية املستويات لكن تبقى األفضلية للرجال رؤساء األسر الذي بلغت نسبتهم 
ي هذا املستوى التعليمي بين الجنسين باألوساط البلدية إذ ال تتجاوز في صفوف النساء. وترتفع الفجوة ف %2.5مقابل 

 لدى الرجال. %13.2في حين ترتفع إلى حدود  %2.2النسبة لدى النساء 
 

 4102توزيع رؤساء األسر حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل : 12-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 659539 214276 445263 341811 83047 258764 317728 131229 186499 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل 
 ذلك

506542 66684 573226 284203 15900 300103 790745 82584 873329 

 762069 57831 704238 133123 5519 127604 628946 52312 576634 ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 326845 24680 302165 28619 1594 27025 298226 23086 275140 عالي

 2621782 379371 2242411 803656 106060 697596 1818126 273311 1544815 املجموع
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ال ش يء ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل ذلك ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية عالي



فجوات النوع االجتامعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014

املحور الثاين: املساواة بني الجنسني يف الحصول عىل املعرفة
50

 

 21
 
 

4112  

 
 

214  
 واستخدام هذه املهارات في الحياةلدى السكان ساسية األ مهارات القراءة والكتابة تؤثر األمية في مكتسبات و 

.  بالنسبة للمرأة، عادة ما تنعكس األمية على مستوى الخصوبة لديها إضافة إلى ما املعيشية همظروفاليومية وتحسين 
فرزه من تداعيات سلبية في مجاالت   ها وألبنائها.االقتصادية لالرعاية الصحية و ت 

 
نسق صحيح أّن . 4112على التوالي خالل سنة  %14.2و %45.2صفوف النساء والرجال األمية في  ةبلغت نسب

نقطة( مقارنة  5.2)في حدود  4112-4112خالل نسبيا كبيرة  تمستويات األمية لدى النساء قد شهدت تراجعاانخفاض 
ي صفوف تزال فيها نسب األمية فاملأمول خاصة باألوساط غير البلدية التي ال ، لكن تبقى دون بالرجال )في حدود نقطتين(

 . لدى الرجال %43.1، في حين راوحت 4112 ةإلى غاية سن %21النساء فوق حدود 
 

 4102-4112لوسط خالل اسنوات فما فوق( حسب  01تطور نسبة األمية للسكان ): 13-4جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %13,0 %17,9 %8,0 %16,2 %22,6 %9,8 وسط بلدي

 %32,6 %41,7 %23,1 %35,5 %46,4 %24,3 وسط غير بلدي

 %19,3 %25,6 %12,8 %22,9 %31,0 %14,8 املجموع

 
ّن أأّن نسبة األمية لدى الجنسين ترتفع بتقدم السن و ومن خالل دراسة الفئات العمرية لألميين، تبين البيانات   

( 22-21لدى الفئة العمرية )سنة لتتفاقم خاصة  (41-45)الفجوة بين الجنسين تبرز أساسا انطالقا من الفئة العمرية 
يتحرك الحد . نقطة 32.2، أي بفارق يقدر بـفي صفوف الرجال %42.2في صفوف النساء مقابل  %51.2أين تبلغ سنة 

نقطة  32.1( سنة بالنسبة للوسط البلدي بفارق يقدر بـ32-31العمرية )األقص ى للفجوة بين الجنسين ليتركز لدى الفئة 
( سنة بالنسبة للوسط غير البلدي بفارق 51-55في صفوف الرجال( والفئة العمرية ) %32.1في صفوف لنساء و 33.1%)

 في صفوف الرجال( %35.2في صفوف لنساء و %33.4نقطة ) 21.2يقدر بـ
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسبة األميية ): 11-4رسم 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10-14
سنة

15-19
سنة

20-24
سنة

25-29
سنة

30-34
سنة

35-39
سنة

40-44
سنة

45-49
سنة

50-54
سنة

55-59
سنة

60-64
سنة

65-69
سنة

70-74
سنة

75-79
سنة

سنة 80
فما فوق 

مجموع الوسطين

رجال نساء



فجوات النوع االجتامعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014

املحور الثاين: املساواة بني الجنسني يف الحصول عىل املعرفة
51

 

 51
 
 

4112  

 
 

 وسط بلدي – 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسبة األميية ): 12-4رسم 

 وسط غير بلدي – 4102فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل سنوات فما  01نسبة األميية ): 13-4رسم 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع األميين ): 14-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 12751 6320 6431 8514 4443 4071 4238 1877 2360 سنة 01-02

 27155 14326 12829 18973 10235 8738 8182 4091 4091 سنة 01-01

 40692 23008 17684 27204 15928 11276 13488 7080 6408 سنة 41-42

 62599 40244 22355 40676 26908 13768 21923 13336 8587 سنة 41-41

 86395 58988 27407 55982 39520 16462 30413 19468 10945 سنة 11-12

 114007 80438 33569 73446 52814 20633 40561 27625 12936 سنة 11-11

 135179 97381 37798 83377 60645 22732 51801 36736 15065 سنة 21-22

 176515 126889 49626 102978 72907 30071 73537 53982 19555 سنة 21-21

 171539 121513 50026 93239 64577 28663 78300 56936 21363 سنة 11-12

 175817 127242 48575 91545 63881 27665 84272 63361 20910 سنة 11-11

 171752 120972 50779 87408 58543 28865 84343 62429 21914 سنة 61-62

 142933 95813 47120 67409 41039 26370 75524 54774 20750 سنة 61-61

 144392 91118 53274 65406 36941 28465 78986 54177 24809 سنة 71-72

 129525 78904 50621 59035 32016 27019 70489 46888 23601 سنة 71-71

 164076 95180 68896 74929 38154 36775 89146 57026 32121 فما فوق سنة  31

 1755326 1178339 576988 950123 618551 331572 805203 559788 245415 املجموع
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسبة األميية ): 15-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %1,6 %1,6 %1,6 %3,1 %3,4 %2,9 %0,8 %0,7 %0,9 سنة 01-02

 %3,2 %3,4 %3,0 %6,4 %7,0 %5,8 %1,5 %1,5 %1,4 سنة 01-01

 %4,3 %4,9 %3,8 %8,9 %10,3 %7,4 %2,1 %2,3 %2,0 سنة 41-42

 %6,6 %8,2 %4,9 %13,6 %17,7 %9,4 %3,4 %3,9 %2,7 سنة 41-41

 %9,5 %12,5 %6,3 %20,2 %27,5 %12,3 %4,8 %6,0 %3,6 سنة 11-12

 %13,8 %18,9 %8,4 %28,1 %38,9 %16,4 %7,2 %9,6 %4,7 سنة 11-11

 %18,5 %26,4 %10,5 %37,6 %52,9 %21,3 %10,2 %14,5 %5,9 سنة 21-22

 %25,5 %35,8 %14,7 %50,0 %67,6 %30,7 %15,1 %21,9 %8,1 سنة 21-21

 %27,1 %38,5 %15,8 %51,8 %70,0 %32,7 %17,3 %25,4 %9,4 سنة 11-12

 %32,8 %47,6 %18,1 %57,2 %77,2 %35,8 %22,4 %34,3 %10,9 سنة 11-11

 %42,0 %59,4 %24,8 %68,4 %87,8 %47,3 %30,0 %45,6 %15,2 سنة 61-62

 %54,5 %70,6 %37,3 %80,5 %94,3 %65,6 %42,3 %59,4 %24,1 سنة 61-61

 %68,4 %84,1 %51,9 %86,6 %97,1 %76,0 %58,3 %77,0 %38,1 سنة 71-72

 %76,1 %90,1 %61,2 %89,4 %97,9 %81,0 %67,6 %85,4 %47,8 سنة 71-71

 %83,0 %93,2 %72,2 %92,2 %97,8 %87,1 %76,6 %90,4 %60,3 فما فوق سنة  31

 %19,3 %25,6 %12,8 %32,6 %41,7 %23,1 %13,0 %17,9 %8,0 املجموع

 
213  

الفرد على املستوى االجتماعي واالقتصادي إذ على أساسها يتّم عادة تحديد تمثل الشهادة العلمية مفتاح نجاح 
 مكانته االجتماعية بين األفراد وتحديد مشاركته االقتصادية في سوق الشغل.

تبين نتائج التعدد، أّن الفجوات بين الجنسين تتمحور أساسا في الحصول على شهائد التعليم العالي أو شهائد  
، وبوجه خاص %24.1ال تتجاوز لدى الرجال  %21.1ترتفع نسبة النساء حامالت الشهائد العليا إلى حدود التكوين. فبينما 

. في املقابل، يتقدم الرجال حاملي شهائد التكوين %31.5و %25.3في األوساط غير البلدية أين تبلغ هذه النسب على التوالي 
. ومثلما هو الشأن لحاملي شهائد 4112خالل سنة  %44.3قابل م %42.2نقطة من خالل نسبة  2.1على نظرائهن النساء بـ

نقطة،  11.2غ في األوساط غير البلدية لتبل فجوة بين الجنسين بين صفوف حاملي شهائد التكوينلالتعليم العالي، تتعمق ا
 فقط في صفوف النساء. %45.5مقابل  %32.1أين تبلغ نسبة الرجال املتحصلين على شهائد التكوين 

 
 4102شهادة خالل نوع التوزيع أصحاب الشهائد حسب الوسط و : 16-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 335881 147522 188359 64296 24771 39525 271585 122751 148834 شهادة دون الباكالوريا

 231675 106857 124818 29988 12050 17938 201687 94807 106880 شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها

 901182 456866 444316 109792 57164 52628 791390 399702 391688 شهادة تعليم عالي

 505108 204089 301019 94453 32186 62267 410655 171903 238752 شهادة تكوين

 1239 709 530 270 141 129 969 568 401 شهادة برنامج محو األمية وتعليم الكبار

 1975085 916043 1059042 298799 126312 172487 1676286 789731 886555 املجموع
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 4102شهادة خالل ونوع الهيكلة أصحاب الشهائد حسب الوسط : 17-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %17,0 %16,1 %17,8 %21,5 %19,6 %22,9 %16,2 %15,5 %16,8 شهادة دون الباكالوريا

 %11,7 %11,7 %11,8 %10,0 %9,5 %10,4 %12,0 %12,0 %12,1 شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها

 %45,6 %49,9 %42,0 %36,7 %45,3 %30,5 %47,2 %50,6 %44,2 عاليشهادة تعليم 

 %25,6 %22,3 %28,4 %31,6 %25,5 %36,1 %24,5 %21,8 %26,9 شهادة تكوين

 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 شهادة برنامج محو األمية وتعليم الكبار

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
2131

علوم األستاذية أو اإلجازة في األداب والشهادة  استأثرتوفقا لالختصاصات التي يمكن تداولها بالتعليم العالي، 
في صفوف  %14.1مقابل  %11.4هذه الشهادة صالت على حيث بلغت نسبة املتحعلى الرجال النساء  إهتمام اإلنسانية

 3.5الرجال، ويتعمق تباين امليوالت والتوجهات في هذا االختصاص بالوسط البلدي أين تبلغ الفجوة بين الجنسين حدود 
 نقطة.  

ث ال حيمقارنة بالرجال ة يفي املقابل، نالحظ عزوف النساء على االختصاصات العلمية وخاصة منها الهندس
وتشمل هذه الفجوة  في صفوف الرجال. %14.5مقابل من مجموع بقية االختصاصات،  %2.1 نسبة املهندساتتتجاوز 

 %13.3و %2.3األوساط البلدية باألساس حيث بلغت نسبة النساء والرجال املتحصلين على شهادة هندسية على التوالي 
 باألوساط البلدية.

  
 4102هائد التعليم العالي حسب الوسط واالختصاص خالل صحاب شالتوزيع النسبي أل: 18-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %18,0 %17,9 %18,2 %19,5 %18,5 %20,6 %17,8 %17,8 %17,9 شهادة تقني سامي أو ما يعادلها

األستاذية أو اإلجازة في األداب 
 والعلوم اإلنسانية

11,1% 18,6% 14,9% 18,0% 23,1% 20,7% 12,0% 19,2% 15,6% 

األستاذية أو اإلجازة في االقتصاد، 
 التصرف، الحقوق 

17,3% 18,1% 17,7% 12,4% 16,1% 14,3% 16,8% 17,8% 17,3% 

األستاذية أو اإلجازة في العلوم 
 األساسية

6,0% 5,8% 5,9% 10,1% 8,0% 9,0% 6,5% 6,1% 6,3% 

األستاذية أو اإلجازة في 
 إختصاصات أخرى 

19,6% 21,3% 20,4% 23,6% 24,3% 24,0% 20,1% 21,7% 20,9% 

 %8,2 %4,0 %12,5 %4,5 %2,1 %7,1 %8,7 %4,3 %13,3 شهادة مهندس

 %3,9 %4,0 %3,8 %2,1 %2,2 %2,0 %4,2 %4,3 %4,1 شهادة الطب أو الصيدلة

 %7,1 %7,2 %6,9 %4,7 %4,8 %4,6 %7,4 %7,6 %7,2 يعادلهاشهادة ماجستير أو ما 

 %2,6 %2,0 %3,2 %1,3 %0,9 %1,6 %2,8 %2,2 %3,4 شهادة الدكتورا

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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2134
، CAPتبرز الفجوات بين الجنسين بين أصحاب شهادات التكوين املنهي في الحصول على شهادة الكفاءة املهنية 

 2.4، حيث سيطر الرجال على هذه االختصاصات وناهزت الفجوات على التوالي BTPوبدرجة أقل شهادة مؤهل تقني منهي 
نقطة  4.5في صفوف الرجال( و %33.1مقابل  %31.4نقطة )خاصة باألوساط غير البلدية أين بلغت النسبة للنساء 

 في صفوف الرجال(.   %43.2مقابل  %41.1)خاصة باألوساط البلدية أين بلغت النسبة للنساء 
 

 4102صحاب شهائد التكوين حسب الوسط واالختصاص خالل التوزيع النسبي أل: 19-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 CAP 30,0% 26,4% 28,5% 37,0% 31,2% 35,0% 31,4% 27,2% 29,7%شهادة الكفاءة املهنية 

 BTP 23,6% 20,9% 22,5% 20,9% 18,4% 20,0% 23,0% 20,5% 22,0%شهادة مؤهل تقني منهي 

 BTS 13,5% 12,4% 13,1% 8,9% 9,8% 9,2% 12,5% 12,0% 12,3%شهادة مؤهل تقني سامي 

 %36,0 %40,3 %33,0 %35,8 %40,6 %33,3 %36,0 %40,3 %32,9 شهادة تكوين أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
24 (3) 
241 

بات استخدام الحاسوب يشكل أحد املؤشرات الهامة حول الحالة التعليمية والثقافية ملا يمثله من إمكانية فتح 
قنوات للوصول للمعرفة والتواصل ويسهل ترتيب وتنظيم املعرفة، لدرجة أن عدم استخدام الحاسوب أصبح يعد نوعا 

 من أنواع األمية. 
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1نسبة استعمال الحاسوب ): 20-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %19,1 %18,5 %19,7 %5,8 %6,0 %5,6 %25,8 %24,8 %26,8 سنة 1-2

 %32,8 %32,0 %33,5 %13,4 %13,2 %13,6 %42,6 %41,5 %43,6 سنة 1-1

 %56,1 %56,1 %56,2 %36,0 %36,4 %35,6 %66,6 %66,4 %66,9 سنة 01-02

 %63,8 %64,0 %63,5 %43,4 %43,9 %42,9 %74,5 %74,8 %74,3 سنة 01-01

 %60,2 %59,6 %60,8 %37,2 %36,9 %37,5 %71,4 %70,8 %72,1 سنة 41-42

 %51,6 %49,1 %54,3 %28,3 %25,1 %31,7 %62,2 %59,8 %64,8 سنة 41-41

 %42,4 %39,5 %45,4 %19,4 %15,7 %23,3 %52,5 %50,0 %55,1 سنة 11-12

 %32,8 %29,7 %36,1 %12,1 %8,7 %15,8 %42,4 %39,5 %45,5 سنة 11-11

 %28,8 %24,7 %33,0 %9,2 %5,6 %13,0 %37,4 %33,4 %41,5 سنة 21-22

 %24,8 %19,7 %30,1 %6,7 %3,4 %10,4 %32,4 %26,8 %38,2 سنة 21-21

 %20,8 %15,7 %26,0 %5,1 %2,5 %7,8 %27,1 %21,1 %33,0 سنة 11-12

 %17,2 %11,6 %22,8 %3,9 %1,7 %6,3 %22,8 %16,0 %29,4 سنة 11-11

 %8,4 %4,9 %11,9 %1,4 %0,6 %2,3 %12,1 %7,3 %17,1 سنة فما فوق  61

 %36,4 %33,8 %39,0 %18,4 %16,6 %20,2 %44,9 %42,0 %47,8 املجموع
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، %32.2سنوات فما فوق  3انات التعداد إل ى بلوغ النسبة الوطنية الستعمال الحاسوب للفئة العمرية وتشير بي
قدر بـ  للرجال. وتتعمق  %31.1للنساء مقابل  %33.2نقطة، حيث ناهزت هذه النسبة  5.4بتسجيل فجوة بين الجنسين ت 
سنة، بينما تتمركز الفجوة باالوسط غير البلدية  (51-25نقاط( بالفئة العمرية ) 11هذه الفجوة لصالح الرجال )في حدود 

 سنة. 21-31بالفئة العمرية 
في نفس السياق، تتعمق الفجوات بين األوساط لكال الجنسين من خالل تباين نسب استخدام الحاسوب حيث 

وضع النفاذ بالوسط البلدي وذلك لعدة اعتبارات أهمها  %22.1بالوسط غير البلدي مقابل  %12.2العامة بلغت النسبة 
 .املكونات املادية املطلوبةوفرة و 
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1نسبة استعمال الحاسوب ): 14-4رسم 

 وسط بلدي – 4102 سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل 1نسبة استعمال الحاسوب ):15-4رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1نسبة استعمال الحاسوب ): 16-4رسم 

زيع نسب مستخدمي الحاسوب ما بين املراهقات واملراهقين املنتمين للفئة العمرية وتعكس البيانات ارتفاع تو 
من  %23.2( سنة، مع تسجيل تقدم طفيف في صفوف املراهقات خاصة باألوساط غير البلدية حيث تتمركز 15-42)

 بالنسبة للمراهقين في نفس الفئة.  %32.4( سنة مقابل 42-15مستخديمات الحاسوب بالفئة العمرية )
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1التوزيع النسبي ملستعملي الحاسوب ): 17-4رسم 

 
ع م لنساء والرجال على حد السواءمن جهة أخرى، ينخفض التوزيع النسبي ملستخدمي الحاسوب في صفوف ا

نقطة بالرجالبكل  4ي السن، لكن هذا االنخفاض يكون أكثر حدة في صفوف النساء بتسجيل فوارق ال تتجاوز التقدم ف
 . األوساط
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 4102حسب الوسط والفئة العمرية خالل سنوات فما فوق(  1توزيع مستعملي الحاسوب ): 21-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 75536 35248 40288 7673 3815 3858 67863 31434 36429 سنة 1-2

 281862 132957 148905 39039 18479 20560 242823 114478 128345 سنة 1-1

 448479 217011 231468 98504 48121 50383 349976 168890 181086 سنة 01-02

 544348 268802 275546 128474 64301 64173 415874 204501 211373 سنة 01-01

 563530 279804 283726 113953 57097 56856 449577 222707 226870 سنة 41-42

 490084 241302 248782 84402 38284 46118 405682 203018 202664 سنة 41-41

 385229 186196 199033 53867 22655 31212 331363 163541 167822 سنة 11-12

 270109 126101 144008 31748 11845 19903 238362 114257 124105 سنة 11-11

 210643 91206 119437 20304 6446 13858 190339 84760 105579 سنة 21-22

 171580 69686 101894 13883 3668 10215 157696 66018 91678 سنة 21-21

 131672 49478 82194 9186 2331 6855 122486 47147 75339 سنة 11-12

 92187 30907 61280 6283 1415 4868 85903 29491 56412 سنة 11-11

 104578 31548 73030 6154 1220 4934 98424 30328 68096 سنة فما فوق  61

 3769834 1760245 2009589 613471 279677 333794 3156365 1480569 1675796 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1التوزيع النسبي ملستعملي الحاسوب ): 22-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %2,0 %2,0 %2,0 %1,3 %1,4 %1,2 %2,2 %2,1 %2,2 سنة 1-2

 %7,5 %7,6 %7,4 %6,4 %6,6 %6,2 %7,7 %7,7 %7,7 سنة 1-1

 %11,9 %12,3 %11,5 %16,1 %17,2 %15,1 %11,1 %11,4 %10,8 سنة 01-02

 %14,4 %15,3 %13,7 %20,9 %23,0 %19,2 %13,2 %13,8 %12,6 سنة 01-01

 %14,9 %15,9 %14,1 %18,6 %20,4 %17,0 %14,2 %15,0 %13,5 سنة 41-42

 %13,0 %13,7 %12,4 %13,8 %13,7 %13,8 %12,9 %13,7 %12,1 سنة 41-41

 %10,2 %10,6 %9,9 %8,8 %8,1 %9,4 %10,5 %11,0 %10,0 سنة 11-12

 %7,2 %7,2 %7,2 %5,2 %4,2 %6,0 %7,6 %7,7 %7,4 سنة 11-11

 %5,6 %5,2 %5,9 %3,3 %2,3 %4,2 %6,0 %5,7 %6,3 سنة 21-22

 %4,6 %4,0 %5,1 %2,3 %1,3 %3,1 %5,0 %4,5 %5,5 سنة 21-21

 %3,5 %2,8 %4,1 %1,5 %0,8 %2,1 %3,9 %3,2 %4,5 سنة 11-12

 %2,4 %1,8 %3,0 %1,0 %0,5 %1,5 %2,7 %2,0 %3,4 سنة 11-11

 %2,8 %1,8 %3,6 %1,0 %0,4 %1,5 %3,1 %2,0 %4,1 سنة فما فوق  61

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
244

ية من التحتية الضرورية ويتأثر بمستويات الفقر واألمية واملستويات املتدن بتوفير البنية يرتبط النفاذ لالنترنات
ن خالل تفعيلها موتفعيل املشاركة االقتصادية الفقر  نسب التعليم. لكن يمكن تسخير هذه التقنية في التنمية وخفض

من ذلك فإن عدم إمكانية إتاحة الفرص للمرأة لالستفادة والنفاذ إلى شبكة كأداة تساعد في وضع االستراتيجيات والبرامج. 
 االنترنات، أمام تسارع ديناميكية املعلومات في العالم ككل، يمكن أن يحكم عليها باالستبعاد والبقاء على الهامش.
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 %13.2و %22.1، مقابل %35.2بلوغ نسبة استعمال االنترنات حدود  نتائج التعداد أفرزتفي هذا اإلطار، 
بالوسط البلدي والوسط غير البلدي على التوالي. شملت انخفاض نسب استعمال االنترنات باألوساط غير البلدية النساء 

بالوسط البلدي  %23.1اء، ومنبالوسط غير البلدي للنس %15.3بالوسط البلدي إلى  %21.4)من والرجال على حد سواء
 . بالوسط غير البلدي للرجال( % 11.5إلى 

سنة، حيث بلغت  45سن ت بين الجنسين في نسبة استعمال االنترنات بداية من افجو لمن جهة أخرى، برزت ا
في  %44.4مقابل  %11.5( سنة حيث بلغت هذه النسبة في صفوف النساء 51-55نقطة( لدى الفئة العمرية ) 11.3ذروتها )

نقطة( حيث ناهزت  2.2( سنة )32-31وتتعمق الفجوة بين الجنسين بالوسط غير البلدي بالفئة العمرية ) صفوف الرجال.
   على التوالي.  %43.1و %15.5نسبة استعمال االنترنات للنساء والرجال 

 
 4102ق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل سنوات فما فو  1نسبة استعمال االنترنات ): 23-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %18,3 %17,8 %18,8 %5,2 %5,5 %4,8 %24,9 %24,0 %25,8 سنة 1-2

 %30,0 %29,3 %30,7 %10,8 %10,6 %10,9 %39,9 %38,8 %40,9 سنة 1-1

 %52,5 %52,2 %52,7 %30,3 %30,3 %30,2 %64,0 %63,6 %64,4 سنة 01-02

 %62,9 %62,9 %62,9 %42,2 %42,3 %42,2 %73,9 %73,9 %73,8 سنة 01-01

 %60,3 %59,4 %61,2 %37,6 %36,9 %38,4 %71,4 %70,6 %72,2 سنة 41-42

 %51,7 %49,0 %54,7 %28,8 %25,2 %32,6 %62,2 %59,6 %65,1 سنة 41-41

 %42,2 %39,1 %45,6 %19,6 %15,5 %23,9 %52,2 %49,5 %55,1 سنة 11-12

 %32,3 %29,1 %35,8 %12,0 %8,4 %15,8 %41,8 %38,8 %45,1 سنة 11-11

 %28,2 %24,2 %32,3 %8,8 %5,4 %12,6 %36,6 %32,6 %40,6 سنة 21-22

 %24,2 %19,3 %29,3 %6,5 %3,3 %10,0 %31,7 %26,3 %37,2 سنة 21-21

 %20,4 %15,4 %25,4 %4,9 %2,5 %7,4 %26,6 %20,8 %32,3 سنة 11-12

 %16,9 %11,5 %22,2 %3,8 %1,7 %6,0 %22,4 %15,8 %28,7 سنة 11-11

 %8,2 %4,9 %11,7 %1,4 %0,6 %2,2 %11,9 %7,2 %16,8 سنة فما فوق  61

 %35,6 %32,9 %38,3 %17,6 %15,7 %19,5 %44,1 %41,2 %47,1 املجموع
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1) االنترناتنسبة استعمال : 18-4رسم 
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 وسط بلدي – 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1) االنترناتنسبة استعمال : 19-4رسم 

 وسط غير بلدي – 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1) االنترناتنسبة استعمال : 20-4رسم 

سنة لكلى  31-11التوزيع النسبي ملستعملي االنترنات، تنتمي أهم الشرائح إلى الفئة العمرية وبالرجوع إلى 
من مجموع الرجال(  %21.3موع النساء( على حساب الرجال )من مج %35.3الجنسين، مع تسجيل فارق طفيف للنساء )

بهذه الفئة والذي سرعان ما يصبح لصالح الرجال مع تقدم السن. ولإلشارة، فإنه ال توجد فوارق تذكر في توزيع مستخدمي 
 االنترنات بين النساء والرجال باختالف األوساط. 

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1النسبي ملستعملي االنترنات )التوزيع : 21-4رسم 
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1توزيع مستعملي االنترنات ): 24-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 72233 33865 38368 6841 3528 3313 65392 30337 35055 سنة 1-2

 258509 121826 136683 31334 14834 16500 227175 106992 120183 سنة 1-1

 419118 201922 217196 82852 40100 42752 336266 161822 174444 سنة 01-02

 537031 263951 273080 124953 61920 63033 412078 202031 210047 سنة 01-01

 564503 278928 285575 115323 57081 58242 449180 221847 227333 سنة 41-42

 491617 240692 250925 85934 38410 47524 405683 202282 203401 سنة 41-41

 383952 184160 199792 54283 22272 32011 329669 161888 167781 سنة 11-12

 266291 123473 142818 31257 11420 19837 235034 112053 122981 سنة 11-11

 205949 89078 116871 19599 6164 13435 186350 82914 103436 سنة 21-22

 167433 68331 99102 13340 3551 9789 154093 64780 89313 سنة 21-21

 128873 48744 80129 8782 2285 6497 120091 46459 73632 سنة 11-12

 90344 30604 59740 6009 1376 4633 84335 29228 55107 سنة 11-11

 103002 31323 71679 5968 1210 4758 97034 30113 66921 سنة فما فوق  61

 3688852 1716894 1971958 586474 264150 322324 3102378 1452744 1649634 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  1التوزيع النسبي ملستعملي االنترنات ): 25-4جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %2,0 %2,0 %1,9 %1,2 %1,3 %1,0 %2,1 %2,1 %2,1 سنة 1-2

 %7,0 %7,1 %6,9 %5,3 %5,6 %5,1 %7,3 %7,4 %7,3 سنة 1-1

 %11,4 %11,8 %11,0 %14,1 %15,2 %13,3 %10,8 %11,1 %10,6 سنة 01-02

 %14,6 %15,4 %13,8 %21,3 %23,4 %19,6 %13,3 %13,9 %12,7 سنة 01-01

 %15,3 %16,2 %14,5 %19,7 %21,6 %18,1 %14,5 %15,3 %13,8 سنة 41-42

 %13,3 %14,0 %12,7 %14,7 %14,5 %14,7 %13,1 %13,9 %12,3 سنة 41-41

 %10,4 %10,7 %10,1 %9,3 %8,4 %9,9 %10,6 %11,1 %10,2 سنة 11-12

 %7,2 %7,2 %7,2 %5,3 %4,3 %6,2 %7,6 %7,7 %7,5 سنة 11-11

 %5,6 %5,2 %5,9 %3,3 %2,3 %4,2 %6,0 %5,7 %6,3 سنة 21-22

 %4,5 %4,0 %5,0 %2,3 %1,3 %3,0 %5,0 %4,5 %5,4 سنة 21-21

 %3,5 %2,8 %4,1 %1,5 %0,9 %2,0 %3,9 %3,2 %4,5 سنة 11-12

 %2,4 %1,8 %3,0 %1,0 %0,5 %1,4 %2,7 %2,0 %3,3 سنة 11-11

 %2,8 %1,8 %3,6 %1,0 %0,5 %1,5 %3,1 %2,1 %4,1 سنة فما فوق  61

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
23 

فاياته املعرفية مما وكملكاته ومكتسباته ودعم صقل الجانب الثقافي والترفيهي والتنشيطي للفرد يساهم في تنمية 
. في هذا إلطار، تساهم املنشآت الشبابية في تأمين في املجتمع ويفتح له آفاقا أرحبوالتواصل ندماج ه على اال يساعد

ية وتوفير املتنفس أمام العديد منهم، إلى جانب ما تقدمه من بنى تحت الثقافي والترفيهي من خالل تأطير الشبابالتحصيل 
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 انأوقات الفراغ لدى الشبوفضاءات مهيئة ومعدات )حواسيب، ألعاب، انترنات،...(. كما تساهم هذه املؤسسات في تأثيث 
    ي يمكن الوقوع بها.في توفير فضاء آمن يجنبهم األخطار التوالشابات و

 

 4102سنة( حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب منشأة شبابية خالل  41-01التوزيع النسبي للسكان ): 22-4رسم 

افي ونسبة ر أمام الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه املنشآت الشبابية في حياة الفرد واملجتمع، يبقى التوزيع الجغ  
التغطية بهذه املؤسسات من أهم عوائق استفادة الشباب بها. ففي غياب تسجيل فجوات بين الجنسين للنفاذ للمنشآت 

كلم كحد أقص ى  4من الشابات والشبان سوى  %22ال تفصل ما يقارب الشباب، تبرز التفاوتات أساسا بين األوساط حيث 
 باألوساط غير البلدية بكلى الجنسين. %41ساط البلدية، مقابل ما يناهز عن أقرب منشأة شبابية ملقر سكناهم باألو 

كلم للوصول ملنشأة  2من شابات وشبان املناطق غير البلدية لقطع مسافة أكثر من  %21في املقابل، يظطر 
 شبابية واالستفادة من خدماتها.

 
  4102حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب منشأة شبابية خالل سنة(  41-01توزيع السكان ): 26-4جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع شابة شاب املجموع شابة شاب املجموع شابة شاب
 1733637 875111 858526 188085 95557 92528 1545552 779554 765998 كلم 1-4

 412020 207168 204852 172460 86593 85867 239560 120575 118985 كلم 1-1

 594091 298517 295574 540156 271557 268599 53935 26960 26975 كلم أو أكثر 6

 2739748 1380796 1358952 900701 453707 446994 1839047 927089 911958 املجموع
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ناصر األساسية لعمن الفجوى بين املرأة والرجل في جميع امليادين من ا صلتقليتعتبر املشاركة النشيطة للمرأة وا

  تطوير االقتصاد.لدعم املنافسة و 
لرجال احققت املرأة في تونس خالل العشرية املاضية تطورا في نسبة النشاط قياسا بنسبة النشاط لدى في هذا اإلطار، 

لى إ % 23.5في حين انخفضت لدى الرجال من  ،4112 سنة %42.4لتبلغ  4112سنة  %42.1حيث ارتفعت لديهن من 
 نفس الفترة.خالل  %22.5لى إ %25.2رغم ارتفاع النسبة الجملية للنشاط من  25.5%

 
 4102-4112تطور نسبة النشاط خالل : 1-1رسم 

 
ية فقط لتزامها باألشغال املنزليعني أن املرأة التونسية لم تعد رهينة القيد االجتماعي التقليدي من حيث اهذا ما و 

اتجاهها بذلك نحو الحصول على أثر تكافؤ للحصول على فرصتها عن الحياة النشيطة االقتصادية و  التنازل التدريجيو 
 من النصف من نسبة النشاط لدى الرجل. بسوق الشغل رغم بقاء هذه النسبة ضعيفة اجماال تصل ألقل

 
 4102-4112ونسب النشاط خالل سنة فما فوق( 01)تطور عددالناشطين : 1-1جدول 

 
4112 4102 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
293142 عدد الناشطين )باأللف(  29312  191133  423192 112191 322193 

5923 النشاطنسبة  % 1942 % 2925 % 2595% 4294% 2295% 

 
1 (15) 

أنه  الّ ، إ4112سنة  %4.1إلى  4112سنة  %2.4رغم تقلص الفرق في نسبة االشتغال بين الرجال والنساء من 
لصالح سنويا إضافيا موطن شغل  2311 فروقا حسب النوع االجتماعي بمعدلبقيت احداثات الشغل السنوية تشهد 

 الرجال مقارنة بالنساء. 
 

  4102-4112تطور املشتغلين وإحداثات الشغل خالل : 2-1جدول 

  
  

 عدد املشتغلين
  (باأللف)

 ثات الشغلاإحد
 )باأللف(

معدل إحداثات الشغل 
 السنوية

معدل نسبة الزيادة 
 السنوية

2004 4102 4112-4102 4112-4102 4112-4102 
 %1,13 25,2 251,9 2373,3 2121,4 رجال

 %2,32 18,9 189,4 922,7 733,3 نساء

 %1,45 44,1 441,3 3296,0 2854,7 املجموع

67,5%65,5%

24,0%28,2%
45,6%46,5%
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50%
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رجال نساء املجموع
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11  
لكلى  %3.3رامل أل االنسبي للنساء املطلقات و التوزيع  يبلغ ،توزيع السكان املشتغلين حسب الحالة املدنيةوفقا ل

لنساء من املطلقات للى اعتبار أن الدافع االجتماعي لدى الرجال. يحيلنا هذا إ %1.3و %1.2الصنفين مقابل على التوالي 
لبية تالنسب قصد االعتماد على الذات ومقاومة الخصاصة والفقر و لى ارتفاع هذه األرامل هو من األسباب الرئيسية إو 

 ن تعيل أبناءها خاصة.حاجيات أفراد العائلة بالنسبة مل
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 2-1رسم 
جين املشتغلين املتزوحيث تبلغ نسبة الوسط غير البلدي تبرز فجوة بين الجنسين خاصة ب ،لمتزوجينبالنسبة ل

بة النشاط لدى النساء لى ضعف نسا إأساس، وتعود هذه الفجوة لمشتغالت املتزوجاتل %23.2مقابل  %22.1 الرجالمن 
 الواعز االجتماعي لالشتغال. لدى املتزوجات الالتي يغيب لديهن وخاصة بهذا الوسط

 
 4102نية خالل سنة فما فوق( حسب الوسط والحالة املد 01توزيع املشتغلين ): 3-1جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1031045 321239 709806 328254 89637 238617 702791 231602 471189 أعزب

 2179354 541357 1637997 565319 90485 474834 1614035 450872 1163163 متزوج

 38995 30045 8950 9710 7166 2544 29285 22879 6406 أرمل 

 46567 30061 16506 6256 3489 2767 40311 26572 13739  مطلق

 3295961 922702 2373259 909539 190777 718762 2386422 731925 1654497 املجموع

 
14  

بخالف  %22.3تمثل فئة ذوات املستوى التعليمي العالي بنسبة تبين نتائج التعداد أن أكبر نسبة من املشتغالت 
 .  %23.5املشتغلين من الرجال الذين معظمهم من ذوي مستوى تعليمي ثانوي قديم أو أساس ي مرحلة ثانية بنسبة 
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 4102التعليمي خالل سنة فما فوق( حسب الوسط واملستوى  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 3-1رسم 

 
هر ذلك يظو  ،النساء بحسب درجة تعلمهن الذي يمس أكثر فأكثرلى حداثة مشروع تمكين املرأة و قد يعود ذلك إو 

لذوات  %33.5ثم  ،ابتدائيتعليمي لدى ذوات مستوى  %15.2لى إ األمياتلدى  %2.3بتدرج التوزيع النسبي للمشتغالت من 
نصف ، أي قرابة مرتين و لدى ذوات مستوى التعليم العالي %22.3ثم  ،ي مرحلة ثانيةثانوي قديم أو أساس تعليمي  مستوى 

ا يتعلق بتوجه املرأة فيم مالمح ايجابية.  هذا املؤشر يبين (%12.4)الرجال من ذوي مستوى تعليمي عالي  هو مسجل لدىما 
ساواة في هذه النقطة املبوبة ضمن أهداف بنسق أسرع مما لدى الرجال وبالتالي بلوغ هدف امل نحو اعتالء مراكز القرار

 التنمية البشرية.
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01توزيع املشتغلين ): 4-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 337856 101486 236370 191568 49955 141613 146288 51531 94757 ش يءال 

 1003064 199419 803645 361848 55814 306034 641216 143605 497611 ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل ذلك

 1274317 329869 944448 282371 56578 225793 991946 273291 718655 ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 680720 291933 388787 73755 28432 45323 606965 263501 343464 عالي

 3295957 922707 2373250 909542 190779 718763 2386415 731928 1654487 املجموع

  
13  

اوز التوزيع حيث يتجتحليل النتائج حسب الهيكلة العمرية للمشتغلين يؤكد تأثير حداثة مشروع تمكين املرأة، 
 انقطة. أم 13.4سنة ما تّم رصده لدى الرجال من نفس الفئة العمريةمن خالل فارق ناهز  21سنة و 15النسبي للنساء بين 

 النساء.ما لدى املشتغالت  رجالع النسبي للمشتغلين الييتجاوز التوز  ،بالنسبة للفئات األكبر
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13,6%18,3%

34,5%
21,4%

29,3%
26,9%

15,6%
21,6%
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ال ش يء ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما يعادل ذلك ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية عالي
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع املشتغلين ): 5-1جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 94717 30440 64277 41882 13073 28809 52835 17367 35468 سنة 01-01

 252675 85872 166803 91506 26325 65181 161169 59547 101622 سنة 41-42

 443909 158264 285645 124665 34161 90504 319244 124103 195141 سنة 41-41

 504191 165786 338405 128342 30613 97729 375849 135173 240676 سنة 11-12

 480929 143713 337216 125748 25700 100048 355181 118013 237168 سنة 11-11

 435567 119302 316265 108208 20129 88079 327359 99173 228186 سنة 21-22

 389029 95828 293201 94752 15716 79036 294277 80112 214165 سنة 21-21

 328278 66011 262267 78156 10813 67343 250122 55198 194924 سنة 11-12

 218481 36897 181584 57449 7049 50400 161032 29848 131184 سنة 11-11

 148174 20583 127591 58837 7202 51635 89337 13381 75956 فما فوق سنة  61

 3295950 922696 2373254 909545 190781 718764 2386405 731915 1654490 املجموع

 
 4102العمرية خالل سنة فما فوق( حسب الفئة  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 4-1رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 5-1رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 6-1رسم 

12  
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط وقطاع التشغيل خالل  01توزيع املشتغلين ): 6-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 345032 73391 271641 256311 61537 194774 88721 11854 76867 الفالحة والصيد البحري 
 19746 1913 17833 3456 163 3293 16290 1750 14540 الصناعة االستخراجية

 602911 278532 324380 129725 64175 65550 473186 214356 258830 الصناعة املعملية
 14698 2213 12486 1725 135 1591 12973 2078 10895 انتاج الكهرباء والغاز

 21928 2774 19155 4989 438 4551 16939 2336 14604 انتاج املياه
 476352 8536 467817 205550 2884 202666 270802 5652 265151 البناء

 433332 82662 350670 90047 12450 77596 343285 70212 273074 التجارة والخدمات
 160569 11369 149200 33973 968 33006 126596 10402 116194 النقل والتخزين
 127530 19910 107621 19903 2246 17657 107627 17664 89963 النزل واملطاعم

 46418 14963 31455 3192 869 2323 43226 14094 29131 اإلعالم واالتصال
 33941 13184 20758 1482 461 1021 32459 12722 19737 املالية والتأمين

 4420 1302 3117 306 53 254 4113 1250 2864 الخدمات العقارية
 52412 20978 31434 3603 1330 2272 48809 19648 29161 الخدمات العلمية والتقنية

 39868 16952 22916 4988 1782 3206 34880 15170 19710 الخدمات اإلدارية واملنح
 316782 71747 245035 62600 7740 54859 254182 64006 190176 اإلدارة العمومية

 275276 139224 136052 42921 15458 27463 232354 123765 108589 التدريس
 126346 79334 47012 13240 7492 5748 113106 71841 41264 الصحة والخدمات االدارية
 18198 5804 12394 2589 658 1931 15609 5146 10464 الفنون والعروض والترفيه

 56736 20732 36005 9198 2090 7108 47538 18642 28897 خدمات أخرى 
 34964 28635 6329 5043 3949 1094 29921 24686 5235 االعمال املنزلية

 83303 26411 56892 13412 3419 9992 69891 22991 46900 أنشطة منظمات أجنبية
 5196 2136 3061 1288 477 810 3909 1658 2250 غير مصرح به

 3295960 922700 2373260 909542 190777 718764 2386418 731923 1654496 املجموع
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بالنسبة للرجال فقطاع  %43.1مقابل  %34.3يستقطب قطاع الفالحة النساء خاصة بالوسط غير البلدي بنسبة 
 %33.2لدى الرجال، وتصل بالوسط غير البلدي إلى  %13.3مقابل  %31.4الصناعات الذي تحتكره تقريبا النساء بنسبة 

لدى الرجال. في مرتبة موالية، نجد التدريس ثم الصحة ثم األشغال املنزلية. ما عدى ذلك وما  %1.1لدى النساء مقابل 
لنساء، ل عدى قطاعات البناء والتجارة والنقل والتخزين التي يبرز فيها تفوق نسبة الرجال املشتغلين به التوزيع النسبي

تشهد القطاعات األخرى تقاربا. من خالل هذه الهيكلة، نستنتج أن املرأة مازالت متواجدة بصفة جلية كمدرسة وكمساعة 
 مهنية )ممرضة وكاتبة،...(  وكعاملة بمصانع تحويلية وكعاملة فالحية في عديد القطاعات.

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط وقطاع التشغيل خالل  01لين )للمشتغ التوزيع النسبي: 7-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %10,5 %8,0 %11,4 %28,2 %32,3 %27,1 %3,7 %1,6 %4,6 الفالحة والصيد البحري 
 %0,6 %0,2 %0,8 %0,4 %0,1 %0,5 %0,7 %0,2 %0,9 الصناعة االستخراجية

 %18,3 %30,2 %13,7 %14,3 %33,6 %9,1 %19,8 %29,3 %15,6 الصناعة املعملية
 %0,4 %0,2 %0,5 %0,2 %0,1 %0,2 %0,5 %0,3 %0,7 انتاج الكهرباء والغاز

 %0,7 %0,3 %0,8 %0,5 %0,2 %0,6 %0,7 %0,3 %0,9 انتاج املياه
 %14,5 %0,9 %19,7 %22,6 %1,5 %28,2 %11,3 %0,8 %16,0 البناء

 %13,1 %9,0 %14,8 %9,9 %6,5 %10,8 %14,4 %9,6 %16,5 التجارة والخدمات
 %4,9 %1,2 %6,3 %3,7 %0,5 %4,6 %5,3 %1,4 %7,0 النقل والتخزين
 %3,9 %2,2 %4,5 %2,2 %1,2 %2,5 %4,5 %2,4 %5,4 النزل واملطاعم

 %1,4 %1,6 %1,3 %0,4 %0,5 %0,3 %1,8 %1,9 %1,8 اإلعالم واالتصال
 %1,0 %1,4 %0,9 %0,2 %0,2 %0,1 %1,4 %1,7 %1,2 املالية والتأمين

 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 الخدمات العقارية
 %1,6 %2,3 %1,3 %0,4 %0,7 %0,3 %2,0 %2,7 %1,8 الخدمات العلمية والتقنية

 %1,2 %1,8 %1,0 %0,5 %0,9 %0,4 %1,5 %2,1 %1,2 الخدمات اإلدارية واملنح
 %9,6 %7,8 %10,3 %6,9 %4,1 %7,6 %10,7 %8,7 %11,5 اإلدارة العمومية

 %8,4 %15,1 %5,7 %4,7 %8,1 %3,8 %9,7 %16,9 %6,6 التدريس
 %3,8 %8,6 %2,0 %1,5 %3,9 %0,8 %4,7 %9,8 %2,5 الصحة والخدمات االدارية

 %0,6 %0,6 %0,5 %0,3 %0,3 %0,3 %0,7 %0,7 %0,6 والترفيهالفنون والعروض 
 %1,7 %2,2 %1,5 %1,0 %1,1 %1,0 %2,0 %2,5 %1,7 خدمات أخرى 

 %1,1 %3,1 %0,3 %0,6 %2,1 %0,2 %1,3 %3,4 %0,3 االعمال املنزلية
 %2,5 %2,9 %2,4 %1,5 %1,8 %1,4 %2,9 %3,1 %2,8 أنشطة منظمات أجنبية

 %0,2 %0,2 %0,1 %0,1 %0,3 %0,1 %0,2 %0,2 %0,1 غير مصرح به
 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
15 

عمال واملستخدمين غير املختصين. أما من املشتغلين هم من ال %41.1من خالل توزيع املشتغلين حسب املهن، 
عمال التجميع التجهيزات باملصانع و  تبرز فجوات في التوزيع النسبي للجنسين خاصة ملشغلي ،مستوى النوع االجتماعي ىعل

ل تمث فيما يتعلق باملستخدمين اإلداريين، .لدى الرجال %11.1لدى النساء و %45.3حيث تبلغ نسبهم بالوسط غير البلدي 
 لدى الرجال.  %3.5 ، مقابلتمن جملة املشتغال  %2.1املشتغالت بهذه املهنة 

على  %2.2و %11.4بنسبة  الرجالقارنة باملهن الفكرية من جملة املشتغالت مكما يالحظ إقبال النساء على 
لغ نسبهم على ت واملشتغلين أين تبمن جملة املشتغال ات واملؤطرين املؤطر في املقابل تتقارب نسب النساء والرجال . التوالي
 .%5.1و %3.2التوالي 
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملهنة خالل  01توزيع املشتغلين ): 8-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
املديرون وإطارات التسيير 

 والوكالء
109045 31345 140390 11018 1829 12847 120063 33174 153237 

 374062 176345 197717 41952 15812 26140 332110 160533 171577 املهـن الفكريـة والعلميـة

 197118 83629 113489 19093 6673 12420 178025 76956 101069 املهن الوسطى

ــــون   156513 74037 82476 18571 7514 11057 137942 66523 71419 املستخدمــــون اإلداري 

أعوان الخدمات املباشرة 
 للخواص والتجار والباعة

352296 89095 441391 104065 13408 117473 456361 102503 558864 

ال املاهرون في  الفال حون والعم 
يد البحري   الفالحة والص 

60821 6574 67395 129759 33100 162859 190580 39674 230254 

 ذاتحرفيـو وعمـال املهـن 
 الطابـع التقليـدي

306574 42329 348903 102384 11516 113900 408958 53845 462803 

جهيزات واآلالت لو الت   مشغ 
جميع ل الت   وعما 

214705 144903 359608 79023 48836 127859 293728 193739 487467 

 العمال واملستخدمون 
 غير املختصين

259401 109593 368994 239887 51026 290913 499288 160619 659907 

 15738 5139 10599 4080 1066 3014 11658 4073 7585 غير مصرح به
 3295963 922704 2373259 909547 190780 718767 2386416 731924 1654492 املجموع

 
 4102واملهنة خالل  سنوات فما فوق( حسب الوسط 01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 9-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
املديرون وإطارات التسيير 

 والوكالء
6,6% 4,3% 5,9% 1,5% 1,0% 1,4% 5,1% 3,6% 4,7% 

 %11,4 %19,2 %8,4 %4,6 %8,3 %3,7 %14,0 %22,1 %10,4 املهـن الفكريـة والعلميـة

 %6,0 %9,1 %4,8 %2,1 %3,5 %1,7 %7,5 %10,6 %6,1 املهن الوسطى

ــــون   %4,8 %8,1 %3,5 %2,1 %4,0 %1,5 %5,8 %9,1 %4,3 املستخدمــــون اإلداري 

أعوان الخدمات املباشرة 
 للخواص والتجار والباعة

21,4% 12,2% 18,6% 14,5% 7,1% 13,0% 19,3% 11,2% 17,0% 

ال املاهرون في الفال حون  والعم 
يد البحري   الفالحة والص 

3,7% 0,9% 2,8% 18,1% 17,4% 18,0% 8,1% 4,3% 7,0% 

 حرفيـو وعمـال املهـن ذات
 الطابـع التقليـدي

18,6% 5,8% 14,7% 14,3% 6,1% 12,6% 17,3% 5,9% 14,1% 

جهيزات واآلالت لو الت   مشغ 
جميع ل الت   وعما 

13,0% 19,9% 15,1% 11,0% 25,7% 14,1% 12,4% 21,1% 14,9% 

 العمال واملستخدمون 
 غير املختصين

15,8% 15,1% 15,5% 33,5% 26,9% 32,1% 21,1% 17,5% 20,1% 

 - - - - - - - - - غير مصرح به
 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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12 
من النساء  %11.5يمثل النساء  ،من مجموع املشتغلين %11.2الخاصة  أصحاب املؤسسات االقتصاديةيشكل 

 .من مجموع الرجال املشتغلين %44.2 من أصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة الرجالاملشتغالت في حين تبلغ نسبة 
الختالف إلى  يعوز هذاالرجال بفارق عشر نقاط. نسبة املشتغالت كأجيرات نسبة املشتغلين من األجراء تفوق  في املقابل،

  باملرأة التي ركزت بالدرجة األولى على الشغل بصفة أجيرة. مرتفعة نسبيا لدى الرجال مقارنة بقاء مبادرة بعث املشاريع
من النساء تغلين بين املشبروز فوارق بالوسط غير البلدي ، فيما يالحظ لتوزيع أيضا بالنسبة للوسط البلديوينطبق هذا ا

من مجموع الرجال  %4.1املعينين العائليين حيث تبلغ نسب لرجال تدني نسبهم لمقابل  (%3.1)معينات عائليات ك
 هو ما يفسر أيضا اعتماد املؤسسة االقتصادية العائلية الفالحية على النساء باألساس.املشتغلين، و 

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والوضعية املهنية خالل  01)توزيع املشتغلين : 10-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 242984 35435 207549 46254 4338 41916 196730 31097 165633 لحسابه الخاص وله أجراء

 400954 70671 330283 146956 20894 126062 253998 49777 204221 لحسابه الخاص بدون أجراء
 2585936 790325 1795611 680858 150057 530801 1905078 640268 1264810 أجير

 5352 1846 3506 1593 394 1199 3759 1452 2307 متدرب
 37861 17319 20542 27575 13477 14098 10286 3842 6444 يعمل لدى األسرة بدون أجر

 6033 1556 4477 1836 364 1472 4197 1192 3005 حالة أخرى 
 16831 5541 11290 4467 1251 3216 12364 4290 8074 غير مصرح به

 3295951 922693 2373258 909539 190775 718764 2386412 731918 1654494 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والوضعية املهنية خالل  01)التوزيع النسبي للمشتغلين : 11-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %7,4 %3,8 %8,7 %5,1 %2,3 %5,8 %8,2 %4,2 %10,0 لحسابه الخاص وله أجراء

 %12,2 %7,7 %13,9 %16,2 %11,0 %17,5 %10,6 %6,8 %12,3 لحسابه الخاص بدون أجراء
 %78,5 %85,7 %75,7 %74,9 %78,7 %73,8 %79,8 %87,5 %76,4 أجير

 %0,2 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,1 متدرب
 %1,1 %1,9 %0,9 %3,0 %7,1 %2,0 %0,4 %0,5 %0,4 يعمل لدى األسرة بدون أجر

 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 حالة أخرى 
 %0,5 %0,6 %0,5 %0,5 %0,7 %0,4 %0,5 %0,6 %0,5 غير مصرح به

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
13  

تظامها تتميز املهن بالوسط البلدي بانغير البلدي، حيث بيعة العمل بين الوسطين البلدي و هنالك تباين في ط
 تس رقعة املهن غير املنتظمة والضرفية. أن مقلرنة بالوسط غير البلدي أين 

ملنتظمة ملمارس ي األعمال غير االنسبة فوارق بين الجنسين خاصة بالتوزيع النسبي حسب طبيعة العمل كما يبرز 
في صفوف الرجال. من  %43.1مقابل  %12.2في هذا الصنف  والظرفية بالوسط غير البلدي حيث بلغت نسبة املشتغالت

، %41.5باألوساط غير البلدية إلى حدود  )قضير املدى( مؤقتةمنتظمة و ة النساء املشتغالت بصف جهة أخرى، ترتفع نسبة
 من الرجال املشتغلين هذه املهن.  %12.2في حين ال يمارس سوى 
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط وطبيعة العمل خالل  01توزيع املشتغلين ): 12-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 2198813 636276 1562537 438826 94347 344479 1759986 541929 1218058 عمل منتظم دائم

 449134 161726 287408 143552 40335 103218 305582 121392 184190 )قصير املدى(عمل متظم مؤقت 
 156005 38857 117148 94664 25228 69436 61341 13629 47712 عمل غير منتظم موسمي

 437515 68432 369083 218996 27433 191563 218519 40998 177520 عمل غير منتظم ظرفي )متقطع(
 54493 17409 37084 13502 3434 10069 40991 13976 27015 غير مصرح به

 3295960 922700 2373260 909542 190777 718764 2386418 731923 1654496 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط وطبيعة العمل خالل  01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 7 -1رسم 

 

12  
( يشتغلون دون عقد عمل، في حين أّن أغلب %23.5بينت النتائج أّن أغلب املشتغلين بالوسط غير البلدي )

 ( يمارسون أعماال وفقا لعقود عمل بمدة غير محددة. %22.3املشتغلين بالوسط البلدي )
حين  ة(، فيأو محدد ةمحدد مدة غير)بمن جهة أخرى، امتازت النساء على الرجال باشتغالهن وفقا لعقد عمل 

 فقط لدى النساء. %34.4مقابل  %23.5في صفوف الرجال االشتغال بدون عقد بلغت نسبة 
 

 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط ومدة عقد العمل خالل  01توزيع املشتغلين ): 13-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1304697 406088 898609 215128 47987 167141 1089569 358102 731467 مدة غير محددة

 524630 204157 320473 139735 46663 93071 384895 157494 227401 مدة محددة
 1393747 290293 1103454 537456 92041 445415 856291 198252 658039 دون عقد

 72886 22161 50724 17222 4086 13136 55664 18075 37588 غير مصرح به
 3295960 922700 2373260 909542 190777 718764 2386418 731923 1654496 املجموع

74,8%75,5%75,0%
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عمل منتظم دائم (قصير املدى)عمل متظم مؤقت  عمل غير منتظم موسمي (متقطع)عمل غير منتظم ظرفي 
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 4102ومدة عقد العمل خالل  سنوات فما فوق( حسب الوسط 01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 14-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %40,5 %45,1 %38,7 %24,1 %25,7 %23,7 %46,7 %50,2 %45,2 مدة غير محددة

 %16,3 %22,7 %13,8 %15,7 %25,0 %13,2 %16,5 %22,1 %14,1 مدة محددة
 %43,2 %32,2 %47,5 %60,2 %49,3 %63,1 %36,7 %27,8 %40,7 دون عقد

 - - - - - - - - - غير مصرح به

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
 4102العمل خالل  سنوات فما فوق( حسب الوسط ومدة عقد 01التوزيع النسبي للمشتغلين ): 8-1رسم 
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4 (15) 
 

 4102-4112تطور العاطلين ونسبة البطالة خالل : 15-1جدول 

 
 عدد العاطلين

 )باأللف(
 نسبة البطالة

4112 4102 4112 4102 
 %11,4 %13,1 312,1 31294 رجال
31 423,2 151,4 نساء ,4% 22,5% 

 %14,8 %12,1 3, 533 467,6 املجموع

 
نقطة، عالوة على أن نسبة  11نقاط تقريبا إلى ما يزيد عن  2ارتفع الفارق في نسبة البطالة بين النساء والرجال من 

البطالة أصبحت لدى النساء تقريبا ضعف ما هو عليه لدى الرجال.  يفسر هذا بارتفاع نسبة النشاط لدى النساء مقابل 
ها من في انتقال تساهملة املستوى التعليمي لدى النساء تغير هيك أّن  عمل لدى النساء أمام الرجال. كماالضعف فرص 

 .طار األسري احبة شهادة باحثة عن شغل خارج اإل لى صمشتغلة بصفة معينة عائلية إ
 

 4102-4112: تطور نسب البطالة خالل 9-1رسم 

 
41  

ال تبرز فوارق كبيرة في التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل بين الجنسين بالوسط غير البلدي، في حين تحكر 
للنساء. بالتوازي ترتفع نسبة العاطلين من  %51.1مقابل  %24.4البطالة على العزاب الرجال بالوسط البلدي بنسبة 

فسر االرتباط  %13.1مقابل  %33.2املتزوجات بالوسط البلدي إلى حدود  في صفوف الرجال املتزوجين. هذا من شأنه أن ي 
التقليدي بين البطالة والزواج لدى الرجال وبحدة مازالت أقل لدى النساء التي ليست لهن أية الزامية اجتماعية من هذا 

عمل وهو ما يدعم عدم وجود العوائق النوع.  بالوسط غير البلدي ال يوجد هذا الفرق بين النساء والرجال العاطلين عن ال
 املادية املوجودة باملدينة والتي تفرض على الرجل الزواج بعد الحصول على شغل في أغلب األحيان.
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  01توزيع العاطلين ): 16-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 406210 166243 239968 122504 48498 74006 283707 117745 165962 أعزب

 156605 92706 63899 47430 17756 29675 109175 74950 34225 متزوج

 3649 3067 582 991 788 203 2658 2280 379 مطلق

 6848 5159 1689 1123 779 345 5724 4380 1344 أرمل

 573313 267175 306138 172048 67820 104228 401264 199355 201910 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 10-1رسم 

 

 

  %12.3مقابل  %4.1للرجال املتزوجين املوجودين بالوسط البلدي، ما يناهز  وتبلغ نسبة البطالة أدناها بالنسبة
 لدى النساء املتزوجات بنفس الوسط.

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  01نسبة البطالة ): 17-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %28,3 %34,1 %25,3 %27,2 %35,1 %23,7 %28,8 %33,7 %26,0 أعزب

 %6,7 %14,6 %3,8 %7,7 %16,4 %5,9 %6,3 %14,3 %2,9 متزوج

 %8,6 %9,3 %6,1 %9,3 %9,9 %7,4 %8,3 %9,1 %5,6 مطلق

 %12,8 %14,6 %9,3 %15,2 %18,3 %11,1 %12,4 %14,2 %8,9 أرمل

 %14,8 %22,5 %11,4 %15,9 %26,2 %12,7 %14,4 %21,4 %10,9 املجموع

 
44  

تشمل النسبة األكبر من العاطلين عن العمل الرجال ذوي املستوى التعليمي االعدادي أو الثانوي القديم بنسبة 
من %22.3من مجموع العاطلين الرجال، في حين تتركز النسبة األكبر لدى النساء لذوات مستوى تعليمي عالي بنسبة  23.5%

 مجموع املعطالت، ويفسر بارتفاع املستوى التعليمي لدى النساء في سن النشاط مقارنة بما هو عليه لدى الرجال.
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 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01ن )توزيع العاطلي: 18-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 40599 17924 22675 23450 9045 14405 17149 8879 8270 ال ش يء

 123873 41604 82269 50449 14513 35937 73424 27091 46332 ابتدائي أو ما يعادله

 234935 89413 145521 62541 20757 41784 172393 68656 103737 إعدادي أو ثانوي 

 173906 118234 55672 35608 23506 12102 138298 94728 43570 عالي

 573313 267175 306138 172048 67820 104228 401264 199355 201910 املجموع

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 11-1رسم 

بالنسبة إلى ذوات املستوى التعليمي العالي واملتواجدات  %25.3تصل نسبة البطالة لدى النساء إلى حدود 
بالوسط غير البلدي بما يتجاوز املرتين نسبة البطالة لدى الرجال من نفس الوسط. وتسجل أدنى الفروق في نسب البطالة 

 بين النساء والرجال للذين هم دون أي مستوى تعليمي. 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط واملستوى التعليمي خالل  01لبطالة )نسبة ا: 19-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %10,7 %15,0 %8,8 %10,9 %15,3 %9,2 %10,5 %14,7 %8,0 ال ش يء

 %11,0 %17,3 %9,3 %12,2 %20,6 %10,5 %10,3 %15,9 %8,5 ابتدائي أو ما يعادله

 %15,6 %21,3 %13,4 %18,1 %26,8 %15,6 %14,8 %20,1 %12,6 إعدادي أو ثانوي 

 %20,3 %28,8 %12,5 %32,6 %45,3 %21,1 %18,6 %26,4 %11,3 عالي

 %14,8 %22,5 %11,4 %15,9 %26,2 %12,7 %14,4 %21,4 %10,9 املجموع

 
43  

نسب توزيع العاطلين حسب الهيكلة العمرية أن الفارق بين النساء والرجال يتقلص بحسب أدنى الفئات تبين 
اسم حتى ظاهرة تقير نحو تكافؤ الفرص لدى النساء والرجال بسوق الشغل تدريجيا و العمرية للنشيطين وهو ما ينبئ بالس

 ر.البطالة بنفس الدرجة دون حصول فارق يميز نوع اجتماعي عن اآلخ
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01توزيع العاطلين ): 20-1جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 47447 15760 31687 20549 6828 13721 26898 8932 17966 سنة 01-01

 126220 53120 73100 38773 15503 23270 87447 37617 49830 سنة 41-42

 168278 87992 80286 43565 20743 22822 124713 67249 57464 سنة 41-41

 103020 55463 47557 26388 11794 14594 76632 43669 32963 سنة 11-12

 50896 26028 24868 14843 5727 9116 36053 20301 15752 سنة 11-11

 27567 12697 14870 8608 2944 5664 18959 9753 9206 سنة 21-22

 19098 7646 11452 6658 1879 4779 12440 5767 6673 سنة 21-21

 13832 4369 9463 5300 1132 4168 8532 3237 5295 سنة 11-12

 9159 2196 6963 3899 636 3263 5260 1560 3700 سنة 11-11

 7807 1906 5901 3466 634 2832 4341 1272 3069 فوق فما سنة  61

 573324 267177 306147 172049 67820 104229 401275 199357 201918 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 12-1رسم 

 وسط بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 13-1رسم 
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 وسط غير بلدي – 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 14-1رسم 

بالرجال باختالف األوساط واألعمار، وخاصة بالفئة العمرية لكن تبقى نسب البطلة مرتفعة لدى النساء مقارنة 
( 41-45نقطة حيث تبلغ نسبة البطالة لدى النساء ) 13.3( سنة بالوسط غير البلدي أين يصل الفارق إلى حدود 45-32)

  فقط لدى الرجال من نفس الفئة العمرية والوسط. %41.1مقابل  %33.2بلدي لسنة بالوسط غير ا
 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية والجنس خالل  01: نسبة البطالة )15-1رسم 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والفئة العمرية خالل  01نسبة البطالة ): 21-1جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %33,4 %34,1 %33,0 %32,9 %34,3 %32,3 %33,7 %34,0 %33,6 سنة 01-01

 %33,3 %38,2 %30,5 %29,8 %37,1 %26,3 %35,2 %38,7 %32,9 سنة 41-42

 %27,5 %35,7 %21,9 %25,9 %37,8 %20,1 %28,1 %35,1 %22,7 سنة 41-41

 %17,0 %25,1 %12,3 %17,1 %27,8 %13,0 %16,9 %24,4 %12,0 سنة 11-12

 %9,6 %15,3 %6,9 %10,6 %18,2 %8,4 %9,2 %14,7 %6,2 سنة 11-11

 %6,0 %9,6 %4,5 %7,4 %12,8 %6,0 %5,5 %9,0 %3,9 سنة 21-22

 %4,7 %7,4 %3,8 %6,6 %10,7 %5,7 %4,1 %6,7 %3,0 سنة 21-21

 %4,0 %6,2 %3,5 %6,4 %9,5 %5,8 %3,3 %5,5 %2,6 سنة 11-12

 %4,0 %5,6 %3,7 %6,4 %8,3 %6,1 %3,2 %5,0 %2,7 سنة 11-11

 %5,0 %8,5 %4,4 %5,6 %8,1 %5,2 %4,6 %8,7 %3,9 فما فوق سنة  61

 %14,8 %22,5 %11,4 %15,9 %26,2 %12,7 %14,4 %21,4 %10,9 املجموع
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42 
املؤشر بين الرجال والنساء العاطلين على مستوى مدة البحث عن شغل، ال يوجد فارق كبير في معدل هذا 

 شهرا للرجال. 12شهرا لدى النساء مقابل  41والباحثين عن عمل والذي يساوي 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط ومدة البطالة خالل  01توزيع العاطلين ): 22-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 191019 77430 113589 69328 22718 46610 121691 54712 66979 أقل من سنة

 162395 76519 85876 46606 19161 27445 115789 57358 58431 من سنة إلى سنتين

 219898 113225 106673 56114 25941 30173 163784 87284 76500 أكثر من سنتين

 573313 267175 306138 172048 67820 104228 401264 199355 201910 املجموع

 معدل مدة البطالة
 )بالشهر(

19 22 21 16 19 17 18 21 20 

 
في املقابل، يختلف املشهد العام لتوزيع العاطالت والعاطلين عن العمل وفقا ملدة البطالة، ففي حين أّن أكبر  

( ال تتجاوز %33.1( تفوق مدة بطالتهن عن سنتين، نجد أّن أغلب الرجال )%24.2العاطالت عن العمل )نسبة من النساء 
 مدة بطالتهم السنة.   

 
 4102سنوات فما فوق( حسب الوسط ومدة البطالة خالل  01التوزيع النسبي للعاطلين ): 16-1رسم 
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3  
وغير  %24.5من مجموع رؤساء األسر، في حين يمثل املشتغلون  %4.5يشكل رؤساء األسر العاطلين عن العمل 

. ولكن هنا نالحظ فجوة كبيرة في التوزيع النسبي لكل من الرجال والنساء رؤساء األسر، حيث يمثل %35.1النشيطين 
من رئيسات األسر النساء، وتنقلب الصورة بالنسبة لغير  %11.1 من رؤساء األسر الرجال وقرابة %31.1املشتغلون قرابة 

 .%32.3ونسبة رئيسات األسر النساء  %43.3النشيطين حيث تبلغ نسبة رؤساء األسر الرجال 
 

 4102توزيع رؤساء األسر حسب الوسط والوضعية االقتصادية خالل 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1637474 73681 1563793 466378 12853 453525 1171096 60828 1110268 مشتغل

 64789 6977 57812 28514 1379 27135 36275 5598 30677 عاطل

 919536 298722 620814 308774 91831 216943 610762 206891 403871 غير نشيط

 2621799 379380 2242419 803666 106063 697603 1818133 273317 1544816 املجموع

 
 4102التوزيع النسبي لرؤساء األسر حسب الوسط والوضعية االقتصادية خالل 

حيث  ،%33.5األجراء بنسبة  ىاملشتغلين علرؤساء األسر يبقى الحكر الكبير في توزيع ووفقا للوضعية املهنية، 
كما تفوق النساء على التوالي.  %33.4و %21.3بنسبة على الرجال رؤساء األسر النساء رئيسات األسر تتفوق نسب توزيع 

املرأة رئيسة لكون  ،%1.4مقابل  %1.3 من خاللرئيسات األسر الالتي تعملن لدى األسر بدون أجر الرجال رؤساء األسر 
 العائلة دون أي أجر مادي مقارنة بالرجل رئيس األسر.األسرة هي القائمة بدرجة أكبر باألشغال االقتصادية لدى 
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في املقابل، يتفرد الوسط غير البلدي بظاهرة اشتغال النساء رئيسات األسر ملفردهن ولحساهن الخاص حيث 
عدى هذه الظاهرة، يقبل الرجال رؤساء األسر على األعمال  من الرجال رؤساء األسر. %41.1، مقابل %45.2نجد في الصدد 

    ساب الخاص أكثر من النساء رئيسات األسر.للح
 

 4102توزيع رؤساء األسر املشتغلين حسب الوسط والوضعية املهنية خالل : 23-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 165645 3945 161700 33163 535 32628 132482 3410 129072 لحسابه الخاص وله أجراء

 254946 9476 245470 98222 3295 94927 156724 6181 150543 لحسابه الخاص بدون أجراء

 1203770 59141 1144629 330178 8634 321544 873592 50507 823085 أجير

 677 76 601 167 7 160 510 69 441 متدرب

 3818 490 3328 2146 287 1859 1672 203 1469 بدون أجر يعمل لدى األسرة

 2796 138 2658 795 24 771 2001 114 1887 حالة أخرى 

 5817 412 5405 1702 70 1632 4115 342 3773 غير مصرح به

 1637469 73678 1563791 466373 12852 453521 1171096 60826 1110270 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والوضعية املهنية خالل  01التوزيع النسبي لرؤساء األسر املشتغلين ): 24-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %10,1 %5,4 %10,3 %7,1 %4,2 %7,2 %11,3 %5,6 %11,6 لحسابه الخاص وله أجراء

 %15,6 %12,9 %15,7 %21,1 %25,6 %20,9 %13,4 %10,2 %13,6 لحسابه الخاص بدون أجراء

 %73,5 %80,3 %73,2 %70,8 %67,2 %70,9 %74,6 %83,0 %74,1 أجير

 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 متدرب

 %0,2 %0,7 %0,2 %0,5 %2,2 %0,4 %0,1 %0,3 %0,1 يعمل لدى األسرة بدون أجر

 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 حالة أخرى 

 %0,4 %0,6 %0,3 %0,4 %0,5 %0,4 %0,4 %0,6 %0,3 غير مصرح به

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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2 
( سنة، بلغ عدد املنخرطين بالصناديق االجتماعية حوالي   51-12من خالل دراسة وضعية مشتغلي الفئة العمرية )

ألف منخرط، علما وأّن عدد املنخرطين اإلجمالي يتجاوز ذلك بكثير إذا ما أخذنا بعين االعتبار الفئات العمرية التي  4115
 سنة.  21تفوق 

راط ختقدير تقريبي للمشتغلين بالقطاعات غير املهيكلة. حيث ناهزت نسبة االن ونعتمد هنا هذا التمش ي لتقديم
عند  %22.1مقابل  %22.1بفارق بسيط لصالح النساء بنسبة قرابة  % 25.1سنة قرابة  (51-12العمرية ) فئةالشتغلين مل

 عدد الرجال من نفس القطاعات.قد يعود ذلك باألساس الى تجاوز عدد النساء املشتغالت باإلدارة والتربية و  الرجال،
 

 4102سنة( حسب الوسط ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 25-1جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 663389 226782 436607 94837 19589 75248 568552 207193 361359 والحيطة االجتماعيةالصندوق الوطني للتقاعد 

 1341622 359231 982391 300982 58995 241987 1040640 300236 740404 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 1037369 284555 752814 418170 95091 323079 619199 189464 429735 غير منخرط

 25451 5970 19481 7071 1065 6006 18380 4905 13475 يعرفال 

 38792 12576 26216 10965 2951 8014 27827 9625 18202 غير مصرح به

 3106623 889114 2217509 832025 177691 654334 2274598 711423 1563175 املجموع

 
 4102سنة( حسب الوسط ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03للمشتغلين )التوزيع النسبي : 26-1جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %21,4 %25,5 %19,7 %11,4 %11,0 %11,5 %25,0 %29,1 %23,1 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

 %43,2 %40,4 %44,3 %36,2 %33,2 %37,0 %45,8 %42,2 %47,4 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 %33,4 %32,0 %33,9 %50,3 %53,5 %49,4 %27,2 %26,6 %27,5 غير منخرط

 %0,8 %0,7 %0,9 %0,8 %0,6 %0,9 %0,8 %0,7 %0,9 ال يعرف

 %1,2 %1,4 %1,2 %1,3 %1,7 %1,2 %1,2 %1,4 %1,2 غير مصرح به

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
21 

سجل قطاعا الفالحة والصيد البحري والبناء النسبة األضعف في التغطية االجتماعية لكل من الرجال والنساء  ت 
ولكن ما يلفت االنتباه على مستوى النوع  .%35.2وقطاع البناء  %33.3البحري حيث تبلغ النسبة في الفالحة والصيد 

ديهن نسبة التغطية ل ّن فإقطاع الفالحة والصيد البحري يستقطب بالدرجة األولى النساء  ه وبالرغم أّن أن ،االجتماعي
 %23.3 لدى النساء مقابل %15.1حيث تبلغ نسبة التغطية  أضعف بكثير في هذا القطاع من نسبة التغطية لدى الرجال

 تي يعملن بدون أي تغطية اجتماعية.أكبر العامالت في هذا القطاع الال لدى الرجال. وقد يمس ذلك بدرجة
قل أكانت نسبة التغطية لديهم من قطاع البناء الذي يستقطب بالدرجة األولى الرجال  أّن على عكس ذلك نجد 

 ةعرضأكثر هذه الفئة هي من جهة وأّن حكر على الرجال هو وذلك ألن نشاط عملة البناء  ،التغطية لدى الرجال نسب
 لحرمان من التغطية االجتماعية.ل
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رغم ذلك يبقى و  .الخدمات اإلداريةبقطاع الصحة و  %25.5لى إلقطاعات األخرى نسب تغطية كبيرة تصل تسجل ا
لدى  ضعف مانسبة عدم التغطية لديهن تقريبا ء حيث تصل بدرجة أكثر على النساهنالك نقص في هذه القطاعات و 

 %1.5مقابل املشتغالت بقطاع الصحة والخدمات ال يتمتعن بتغطية اجتماعية النساء من  %13.5حيث نجد أّن الرجال، 
 .لدى الرجال

وة حيث نجد الفجالبلدي، حسب الوسط البلدي وغير  مؤشر التغطيةتبويب  تتأكد هذه املالحظات بمعاينة
 %32 بللدى النساء مقا %13.3من خالل  موجودة بدرجة كبيرة بالوسط غير البلدي في قطاع الفالحة والصيد البحري 

يث ح بدرجة كبرى في الوسط البلدي لصالح النساء، فهي تتعمق لدى الرجال. أما فيما يتعلق بالفجوى في قطاع البناء
 لدى الرجال. فقط %21.1مقابل  %52.1 تناهز نسبة لبتغطية لديهن

 
  4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 27-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
 والصيد البحري 

 228392 2440 1859 125138 89566 9389 رجال
 64337 981 355 52784 8673 1544 نساء

 292729 3421 2214 177922 98239 10933 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 47344 270 326 4528 21689 20531 رجال
 6684 43 54 1063 2326 3198 نساء

 54028 313 380 5591 24015 23729 املجموع

الصناعة 
 املعملية

 309841 3094 1578 69849 219797 15523 رجال
 268540 3601 1184 78278 177485 7992 نساء

 578381 6695 2762 148127 397282 23515 املجموع

 البناء
 438293 6428 4957 270641 146000 10267 رجال
 8090 212 61 4146 3102 569 نساء

 446383 6640 5018 274787 149102 10836 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 322185 3544 2474 129884 173304 12979 رجال
 79037 1284 468 39381 34605 3299 نساء

 401222 4828 2942 169265 207909 16278 املجموع

 النقل والتخزين
 142608 1205 914 33294 77351 29844 رجال
 11147 111 70 1230 3984 5752 نساء

 153755 1316 984 34524 81335 35596 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 476672 3583 4691 45513 111757 311128 رجال
 328982 3124 2407 57648 75036 190767 نساء

 805654 6707 7098 103161 186793 501895 املجموع

 خدمات أخرى 
 249433 3991 2675 73037 142806 26924 رجال
 120399 2465 1363 49074 53870 13627 نساء

 369832 6456 4038 122111 196676 40551 املجموع

 غير مصرح به
 2741 1661 7 930 121 22 رجال
 1898 755 8 951 150 34 نساء

 4639 2416 15 1881 271 56 املجموع

 املجموع
 2217509 26216 19481 752814 982391 436607 رجال
 889114 12576 5970 284555 359231 226782 نساء

 3106623 38792 25451 1037369 1341622 663389 املجموع
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  4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 28-1جدول 

 
الوطني الصندوق 

للتقاعد والحيطة 
 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
 والصيد البحري 

 %100,0 %1,1 %0,8 %54,8 %39,2 %4,1 رجال
 %100,0 %1,5 %0,6 %82,0 %13,5 %2,4 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %60,8 %33,6 %3,7 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 %100,0 %0,6 %0,7 %9,6 %45,8 %43,4 رجال
 %100,0 %0,6 %0,8 %15,9 %34,8 %47,8 نساء

 %100,0 %0,6 %0,7 %10,3 %44,4 %43,9 املجموع

الصناعة 
 املعملية

 %100,0 %1,0 %0,5 %22,5 %70,9 %5,0 رجال
 %100,0 %1,3 %0,4 %29,1 %66,1 %3,0 نساء

 %100,0 %1,2 %0,5 %25,6 %68,7 %4,1 املجموع

 البناء
 %100,0 %1,5 %1,1 %61,7 %33,3 %2,3 رجال
 %100,0 %2,6 %0,8 %51,2 %38,3 %7,0 نساء

 %100,0 %1,5 %1,1 %61,6 %33,4 %2,4 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 %100,0 %1,1 %0,8 %40,3 %53,8 %4,0 رجال
 %100,0 %1,6 %0,6 %49,8 %43,8 %4,2 نساء

 %100,0 %1,2 %0,7 %42,2 %51,8 %4,1 املجموع

 النقل والتخزين
 %100,0 %0,8 %0,6 %23,3 %54,2 %20,9 رجال
 %100,0 %1,0 %0,6 %11,0 %35,7 %51,6 نساء

 %100,0 %0,9 %0,6 %22,5 %52,9 %23,2 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 %100,0 %0,8 %1,0 %9,5 %23,4 %65,3 رجال
 %100,0 %0,9 %0,7 %17,5 %22,8 %58,0 نساء

 %100,0 %0,8 %0,9 %12,8 %23,2 %62,3 املجموع

 خدمات أخرى 
 %100,0 %1,6 %1,1 %29,3 %57,3 %10,8 رجال
 %100,0 %2,0 %1,1 %40,8 %44,7 %11,3 نساء

 %100,0 %1,7 %1,1 %33,0 %53,2 %11,0 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %60,6 %0,3 %33,9 %4,4 %0,8 رجال
 %100,0 %39,8 %0,4 %50,1 %7,9 %1,8 نساء

 %100,0 %52,1 %0,3 %40,5 %5,8 %1,2 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %33,9 %44,3 %19,7 رجال
 %100,0 %1,4 %0,7 %32,0 %40,4 %25,5 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %33,4 %43,2 %21,4 املجموع
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 وسط بلدي – 4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 29-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
االجتماعيللضمان   

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
البحري والصيد   

 66782 815 491 28864 33498 3114 رجال
 10339 184 64 7255 2421 415 نساء

 77121 999 555 36119 35919 3529 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 38365 215 248 2967 17236 17699 رجال
 5974 35 48 763 2103 3025 نساء

 44339 250 296 3730 19339 20724 املجموع

 الصناعة
 املعملية

 247268 2407 1291 52716 177601 13253 رجال
 207882 2710 890 56940 140531 6811 نساء

 455150 5117 2181 109656 318132 20064 املجموع

 البناء
 248268 3814 2864 141938 93148 6504 رجال
 5416 123 42 2279 2519 453 نساء

 253684 3937 2906 144217 95667 6957 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 251919 2766 1887 92955 143484 10827 رجال
 67186 1075 413 32178 30509 3011 نساء

 319105 3841 2300 125133 173993 13838 املجموع

 النقل والتخزين
 111010 938 692 21682 61189 26509 رجال
 10204 93 66 939 3637 5469 نساء

 121214 1031 758 22621 64826 31978 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 385357 2775 3631 30475 89408 259068 رجال
 294968 2720 2129 46557 68498 175064 نساء

 680325 5495 5760 77032 157906 434132 املجموع

 خدمات أخرى 
 212164 3294 2364 57399 124738 24369 رجال
 107965 2067 1247 41844 49889 12918 نساء

 320129 5361 3611 99243 174627 37287 املجموع

 غير مصرح به
 2042 1178 7 739 102 16 رجال
 1489 618 6 709 129 27 نساء

 3531 1796 13 1448 231 43 املجموع

 املجموع
 1563175 18202 13475 429735 740404 361359 رجال
 711423 9625 4905 189464 300236 207193 نساء

 2274598 27827 18380 619199 1040640 568552 املجموع
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 وسط بلدي – 4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 30-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
 والصيد البحري 

 %100,0 %1,2 %0,7 %43,2 %50,2 %4,7 رجال
 %100,0 %1,8 %0,6 %70,2 %23,4 %4,0 نساء

 %100,0 %1,3 %0,7 %46,8 %46,6 %4,6 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 %100,0 %0,6 %0,6 %7,7 %44,9 %46,1 رجال
 %100,0 %0,6 %0,8 %12,8 %35,2 %50,6 نساء

 %100,0 %0,6 %0,7 %8,4 %43,6 %46,7 املجموع

الصناعة 
 املعملية

 %100,0 %1,0 %0,5 %21,3 %71,8 %5,4 رجال
 %100,0 %1,3 %0,4 %27,4 %67,6 %3,3 نساء

 %100,0 %1,1 %0,5 %24,1 %69,9 %4,4 املجموع

 البناء
 %100,0 %1,5 %1,2 %57,2 %37,5 %2,6 رجال
 %100,0 %2,3 %0,8 %42,1 %46,5 %8,4 نساء

 %100,0 %1,6 %1,1 %56,8 %37,7 %2,7 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 %100,0 %1,1 %0,7 %36,9 %57,0 %4,3 رجال
 %100,0 %1,6 %0,6 %47,9 %45,4 %4,5 نساء

 %100,0 %1,2 %0,7 %39,2 %54,5 %4,3 املجموع

 النقل والتخزين
 %100,0 %0,8 %0,6 %19,5 %55,1 %23,9 رجال
 %100,0 %0,9 %0,6 %9,2 %35,6 %53,6 نساء

 %100,0 %0,9 %0,6 %18,7 %53,5 %26,4 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 %100,0 %0,7 %0,9 %7,9 %23,2 %67,2 رجال
 %100,0 %0,9 %0,7 %15,8 %23,2 %59,4 نساء

 %100,0 %0,8 %0,8 %11,3 %23,2 %63,8 املجموع

 خدمات أخرى 
 %100,0 %1,6 %1,1 %27,1 %58,8 %11,5 رجال
 %100,0 %1,9 %1,2 %38,8 %46,2 %12,0 نساء

 %100,0 %1,7 %1,1 %31,0 %54,5 %11,6 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %57,7 %0,3 %36,2 %5,0 %0,8 رجال
 %100,0 %41,5 %0,4 %47,6 %8,7 %1,8 نساء

 %100,0 %50,9 %0,4 %41,0 %6,5 %1,2 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %27,5 %47,4 %23,1 رجال
 %100,0 %1,4 %0,7 %26,6 %42,2 %29,1 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %27,2 %45,8 %25,0 املجموع
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 وسط غير بلدي – 4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 31-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
 والصيد البحري 

 161610 1625 1368 96274 56068 6275 رجال
 53998 797 291 45529 6252 1129 نساء

 215608 2422 1659 141803 62320 7404 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 8979 55 78 1561 4453 2832 رجال
 710 8 6 300 223 173 نساء

 9689 63 84 1861 4676 3005 املجموع

الصناعة 
 املعملية

 62573 687 287 17133 42196 2270 رجال
 60658 891 294 21338 36954 1181 نساء

 123231 1578 581 38471 79150 3451 املجموع

 البناء
 190025 2614 2093 128703 52852 3763 رجال
 2674 89 19 1867 583 116 نساء

 192699 2703 2112 130570 53435 3879 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 70266 778 587 36929 29820 2152 رجال
 11851 209 55 7203 4096 288 نساء

 82117 987 642 44132 33916 2440 املجموع

 النقل والتخزين
 31598 267 222 11612 16162 3335 رجال
 943 18 4 291 347 283 نساء

 32541 285 226 11903 16509 3618 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 91315 808 1060 15038 22349 52060 رجال
 34014 404 278 11091 6538 15703 نساء

 125329 1212 1338 26129 28887 67763 املجموع

 خدمات أخرى 
 37269 697 311 15638 18068 2555 رجال
 12434 398 116 7230 3981 709 نساء

 49703 1095 427 22868 22049 3264 املجموع

به غير مصرح  
 699 483  191 19 6 رجال
 409 137 2 242 21 7 نساء

 1108 620 2 433 40 13 املجموع

 املجموع
 654334 8014 6006 323079 241987 75248 رجال
 177691 2951 1065 95091 58995 19589 نساء

 832025 10965 7071 418170 300982 94837 املجموع
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 وسط غير بلدي  – 4102سنة( حسب قطاع العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 32-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

الفالحة 
البحري والصيد   

 %100,0 %1,0 %0,8 %59,6 %34,7 %3,9 رجال
 %100,0 %1,5 %0,5 %84,3 %11,6 %2,1 نساء

 %100,0 %1,1 %0,8 %65,8 %28,9 %3,4 املجموع

الصناعة 
 االستخراجية

 %100,0 %0,6 %0,9 %17,4 %49,6 %31,5 رجال
 %100,0 %1,1 %0,8 %42,3 %31,4 %24,4 نساء

 %100,0 %0,7 %0,9 %19,2 %48,3 %31,0 املجموع

الصناعة 
 املعملية

 %100,0 %1,1 %0,5 %27,4 %67,4 %3,6 رجال
 %100,0 %1,5 %0,5 %35,2 %60,9 %1,9 نساء

 %100,0 %1,3 %0,5 %31,2 %64,2 %2,8 املجموع

 البناء
 %100,0 %1,4 %1,1 %67,7 %27,8 %2,0 رجال
 %100,0 %3,3 %0,7 %69,8 %21,8 %4,3 نساء

 %100,0 %1,4 %1,1 %67,8 %27,7 %2,0 املجموع

التجارة 
 والخدمات

 %100,0 %1,1 %0,8 %52,6 %42,4 %3,1 رجال
 %100,0 %1,8 %0,5 %60,8 %34,6 %2,4 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %53,7 %41,3 %3,0 املجموع

 النقل والتخزين
 %100,0 %0,8 %0,7 %36,7 %51,1 %10,6 رجال
 %100,0 %1,9 %0,4 %30,9 %36,8 %30,0 نساء

 %100,0 %0,9 %0,7 %36,6 %50,7 %11,1 املجموع
الصحة 

والخدمات 
 االدارية

 %100,0 %0,9 %1,2 %16,5 %24,5 %57,0 رجال
 %100,0 %1,2 %0,8 %32,6 %19,2 %46,2 نساء

 %100,0 %1,0 %1,1 %20,8 %23,0 %54,1 املجموع

 خدمات أخرى 
 %100,0 %1,9 %0,8 %42,0 %48,5 %6,9 رجال
 %100,0 %3,2 %0,9 %58,1 %32,0 %5,7 نساء

 %100,0 %2,2 %0,9 %46,0 %44,4 %6,6 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %69,1 %0,0 %27,3 %2,7 %0,9 رجال
 %100,0 %33,5 %0,5 %59,2 %5,1 %1,7 نساء

 %100,0 %56,0 %0,2 %39,1 %3,6 %1,2 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %49,4 %37,0 %11,5 رجال
 %100,0 %1,7 %0,6 %53,5 %33,2 %11,0 نساء

 %100,0 %1,3 %0,8 %50,3 %36,2 %11,4 املجموع

 
24  

نالحظ  ،ملهنيةوفقا لوضعيتهم اسنة  (51-12)لتغطية االجتماعية للمشتغلين من الفئة العمرية من خالل دراسة ا
ة التغطية حيث تبلغ نسب في وضعية املشتغلين لحسابهم الخاص دون أجراء الّ دم وجود فروق كبيرة بين الرجال والنساء إع

ن لدى األسر كمعينين عائليين والتي . بالنسبة للمشتغليلدى النساء %32.2لدى الرجال مقابل  %23.1بالقطاع الخاص 
 لدى النساء. %33.1لدى الرجال مقابل  %21.2نسبة التغطية ، تبلغ لرجاليتجاوز فيها عدد النساء عدد ا
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  4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 33-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
االجتماعيللضمان   املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط 

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 214108 2321 1851 63927 101692 44317 رجال
 83495 1472 483 26359 34992 20189 نساء

 297603 3793 2334 90286 136684 64506 املجموع
لحسابه 

الخاص بدون 
 أجراء

 190766 2648 1399 72011 81949 32759 رجال
 86459 1290 552 28213 31834 24570 نساء

 277225 3938 1951 100224 113783 57329 املجموع

 أجير
 1747988 20397 15474 597150 771233 343734 رجال
 687947 9164 4700 219425 279574 175084 نساء

 2435935 29561 20174 816575 1050807 518818 املجموع

 متدرب
 21080 239 149 6439 9066 5187 رجال
 4374 65 35 809 2727 738 نساء

 25454 304 184 7248 11793 5925 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 23798 312 249 6710 9671 6856 رجال
 17564 267 157 6142 6495 4503 نساء

 41362 579 406 12852 16166 11359 املجموع

 حالة أخرى 
 18802 169 355 6311 8348 3619 رجال
 8459 275 43 3350 3308 1483 نساء

 27261 444 398 9661 11656 5102 املجموع

 املجموع
 2216542 26086 19477 752548 981959 436472 رجال
 888298 12533 5970 284298 358930 226567 نساء

 3104840 38619 25447 1036846 1340889 663039 املجموع
 

  4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 34-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 %100,0 %1,1 %0,9 %29,9 %47,5 %20,7 رجال
 %100,0 %1,8 %0,6 %31,6 %41,9 %24,2 نساء

 %100,0 %1,3 %0,8 %30,3 %45,9 %21,7 املجموع
لحسابه 

الخاص بدون 
 أجراء

 %100,0 %1,4 %0,7 %37,7 %43,0 %17,2 رجال
 %100,0 %1,5 %0,6 %32,6 %36,8 %28,4 نساء

 %100,0 %1,4 %0,7 %36,2 %41,0 %20,7 املجموع

 أجير
 %100,0 %1,2 %0,9 %34,2 %44,1 %19,7 رجال
 %100,0 %1,3 %0,7 %31,9 %40,6 %25,5 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %33,5 %43,1 %21,3 املجموع

 متدرب
 %100,0 %1,1 %0,7 %30,5 %43,0 %24,6 رجال
 %100,0 %1,5 %0,8 %18,5 %62,3 %16,9 نساء

 %100,0 %1,2 %0,7 %28,5 %46,3 %23,3 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 %100,0 %1,3 %1,0 %28,2 %40,6 %28,8 رجال
 %100,0 %1,5 %0,9 %35,0 %37,0 %25,6 نساء

 %100,0 %1,4 %1,0 %31,1 %39,1 %27,5 املجموع

 حالة أخرى 
 %100,0 %0,9 %1,9 %33,6 %44,4 %19,2 رجال
 %100,0 %3,3 %0,5 %39,6 %39,1 %17,5 نساء

 %100,0 %1,6 %1,5 %35,4 %42,8 %18,7 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %34,0 %44,3 %19,7 رجال
 %100,0 %1,4 %0,7 %32,0 %40,4 %25,5 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %33,4 %43,2 %21,4 املجموع
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 وسط بلدي – 4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 35-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط للضمان االجتماعي

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 163566 1849 1456 40913 81320 38028 رجال
 67855 1137 377 17981 29622 18738 نساء

 231421 2986 1833 58894 110942 56766 املجموع
لحسابه 

الخاص بدون 
 أجراء

 117392 1778 918 33862 55853 24981 رجال
 69780 990 456 19701 26535 22098 نساء

 187172 2768 1374 53563 82388 47079 املجموع

 أجير
 1238616 13978 10711 344818 583569 285540 رجال
 548791 7002 3869 145058 232772 160090 نساء

 1787407 20980 14580 489876 816341 445630 املجموع

 متدرب
 14089 145 113 3120 6425 4286 رجال
 4235 65 31 763 2647 729 نساء

 18324 210 144 3883 9072 5015 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 18893 269 174 4467 8111 5872 رجال
 13127 175 135 3374 5434 4009 نساء

 32020 444 309 7841 13545 9881 املجموع

 حالة أخرى 
 9772 59 102 2343 4746 2522 رجال
 6912 213 36 2380 2964 1319 نساء

 16684 272 138 4723 7710 3841 املجموع

 املجموع
 1562328 18078 13474 429523 740024 361229 رجال
 710700 9582 4904 189257 299974 206983 نساء

 2273028 27660 18378 618780 1039998 568212 املجموع

 
 وسط بلدي – 4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 36-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 %100,0 %1,1 %0,9 %25,0 %49,7 %23,2 رجال
 %100,0 %1,7 %0,6 %26,5 %43,7 %27,6 نساء

 %100,0 %1,3 %0,8 %25,4 %47,9 %24,5 املجموع
لحسابه 

الخاص بدون 
 أجراء

 %100,0 %1,5 %0,8 %28,8 %47,6 %21,3 رجال
 %100,0 %1,4 %0,7 %28,2 %38,0 %31,7 نساء

 %100,0 %1,5 %0,7 %28,6 %44,0 %25,2 املجموع

 أجير
 %100,0 %1,1 %0,9 %27,8 %47,1 %23,1 رجال
 %100,0 %1,3 %0,7 %26,4 %42,4 %29,2 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %27,4 %45,7 %24,9 املجموع

 متدرب
 %100,0 %1,0 %0,8 %22,1 %45,6 %30,4 رجال
 %100,0 %1,5 %0,7 %18,0 %62,5 %17,2 نساء

 %100,0 %1,1 %0,8 %21,2 %49,5 %27,4 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 %100,0 %1,4 %0,9 %23,6 %42,9 %31,1 رجال
 %100,0 %1,3 %1,0 %25,7 %41,4 %30,5 نساء

 %100,0 %1,4 %1,0 %24,5 %42,3 %30,9 املجموع

 حالة أخرى 
 %100,0 %0,6 %1,0 %24,0 %48,6 %25,8 رجال
 %100,0 %3,1 %0,5 %34,4 %42,9 %19,1 نساء

 %100,0 %1,6 %1,5 %35,4 %42,8 %18,7 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %34,0 %44,3 %19,7 رجال
 %100,0 %1,4 %0,7 %32,0 %40,4 %25,5 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %33,4 %43,2 %21,4 املجموع
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 وسط غير بلدي – 4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 37-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط للضمان االجتماعي

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 50542 472 395 23014 20372 6289 رجال
 15640 335 106 8378 5370 1451 نساء

 66182 807 501 31392 25742 7740 املجموع
لحسابه 

الخاص بدون 
 أجراء

 73374 870 481 38149 26096 7778 رجال
 16679 300 96 8512 5299 2472 نساء

 90053 1170 577 46661 31395 10250 املجموع

 أجير
 509372 6419 4763 252332 187664 58194 رجال
 139156 2162 831 74367 46802 14994 نساء

 648528 8581 5594 326699 234466 73188 املجموع

 متدرب
 6991 94 36 3319 2641 901 رجال
 139  4 46 80 9 نساء

 7130 94 40 3365 2721 910 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 4905 43 75 2243 1560 984 رجال
 4437 92 22 2768 1061 494 نساء

 9342 135 97 5011 2621 1478 املجموع

 حالة أخرى 
 9030 110 253 3968 3602 1097 رجال
 1547 62 7 970 344 164 نساء

 10577 172 260 4938 3946 1261 املجموع

 املجموع
 654214 8008 6003 323025 241935 75243 رجال
 177598 2951 1066 95041 58956 19584 نساء

 831812 10959 7069 418066 300891 94827 املجموع

 
وسط غير  – 4102سنة( حسب الوضعية املهنية ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 38-1جدول 

 بلدي

 
الصندوق الوطني 

والحيطة للتقاعد 
 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط للضمان االجتماعي

لحسابه 
الخاص وله 

 أجراء

 %100,0 %0,9 %0,8 %45,5 %40,3 %12,4 رجال
 %100,0 %2,1 %0,7 %53,6 %34,3 %9,3 نساء

 %100,0 %1,2 %0,8 %47,4 %38,9 %11,7 املجموع
لحسابه 

بدون الخاص 
 أجراء

 %100,0 %1,2 %0,7 %52,0 %35,6 %10,6 رجال
 %100,0 %1,8 %0,6 %51,0 %31,8 %14,8 نساء

 %100,0 %1,3 %0,6 %51,8 %34,9 %11,4 املجموع

 أجير
 %100,0 %1,3 %0,9 %49,5 %36,8 %11,4 رجال
 %100,0 %1,6 %0,6 %53,4 %33,6 %10,8 نساء

 %100,0 %1,3 %0,9 %50,4 %36,2 %11,3 املجموع

 متدرب
 %100,0 %1,3 %0,5 %47,5 %37,8 %12,9 رجال
 %100,0 %0,0 %2,9 %33,1 %57,6 %6,5 نساء

 %100,0 %1,3 %0,6 %47,2 %38,2 %12,8 املجموع
يعمل لدى 

األسرة بدون 
 أجر

 %100,0 %0,9 %1,5 %45,7 %31,8 %20,1 رجال
 %100,0 %2,1 %0,5 %62,4 %23,9 %11,1 نساء

 %100,0 %1,4 %1,0 %53,6 %28,1 %15,8 املجموع

 حالة أخرى 
 %100,0 %1,2 %2,8 %43,9 %39,9 %12,1 رجال
 %100,0 %4,0 %0,5 %62,7 %22,2 %10,6 نساء

 %100,0 %1,6 %2,5 %46,7 %37,3 %11,9 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,2 %0,9 %49,4 %37,0 %11,5 رجال
 %100,0 %1,7 %0,6 %53,5 %33,2 %11,0 نساء

 %100,0 %1,3 %0,8 %50,3 %36,2 %11,4 املجموع
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 %12.1، حيث ال تتجاوز التغطية االجتماعية بحسب هشاشة العقداملشتغلين غير املتمتعين بترتفع نسبة 

من جهة أخرى تبلغ نسبة  .النساءفوارق تذكر بين الرجال و دون تسجيل  ،مدة غير محدودةبالنسبة لعقود العمل ذات 
 ،لدى النساء %55.4و %21.4مع بلوغها لدى الرجال  %51.2والذين ال يتمعون بتغطية اجتماعية دون عقد املشتغلين 

 اشتغال النساءلدى النساء، وهوه ما يفسر ب %33.1لدى الرجال و %51.2وتصل هذه النسب بالوسط غير البلدي الى 
 بدرجة أكبر بالقطاعات غير املهيكلة.

 
  4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 39-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

مصرح بهغير  ال يعرف غير منخرط  املجموع 

 مدة غير محددة
 898609 9015 7053 129024 423371 330146 رجال
 406088 4549 2525 54087 171258 173669 نساء

 1304697 13564 9578 183111 594629 503814 املجموع

 مدة محددة
 320473 5895 2834 116351 157679 37714 رجال
 204157 5128 1243 75742 102929 19116 نساء

 524630 11023 4076 192093 260608 56830 املجموع

 دون عقد
 1103454 23510 10922 542359 448565 78098 رجال
 290293 8060 2314 160319 85504 34096 نساء

 1393747 31570 13236 702679 534069 112194 املجموع

 غير مصرح به
 50724 8028 581 17758 18513 5844 رجال
 22161 3870 222 7542 7265 3263 نساء

 72886 11898 804 25299 25778 9106 املجموع

 املجموع
 2373260 46448 21390 805493 1048128 451801 رجال
 922700 21608 6304 297690 366956 230143 نساء

 3295960 68055 27694 1103182 1415084 681945 املجموع
 

  4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين )

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

 مدة غير محددة
 %100,0 %1,0 %0,8 %14,4 %47,1 %36,7 رجال
 %100,0 %1,1 %0,6 %13,3 %42,2 %42,8 نساء

 %100,0 %1,0 %0,7 %14,0 %45,6 %38,6 املجموع

 مدة محددة
 %100,0 %1,8 %0,9 %36,3 %49,2 %11,8 رجال
 %100,0 %2,5 %0,6 %37,1 %50,4 %9,4 نساء

 %100,0 %2,1 %0,8 %36,6 %49,7 %10,8 املجموع

 دون عقد
 %100,0 %2,1 %1,0 %49,2 %40,7 %7,1 رجال
 %100,0 %2,8 %0,8 %55,2 %29,5 %11,7 نساء

 %100,0 %2,3 %0,9 %50,4 %38,3 %8,0 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %15,8 %1,1 %35,0 %36,5 %11,5 رجال
 %100,0 %17,5 %1,0 %34,0 %32,8 %14,7 نساء

 %100,0 %16,3 %1,1 %34,7 %35,4 %12,5 املجموع

 املجموع
 %100,0 %2,0 %0,9 %33,9 %44,2 %19,0 رجال
 %100,0 %2,3 %0,7 %32,3 %39,8 %24,9 نساء

 %100,0 %2,1 %0,8 %33,5 %42,9 %20,7 املجموع
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 وسط بلدي –4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 40-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

 مدة غير محددة
 731467 6664 5641 88225 349708 281229 رجال
 358102 3513 2270 41186 150488 160645 نساء

 1089569 10176 7911 129411 500196 441875 املجموع

 مدة محددة
 227401 3813 2085 77927 114890 28686 رجال
 157494 3298 991 55899 80723 16581 نساء

 384895 7111 3076 133826 195613 45267 املجموع

 دون عقد
 658039 12742 6566 275799 304657 58275 رجال
 198252 4602 1731 93095 68872 29951 نساء

 856291 17344 8298 368894 373529 88226 املجموع

 غير مصرح به
 37588 5945 405 11715 14720 4803 رجال
 18075 3092 173 5630 6185 2995 نساء

 55664 9037 578 17345 20906 7798 املجموع

 املجموع
 1654496 29163 14698 453667 783975 372993 رجال
 731923 14505 5165 195810 306269 210173 نساء

 2386418 43668 19863 649477 1090244 583166 املجموع

 
 

 وسط بلدي – 4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 41-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

 مدة غير محددة
 %100,0 %0,9 %0,8 %12,1 %47,8 %38,4 رجال
 %100,0 %1,0 %0,6 %11,5 %42,0 %44,9 نساء

 %100,0 %0,9 %0,7 %11,9 %45,9 %40,6 املجموع

 مدة محددة
 %100,0 %1,7 %0,9 %34,3 %50,5 %12,6 رجال
 %100,0 %2,1 %0,6 %35,5 %51,3 %10,5 نساء

 %100,0 %1,8 %0,8 %34,8 %50,8 %11,8 املجموع

 دون عقد
 %100,0 %1,9 %1,0 %41,9 %46,3 %8,9 رجال
 %100,0 %2,3 %0,9 %47,0 %34,7 %15,1 نساء

 %100,0 %2,0 %1,0 %43,1 %43,6 %10,3 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %15,8 %1,1 %31,2 %39,2 %12,8 رجال
 %100,0 %17,1 %1,0 %31,1 %34,2 %16,6 نساء

 %100,0 %16,2 %1,0 %31,2 %37,6 %14,0 املجموع

 املجموع
 %100,0 %1,8 %0,9 %27,4 %47,4 %22,5 رجال
 %100,0 %2,0 %0,7 %26,8 %41,8 %28,7 نساء

 %100,0 %1,8 %0,8 %27,2 %45,7 %24,4 املجموع
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 وسط غير بلدي – 4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03توزيع املشتغلين ): 42-1جدول 

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

 مدة غير محددة
 167141 2351 1412 40799 73663 48916 رجال
 47987 1037 256 12901 20770 13024 نساء

 215128 3388 1668 53700 94433 61940 املجموع

 مدة محددة
 93071 2082 748 38424 42789 9028 رجال
 46663 1829 252 19842 22206 2534 نساء

 139735 3911 1000 58266 64995 11562 املجموع

 دون عقد
 445415 10768 4356 266560 143908 19823 رجال
 92041 3459 582 67225 16631 4145 نساء

 537456 14226 4938 333785 160540 23968 املجموع

 غير مصرح به
 13136 2084 176 6042 3793 1041 رجال
 4086 778 49 1912 1080 268 نساء

 17222 2862 225 7954 4872 1309 املجموع

 املجموع
 718764 17285 6693 351826 264153 78808 رجال
 190777 7103 1139 101879 60686 19970 نساء

 909542 24387 7831 453705 324839 98779 املجموع

 
 

وسط غير  – 4102سنة( حسب مدة عقد العمل ونوعية التغطية االجتماعية خالل  11-03التوزيع النسبي للمشتغلين ): 43-1جدول 
 بلدي

 
الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

الصندوق الوطني 
 للضمان االجتماعي

 املجموع غير مصرح به ال يعرف غير منخرط

 مدة غير محددة
 %100,0 %1,4 %0,8 %24,4 %44,1 %29,3 رجال
 %100,0 %2,2 %0,5 %26,9 %43,3 %27,1 نساء

 %100,0 %1,6 %0,8 %25,0 %43,9 %28,8 املجموع

 مدة محددة
 %100,0 %2,2 %0,8 %41,3 %46,0 %9,7 رجال
 %100,0 %3,9 %0,5 %42,5 %47,6 %5,4 نساء

 %100,0 %2,8 %0,7 %41,7 %46,5 %8,3 املجموع

 دون عقد
 %100,0 %2,4 %1,0 %59,8 %32,3 %4,5 رجال
 %100,0 %3,8 %0,6 %73,0 %18,1 %4,5 نساء

 %100,0 %2,6 %0,9 %62,1 %29,9 %4,5 املجموع

 غير مصرح به
 %100,0 %15,9 %1,3 %46,0 %28,9 %7,9 رجال
 %100,0 %19,0 %1,2 %46,8 %26,4 %6,6 نساء

 %100,0 %16,6 %1,3 %46,2 %28,3 %7,6 املجموع

 املجموع
 %100,0 %2,4 %0,9 %48,9 %36,8 %11,0 رجال
 %100,0 %3,7 %0,6 %53,4 %31,8 %10,5 نساء

 %100,0 %2,7 %0,9 %49,9 %35,7 %10,9 املجموع
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5  
لرجال الذين ا. في القابل، تفوق نسبة الرجال وقتا أقال نسبيا منتستغرق أغلب النساء  ،للتنقل إلى مكان العمل

 %3.4و %2.2يمضون أكثر من ساعة لاللتحاق بمقرات عملهم النسب املسجلة لدى النساء حيث بلغت نسبهم على التوالي 
 املشتغلين.الرجال والنساء مجموع  من

 
  4102املسكن ملقر العمل خالل توزيع املشتغلين حسب الوسط واملدة الزمنية املستغرقة للتنقل من : 44-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 353040 101795 251245 102046 23314 78732 250994 78481 172513 دق1-1

 1131894 337194 794700 252081 56870 195211 879813 280324 599489 دق 6-01

 1270159 349777 920382 375024 79022 296002 895135 270755 624380 دق 06-11

 394535 102422 292113 129955 24824 105131 264580 77598 186982 دق 10-61

 119660 25809 93851 40223 5478 34745 79437 20331 59106 من ساعة إلى ساعتين

 22408 3922 18486 9334 901 8433 13074 3021 10053 أكثر من ساعتين

 3291696 920919 2370777 908663 190409 718254 2383033 730510 1652523 *املجموع
 ( دون اعتبار غير املصرح لهم*)

 
 

  4102العمل خالل التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الوسط واملدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر : 45-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %10,7 %11,1 %10,6 %11,2 %12,2 %11,0 %10,5 %10,7 %10,4 دق1-1

 %34,4 %36,6 %33,5 %27,7 %29,9 %27,2 %36,9 %38,4 %36,3 دق 6-01

 %38,6 %38,0 %38,8 %41,3 %41,5 %41,2 %37,6 %37,1 %37,8 دق 06-11

 %12,0 %11,1 %12,3 %14,3 %13,0 %14,6 %11,1 %10,6 %11,3 دق 10-61

 %3,6 %2,8 %4,0 %4,4 %2,9 %4,8 %3,3 %2,8 %3,6 من ساعة إلى ساعتين

 %0,7 %0,4 %0,8 %1,0 %0,5 %1,2 %0,5 %0,4 %0,6 أكثر من ساعتين

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
مقابل  %34.1من جهة أخرى، يشمل استعمال وسائل النقل العمومي للذهاب إلى العمل لدى النساء املشتغالت 

لدى املشتغلين من الرجال، دون اعتبار الذين يتنقلون على األقدام. في حين أن امتطاء سيارة خاصة للتنقل إلى  45.3%
 .على التوالي 21.1%و %43.1والنساء بنسبة  تقريبا بنفس الدرجة لدى الرجال يبقىالعمل 

 
  



فجوات النوع االجتامعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014

املحور الثالث: مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي و مكانتها يف القوة العاملة
94

 

 13
 
 

4112  

 
 

  4102توزيع املشتغلين حسب الوسط ووسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل خالل : 46-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 1245433 366984 878449 386866 78478 308388 858567 288506 570061 على األقدام

 297908 19432 278476 81305 4226 77079 216603 15206 201397 الدراجة أو الدراجة النارية

 466384 159250 307134 96752 29417 67335 369632 129833 239799 القطار أو شبكة املترو

 464784 156736 308048 176229 46072 130157 288555 110664 177891 سيارة أجرة

 655411 170094 485317 105998 16251 89747 549413 153843 395570 سيارة خاصة

 52950 11881 41069 19369 4379 14990 33581 7502 26079 وسيلة نقل أخرى 

 108721 36506 72215 42111 11578 30533 66610 24928 41682 هناك تنقل بتاتاليس 

 3291591 920883 2370708 908630 190401 718229 2382961 730482 1652479 *املجموع
 ( دون اعتبار غير املصرح بهم*)

 
 

  4102ووسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل خالل التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الوسط : 47-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %37,8 %39,9 %37,1 %42,6 %41,2 %42,9 %36,0 %39,5 %34,5 على األقدام

 %9,1 %2,1 %11,7 %8,9 %2,2 %10,7 %9,1 %2,1 %12,2 الدراجة أو الدراجة النارية

 %14,2 %17,3 %13,0 %10,6 %15,5 %9,4 %15,5 %17,8 %14,5 القطار أو شبكة املترو

 %14,1 %17,0 %13,0 %19,4 %24,2 %18,1 %12,1 %15,1 %10,8 سيارة أجرة

 %19,9 %18,5 %20,5 %11,7 %8,5 %12,5 %23,1 %21,1 %23,9 سيارة خاصة

 %1,6 %1,3 %1,7 %2,1 %2,3 %2,1 %1,4 %1,0 %1,6 وسيلة نقل أخرى 

 %3,3 %4,0 %3,0 %4,6 %6,1 %4,3 %2,8 %3,4 %2,5 ليس هناك تنقل بتاتا

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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11 
عتبر الصحة من األساسيات األولى للحياة. وبالرغم من الدعوات املكثفة إلى مزيد تطوير الخدمات الصحية  ت 

صحية في رطة الباعتبارها من الحقوق األساسية لكل فرد في املجتمع، إاّل أن تقريب هذه الخدمات للسكان وتركيبة الخا
( يعيشون في %35تونس ال تزال تمثل من التحديات الكبرى أمام الدولة حيث أن أكثر من ثلث السكان من رجال ونساء )

كلم عن أقرب مستشفى محلي وبدرجة أكبر السكان املوجودين بالوسط غير البلدي حيث تصل  2أماكن تبعد بما يتجاوز الـ 
 كلم عن أقرب مستشفى محلي. 5و 3( ما بين % 44.1أخرى، يبعد قرابة خمس السكان ). من جهة % 33النسبة إلى قرابة 

 
وعموما ال توجد فجوات في التوزيع النسبي لكلى الجنسين وفقا للمسافة التي تربط مقر سكانهم وأقرب مستشفى 

 محلي باختالف األوساط أو الفئات العمرية.
 

  4102السكان حسب الوسط وفئة العمر واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي خالل  توزيع: 1-2جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 1084313 524873 559440 89653 43513 46140 994660 481360 513300 كلم1-4

 606735 293621 313114 134142 64596 69546 472593 229025 243568 كلم 1-1

 979168 472209 506959 679692 327457 352235 299476 144752 154724 كلم أو أكثر 6

 2670216 1290703 1379513 903487 435566 467921 1766729 855137 911592 املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 2976075 1505756 1470319 218024 111179 106845 2758051 1394577 1363474 كلم1-4

 1655120 837101 818019 332915 169685 163230 1322205 667416 654789 كلم 1-1

 2431325 1239224 1192101 1656099 849694 806405 775226 389530 385696 كلم أو أكثر 6

 7062520 3582081 3480439 2207038 1130558 1076480 4855482 2451523 2403959 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 513629 264970 248659 38969 19585 19384 474660 245385 229275 كلم1-4

 275623 139492 136131 62373 32054 30319 213250 107438 105812 كلم 1-1

 460389 232928 227461 332961 168360 164601 127428 64568 62860 كلم أو أكثر 6

 1249641 637390 612251 434303 219999 214304 815338 417391 397947 املجموع

 مجموع السكان
 4574017 2295599 2278418 346646 174277 172369 4227371 2121322 2106049 كلم1-4

 2537478 1270214 1267264 529430 266335 263095 2008048 1003879 1004169 كلم 1-1

 3870882 1944361 1926521 2668752 1345511 1323241 1202130 598850 603280 كلم أو أكثر 6

 10982377 5510174 5472203 3544828 1786123 1758705 7437549 3724051 3713498 *املجموع

 ( دون اعتبار غير املصرح بهم*)
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  4102التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط وفئة العمر واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي خالل : 2-2جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 %2192 %2193 %2192 %191 %1191 %191 %5293 %5293 %5293 كلم1-4

 %4493 %4493 %4493 %1292 %1292 %1291 %4293 %4292 %4293 كلم 1-1

 %3293 %3292 %3293 %3594 %3594 %3593 %1391 %1291 %1391 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

سنة( 11-01السكان )  

 %2491 %2491 %2494 %191 %192 %191 %5292 %5291 %5293 كلم1-4

 %4392 %4392 %4395 %1591 %1591 %1594 %4394 %4394 %4394 كلم 1-1

 %3292 %3292 %3293 %3591 %3594 %3291 %1291 %1591 %1291 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 %2191 %2192 %2192 %191 %291 %191 %5294 %5292 %5392 كلم1-4

 %4491 %4191 %4494 %1292 %1292 %1291 %4294 %4593 %4292 كلم 1-1

 %3292 %3295 %3394 %3293 %3295 %3292 %1592 %1595 %1592 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

 مجموع السكان

 %2192 %2193 %2192 %192 %192 %192 %5292 %5391 %5293 كلم1-4

 %4391 %4391 %4394 %1291 %1291 %1591 %4391 %4391 %4391 كلم 1-1

 %3594 %3593 %3594 %3593 %3593 %3594 %1294 %1291 %1294 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

 
14 

يبقى قرب املستوصف أو املركز الصحي من املساكن وبالتحديد لكل من الرجال والنساء دون املأمول بالوسط 
بالوسط غير  %195( مقارنة بـ %45.1هذا الوسط )ربع سكان لم ألكثر من ك 2 الفاصلة حيث تفوق املسافة ،غير البلدي
الوسط غير و الوسط البلدي كل من املرأة والطفل ب الفرق بين الوسطين نوعية الظروف التي تعيشهابرز هذا ي  و البلدي. 

 منطفل صحة األم والومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع األفراد، خاصة في مستوى  الحق في الصحةتحقيق البلدي من حيث 
 بعات فيما يتعلق بالوفيات الجينية ووفيات الرضع ووفيات األمهات. اتابعة صحة املرأة الحامل واملمت

 
  4102خالل  مستوصف أو مركز صحيتوزيع السكان حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب : 3-2جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 8312539 4172000 4140539 1630926 823618 807308 6681613 3348382 3333231 كلم1-4

 1639480 821992 817488 996801 502450 494351 642679 319542 323137 كلم 1-1

 1030331 516165 514166 917089 460049 457040 113242 56116 57126 كلم أو أكثر 6

 10982350 5510157 5472193 3544816 1786117 1758699 7437534 3724040 3713494 *املجموع

 ( دون اعتبار غير املصرح بهم*)
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  4102خالل  صحيمستوصف أو مركز التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب : 1-2رسم 

أين تبلغ نسب الذين يبعدون أكثر  سنة فما فوق بالوسط غير البلدي 21الفئات من  هتعانيما عالوة على وهذا 
كثر وهو ما يستدعي إيالء هذا االشكال أ)لكلى الجنسين(،  %43.1حوالي  أقرب مستوصف أو مركز صحي كلم عن 2من 

حاجة هذه الفئة من الرجال والنساء للعناية  وأّن ن يتجاوز عددهن الرجال ن علمنا أن النساء في هذه السأهمية خاصة وإ
 أكثر من غيرهم.يكون الصحية 

 
  4102خالل  مستوصف أو مركز صحيتوزيع السكان حسب الوسط وفئة العمر واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب : 4-2جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 2000230 967686 1032544 415742 200985 214757 1584488 766701 817787 كلم1-4

 407119 196621 210498 252742 121707 131035 154377 74914 79463 كلم 1-1

 262852 126393 136459 234997 112873 122124 27855 13520 14335 كلم أو أكثر 6

 2670201 1290700 1379501 903481 435565 467916 1766720 855135 911585 *املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 5384022 2728416 2655606 1022622 524713 497909 4361400 2203703 2157697 كلم1-4

 1040542 528688 511854 619532 317343 302189 421010 211345 209665 كلم 1-1

 637953 324969 312984 564886 288503 276383 73067 36466 36601 كلم أو أكثر 6

 7062517 3582073 3480444 2207040 1130559 1076481 4855477 2451514 2403963 *املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 928287 475898 452389 192562 97920 94642 735725 377978 357747 كلم1-4

 191819 96683 95136 124527 63400 61127 67292 33283 34009 كلم 1-1

 129526 64803 64723 117206 58673 58533 12320 6130 6190 كلم أو أكثر 6

 1249632 637384 612248 434295 219993 214302 815337 417391 397946 *املجموع

 اعتبار غير املصرح بهم ( دون *)

 
  

89,8%89,9%89,8%

45,9%46,1%46,0%

75,7%75,7%75,7%

8,7%8,6%8,6%

28,1%28,1%28,1%

14,9%14,9%14,9%

1,5%1,5%1,5%
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كلم0-2 كلم3-5 كلم أو أكثر6
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الل خ مستوصف أو مركز صحيالتوزيع النسبي للسكان حسب الوسط وفئة العمر واملسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب  :5-2جدول 
4102  

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 %3291 %3591 %3292 %2291 %2291 %2591 %2193 %2193 %2193 كلم1-4

 %1594 %1594 %1593 %4291 %4391 %4291 %293 %292 %293 كلم 1-1

 %192 %192 %191 %4291 %4591 %4291 %192 %192 %192 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

سنة( 11-01السكان )  

 %3294 %3294 %3293 %2293 %2292 %2293 %2192 %2191 %2192 كلم1-4

 %1293 %1292 %1293 %4291 %4291 %4291 %293 %292 %293 كلم 1-1

 %191 %191 %191 %4592 %4595 %4593 %195 %195 %195 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 %3293 %3293 %3391 %2293 %2295 %2294 %1194 %1192 %2191 كلم1-4

 %1592 %1594 %1595 %4293 %4292 %4295 %293 %291 %295 كلم 1-1

 %1192 %1194 %1192 %4391 %4293 %4393 %195 %195 %192 كلم أو أكثر 6

 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 %11191 املجموع
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4  
حسب نتائج التعداد العام للسكان  4112من السكان بالتغطية الصحية بمختلف أنواعها في سنة  %21.3يتمتع 

ماعية )صندوق التأمين على املرض(، عن طريق الصناديق االجتمنتفعون بالتغطية الحية  لسكانا من %33.1والسكنى. 
من جهة، نجد أّن نسبة  .%43.3مقابل  %22.1 حيث تبلغتمثل هذه النسبة عند الرجال تقريبا ضعف ما لدى النساء و 

بة قرابة ضعفين ونصف نسبة الرجال بنستمثل أولي الحق الذين يتبعون العائل الرئيس ي في الجانب الصحي النساء ك
هذا بارتفاع نسبة النشاط عند الرجال مقارنة بالنسبة لدى النساء وبتواجد وييمكن تفسير ، %41.1مقابل  51.5%

 تكون املرأة فيها خاضعة لالمتيازات التي يتمتع بها الرجل من حيث أينمتواصل لألسرة التي يشتغل فيها الرجل باألساس 
 التغطية الصحية.

  4102حسب الوسط وفئة العمر ونوعية التغطية الصحية خالل  توزيع السكان: 6-2جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 708398 228751 479647 158762 45021 113741 549636 183730 365906 عن طريق الصناديق االجتماعية

 1395569 826718 568851 503529 295270 208259 892040 531448 360592 كأولي الحق

 67671 30413 37258 33414 14602 18812 34257 15811 18446 دفتر عالج مجاني

 168326 52111 116215 94426 28068 66358 73900 24043 49857 دفتر عالج بالتعريفة املنخفضة

 316159 147290 168869 110178 51304 58874 205981 95986 109995 الصحيةال ينتفع بالتغطية 

 14125 5440 8685 3219 1325 1894 10906 4115 6791 أخرى 

 2670248 1290723 1379525 903528 435590 467938 1766720 855133 911587 املجموع

سنة( 11-01)السكان   

 2474251 908875 1565376 491223 153574 337649 1983028 755301 1227727 عن طريق الصناديق االجتماعية

 2298149 1753809 544340 834344 638721 195623 1463805 1115088 348717 كأولي الحق

 221228 116833 104395 104809 54351 50458 116419 62482 53937 دفتر عالج مجاني

 440920 153704 287216 246792 79603 167189 194128 74101 120027 دفتر عالج بالتعريفة املنخفضة

 1566656 622692 943964 516695 198694 318001 1049961 423998 625963 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 61381 26200 35181 13238 5647 7591 48143 20553 27590 أخرى 

 7062585 3582113 3480472 2207101 1130590 1076511 4855484 2451523 2403961 املجموع

(سنة فما فوق  61السكان )  

 537405 166569 370836 121103 32073 89030 416302 134496 281806 عن طريق الصناديق االجتماعية

 297776 259493 38283 113192 96683 16509 184584 162810 21774 كأولي الحق

 109861 61038 48823 60504 31350 29154 49357 29688 19669 دفتر عالج مجاني

 127306 50272 77034 75908 25921 49987 51398 24351 27047 دفتر عالج بالتعريفة املنخفضة

 166887 95637 71250 60822 32884 27938 106065 62753 43312 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 10397 4381 6016 2767 1086 1681 7630 3295 4335 أخرى 

 1249632 637390 612242 434296 219997 214299 815336 417393 397943 املجموع

 مجموع السكان
 3720054 1304195 2415859 771088 230668 540420 2948966 1073527 1875439 عن طريق الصناديق االجتماعية

 3991494 2840020 1151474 1451065 1030674 420391 2540429 1809346 731083 كأولي الحق

 398760 208284 190476 198727 100303 98424 200033 107981 92052 دفتر عالج مجاني

 736552 256087 480465 417126 133592 283534 319426 122495 196931 دفتر عالج بالتعريفة املنخفضة

 2049702 865619 1184083 687695 282882 404813 1362007 582737 779270 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 85903 36021 49882 19224 8058 11166 66679 27963 38716 أخرى 

 10982465 5510226 5472239 3544925 1786177 1758748 7437540 3724049 3713491 املجموع
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مقابل  %3.2كما نالحظ من جهة أخرى تجاوز نسبة النساء املتمتعات بـدفتر عالج مجاني ماهو عليه الرجل بنسبة 
 ، األمر الذي يعكس حاجة املرأة نتيجة لوضعيتها االجتماعية لهذا الدفتر مقارنة نسبيا بوضع الرجل.395%

من النساء هن  %21.3سنة فما فوق أين نجد  21وتزداد الفجوات بين النساء والرجال خاصة لدى الفئة العمرية 
 كبير في نسبة النشاط بينهما في هذه الفئة العمرية.لدى الرجال، ما يفسر بالتباين ال %2.3كأولي الحق مقابل 

 
  4102التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط وفئة العمر ونوعية التغطية الصحية خالل : 7-2جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1) السكان  

 %26,5 %17,7 %34,8 %17,6 %10,3 %24,3 %31,1 %21,5 %40,1 عن طريق الصناديق االجتماعية

 %52,3 %64,1 %41,2 %55,7 %67,8 %44,5 %50,5 %62,1 %39,6 كأولي الحق

 %2,5 %2,4 %2,7 %3,7 %3,4 %4,0 %1,9 %1,8 %2,0 دفتر عالج مجاني

 %6,3 %4,0 %8,4 %10,5 %6,4 %14,2 %4,2 %2,8 %5,5 دفتر عالج بالتعريفة املنخفضة

 %11,8 %11,4 %12,2 %12,2 %11,8 %12,6 %11,7 %11,2 %12,1 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 %0,5 %0,4 %0,6 %0,4 %0,3 %0,4 %0,6 %0,5 %0,7 أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

سنة( 11-01)السكان   

 %35,0 %25,4 %45,0 %22,3 %13,6 %31,4 %40,8 %30,8 %51,1 عن طريق الصناديق االجتماعية

 %32,5 %49,0 %15,6 %37,8 %56,5 %18,2 %30,1 %45,5 %14,5 كأولي الحق

 %3,1 %3,3 %3,0 %4,7 %4,8 %4,7 %2,4 %2,5 %2,2 دفتر عالج مجاني

 %6,2 %4,3 %8,3 %11,2 %7,0 %15,5 %4,0 %3,0 %5,0 ةاملنخفضدفتر عالج بالتعريفة 

 %22,2 %17,4 %27,1 %23,4 %17,6 %29,5 %21,6 %17,3 %26,0 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 %0,9 %0,7 %1,0 %0,6 %0,5 %0,7 %1,0 %0,8 %1,1 أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

(سنة فما فوق  61السكان )  

 %43,0 %26,1 %60,6 %27,9 %14,6 %41,5 %51,1 %32,2 %70,8 عن طريق الصناديق االجتماعية

 %23,8 %40,7 %6,3 %26,1 %43,9 %7,7 %22,6 %39,0 %5,5 كأولي الحق

 %8,8 %9,6 %8,0 %13,9 %14,3 %13,6 %6,1 %7,1 %4,9 دفتر عالج مجاني

 %10,2 %7,9 %12,6 %17,5 %11,8 %23,3 %6,3 %5,8 %6,8 بالتعريفة املنخفضةدفتر عالج 

 %13,4 %15,0 %11,6 %14,0 %14,9 %13,0 %13,0 %15,0 %10,9 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 %0,8 %0,7 %1,0 %0,6 %0,5 %0,8 %0,9 %0,8 %1,1 أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 مجموع السكان
 %33,9 %23,7 %44,1 %21,8 %12,9 %30,7 %39,6 %28,8 %50,5 عن طريق الصناديق االجتماعية

 %36,3 %51,5 %21,0 %40,9 %57,7 %23,9 %34,2 %48,6 %19,7 كأولي الحق

 %3,6 %3,8 %3,5 %5,6 %5,6 %5,6 %2,7 %2,9 %2,5 دفتر عالج مجاني

 %6,7 %4,6 %8,8 %11,8 %7,5 %16,1 %4,3 %3,3 %5,3 بالتعريفة املنخفضة دفتر عالج

 %18,7 %15,7 %21,6 %19,4 %15,8 %23,0 %18,3 %15,6 %21,0 ال ينتفع بالتغطية الصحية

 %0,8 %0,7 %0,9 %0,5 %0,5 %0,6 %0,9 %0,8 %1,0 أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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11  
، فيما بلغت نسبة متساكني الديار من السكان يقطنون في مسكن أو طابق متالسق %32.3بينت نتائج التعداد أّن 

 من مجموع السكان. %42.1، تليها الفئات التي تعيش بفيال أو طابق فيال بـــ%41.1العربي 
فيما لم تبرز البيانات فجوات بين التوزيع النسبي للجنسين على أساس نوع املسكن باختالف األوساط، تصدرت 

من سكان  %21.1يقطن  في حين ،%53.1الوسط غير البلدي بنسبة طنين بدار عربي مجموع سكان نسب السكان القا
     الوسط البلدي مساكن وطوابق متالسقة.

  
  4102التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط ونوع املسكن خالل : 1-1ول جد

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %29,1 %29,5 %28,8 %57,1 %57,5 %56,7 %15,8 %16,1 %15,5 دار عربي، برج، حوش

 %38,3 %38,2 %38,5 %15,7 %15,6 %15,8 %49,1 %49,0 %49,2 مسكن/طابق متالسق

 %26,0 %25,9 %26,1 %26,2 %25,9 %26,4 %25,9 %25,9 %25,9 فيال، طابق فيال

 %6,2 %6,1 %6,3 %0,5 %0,5 %0,5 %9,0 %8,8 %9,1 شقة، ستوديو

 %0,3 %0,3 %0,3 %0,5 %0,5 %0,5 %0,2 %0,2 %0,2 مسكن بدائي

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
14 

غرف  3غرف، مع تصدر املساكن ذات الـ 2من السكان بمساكن تتراوح عدد غرفها بين غرفتين و %22.2يقطن 
من بين الجنسين فوارق تذكر من مجموع السكان.  من جهة أخرى، لم يتّم رصد  %21.1املشهد العام إذ تشمل بمفردها 

 بمختلف األوساط. حيث عدد غرف املساكن التي يقطنها النساء والرجال
 

  4102عدد غرف املسكن خالل و التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط : 2-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %3,4 %3,4 %3,4 %6,0 %6,1 %5,8 %2,2 %2,1 %2,2 غرفة واحدة

 %20,8 %20,8 %20,8 %26,1 %26,2 %26,0 %18,3 %18,2 %18,3 غرفتان

 %41,1 %41,0 %41,3 %37,6 %37,3 %37,9 %42,8 %42,7 %42,9 غرف 3

 %24,7 %24,7 %24,7 %21,5 %21,4 %21,6 %26,2 %26,3 %26,2 غرف 4

 %10,0 %10,1 %9,8 %8,8 %8,9 %8,7 %10,5 %10,7 %10,4 فأكثرغرف  1

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
13  

من  %21.1، تراوحت املساحة املغطاة ملساكن 4112من خالل نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 
. ولم يتم رصد أية فجوات ²م 11-51بمساكن تنحصر املساحة املغطاة بها بين  %33.2، ويقطن ²م121-111السكان بين 

 تذكر ي التوزيع النسبي للجنسين باختالف شرائح املساحة املغطاة للمساكن التي يقطنونها واألوساط التابعة لها. 
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  4102النسبي للسكان حسب الوسط واملساحة املغطاة للمسكن خالل التوزيع : 3-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %7,3 %7,3 %7,3 %11,2 %11,3 %11,0 %5,4 %5,3 %5,5 ²م 11أقل من 

 %33,8 %33,8 %33,7 %33,3 %33,4 %33,2 %34,0 %34,0 %33,9 ²م 11-11

 %40,1 %40,0 %40,2 %40,3 %40,0 %40,5 %40,0 %40,0 %40,0 ²م 011-021

 %12,0 %12,0 %12,0 %10,8 %10,8 %10,8 %12,6 %12,6 %12,6 ²م 011-011

 %6,9 %6,9 %6,9 %4,4 %4,4 %4,4 %8,0 %8,1 %8,0 فأكثر ²م 411

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
4  

41 
بقى إحدى النتائج املباشرة لتعزيز إمكانية الوصول إلى املياه هي حدوث زيادة كبيرة في الوقت املتاح للعمل املنتج، ت 

أو الذهاب إلى املدرسة، أو تنمية األعمال التجارية، أو رعاية األسرة. وينطبق ذلك على نحو فريد على النساء واألطفال الذين 
 .املياه في املنزل أو على بعد مسافات قريبةتتوفر الوصول إلى املياه عندما ال يقضون وقتا طويال في السعي إلى 

 
 4102نسبة االرتباط بشبكة توزيع املياه حسب الوسط خالل : 1 -1رسم 

هذه النسبة ، وارتفعت 4112خالل سنة  %22.2الرتباط بشبكة توزيع املياه العامة لنسبة البلغت في هذا اإلطار، 
 من سكان الوسط غير البلدي. %21.2بالوسط البلدي في حين لم يتم تغطية سوى  %15.3إلى حدود 

وتبين البيانات غياب تمييز أو فجوات في النفاذ لشبكة توزيع املياه وفقا لعامل الجنس حيث تساوت نسب 
 التغطية بين النساء والرجال على حد السواء باختالف األوساط.

 
44 

ن جودة ويساهم في تحسي لاألمراض ووفيات األطفاانتشار من توفير ومّد شبكات صرف املياه املستعملة ل قلّ ي  
من السكان هم  %51.4أّن  4112وكشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  الحياء واملحفاظة على البيئة.

، في حين %11.2مرتبطون بشبكة التطهير. لكن تبقى نسبة التغطية محدودة خاصة بالوسط غير البلدي أين لم تتجاوز 
  بالوسط البلدي. %21.1بلغت نسبة السكان املرتبطين بشبكة التطهير 
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  4102ياه املستعملة والوسط خالل التوزيع النسبي للسكان حسب كيفية صرف امل: 2 -1رسم 

من جهة أخرى، لم يتم تسجيل فجوات بين الجنسين حيث ال تختلف نسب توزيع النساء والرجال باختالف طرق 
 صرف املياه املستعملة واألوساط.  

 
43 

من النساء والرجال يستعملون الغاز كمصدر  %11.2أن  4112لعام للسكان والسكنى لسنة اتشير نتائج التعداد 
ربطهم بشكة الغاز أو عن طريق القوارير. وال تختلف املصادر املستعملة للطبخ بين  من خاللللطاقة إلعداد األكل سواءا 

 الجنسين.
 

  4102عمل للطبخ خالل التوزيع النسبي للسكان حسب الوسط واملصدر األساس ي للطاقة املست: 4-1جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %99,6 %99,6 %99,6 %99,4 %99,4 %99,4 %99,7 %99,8 %99,7 غاز

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 بترول/مازوط

 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 كهرباء

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 الطاقة الشمسية

 %0,2 %0,2 %0,2 %0,4 %0,4 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 مصادر بدائية

 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 ليس هناك استعمال

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
الستعمال الفحم أو حطب  %1.2لكن تتجلى ظاهرة استعمال املصادر البدائية بالوسط غير البلدي حيث يلجأ 

توفير هذه ل الريفية املرأةغالبا تجدر اإلشارة في هذا اإلطار للدور الذي تلعبه و األغصان أو فواضل الحيوانات إلعداد األكل. 
  واملشاق التي تتكبدها مقارنة بالرجل. املواد 
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االرتباط بشبكة التطهير بئر مغطى، قمة ساقية عريانة، الطبيعة، واد
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1 

وبمعدل  نسمة 231553ألف مهاجر ) 213حوالي  4112-4111بلغ عدد املهاجرين بين الواليات خالل الخماسية 
وذلك الرتفاع عدد النساء التي تتبع الرجال  امرأة 411512من النساء من خالل  منهم %51.1(، ألف نسمة 22سنوي يقدر بـ

إما عن طريق املصاحبة باعتباره رئيسا لألسرة بانتقاله إلى والية أخرى من أجل العمل، وإما عن طريق الزواج واالنتقال إلى 
 مقر سكنى الزوج.
في بالنسبة للنساء.  %13.3مقابل  %31.3بنسبة  واليةالسبب الرئيس ي لهجرة الرجال من والية إلى العمل ويبقى 

في  %31.5الزواج بنسبة ف ،%33.2السبب الرئيس ي لهجرة النساء بين الواليات بنسبة املقابل، مثل مصاحبة العائلة 
ذه ه تتدعمإلى مقر سكنى الزوج حيث املرأة عند زواجها من مقر سكناها تفرض تنقل استمرارية نوعا ما للعادات التي 

ذه العادة في الوسط غير ما يؤكد االرتباط أكثر به %21.1لى نسبة النساء الوافدات إالنسبة في الوسط غير البلدي لتصل 
 الرتفاع نسبة امتالك املساكن للرجال في هذا الوسط. البلدي و 

 
 4102-4111خالل الداخلية  للهجرة الرئيس ي السببالوافدين حسب الوسط و  عيتوز : 1-6جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 12212 31111 22221 11313 3411 3213 22111 42111 53111 العمل

 41524 3222 13252 4355 113 1231 12323 2122 11211 اقتناء مسكن

 21223 13311 43332 3225 1313 4142 33224 15112 41221 تحسين ظروف السكن

 112224 23142 31212 13312 14135 5233 22332 52114 33324 الزواج

 113111 32151 24121 15514 1211 2143 111523 22221 32112 مصاحبة العائلة

 3233 3324 2111 1122 212 1121 5221 4542 4121 العودة إلى مسقط الرأس

 35422 15142 11325 4234 1413 1135 34252 12243 12431 الدراسة

 2252 3332 3112 133 511 223 5233 4242 4221 أسباب أخرى 

 231553 411512 411121 55111 41111 45111 332254 121512 125132 املجموع

 
 4102-4111الداخلية خالل  للهجرة الرئيس ي السببالنسبي للوافدين حسب الوسط و  عيتوز ال: 1 -6رسم 
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العمل اقتناء مسكن تحسين ظروف السكن الزواج مصاحبة العائلة العودة إلى مسقط الرأس الدراسة أسباب أخرى 
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أمام تقارب عدد الوافدين واملغادرين بين الواليات حسب الوسط، ترتفع نسب املغادرين بسبب العمل بالوسط 
الباحثين تشمل هذه النسب أساسا و  ،في صفوف النساء %11.2مقابل  %24.2غير البلدي خاصة في صفوف الرجال بنسبة 

   فرض الشغل باألوساط غير البلدية.أمام تقلص عن عمل 
 

 4102-4111الداخلية خالل  للهجرة الرئيس ي السببو األصلي املغادرين حسب الوسط  عيتوز : 2-6جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 94808 30119 64689 16261 5494 10767 78547 24626 53922 العمل

 21542 7884 13658 1457 550 907 20085 7335 12751 اقتناء مسكن

 41487 17710 23776 2542 1164 1378 38945 16546 22399 تحسين ظروف السكن

 106442 67028 39414 15733 10715 5017 90709 56312 34397 الزواج

 117100 74159 42941 13963 8664 5299 103136 65495 37642 مصاحبة العائلة

 7433 3342 4090 446 233 213 6987 3109 3878 العودة إلى مسقط الرأس

 35288 15924 19365 2605 1157 1448 32683 14767 17917 الدراسة

 6454 3338 3116 639 378 261 5815 2960 2855 أسباب أخرى 

 430553 219504 211049 53645 28355 25290 376908 191149 185759 املجموع

 
 4102-4111الداخلية خالل  للهجرة الرئيس ي السببو األصلي النسبي للمغادرين حسب الوسط  عيتوز ال: 2 -6رسم 
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4  
41  

 الرجال الوافدين من الخارج مقارنة بعدد النساء ناهز( ارتفاعا في عدد 4112-4111) الخماسية األخيرةسجلت 
 امرأة.  11111قرابة و رجال  42311قرابة ا، حيث تدفق على البال فرد 5311

 
 4102-4111خالل للهجرة الرئيس ي السببمن الخارج حسب الوسط و  الوافدين عيتوز : 3-6جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 8754 2131 6623 963 128 835 7791 2003 5788 العمل

 4523 1791 2732 359 150 209 4164 1641 2523 املسكن

 4798 2486 2312 604 328 276 4194 2158 2036 الزواج

ة العائلةبمصاح  4200 6859 11059 503 744 1247 4703 7603 12306 

 4316 1473 2843 192 78 114 4124 1395 2729 الدراسة

 8909 3426 5483 1110 370 740 7799 3056 4743 أسباب أخرى 

 43606 18910 24696 4475 1798 2677 39131 17112 22019 املجموع

 
لى إنالحظ أن الزواج ومصاحبة العائلة هما السببان الرئيسيان لقدوم املرأة  ،أسباب العودةومن خالل دراسة 

 %11.1و %1.2 سوى  لاالرجعلى التوالي، في حين لم تبلغ النسب لهذه األسباب في صفوف  %21.4و %13.1 تونس بنسبة
 من مجموع الرجال الوافدين. 

وذلك  وجود عمل أو انتهاء عمله بالخارجتعلق األمر ب سواءاالعمل ترتفع نسبة الرجال الوافدين بسبب في املقابل، 
 لدى النساء.فقط  %11.3مقابل  %42.2بنسبة 

  
 4102-4111خالل للهجرة الرئيس ي السببالتوزيع النسبي للوافدين من الخارج حسب الوسط و : 3-6رسم 
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العمل املسكن الزواج مصاحبة العائلة الدراسة أخرى 
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من مجموع الوافدين ويتوزع بقية  %42.5سنة  15األطفال دون يمثل ركيبة العمرية للوافدين، تمن خالل ال  
من جهة أخرى، تتقارب الفوارق املرصودة بين الجنسين  سنة.  21سنة و 42الوافدين على بقية الفئات العمرية، خاصة بين 

على أقص ى تقدير  نقاط 5في التوزيع النسبي للوافدين حسب الفئة العمرية بين مختلف األوساط، وال تتجاوز الفجوات الـ
 بين الجنسين.  

 
 4102-4111حسب الوسط والفئة العمرية خالل الوافدين من الخارج  عيتوز : 4-6جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 5635 2656 2979 646 311 335 4989 2345 2644 سنة 1-2

 4416 2154 2262 490 251 239 3926 1903 2023 سنة 1-1

 2419 1240 1179 250 134 116 2169 1106 1063 سنة 01-02

 1677 796 881 105 53 52 1572 743 829 سنة 01-01

 3236 1322 1914 174 90 84 3062 1232 1830 سنة 41-42

 3996 1941 2055 371 180 191 3625 1761 1864 سنة 41-41

 5159 2556 2603 533 259 274 4626 2297 2329 سنة 11-12

 4462 1957 2505 493 158 335 3969 1799 2170 سنة 11-11

 3337 1172 2165 369 115 254 2968 1057 1911 سنة 21-22

 2521 829 1692 267 59 208 2254 770 1484 سنة 21-21

 1849 572 1277 201 46 155 1648 526 1122 سنة 11-12

 1402 571 831 191 58 133 1211 513 698 سنة 11-11

 3478 1133 2345 378 80 298 3100 1053 2047 فما فوق سنة  61

 43587 18899 24688 4468 1794 2674 39119 17105 22014 املجموع

 
 4102-4111حسب الفئة العمرية خالل  من الخارج للوافدينالتوزيع النسبي : 4-6رسم 
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 وسط بلدي – 4102-4111خالل التوزيع النسبي للوافدين من الخارج حسب الفئة العمرية : 5-6رسم 

 
 وسط غير بلدي – 4102-4111خالل التوزيع النسبي للوافدين من الخارج حسب الفئة العمرية : 6-6رسم 

44  
وضوع نواعه وخاصة مياسات املتعلقة بمسارات الهجرة وأالتوجهات السرغم تبيان املعاهدات والقوانين الدولية و 

عدد الرجال حيث بلغ لى الخارج بقيت تقريبا حكرا على الرجال دون النساء أن الهجرة إ الّ ، إالهجرة السرية وحصرها
 عدد النساء. أضعاف 5(، أي ما يقارب 4112-4111امرأة خالل الخماسية ) 11135رجال مقابل  52135املهاجرين للخارج 

 
 4102-4111خالل للهجرة الرئيس ي السببتوزيع املغادرين للخارج حسب الوسط و : 5-6جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 22321 3523 22244 12233 241 12453 31214 4143 42525 العمل
 323 22 413 11 3 14 422 31 415 املسكن
 2333 3112 4335 244 233 321 5551 3545 4142 الزواج

ة العائلةبمصاح  122 321 553 51 22 123 423 253 311 
 1325 4313 2252 211 123 233 2525 4522 2141 الدراسة

 331 442 555 131 31 131 211 125 242 أسباب أخرى 
 25141 11135 52152 12111 1322 13545 23112 1521 33241 املجموع
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ومن خالل توزيع املهاجرين حسب سبب الهجرة، يتبين أّن النساء يهاجرن بالدرجة األولى في إطار الزواج بنسبة 
 %21.2على خالف الرجل الذي يهاجر  %42.3ثم الدراسة بنسبة  %34.3بالعمل بنسبة ، تليها األسباب املرتبطة 32.2%
 . (%14.1)بنسبة أقل بكثير من أجل الدراسة و  أساسا من أجل العملمنهم 

 
 4102-4111خالل  للهجرة الرئيس ي السببالتوزيع النسبي للمغادرين للخارج حسب الوسط و : 7-6رسم 

 
 4102-4111خالل  للهجرة الرئيس ي السببالتوزيع النسبي للمغادرين للخارج حسب الوسط و : 6-6جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %73,4 %32,3 %81,6 %89,2 %44,7 %92,8 %67,0 %30,5 %76,3 العمل

 %0,5 %0,4 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,4 %0,5 املسكن

 %9,7 %36,4 %4,3 %4,3 %34,1 %2,0 %11,8 %36,8 %5,4 الزواج

ة العائلةبمصاح  0,5% 3,8% 1,2% 0,3% 6,1% 0,8% 0,4% 4,1% 1,1% 

 %14,2 %24,7 %12,1 %4,2 %11,8 %3,6 %18,2 %26,5 %16,1 الدراسة

 %1,2 %2,0 %1,0 %0,9 %2,8 %0,7 %1,3 %1,9 %1,1 أسباب أخرى 

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
سنة لكل من النساء  35سنة و 41من جهة أخرى، ال تزال مسارات الهجرة في تونس تهم أكثر الفئات الشبابية بين 

من مجموع الفئات العمرية. كما يالحظ تفوق التوزيع النسبي لدى النساء في هذه الفئة العمرية  %33.3والرجال بنسبة 
. ويرتبط هذا السبب لدى النساء من خالل %34.1و %33.3النسبة املسجلة لدى الرجال حيث بلغت نسبهم على التوالي 

 زواج عدد كبير من هذه الفئة العمرية.
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 4102-4111توزيع املغادرين للخارج حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 7-6جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 48 18 30 4 1 3 44 17 27 سنة 1-2

 69 24 45 18 3 15 51 21 30 سنة 1-1

 377 86 291 126 22 104 251 64 187 سنة 01-02

 2744 456 2288 798 51 747 1946 405 1541 سنة 01-01

 13645 2433 11212 3621 230 3391 10024 2203 7821 سنة 41-42

 21565 3868 17697 5946 497 5449 15619 3371 12248 سنة 41-41

 13393 2221 11172 3896 314 3582 9497 1907 7590 سنة 11-12

 5520 770 4750 1764 98 1666 3756 672 3084 سنة 11-11

 2797 320 2477 911 43 868 1886 277 1609 سنة 21-22

 1629 174 1455 546 26 520 1083 148 935 سنة 21-21

 1193 116 1077 417 19 398 776 97 679 سنة 11-12

 679 77 602 236 14 222 443 63 380 سنة 11-11

 723 115 608 252 24 228 471 91 380 فما فوق سنة  61

 1544 294 1250 377 45 332 1167 249 918 غير مصرح به

 65926 10972 54954 18912 1387 17525 47014 9585 37429 املجموع

 
 

 4102-4111التوزيع النسبي للمغادرين للخارج حسب الفئة العمرية خالل : 8-6رسم 
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 وسط بلدي – 4102-4111التوزيع النسبي للمغادرين للخارج حسب الفئة العمرية خالل : 9-6رسم 

 
 وسط غير بلدي – 4102-4111التوزيع النسبي للمغادرين للخارج حسب الفئة العمرية خالل : 10-6رسم 
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1  

عديد بسبب المن غيرهم  صعوباتالحاملي األشخاص  هي التي تحدداملجتمع  أّن نظرةي ؤكد النموذج االجتماعي
 عوباتصمن الحواجز مثل املواقف السلبية، البيئة املادية والسياسات املؤسسية، ومع ذلك فإن النساء والرجال ذوي ال

. وهذا يمكن أن يؤدي إلى العزلة بناء  على الثقافة ية على أساس التمييز بين الجنسينيمكنهم أن يعيشوا تجارب سلب
 .صعوباتأكثر من الرجال ذوي ال صعوباتما تؤثر على النساء ذوات ال والتقاليد واألحكام املسبقة، والتي غالبا  

 
في املجتمعات حيث يكون وضع املرأة أقل نسبيا  من الرجل، يكون  يختلف وضع املرأة من مجتمع إلى آخر، ولكن

ات أغلب البرامج مصممة لتتناسب مع احتياجتكون ن يأمع سيطرة أو هيمنة نسبية للرجال أثر سلبي مضاعف.  للصعوبات
 .الرجال

 
  4102-4112عدد ذوي الصعوبات خالل  تطور : 1-7جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 241,2 119,2 122,1 152,3 59,6 92,7 عدد ذوي الصعوبات )باأللف(

 %2,20 %2,16 %2,23 %1,54 %1,21 %1,87 نسبة حاملي الصعوبات

 
ولإلشارة، فقد شهدت تونس تطورا في عدد  

نسبة حاملي لتمر  4112-4112هذه الفئات خالل 
في صفوف النساء  %1.41) %1.52الصعوبات من 

 %4.12) %4.41في صفوف الرجال( إلى  %1.23مقابل 
في صفوف الرجال(،  %4.43في صفوف النساء مقابل 

 421.4وألف  154.3على التوالي  وذلك من خالل رصد
وقد تقلصت  .اتمن صعوب ون يشكشخص  فأل

م ل حيثالفوارق بين الجنسين خالل نفس الفترة، 
من مجموع حاملي  %31.1تتجاوز نسبة النساء 
 نسبتهمناهزت ، في حين 4112الصعوبات خالل سنة 

 .   4112خالل سنة 22.2%
 

 عتبر نسب حاملي الصعوبات متقاربة بين الجنسين خاصة فيبالنظر إلى ظاهرة انتشار الصعوبات في مجتمعنا، ت   
ظاهرة أكثر نسبيا السنة. في املقابل ومع دخول مرحلة الشيخوخة، تنتشر  21صفوف الفئات العمرية التي لم تتجاوز بعد 

نسين نقطة( بين الج 1.2بين الرجال. وترتفع هذه الفجوة ) %3.52مقابل  %2.53 ت نسبهنبلغالنساء حيث في صفوف 
سنة فما فوق مقارنة بالوسط  21بالرغم من انخفاض نسب حاملي الصعوبات من الفئة العمرية  البلديةخاصة باألوساط 

 غير البلدي.    
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 4102-4112: تطور نسب معاناة الصعوبات خالل 1-7رسم 
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 4102الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية خالل  معاناةنسبة : 2-7جدول 

 
 املجموع وسط غير بلدي وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %0,73 %0,67 %0,77 %0,79 %0,72 %0,85 %0,69 %0,65 %0,73 سنة 1-02

 %1,72 %1,57 %1,87 %2,01 %1,78 %2,26 %1,58 %1,47 %1,70 سنة 01-11

 %8,05 %8,53 %7,56 %9,97 %10,06 %9,89 %7,03 %7,72 %6,31 سنة فما فوق  61

 %2,20 %2,16 %2,23 %2,68 %2,54 %2,81 %1,97 %1,98 %1,95 املجموع

 
 4102توزيع ذوي الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 3-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 19361 8710 10651 7098 3119 3979 12263 5591 6672 سنة 1-02

 121233 56104 65129 44450 20140 24310 76783 35964 40819 سنة 01-11

 100649 54348 46301 43315 22122 21193 57334 32226 25108 سنة فما فوق  61

 241243 119162 122081 94863 45381 49482 146380 73781 72599 املجموع

 
، تقدم عمر الفئات التي تشكوا من 4112العام للسكان والسكنى لسنة من جهة أخرى، بينت نتائج التعداد 

، ففي حين بلغت نسبة النساء اللواتي يشتكين من لنساء والرجالتوزيع العمري بين افجوات في ال رصدصعوبات، وتّم 
لنفس هذه الفئة.  %33.1اوز الحجم النسبي للرجال ، لم يتج4112خالل سنة  سنة فما فوق  21للبالغات  %25.2صعوبات 

 .%32.2و %23.3نقطة حيث بلغت نسبة النساء والرجال على التوالي  1.1وقد تعمقت هذه الفجوة بالوسط البلدي لتناهز 
 

 4102التوزيع النسبي لذوي الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 2-7رسم 

 
من مجموع النساء،  %23.1 سنة 51-15املنتميات للفئة العمرية  الصعوبات ذوي توازي، بلغت نسب النساء بال

في صفوف الرجال. تتعمق هذه الفجوة بالوسط البلدي أين تبلغ نسبة النساء املنتيمات لهذه الفئة العمرية  %53.3مقابل 
 للرجال.  %52.4من مجموع النساء الحمالت لصعوبات مقابل  22.3%

9,2%7,6%8,4%8,0%6,9%7,5%8,7%7,3%8,0%
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11  
ال تشكوا أغلب الحاالت التي تّم إحصائها سوى من بعض الصعوبات. وتنسحب هذه املالحظة على النساء والرجال 

 على حد السواء. 
 العجزين من اللواتي تعانوبالرجوع إلى التوزيع النسبي للنساء والرجال وفقا لدرجة الصعوبة، ترتفع نسب النساء 

في . 4112خالل  %13.1و %12.2النساء ذوي صعوبات مقارنة بالرجال حيث بلغت نسبهم على التوالي  التام من مجموع
املقابل تفوق نسبة الرجال الذين يعانون من بعض الصعوبات نظرائهم من النساء في نفس درجة الصعوبة من خالل 

 على التوالي.   %22.3و %22.2تسجيل 
( سنة أين تتراوح 51-15ين وفقا لدرجة الصعوبة خاصة بالفئة العمرية )في حين تتجلى أهم الفوارق بين الجنس

: تناهز نسبة النساء والرجال من الفئة باختالف األوساط نقطة 2.2نقطة و 4الفجوات في التوزيع النسبي بين الجنسين بين 
من مجموع  %53.1و %22.4( سنة والذين يعانون من بعض الصعوبات بالوسط البلدي على التوالي 51-15العمرية )

  أصحاب الصعوبات من كل جنس.  
 

  4102توزيع ذوي الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية ودرجة الصعوبة خالل : 4-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 9041 4274 4767 2835 1283 1552 6206 2991 3215 بعض الصعوبات

 5988 2544 3444 2409 1013 1396 3579 1531 2048 صعوبات كبيرة

 4332 1892 2440 1854 823 1031 2478 1069 1409 عجز تام

 19361 8710 10651 7098 3119 3979 12263 5591 6672 املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 55497 27500 27997 17593 8451 9142 37904 19049 18855 بعض الصعوبات

 43162 19065 24097 17707 7767 9940 25455 11298 14157 صعوبات كبيرة

 22574 9539 13035 9150 3922 5228 13424 5617 7807 عجز تام

 121233 56104 65129 44450 20140 24310 76783 35964 40819 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 42397 23472 18925 16828 8786 8042 25569 14686 10883 بعض الصعوبات

 40699 21974 18725 18988 9717 9271 21711 12257 9454 صعوبات كبيرة

 17553 8902 8651 7499 3619 3880 10054 5283 4771 عجز تام

 100649 54348 46301 43315 22122 21193 57334 32226 25108 املجموع

 مجموع السكان
 106935 55246 51689 37256 18520 18736 69679 36726 32953 بعض الصعوبات

 89849 43583 46266 39104 18497 20607 50745 25086 25659 صعوبات كبيرة

 44459 20333 24126 18503 8364 10139 25956 11969 13987 عجز تام

 241243 119162 122081 94863 45381 49482 146380 73781 72599 املجموع
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  4102التوزيع النسبي لذوي الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية ودرجة الصعوبة خالل : 5-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 %46,7 %49,1 %44,8 %39,9 %41,1 %39,0 %50,6 %53,5 %48,2 بعض الصعوبات

 %30,9 %29,2 %32,3 %33,9 %32,5 %35,1 %29,2 %27,4 %30,7 صعوبات كبيرة

 %22,4 %21,7 %22,9 %26,1 %26,4 %25,9 %20,2 %19,1 %21,1 عجز تام

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 %45,8 %49,0 %43,0 %39,6 %42,0 %37,6 %49,4 %53,0 %46,2 بعض الصعوبات

 %35,6 %34,0 %37,0 %39,8 %38,6 %40,9 %33,2 %31,4 %34,7 صعوبات كبيرة

 %18,6 %17,0 %20,0 %20,6 %19,5 %21,5 %17,5 %15,6 %19,1 عجز تام

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 %45,6 %42,1 %43,2 %40,9 %38,9 %39,7 %37,9 %44,6 %45,6 بعض الصعوبات

 %38,0 %40,4 %40,4 %40,4 %43,8 %43,9 %43,7 %37,9 %38,0 صعوبات كبيرة

 %16,4 %17,4 %16,4 %18,7 %17,3 %16,4 %18,3 %17,5 %16,4 عجز تام

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 مجموع السكان
 %49,8 %44,3 %46,4 %42,3 %39,3 %40,8 %37,9 %47,6 %49,8 بعض الصعوبات

 %34,0 %37,2 %36,6 %37,9 %41,2 %40,8 %41,6 %34,7 %34,0 صعوبات كبيرة

 %16,2 %18,4 %17,1 %19,8 %19,5 %18,4 %20,5 %17,7 %16,2 عجز تام

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
14  

كنى لسنة والس أثبتت نتائج التعداد العام للسكان. و عديد االمتيازات والتسهيالتاإلعاقة لحاملها تمنح بطاقة 
من مجموع  %25.1شخصا فقط من الذين يشكون من صعوبات يمتلكون بطاقة إعاقة، أي ما يناهز  112245أّن  4112

التغطية قد تميزت نسب في صفوف الرجال. و  %21.1فقط لدى النساء مقابل  %21.1ذوي الصعوبات. وتمثل هذه النسبة 
  .مختلف األوساط والفئات العمريةالنساء في ب مقارنةعاقة بارتفعها لصالح الرجال اإل بطاقة ب

من كبار السن الذين يعانون من صعوبات ببطافة إعاقة، فيما تمثل هذه  %31.1ال يتمتع سوى من جهة أخرى، 
  لدى الرجال. %35.2مقابل  %42.2النسبة في صفوف النساء 

 
 4102املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل توزيع ذوي الصعوبات : 6 -7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 10075 4416 5659 3536 1547 1989 6539 2869 3670 سنة 1-02

 66410 27575 38835 23601 9427 14174 42809 18148 24661 سنة 01-11

 32140 15674 16466 11767 5233 6534 20373 10441 9932 سنة فما فوق  61

 108625 47665 60960 38904 16207 22697 69721 31458 38263 املجموع
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 4102نسب ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب الفئة العمرية خالل : 3-7رسم 

 
تقر تسبالوسط غير البلدي للنساء والرجال على حد السواء، عاقة اإل بطاقة  التغطيةبينما تتقلص نسب و 

للنساء  %24.2، فقد ناهزت نسبة املالكين لبطاقة إعاقة نقاط لكل من الوسطين 11حدود لتبلغ الفجوة بين الجنسين 
 بالوسط غير البلدي. %25.1و %35.3للرجال بالوسط البلدي مقابل على التوالي  %54.3و

 4112نسبة ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل 
 

13  
. وقد لديمقارنة بالوسط الببالوسط غير البلدي بانخفاضها  الصعوبات لتمدرس في صفوف حامليتميزت نسب ا

 سبة التمدرس للفتيات( سنة، أين ناهزت ن42-15بالفئة العمرية )برزت الفجوة بين الجنسين باختالف األوساط خاصة 
في املقابل، يتردد الفتيان على مؤسسات الطفولة املبكرة أكثر من الفتيات لتبلغ نسبة  .للفتيان %42.3مقابل  21.2%

    ، علما وأن هذا الفارق يزداد تعمقا بالوسط البلدي. %31.1و %23.1التمدرس على التوالي 
 

 4102ذوي الصعوبات حسب الوسط والفئة العمرية خالل نسبة التمدرس ل: 7-7 جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 %41,7 %39,9 %43,1 %25,3 %24,1 %26,1 %52,0 %49,9 %53,6 سنوات 1-5

 %69,3 %71,3 %67,6 %61,1 %61,6 %60,7 %73,9 %76,5 %71,5 سنة 6-02

 %33,3 %41,4 %26,3 %22,1 %29,6 %16,1 %39,7 %47,7 %32,5 سنة 01-42
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12  
 %43.1، يمثل النساء 4112ا خالل سنة ألف شخص 21يبلغ عدد النشطين الذين يعانون من صعوبات ما يناهز 

 باختالف األوساط. من هذه الفئات قد تّم ادماجها في سوق الشغل %23.1منهم. وتبين املعطيات أّن 
( حيث راوحت الفجوة حوالي %12.3( مقارنة بالرجال )%42.1في املقابل، ترتفع نسب البطالة في صفوف النساء )

   نقاط في الوسط البلدي وغير البلدي على حد سواء.  11
 

 4102سنة فما فوق( النشطين حسب الوسط خالل  01توزيع ذوي الصعوبات ): 8-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 33776 8349 25427 11296 2086 9210 22480 6263 16217 املشتغلين

 6907 2655 4252 2214 676 1538 4693 1979 2714 العاطلين

 40683 11004 29679 13510 2762 10748 27173 8242 18931 املجموع

 
 4102حسب الوسط خالل  سنة فما فوق( النشطين 01وي الصعوبات )ذالنسبي لتوزيع ال: 9 -7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %83,0 %75,9 %85,7 %83,6 %75,5 %85,7 %82,7 %76,0 %85,7 املشتغلين

 %17,0 %24,1 %14,3 %16,4 %24,5 %14,3 %17,3 %24,0 %14,3 العاطلين

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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4  
 132ما يناهز  4112انطالقا من التعريف املعتمد لإلعاقة من قبل "فريق واشنطن"، بلغ عدد حاملي اإلعاقة سنة 

في القابل، يمثل  منهم. %23.2مثلت النساء من الحاالت( و  %53.1تمكزت أغلبها باألوساط البلدية )ألف شخص، 
دون تسجيل فروقات ملموسة بين الجنسين حيث بلغت نسبة  من مجموع السكان %1.44األشخاص حاملي اإلعاقة 

تشهد نسب اإلعاقة للنساء والرجال عموما، .  و 4112خالل سنة  %1.41و %1.12اإلعاقة لدى النساء والرجال على التوالي 
 بلدي.وبالوسط غير البلدي على حساب الوسط العلى حد سواء إرتفاعا مع ارتفاع الفئات العمرية 

 
 4102توزيع حاملي اإلعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 10-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 10252 4402 5850 4239 1827 2413 6013 2575 3438 سنة 1-02

 65622 28537 37085 26774 11653 15121 38849 16885 21964 سنة 01-11

 58448 30981 27467 26573 13377 13196 31875 17604 14271 سنة فما فوق  61

 134323 63920 70403 57586 26856 30730 76737 37064 39673 املجموع

 
 4102العمرية خالل  نسبة اإلعاقة حسب الوسط والفئة: 11-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %0,39 %0,34 %0,43 %0,47 %0,42 %0,52 %0,34 %0,30 %0,38 سنة 1-02

 %0,93 %0,80 %1,07 %1,22 %1,03 %1,41 %0,80 %0,69 %0,91 سنة 01-11

 %4,66 %4,84 %4,47 %6,10 %6,06 %6,14 %3,90 %4,20 %3,57 سنة فما فوق  61

 %1,22 %1,16 %1,29 %1,62 %1,50 %1,75 %1,03 %0,99 %1,07 املجموع

  
 4102التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 4-7رسم 

                                                                    
 

 حسب التعريف املعتمد لإلعاقة من قبل فريق واشنطن1 
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 سنة بمختلف األوساط 15ة بعد سن الفئة العمرية، التفواة بين الجنسين خاصويبن التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة حسب 
من مجوع النساء حامالت اإلعاقة( بينما  %22.5حيث توزعت حاالت اإلعاقة في صفوف النساء خاصة لدى املسنات )

ناهز هذا التفاوة  وقدمن مجموع الرجال حاملي اإلعاقة(.  %54.3( سنة في صفوف الرجال )51-15تركزت بالفئة العمرية )
من مجموع  للنساء %23.5سنة فما فوق بالوسط البلدي إذ بلغت هذه النسبة  21نقطة للفئة العمرية  11.5أقصاه بــ 

  .من مجموع الرجال حاملي اإلعاقة للرجال %32.1والنساء حمالت اإلعاقة 
 

41 
حالة وبنسبة  24323بـ األشخاص متعددي اإلعاقةقة، تصدر حسب نوع اإلعاحاملي اإلعاقة توزيع يبين 

وال  %41.4فحاالت اإلعاقة البصرية بنسبة  %44.1 بنسبة الحركية، تليها حاالت اإلعاقة ملي اإلعاقةمن مجموع حا31.2%
سب حال تتجاوز الفوارق بين الجنسين في التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة  ،وعمومايختلف هذا املشهد باختالف األوساط. 

  نقطة كحد أقص ى.  4.3نوع اإلعاقة 
 

 4102توزيع حاملي اإلعاقة حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل : 12-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 27187 13580 13608 11065 5381 5685 16122 8199 7923 إعاقة بصرية

 10620 5147 5473 4710 2206 2504 5910 2941 2969 إعاقة سمعية

 29740 14163 15578 12815 5941 6874 16926 8222 8704 إعاقة حركية

 8269 3323 4946 3232 1275 1957 5037 2048 2989 التذكر والتركيز

 7682 3544 4138 3241 1476 1764 4441 2068 2374 إعاقة عضوية

 8438 3348 5090 3478 1384 2094 4960 1964 2996 التواصل

 42387 20816 21571 19045 9194 9852 23341 11622 11719 إعاقة متعددة

 134323 63920 70403 57586 26856 30730 76737 37064 39673 املجموع

 
 4102اإلعاقة حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل التوزيع النسبي لحاملي : 5-7رسم 
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مجال  فيخاصة رجال بعض الفجوات في توزيع النساء والبالنظر إلى الشرائح العمرية لحاملي اإلعاقة، تبرز و 
( سنة إذ فاقت نسبة توزيع النساء النسب املسجلة في صفوف 12-1( سنة و)51-15بصرية بالفئات العمرية )ال عاقةإل ا

  نقطة على التوالي. 2.1نقطة و 5.4الرجال بـ 
ي ت نسبهم فناهز الوسط البلدي حيث خاصة بتتعمق هذه الفجوات لهذا النوع من اإلعاقة لدى هذه الفئات العمرية و 

حاملي  بلغت نسبة الرجال قابلفي امل( سنة، 51-15( سنة و)12-1لكل من الفئة العمرية ) %44.2و %43.1النساء  صفوف
 في نفس الفئات العمرية على التوالي بالوسط البلدي. %13.5و %13.1اإلعاقة البصرية 

 
  4102توزيع حاملي اإلعاقة حسب الوسط والفئة العمرية ونوع اإلعاقة خالل : 13-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 1965 944 1021 781 361 420 1184 583 601 إعاقة بصرية

 712 314 397 319 132 187 392 182 211 إعاقة سمعية

 1271 551 720 624 276 348 646 275 371 إعاقة حركية

 731 286 445 236 94 142 495 192 303 التذكر والتركيز

 665 271 394 288 100 188 377 171 207 إعاقة عضوية

 1345 532 813 527 219 308 818 313 505 التواصل

 3564 1503 2061 1464 643 821 2100 860 1240 إعاقة متعددة

 10252 4402 5850 4239 1827 2413 6013 2575 3438 املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 12058 6073 5985 4408 2184 2224 7650 3889 3761 إعاقة بصرية

 4803 2295 2507 2052 975 1078 2750 1321 1429 إعاقة سمعية

 14195 5773 8422 5997 2466 3531 8198 3307 4891 إعاقة حركية

 5767 2127 3640 2298 843 1455 3469 1284 2185 التذكر والتركيز

 4217 1810 2408 1747 764 984 2470 1046 1424 إعاقة عضوية

 6071 2376 3695 2472 964 1509 3599 1412 2187 التواصل

 18512 8083 10428 7798 3458 4341 10713 4626 6087 إعاقة متعددة

 65622 28537 37085 26774 11653 15121 38849 16885 21964 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 13164 6562 6602 5876 2835 3041 7288 3727 3561 إعاقة بصرية

 5106 2537 2568 2339 1099 1240 2767 1438 1329 إعاقة سمعية

 14275 7839 6436 6194 3199 2995 8081 4640 3442 إعاقة حركية

 1771 910 861 698 337 360 1074 573 501 التذكر والتركيز

 2799 1463 1336 1205 612 593 1594 851 743 إعاقة عضوية

 1022 441 581 479 202 277 543 239 304 التواصل

 20311 11229 9082 9783 5093 4690 10528 6136 4392 إعاقة متعددة

 58448 30981 27467 26573 13377 13196 31875 17604 14271 املجموع
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  4102التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة حسب الوسط والفئة العمرية ونوع اإلعاقة خالل : 14-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
سنة( 02-1السكان )  

 %19,2 %21,5 %17,4 %18,4 %19,8 %17,4 %19,7 %22,6 %17,5 إعاقة بصرية

 %6,9 %7,1 %6,8 %7,5 %7,3 %7,7 %6,5 %7,1 %6,1 إعاقة سمعية

 %12,4 %12,5 %12,3 %14,7 %15,1 %14,4 %10,7 %10,7 %10,8 إعاقة حركية

 %7,1 %6,5 %7,6 %5,6 %5,2 %5,9 %8,2 %7,4 %8,8 التذكر والتركيز

 %6,5 %6,2 %6,7 %6,8 %5,5 %7,8 %6,3 %6,6 %6,0 إعاقة عضوية

 %13,1 %12,1 %13,9 %12,4 %12,0 %12,8 %13,6 %12,2 %14,7 التواصل

 %34,8 %34,2 %35,2 %34,5 %35,2 %34,0 %34,9 %33,4 %36,1 إعاقة متعددة

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

(سنة 11-01السكان )  

 %18,4 %21,3 %16,1 %16,5 %18,7 %14,7 %19,7 %23,0 %17,1 إعاقة بصرية

 %7,3 %8,0 %6,8 %7,7 %8,4 %7,1 %7,1 %7,8 %6,5 إعاقة سمعية

 %21,6 %20,2 %22,7 %22,4 %21,2 %23,4 %21,1 %19,6 %22,3 حركيةإعاقة 

 %8,8 %7,5 %9,8 %8,6 %7,2 %9,6 %8,9 %7,6 %9,9 التذكر والتركيز

 %6,4 %6,3 %6,5 %6,5 %6,6 %6,5 %6,4 %6,2 %6,5 إعاقة عضوية

 %9,3 %8,3 %10,0 %9,2 %8,3 %10,0 %9,3 %8,4 %10,0 التواصل

 %28,2 %28,3 %28,1 %29,1 %29,7 %28,7 %27,6 %27,4 %27,7 إعاقة متعددة

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

سنة فما فوق( 61السكان )  

 %22,5 %21,2 %24,0 %22,1 %21,2 %23,0 %22,9 %21,2 %25,0 إعاقة بصرية

 %8,7 %8,2 %9,4 %8,8 %8,2 %9,4 %8,7 %8,2 %9,3 إعاقة سمعية

 %24,4 %25,3 %23,4 %23,3 %23,9 %22,7 %25,4 %26,4 %24,1 إعاقة حركية

 %3,0 %2,9 %3,1 %2,6 %2,5 %2,7 %3,4 %3,3 %3,5 التذكر والتركيز

 %4,8 %4,7 %4,9 %4,5 %4,6 %4,5 %5,0 %4,8 %5,2 إعاقة عضوية

 %1,7 %1,4 %2,1 %1,8 %1,5 %2,1 %1,7 %1,4 %2,1 التواصل

 %34,8 %36,2 %33,1 %36,8 %38,1 %35,5 %33,0 %34,9 %30,8 إعاقة متعددة

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع
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كما . %21.2شخصا من حاملي اإلعاقة يمتلكون بطاقة إعاقة، أي بنسبة تغطية تناهز  22234تبين البيانات أّن 
، وكذلك لدى املسنين، %22.1سجلت نسب التغطية ببطاقات اإلعاقة انخفاظا باألوساط غير البلدية، حيث لم تتجاوز 

 .   %33.3حيث بلغت سوى 
 

عت الفجوة حيث ارتفوترتفع هذه النسبة في صفوف الرجال مقارنة بالنساء باختالف األوساط والفئات العمرية، 
 %52.1لدى النساء و %23.2طة من خالل تسجيل نسبة تغطية ببطاقات اإلعاقة ناهزت نق 11بين الجنسين إلى حدود 

 لدى الرجال. 
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 4102توزيع حاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 15-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 6259 2657 3602 2378 1048 1330 3881 1609 2272 سنة 1-02

 41044 16345 24699 15865 6195 9670 25179 10150 15029 سنة 01-11

 19370 9015 10354 7631 3247 4383 11739 5768 5971 سنة فما فوق  61

 66672 28017 38655 25874 10490 15383 40799 17527 23272 املجموع

 
 4102نسبة حاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط والفئة العمرية خالل : 6-7رسم 

 
من مالكي بطاقات اإلعاقة يشكون من إعاقات متعددة، يليهم األشخاص من حاملي  %33.2من جهةأخرى،  

ووفقا  .على التوالي من مجموع حاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة %15.1و %41.3اإلعاقة الحركية واإلعاقة البصرية بـ
أو  للرجال والنساء سواء بالويط البلدي لنوع اإلعاقة ألصحاب بطاقات اإلعاقة، ال توجد فوارق تذكر في التوزيع النسبي

 غير البلدي.  
 

 4102توزيع حاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل : 16-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 10083 4534 5549 3760 1639 2121 6323 2895 3428 إعاقة بصرية

 5128 2339 2789 2009 879 1130 3119 1460 1659 إعاقة سمعية

 14223 5894 8329 5564 2186 3378 8659 3708 4951 إعاقة حركية

 5187 1887 3300 1900 670 1230 3287 1217 2070 التذكر والتركيز

 3827 1558 2269 1471 589 882 2356 969 1387 إعاقة عضوية

 5716 2120 3596 2170 778 1392 3546 1342 2204 التواصل

 22508 9685 12823 9003 3751 5252 13505 5934 7571 إعاقة متعددة

 66672 28017 38655 25877 10492 15385 40795 17525 23270 املجموع
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 4102التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل : 17-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %15,1 %16,2 %14,4 %14,5 %15,6 %13,8 %15,5 %16,5 %14,7 إعاقة بصرية

 %7,7 %8,3 %7,2 %7,8 %8,4 %7,3 %7,6 %8,3 %7,1 إعاقة سمعية

 %21,3 %21,0 %21,5 %21,5 %20,8 %22,0 %21,2 %21,2 %21,3 إعاقة حركية

 %7,8 %6,7 %8,5 %7,3 %6,4 %8,0 %8,1 %6,9 %8,9 التذكر والتركيز

 %5,7 %5,6 %5,9 %5,7 %5,6 %5,7 %5,8 %5,5 %6,0 إعاقة عضوية

 %8,6 %7,6 %9,3 %8,4 %7,4 %9,0 %8,7 %7,7 %9,5 التواصل

 %33,8 %34,6 %33,2 %34,8 %35,8 %34,1 %33,1 %33,9 %32,5 إعاقة متعددة

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
اوت حسب نوع تتفأثبتت النتائج أّن نسبة التغطية ببطاقات اإلعاقة في صفوف حاملي اإلعاقة في نفس السياق، 

 %33.1في صفوف األشخاص الذين يشكون من إعاقة في التواصل، في حين أن  %23.2اإلعاقة حيث بلغت هذه النسبة 
 مرتفعة لدى الرجال مقارنةإمتالك بطاقة إعاقة  فقط من حاملي اإلعاقة البصرية يمتلكون بطاقة إعاقة. وتبقى نسب

وخاصة بين حاملي اإلعاقات املتعددة والحركية أين بلغت نسبة التغطية  قات،مختلف األوساط وأنواع اإلعا بالنساء بين
 في صفوف النساء.  %21.3و %22.2مقابل  %53.2و %51.2في صفوف الرجال على التوالي 

 
 4102نسبة حاملي اإلعاقة املالكين لبطاقة إعاقة حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل : 18-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %37,1 %33,4 %40,8 %34,0 %30,5 %37,4 %39,3 %35,4 %43,3 إعاقة بصرية

 %48,2 %45,3 %50,8 %42,5 %39,8 %45,0 %52,6 %49,5 %55,8 إعاقة سمعية

 %47,9 %41,7 %53,6 %43,5 %36,8 %49,3 %51,2 %45,1 %57,0 إعاقة حركية

 %62,5 %56,5 %66,5 %58,3 %52,1 %62,4 %65,1 %59,2 %69,2 التذكر والتركيز

 %49,6 %43,8 %54,5 %45,2 %39,8 %49,7 %52,8 %46,7 %58,1 إعاقة عضوية

 %67,4 %62,9 %70,3 %61,8 %55,8 %65,7 %71,4 %67,9 %73,6 التواصل

 %53,2 %46,6 %59,6 %47,4 %40,9 %53,4 %58,0 %51,2 %64,8 إعاقة متعددة

 %49,6 %43,8 %54,9 %44,9 %39,1 %50,0 %53,2 %47,3 %58,7 املجموع
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ترتفع نسب التحاق حاملي اإلعاقة بمقاعد الدراس ي باختالف فئاتهم العمرية خاصة بالوسط البلدي. في املقابل، 
( سنة بإقبال الفتيات على مقاعد الدراسة مقارنة 42-15خاصة بالفئة العمرية )برزت بعض الفجوات بين الجنسين 

 فقط لدى الفتيان.    %13.2مقابل  %42.2بالفتيان، حيث بلغت نسب التمدرس في صفوفهن 
 

  4102خالل  الفئة العمريةنسبة التمدرس لحاملي اإلعاقة حسب الوسط و : 19-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 %34,0 %31,9 %35,7 %22,1 %21,3 %22,7 %43,0 %39,8 %45,5 سنوات 1-5

 %54,6 %55,0 %54,3 %48,1 %47,4 %48,7 %59,1 %60,3 %58,2 سنة 6-02

 %21,1 %26,4 %17,4 %15,0 %19,5 %11,9 %25,4 %31,1 %21,3 سنة 01-42
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بالرجوع إلى نوع اإلعاقة، تختلف نسب التمدرس بين الجنسين وفقا للفئة العمرية املعنية. حيث تمركزت  
الذين يشكون من صعوبات في لدى حاملي اإلعاقة البصرية و بالوسط غير البلدي ( سنوات 5-3الفجوات بالفئة العمرية )

في  %42.2و %25.2مقابل  %11.1و %43.3التوالي  التمدرس في صفوف الفتيات علىنسبة بلغت التذكر والتركيز، إذ 
  صفوف الفتيان. 

( سنة، برزت الفوارق في نسب التمدرس بين الجنسين خاصة بالوسط البلدي لدى 12-2بالنسبة للفئة العمرية ) 
 3.2ط ونقا 2حاملي اإلعاقة السمعية والعضوية، حيث فاقت نسب التمدرس لدى الفتيان النسب املسجلة لدى الفتيات بـ

 نقاط على التوالي.  
بالوسط غير البلدي  ( سنة42-15ات من الفئة العمرية )يمن جهة أخرى، ترتفع نسب التمدرس في صفوف الفت

  .%43.5، في حين لم تبلغ هذه النسبة في صفوف الفتيان سوى %21.2والحامالت إلعاقة بصرية لتناهز 
 

  4102حسب الوسط ونوعية اإلعاقة خالل  لحاملي اإلعاقةنسبة التمدرس : 20-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان
 ( سنوات1-1)

 %53,6 %49,6 %58,3 %36,8 %27,7 %45,8 %65,2 %62,8 %68,3 إعاقة بصرية

 %42,1 %39,7 %44,6 %29,3 %21,4 %36,7 %52,0 %52,5 %51,4 إعاقة سمعية

 %27,8 %27,6 %27,9 %21,7 %24,1 %19,7 %33,9 %31,4 %35,7 إعاقة حركية

 %46,4 %43,8 %48,6 %21,7 %11,1 %28,6 %58,7 %56,5 %60,9 التذكر والتركيز

 %33,9 %38,2 %30,6 %17,2 %26,3 %12,8 %47,8 %44,4 %51,5 إعاقة عضوية

 %35,6 %35,1 %35,8 %25,2 %28,9 %23,5 %43,5 %39,1 %46,2 التواصل

 %26,1 %20,8 %30,3 %15,3 %15,7 %14,9 %33,6 %25,2 %39,3 إعاقة متعددة

 %34,0 %31,9 %35,7 %22,1 %21,3 %22,7 %43,0 %39,8 %45,5 املجموع

 ( سنة6-02) 
 %90,1 %91,8 %88,5 %83,9 %86,9 %81,3 %94,0 %94,8 %93,3 إعاقة بصرية

 %68,2 %64,5 %71,0 %60,6 %56,4 %63,3 %74,5 %70,1 %78,1 إعاقة سمعية

 %61,6 %59,9 %62,9 %55,2 %55,3 %55,1 %67,7 %64,5 %70,0 إعاقة حركية

 %53,8 %53,0 %54,3 %42,2 %42,2 %42,1 %59,3 %58,5 %59,8 التذكر والتركيز

 %60,6 %56,7 %63,1 %55,2 %50,7 %57,6 %64,6 %60,4 %67,8 إعاقة عضوية

 %42,0 %40,2 %43,3 %34,9 %32,5 %37,0 %46,2 %45,5 %46,7 التواصل

 %31,5 %30,8 %32,0 %26,1 %23,0 %28,4 %35,3 %36,6 %34,4 إعاقة متعددة

 %54,6 %55,0 %54,3 %48,1 %47,4 %48,7 %59,1 %60,3 %58,2 املجموع

 ( سنة01-42) 
 %50,7 %60,6 %40,6 %38,1 %49,6 %27,5 %58,1 %66,5 %49,0 إعاقة بصرية

 %25,0 %27,5 %23,1 %19,7 %22,4 %17,5 %28,8 %31,6 %26,8 إعاقة سمعية

 %19,2 %23,4 %16,8 %13,6 %15,0 %12,8 %23,9 %30,4 %20,2 إعاقة حركية

 %11,4 %12,9 %10,6 %5,3 %9,3 %3,1 %15,7 %15,4 %15,9 التذكر والتركيز

 %18,6 %22,8 %16,0 %16,6 %18,3 %15,6 %20,1 %26,4 %16,4 إعاقة عضوية

 %11,3 %12,9 %10,3 %7,7 %8,3 %7,3 %13,7 %16,0 %12,3 التواصل

 %10,1 %10,8 %9,5 %7,4 %8,3 %6,8 %12,0 %12,7 %11,5 إعاقة متعددة

 %21,1 %26,4 %17,4 %15,0 %19,5 %11,9 %25,4 %31,1 %21,3 املجموع
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من املعاقين من جملة  باملئة 1على أن تلتزم املؤسسات العمومية بإنتداب  تونسسّن قانون التشغيل في ي  
كون اإلعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه وأاّل ت اإلنتدابات

 .وإذا لم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للعملاملؤهالت الالزمة للقيام به 
 

 4102سنة فما فوق( النشطين حسب الوسط خالل  01التوزيع النسبي لحاملي اإلعاقة ): 21-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %81,5 %74,0 %83,7 %82,6 %74,4 %84,4 %80,8 %73,9 %83,2 املشتغلين

 %18,5 %26,0 %16,3 %17,4 %25,6 %15,6 %19,2 %26,1 %16,8 العاطلين

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 املجموع

 
من حاملي اإلعاقة النشطين هم مساهمون في القوى العاملة للبالد،  %21.5وقد بينت البيانات في هذا الصدد أّن 

عتبر النساء حامالت . في املقابل، ت  %13.2خاصة بالوسط غير البلدي أين تنخفض نسبة بطالة حاملي اإلعاقة لتناهز 
تقرت في صفوف ، بينما اس%42.1اجا في سوق الشغل من الرجال حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهن اإلعاقة أقل إدم
 . %12.3الرجال في حدود 

 
 4102سنة فما فوق( حسب الوسط خالل  01نسبة البطالة لحاملي اإلعاقة ): 7-7رسم 

 
األشخاص الذين يشكون من صعوبات في لبطالة خاصة في صفوف العامة ل ترتفع النسبوفقا لنوع اإلعاقة، 

 %42.3و %42.5اإلعاقات املتعددة حيث بلغت نسبة البطالة على التوالي  العضوية وحامليحاملي اإلعاقة التركيز و 
البصرية السمعية و إلعاقة لي احام خاصة لدى الجنسين وتبرز املعطيات وجود فجوات جلية في نسب البطالة بين. %41.2و

لدى  %11.1لدى النساء مقابل  %42.1طة )نق 12بالوسط غير البلدي أين تبلغ الفجوة بين النساء والرجال على التوالي 
   لدى الرجال(. %12.2لدى النساء مقابل  %31.1نقطة ) 15.3الرجال( و
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 4102سنة فما فوق( املشتغلين حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل  01نسبة حاملي اإلعاقة ): 22-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %82,0 %73,1 %85,5 %82,1 %69,9 %85,2 %82,0 %74,1 %85,7 إعاقة بصرية

 %86,7 %78,5 %89,1 %86,2 %73,1 %89,1 %87,0 %81,1 %89,1 إعاقة سمعية

 %82,2 %76,3 %83,5 %83,1 %77,9 %84,2 %81,5 %75,4 %83,1 إعاقة حركية

 %75,5 %70,9 %76,5 %80,2 %77,6 %80,7 %72,4 %67,5 %73,6 التذكر والتركيز

 %75,7 %71,7 %76,7 %75,5 %73,2 %76,0 %75,8 %70,8 %77,1 إعاقة عضوية

 %80,1 %70,9 %82,1 %81,5 %72,2 %83,4 %78,8 %69,9 %80,9 التواصل

 %79,6 %72,1 %81,9 %83,0 %78,3 %84,2 %77,1 %68,5 %80,1 إعاقة متعددة

 %81,5 %74,0 %83,7 %82,6 %74,4 %84,4 %80,8 %73,9 %83,2 املجموع

 
 4102سنة فما فوق( املعطلين حسب الوسط ونوع اإلعاقة خالل  01نسبة حاملي اإلعاقة ): 23-7جدول 

 
بلديغير وسط  وسط بلدي  املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %18,0 %26,9 %14,5 %17,9 %30,1 %14,8 %18,0 %25,9 %14,3 إعاقة بصرية

 %13,3 %21,5 %10,9 %13,8 %26,9 %10,9 %13,0 %18,9 %10,9 إعاقة سمعية

 %17,8 %23,7 %16,5 %16,9 %22,1 %15,8 %18,5 %24,6 %16,9 إعاقة حركية

 %24,5 %29,1 %23,5 %19,8 %22,4 %19,3 %27,6 %32,5 %26,4 التذكر والتركيز

 %24,3 %28,3 %23,3 %24,5 %26,8 %24,0 %24,2 %29,2 %22,9 إعاقة عضوية

 %19,9 %29,1 %17,9 %18,5 %27,8 %16,6 %21,2 %30,1 %19,1 التواصل

 %20,4 %27,9 %18,1 %17,0 %21,7 %15,8 %22,9 %31,5 %19,9 إعاقة متعددة

 %18,5 %26,0 %16,3 %17,4 %25,6 %15,6 %19,2 %26,1 %16,8 املجموع
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3  
 تترتب عليها زيادة في األعباءسنة فما فوق( من الفئات الهشة التي تحتاج إلى عناية خاصة  21يعتبر املسنين )

املسيرة االجتماعية العمرية توج هذه املرحلة وت   الصحية والعديد من التحديات األخرى.قتصدية و االجتماعية و اال 
عوامل لتيجة نهي  يواجهها املسنالصحية التي  ياتلاشكاإل  من ذلك فإن عديدواالقتصادية التي عاشها الفرد طيلة حياته، 

ظم الغذائية غير الصحيةطار التي تنشأ في مرحلة املراهقةاالخت  .، مثل التدخين وأنماط الحياة التي يطبعها الخمول والن 
  .النساء نسبة متنامية من مجموع املسنين، ألّنهن يعّمرن أكثر من الرجالتمثل  وعادة ما

 
 4102-4112سنة فما فوق( حسب الوسط خالل  61تطور عدد املسنين ): 24-7جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 815341 417393 397948 573393 290686 282707 وسط بلدي

 434299 219997 214302 367464 175515 191949 وسط غير بلدي

 1249640 637390 612250 940857 466201 474656 املجموع

 
ليبلغ  %33بنسبة  4112-4112خالل ، تطور عدد املسنين تحسن ظروف العيشنتيجة للتطورات الديمغرافية و و 

من  %21.2سوى  4112منهم بعد أن كّن يمثلن سنة  %51.1املسنات  ، يمثل4112ألف مسن خالل سنة  1451حوالي 
 املسنين باألوساط البلدية كثافة تي املقابل تواصلف .يعّمرن أكثر من الرجالأصبحن أّنهن مجموع املسنين وذلك بحكم 

ن خالل سنة من مجموع املسني %21.1لتبلغ نسبة املسنين باألوساط البلدية  4112-4112رغم انخفاض حدتها خالل 
  .4112في سنة  %25.4بعد أن كانت في حدود  4112

 
 4102-4112حسب الوسط خالل املسنين عالة تطور نسبة إ: 25-7جدول 

 
2004 2014 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %16,8 %17,0 %16,6 %13,6 %13,8 %13,4 وسط بلدي

 %19,7 %19,5 %19,9 %17,5 %16,1 %19,0 وسط غير بلدي

 %17,7 %17,8 %17,6 %14,9 %14,6 %15,2 املجموع

 
، دون تسجيل أي فجوات تذكر بين 4112-4112من جهة أخرى تطورت كذلك نسبة إعالة املسنين خالل 

سبة تدني ن بلدي علىفي املقابل حافظ الوسط ال .4112سنة  %12.1مقابل  4112سنة  %13.3الجنسين، حيث بلغت 
   .4112خالل نة  %11.3و %12.2لتناهز على التوالي  إعالة املسنين به مقارنة بالوسط غير البلدي

 
31  

من  %23.1تبعا للثقافة االجتماعي واألعراف السائدة في مجتمعنا، ترتفع نسب النساء املسنات األرامل إلى حدود 
وتبرز  من الرجال املسنين الذين لم يتزوجوا من جديد بعد وفاة زوجاتهم. %2.1سوى  مجموع املسنات، في حين ال نجد

ظاهرة عزوف املرأة على الزواج من جديد بعد فقدانها لزوجها خاصة بالوسط البلدي حيث تبلغ نسبة املسنات األرامل 
 من مجموع املسنات. 22.1%
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  61املسنين )توزيع : 26-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 31222 12131 12215 11321 5234 2111 41225 11211 1122 أعزب

 222312 333311 555112 341253 145233 115122 523321 413113 351242 متزوج

 12213 13411 5313 3311 4312 1135 12212 11212 2344 مطلق

 311325 433212 32151 11225 22334 13133 411311 123224 43212 أرمل

 1421232 233325 214451 232412 411113 412311 215324 213314 313151 املجموع

 
على األقل من الرجال املسنين هم متزوجين )باختالف األوساط(، في حين تناهز نسبة  %11بالتوازي، نجد أّن  

 بالوسط البلدي. %21.2بالوسط غير البلدي و %53.1النساء املسنات املتزوجات 
 

   4102سنة فما فوق( حسب الوسط والحالة املدنية خالل  61التوزيع النسبي للمسنين ): 8-7رسم 

 
34 

باعتبار املصاريف اإلضافية التي يتكبدها الفرد خالل هذه الفترة العمرية، يؤثر الوضع االقتصادي للمسن على  
ويتأثر الوضع االقتصادي للمسن بدرجة نشاطه مسار حياته العامة وجودتها وتمكينه من مقومات العيش الكريم. 

 %52.5وقد بينت نتائج التعداد أّن فترة العمرية ومدى اندماجه بمنظومات التغطيات االجتماعية. االقتصادي قبل هذه ال
ال يتمتعون بأية جراية وخاص بالوسط غير البلدي أين  %33.1وأّن  4112خالل  يتمتعون بجراية تقاعدفقط من املسنين 

  من مجموع مسنين الوسط غير البلدي.  %51.1ترتفع نسهم إلى حدود 
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط ومصدر الدخل خالل  61توزيع املسنين ): 27-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 706416 273721 432695 182832 65757 117075 523584 207964 315620 جراية تقاعد

 44807 20074 24733 15875 7242 8633 28932 12832 16100 دخل قار آخر

 27538 16028 11510 11971 6185 5786 15567 9843 5724 مساعدات اجتماعية

 6616 3282 3334 2058 939 1119 4558 2343 2215 مصادر أخرى 

 463763 323957 139806 221475 139814 81661 242288 184143 58145 ال ينتفع بأية جراية

 482 320 162 81 54 27 401 266 135 غير مصرح به

 1249622 637382 612240 434292 219991 214301 815330 417391 397939 املجموع

 
من النساء املسنات من عدم انتفاعهن بأية جراية، مقابل  %51.2ورغم تطور عددهن مقارنة بالرجال، تشك  

نقطة أين تبلغ نسبة  41.5بين الجنسين بالوسط البلدي لحدود من الرجال املسنين. وتتعمق هذه الفجوة فقط  44.2%
( %31.3بالتوازي، يتمتع أغلب الرجال ) .%12.2و %22.1املسنات واملسنين الذين ال ينتفعون بأية جراية على التوالي 

  من النساء املسنات بها.  %24.1ينتفع سوى بجراية تقاعد فيما ال 
 

 4102سنة فما فوق( حسب الوسط ومصدر الدخل خالل  61التوزيع النسبي للمسنين ): 9-7رسم 

 
33 

 %43.5منهم من النساء( هم في كفالة أحد األقارب، أي ما يناهز  %32.2ألف مسن ) 413بينت النتائج أّن حوالي 
 بالوسط البلدي.  %44.3مقابل  %42.1وترتفع نسب كفالة املسنين باألوساط غير البلدية لتناهز  . من مجموع املسنين
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جراية تقاعد دخل قار آخر مساعدات اجتماعية مصادر أخرى  ال ينتفع بأية جراية
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 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والوضعية العائلية خالل  61توزيع املسنين ): 28-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 293397 218155 75242 108047 78040 30007 185350 140115 45235 في كفالة أحد األقارب

 955759 418921 536838 326169 141909 184260 629590 277012 352578 ليس في كفالة أحد األقارب

 478 315 163 81 54 27 397 261 136 غير مصرح به

 1249634 637391 612243 434297 220003 214294 815337 417388 397949 املجموع

 
في املقابل، بين التوزيع النسبي للنساء املسنات والرجال املسنين انتشار ظاهرة كفالة النساء املسنات مقارنة  

فقط من الرجال املسنين هم في  %14.3بينما  %32.4بالرجال في مختلف األوساط، حيث بلغت نسبة املسنات املكفوالت 
 كفالة أحد األقارب.

 
 4102سنة فما فوق( حسب الوسط والوضعية العائلية خالل  61التوزيع النسبي للمسنين ): 10-7رسم 

 

 
331

ألف رجل مسن.  35ألف مسنة، بينما تّم التكفل بـ 412حوالي من قبل أحد األقارب بلغ عدد املسنات املكفوالت  
من مجموع املسنين، كانت النسبة األكبر للنساء حيث تّم التكفل  %43.5لمسنين املكفولين العامة لنسبة الوقد ناهزت 

 من مجموع الرجال املسنين.  %14.3املكفولين الرجال تتجاوز نسبة في حين لم  منهن %32.4بـ
 

 4102سنة فما فوق( املكفولين حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61نسبة املسنين ): 29-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %17,8 %27,3 %8,4 %18,8 %28,2 %8,7 %17,3 %26,9 %8,2 سنة 61-62

 %19,8 %29,7 %9,2 %20,9 %30,9 %9,9 %19,3 %29,1 %8,9 سنة  61-61

 %23,2 %34,2 %11,5 %23,8 %34,8 %12,7 %22,8 %33,8 %10,8 سنة 71-72

 %27,9 %40,1 %14,8 %28,1 %40,6 %15,9 %27,7 %39,9 %14,1 سنة 71-71

 %36,6 %49,0 %23,4 %36,8 %49,4 %25,2 %36,5 %48,7 %22,0 سنة فما فوق  31

 %23,5 %34,2 %12,3 %24,9 %35,5 %14,0 %22,7 %33,6 %11,4 املجموع
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في كفالة أحد األقارب ليس في كفالة أحد األقارب
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مقارنة بالرجل  والتداباملرأة املسنة هو أكثر التكفل  هوبينت النتائج باختالف األوساط والفئات العمرية للمسن، أنّ 
  في مختلف األوساط والفئات العمرية للمسن. نقطة 41فل بين الجنسين كرق في نسب التجاوز الفاملسن، حيث 

 
 4102سنة فما فوق( املكفولين من قبل أحد األقارب حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61توزيع املسنين ): 30-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 72755 55615 17140 24078 18784 5294 48677 36831 11846 سنة 61-62

 51960 40315 11645 17464 13467 3997 34496 26848 7648 سنة  61-61

 48872 37035 11837 18001 13227 4774 30871 23808 7063 سنة 71-72

 47437 35166 12271 18583 13292 5291 28854 21874 6980 سنة 71-71

 72373 50024 22349 29921 19270 10651 42452 30754 11698 سنة فما فوق  31

 293397 218155 75242 108047 78040 30007 185350 140115 45235 املجموع

 
، وجود فجوات بين الجنسين بالرجوع إلى التوزيع النسبي حسب الشرائح العمرية، حيث بلغت وأفادت املعطيات

من مجموع الرجال املكفولين، بينما مثلت نسبة  %41.3سنة  21املسنين املكفولين الذين تفوق أعمارهم نسبة الرجال 
كما تبين البيانات أّن أغلب الرجال املكفولين بالوسط غير البلدي . %44.1املسنات املكفوالت بهذه الشريحة العمرية 

بالوسط غير البلدي(، في املقابل ال تمثل مسنات الوسط من مجموع الرجال املكفولين  %35.5سنة ) 21تتجاوز أعمارهم 
  .%42.3غير البلدي املكفوالت سوى 

 
 4102سنة فما فوق( املكفولين من قبل أحد األقارب حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61التوزيع النسبي للمسنين ): 11-7رسم 

 

334
ألف رجل  533ألف مسنة، بينما تّم التكفل بـ 211املكفوالت من قبل أحد األقارب حوالي غير بلغ عدد املسنات 

حيث  للرجالمن مجموع املسنين، كانت النسبة األكبر  %32.5املكفولين غير مسن. وقد ناهزت النسبة العامة للمسنين 
نساء من مجموع ال %25.3 ملكفوالتا النساء غيرنسبة  ناهزت في حينم دون كفالة أي أحد من األقارب، منه %23.3يعيش 

 . املسنات
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 4102سنة فما فوق( غير املكفولين من قبل أحد األقارب حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61نسبة املسنين ): 31-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 %82,2 %72,7 %91,6 %81,1 %71,8 %91,3 %82,6 %73,1 %91,7 سنة 61-62

 %80,1 %70,2 %90,8 %79,1 %69,0 %90,1 %80,6 %70,8 %91,1 سنة  61-61

 %76,8 %65,8 %88,4 %76,1 %65,2 %87,2 %77,2 %66,1 %89,1 سنة 71-72

 %72,1 %59,8 %85,1 %71,9 %59,4 %84,1 %72,3 %60,1 %85,8 سنة 71-71

 %63,3 %51,0 %76,6 %63,2 %50,6 %74,8 %63,4 %51,2 %78,0 سنة فما فوق  31

 %76,5 %65,7 %87,7 %75,1 %64,5 %86,0 %77,2 %66,4 %88,6 املجموع

 
السن،  في مختلف األوساط وخاصة مع التقدم في بين الجنسينكبيرة نسب املسنين غير املكفولين فجوات  أبرزتو 

 م االقتصادي )وجود مصدرهمن جهة، ووضعي املسنون بحكم وضعهم االجتماعي )أغلبهم متزوجين(ل االرجال يلجؤ حيث 
  نقيض املرأة.بدخل( من جهة أخرى، إلى أحد األقرب للتكفل بهم 

 
 4102سنة فما فوق( غير املكفولين من قبل أحد األقارب حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61)توزيع املسنين : 32-7جدول 

 
 املجموع بلديغير وسط  وسط بلدي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال
 335779 147930 187849 103659 47912 55747 232120 100018 132102 سنة 61-62

 210052 95280 114772 66253 30034 36219 143799 65246 78553 سنة  61-61

 162014 71298 90716 57478 24793 32685 104536 46505 58031 سنة 71-72

 122792 52375 70417 47470 19423 28047 75322 32952 42370 سنة 71-71

 125122 52038 73084 51309 19747 31562 73813 32291 41522 سنة فما فوق  31

 955759 418921 536838 326169 141909 184260 629590 277012 352578 املجموع

 
تقارب في التوزيع النسبي للمسنين غير املكفولين حسب الفئات العمرية أفادت املعطيات وجود من جهتنا، 

غير البلدي،  العمرية بالوسطبالنسبة للجنسين على حد سواء، باستثناء بعض الفجوات الصغيرة املسجلة ببعض الفئات 
 %33.2سنة فما فوق على التوالي  21( سنة والفئة العمرية 22-21حيث بلغت نسبة النساء غير املكفوالت بالفئة العمرية )

من مجموع الرجال  %13.1و %31.3بلغت نسب الرجال لنفس هذه الفئات العمرية  من مجموع املسنات في حين %13.1و
    املسنين.

 4102سنة فما فوق( غير املكفولين من قبل أحد األقارب حسب الوسط والفئة العمرية خالل  61التوزيع النسبي للمسنين ): 12-7رسم 
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1 
 

 سرعدد رؤساء األ  سنة فما فوق( 15) عدد املطلقين سنة فما فوق( 15) عدد املرملين سنة فما فوق( 15) عدد املتزوجين سنة فما فوق( 15) عدد العزاب عدد السكان

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 267297 47180 220117 18571 13005 5566 50254 43697 6557 456797 229245 227552 311968 136556 175412 1056246 528102 528144 تونس

 140483 16731 123752 6521 4706 1815 18465 16213 2252 262475 132100 130375 151912 65305 86607 576087 284152 291935 أريانة

 156423 19869 136554 7175 5219 1956 22623 19847 2776 284865 143719 141146 169572 74890 94682 631842 315099 316743 بن عروس

 92791 11423 81368 3365 2379 986 14694 12843 1851 167327 84335 82992 107420 46095 61325 379518 187658 191860 منوبة

 197388 27512 169876 6551 4787 1764 31257 28331 2926 354098 178311 175787 204502 84981 119521 787917 389233 398684 نابل

 42121 5102 37019 1123 833 290 6097 5361 736 77296 39148 38148 47837 21861 25976 176946 88886 88060 زغوان

 133489 17681 115808 4114 3008 1106 24530 21555 2975 257743 130021 127722 146903 62184 84719 568221 281583 286638 بنزرت

 75579 10362 65217 1962 1350 612 14432 12427 2005 138193 69993 68200 80328 35032 45296 303029 151649 151380 باجة

 101657 18561 83096 2557 1866 691 18789 16356 2433 178467 92228 86239 112010 51471 60539 401475 205013 196462 جندوبة

 63089 10797 52292 2411 1695 716 13132 11554 1578 107123 54222 52901 67896 29708 38188 243156 122547 120609 الكاف

 54247 8742 45505 1471 1066 405 10363 9164 1199 98016 50159 47857 57853 26520 31333 223087 113433 109654 سليانة

 165588 26097 139491 7771 5882 1889 23936 21615 2321 285834 144309 141525 188044 82800 105244 674813 336013 338800 سوسة

 128622 19942 108680 4661 3513 1148 18722 16983 1739 229038 116173 112865 150827 67723 83104 548830 274614 274216 املنستير

 94072 17453 76619 2850 2203 647 16278 14860 1418 168150 87643 80507 110653 51887 58766 410817 211014 199803 املهدية

 233071 27385 205686 7907 5958 1949 33460 30336 3124 437207 220173 217034 246097 106806 139291 955422 474721 480701 صفاقس

 127398 19182 108216 4169 3101 1068 22022 19538 2484 233417 119906 113511 154486 72516 81970 570435 290249 280186 القيروان

 93949 12663 81286 4045 3139 906 14922 13215 1707 167719 85241 82478 131375 60778 70597 439243 221229 218014 القصرين

 92624 10764 81860 2869 2237 632 13361 11876 1485 168124 84941 83183 135580 63369 72211 429915 215239 214676 سيدي بوزيد

 83737 11275 72462 2920 2359 561 13391 12175 1216 152983 77749 75234 113800 54092 59708 374302 190581 183721 قابس

 111470 15468 96002 4017 3200 817 17115 15376 1739 201233 102250 98983 135749 65550 70199 479517 245270 234247 مدنين

 30682 5231 25451 1187 994 193 5404 4925 479 57468 29958 27510 48086 24471 23615 149452 78548 70904 تطاوين

 76616 11134 65482 3760 2861 899 11855 10550 1305 135834 67909 67925 104367 49458 54909 337330 170912 166418 قفصة

 25357 4132 21225 1150 886 264 4550 4073 477 42329 21129 21200 32126 15045 17081 107914 54859 53055 توزر

 34029 4675 29354 1586 1276 310 5679 5212 467 60837 30116 30721 50158 23803 26355 156959 79618 77341 قبلي

 2621779 379361 2242418 104713 77523 27190 425331 378082 47249 4722573 2390978 2331595 3059549 1372901 1686648 10982473 5510222 5472251 املجموع
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 4102: نسبة النساء املتزوجات من بين املتزوجين خالل 1  خارطة 4102: نسبة النساء العزباوات من بين العزاب خالل 2  خارطة 4102: نسبة النساء من بين السكان خالل 3  خارطة
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: نسبة النساء رئيسات األسر من بين رؤساء األسر خالل 4خارطة  4102: نسبة النساء املطلقات من بين املطلقين خالل 5خارطة  4102: نسبة النساء األرامل من بين املرملين خالل 6خارطة 

4102 
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 نسبة األمية عدد األميين (مستوى عالي) نسبة السكان (مستوى عالي) السكانعدد  سنة( 12-2نسبة التمدرس ) سنوات( 5-3نسبة التمدرس )

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان

 %11,2 %15,7 %6,6 101261 71470 29791 %19,8 %19,4 %20,1 178550 88335 90215 %98,2 %98,5 %97,9 %72,9 %73,0 %72,9 تونس

 %11,3 %15,4 %7,3 53950 36422 17528 %22,2 %22,1 %22,3 106292 52489 53803 %98,2 %98,5 %97,9 %73,6 %73,5 %73,6 أريانة

 %10,3 %14,5 %6,0 54304 38413 15891 %17,9 %17,9 %17,9 94270 47322 46948 %98,0 %98,2 %97,8 %68,9 %68,5 %69,3 بن عروس

 %16,7 %22,5 %11,0 53050 35484 17566 %11,5 %12,3 %10,8 36647 19390 17257 %98,0 %98,3 %97,8 %66,6 %66,2 %67,0 منوبة

 %15,7 %20,7 %10,8 102557 67096 35461 %10,7 %11,2 %10,3 70205 36191 34014 %96,7 %97,2 %96,3 %60,1 %60,2 %60,1 نابل

 %26,9 %34,7 %18,8 38974 25473 13501 %7,8 %7,8 %7,8 11338 5757 5581 %95,1 %95,5 %94,7 %43,7 %43,7 %43,8 زغوان

 %20,5 %25,7 %15,3 97203 60830 36373 %9,2 %9,6 %8,8 43606 22749 20857 %96,7 %97,0 %96,4 %53,9 %54,4 %53,5 بنزرت

 %29,3 %36,9 %21,5 75077 47703 27374 %7,7 %8,2 %7,2 19879 10657 9222 %96,2 %96,6 %95,9 %48,7 %48,2 %49,2 باجة

 %33,0 %41,8 %23,5 112667 73731 38936 %7,2 %7,5 %6,9 24689 13201 11488 %93,9 %93,9 %94,0 %41,1 %40,9 %41,2 جندوبة

 %26,4 %35,2 %17,3 54800 37146 17654 %8,8 %9,3 %8,3 18244 9780 8464 %96,1 %96,6 %95,7 %51,5 %51,3 %51,7 الكاف

 %32,1 %41,6 %22,1 59457 39594 19863 %7,3 %7,3 %7,2 13457 6966 6491 %95,1 %95,3 %95,0 %41,4 %40,9 %41,9 سليانة

 %13,6 %18,8 %8,4 75519 52224 23295 %14,3 %14,5 %14,0 79291 40466 38825 %96,5 %96,7 %96,3 %65,1 %65,0 %65,3 سوسة

 %11,7 %16,1 %7,1 52192 36373 15819 %12,8 %13,4 %12,2 57189 30096 27093 %96,4 %97,4 %95,6 %64,6 %64,5 %64,8 املنستير

 %22,2 %30,5 %13,2 73590 52680 20910 %7,9 %7,7 %8,2 26330 13261 13069 %94,9 %94,9 %94,9 %42,5 %42,6 %42,4 املهدية

 %17,1 %23,3 %10,8 135182 92428 42754 %12,5 %12,2 %12,8 99202 48412 50790 %95,4 %95,6 %95,2 %49,0 %48,3 %49,7 صفاقس

 %35,0 %44,2 %25,3 161462 104925 56537 %6,0 %5,8 %6,2 27674 13853 13821 %92,7 %92,6 %92,8 %37,4 %37,3 %37,4 القيروان

 %32,7 %41,6 %23,4 116279 75270 41009 %7,0 %6,5 %7,5 24891 11833 13058 %90,1 %89,4 %90,7 %27,6 %28,0 %27,3 القصرين

 %30,0 %39,7 %20,2 106059 70788 35271 %7,9 %7,4 %8,3 27804 13226 14578 %91,7 %91,9 %91,5 %36,1 %36,0 %36,2 سيدي بوزيد

 %17,8 %23,9 %11,3 55096 38081 17015 %10,9 %11,7 %10,1 33801 18631 15170 %97,1 %97,2 %96,9 %57,3 %57,0 %57,7 قابس

 %16,2 %22,1 %9,9 63684 44901 18783 %10,4 %10,6 %10,1 40723 21497 19226 %96,7 %97,2 %96,3 %53,4 %52,6 %54,1 مدنين

 %18,3 %24,4 %11,3 22597 16072 6525 %9,7 %9,8 %9,7 12039 6449 5590 %97,2 %97,3 %97,1 %45,0 %44,9 %45,1 تطاوين

 %21,2 %27,9 %14,2 59519 39945 19574 %11,3 %11,8 %10,8 31717 16811 14906 %96,3 %96,3 %96,4 %60,0 %60,5 %59,4 قفصة

 %15,4 %20,7 %9,9 13651 9370 4281 %10,6 %11,6 %9,5 9351 5259 4092 %97,7 %97,7 %97,6 %69,5 %70,0 %69,0 توزر

 %18,8 %24,7 %12,6 24190 16223 7967 %11,6 %13,1 %10,0 14919 8607 6312 %97,6 %97,8 %97,4 %75,2 %76,6 %73,9 قبلي

 %19,3 %25,7 %12,9 1762320 1182642 579678 %12,1 %12,2 %12,0 1102108 561238 540870 %95,9 %96,1 %95,7 %55,4 %55,3 %55,5 املجموع
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( 1-1: الفجوة بين الفتيات والفتيان في نسبة التمدرس )8خارطة 
 )نقطة( 4102سنوات خالل 

( 02-6بين الفتيات والفتيان في نسبة التمدرس ): الفجوة 9  خارطة
 )نقطة( 4102سنة خالل 

: نسبة النساء من بين السكان الذين لهم مستوى تعليمي 7خارطة 
 4102عالي خالل 
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة السكان من 12  خارطة
 )نقطة( 4102مستوى التعليم العالي خالل 

 4102الفجوة بين النساء والرجال في نسبة األمية خالل : 10  خارطة 4102: نسبة النساء من بين السكان األميين خالل 11  خارطة
 )نقطة(
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 التغطية االجتماعيةنسبة  األسر نسبة البطالة لدى رؤساء البطالةنسبة  العاطلينعدد  النشاط نسبة السكان النشطين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %74,6 %74,7 %74,5 %2,9 %6,7 %2,6 %13,9 %18,6 %11,3 58525 27724 30801 %50,3 %35,3 %65,6 421570 149281 272289 تونس

 %72,0 %71,6 %72,2 %2,4 %5,5 %2,2 %11,2 %15,6 %8,9 26251 12666 13585 %53,2 %37,1 %69,0 233550 80943 152607 أريانة

 %77,5 %77,8 %77,4 %2,5 %6,7 %2,3 %13,1 %18,2 %10,4 32566 15857 16709 %51,2 %35,7 %67,0 248162 86890 161272 بن عروس

 %68,1 %64,1 %69,8 %3,7 %9,7 %3,4 %17,3 %25,3 %13,6 25311 11666 13644 %50,0 %31,7 %68,1 146331 46147 100183 منوبة

 %62,1 %64,4 %61,1 %2,3 %6,1 %2,1 %10,0 %14,4 %7,7 31890 15573 16317 %53,7 %36,5 %70,7 320425 108290 212135 نابل

 %72,2 %77,0 %69,9 %5,6 %9,7 %5,5 %16,6 %21,1 %14,3 11194 4862 6332 %50,9 %34,3 %68,1 67396 23021 44375 زغوان

 %71,4 %78,2 %68,7 %3,1 %5,9 %3,0 %13,1 %18,5 %10,9 25892 10467 15425 %45,6 %26,0 %65,1 197519 56454 141065 بنزرت

 %62,1 %64,7 %61,2 %4,8 %11,1 %4,5 %17,8 %29,4 %13,6 18343 8139 10204 %43,8 %23,3 %64,8 102894 27687 75207 باجة

 %53,5 %57,6 %52,4 %9,0 %16,7 %8,7 %25,5 %40,4 %20,4 29784 12107 17677 %37,4 %18,5 %57,8 116618 29980 86638 جندوبة

 %53,8 %54,5 %53,6 %4,8 %10,4 %4,5 %18,5 %29,8 %14,0 15525 7206 8320 %44,0 %24,9 %63,8 83788 24164 59625 الكاف

 %53,4 %50,6 %54,5 %5,8 %7,8 %5,7 %17,6 %25,6 %14,4 12599 5249 7349 %42,6 %23,5 %63,0 71400 20466 50933 سليانة

 %70,8 %71,6 %70,4 %3,4 %7,4 %3,1 %11,5 %16,0 %9,1 29125 13829 15296 %50,2 %34,0 %66,7 253857 86548 167309 سوسة

 %69,2 %74,1 %66,5 %2,2 %5,0 %2,0 %9,1 %12,3 %7,2 18806 9320 9487 %51,4 %37,1 %66,1 207229 75837 131393 املنستير

 %59,3 %63,1 %57,9 %4,6 %9,3 %4,4 %12,1 %17,2 %10,1 14844 5837 9007 %41,3 %21,7 %62,9 122962 34034 88928 املهدية

 %65,7 %63,1 %66,6 %3,2 %8,0 %3,0 %11,9 %20,6 %8,6 39124 18483 20641 %45,4 %24,7 %66,1 328752 89700 239052 صفاقس

 %47,7 %45,1 %48,5 %5,6 %12,7 %5,3 %17,0 %29,0 %12,9 28227 12258 15969 %40,2 %19,7 %62,4 166471 42339 124132 القيروان

 %45,7 %46,8 %45,5 %6,9 %15,9 %6,6 %22,3 %38,9 %16,8 28310 12415 15895 %39,8 %19,7 %60,9 126698 31909 94789 القصرين

 %44,3 %37,7 %46,5 %5,6 %11,7 %5,3 %17,0 %27,6 %12,8 23213 10750 12463 %42,6 %24,0 %61,9 136437 38927 97510 سيدي بوزيد

 %60,6 %52,9 %62,7 %3,6 %14,9 %3,2 %19,1 %37,1 %12,5 22504 11712 10792 %41,7 %21,5 %63,3 118101 31528 86573 قابس

 %51,3 %46,9 %52,3 %3,0 %13,5 %2,6 %15,1 %34,5 %8,9 23243 12843 10401 %43,0 %20,0 %68,0 154020 37268 116753 مدنين

 %50,2 %45,0 %51,4 %6,2 %20,7 %5,7 %27,1 %48,2 %19,8 12088 5515 6572 %39,8 %19,0 %64,1 44666 11441 33224 تطاوين

 %66,7 %59,0 %68,9 %5,1 %14,5 %4,7 %26,3 %43,7 %19,2 29369 14109 15260 %43,7 %24,7 %63,6 111800 32277 79523 قفصة

 %58,5 %47,9 %62,3 %3,3 %10,3 %3,0 %15,5 %26,4 %11,0 5743 2861 2882 %46,3 %26,4 %67,4 37136 10841 26295 توزر

 %59,5 %50,9 %61,7 %4,1 %11,3 %3,9 %21,0 %41,2 %13,6 10836 5727 5109 %43,5 %23,0 %65,0 51491 13905 37586 قبلي

 %64,6 %65,9 %64,0 %3,8 %8,7 %3,6 %14,8 %22,5 %11,4 573313 267175 306138 %46,5 %28,2 %65,5 3869274 1189877 2679397 املجموع
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة النشاط خالل 14خارطة  4102: نسبة النساء من بين السكان النشطين خالل 15خارطة 
 )نقطة( 4102

 4102خالل : نسبة النساء من بين السكان العاطلين 13خارطة 



فجوات النوع االجتامعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014

ملحة عن فجوات النوع االجتامعي عىل املستوى الجهوي: أهم املؤرشات
142

 

 121
 

4112  

 
 

  

: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة البطالة خالل 18  خارطة
 )نقطة( 4102

: الفجوة بين النساء والرجال في نسب البطالة لدى 17  خارطة
 )نقطة( 4102رؤساء األسر خالل 

والرجال في نسبة التغطية : الفجوة بين النساء 16  خارطة
 )نقطة( 4102االجتماعية خالل 
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كلم  4-1نسبة السكان الذين تفصلهم 

 عن أقرب مستشفى محلي
كلم  2نسبة السكان الذين تفصلهم 

 فأكثر عن أقرب مستشفى محلي
كلم  4-1نسبة السكان الذين تفصلهم 

 مركز صحي/مستوصف عن أقرب
كلم  2نسبة السكان الذين تفصلهم 

 مركز صحي/مستوصفأقرب فأكثر عن 
 السكان غير املتمتعين بتغطية صحية

ية التغطالسكان غير املتتعين بنسبة 
 الصحية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %21,0 %18,5 %23,6 221922 97478 124444 %1,3 %1,3 %1,3 %91,1 %91,1 %91,1 %7,8 %7,8 %7,8 %55,0 %55,0 %54,8 تونس

 %21,4 %19,4 %23,4 123526 55137 68389 %3,5 %3,5 %3,4 %78,2 %78,2 %78,3 %20,7 %20,7 %20,9 %47,2 %47,2 %47,0 أريانة

 %17,2 %15,1 %19,3 108755 47472 61283 %2,1 %2,1 %2,1 %90,4 %90,4 %90,3 %37,5 %37,5 %37,6 %28,6 %28,6 %28,6 بن عروس

 %22,3 %18,6 %25,9 84678 34930 49748 %3,1 %3,1 %3,1 %86,4 %86,4 %86,2 %37,0 %37,0 %37,1 %44,2 %44,2 %44,0 منوبة

 %23,3 %20,4 %26,0 183222 79581 103641 %7,6 %7,6 %7,8 %74,8 %74,8 %74,6 %37,7 %37,7 %37,8 %43,5 %43,5 %43,3 نابل

 %17,1 %14,8 %19,5 30296 13143 17153 %18,8 %18,8 %19,0 %64,0 %64,0 %63,8 %53,2 %53,2 %53,5 %34,2 %34,2 %34,0 زغوان

 %14,1 %10,7 %17,5 80359 30101 50258 %11,7 %11,7 %12,0 %74,6 %74,6 %74,2 %33,4 %33,4 %33,8 %46,0 %46,0 %45,6 بنزرت

 %15,3 %12,8 %17,8 46446 19475 26971 %16,2 %16,2 %16,4 %66,7 %66,7 %66,4 %41,9 %41,9 %42,2 %43,3 %43,3 %43,0 باجة

 %18,0 %15,0 %21,1 72204 30750 41454 %19,3 %19,3 %19,4 %54,6 %54,6 %54,5 %55,5 %55,5 %55,3 %27,0 %27,0 %27,1 جندوبة

 %13,0 %10,0 %16,1 31625 12212 19413 %18,5 %18,5 %18,8 %66,1 %66,1 %65,6 %38,8 %38,8 %39,2 %50,0 %50,0 %49,6 الكاف

 %10,0 %7,1 %12,9 22262 8090 14172 %21,7 %21,7 %21,7 %62,4 %62,4 %62,3 %42,2 %42,2 %42,1 %48,5 %48,5 %48,5 سليانة

 %18,9 %17,4 %20,4 127578 58621 68957 %3,1 %3,1 %3,2 %88,7 %88,7 %88,6 %18,1 %18,1 %18,1 %53,3 %53,3 %53,4 سوسة

 %17,6 %14,9 %20,2 96347 40911 55436 %1,2 %1,2 %1,2 %92,9 %92,9 %92,9 %14,1 %14,1 %14,1 %68,1 %68,1 %68,0 املنستير

 %19,0 %16,1 %22,2 78248 33975 44273 %9,4 %9,4 %9,3 %67,2 %67,2 %67,5 %45,9 %45,9 %45,5 %35,1 %35,1 %35,5 املهدية

 %18,1 %15,6 %20,6 173059 74233 98826 %8,8 %8,8 %8,9 %68,5 %68,5 %68,4 %53,8 %53,8 %54,0 %24,8 %24,8 %24,6 صفاقس

 %21,5 %17,8 %25,2 122496 51799 70697 %21,2 %21,2 %21,1 %54,1 %54,1 %54,2 %47,0 %47,0 %46,8 %36,3 %36,3 %36,4 القيروان

 %17,7 %14,1 %21,4 77946 31302 46644 %25,4 %25,4 %25,6 %57,6 %57,6 %57,4 %47,2 %47,2 %47,4 %33,4 %33,4 %33,4 القصرين

 %22,9 %18,9 %27,0 98594 40612 57982 %30,0 %30,0 %30,0 %48,2 %48,2 %48,2 %58,5 %58,5 %58,5 %27,9 %27,9 %27,9 سيدي بوزيد

 %16,5 %12,9 %20,1 61597 24645 36952 %5,3 %5,3 %5,2 %85,9 %85,9 %86,2 %31,6 %31,6 %31,3 %38,2 %38,2 %38,4 قابس

 %21,4 %17,7 %25,2 102449 43513 58936 %4,9 %4,9 %4,8 %76,9 %76,9 %77,0 %42,2 %42,2 %41,3 %31,0 %31,0 %31,6 مدنين

 %19,4 %14,3 %25,0 28987 11250 17737 %5,5 %5,5 %5,5 %83,9 %83,9 %84,0 %55,8 %55,8 %55,8 %31,4 %31,4 %31,5 تطاوين

 %13,7 %10,0 %17,4 46071 17073 28998 %7,0 %7,0 %6,9 %81,9 %81,9 %82,1 %21,0 %21,0 %20,9 %50,7 %50,7 %50,8 قفصة

 %10,7 %5,9 %15,7 11586 3259 8327 %3,2 %3,2 %3,2 %95,7 %95,7 %95,7 %9,8 %9,8 %10,1 %77,2 %77,2 %77,1 توزر

 %12,4 %7,6 %17,3 19449 6057 13392 %1,4 %1,4 %1,4 %95,4 %95,4 %95,3 %37,6 %37,6 %37,8 %36,9 %36,9 %36,9 قبلي

 %18,7 %15,7 %21,6 2049702 865619 1184083 %9,4 %9,4 %9,4 %75,7 %75,7 %75,7 %35,2 %35,2 %35,2 %41,6 %41,6 %41,6 املجموع
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 4-1الذين تفصلهم : الفجوة بين النساء والرجال في نسب 19خارطة 
 )نقطة( 4102خالل  كلم عن أقرب مستشفى محلي

 6الذين تفصلهم : الفجوة بين النساء والرجال في نسب 21  خارطة
 )نقطة( 4102خالل  عن أقرب مستشفى محليفأكثر كلم 

-1الذين تفصلهم : الفجوة بين النساء والرجال في نسب 20  خارطة
 )نقطة( 4102صحي خالل  مستوصف/مركز كلم عن أقرب  4
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 6الذين تفصلهم : الفجوة بين النساء والرجال في نسب 24  خارطة

 )نقطة( 4102صحي خالل  ز مستوصف/مركعن أقرب فأكثر كلم 
: نسبة النساء من بين السكان غير املتمتعين بالتغطية 23  خارطة

 4102الصحية خالل 
 : الفجوة بين النساء والرجال في نسب غير املنتفعين22  خارطة

 )نقطة( 4102بالتغطية الصحية خالل 
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 6الذين تفصلهم : الفجوة بين النساء والرجال في نسب 24  خارطة

 )نقطة( 4102صحي خالل  ز مستوصف/مركعن أقرب فأكثر كلم 
: نسبة النساء من بين السكان غير املتمتعين بالتغطية 23  خارطة

 4102الصحية خالل 
 : الفجوة بين النساء والرجال في نسب غير املنتفعين22  خارطة

 )نقطة( 4102بالتغطية الصحية خالل 
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 نسبة السكان الذين 

 يعيشون في مسكن بدائي
 نسبة السكان الذين 

 يعيشون في مسكن به غرفة واحدة
 نسبة السكان املرتبطين 

 بشبكة توزيع املياه
 نسبة السكان املرتبطين 

 بشبكة التطهير
 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %97,0 %97,0 %96,9 %96,7 %96,8 %96,7 %2,2 %1,9 %2,4 %0,4 %0,3 %0,5 تونس

 %84,4 %84,6 %84,3 %95,7 %95,8 %95,7 %2,3 %2,1 %2,5 %0,2 %0,1 %0,3 أريانة

 %90,1 %90,3 %89,9 %95,7 %95,7 %95,7 %1,7 %1,5 %1,8 %0,2 %0,2 %0,3 بن عروس

 %76,7 %76,9 %76,5 %94,0 %94,1 %94,0 %2,0 %2,0 %2,0 %0,2 %0,2 %0,2 منوبة

 %64,2 %64,3 %64,1 %88,1 %88,3 %88,0 %4,1 %4,0 %4,1 %0,3 %0,2 %0,3 نابل

 %45,6 %45,7 %45,4 %74,7 %74,8 %74,7 %5,4 %5,5 %5,3 %0,6 %0,6 %0,7 زغوان

 %66,5 %67,0 %65,9 %81,6 %81,8 %81,4 %3,4 %3,4 %3,4 %0,3 %0,3 %0,3 بنزرت

 %47,4 %47,7 %47,0 %75,4 %75,6 %75,2 %6,9 %7,0 %6,8 %0,6 %0,6 %0,6 باجة

 %32,9 %32,7 %33,0 %61,2 %61,1 %61,3 %4,9 %5,1 %4,7 %1,0 %1,0 %0,9 جندوبة

 %51,8 %52,3 %51,3 %71,3 %71,7 %70,8 %5,3 %5,3 %5,3 %0,5 %0,4 %0,5 الكاف

 %45,5 %45,5 %45,4 %64,3 %64,4 %64,3 %5,3 %5,3 %5,2 %0,5 %0,5 %0,6 سليانة

 %77,0 %77,2 %76,8 %94,8 %94,8 %94,7 %3,0 %3,0 %2,9 %0,2 %0,1 %0,2 سوسة

 %82,1 %82,3 %81,9 %95,8 %95,9 %95,7 %2,4 %2,4 %2,4 %0,2 %0,2 %0,2 املنستير

 %34,0 %33,4 %34,6 %92,2 %92,2 %92,3 %3,1 %3,2 %3,0 %0,2 %0,2 %0,2 املهدية

 %44,5 %44,6 %44,4 %85,9 %85,8 %86,0 %2,7 %2,8 %2,7 %0,1 %0,1 %0,1 صفاقس

 %36,6 %36,5 %36,7 %63,9 %64,0 %63,8 %6,2 %6,4 %6,1 %0,2 %0,2 %0,2 القيروان

 %35,1 %35,1 %35,1 %60,3 %60,4 %60,2 %6,1 %6,3 %5,9 %0,5 %0,5 %0,5 القصرين

 %19,1 %19,0 %19,2 %51,4 %51,3 %51,5 %5,0 %5,2 %4,8 %0,3 %0,3 %0,3 سيدي بوزيد

 %60,9 %60,3 %61,5 %93,0 %92,9 %93,1 %2,0 %2,1 %2,0 %0,2 %0,2 %0,2 قابس

 %19,9 %19,6 %20,2 %90,5 %90,4 %90,6 %2,4 %2,4 %2,4 %0,2 %0,1 %0,2 مدنين

 %42,8 %42,3 %43,4 %92,4 %92,5 %92,3 %2,0 %1,9 %2,0 %0,1 %0,1 %0,1 تطاوين

 %51,3 %51,2 %51,3 %81,5 %81,2 %81,7 %2,9 %2,9 %2,8 %0,2 %0,2 %0,2 قفصة

 %65,4 %65,6 %65,2 %93,2 %93,3 %93,2 %2,6 %2,6 %2,6 %0,2 %0,2 %0,2 توزر

 %33,6 %33,5 %33,7 %92,7 %92,8 %92,5 %2,0 %2,0 %2,0 %0,1 %0,1 %0,1 قبلي

 %59,2 %59,1 %59,3 %84,4 %84,4 %84,4 %3,4 %3,4 %3,4 %0,3 %0,3 %0,3 املجموع
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في 26خارطة 
 )نقطة( 4102مسكن بدائي خالل 

: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في 25خارطة 
 )نقطة( 4102مسكن متكون من غرفة واحدة خالل 
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في 26خارطة 
 )نقطة( 4102مسكن بدائي خالل 

: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الذين يعيشون في 25خارطة 
 )نقطة( 4102مسكن متكون من غرفة واحدة خالل 
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسب الربط بشبكة 27  خارطة
 )نقطة( 4102التطهير خالل 

النساء والرجال في نسب الربط بشبكة : الفجوة بين 28  خارطة
 )نقطة( 4102توزيع املياه خالل 
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 صافي الهجرة بين الواليات املغادرين من الواليات الواليات إلىالوافدين 

 الوافدين من الخارج 
 4112-4111خالل 

 املغادرين للخارج
 4112-4111خالل 

 الخارجصافي الهجرة مع 
 4112-4111خالل 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 5450 3226 2224 5785 1700 4085 11235 4926 6309 27392- 13150- 14242- 93271 46874 46397 65879 33724 32155 تونس

 2835 1485 1350 2437 729 1708 5272 2214 3058 40088 20074 20014 19870 10305 9565 59958 30379 29579 أريانة

 773- 273 1046- 3675 1016 2659 2902 1289 1613 26624 13557 13067 21780 11356 10424 48404 24913 23491 بن عروس

 629- 95 724- 1608 341 1267 979 436 543 8468 4501 3968 14237 7530 6706 22705 12031 10674 منوبة

 1683- 740 2423- 5496 956 4540 3813 1696 2117 12770 6015 6756 16255 8301 7953 29025 14316 14709 نابل

 353- 43 396- 642 72 570 289 115 174 677- 322- 356- 6135 3156 2979 5458 2834 2623 زغوان

 1308- 120- 1188- 2375 588 1787 1067 468 599 6384- 3422- 2962- 15084 7984 7100 8700 4562 4138 بنزرت

 394- 1 395- 824 197 627 430 198 232 7964- 4203- 3761- 13438 7172 6266 5474 2969 2505 باجة

 1408- 145- 1263- 1926 361 1565 518 216 302 12722- 6519- 6203- 17880 9215 8665 5158 2696 2462 جندوبة

 617- 36- 581- 1128 283 845 511 247 264 7898- 4350- 3548- 13955 7395 6560 6057 3045 3012 الكاف

 728- 79- 649- 948 158 790 220 79 141 9529- 4836- 4692- 14066 7256 6810 4537 2420 2118 سليانة

 1314- 516 1830- 4596 892 3704 3282 1408 1874 19156 8917 10239 17341 9178 8163 36497 18095 18402 سوسة

 1453- 353 1806- 3500 553 2947 2047 906 1141 11859 6330 5528 12974 6782 6193 24833 13112 11721 املنستير

 3828- 491 4319- 5686 356 5330 1858 847 1011 3127- 1830- 1297- 12333 6411 5922 9206 4581 4625 املهدية

 1312- 417 1729- 3671 567 3104 2359 984 1375 9607 5250 4357 19537 9554 9983 29144 14804 14340 صفاقس

 1921- 24 1945- 2741 306 2435 820 330 490 22418- 11391- 11026- 29447 15166 14281 7029 3775 3255 القيروان

 1064- 9 1073- 1511 177 1334 447 186 261 12827- 6105- 6721- 18599 9105 9494 5772 3000 2773 القصرين

 1022- 49 1071- 1639 167 1472 617 216 401 9138- 4326- 4812- 16522 8056 8466 7384 3730 3654 سيدي بوزيد

 2694- 34- 2660- 3443 344 3099 749 310 439 2174- 1073- 1101- 14579 7256 7323 12405 6183 6222 قابس

 4531- 424 4955- 6820 588 6232 2289 1012 1277 2694 1125 1569 14083 6945 7139 16777 8070 8708 مدنين

 1967- 12- 1955- 2413 198 2215 446 186 260 2486- 1145- 1342- 7094 3448 3646 4608 2303 2304 تطاوين

 765- 104 869- 1569 229 1340 804 333 471 5746- 2844- 2902- 13228 6533 6695 7482 3689 3793 قفصة

 39- 120 159- 379 67 312 340 187 153 324- 89- 235- 4172 2144 2028 3848 2055 1793 توزر

 805- 9- 796- 1117 130 987 312 121 191 463- 165- 298- 4673 2382 2291 4210 2217 1993 قبلي

 22323- 7935 30258- 65929 10975 54954 43606 18910 24696 0 0 0 430553 219504 211049 430553 219504 211049 املجموع
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 صافي الهجرة بين الواليات املغادرين من الواليات الواليات إلىالوافدين 

 الوافدين من الخارج 
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-4111: نسبة النساء من بين الوافدين من الخارج خالل 31خارطة 
4102 

-4111: نسبة النساء من بين املغادرين للخارج خالل 30خارطة 
4102 

: نسبة النساء من بين الوافدين في الهجرة الداخلية بين 29خارطة 
 4102-4111الواليات خالل 
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 املسنينإعالة نسبة  املسنين نسبة اإلعاقة األشخاص حاملي اإلعاقة الصعوبات نسبة معاناة األشخاص ذوي الصعوبات

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %18,7 %19,6 %17,8 131997 69235 62762 %0,90 %0,87 %0,93 9530 4619 4911 %1,60 %1,62 %1,59 16912 8537 8375 تونس

 %14,9 %14,5 %15,4 57098 27605 29493 %0,65 %0,61 %0,69 3765 1740 2024 %1,28 %1,25 %1,32 7382 3542 3840 أريانة

 %15,3 %15,0 %15,7 64433 31872 32561 %0,68 %0,65 %0,72 4319 2036 2282 %1,23 %1,20 %1,27 7799 3778 4021 بن عروس

 %16,5 %16,5 %16,4 41432 20672 20760 %1,13 %1,11 %1,16 4289 2071 2218 %2,01 %2,09 %1,94 7646 3917 3729 منوبة

 %17,6 %18,2 %17,1 89307 45600 43707 %1,41 %1,39 %1,43 11120 5424 5696 %2,49 %2,55 %2,42 19587 9934 9653 نابل

 %16,7 %16,6 %16,8 18950 9577 9373 %0,98 %0,95 %1,01 1719 838 881 %1,98 %2,01 %1,95 3503 1785 1718 زغوان

 %19,4 %19,6 %19,1 70339 35558 34781 %0,82 %0,79 %0,84 4636 2213 2423 %1,46 %1,47 %1,45 8297 4138 4159 بنزرت

 %23,0 %23,1 %22,9 43959 22325 21634 %1,32 %1,30 %1,35 4002 1964 2037 %2,37 %2,37 %2,36 7172 3596 3576 باجة

 %23,9 %23,3 %24,6 60133 30546 29587 %1,69 %1,58 %1,82 6804 3233 3571 %2,78 %2,65 %2,92 11172 5431 5741 جندوبة

 %24,7 %25,8 %23,6 37765 19953 17812 %2,08 %2,05 %2,12 5074 2512 2561 %3,96 %4,11 %3,81 9629 5034 4595 الكاف

 %23,0 %23,0 %23,0 31326 16240 15086 %1,44 %1,32 %1,56 3188 1491 1696 %2,37 %2,30 %2,45 5288 2604 2684 سليانة

 %14,6 %15,2 %14,1 64558 33504 31054 %1,06 %1,06 %1,06 7162 3575 3587 %2,42 %2,55 %2,30 16347 8566 7781 سوسة

 %14,1 %14,8 %13,3 49720 26355 23365 %0,89 %0,84 %0,94 4904 2314 2589 %1,61 %1,62 %1,60 8844 4454 4390 املنستير

 %18,4 %18,6 %18,1 46228 24546 21682 %1,58 %1,48 %1,69 6507 3129 3377 %2,68 %2,55 %2,81 10998 5387 5611 املهدية

 %17,6 %17,9 %17,4 108537 55097 53440 %1,38 %1,32 %1,43 13179 6298 6881 %2,71 %2,72 %2,69 25847 12919 12928 صفاقس

 %18,8 %18,7 %18,9 65514 33901 31613 %1,16 %1,00 %1,31 6583 2913 3670 %1,90 %1,71 %2,10 10854 4971 5883 القيروان

 %15,8 %15,8 %15,9 43502 22195 21307 %1,53 %1,40 %1,66 6724 3095 3628 %2,86 %2,74 %2,99 12575 6051 6524 القصرين

 %17,0 %16,6 %17,3 46372 23090 23282 %1,51 %1,32 %1,70 6493 2833 3659 %2,40 %2,14 %2,67 10338 4600 5738 سيدي بوزيد

 %17,6 %17,1 %18,0 42273 21424 20849 %1,81 %1,70 %1,93 6780 3237 3543 %3,16 %3,06 %3,27 11828 5825 6003 قابس

 %18,1 %17,2 %19,0 54842 27384 27458 %1,47 %1,36 %1,57 7025 3336 3688 %2,50 %2,35 %2,66 12005 5774 6231 مدنين

 %17,9 %16,7 %19,3 17019 8623 8396 %1,59 %1,45 %1,76 2363 1129 1233 %2,53 %2,28 %2,81 3780 1789 1991 تطاوين

 %16,6 %15,8 %17,4 36390 17886 18504 %1,32 %1,27 %1,38 4455 2157 2298 %2,31 %2,24 %2,39 7802 3829 3973 قفصة

 %15,4 %15,5 %15,3 10697 5533 5164 %1,44 %1,33 %1,56 1557 729 828 %2,27 %2,08 %2,46 2448 1142 1306 توزر

 %17,1 %16,8 %17,4 17243 8670 8573 %1,37 %1,29 %1,45 2150 1033 1117 %2,03 %1,96 %2,11 3190 1559 1631 قبلي

 %17,7 %17,8 %17,6 1249634 637391 612243 %1,22 %1,16 %1,29 134323 63920 70403 %2,20 %2,16 %2,23 241243 119162 122081 املجموع
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 %15,4 %15,5 %15,3 10697 5533 5164 %1,44 %1,33 %1,56 1557 729 828 %2,27 %2,08 %2,46 2448 1142 1306 توزر

 %17,1 %16,8 %17,4 17243 8670 8573 %1,37 %1,29 %1,45 2150 1033 1117 %2,03 %1,96 %2,11 3190 1559 1631 قبلي
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: نسبة النساء من بين األشخاص ذوي الصعوبات خالل 32خارطة 
4102 

: الفجوة بين النساء والرجال في نسب معاناة الصعوبات 34 خارطة
 4102خالل 

نسبة النساء من بين األشخاص حاملي اإلعاقة خالل  :33  خارطة
4102 
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: الفجوة بين النساء والرجال في نسب اإلعاقة خالل 37خارطة 
4102  

: الفجوة بين النساء والرجال في نسبة إعالة املسنين 35خارطة  4102: نسبة النساء من بين املسنين خالل 36خارطة 
  4102خالل 
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