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 حصاءاتإهي ف، في املجتمع اتوالفروق نوع االجتماعيقضايا التعمل مؤشرات النوع االجتماعي على عكس 

لبيا   أدواتكوالستخ امها   بي  الجنسيت اقو ر ففيها  مكن ن  تتواج من املالتي قضايا جمع معلومات عن اللمجعولة 

على ة االلتزامات ال ولية القائمب هاتمسكبم ى  أدوات ملساءلة الحكوماتكو  ،نةاملساواة بي  الجنسي  وتمكي  املر حالة 

حصاءات إنتاج هذه ال  ةضرور ز وعليه، تبر .نةفي جميع سياسات التنمية وتعزيز تمكي  املر  منظور النوع االجتماعي ادماج

 في الغرض. ، وتقييم السياسات والبرامجهورص ، تق متتبع الجل نمن 

ومن هذا املنطلق وحرصا منه على نهمية تطوير إحصاءات النوع االجتماعي على املستوى الجهوي، شرع املعه  

 4112ج التع اد العام للسكا  والسكنى لسنة الوطني لإلحصاء، وبالتعاو  مع هيئة األمم املتح ة للمرنة، في تحليل نتائ

في إطار توفير معلومات ومؤشرات عن نوضاع املرنة تساع  املخططي  على مستوى الواليات حسب مقاربة النوع االجتماعي 

واقع املرنة خاصة بع  الثورة، وفي رسم السياسات املستقبلية ووضع  لىوصانعي القرارات في تشخيص وتسليط الضوء ع

 امج التنموية املختلفة به ف تقليص الفجوة بي  الجنسي  من جهة، وتمكي  املرنة والنهوض بها على الصعي  الجهوي البر 

 من جهة نخرى. واملحلي

على مستوى  النساء والرجالهذا التقرير، في احتساب الفجوات بي  املتبعة بوتنبني الفلسفة العامة في املنهجية 

ذه املنهجية . وتمكن هالتابعة لهباختالف املتغيرات بخصوص نفس املؤشر ت التابعة لها الوالية وعلى مستوى املعتم يا

 . قاطبحساب الن بي  الجنسي  على املستوى الجهوي واملحلي هذا التفاوةإبراز م ى وحجم  ومن ةرص  مواطن التفاو  من

 

 

مقاربة النوع االجتماعي على  حسب 4102"تحليل معطيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  هذا التقرير

هو األول من نوعه بالرجوع إلى التع ادات التي تّم القيام بها في تونس. وهو يمثل امت ادا " سيدي بوزيدمستوى والية 

.  وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بي  املعه  الوطني لإلحصاء وهيئة 4112للتقرير الوطني الذي تم نشره في نفريل 

 تح ة للمرنة لتطوير إحصاءات النوع االجتماعي.األمم امل
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 31 .......................................................................................................................... 4112-4113 خالل املعتم يات بي  ال اخلية الهجرة: 1-2 ج ول 

 34 ............................... 4112-4113 خالل ال اخلية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتم ية حسب املهاجرين توزيع: 2-2 ل ج و 

 33 .................................................................................................................................................... 4112-4113 خالل الخارجية الهجرة: 3-2 ج ول 
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 33 ............................... 4112-4113 خالل الخارجية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتم ية حسب املهاجرين توزيع: 4-2 ج ول 

 

 32 .................................................................................................................. 4112 سنة يةالعمر  الفئة حسب الصعوبات معاناة نسبة: 1-2 ج ول 

 32 ............................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي : 2-2 ج ول 

 32 ............................................................................................................................. 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي : 3-2 ج ول 

 32 ................................................................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي : 4-2 ج ول 

 111 ....................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  ل ى إعاقة بطاقة إمتالك نسبة: 5-2 ج ول 

 111 ....................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب إعاقة لبطاقة املالكي  الصعوبات ذوي : 6-2 ج ول 

 111 ................................................................................. 4112 سنة قةالعا نوع حسب إعاقة لبطاقة املالكي  الصعوبات ذوي  نسبة: 7-2 ج ول 

 114 ........................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب إعاقة لبطاقة املالكي  الصعوبات ذوي : 8-2 ج ول 

 112 ..................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( سنة 42-2) الصعوبات ذوي  ل ى التم رس نسبة: 9-2 ج ول 

 112 ........................................................................................................ 4112 سنة( فوق  فما سنة 12) الصعوبات ذوي  ل ى البطالة: 10-2 ج ول 

 112 ................................................................................................................... 4112 سنة العالة ونسبة( فوق  فما سنة 21) املسني : 11-2 ج ول 

 112 ....................................................................................................... 4112 سنة امل نية الحالة حسب( فوق  فما سنة 21) املسني : 12-2 ج ول 

 113 ....................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 21) املسني : 13-2 ج ول 

 111 .......................................................................................................4112 سنة ال خل مص ر حسب( فوق  فما سنة 21) املسني : 14-2 ج ول 

 111 ...................................................................................... 4112 سنة األقارب نح  قبل من املكفولي ( فوق  ماف سنة 21) املسني : 15-2 ج ول 
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 44 ..................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-1 رسم

 43 ...................................................... 4112 سنة الحالةامل نية حسب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-1 رسم

 42 ....................................................................................................... 4112 سنة النجاب سّن  في امرنة للك نحياء املوالي  ع د متوسط: 3-1 رسم

 31 .................................................................................... 4112 سنة مطلقة نو نرملة نو متزّوجة امرنة لكل نحياء املوالي  ع د متوسط: 4-1 رسم

 33 ......................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب سنة 12 سن قبل الزواج نسب: 5-1 رسم

 32 ................................................................................................... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب سنة 12 سن قبل الزواج نسب: 6-1 رسم

 32 .............................. 4112 سنة العمرية الفئة حسب األسر رؤساء والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع اتفجو : 7-1 رسم

 32 .........................4112 سنة ألسرةا نفراد ع د حسب األسر رؤساء والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 8-1 رسم

 

 بي  الفاصلة املسافة حسب لإلبت ائي املزاولي  دو  ( سنوات 2-3) والفتيا  الفتيات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-4 رسم

 24 ............................................................................................................................................... 4112 سنة ال راسة قبل ما مؤسسة ونقرب املسكن

 بي  الفاصلة املسافة حسب لإلع ادي املزاولي  دو  ( سنة 12-2) والفتيا  الفتيات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-4 رسم

 23 ..............................................................................................................................................................4112 سنة ابت ائية م رسة ونقرب املسكن

 بي  الفاصلة املسافة حسب للثانوي  املزاولي  دو  ( سنة 12-14) والفتيا  الفتيات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-4 رسم

 22 ............................................................................................................................................................. 4112 سنة إع ادية م رسة ونقرب املسكن

 املسكن من تنقللل املستغرقة الزمنية امل ة حسب املتم رسي  والفتيا  الفتيات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-4 رسم

 22 ............................................................................................................................................................................................ 4112 سنة ال راسة ملقر

 من للتنقل تعملةاملس األساسية النقل وسيلة حسب املتم رسي  والفتيا  الفتيات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 5-4 مرس

 22 ............................................................................................................................................................................... 4112 سنة ال راسة ملقر املسكن

 التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنوات 11) العمرية الفئة من والفتيا  الفتيات بي  النسبي وزيعالت في االجتماعي النوع فجوات: 6-4 رسم

 22 ................................................................................................................................................................................................................... 4112 سنة

 23 ................................... 4112 سنة ميالتعلي املستوى  حسب األسر ورؤساء رئيسات بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 7-4 رسم

 21 .................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بي ( فوق  فما سنوات 11) األمية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-4 رسم

 21 .. 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنوات 11) األميي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 9-4 مرس

 24 ....................... 4112 سنة الشهادة نوع حسب الشهائ  صحابن والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-4 رسم

 23 ... 4112 ةسن االختصاص حسب العالي التعليم شهائ  نصحاب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-4 رسم

 22 ............. 4112 سنة االختصاص حسب التكوين شهائ  نصحاب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-4 رسم

 22 ................................ 4112 سنة والرجال النساء بي ( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب استعمال نسبة في االجتماعي النوع فجوات: 13-4 رسم

4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بي ( فوق  فما سنوات 3) الحاسوب استعمال نسبة في االجتماعي النوع فجوات: 14-4 رسم

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 

 22 .................................. 4112 سنة والرجال النساء بي ( فوق  فما سنوات 3) االنترنات استعمال نسبة في االجتماعي النوع فجوات: 15-4 رسم

4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بي ( فوق  فما سنوات 3) االنترنات استعمال نسبة في االجتماعي النوع فجوات: 16-4 رسم

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 

 

 21 ............... 4112 سنة االقتصادية الوضعية حسب( نةس 42-12) والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-3 رسم

 24 .. 4112 سنة امل نية الحالة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-3 رسم

4112 سنة التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-3 رسم

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 23 

 22 .. 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-3 رسم

 22 ...4112 سنة العمل طبيعة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 5-3 رسم
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4112  

 
 

4112 سنة العمل عق  م ة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-3 رسم

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 23 

 21 ...................... 4112 سنة امل نية الحالة حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بي  البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 7-3 رسم

 21 ............... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنة 12) رجالوال النساء بي  البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-3 رسم

 24 ...................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بي  البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 9-3 رسم

 23 .... 4112 سنة البطالة م ة حسب( فوق  فما سنة 12) العاطلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-3 رسم

 22 ...............4112 سنة االقتصادية الوضعية حسب األسر رؤساء والرجال النساء بي  النسبي التوزيع يف االجتماعي النوع فجوات: 11-3 رسم

 سنة املهنية يةالوضع حسب املنخرطي ( سنة 23-12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-3 رسم

4112............................................................................................................................................................................................................................ 22 

 املهنية الوضعية حسب املنخرطي  غير( سنة 23-12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 13-3 رسم

 22 ................................................................................................................................................................................................................... 4112 سنة

 سنة العمل عق  م ة حسب املنخرطي ( سنة 23-12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 14-3 رسم

4112............................................................................................................................................................................................................................ 23 

 العمل عق  م ة حسب املنخرطي  غير( سنة 23-12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 15-3 رسم

 21 ................................................................................................................................................................................................................... 4112 سنة

 املستغرقة الزمنية امل ة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 16-3 رسم

 21 ............................................................................................................................................................... 4112 سنة العمل ملقر املسكن من للتنقل

 ةاألساسي النقل وسيلة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 17-3 رسم

 24 ............................................................................................................................................. 4112 سنة العمل ملقر املسكن من للتنقل املستعملة

 

 سنة ليمح مستشفى ونقرب املسكن بي  الفاصلة املسافة حسب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 رسم

4112............................................................................................................................................................................................................................ 22 

 نو كلم 2) محلي مستشفى ونقرب املسكن بي  الفاصلة املسافة تفوق  الذين والرجال النساء نسب بي  االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رسم

 22 ..................................................................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( نكثر

 مركز نو مستوصف ونقرب املسكن بي  الفاصلة املسافة حسب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-2 رسم

 22 ......................................................................................................................................................................................................... 4112 سنة صحي

 2) صحي مركز نو مستوصف ونقرب املسكن بي  الفاصلة املسافة تفوق  الذين والرجال النساء نسب بي  االجتماعي لنوعا فجوات: 4-2 رسم

 22 .......................................................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( نكثر نو كلم

 23 ...................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بي  الصحية التغطية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 5-2 رسم

 31 ................................... 4112 سنة الصحية التغطية نوعية حسب والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 

 31 .............................................................................................................................................. 4112-4113 خالل ال اخلية الهجرة صافي: 1-2 رسم

 34 ............................................................................................................................................. 4112-4113 خالل الخارجية الهجرة صافي: 2-2 رسم

 

 32 .......................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بي  الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 رسم

 32 ......................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  والرجال اءالنس بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رسم

 32 ....................... 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-2 رسم

 32 ............................. 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-2 رسم

 33 ................................... 4112 سنة الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بي  إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 5-2 رسم

4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بي  إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 .................................................................................................................................................................................................................................... 111 
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 111 . 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بي  إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 7-2 رسم

 112 ................ 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بي  التم رس نسب في اعياالجتم النوع فجوات: 8-2 رسم

 112 ....................................................... 4112 سنة الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بي  البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 9-2 رسم

 112 ............... 4112 سنة امل نية الحالة حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-2 رسم

 113 ............... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في عياالجتما النوع فجوات: 11-2 رسم

 111 .............. 4112 سنة ال خل مص ر حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بي  النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-2 رسم

 111 ..................................................... 4112 سنة( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بي  الكفالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 13-2 رسم
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 41 ..................................................................................................................................................................... 4112 سنة الرجالة ع لم: 1-1 خارطة

 32 ............................................................................................................................ 4112 سنة األسر رؤساء صفوف في الرجالة مع ل: 2-1 خارطة

 

 33 ......................................... 4112 سنة والفتيا  الفتيات بي  ال راسة قبل ما بمرحلة االلتحاق نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-4 خارطة

 21 ................................................ 4112 سنة تيا والف الفتيات بي ( سنة 12-2) األطفال تم رس نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-4 خارطة

 

 21 ....................................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بي  النشاط نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-3 خارطة

 22 ........................ 4112 سنة( سنة 23-12) املشتغلي  والرجال النساء بي  االجتماعية التغطية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-3 خارطة

 

 22 .......................................................................4112 سنة والرجال النساء بي  الصحية التغطية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 خارطة

 

 32 ...................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بي  الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 خارطة

 112 .......................................................................................4112 سنة والرجال النساء بي  العالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 خارطة
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بلغ ع د سكا  ، على املستوى الديمغرافي

نلف نسمة. وق  ناهز  243.3حوالي  سي ي بوزي والية 

 .املستوى الوطني على 1.33مقابل ، 1.11مع ل الرجالة 

 31نسبيا مؤشر متوسط العمر ل ى النساء ) ويتساوى 

سنة( دو  ن  يتجاوز الفرق  31سنة( مقارنة بالرجال )

من جهة نخرى، بلغ  .بكامل املعتم يات السنةبينهم 

سنة في صفوف النساء مقابل  43مؤشر العمر الوسيط 

 سنة ل ى الرجال. 42

تكمن الفوارق بي  الجنسي  بالنسبة للحالة امل نية، 

خاصة في نسب العزوبة ونسب الترمل حيث تبلغ النسب 

على التوالي مقابل  %2.3و %33.1في صفوف النساء 

على التوالي في صفوف الرجال على  %1.3و 22.2%

ج زواظاهرة ترمل النساء و نسحب تاملستوى الجهوي. و 

 .  متفاوتة بنسببكامل املعتم يات الرجل 

املوالي  نحياء لكل امرنة في سن االنجاب بلغ مع ل و 

-12)للنساء مولودا  1.13و، مولودا 1.32 زغوا بوالية 

متوسط ع د املوالي  األحياء  ناهز. في املقابل، سنة( 13

، مولودا 4.21للنساء املتزوجات نو األرامل نو املطلقات 

 .   مولودا على املستوى الوطني 4.33مقابل 

 سي ي بوزي بوالية عن  نول زواج مع ل سن املرنة وبلغ 

ويرتفع هذا املع ل بارتفاع املستوى  .سنة 44حوالي 

سنة ل ى  41التعليمي، حيث ناهز على الصعي  الجهوي 

سنة ل ى النساء ذوات مستوى  42النساء األميات و

من جهة نخرى، بلغ ع د املتزوجات قبل  تعليمي عالي.

هز بذلك نسبة امرنة، لتناف نل 14.4 سنة حوالي 12سن 

 سي ي بوزي سنة بوالية  12زواج النساء قبل سن 

14.2% . 

بلغ مع ل الرجالة في صفوف ، ونمام الهيمنة الرجالية

ونبرزت رجال لكل امرنة رئسية نسرة.  2.2رؤساء األسر 

من رئيسات األسر يعشن بمفردهن  %41.1البيانات نّ  

رد الففي حي  ال تتع ى نسبة الرجال رؤساء األسر ذات 

 على املستوى الجهوي.   %4.2الواح  

 

، لم بخصوص التحصيل العلمي واملعرفي

تتجاوز الفجوة بي  الجنسي  في نسب التم رس للفئات 

( سنة النقطة الواح ة 12-2( سنوات و)2-3العمرية )

وق  بلغت في صفوف الفتيات  ،على الصعي  الجهوي 

ابل ، مقسي ي بوزي على التوالي بوالية  %31.3و 32.1%

على التوالي وطنيا. وعرفت نسبة  %32.1و 22.3%

( سنة ارتفاعا ل ى الفتيات بفارق 42-12التم رس )

، ورغم %33.2نقطة مقارنة بالفتيا  بنسبة  2.2ناهز 

ع  هذه النسبة نقل من املستوى الوطني )
ُ
 (. %21.2ذلك ت

سنوات فما  11املستوى التعليمي للسكا  )فيما يتعلق ب

اعف األمية في صفوف النساء مقارنة تتضفوق(، 

على التوالي.  %41.4و %33.2بالرجال حيث بلغت 

 في صفوف رؤساء األسر،وتتعمق الفجوة بي  الجنسي  

حيث تصل نسبة األمية ل ى النساء رئيسات األسر إلى 

فقط  %34.2، مقابل سي ي بوزي بوالية  %23.2ح ود 

 ل ى الرجال.

ئل تكنولوجيا استعمال وساو  وبخصوص استغالل

والتي من شأنها ن  تعكس املهارات واملكتسبات  املعلومات

 تقارب انات التع ادتشير بي، التقنية واملهنية ألصحابها

نسب استعمال الحاسوب ونسب استعمال االنترنات في 

النساء ال يتجاوز مع تق م طفيف ل ى بي  الجنسي  

رية معلى املستوى الجهوي بالنسبة للشريحة الع النقطة

بلغت هذه النسب في  حيث ،سنوات فما فوق( 3)

 %42.2و %42.2سنوات فما فوق(  3صفوف النساء )

 على التوالي.

 

، ال لتمكين االقتصادي للمرأةا بخصوص

تزال نسبة النساء النشيطات نقل بكثير من نسب 

( على الصعي  %21.3مقابل  %42.1طي  )يالرجال النش

ي لك ترتفع نسبة البطالة فالجهوي واملحلي. وبالرغم من ذ

ي فقط ف %14.2مقابل  %42.2إلى ح ود  هنصفوف

وتتفاقم البطالة في صفوف الشباب صفوف الرجال. 
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، حيث تصل إلى ح ود سي ي بوزي سنة( بوالية  12-43)

 ل ى الفتيا .   %43.2ل ى الفتيات وإلى  21.3%

وتبعا للمهمة االقتصادية املوكولة عادة لرئيس األسرة، 

خفض نسب البطالة في صفوفهم لكن تبقى مرتفعة في تن

صفوف النساء رئيسات األسر مقارنة بالرجال من خالل 

على التوالي على الصعي   %2.4و %11.2تسجيل 

 الجهوي.  

ة لم تتجاوز نسب، مراكز القرارللمشاركة في بالنسبة 

ات تسيير ووكيالت ر النساء املشتغالت كم يرات وإطا

تصل  نساء املشتغالت، في حي من مجموع ال 1.1%

     .%3.2نسبهن على الصعي  الوطني إلى ح ود 

بالصناديق ناهزت نسبة االنخراط من جهة نخرى، 

 حواليسنة(  23-12ملشتغلي  )االجتماعية في صفوف ا

 بفجوة بي  الجنسي  ناهزت، سي ي بوزي بوالية  22.2%

 يبلغت نسبة االنخراط ف حيث، رجالنقطة لصالح ال 2.2

 .نساءال ل ىفقط  %32.4مقابل  %22.2صفوفهن 

 

، تتكافؤ نسبيا فرص على املستوى الصحي

  بي  الجنسيلتحاق والوصول للمؤسسات الصحية ال

من خالل تقارب التوزيع الجغرافي لكليهما ونادرا ما 

تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال حسب 

 عتم يات.املاملسافات النقطتي  بكامل 

في   سي ي بوزيتفع نسبة التغطية الصحية بوالية وتر 

 %21.1صفوف النساء مقارنة بالرجال، حيث تتمتع 

فقط من الرجال. لكن  %23.1منهن بهذه التغطية مقابل 

التغطية ب الرجال املتمتعي  نسبةرتفع ت في حي و

  التي يتنمو الصحية عن طريق الصناديق االجتماعية 

نج  نّ  نغلب النساء  (،من مجموع الرجال %42.3) لها

ارق ، بفيتمتعن بالتغطية الصحية كأولي حق( 21.4%)

 مقارنة بالرجال.نقطة  32.3

 

، بينت املعطيات بالنسبة للتحرك والهجرة

ي ي سبي  معتم يات والية صافي الهجرة ال اخلية  تباين

يث ح الجنسي  بي  بوزي  دو  تسجيل تفاوتات كبيرة

( -2122)في صفوف النساء و (-3222ناهز هذا املؤشر )

ومثل  .4112-4113في صفوف الرجال خالل الفترة 

العمل السبب الرئيس ي لهجرة الرجال بي  املعتم يات 

 %12.2مقابل من مجموع نسباب الهجرة  %32.2بـ

من النساء إلى  %32.2 تنقلتبالنسبة للنساء. في املقابل، 

، الذي لم يمثل سوى الزواجمعتم ية نخرى بسبب 

تغيير معتم ية القامة بالنسبة  من نسباب 13.1%

 .للرجال

الخماسية األخيرة حركة الهجرة الخارجية خالل وسجلت 

ارتفاعا في ع د  سي ي بوزي بوالية ( 4113-4112)

د سبالة اوال )خاصة بمعتم ية لخارج املغادرين لالرجال 

، الواف اتع د النساء  في طفيف تفاعر بل امقا( عسكر

ل ى  (-1070)الهجرة خالل هذه الفترة  بلغ صافيحيث 

 ل ى النساء. 50الرجال و

وتوزعت نسباب الهجرة للخارج ل ى النساء بي  نسباب 

ونسباب ونسباب عائلية )الزواج( اقتصادية )العمل( 

على  %12.2و %44.2و %22.3دراسية حيث مثلت 

 من الرجال للعمل بالخارج.   %23.1التوالي. في حي  هاجر 

 

، ناهز ع د لفئات الخصوصيةوص اصبخ

 11.3 سي ي بوزي األشخاص ذوي الصعوبات بوالية 

 %4.2لتبلغ بذلك نسبة معاناة الصعوبات  ،شخصنلف 

 . في صفوف الفتيات/النساء( 4.1%)

فقط من الفتيات/ النساء ذوي  %32.1تمتلك و 

 في حي  تصل النسبة إلىالصعوبات بطاقة إعاقة، 

 جال./الر في صفوف الفتيا  22.2%

ي ي سلإلدماج امل رس ي لذوي الصعوبات بوالية بالنسبة 

 ةمقارن الفتياتنكبر من قبل  ، لوحظ إقبالبوزي 

 نسبةعلى مقاع  ال راسة حيث بلغت بالفتيا  

-12و)سنة(  12-2)للشريحة العمرية التم رس ل يهن 

على التوالي، في حي  كانت هذه  %42.2و% 21.3سنة(  42

على التوالي في صفوف  %13.1و %23.3النسب في ح ود 

 الفتيا .

وفي إطار متابعة الدماج االقتصادي لهذه الفئات، 

نسبة البطالة ل ى النساء ذوي الصعوبات  ناهزت

مقارنة  نقطة 12.3مسجلة بذلك ارتفاعا بـ ،33.2%
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ة وتبقى هذه النسبة جي  بالرجال على املستوى الجهوي. 

في  %42.1ي نين بلغت إذا ما تّم مقارنتها بالصعي  الوطن

 صفوفهن.

فق  تّم إحصاء سنة فما فوق(،  21) بالنسبة للمسني 

منهم  %23.2) سي ي بوزي نلف مسن بوالية  22.3قرابة 

في صفوف  تقارباعرفت نسب العالة من النساء(. و 

 . على التوالي %12.3و %12.2بـوالرجال  النساء

ن ه بي  من انساس سي ي بوزي مسنات والية  وتوزعت

(، في حي  %32.2( ومن بقي  مرمالت )%22.3متزوجات )

من جهة  من الرجال املسني  هم في حالة زواج.  34.1%

 سي ي بوزي من مسنات والية  %21.4نخرى، تفتقر 

لوجود جراية نو مص ر مالي لتأمي  ضروريات الحياة، في 

فقط من املسني  الرجال دو  نية  %21.1حي  يعيش 

من املسنات هّن  %43.1نج  نّ   خرى،من جهة نجراية. 

فقط من  %13.2 تواج بكفالة نح  األقارب، مقابل 

 . املسني  بهذه الوضعية الرجال
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 املؤشر

 مؤشر 

أهداف التنمية 

 املستدامة

 القيمة 

 على املستوى الوطني

 القيمة 

 على مستوى الوالية

 املجموع نساء رجال جموعامل نساء رجال

 الخصائص الديمغرافية حسب النوع االجتماعي

 429,9 215,2 214,6 10982,4 5510,2 5472,2  )باأللف( ع د السكا 

 1,00 - - 0,99 - -  مع ل الرجالة

 31 31 31 32 32 32  متوسط العمر )سنة(

 28 29 27 30 30 29  العمر الوسيط )سنة(

 42,4 39,0 45,8 36,8 32,5 41,2  (%نسبة العزاب )

 52,5 52,3 52,8 56,8 56,7 57,0  (%نسبة املتزوجي  )

 4,2 7,3 0,9 5,1 9,0 1,2  (%نسبة املرملي  )

 0,9 1,4 0,4 1,3 1,8 0,7  (%نسبة املطلقي  )

 1,35 - - 1,33 - -  )مولود( متوسط ع د املوالي  نحياء لكل امرنة في سّن النجاب

4-2-3 سنة( )مولود( 13-12)املوالي  نحياء لكل امرنة في سّن  متوسط ع د  - - 0,07 - - 0,09 

 2,70 - - 2,33 - -    )مولود( متوسط ع داملوالي نحياء لكل امرنة متزّوجة نو نرملة نو مطلقة

 22 -   -   22 -   -    )سنة( متوسط عمر املرنة عن  نول زواج

 12234 -   -   317899 -   -    ة()امرن سنة 12املتزوجات قبل سن 

1-3-2 (%) سنة 12قبل سن النساء زواج نسب   - - 4,11  - - 12,4 

 94,1 10,8 83,2 2771,2 400,8 2370,3  ع د رؤساء األسر )باأللف(

3,2 - -  رؤساء األسر  في صفوفمع ل الرجالة   - - ,2 7 

 4,6 21,1 2,4 6,2 24,6 3,1  (%نسبة رؤساء األسر ذات الفرد الواح  )

 املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة

4-4-2 (%نسبة االلتحاق بمرحلة ما قبل ال راسة )  55,5 55,3 55,4 36,2 36,0 36,1 

 91,7 91,9 91,5 95,9 96,1 95,7  (%سنة( ) 12-2نسبة التم رس )

1-3-2 (%سنة( ) 42-12نسبة التم رس )  42,6 51,4 47,0 31,0 39,4 35,2 

1-2-2 (%سنوات فما فوق( ) 11نسبة األمية )  12,8 25,6 19,3 20,2 39,7 30,0 

 38,1 79,7 32,7 24,7 55,6 19,5  (%نسبة األمية ل ى ؤساء األسر )

1-2-2 (%) سنوات فما فوق( 3نسبة استعمال الحاسوب )  45,2 45,0 45,1 27,3 27,6 27,4 

1-2-12 (%) ما فوق(سنوات ف 3نسبة استعمال االنترنات )  44,4 43,9 44,2 27,8 27,4 27,6 

 مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة

1-2-2 (%) سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والت ريب 42-12لشباب )انسبة   25,2 29,6 27,4 32,5 43,5 38,0 

 42,6 24,0 61,9 46,5 28,2 65,5  (%نسبة النشاط )

4-4-3 (%) ات املعمليةالصناعنسبة املشتغلي  في   2,1 0,7 1,7 1,0 1,0 1,0 

4-2-2 (%نسبة النساء امل يرات وإطارات التسيير والوكيالت )  - - 2,3  - - 1,1 

 17,0 27,6 12,8 14,8 22,5 11,4  (%)نسبة البطالة 

 29,6 41,3 23,6 30,2 36,4 26,4  (%) سنة( 43-12) نسبة البطالة

 5,5 11,7 5,2 3,7 8,4 3,5  (%نسبة البطالة ل ى رؤساء األسر )

 44,7 38,2 46,8 65,3 66,9 64,7  (%سنة( املنخرطي  بالصناديق االجتماعية ) 23-12نسبة املشتغلي  )

 تكافؤ فرص التمتع بالخدمات الصحية بين الجنسين

4-2-3 (%) نسب التغطية الصحية  78,4 84,3 81,3 73,0 81,1 77,1 

 19,2 10,5 27,9 33,9 23,7 44,1  (%نسبة السكا  املتمتعي  بالتغطية الصحية عن طريق الصناديق االجتماعية )

 44,1 61,2 26,9 36,3 51,5 21,0  (%نسبة السكا  املتمتعي  بالتغطية كأولي الحق )

 التحرك والهجرة حسب النوع االجتماعي

 7832- 3666- 4166- 1 1 1  )نسمة( 4112-4113خالل  ياتالهجرة ال اخلية بي  املعتم صافي 

 28,5 18,4 38,6 17,2 10,8 24,0  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين بي  املعتم يات بسبب العمل خالل 
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 27,7 36,4 19,0 25,5 30,8 19,9  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين بي  املعتم يات بسبب الزواج خالل 

 10,2 7,7 12,7 5,9 5,2 6,6  (%) 4112-4113املعتم يات بسبب ال راسة خالل نسبة املهاجرين بي  

 1020- 50 1070- 22281- 7956 30237-  )نسمة( 4112-4113الخارجية خالل الهجرة صافي 

 85,9 56,9 89,1 73,4 32,3 81,6  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين للخارج بسبب العمل خالل 

 3,5 22,8 1,3 9,7 36,4 4,3  (%) 4112-4113بسبب الزواج خالل نسبة املهاجرين للخارج 

 9,1 15,6 8,3 14,2 24,7 12,1  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين للخارج بسبب ال راسة خالل 

 النوع االجتماعي واملسنين وذوي االحتياجات الخصوصية

 2,4 2,1 2,7 2,2 2,2 2,2  (%) نسبة معاناة الصعوبات

 10,3 4,6 5,7 241,2 119,1 122,0  وي الصعوبات )باأللف(السكا  من ذ

 42,2 37,1 46,4 45,0 40,0 49,9  (%) ذوي الصعوبات ل ىنسبة إمتالك بطاقة إعاقة 

 60,4 61,9 59,3 70,6 72,3 69,1  (%) سنة( 12-2نسبة التم رس ل ى ذوي الصعوبات )

 17,9 24,6 13,1 25,2 32,2 19,5  (%) سنة( 42-12نسبة التم رس ل ى ذوي الصعوبات )

4-2-2 (%) نسبة البطالة ل ى ذوي الصعوبات  14,3 24,1 17,0 19,2 33,5 22,8 

 46,3 23,0 23,2 1249,6 637,3 612,2  )باأللف( سنة فما فوق( 21) ع د املسني 

 17,0 16,6 17,3 17,7 17,8 17,6  (%) نسبة العالة

 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,4  (%عزاب )سنة فما فوق( ال 21نسبة املسني  )

 75,2 58,3 92,0 71,1 52,3 90,7  (%سنة فما فوق( املتزوجي  ) 21نسبة املسني  )

 20,8 36,8 5,0 24,9 43,0 6,0  (%سنة فما فوق( املرملي  ) 21نسبة املسني  )

 1,4 2,2 0,5 1,5 2,1 0,9  (%سنة فما فوق( املطلقي  ) 21نسبة املسني  )

 50,6 60,2 41,1 37,1 50,9 22,8  (%سنة فما فوق( غير املنتفعي  بأية جراية ) 21ة املسني  )نسب

 19,2 26,3 12,1 23,5 34,2 12,3  (%سنة فما فوق( املكفولي  من قبل نح  األقارب ) 21نسبة املسني  )

 

  



 

12 املفاهيم واملصطلحات الرئيسية
 

 

4112  

 
 

 

 معدل الرجالة 

 .بي  مجموع السكا  هو ع د الرجال لكل امرنة من

 األسرة 

هي مجموعة من األشخاص تربطهم نو ال تربطهم صلة 

قرابة يعيشو  تحت سقف نفس املسكن ويتناولو  جل 

 الوجبات الغذائية معا.

 رئيس األسرة 

هو نح  نفراد األسرة الذي يمثل املحور األساس ي 

للقرارات التي تؤخذ في خصوص نسرته وال ينحصر هذا 

وامة االقتصادية ني القيام بمسؤولية املفهوم في الق

 توفير م اخيلها واالنفاق عليها.

 األمية 

حسب تعريف منظمة األمم املتح ة للتربية والثقافة 

ف الشخص األمي بأنه هو عرّ يُ  ،والعلوم )اليونسكو(

الشخص الذي ال يستطيع ن  يقرن ويكتب جملة بسيطة 

 عن حياته اليومية.

 مرحلة ما قبل الدراسة 

التعليم ما قبل  نو  رس ياملعليم قبل تالخ م ستيُ 

 ما  ال ول العربية في كثير من ال ول ومنها  راسةال
ً
وغالبا

نو  وال راسة التمهي ية رياض األطفال تتم بمستويي  هما

 .ما يسمي نيضا بالتمهي ي نو التحضيري 

األطفال دو  سن  املؤسسات التعليمية تستقبلو 

ولفظ الكلمات  األناشي  السادسة لتعليمهم بعض

من  رياض األطفال والتع اد وال تخلو

 .الفنية ال روسو  الرياضة دروس

  املستوى التعليمي 

نة فيه على األقل سقض ى هو املستوى الذي بلغه الفرد و 

 نتمها بنجاح وإال فإ
ّ
ه يقع اعتباره من ذوي املستوى ن

 ربع مستوياتيقع اعتماد نالتعليم الذي يسبق ذلك. و 

  تعليمية في هذه النشرية:

هو املستوى الجامعي الذي و  املستوى العالي -

 ، ى األقل سنة بنجاحقض ى فيه الفرد عل

ا موهو مستوى  املستوى الثانوي أو ما يعادله -

 والذي قض ى فيه بي  االبت ائية ودو  الجامعي

الفرد على األقل سنة كاملة نتمها بنجاح ني 

على األقل سنة نولى ثانوي سابقا نو السابعة 

 نساس ي حاليا،

وهو املستوى الذي نجح  املستوى االبتدائي -

ى عن  قل في السنة نولفيه الفرد على األ

االلتحاق بمرحلة ال راسة ودو  بلوغ 

 ،سابقا االع ادي نو الثانوي 

هو املستوى الذي  ال ش يء أو دون مستوى  -

يسن  لكل فرد لم يمض ي على األقل سنة 

 .واح ة بنجاح باملنظومة التعليمية الرسمية

 البطالة 

 قافي تونس وف تم تح ي  التعريف القياس ي للبطالة

. وق  (OITمنظمة العمل ال ولية )املعتم  ل ى للتعريف 

ير ال ب  من يتم التعريف القياس ي للبطالة وفقا لثالثة معا

توفرها في وقت واح : ن  يكو  الفرد الذي يساوي نو 

في الوقت  ستع ب و  عمل، وم سنة 12يفوق عمره 

عن عمل، خالل فترة  فعليا الراهن للعمل ويبحث

وُيمكن تفصيل هذه املعايير   .وهي نسبوع مرجعية مح دة

 كالتالي:

 ام: ويعني انع ام تاملعيار األول "بدون عمل" -

وهذا املعيار للعمل نثناء الفترة املرجعية. 

بي  حالة العمالة وحالة  يضمن الفصل

 .البطالة

: ويعني اتخاذ املعيار الثاني "يبحث عن عمل" -

مح دة نيضا  ،خطوات مح دة في فترة قريبة

بأجر نو عمل للحساب  للبحث عن عمل

العمالة الخاص. هذا املعيار ال يأخذ م ة 

ونوعها بعي  االعتبار، ويشمل هذا املعيار 

البحث عن عمالة للحساب الخاص، نو عمالة 

ب وام جزئي، نو مؤقت نو موسمي نو عمل وقتي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
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ويشمل عموما ني نوع من العمل تعتبره املعايير 

 ال ولية نشاطا اقتصاديا.

: لكي يصنف ثالث "االستعداد"املعيار ال -

للعمل  على استع ادكعاطل يجب ن  يكو  

يعني قادرا نو مستع ا للعمل إذ توفرت له 

الفرصة، ويستبع  الذين ال يستطيعو  الب ء 

 في العمل في تاريخ الحق بسبب بعض العراقيل.

 االشتغال 

كو  أل  يوفقا  شتغالالتعريف القياس ي لال تّم تح ي  

عمل،  له سنة 12وي نو يفوق عمره الفرد الذي يسا

 .وهي نسبوع خالل فترة مرجعية مح دة

 الناشط 

الناشط اقتصاديا هو املساهم فعال نو املتاح للمساهمة 

في إنتاج السلع والخ مات التي ت خل ضمن ح ود 

النتاج املبينة في نظام الحسابات الوطنية. ويسمح 

 استخ ام تعريف موح  للنشاط االقتصادي بتسهيل

إحصاءات العمل نو في إحصاءات النتاج، مما يسهل 

 التحليل املشترك.

 التغطية الصحية 

، حسب منظمة الصحة التغطية الصحيةالتمتع ب

ى الخ مات عل فردن  يحصل كل  ،(OMSالعاملية )

إليها دو  ن  يتعرض لضائقة مالية  الصحية التي يحتاج

ة من ملعن  س اد مقابلها. وينبغي تغطية املجموعة الكا

الخ مات الصحية الضرورية والجي ة، بما في ذلك تعزيز 

 .الصحة والوقاية والعالج والتأهيل والرعاية امللطفة

ويعتبر متمتعا بالتغطية الصحية في تونس كل فرد 

منخرطا بإح ى النظم التالية اما مباشرة نو كأولي الحق 

 ني منخرطا عن طريق فرد آخر من األسرة:

 ،للتأمي  على املرضالصن وق الوطني  -

بطاقة العالج بالتعريفة املنخفضة )بطاقة  -

 ،صفراء(

 ،بطاقة العالج املجاني )البطاقة البيضاء( -

الحاالت األخرى والتي تتضمن شركات التأمي   -

الخاصة نو املقيمي  املتمتعي  بالتغطية 

 بالخارج.

 االنخراط بالصناديق االجتماعية 

راط ة كل فرد له انخيعتبر منخرطا بالصناديق االجتماعي

بالصن وق الوطني للضما  والحيطة االجتماعية نو 

الصن وق الوطني للتقاع  والحيطة االجتماعية. وتهم 

 سنة نو نكثر. 12هذه املسألة كل فرد عمره 

 وسائل النقل 

ل خاصة" ك قص  باستعمال وسيلة متمثلة في "سيارةيُ 

 ا هو سائقها نو كمصاحبّم من يستعمل سيارة خاصة إ

فيها. ويقص  بـ"ليس هنالك تنقل بتاتا" ن  مقر العمل نو 

 ال راسة هو بنفس املكا  نو الحي الذي يقطن به الفرد.

 صافي الهجرة 

رح يط ن على املكا  املعني بهذا املؤشرهو ع د الواف ي

 رة مرجعية مح دة.تمنه ع د املغادرين وذلك خالل ف

 األشخاص ذوي الصعوبات 

مجموعة "لتي يوص ي بها خبراء وقع اعتماد األسئلة ا

اد خالل التع  لقياس نسبة الصابة بالعاقة "واشنطن

تم  . وفي هذه النشرية4112العام للسكا  والسكنى لسنة 

تحليل احصائيات األفراد ذوي الصعوبات على مختلف 

عتبر حامل صعوبة كل فرد له على األقل درجة يُ و درجاتها. 

 النظر نو السمع نو "بعض الصعوبات" التي يعانيها في

 املش ي نو االعتناء بنفسه نو في التواصل مع اآلخرين.

 املسنين إعالة نسبةأو  معدل اإلعالة 

 )ني األشخاص الذين املسني  إجمالي املعالي  نسبةهي 

( إلى السكا  الذين هم في سن سنة فما فوق  21نعمارهم 

.(سنة 23و 12)ني الذين تتراوح نعمارهم ما بي   نشاطال
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)ني ما  %21.1. مثلت نسبة النساء منهم 4112نفريل  43نسمة في  243314بلغ ع د سكا  والية سي ي بوزي  

مسجال  1.1مثل بذلك مع ل الرجالة و رجال(.  412222من الرجال )ني بما يعادل %23.3امرنة(، مقابل  412432يساوي 

 بمعتم ية بئر الحفي. 1.13سي ي بوزي  الشرقية وسبالة نوالد عسكر إلى معتم يتي ب 1.32وتا بي  املعتم يات من تفا

 

 4102عدل الرجالة سنة : م1-0خارطة 
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 4102سنة  ومعدل الرجالةالسكان توزيع : 1-0جدول 

 
 عدد السكان

 عدل الرجالةم
 املجموع نساء رجال

 1,01 73226 36471 36755 سيدي بوزيد الغربية

 0,97 49450 25159 24291 سيدي بوزيد الشرقية

 0,99 40239 20265 19974 جلمة

 0,97 20382 10363 10019 سبالة اوالد عسكر

 1,03 38288 18876 19412 بئر الحفي

 1,01 28214 14018 14196 سيدي علي بوعون 

 1,01 25321 12621 12700 منزل بوزيان

 1,02 23789 11765 12024 مكناس ي

 1,00 21660 10806 10854 سوق الجديد

 0,98 24766 12527 12239 مزونة

 0,99 64998 32595 32403 رقاب

 1,00 19579 9772 9807 اوالد حفوز 

 1,00 429912 215238 214674 الوالية

 0,99 10982476 5510227 5472249 الوطني

 

 

1  

بقــــــــــراءة للهيكلــــــــــة العمريــــــــــة للســــــــــكا  بواليــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ  املســــــــــتخرجة مــــــــــن نتــــــــــائج التعــــــــــ اد العــــــــــام للســــــــــكا  

ـــــنة  ــ ــ ـــكنى لســـ ــ ــ ــ ، ُســــــــــــجلت نعلــــــــــــى الفجــــــــــــوات بــــــــــــي  نســــــــــــبة النســــــــــــاء ونســــــــــــبة الرجــــــــــــال مقارنــــــــــــة بمجمــــــــــــوع الســــــــــــكا  4112والســـ

ـــة  ــ ــ ـــــات العمريــ ــ ـــب الفئــ ــ ــ ـــة حســ ــ ــ ـــ يبمعتم يــ ــ ــ ـــك وذ مكناســ ــ ــ ـــــة )لــ ــ ـــة العمريــ ــ ــ ـــلت  23-31بالفئــ ــ ــ ـــث وصــ ــ ــ ــــنة( حيــ ــ ــ ــــوة سـ ــ ــ ــــى الفجـ ــ ــ  3.3إلـ

ـــــاء ــ ــ ــــ ة النسـ ــ ــ ـــــاط لفائــ ــ ـــت نقـــ ــ ــ ــ ـــل، عرفـ ــ ــ ــ ـــــة ). باملقابـ ــ ــ ـــة العمريـ ــ ــ ــ ـــة  12-2الفئـ ــ ــ ــ ـــــنة( بمعتم يـ ــ ــ ــــكرسـ ــ ــ ـــــبالة نوالد عســ ــ ــ نعلــــــــــى فــــــــــارق  سـ

  .نقطة 4.2لفائ ة الرجال 

ـــــة ) ــ ــ ـــة العمريـ ــ ــ ــ ـــــبة للفئـ ــ ــ ـــة و 4.3ســــــــــنة(، يصــــــــــل الفــــــــــارق إلــــــــــى  43-12بالنسـ ــ ــ ــ ـــــالح ال 1.3نقطـ ــ ــ ـــة لصـ ــ ــ ــ ـــالنقطـ ــ ــ ــ ـــل  رجـ ــ ــ ــ بكــ

ـــة  ــ ــ ـــــن معتم يـــ ــ ـــ يمــ ــ ــ ـــة  مكناســ ــ ــ ـــــاء. وتكــــــــــو  الفجـــــــــوة إيجابيــــــــــة لصـــــــــالح النوالد حفـــــــــوز ومعتم يـــ ــ ــــ يات  نســـ ــ ــ ـــــبالة نوالد بمعتمـ ــ ســـ

ــــكر ــ ــ ــ ـــــة( و  1.2)بفـــــــــــــارق  عســ ــ ــ ــ ـــــاب نقطــ ــ ــ ــ ـــــة( و  1.2)بفـــــــــــــارق الرقـ ــ ــ ــ ــــة( 1.2)بفــــــــــــارق  ســــــــــــي ي بوزيـــــــــــــ  الشـــــــــــــرقيةنقطــ ــ ــ ــ ومنـــــــــــــزل  نقطـــ

 .نقطة 1.2بوزيا  ومزونة بحوالي 

ـــــة ) ــ ـــة العمريـ ــ ـــــص الفئـــ ـــا يخـــ ــ ــ ــــنة(،  2-1وفيمـ ــ ـــة  1.2تجــــــــاوزت النســــــــبة لــــــــ ى الرجــــــــال نســــــــبة النســــــــاء بفــــــــارق ســ ــ نقطـــ

ــــكرعلـــــــــى الصـــــــــعي  الجهـــــــــوي. وقـــــــــ  كـــــــــا  هـــــــــذا الفـــــــــارق ضـــــــــ يال بجـــــــــل املعتمـــــــــ يات باســـــــــت ناء معتمـــــــــ يتي  ــ ــ ـــــبالة نوالد عسـ ــ  ســ

 نقطة على التوالي. 1.3نقطة و 1.2نين كا  الفارق لصالح الرجال بـالرقاب و 

ـــــب امل ــ ـــــني  ونســ ــ ـــب املســـ ــ ــ ـــي  نســـ ــ ــ ــــوة بـــ ــ ــ ـــــ ى الفجــ ــ ـــم تتعـــ ــ ــ ــــ ة )ولــ ــ ــ ـــة الواحــ ــ ــ ــــنات النقطـــ ــ ــ ـــــة 1.3ســ ــ ـــة نوالد  نقطـــ ــ ــ بمعتم يـــ

 .حفوز( وذلك بكافة معتم يات والية سي ي بوزي 
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 4102لنساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة بين ا ينسبالتوزيع الفجوات النوع االجتماعي في  :1-0رسم 

 

 4102 سنة الفئة العمرية السكان حسب هيكلة: 2-0جدول 

 

ذكر تق ر وانالحظ وجود فال ، سي ي بوزي وبتحليل كل من متوسط العمر والعمر الوسيط بي  معتم يات والية 

وق   .عموما ءلصالح النساكأقص ى تق ير  نقطتي نو النقطة ستقر في ح ود لتبي  النساء والرجال بأغلب هذه املعتم يات 

 32في صفوف النساء، حيث ناهزت وسيط العمر تسجيل نعلى مع الت متوسط العمر وال نوالد حفوز معتم ية شه ت 

 .على التولي سنة 33سنة و

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 سنة فما فوق  61 سنة 59-11 سنة 49-05 سنة 02-5 سنة  1-2

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 73226 36471 36755 %9,4 %9,2 %9,5 %38,9 %39,8 %38,0 %26,6 %26,5 %26,7 %15,6 %15,0 %16,1 %9,6 %9,6 %9,6 سيدي بوزيد الغربية

 49450 25159 24291 %11,5 %11,3 %11,6 %38,2 %39,6 %36,8 %25,6 %25,9 %25,2 %15,4 %14,3 %16,5 %9,4 %8,9 %9,9 سيدي بوزيد الشرقية

 40239 20265 19974 %10,3 %10,3 %10,3 %33,2 %34,3 %32,1 %27,6 %27,6 %27,6 %18,6 %17,8 %19,4 %10,2 %9,9 %10,5 جلمة

 20382 10363 10019 %10,3 %10,5 %10,1 %34,2 %35,4 %33,0 %28,3 %29,0 %27,6 %17,3 %16,0 %18,6 %9,8 %9,1 %10,6 سبالة اوالد عسكر

 38288 18876 19412 %10,4 %10,4 %10,4 %36,3 %37,7 %34,9 %27,5 %27,3 %27,7 %15,6 %15,0 %16,3 %10,2 %9,7 %10,7 بئر الحفي

 28214 14018 14196 %10,2 %10,0 %10,3 %35,9 %37,2 %34,6 %27,8 %27,3 %28,3 %16,0 %15,5 %16,5 %10,2 %10,0 %10,3 سيدي علي بوعون 

 25321 12621 12700 %10,9 %10,7 %11,0 %36,2 %37,7 %34,7 %27,8 %28,0 %27,6 %15,7 %14,5 %17,0 %9,4 %9,1 %9,7 منزل بوزيان

 23789 11765 12024 %12,5 %12,9 %12,2 %40,0 %41,7 %38,4 %26,2 %25,0 %27,3 %13,4 %12,7 %14,1 %7,8 %7,7 %8,0 مكناس ي

 21660 10806 10854 %11,9 %12,2 %11,5 %36,8 %38,0 %35,5 %29,0 %28,1 %29,8 %13,7 %13,1 %14,2 %8,7 %8,6 %8,9 سوق الجديد

 24766 12527 12239 %10,0 %9,6 %10,4 %33,5 %34,4 %32,5 %28,6 %28,9 %28,4 %17,2 %16,9 %17,6 %10,7 %10,2 %11,1 مزونة

 64998 32595 32403 %10,9 %10,7 %11,2 %36,4 %37,5 %35,3 %25,8 %26,2 %25,4 %16,3 %15,7 %16,9 %10,5 %9,9 %11,2 رقاب

ز اوالد حفو   8,5% 8,6% 8,5% 13,8% 12,6% 13,2% 26,0% 24,1% 25,1% 37,6% 39,7% 38,6% 14,1% 15,0% 14,5% 9807 9772 19579 

 429912 215238 214674 %10,8 %10,7 %10,8 %36,7 %37,9 %35,5 %26,9 %26,8 %27,0 %15,9 %15,1 %16,6 %9,7 %9,4 %10,1 الوالية

 10982476 5510228 5472248 %11,4 %11,6 %11,2 %39,4 %39,9 %38,8 %24,9 %25,1 %24,8 %15,1 %14,6 %15,7 %9,2 %8,9 %9,5 الوطني
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 4102 سنةوالعمر الوسيط متوسط العمر : 3-0جدول 

 
طالعمر الوسي متوسط العمر  

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 29 29 28 31 31 30 سيدي بوزيد الغربية

 29 30 29 32 32 31 سيدي بوزيد الشرقية

 26 26 25 30 30 29 جلمة

 26 27 25 30 31 29 سبالة اوالد عسكر

 28 28 27 31 31 30 بئر الحفي

 27 28 27 30 30 30 سيدي علي بوعون 

 28 29 27 31 31 30 منزل بوزيان

 31 32 30 33 34 33 مكناس ي

 29 30 28 32 33 32 سوق الجديد

 26 26 26 30 30 29 مزونة

 28 29 27 31 31 30 رقاب

 32 33 31 34 35 34 اوالد حفوز 

 28 29 27 31 31 31 الوالية

 30 30 29 32 32 32 الوطني
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شرقية سي ي بوزي  النسبة املتزوجات بمعتم يات مقارنة ب يفوق النقطة بياسجلت نسبة املتزوجي  فارقا إيجا

ويبقى الفارق  .على التوالينقطة  4.1ونقطة  3.2نقطة و 1.1نقطة و 4.2بـفارق وجلمة وسبالة نوالد عسكر ومنزل بوزيا  

 نقطة على املستوى الجهوي. 1.2ض يال في العموم بهذه الفئة اذ ال يتجاوز 

نوالد  ةبمعتم ي ةنقط 11.2ارتفاع الفارق في نسبة العزوبة حيث يفوق الفارق لصالح الرجال الـ ، نالحظفي املقابل

نقطة. كما ُيمكن تفسيره بهيمنة الفكر  2.2. وهو فارق كبير مقارنة بمع ل الوالية نو املع ل الوطني الذي ال يتجاوز الـحفوز 

االقتصادية داخل مؤسسة األسرة وبالتالي تأخر سن الزواج ل يه  التقلي ي الذي يفرض على الرجل تحمل جل املسؤلية

 مقارنة بسن الزواج ل ى املرنة.

 

 4102سنة  حالةاملدنيةلنساء والرجال حسب البين ا ينسبالتوزيع ال فجوات النوع االجتماعي في :2-0رسم 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

  سي ي بوزي

الغربية

  سي ي بوزي

الشرقية

سبالة اوالدجلمة

عسكر

سي ي علي بئر الحفي

بوعو  

سوق مكناس يمنزل بوزيا 

الج ي 

الوطنيالواليةاوالد حفوز رقابمزونة

نعزب متزوج نرمل مطلق



 

42 املحور األول: الخصائص ال يمغرافية حسب النوع االجتماعي
 

 

4112  

 
 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  05السكان ): 4-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 مطلق أرمل متزوج أعزب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 54812 27505 27307 %1,1 %1,7 %0,5 %4,0 %7,1 %0,8 %52,6 %52,8 %52,4 %42,4 %38,4 %46,4 سيدي بوزيد الغربية

 37212 19319 17893 %0,8 %1,2 %0,4 %4,2 %7,1 %1,0 %52,6 %51,3 %54,0 %42,4 %40,4 %44,6 سيدي بوزيد الشرقية

 28627 14639 13988 %0,7 %1,1 %0,3 %4,0 %7,0 %0,9 %53,1 %52,6 %53,6 %42,2 %39,4 %45,2 جلمة

 14858 7766 7092 %1,4 %2,0 %0,7 %4,3 %7,4 %0,9 %53,1 %51,3 %55,0 %41,2 %39,2 %43,4 سبالة اوالد عسكر

 28395 14231 14164 %0,9 %1,4 %0,4 %3,7 %6,5 %0,8 %53,0 %53,7 %52,3 %42,5 %38,4 %46,5 بئر الحفي

 20826 10436 10390 %0,7 %1,2 %0,3 %4,2 %7,2 %1,1 %50,5 %51,0 %49,9 %44,6 %40,6 %48,7 سيدي علي بوعون 

 18948 9642 9306 %0,7 %1,1 %0,3 %3,8 %6,5 %1,0 %51,5 %50,5 %52,6 %43,9 %41,9 %46,1 منزل بوزيان

 18726 9359 9367 %0,9 %1,3 %0,5 %4,8 %8,5 %1,1 %49,2 %49,2 %49,3 %45,1 %41,1 %49,1 مكناس ي

 16801 8456 8345 %0,7 %1,1 %0,3 %4,1 %7,1 %1,0 %47,6 %47,8 %47,3 %47,6 %44,0 %51,4 سوق الجديد

 17860 9129 8731 %0,8 %1,3 %0,2 %4,0 %7,0 %0,9 %53,5 %53,1 %53,9 %41,7 %38,6 %44,9 مزونة

 47548 24241 23308 %0,9 %1,3 %0,4 %4,1 %7,2 %0,9 %55,0 %54,7 %55,3 %40,0 %36,8 %43,4 رقاب

 15319 7699 7620 %1,3 %2,0 %0,6 %6,1 %11,0 %1,1 %54,9 %55,0 %54,7 %37,7 %31,9 %43,5 اوالد حفوز 

 319932 162422 157509 %0,9 %1,4 %0,4 %4,2 %7,3 %0,9 %52,5 %52,3 %52,8 %42,4 %39,0 %45,8 الوالية

 8312222 4219501 4092722 %1,3 %1,8 %0,7 %5,1 %9,0 %1,2 %56,8 %56,7 %57,0 %36,8 %32,5 %41,2 الوطني
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سنة(، حيث فاقت نسب  43-41ت الفجوة في نسب العزوبة بي  النساء والرجال ذروتها بالفئة العمرية )بلغ

بمعتم ية الرقاب( بسبب تأخر سن  42.3نقطة ) 42.1العزوبة ل ى الرجال النسب املسجلة ل ى النساء وتع ت عتبة الـ

بي  النساء والرجال من  اب حسب الفئة العمريةنسبة العز في الزواج ل ى الرجال نكثر من النساء. وتتفاوت الفجوة 

نقطة  2.2لى سوق الج ي  إنقطة بمعتم ية  4.1من  (سنة 13-12)لى نخرى لتمت  بالنسبة للفئة العمرية إمعتم ية 

استثاء رى بلصالح الرجال بالفئات األخ من جهة نخرى، نج  تباينا كبيرا للفجوة.  رجاللفائ ة النوالد حفوز بمعتم ية 

  .بجل املعتم يات هذه الفئة العمريةلح النساء بايجابية لصسنة فما فوق( نين كانت الفجوة إ 21فئة العمرية )ال
 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05العزاب ): 5-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  فوق  فماسنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 23220 10561 12658 %0,9 %1,1 %0,7 %27,4 %28,5 %26,6 %46,0 %44,1 %47,6 %25,6 %26,2 %25,1 سيدي بوزيد الغربية

 15777 7801 7975 %0,9 %1,1 %0,6 %29,7 %32,1 %27,3 %44,0 %41,4 %46,6 %25,4 %25,4 %25,4 سيدي بوزيد الشرقية

 12084 5766 6317 %1,1 %1,1 %1,0 %21,8 %24,8 %19,2 %47,1 %43,1 %50,7 %30,0 %31,0 %29,0 جلمة

 6125 3047 3078 %0,6 %0,7 %0,6 %21,1 %23,1 %19,1 %48,0 %46,4 %49,5 %30,3 %29,8 %30,8 سبالة اوالد عسكر

يبئر الحف  25,3% 26,9% 26,0% 50,1% 44,4% 47,5% 23,7% 27,6% 25,4% 0,9% 1,1% 1,0% 6593 5461 12054 

 9296 4234 5063 %0,8 %1,0 %0,6 %27,4 %29,9 %25,2 %46,4 %41,8 %50,2 %25,4 %27,3 %23,9 سيدي علي بوعون 

 8327 4042 4285 %0,8 %0,8 %0,8 %26,1 %28,4 %23,9 %48,0 %45,5 %50,4 %25,1 %25,2 %25,0 منزل بوزيان

 8438 3842 4596 %0,6 %0,6 %0,7 %32,4 %34,5 %30,6 %45,6 %43,4 %47,5 %21,3 %21,5 %21,2 مكناس ي

 8006 3717 4289 %0,8 %0,8 %0,8 %28,4 %29,9 %27,1 %49,6 %47,0 %51,8 %21,2 %22,2 %20,3 سوق الجديد

 7447 3526 3921 %0,7 %0,7 %0,8 %19,2 %21,6 %17,0 %50,7 %46,8 %54,3 %29,3 %30,9 %27,9 مزونة

 19032 8913 10119 %1,0 %0,9 %1,1 %25,9 %29,0 %23,3 %45,7 %41,9 %49,0 %27,3 %28,1 %26,6 رقاب

 5773 2457 3316 %1,1 %1,0 %1,1 %26,8 %26,5 %27,0 %46,6 %43,8 %48,6 %25,6 %28,6 %23,3 اوالد حفوز 

 135578 63367 72210 %0,9 %1,0 %0,8 %26,3 %28,4 %24,5 %46,7 %43,7 %49,3 %26,1 %26,9 %25,4 الوالية

 3059551 1372898 1686653 %1,0 %1,2 %0,9 %23,9 %23,5 %24,3 %47,7 %45,7 %49,3 %27,3 %29,5 %25,5 الوطني
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 4102 سنةالعمرية سنة فما فوق( حسب الفئة  05نسب العزاب ): 6-0جدول 

 
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %42,4 %38,4 %46,4 %3,0 %3,6 %2,5 %22,4 %20,7 %24,1 %79,7 %68,7 %90,9 %98,2 %96,6 %99,5 سيدي بوزيد الغربية

 %42,4 %40,4 %44,6 %2,4 %3,0 %1,8 %24,8 %25,1 %24,4 %81,3 %72,4 %91,0 %97,8 %96,7 %99,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %42,2 %39,4 %45,2 %3,2 %3,1 %3,2 %19,8 %20,6 %18,9 %77,2 %66,8 %87,6 %96,7 %94,9 %98,5 جلمة

 %41,2 %39,2 %43,4 %1,8 %1,8 %1,8 %18,5 %19,2 %17,8 %76,2 %69,2 %84,2 %96,8 %94,6 %99,0 سبالة اوالد عسكر

 %42,5 %38,4 %46,5 %3,0 %3,1 %2,9 %22,1 %21,2 %23,0 %78,5 %67,3 %89,5 %96,9 %95,0 %98,8 بئر الحفي

 %44,6 %40,6 %48,7 %2,6 %3,0 %2,2 %25,1 %24,3 %26,0 %80,1 %68,2 %91,1 %96,5 %94,0 %98,9 سيدي علي بوعون 

 %43,9 %41,9 %46,1 %2,4 %2,4 %2,4 %23,7 %24,2 %23,2 %81,9 %74,5 %89,4 %97,1 %95,5 %98,6 منزل بوزيان

 %45,1 %41,1 %49,1 %1,8 %1,5 %2,1 %28,7 %27,0 %30,5 %87,7 %79,8 %94,9 %98,4 %97,2 %99,4 مكناس ي

 %47,6 %44,0 %51,4 %2,6 %2,4 %2,9 %28,5 %27,1 %30,1 %87,3 %79,9 %94,1 %98,5 %97,4 %99,5 سوق الجديد

 %41,7 %38,6 %44,9 %2,2 %2,0 %2,4 %17,3 %17,7 %16,8 %78,0 %66,6 %89,8 %97,1 %95,6 %98,7 مزونة

 %40,0 %36,8 %43,4 %2,7 %2,4 %3,1 %20,9 %21,2 %20,5 %76,4 %63,7 %90,0 %96,6 %94,1 %99,0 رقاب

 %37,7 %31,9 %43,5 %2,2 %1,7 %2,6 %20,4 %16,8 %24,2 %79,8 %67,2 %91,2 %96,1 %93,2 %98,8 اوالد حفوز 

 %42,4 %39,0 %45,8 %2,6 %2,7 %2,5 %22,6 %22,1 %23,2 %79,8 %69,4 %90,3 %97,3 %95,4 %99,0 الوالية

 %36,8 %32,5 %41,2 %2,6 %2,7 %2,4 %16,9 %14,7 %19,3 %77,4 %65,3 %89,9 %97,9 %96,5 %99,2 الوطني
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بعكس ما تّم مالحظته بالنسبة للعزاب، ترتفع نسب املتزوجي  في صفوف النساء مقارنة بالرجال قبل سن 

ل ى الرجال من نفس الفئة  %3.2مقابل  %43.2سنة(  43-20األربعي ، فق  بلغت نسبة املتزوجات بالفئة العمرية )

 العمرية. 

نسجل انخفاض نسبة النساء املتزوجات كلما تق من في السن، حيث بلغت في املقابل وعلى عكس الرجال، 

سنة فما فوق(  21من الرجال املسني  )%34.1سنة فما فوق(، في حي  ن   21من مجموع النساء املسنات )%22.3نسبتهن 

 هم من املتزوجي .   

 

 4102 سنةلفئة العمرية سنة فما فوق( حسب ا 05املتزوجين ): 7-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 28823 14524 14299 %17,5 %12,4 %22,6 %72,9 %72,6 %73,2 %9,3 %14,3 %4,1 %0,4 %0,6 %0,1 سيدي بوزيد الغربية

 19579 9914 9666 %22,0 %17,1 %27,0 %69,6 %70,1 %69,0 %8,0 %12,1 %3,7 %0,4 %0,7 %0,2 سيدي بوزيد الشرقية

 15198 7698 7501 %20,9 %16,7 %25,2 %67,5 %66,5 %68,5 %10,8 %15,7 %5,9 %0,8 %1,2 %0,4 جلمة

 7887 3987 3901 %19,9 %15,8 %24,1 %68,2 %67,9 %68,5 %11,2 %15,1 %7,2 %0,7 %1,2 %0,2 سبالة اوالد عسكر

 15047 7645 7402 %20,2 %15,4 %25,1 %69,2 %68,7 %69,6 %10,0 %14,9 %5,0 %0,6 %1,0 %0,3 بئر الحفي

 10510 5327 5183 %20,6 %15,3 %26,0 %68,7 %68,4 %69,0 %9,9 %15,0 %4,7 %0,8 %1,3 %0,3 سيدي علي بوعون 

 9762 4870 4892 %21,8 %17,4 %26,2 %68,7 %69,1 %68,4 %8,9 %12,7 %5,1 %0,6 %0,9 %0,3 منزل بوزيان

 9220 4600 4620 %23,9 %18,7 %29,0 %70,1 %71,8 %68,5 %5,7 %9,0 %2,4 %0,3 %0,4 %0,1 مكناس ي

 7993 4045 3948 %24,7 %20,4 %29,1 %68,0 %68,6 %67,4 %7,0 %10,5 %3,4 %0,3 %0,5 %0,1 سوق الجديد

 9552 4846 4706 %19,6 %14,4 %24,9 %68,9 %67,9 %69,8 %10,9 %16,7 %4,9 %0,6 %1,0 %0,3 مزونة

 26143 13248 12894 %20,5 %15,4 %25,9 %68,7 %67,7 %69,8 %10,1 %15,8 %4,2 %0,7 %1,1 %0,2 رقاب

 8408 4237 4171 %24,4 %18,6 %30,2 %67,1 %68,2 %65,9 %7,9 %12,0 %3,7 %0,7 %1,2 %0,2 اوالد حفوز 

 168123 84941 83182 %20,7 %15,9 %25,7 %69,4 %69,2 %69,6 %9,3 %14,0 %4,5 %0,6 %0,9 %0,2 الوالية

 4722576 2390979 2331597 %18,8 %13,9 %23,8 %72,0 %71,9 %72,1 %8,8 %13,6 %3,9 %0,4 %0,6 %0,1 الوطني
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 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05نسب املتزوجين ): 8-0جدول 

 
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %52,6 %52,8 %52,4 %73,5 %54,0 %92,1 %73,8 %72,7 %74,9 %19,9 %30,6 %8,9 %1,8 %3,2 %0,4 سيدي بوزيد الغربية

 %52,6 %51,3 %54,0 %75,9 %59,6 %92,3 %72,1 %69,7 %74,7 %18,3 %27,0 %8,9 %2,1 %3,2 %1,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %53,1 %52,6 %53,6 %76,4 %61,4 %91,7 %76,8 %73,7 %80,3 %22,3 %32,5 %12,0 %3,2 %4,8 %1,5 جلمة

 %53,1 %51,3 %55,0 %74,5 %57,8 %92,5 %77,1 %73,8 %80,8 %22,8 %29,4 %15,4 %3,1 %5,2 %1,0 سبالة اوالد عسكر

 %53,0 %53,7 %52,3 %76,2 %59,8 %92,3 %74,9 %73,9 %76,1 %20,7 %31,6 %10,1 %3,0 %4,8 %1,2 بئر الحفي

 %50,5 %51,0 %49,9 %75,2 %58,0 %91,7 %71,4 %69,9 %72,9 %19,4 %30,8 %8,8 %3,4 %5,8 %1,1 سيدي علي بوعون 

 %51,5 %50,5 %52,6 %77,5 %62,6 %91,9 %73,2 %70,8 %75,8 %17,8 %25,0 %10,4 %2,6 %4,0 %1,3 منزل بوزيان

 %49,2 %49,2 %49,3 %73,9 %57,0 %91,3 %67,9 %67,3 %68,5 %12,0 %19,8 %4,9 %1,4 %2,4 %0,5 مكناس ي

 %47,6 %47,8 %47,3 %76,9 %62,9 %91,6 %68,2 %67,5 %69,0 %12,4 %19,5 %5,8 %1,4 %2,2 %0,5 سوق الجديد

 %53,5 %53,1 %53,9 %75,6 %57,9 %92,4 %79,4 %76,4 %82,5 %21,5 %32,6 %9,8 %2,7 %4,2 %1,2 مزونة

 %55,0 %54,7 %55,3 %75,5 %58,3 %92,0 %75,9 %73,4 %78,6 %23,1 %35,6 %9,8 %3,2 %5,5 %0,9 رقاب

 %54,9 %55,0 %54,7 %71,9 %53,7 %91,2 %74,5 %74,6 %74,5 %19,7 %31,8 %8,8 %3,8 %6,5 %1,2 اوالد حفوز 

 %52,5 %52,3 %52,8 %75,2 %58,3 %92,0 %73,9 %72,1 %75,9 %19,7 %29,8 %9,4 %2,6 %4,3 %1,0 الوالية

 %56,8 %56,7 %57,0 %71,1 %52,3 %90,7 %78,7 %78,1 %79,3 %22,1 %33,8 %9,9 %2,0 %3,3 %0,8 الوطني

 

43  

ــــاء  ــ ـــــ ى النســ ــ ـــــرملي  لـ ـــب املـــ ــ ـــــع نســـ ــــامترتفـــ ــ الرجــــــــال. لكــــــــن، تتعمــــــــق الفــــــــوارق بــــــــي  الجنســــــــي  خاصــــــــة بعــــــــ  ســــــــن  نمــ

ــــي لنة هـــــــــم مـــــــــن األرامـــــــــســـــــــ 21مـــــــــن النســـــــــاء الالتـــــــــي تفـــــــــوق نعمـــــــــارهن %32.2الســـــــــتي ، فقـــــــــ  بينـــــــــت نتـــــــــائج التعـــــــــ اد نّ   ــ ــ . فـ

 من مجموع الرجال املسني .%2.1املقابل، ال تتجاوز نسبة الرجال املسني  األرامل 

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05) املرملين: 9-0جدول 

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 2188 1964 224 %68,1 %67,5 %73,7 %30,6 %31,4 %23,8 %1,1 %1,0 %2,0 %0,2 %0,2 %0,5 سيدي بوزيد الغربية

 1555 1369 186 %74,6 %73,3 %84,1 %24,3 %25,6 %14,8 %1,0 %1,0 %1,1 %0,1 %0,1 %0,0 سيدي بوزيد الشرقية

 1151 1021 130 %70,4 %69,1 %80,1 %27,6 %29,3 %14,5 %1,6 %1,2 %5,4 %0,3 %0,4 %0,0 جلمة

 638 577 62 %73,2 %72,3 %81,6 %23,8 %25,0 %11,7 %2,7 %2,3 %6,6 %0,3 %0,4 %0,0 سبالة اوالد عسكر

 1041 926 115 %73,1 %72,9 %74,5 %24,7 %25,2 %20,4 %2,0 %1,6 %5,1 %0,2 %0,2 %0,0 بئر الحفي

 866 755 112 %70,2 %69,6 %74,0 %28,1 %28,6 %24,3 %1,4 %1,3 %1,7 %0,4 %0,4 %0,0 سيدي علي بوعون 

 726 628 97 %71,3 %70,8 %74,4 %27,2 %28,0 %22,4 %0,8 %0,6 %2,2 %0,7 %0,6 %1,0 منزل بوزيان

 897 796 101 %76,1 %75,4 %81,5 %22,6 %23,8 %13,3 %0,8 %0,4 %4,1 %0,5 %0,4 %1,0 مكناس ي

 684 601 83 %73,4 %73,0 %76,2 %25,0 %25,3 %22,6 %1,2 %1,2 %1,2 %0,4 %0,5 %0,0 سوق الجديد

 719 636 82 %70,2 %69,7 %74,6 %26,8 %27,9 %18,0 %2,6 %2,1 %6,2 %0,4 %0,3 %1,2 مزونة

 1965 1755 210 %74,1 %73,9 %76,3 %24,3 %24,7 %21,3 %1,3 %1,2 %1,9 %0,3 %0,2 %0,5 رقاب

 933 848 85 %74,8 %73,7 %85,5 %24,5 %25,5 %14,5 %0,6 %0,7 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 اوالد حفوز 

 13361 11875 1486 %72,3 %71,6 %77,8 %26,1 %27,0 %19,1 %1,3 %1,1 %2,8 %0,3 %0,3 %0,4 الوالية

 425363 378091 47271 %73,1 %72,4 %78,2 %25,9 %26,7 %20,1 %0,8 %0,8 %1,5 %0,2 %0,2 %0,2 الوطني
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 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05) املرمليننسب : 10-0جدول 

 
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %4,0 %7,1 %0,8 %21,7 %39,6 %4,7 %2,4 %4,3 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 سيدي بوزيد الغربية

 %4,2 %7,1 %1,0 %20,4 %35,3 %5,5 %2,0 %3,5 %0,3 %0,2 %0,3 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %4,0 %7,0 %0,9 %19,5 %33,7 %5,0 %2,4 %4,3 %0,3 %0,3 %0,3 %0,2 %0,1 %0,2 %0,0 جلمة

 %4,3 %7,4 %0,9 %22,2 %38,2 %5,0 %2,2 %3,9 %0,2 %0,4 %0,6 %0,2 %0,1 %0,2 %0,0 سبالة اوالد عسكر

 %3,7 %6,5 %0,8 %19,1 %34,3 %4,3 %1,9 %3,3 %0,3 %0,3 %0,4 %0,2 %0,1 %0,1 %0,0 بئر الحفي

 %4,2 %7,2 %1,1 %21,2 %37,5 %5,6 %2,4 %4,1 %0,6 %0,2 %0,4 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 سيدي علي بوعون 

 %3,8 %6,5 %1,0 %18,8 %32,9 %5,2 %2,2 %3,7 %0,5 %0,1 %0,2 %0,1 %0,2 %0,4 %0,1 منزل بوزيان

 %4,8 %8,5 %1,1 %22,9 %39,7 %5,6 %2,1 %3,9 %0,3 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,4 %0,1 مكناس ي

 %4,1 %7,1 %1,0 %19,5 %33,4 %5,0 %2,1 %3,7 %0,5 %0,2 %0,3 %0,0 %0,2 %0,4 %0,0 سوق الجديد

 %4,0 %7,0 %0,9 %20,4 %36,7 %4,8 %2,3 %4,1 %0,4 %0,4 %0,5 %0,2 %0,1 %0,2 %0,1 مزونة

 %4,1 %7,2 %0,9 %20,5 %37,2 %4,4 %2,0 %3,5 %0,4 %0,2 %0,4 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 رقاب

 %6,1 %11,0 %1,1 %24,5 %42,6 %5,3 %3,0 %5,6 %0,3 %0,2 %0,4 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 اوالد حفوز 

 %4,2 %7,3 %0,9 %20,8 %36,8 %5,0 %2,2 %3,9 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 الوالية

 %5,1 %9,0 %1,2 %24,9 %43,0 %6,0 %2,6 %4,6 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 الوطني
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 ست عييما و تفوق نسب املطلقي  في صفوف النساء النسب املسجلة ل ى الرجال خاصة مع التق م في السن. 

بالفئة العمرية  %1.2هو ارتفاع نسبة النساء املطلقات من الفئات العمرية املبكرة، فق  ناهزت نسبتهن  نيضا االهتمام

سرعة إعادة الزواج للرجال ويمكن ن  يفسر ذلك ب ل ى الرجال من نفس الفئة العمرية. %1.1بل ( سنة مقا41-43)

لى مستو ى ع تج ر املالحظة نّ  الفجوة في نسب الطالق بي  الجنسي كما  املطلقي  في هذه السن نو هجرتهم خارج البالد.

نقطة  4.1نقطة )بمعتم ية منزل بوزيا ( و 1.3لتتراوح بي  ( سنة 23-31بالفئة العمرية ) تتعمق خاصة املعتم يات

 )بمعتم ية نوالد حفوز( لصالح النساء.

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05) املطلقين: 11-0جدول 

 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال جموعامل نساء رجال

 581 456 126 %20,4 %20,4 %20,3 %73,0 %73,2 %72,2 %6,4 %6,1 %7,5 %0,2 %0,3 %0,0 سيدي بوزيد الغربية

 301 235 66 %23,4 %25,8 %15,2 %71,2 %68,7 %79,9 %5,4 %5,5 %4,9 %0,0 %0,0 %0,0 سيدي بوزيد الشرقية

 194 154 40 %20,3 %24,3 %4,9 %69,1 %65,9 %81,3 %10,1 %9,1 %13,8 %0,5 %0,6 %0,0 جلمة

 207 155 52 %15,3 %15,8 %13,6 %75,3 %73,6 %80,5 %9,4 %10,6 %5,9 %0,0 %0,0 %0,0 سبالة اوالد عسكر

 253 199 54 %25,1 %27,1 %17,7 %61,6 %59,5 %69,2 %12,8 %12,8 %13,1 %0,5 %0,6 %0,0 بئر الحفي

 154 121 32 %18,3 %17,5 %21,4 %69,7 %69,1 %72,2 %11,9 %13,4 %6,4 %0,0 %0,0 %0,0 سيدي علي بوعون 

 133 102 31 %26,5 %27,5 %23,2 %64,3 %63,6 %66,5 %8,4 %7,9 %10,3 %0,8 %1,0 %0,0 منزل بوزيان

 171 121 50 %24,4 %22,8 %28,3 %71,4 %73,1 %67,3 %4,2 %4,1 %4,4 %0,0 %0,0 %0,0 مكناس ي

 119 94 26 %20,5 %19,6 %23,8 %72,6 %73,9 %68,0 %6,9 %6,5 %8,2 %0,0 %0,0 %0,0 سوق الجديد

 142 120 22 %32,0 %33,6 %23,4 %61,8 %62,4 %58,7 %6,2 %4,1 %17,9 %0,0 %0,0 %0,0 مزونة

 409 325 84 %22,3 %22,5 %21,4 %69,3 %69,7 %67,8 %6,9 %6,2 %9,6 %1,5 %1,5 %1,3 رقاب

 205 156 49 %20,0 %18,2 %26,0 %74,5 %74,7 %74,0 %4,9 %6,4 %0,0 %0,5 %0,7 %0,0 اوالد حفوز 

 2869 2238 631 %22,0 %22,6 %19,7 %70,0 %69,4 %72,3 %7,6 %7,5 %7,9 %0,4 %0,5 %0,2 الوالية

 104733 77533 27200 %17,8 %17,0 %19,8 %75,3 %75,2 %75,8 %6,5 %7,4 %4,1 %0,4 %0,4 %0,3 الوطني
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 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05) املطلقيننسب : 12-0جدول 

 
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع اءنس رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %1,1 %1,7 %0,5 %1,7 %2,8 %0,7 %1,5 %2,3 %0,6 %0,3 %0,4 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 سيدي بوزيد الغربية

 %0,8 %1,2 %0,4 %1,2 %2,1 %0,4 %1,1 %1,6 %0,6 %0,2 %0,3 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %0,7 %1,1 %0,3 %0,9 %1,8 %0,1 %1,0 %1,5 %0,5 %0,3 %0,4 %0,2 %0,0 %0,1 %0,0 جلمة

 %1,4 %2,0 %0,7 %1,5 %2,2 %0,7 %2,2 %3,1 %1,3 %0,5 %0,8 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 سبالة اوالد عسكر

 %0,9 %1,4 %0,4 %1,6 %2,7 %0,5 %1,1 %1,7 %0,6 %0,4 %0,7 %0,2 %0,0 %0,1 %0,0 بئر الحفي

 %0,7 %1,2 %0,3 %1,0 %1,5 %0,5 %1,1 %1,6 %0,5 %0,3 %0,6 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 سيدي علي بوعون 

 %0,7 %1,1 %0,3 %1,3 %2,1 %0,5 %0,9 %1,4 %0,5 %0,2 %0,3 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 منزل بوزيان

 %0,9 %1,3 %0,5 %1,4 %1,8 %1,0 %1,3 %1,8 %0,7 %0,2 %0,2 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 مكناس ي

يدسوق الجد  0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 1,7% 1,1% 0,5% 1,4% 1,0% 0,3% 1,1% 0,7% 

 %0,8 %1,3 %0,2 %1,8 %3,3 %0,4 %1,1 %1,7 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 مزونة

 %0,9 %1,3 %0,4 %1,3 %2,1 %0,5 %1,2 %1,9 %0,5 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 رقاب

 %1,3 %2,0 %0,6 %1,4 %1,9 %0,9 %2,0 %3,0 %1,0 %0,3 %0,6 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 اوالد حفوز 

 %0,9 %1,4 %0,4 %1,4 %2,2 %0,5 %1,3 %1,9 %0,6 %0,3 %0,4 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 الوالية

 %1,3 %1,8 %0,7 %1,5 %2,1 %0,9 %1,8 %2,6 %1,0 %0,4 %0,6 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 الوطني
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ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاة قرابـ ــ ــ ــ ــ ـــ  الحيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى قيـ ــ ــ ــ ــ ـــــ  علــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ل املواليـ ــ ــ ــ ــ ـــــل معـ ــ ــ ــ ــ ــــودا  1.13مثـ ــ ــ ــ ــ ـــــة )مولــ ــ ــ ــ ــ ـــة العمريـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء الفئـ ــ ــ ــ ــ ـــــنة، 13-12لنسـ ــ ــ ــ ــ ( سـ

ـــ ى  ــ ــ ـــغر لـ ــ ــ ــــى األصـ ــ ـــر إلــ ــ ــ ـــــة األكبـ ــ ـــــات العمريـ ــ ـــــن الفئـ ــ ــــا مـ ــ ـــــ ل انطالقــ ــ ـــــذا املعـ ــ ـــــنخفض هـ ــ ـــــاءويـ ــ ـــا  النسـ ــ ــ ـــــك تبعـ ــ ـــــامج وذلـ ــ ـــاح برنـ ــ ــ لنجـ

ـــــة ــ ــ ــــونس والحملـ ــ ــ ــــي تــ ــ ــ ــــائلي فــ ــ ــ ـــــيم العــ ــ ــ ـــــذا التحسيســــــــــية املتميــــــــــزة املرتبطــــــــــة بــــــــــه التــــــــــي تراجعــــــــــت رغــــــــــم تواصــــــــــل وجــــــــــود  التنظـ ــ ــ هـ

 .البرنامج

 

 4102سنة  اإلنجاب سن   فيامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 3-0رسم 
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 4102سنة  العمرية الفئة حسب اباإلنج سن   فيامرأة  لكل أحياء املواليدد عد متوسط: 13-0جدول 

سنة 42-41 05-09 سنة1  سنة 45-49  سنة 11-12  سنة 15-19  سنة 21-22  سنة 25-29   املجموع 

 1,31 3,26 2,64 1,95 1,25 0,66 0,21 0,08 سيدي بوزيد الغربية

 1,27 3,08 2,50 1,91 1,29 0,70 0,21 0,06 سيدي بوزيد الشرقية

 1,54 4,07 3,15 2,52 1,63 0,83 0,31 0,10 جلمة

 1,42 3,72 3,05 2,28 1,40 0,79 0,25 0,12 سبالة اوالد عسكر

 1,35 3,59 2,66 2,06 1,36 0,72 0,27 0,05 بئر الحفي

 1,40 3,77 2,78 2,20 1,36 0,76 0,24 0,10 سيدي علي بوعون 

 1,29 3,71 2,74 2,01 1,23 0,65 0,17 0,09 منزل بوزيان

 1,12 2,69 2,11 1,71 1,07 0,40 0,12 0,10 مكناس ي

 1,12 3,27 2,55 1,69 1,13 0,40 0,15 0,07 سوق الجديد

 1,47 4,14 3,07 2,43 1,65 0,74 0,27 0,08 مزونة

 1,43 3,36 2,75 2,12 1,55 0,91 0,29 0,11 رقاب

 1,32 3,05 2,52 1,93 1,29 0,76 0,25 0,08 اوالد حفوز 

 1,35 3,43 2,69 2,06 1,36 0,71 0,24 0,09 الوالية

 1,33 2,87 2,49 2,07 1,42 0,74 0,22 0,07 الوطني

 

وتبعــــــــــا للمســــــــــتوى التعليمــــــــــي للنســــــــــاء املعنيــــــــــات، يرتفــــــــــع متوســــــــــط عــــــــــ د املواليــــــــــ  األحيــــــــــاء خاصــــــــــة فــــــــــي صــــــــــفوف 

 لذوات املستوى التعليمي العالي. 1.21مولودا مقابل  4.32األميات وذلك من خالل 

 

 4102 سنةاملستوى التعليمي  حسب اإلنجاب سن   فيامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 14-0جدول 

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 1,31 1,00 0,82 1,59 2,34 سيدي بوزيد الغربية

 1,27 0,81 0,68 1,51 2,17 سيدي بوزيد الشرقية

 1,54 0,72 0,59 1,24 2,57 جلمة

 1,42 0,93 0,57 1,29 2,47 سبالة اوالد عسكر

 1,35 0,78 0,62 1,34 2,32 بئر الحفي

 1,40 0,74 0,62 1,31 2,33 سيدي علي بوعون 

 1,29 0,71 0,50 1,31 2,39 منزل بوزيان

 1,12 0,71 0,64 1,53 2,13 مكناس ي

 1,12 0,48 0,46 1,06 2,21 سوق الجديد

 1,47 0,76 0,54 1,43 2,41 مزونة

 1,43 0,83 0,73 1,55 2,59 رقاب

 1,32 0,71 0,61 1,71 2,36 اوالد حفوز 

 1,35 0,81 0,66 1,44 2,38 الوالية

 1.33 1.00 0.86 1.82 2.36 الوطني

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة4-2-3مؤشر ) 1 
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34 

لكــــــــــل امــــــــــرنة )املتزوجــــــــــة نو املطلقــــــــــة نو األرملــــــــــة( يــــــــــنخفض مــــــــــع ارتفــــــــــاع إجمــــــــــاال، فــــــــــإّ  معــــــــــ ل املواليــــــــــ  نحيــــــــــاء 

ــــى  3.2املســـــــتوى التعليمــــــــي، حيــــــــث نــــــــاهز  ــ ـــــل إلـ ــــات ليصـــ ــ ــــاء األميــ ــ ـــــ ى النســ ــــودا لـــ ــ مولــــــــودا لــــــــذوات مســــــــتوى تعليمــــــــي  1.22مولـ

ـــي   ــ ــ ــ ـــــ ل بــ ــ ــ ـــــذا املعـــ ــ ــ ـــــراوح هـــ ــ ــ ـــث تــ ــ ــ ــ ــــ يات حيـــ ــ ــ ــ ـــي  املعتمــ ــ ــ ــ ـــــاين بــ ــ ــ ـــرز التبـــ ــ ــ ــ ـــــالي. ويبـــ ــ ــ ـــــ ي( و 4.22عــ ــ ــ ـــة املكناســـ ــ ــ ــ ــــودا )بمعتم يـــ ــ ــ ــ  3.1مولــ

 ودا )بمعتم ية املكناس ي(.مول

 

جةامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 4-0رسم   4102سنة  مطلقة أو  أرملة أو  متزو 

 

جةامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 15-0جدول   4102 سنة العمرية الفئة حسب مطلقة أو  أرملة أو  متزو 

سنة 05-09  سنة 41-42  سنة 45-49  سنة 11-12  سنة 15-19  سنة 21-22  سنة 25-29   املجموع 

 2,52 3,75 3,15 2,60 1,95 1,46 1,04 1,37 سيدي بوزيد الغربية

 2,64 3,84 3,30 2,69 2,04 1,56 1,13 0,99 سيدي بوزيد الشرقية

 3,10 4,67 4,03 3,27 2,48 1,76 1,33 1,05 جلمة

د عسكرسبالة اوال   1,21 1,06 1,70 2,25 2,94 3,71 4,03 2,82 

 2,62 4,09 3,33 2,78 2,04 1,55 1,07 0,60 بئر الحفي

 2,85 4,44 3,67 3,02 2,26 1,62 1,08 1,08 سيدي علي بوعون 

 2,81 4,27 3,58 2,86 2,11 1,62 1,04 1,08 منزل بوزيان

 2,44 3,28 2,92 2,48 1,85 1,23 0,97 1,75 مكناس ي

 2,71 4,14 3,38 2,62 2,08 1,35 1,01 1,35 سوق الجديد

 2,90 4,43 3,70 3,27 2,41 1,56 1,09 0,97 مزونة

 2,70 4,00 3,50 2,84 2,23 1,74 1,15 1,22 رقاب

 2,45 3,40 2,96 2,50 1,94 1,65 1,05 1,03 اوالد حفوز 

 2,70 4,01 3,41 2,81 2,13 1,59 1,11 1,11 الوالية

 2,33 3,14 2,85 2,5 1,94 1,43 1,04 1,08 الوطني
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جةامرأة  لكل أحياء عدداملواليد متوسط: 16-0جدول   4102 سنةالتعليمي  وى املستى حسب مطلقة أو  أرملة أو  متزو 

 املجموع عالي ثانوي  إعدادي أو  ابتدائي أو ما يعادله ال ش يء 

 2,52 1,81 2,14 2,60 3,35 سيدي بوزيد الغربية

 2,64 1,74 2,11 2,57 3,34 سيدي بوزيد الشرقية

 3,10 1,79 2,18 2,59 3,68 جلمة

 2,82 1,97 2,03 2,54 3,36 سبالة اوالد عسكر

 2,62 1,60 1,92 2,38 3,26 بئر الحفي

 2,85 1,76 2,07 2,51 3,49 سيدي علي بوعون 

 2,81 1,88 2,07 2,48 3,41 منزل بوزيان

يمكناس   2,95 2,54 2,13 1,76 2,44 

 2,71 1,57 1,95 2,42 3,36 سوق الجديد

 2,90 1,74 2,02 2,62 3,46 مزونة

 2,70 1,65 2,02 2,63 3,56 رقاب

 2,45 1,68 1,95 2,48 2,90 اوالد حفوز 

 2,70 1,75 2,07 2,55 3,40 الوالية

 2.33 1.70 2.05 2.52 3.08 الوطني

 

33 
بوالية سي ي بوزي ، يتبي  ارتفاع هذا املع ل  من خالل مالحظة متوسط عمر املرنة عن  نول زواج عبر األجيال

على التوالي. في املقابل،  سنة 43و 44سنة( حيث ُيناهز  23-31( سنة والفئة العمرية )43-41ل ى النساء من الفئة العمرية )

سنة وذلك بحكم العادات االجتماعية  41نة فما فوق( عن  نول زواج سن س 21ال يتجاوز متوسط عمر النساء املسنات )

الية سي ي و ق تذكر بي  معتم يات ار و ومح ودية الضغوط االقتصادية املسلطة على املجتمع في السبعينات. وال توج  ف

 41ية مزونة )باست ناء معتم  سنة 43وسنة  44بي   حيث يتراوح متوسط العمر عن  نول زواجبوزي  بهذا الخصوص 

 .سنة(
 

 4102إلى غاية  الفئة العمريةمتوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب : 17-0جدول 

سنة 05-09  سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 23 20 24 22 17 سيدي بوزيد الغربية

 23 20 24 22 17 سيدي بوزيد الشرقية

 22 19 23 21 17 جلمة

 22 19 23 21 17 سبالة اوالد عسكر

 22 20 23 21 17 بئر الحفي

 22 20 23 21 17 سيدي علي بوعون 

 22 20 23 22 17 منزل بوزيان

 22 18 24 23 16 مكناس ي

 23 20 24 22 17 سوق الجديد

 21 19 22 21 17 مزونة

 22 19 23 21 17 رقاب

 22 19 23 21 17 اوالد حفوز 

 22 19 23 22 17 الوالية

 22 20 23 22 17 الوطني

 

 42سنة ل ى النساء األميات و 41ويرتفع مع ل سن املرنة عن  نول زواج بارتفاع املستوى التعليمي، حيث بلغ 

 سنة ل ى النساء ذوات مستوى تعليمي عالي. 
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 4102إلى غاية  التعليمي ستوى املمتوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب : 18-0جدول 

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 23 27 24 23 21 سيدي بوزيد الغربية

 23 26 24 23 22 سيدي بوزيد الشرقية

 22 26 22 22 21 جلمة

 22 26 23 22 21 سبالة اوالد عسكر

 22 26 23 22 22 بئر الحفي

 22 25 23 22 21 سيدي علي بوعون 

 22 27 24 23 21 منزل بوزيان

 22 27 24 23 21 مكناس ي

 23 26 24 24 22 سوق الجديد

 21 26 22 22 21 مزونة

 22 26 22 23 21 رقاب

 22 25 22 22 21 اوالد حفوز 

 22 26 23 23 21 الوالية

 22 26 23 23 21 الوطني

 

32 12 

سنة  20سنة للنساء و 12السن األدنى للزواج بـ، وقع تح ي  1322 سنةمنذ ص ور مجلةاألحوال الشخصية 

ليصبح السن األدنى للزواج  4112ماي  12املؤرخ في  4112لسنة  34. وق  تّم تنقيح هذه األحكام بص ور قانو  ع د للرجال

 سنة لكال الجنسي .  18

، 4112إمرنة من خالل تع اد سنة  14432سنة بوالية سي ي بوزي  حوالي  12وق  بلغ ع د املتزوجات قبل سن 

. وتعتبر هذه الظاهرة في تقلص عبر األجيال حيث بلغت نسبة النساء األحياء خالل العشرية األخيرة منهن تزوجن 1142قرابة 

سنة( من مجموع املتزوجات قبل  21)تفوق نعمارهن  %24.2سنة ما يناهز  12واللواتي تزوجن في الخمسينات قبل سن 

 نة.س 12سن 

 

 4102سنة سنة حسب الفئة العمرية  01املتزوجات قبل سن : 19-0جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   

 1780 %47,4 %44,7 %5,4 %2,5 سيدي بوزيد الغربية

 1177 %54,3 %39,5 %4,2 %2,0 سيدي بوزيد الشرقية

 1296 %48,9 %41,5 %6,9 %2,6 جلمة

 738 %51,3 %40,0 %5,0 %3,7 سبالة اوالد عسكر

 995 %49,5 %42,0 %5,6 %2,9 بئر الحفي

 624 %53,2 %34,8 %7,1 %4,9 سيدي علي بوعون 

 716 %45,7 %45,5 %5,2 %3,6 منزل بوزيان

 960 %67,9 %28,8 %1,6 %1,6 مكناس ي

 408 %58,9 %36,7 %2,3 %2,2 سوق الجديد

 720 %51,9 %38,5 %7,9 %1,7 مزونة

 2080 %52,3 %36,9 %7,6 %3,2 رقاب

 739 %60,2 %32,3 %4,9 %2,7 اوالد حفوز 

 12234 %52,7 %38,9 %5,6 %2,8 الوالية

 317899 %54.3 %39.5 %4.4 %1.8 الوطني
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سنة في  12اج، بلغت نسبة الزواج قبل سن ومقارنة بمجموع النساء األحياء املتزوجات نو اللواتي سبق لهن الزو 

بمعتم ية  %2.2مقابل تسجيل  %12.2على املستوى الجهوي، لترتفع هذه النسبة بمعتم ية املكناس ي إلى  %14.2صفوفهن 

تحقيق املساواة بي  الجنسي  وتمكي  كل النساء ( من نه اف التنمية املست امة لــ"2سوق الج ي . ومتابعة لله ف )

سنة(، حيث تنتشر ظاهرة  13-12"، نالحظ تعمق الفوارق بي  معتم يات والية سي ي بوزي  بالفئة العمرية )والفتيات

 من بي  املتزوجات في الص د.     %22.1سنة في معتم ية املكناس ي بهذه الفئة، نين بلغت النسبة  12الزواج قبل سن 

 

 4102سنة سنة حسب الفئة العمرية  01نسب الزواج قبل سن : 5-0رسم 

 41022سنة حسب الفئة العمرية سنة  01نسب الزواج قبل سن : 20-0جدول 

سنة 05-09  سنة 41-49  سنة 11-59  سنة فما فوق  61   املجموع 

 %10,5 %26,2 %6,9 %4,6 %45,3 سيدي بوزيد الغربية

 %10,2 %23,2 %6,2 %4,0 %34,9 سيدي بوزيد الشرقية

 %14,6 %31,3 %9,7 %7,3 %35,5 جلمة

 %15,6 %35,3 %10,0 %5,9 %52,3 سبالة اوالد عسكر

 %11,3 %25,8 %7,4 %4,8 %37,5 بئر الحفي

 %10,1 %24,4 %5,5 %5,4 %41,7 سيدي علي بوعون 

 %12,8 %24,8 %9,0 %6,0 %54,5 منزل بوزيان

 %17,4 %43,8 %7,7 %3,7 %66,1 مكناس ي

 %8,6 %18,7 %5,0 %2,1 %40,4 سوق الجديد

 %12,9 %31,6 %7,8 %6,9 %23,9 مزونة

 %13,6 %31,9 %8,0 %7,5 %42,5 رقاب

 %14,1 %30,8 %7,4 %6,8 %38,9 اوالد حفوز 

 %12,4 %28,7 %7,5 %5,6 %41,4 الوالية

 %11,2 %27,8 %6,7 %4,2 %37,9 الوطني

 

سنة بلغن مستوى  12لم يتجاوز سنهن عن  الزواج  اللواتي من ط من املتزواجاتفق %1.2لإلشارة، فإ  ما يقارب و 

عاقة وهو ما يحيلنا إلى مسألة إ ،%12.2سنة في صفوف األميات ناهز  12، في حي  ن  نسبة الزواج قبل سن تعليمي عالي

 زواجها املبكر.فرص التحصيل العلمي للمرنة من خالل 

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة1-3-2املوافق للمؤشر ) 2 
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 4102سنة حسب املستوى التعليمي سنة  01املتزوجات قبل سن : 21-0جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عالي إعدادي أو ثانوي  ابتدائي أو ما يعادله ال ش يء

 1780 %0,6 %9,8 %20,9 %68,7 سيدي بوزيد الغربية

 1177 %0,4 %6,8 %13,8 %79,0 سيدي بوزيد الشرقية

 1296 %0,2 %4,9 %12,6 %82,4 جلمة

 738 %0,1 %5,6 %11,2 %83,1 سبالة اوالد عسكر

 995 %0,3 %5,7 %13,5 %80,5 بئر الحفي

 624 %0,3 %5,4 %12,6 %81,7 سيدي علي بوعون 

 716 %0,4 %5,5 %9,3 %84,8 منزل بوزيان

 960 %0,3 %3,1 %11,0 %85,6 مكناس ي

 408 %0,0 %4,2 %7,4 %88,4 سوق الجديد

 720 %0,2 %5,6 %12,0 %82,2 مزونة

 2080 %0,0 %8,6 %14,8 %76,5 رقاب

 739 %0,5 %5,5 %18,0 %76,0 اوالد حفوز 

 12234 %0,3 %6,5 %14,1 %79,1 الوالية

 317899 %0,9 %9,9 %21,9 %67,3 الوطني

 

 4102سنة  املستوى التعليميسنة حسب  01نسب الزواج قبل سن : 6-0رسم 

 

 4102سنة سنة حسب املستوى التعليمي  01لزواج قبل سن نسب ا: 22-0جدول 

 املجموع عالي إعدادي أو ثانوي  ابتدائي أو ما يعادله ال ش يء 

 %10,5 %0,6 %4,4 %10,2 %16,3 سيدي بوزيد الغربية

 %10,2 %0,8 %4,4 %6,6 %14,1 سيدي بوزيد الشرقية

 %14,6 %0,8 %7,0 %10,2 %17,5 جلمة

 %15,6 %0,5 %7,5 %9,8 %19,8 سبالة اوالد عسكر

 %11,3 %0,7 %4,6 %8,2 %14,6 بئر الحفي

 %10,1 %0,8 %4,4 %7,0 %12,6 سيدي علي بوعون 

 %12,8 %0,8 %6,5 %8,4 %15,8 منزل بوزيان

 %17,4 %0,6 %3,4 %10,5 %26,2 مكناس ي

 %8,6 %0,0 %3,2 %4,2 %11,0 سوق الجديد

 %12,9 %0,5 %6,8 %8,4 %15,8 مزونة

 %13,6 %0,1 %7,8 %7,9 %19,1 رقاب

 %14,1 %1,8 %6,3 %9,6 %18,9 اوالد حفوز 

 %12,4 %0,6 %5,4 %8,6 %16,6 الوالية

 %11,2 %0,9 %4,5 %9,1 %20,5 الوطني
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2  

لى مفهوم نشمل يتعلق بأخذ القرار الذي يهم كل القوامة االقتصادية إسرة من مفهوم رغم تجاوز مفهوم رئاسة األ 

مثل األسر التي تترنسها إمرنة سوى األسرة
ُ
من 11.6%، يتواصل ضعف تقل  املرنة لهذه املهمة مقابل سيطرة رجالية، إذ لم ت

رجال عن كل امرنة )مقابل  2.2سي ي بوزي  حوالي  وبلغ بذلك مع ل الرجالة في صفوف رؤساء نسر والية. مجموع األسر

)بمعتم ية مزونة( بي   11.2)بمعتم ية سبالة نوالد عسكر( و 2.2على الصعي  الوطني(. وق  تراوح هذا املع ل بي   2.4

 مختلف املعتم يات.
 

 4102رؤساء األسر سنة  في صفوفمعدل الرجالة : 2-0خارطة 
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من الرجال رؤساء األسر لهذه  %42.2من النساء رئيسات األسر سن الستي ، فيما ال ينتمي سوى  %24.2يفوق عمر 

الفئة العمرية. وما يلفت االنتباه في الفجوة بي  الرجال والنساء بي  املعتم يات هو ضعف الفارق في التوزيع النسبي بي  

نقطة بمعتم ية سبالة نوالد  3.2سنة( إذ يصل نقصاه إلى  43-41ل املعتم يات بالنسبة للفئة العمرية )الرجال والنساء بك

سنة فما فوق(، يعود الفرق االيجابي لصالح النساء بال رجة األولى بسبب ارتفاع  21عسكر. فيما يتعلق بالفئة العمرية )

 لقات على نقيض الوضع ل ى الرجال.نسب النساء اللواتي يعشن دو  زوج إما بصفة نرامل نو مط
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 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب الفئة العمرية سنة بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 7-0رسم 

 

 4102سنة رؤساء األسر حسب الفئة العمرية : 23-0جدول 

 
يالتوزيع النسب  

 املجموع
سنة 05-09 سنة 41-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 16844 2005 14838 %25,4 %46,0 %22,6 %70,7 %51,0 %73,3 %3,8 %2,7 %3,9 %0,1 %0,3 %0,1 سيدي بوزيد الغربية

دي بوزيد الشرقيةسي  0,1% 0,2% 0,1% 3,1% 2,3% 3,0% 68,6% 41,4% 65,1% 28,2% 56,1% 31,8% 9740 1433 11173 

 7889 799 7090 %28,4 %47,7 %26,2 %67,0 %49,0 %69,1 %4,4 %3,0 %4,6 %0,2 %0,3 %0,1 جلمة

 4598 688 3910 %28,8 %50,8 %25,0 %65,3 %46,3 %68,6 %5,7 %2,6 %6,3 %0,2 %0,3 %0,2 سبالة اوالد عسكر

 8352 879 7473 %28,8 %54,6 %25,8 %67,0 %43,4 %69,7 %4,1 %1,9 %4,4 %0,1 %0,1 %0,1 بئر الحفي

 5943 627 5316 %30,1 %58,0 %26,9 %65,9 %40,3 %69,0 %3,8 %1,3 %4,1 %0,2 %0,3 %0,1 سيدي علي بوعون 

 5643 663 4981 %31,0 %60,2 %27,1 %64,5 %37,7 %68,0 %4,2 %1,5 %4,6 %0,3 %0,6 %0,3 منزل بوزيان

 5305 675 4630 %33,7 %59,6 %30,0 %64,4 %39,7 %68,1 %1,7 %0,7 %1,9 %0,1 %0,0 %0,1 مكناس ي

 4342 419 3922 %31,4 %52,8 %29,1 %66,0 %45,3 %68,2 %2,6 %1,7 %2,6 %0,1 %0,2 %0,0 سوق الجديد

 4724 403 4321 %27,4 %43,1 %26,0 %69,4 %54,9 %70,8 %3,1 %2,1 %3,2 %0,1 %0,0 %0,1 مزونة

 14582 1669 12913 %29,2 %51,7 %26,3 %67,1 %45,3 %69,9 %3,5 %2,8 %3,6 %0,1 %0,2 %0,1 رقاب

 4755 622 4133 %34,9 %56,6 %31,6 %62,5 %42,9 %65,4 %2,5 %0,5 %2,9 %0,1 %0,0 %0,2 اوالد حفوز 

 94150 10883 83267 %29,4 %52,5 %26,4 %66,8 %45,1 %69,7 %3,6 %2,1 %3,8 %0,1 %0,2 %0,1 الوالية

 2771202 400859 2370344 %28,0 %48,8 %24,4 %67,4 %45,2 %71,2 %4,5 %5,8 %4,3 %0,1 %0,3 %0,1 الوطني

 

24 

ر حسب ع د نفراد األسرة، يتبي  ارتفاع نسبة النساء بالرجوع إلى التوزيع النسبي للنساء والرجال رؤساء األس

رئيسات األسر من مجموع النساء اللواتي يعشن بمفردهن مقابل ما يشه ه التوزيع النسبي للرجال، حيث ناهزت النسبة 

كر سعلى التوالي على املستوى الجهوي. وتتعمهق الفوارق في هذا الص د، خاصة بمعتم يتي سبالة نوالد ع %4.2و 41.1%

 نقطة.   42ونوالد حفوز نين تفوق الفجوة بي  الجنسي  الـ 

نفراد( مقارنة بما هو عليه ل ى النساء،  2على نقيض ذلك، ترتفع نسبة الرجال رؤسات األسر ذات )نكثر من 

 جلمة(.نقطة )بمعتم ية  42.2نقطة )بمعتم ية سي ي بوزي  الغربية( و12.2حيث تتراوح الفجوات بكافة املعتم يات بي  
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 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة سنة بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 8-0رسم 

 

 4102سنة رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة : 24-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

حدفرد وا أفراد 4-1  أفراد 2-5  أفراد فأكثر 6   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 14582 1669 12913 %25,7 %10,0 %27,8 %40,2 %27,3 %42,0 %29,3 %45,0 %27,2 %4,8 %17,7 %3,0 سيدي بوزيد الغربية

 4724 403 4321 %28,3 %12,3 %30,7 %38,0 %22,9 %40,3 %29,1 %43,3 %27,0 %4,6 %21,5 %2,1 سيدي بوزيد الشرقية

 7889 799 7090 %40,9 %16,2 %43,7 %32,1 %28,8 %32,5 %23,7 %37,6 %22,1 %3,3 %17,4 %1,7 جلمة

 11173 1433 9740 %30,3 %8,6 %34,2 %33,4 %23,8 %35,1 %29,7 %39,6 %27,9 %6,6 %28,1 %2,8 سبالة اوالد عسكر

 16844 2005 14838 %31,3 %12,4 %33,5 %38,3 %23,2 %40,0 %26,2 %40,7 %24,5 %4,3 %23,7 %2,0 بئر الحفي

 4342 419 3922 %34,1 %15,2 %36,3 %34,9 %25,0 %36,0 %27,0 %40,8 %25,3 %4,1 %18,9 %2,3 سيدي علي بوعون 

 8352 879 7473 %33,6 %12,9 %36,4 %33,2 %23,8 %34,4 %27,6 %37,0 %26,4 %5,6 %26,3 %2,8 منزل بوزيان

 4598 688 3910 %30,3 %10,3 %33,2 %39,5 %30,3 %40,8 %25,7 %41,5 %23,3 %4,6 %17,9 %2,6 مكناس ي

 4755 622 4133 %39,6 %15,2 %42,2 %33,2 %24,3 %34,1 %24,1 %41,0 %22,3 %3,1 %19,5 %1,3 سوق الجديد

 5943 627 5316 %42,9 %19,5 %45,0 %34,3 %31,9 %34,6 %20,6 %35,6 %19,2 %2,2 %13,0 %1,2 مزونة

 5305 675 4630 %28,0 %8,8 %30,5 %38,4 %26,2 %40,0 %28,9 %44,6 %26,9 %4,7 %20,4 %2,7 رقاب

 5643 663 4981 %23,5 %4,9 %26,3 %37,9 %22,3 %40,3 %31,8 %40,6 %30,4 %6,8 %32,2 %2,9 اوالد حفوز 

 94150 10883 83267 %31,0 %11,4 %33,6 %36,9 %25,7 %38,4 %27,5 %41,8 %25,6 %4,6 %21,1 %2,4 الوالية

 2771202 400859 2370344 %18,5 %7,6 %20,4 %41,8 %22,6 %45,1 %33,4 %45,3 %31,4 %6,2 %24,6 %3,1 الوطني
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ـــال ــ ــ ـــي  نطفــ ــ ــ ــــي تمكــ ــ ـــة  فـــ ــ ــ ـــة العمريــ ــ ــ ـــــرة  2-3)الفئــ ــ ـــــة املبكــ ــ ـــــات الطفولــ ــ ـــــ  مؤسســ ــ ــــاق بأحــ ــ ــ ـــــرص االلتحـ ــ ـــن فــ ــ ــ ــــنوات( مــ ــ ســـ

ــــي مــــــــن ريــــــــاض نطفــــــــال وكتاتيــــــــب ونقســــــــام الســــــــنة التحضــــــــيرية، تــــــــوفير نكثــــــــر حظــــــــو  النجــــــــاح لهــــــــم  ــ مســــــــارهم ال راســــــــ ي فــ

 ة عموما. والحياواملنهي 

 

 4102سنة ما قبل الدراسة املزاولين ملرحلة سنوات(  5-1: األطفال )1-4جدول 

 

 سنوات  5-1عدد األطفال 

 املزاولين ملرحلة ما قبل الدراسة

 نسب االلتحاق

 3بمرحلة ما قبل الدراسة 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %58,7 %59,4 %58,1 2133 1022 1111 سيدي بوزيد الغربية

 %39,4 %39,1 %39,6 964 469 495 سيدي بوزيد الشرقية

 %23,0 %22,2 %23,6 516 233 283 جلمة

 %29,3 %30,5 %28,3 300 149 151 سبالة اوالد عسكر

 %34,0 %33,3 %34,6 682 315 368 بئر الحفي

 %28,8 %30,2 %27,5 405 208 197 سيدي علي بوعون 

 %23,4 %22,8 %24,0 295 136 159 منزل بوزيان

 %48,1 %49,2 %46,9 477 241 237 مكناس ي

 %31,5 %30,6 %32,2 307 146 160 سوق الجديد

 %27,1 %27,2 %27,1 352 175 177 مزونة

 %31,1 %30,3 %31,9 1137 529 609 رقاب

 %35,9 %35,7 %36,1 306 154 153 اوالد حفوز 

 %36,1 %36,0 %36,2 7875 3775 4100 الوالية

 %55,4 %55,3 %55,5 301478 145036 156442 الوطني

 

ـــا  ــ ـــن وانطالقـــ ــ ــــى مـــ ــ ـــــتأكي  علــ ــ ـــي  والــ ــ ــ ـــي  الجنسـ ــ ـــــاح بـــ ـــــرص النجـــ ــــافؤ فـــ ــ ـــــ ن تكــ ــ ـــــال مبـ ــ ـــــع األطفـ ــــق جميـــ ــ ــــي حــ ــ ـــــاق االلفــ ــ تحـ

ـــــنة بامل رســــــــــة وهـــــــــــم مهيئــــــــــو  للنجـــــــــــاح ــ ــ ـــكنى لسـ ــ ــ ــ ـــكا  والســ ــ ــ ــ ـــــام للســ ــ ــ ـــ اد العـ ــ ــ ــ ـــــائج التعــ ــ ــ ـــــت نتـ ــ ــ نّ  نســـــــــــبة إلتحـــــــــــاق  4112، بينــ

ـــــال ) ــــنوات(  2-3األطفــ ـــي  %32.1بمرحلـــــــة مـــــــا قبـــــــل ال راســـــــة قـــــــ  نـــــــاهزت ســـ ــ ــــى الجنســ بواليـــــــة ســـــــي ي بوزيـــــــ ، ني نقـــــــل  لكلـــ

ــــ  ــ نقطــــــــة مقارنــــــــة باملســــــــتوى الــــــــوطني. علــــــــى املســــــــتوى املحلــــــــي، ســــــــجلت كــــــــل مــــــــن معتم يــــــــة جلمــــــــة ومعتم يــــــــة منــــــــزل  13.3بـــ

 على التوالي.   %43.2و %43.1بوزيا  ندنى نسب اللتحاق بمرحلة ما قبل ال راسة من خالل 

ـــــ ف )وي ــ ـــــة الهــ ــ ـــــار متابعــ ــ ــــي إطــ ــ ـــر فـــ ــ ــ ـــــذا املؤشــ ــ ـــ رج هــ ــ ــ ــي "2نــ ــ ــ ـــم فـــ ــ ــ ـــــت امة املتجســ ــ ـــة املســ ــ ــ ـــــ اف التنميــ ــ ـــــن نهــ ــ ـــما  ( مــ ــ ــ ضــ

م مـــــــــ ى الحيـــــــــاة للجميـــــــــع
ّ
ـــة التعلـــــــــيم الجيـــــــــ  املنصـــــــــف والشـــــــــامل للجميـــــــــع وتعزيـــــــــز فـــــــــرص الـــــــــتعل ــ ــ ـــق الغايــ ــ ــ ـــــك لتحقيــ ــ "، وذلــ

ــــالل "2-4) ــ ـــــن خـ ـــة  ضــــــــما  ن  تتـــــــاح لجميـــــــع البنــــــــات والبنـــــــي  فـــــــرص الحصــــــــول علـــــــى نوعيـــــــة جيــــــــ ة مـــــــن( مــ ــ ــــاء والرعايـــ ــ النمـ

 ."4131لتعليم االبت ائي بحلول عام في مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبت ائي حتى يكونوا جاهزين ل
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ـــي ،  ــ ــ ـــي  الجنسـ ــ ــ ــــوات بـ ــ ـــــبة للفجــ ــ فــــــــي حــــــــي  لــــــــم يــــــــتم رصــــــــ  فــــــــوارق علــــــــى مســــــــتوى الواليــــــــة، تباينــــــــت نســــــــب فبالنسـ

ـــي اللتحـــــــاق بمرحلـــــــة مـــــــا قبـــــــل ال راســـــــة ــ ـــــا  بــ ـــــات والفتيــ ـــي  الفتيــ ــ   معتمـــــــ يات واليـــــــة ســـــــي ي بوزيـــــــ . فقـــــــ  فاقـــــــت نســـــــبة بــ

ـــا  ) ــ ـــــاق الفتيــ  1.2ســـــــنوات( نظـــــــارهم مـــــــن الفتيـــــــات مـــــــن نفـــــــس الشـــــــريحة العمريـــــــة بمرحلـــــــة مـــــــا قبـــــــل ال راســـــــة بــــــــ 2-3التحــ

ـــــاالنقطـــــــة بمعتمـــــــ يتي الرقـــــــاب و ســـــــوق الج يـــــــ . فـــــــي املقابـــــــل، عرفـــــــت معتمـــــــ يتي ســـــــي ي بـــــــوعلي واملكناســـــــ ي  ـــر إقبــ ــ ــــي  نكبــ ــ فـ

ـــفوف  ــ ــ ــــى  4.3و 4.2مـــــــــن خـــــــــالل تســـــــــجيل فارقـــــــــا بــــــــــ بالفتيـــــــــا  بمؤسســـــــــة مـــــــــا قبـــــــــل ال راســـــــــة  الفتيـــــــــات مقارنـــــــــةصــ ــ ــ ـــــة علـ ــ نقطــ

  .فائ ة الفتياتلالتوالي 

 

  4102فتيان سنة الفتيات وال في نسب االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة بينفجوات النوع االجتماعي : 1-4خارطة 
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ــــنة(  12-2غــــــــــت نســــــــــبة تمــــــــــ رس الفتيــــــــــات )بل ــ ــ علــــــــــى مســــــــــتوى واليــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ ، وتراوحــــــــــت علــــــــــى  %31.2ســ

 )بمعتم ية املكناس ي(.   %32.2)بمعتم ية سي ي علي بن عو ( و %22.1املستوى املحلي بي  
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ـــي   12-2مـــــــــن جهـــــــــة نخـــــــــرى، لـــــــــم تتجـــــــــاوز الفجـــــــــوة بـــــــــي  الجنســـــــــي  فـــــــــي نســـــــــب تمـــــــــ رس األطفـــــــــال ) ــ ــ ـــنة( النقطتــ ــ ــ ســ

ــــى نقصــــــ ى تقــــــ  ير بكامــــــل معتمــــــ يات واليــــــة ســــــي ي بوزيــــــ  مــــــع تفــــــوق شــــــبه كلــــــي لصــــــالح الفتيــــــات باســــــت ناء مــــــا شــــــه ته علــ

ـــة و 1.2معتمـــــــــ يات جلمـــــــــة وســـــــــي ي علـــــــــي بـــــــــن عـــــــــو  وســـــــــبالة نوالد عســـــــــكر نيـــــــــن تقـــــــــ م الفتيـــــــــا  بــــــــــ ــ ــ ـــة و 1.2نقطــ ــ ــ  1.3نقطــ

ـــــات ن 4.4نقطـــــــة علــــــــى التــــــــوالي. فــــــــي املقابــــــــل، عرفـــــــت معتم يــــــــة نوالد حفــــــــوز تســــــــجيل نعلــــــــى الفـــــــوارق بـــــــــ  ـــــ ة الفتيـــ ـــــة لفائـــ قطـــ

 مقارنة بالفتيا .

 

 4102سنة( بين الفتيات والفتيان سنة  02-6فجوات النوع االجتماعي في نسب تمدرس األطفال ): 2-4خارطة 
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 4102سنة ( سنة 02-6األطفال )تمدرس : 2-4جدول 

 

  سنة 02-6عدد األطفال 

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 02-6األطفال 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %94,5 %94,7 %94,4 10572 5085 5487 سيدي بوزيد الغربية

 %93,6 %93,9 %93,3 6875 3261 3614 سيدي بوزيد الشرقية

 %88,8 %88,0 %89,6 6300 3010 3290 جلمة

 %88,7 %88,5 %88,8 2971 1388 1583 سبالة اوالد عسكر

 %91,6 %91,7 %91,5 5245 2485 2759 بئر الحفي

 %86,1 %85,4 %86,8 3711 1782 1930 سيدي علي بوعون 

 %92,4 %93,2 %91,6 3478 1612 1866 منزل بوزيان

 %96,7 %97,5 %95,9 3003 1426 1576 مكناس ي

 %92,8 %93,5 %92,1 2623 1266 1358 سوق الجديد

 %90,5 %90,9 %90,2 3713 1853 1860 مزونة

 %90,6 %91,4 %89,9 9190 4472 4719 رقاب

 %93,2 %94,3 %92,1 2310 1115 1195 اوالد حفوز 

 %91,7 %91,9 %91,5 59992 28754 31238 الوالية

 %95,9 %96,1 %95,7 1555335 753566 801769 الوطني
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ـــــة " ــ ـــة متابعـ ــ ــــافؤ بغايـــ ــ ـــــما  تكــ ــ فــــــــرص جميــــــــع النســــــــاء والرجــــــــال فــــــــي الحصــــــــول علــــــــى التعلــــــــيم املنهــــــــي والتعلــــــــيم العــــــــالي ضـ

ـــــ ف )4131الجّيــــــــــ  وامليســــــــــور التكلفـــــــــــة، بمــــــــــا فــــــــــي ذلـــــــــــك التعلــــــــــيم الجــــــــــامعي، بحلـــــــــــول عــــــــــام  ــ ــ ـــــاء بالهـ ــ ــ ـــــا جـ ــ ــ ـــا ملــ ــ ــ ــ ـــن 2" وفقـ ــ ــ ــ ( مــ

م مـــــــــــ ى نهـــــــــــ اف التنميـــــــــــة املســـــــــــت امة لــــــــــــ"
ّ
ضما  التعلـــــــــــيم الجيـــــــــــ  املنصـــــــــــف والشـــــــــــامل للجميـــــــــــع وتعزيـــــــــــز فـــــــــــرص الـــــــــــتعل

ســــــــــنة( بواليــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ  املعــــــــــ ل الــــــــــوطني، حيــــــــــث  42-12"، لــــــــــم تبلــــــــــغ نســــــــــبة تمــــــــــ رس الشــــــــــباب )الحيــــــــــاة للجميــــــــــع

 وطنيا(. %22.1)مقابل  %32.4ناهزت 

فــــــــــي املقابـــــــــــل وبكامــــــــــل معتمـــــــــــ يات الواليــــــــــة، كـــــــــــا  إقبــــــــــال فتيـــــــــــات هــــــــــذه الشـــــــــــريحة العمريــــــــــة علـــــــــــى مقاعــــــــــ  ال راســـــــــــة 

ــــى  11فوفهن مقارنـــــــة بالفتيـــــــا  الــــــــنفضـــــــل مـــــــن الفتيـــــــا ، نيـــــــن فاقـــــــت نســـــــب التمـــــــ رس فـــــــي صـــــــ ــ ـــــاطق علـ ـــــبعض املنــ ـــــاط بــ نقــ

ـــــ ي ) 13.1غــــــــــــــرار معتم يــــــــــــــة ســــــــــــــي ي بوزيــــــــــــــ  الشــــــــــــــرقية ) ــ ــ ــ ـــة املكناســـ ــ ــ ــ ــ ـــــة( ومعتم يـــ ــ ــ ــ ـــــة( و 12.1نقطـــ ــ ــ ــ معتم يــــــــــــــة ســــــــــــــوق  نقطـــ

 نقطة(.    11.1نقطة( ومعتم ية نوالد حفوز ) 11.2الج ي  )

 

 41024نة س( سنة 42-01) تمدرس الشباب: 3-4جدول 

 

 سنة  42-01الشباب 

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 42-01الشباب 

 املجموع شابة شاب املجموع شابة شاب

 %43,1 %46,4 %39,9 4410 2338 2072 سيدي بوزيد الغربية

 %36,9 %43,3 %30,2 2553 1542 1011 سيدي بوزيد الشرقية

 %26,8 %30,4 %23,1 1665 949 716 جلمة

الد عسكرسبالة او   367 552 919 22,5% 31,4% 27,1% 

                                                                    

 
 التنمية املست امة( ضمن نه اف 1-3-2املوافق للمؤشر ) 4 
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 %31,6 %35,3 %27,9 1814 995 820 بئر الحفي

 %28,5 %32,2 %25,0 1256 693 563 سيدي علي بوعون 

 %42,3 %45,3 %39,4 1642 878 765 منزل بوزيان

 %54,9 %63,4 %47,3 1847 1011 836 مكناس ي

 %32,1 %38,0 %26,4 1072 626 446 سوق الجديد

 %34,2 %36,2 %32,3 1348 724 625 مزونة

 %29,2 %33,0 %25,1 2707 1575 1133 رقاب

 %40,4 %46,1 %35,1 1061 578 484 اوالد حفوز 

 %35,2 %39,4 %31,0 22296 12460 9836 الوالية

 %47,0 %51,4 %42,6 689950 376278 313672 الوطني
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ـــل  ،ســـــــي ي بوزيـــــــ علـــــــى مســـــــتوى واليـــــــة  ــ ـــــال ) %22.2تفصــ ـــن األطفــ ــ ـــن  2-3مــ ــ ـــر مــ ــ ــــنوات( نكثــ ــ ـــــرب  3سـ ـــن نقــ ــ ـــم عــ ــ كلــ

عتبــــــــــــر حظــــــــــــو  إلتحــــــــــــاق فتيــــــــــــات وفتيــــــــــــا  الشــــــــــــريحة العمريــــــــــــة )و  مؤسســــــــــــة مــــــــــــا قبــــــــــــل ال راســــــــــــة. 
ُ
ــــنوات( ب 2-3ت ــ ــ ــ ـــــذه ســ ــ ــ ــ هـ

ـــــاامل ــ ـــبيا بـ ــ ـــة نســـ ــ ــــات متكافئـــ ــ ـــة لنظر إلــــــــى التوزيــــــــع الجغرافــــــــي لهــــــــم ووفقــــــــا للمســــــــافة التــــــــي تفصــــــــلهؤسســ ــ ـــــرب مؤسســـ ــ ـــن نقـ ــ م عـــ

 ما قبل ال راسة.

لكــــــــن تكــــــــافؤ الفــــــــرص بــــــــي  الجنســــــــي  علــــــــى املســــــــتوى الجهــــــــوي يخفــــــــي بعــــــــض الفجــــــــوات علــــــــى املســــــــتوى املحلــــــــي. 

ـــة  ــ ــ ــ ــــي معتم يـ ــ ــ  2-3)ت يتجــــــــــاوز التوزيــــــــــع النســــــــــبي للفتيــــــــــا، بئــــــــــر الحفــــــــــي ومعتم يــــــــــة ســــــــــوق الج يــــــــــ  ومعتم يــــــــــة مزونــــــــــةففــ

ـــــا ســـــــنوات( مقارنـــــــة با ــــنوات(  2-3) لفتيــ ـــســـ ــ ـــــة 3.2بـــ ـــن  نقطــ ــ ـــر مــ ــ ـــــافة نكثــ كلـــــــم. فـــــــي املقابـــــــل، تكـــــــو  حظـــــــو  الفتيـــــــات  3بمســ

  في االلتحاق بمرحلة ما قبل ال راسة نحسن نسبيا الرتفاع نسب توزيعهم في املسافات األقل طوال.

ـــن األط%24.4و %22.3و %22.3ومـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــ ر الشــــــــــــــــــارة إليـــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو ن  نكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال )مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنوات(  2-3فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

بمعتمــــــــ يات ســــــــبالة نوالد عســــــــكر وســــــــوق الج يــــــــ  ونوالد حفــــــــوز علــــــــى التــــــــوالي يقطنــــــــو  بعيــــــــ ا عــــــــن نقــــــــرب مؤسســــــــة مــــــــا 

 كلم. 3قبل ال راسة على مسافة تساوي نو تتجاوز 

ويشــــــــــه  توزيــــــــــع الفتيــــــــــات والفتيــــــــــا  بكافــــــــــة املعتمــــــــــ يات األخــــــــــرى تباينــــــــــا طفيفــــــــــا دو  ن  تتجــــــــــاوز الفجــــــــــوة بــــــــــي  

 نقاط على نقص ى تق ير.   2ختلف املسافات في الص د الـالجنسي  وبم

 

املسافة لإلبتدائي حسب ( دون املزاولين سنوات 5-1) بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 1-4رسم 

 4102سنة  مؤسسة ما قبل الدراسةالفاصلة بين املسكن وأقرب 
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 4102ة سنسنة( دون املزاولين لالبتدائي حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مؤسسة ما قبل الدراسة  5-1) األطفال: 4-4 جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر1 كلم 4 كلم1-0

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 3632 1721 1912 %25,6 %26,0 %25,4 %7,7 %7,7 %7,7 %66,7 %66,3 %66,9 سيدي بوزيد الغربية

 2450 1199 1251 %60,1 %60,1 %60,1 %11,5 %11,8 %11,2 %28,4 %28,1 %28,7 سيدي بوزيد الشرقية

 2245 1049 1196 %63,7 %64,8 %62,7 %7,0 %7,2 %6,7 %29,3 %28,0 %30,6 جلمة

 1022 488 534 %75,9 %75,5 %76,3 %1,8 %2,1 %1,5 %22,3 %22,4 %22,2 سبالة اوالد عسكر

 2008 944 1064 %60,4 %62,3 %58,7 %6,0 %5,2 %6,8 %33,6 %32,6 %34,5 بئر الحفي

 1404 688 716 %62,7 %61,7 %63,8 %7,2 %6,4 %8,0 %30,0 %31,9 %28,2 سيدي علي بوعون 

 1261 596 665 %61,1 %59,4 %62,6 %5,6 %6,2 %5,1 %33,3 %34,4 %32,4 منزل بوزيان

 992 488 504 %17,6 %16,2 %18,8 %7,3 %7,6 %7,0 %75,1 %76,1 %74,2 مكناس ي

 975 477 498 %76,9 %78,7 %75,1 %6,9 %6,2 %7,7 %16,2 %15,1 %17,3 سوق الجديد

 1299 645 654 %54,4 %56,1 %52,6 %12,8 %11,2 %14,4 %32,8 %32,6 %32,9 مزونة

 3654 1747 1907 %65,5 %65,4 %65,7 %9,6 %9,7 %9,4 %24,9 %25,0 %24,9 رقاب

 853 430 423 %72,2 %71,4 %73,0 %5,7 %6,1 %5,3 %22,1 %22,5 %21,6 اوالد حفوز 

 21795 10473 11323 %55,6 %55,8 %55,3 %8,0 %7,9 %8,0 %36,5 %36,3 %36,6 الوالية

 544242 262367 281875 %22,8 %22,8 %22,8 %6,2 %6,2 %6,2 %71,0 %70,9 %71,0 الوطني
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كلم عن نقرب م رسة  1سنة( بوالية سي ي بوزي  على مسافة ال تتجاوز الـ 12-2من األطفال ) %22.2يوج  حوالي 

ن محليا، تنخفض حظو  نطفال بعض املعتم يات على املستوى الوطني. لك %23.2ابت ائية، في حي  تصل هذه النسبة الى 

من خالل تشتت توزيع هذه الفئة والتمركز الجغرافي للم ارس االبت ائية على غرار معتم ية سبالة نوالد عسكر نين يتمركز 

 كلم عن نقرب م رسة ابت ائية.    1سنة( على مسافة نقل من الـ 12-2من األطفال ) %21.1فقط 

جنسي  في التوزيع النسبي للفتيات والفتيا  حسب املسافة الفاصلة بي  املسكن ونقرب بخصوص الفجوة بي  ال

نقطة على نقص ى تق ير بكامل معتم يات والية سي ي بوزي  )وذلك لصالح الفتيا   2.2م رسة ابت ائية، ناهزت الفجوة 

في للخارطة امل رسية للم ارس االبت ائية كلم فأكثر( بمعتم ية نوالد حفوز(. وعموما فإّ  التوزيع الجغرا3عن  املسافة )

ذكر بي  الجنسي .
ُ
 وفقا لتوزيع نطفال معتم يات والية سي ي بوزي  ال يبرز فجوات ت

 

ة املسافحسب  سنة( دون املزاولين لإلعدادي 02-6) بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 2-4رسم 

 4102سنة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة ابتدائية 
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 4102سنة سنة( دون املزاولين لإلعدادي حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة ابتدائية  02-6) األطفال: 5-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر1 كلم 4 كلم1-0

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع ةطفل طفل

 7490 3589 3901 %8,3 %8,1 %8,4 %8,9 %9,3 %8,5 %82,8 %82,6 %83,1 سيدي بوزيد الغربية

 4929 2312 2617 %32,4 %31,5 %33,3 %20,9 %20,7 %21,1 %46,7 %47,9 %45,6 سيدي بوزيد الشرقية

 4786 2280 2506 %30,9 %31,7 %30,1 %19,0 %18,7 %19,3 %50,1 %49,6 %50,5 جلمة

 2280 1042 1237 %37,7 %38,5 %37,1 %21,3 %21,9 %20,9 %41,0 %39,6 %42,1 سبالة اوالد عسكر

 3831 1793 2039 %24,8 %25,3 %24,5 %22,2 %22,8 %21,8 %52,9 %52,0 %53,8 بئر الحفي

 2805 1340 1465 %33,1 %31,7 %34,4 %19,3 %20,2 %18,6 %47,6 %48,2 %47,0 سيدي علي بوعون 

 2565 1194 1372 %20,5 %19,0 %21,8 %18,0 %17,9 %18,1 %61,5 %63,1 %60,1 منزل بوزيان

 2118 976 1142 %9,4 %9,6 %9,1 %5,4 %6,1 %4,7 %85,3 %84,3 %86,1 مكناس ي

 1994 949 1046 %19,8 %19,4 %20,2 %23,2 %22,2 %24,1 %57,0 %58,4 %55,8 سوق الجديد

 2830 1414 1416 %23,5 %23,3 %23,7 %20,9 %19,9 %21,8 %55,6 %56,8 %54,5 مزونة

 6821 3308 3513 %28,1 %28,1 %28,1 %24,0 %24,2 %23,7 %47,9 %47,7 %48,2 رقاب

 1671 820 851 %26,9 %24,5 %29,2 %20,1 %20,3 %19,8 %53,0 %55,1 %51,0 اوالد حفوز 

لواليةا  57,5% 57,8% 57,7% 18,2% 18,4% 18,3% 24,2% 23,7% 24,0% 23104 21018 44121 

 1061444 509803 551641 %11,2 %11,1 %11,3 %9,3 %9,3 %9,3 %79,5 %79,7 %79,4 الوطني
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كلم( عن نقرب  2مسافة )سنة( يتواج و  في محيط ال يتجاوز  12-14من األطفال ) %21.2بالرغم من نّ  حوالي 

بكل من معتم ية الرقاب ومعتم ية نوالد  %22.1و %24.2م رسة إع ادية على املستوى الجهوي، ال تتع ى هذه النسبة 

 بمعتم ية املكناس ي. %21.2حفوز على التوالي، في حي  تصل إلى ح ود 

سنة(  12-14الجنسي  للفئة العمرية )بالنسبة للفجوة بي  الجنسي ، لم تتع ى الفوارق في التوزيع النسبي بي  

نقاط بجل معتم يات والية  2دو  املزاولي  للثانوي ووفقا للمسافة الفاصلة بي  مقر سكناهم ونقرب م رسة إع ادية الـ

سي ي بوزي . بعض االست ناءات تّم تسجيلها على غرار معتم ية سبالة نوالد عسكر، نين ترتفع حظو  الفتيات مقارنة 

نظرا الرتفاع توزيعهم بارتفاع املسافة الفاصلة عن نقرب م رسة إع ادية حيث تصل الفجوة لفائ تهم إلى ح ود بالفتيا  

 كلم( عن نقرب م رسة إع ادية. 2-3نقطة عن  املسافة ) 3.3

 

املسافة الفاصلة للثانوي حسب سنة( دون املزاولين  01-04) بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 3-4رسم 

 4102سنة  إعداديةبين املسكن وأقرب مدرسة 
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 4102سنة املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة اعدادية سنة( دون املزاولين للثانوي حسب  01-04) األطفال: 6-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 5-1 كلم1-4

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 1930 940 990 %20,7 %20,7 %20,7 %11,7 %11,5 %12,0 %67,6 %67,9 %67,3 سيدي بوزيد الغربية

 1247 627 620 %46,9 %45,7 %48,2 %18,9 %19,8 %18,0 %34,2 %34,6 %33,8 سيدي بوزيد الشرقية

 1034 520 514 %49,9 %49,2 %50,5 %15,2 %14,3 %16,1 %34,9 %36,5 %33,3 جلمة

 474 240 234 %42,8 %39,5 %46,2 %27,9 %32,5 %23,2 %29,3 %28,0 %30,6 سبالة اوالد عسكر

 975 488 487 %31,2 %33,0 %29,4 %20,8 %19,1 %22,4 %48,0 %47,8 %48,2 بئر الحفي

علي بوعون سيدي   45,0% 45,4% 45,2% 15,2% 15,3% 15,3% 39,8% 39,2% 39,5% 354 311 666 

 694 315 379 %33,0 %30,0 %35,4 %18,6 %20,7 %16,9 %48,4 %49,3 %47,6 منزل بوزيان

 601 314 287 %19,6 %20,0 %19,2 %1,2 %0,6 %1,7 %79,2 %79,3 %79,1 مكناس ي

 437 225 212 %45,7 %48,0 %43,3 %27,2 %24,7 %29,8 %27,1 %27,3 %26,9 سوق الجديد

 616 307 309 %39,8 %36,9 %42,7 %8,2 %7,8 %8,7 %52,0 %55,3 %48,7 مزونة

 1559 776 783 %57,2 %59,3 %55,2 %13,5 %12,2 %14,8 %29,3 %28,6 %30,0 رقاب

 435 203 232 %52,9 %54,6 %51,4 %15,4 %15,0 %15,8 %31,6 %30,4 %32,7 اوالد حفوز 

 10669 5267 5401 %39,2 %39,2 %39,3 %15,4 %15,1 %15,6 %45,4 %45,7 %45,1 الوالية

 295065 147967 147097 %16,7 %16,6 %16,7 %11,3 %11,4 %11,1 %72,1 %72,0 %72,2 الوطني

 

3  

س الفترة الزمنية التي يقضيها املتم رس للوصول ملقر ال راسة على مردوده ال راس ي وعلى توازنه النفس ي تنعك

باعتبار ما يسببه طول هذه الفترة من توتر وتقليص لوقت الفراغ. وق  بينت نتائج التع اد العام للسكا  والسكنى لسنة 

ت املتم رسات ال تتجاوز امل ة الزمنية املستغرقة لتنقلهن من الفتيا %32.2على صعي  والية سي ي بوزي ، نّ   4112

 دقيقة، وهي نفس النسبة في صفوف الفتيا .  وهي نسب متناغمة مع املستوى الوطني. 21لل راسة ح ود 

 

  4102الدراسة خالل واملدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر  املعتمدياتاملتمدرسين حسب : 7-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين دق 61-06 دق  1-05

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان

 17343 8592 8752 %0,8 %1,0 %0,7 %1,7 %2,0 %1,4 %36,2 %36,0 %36,4 %61,3 %60,9 %61,6 سيدي بوزيد الغربية

 10812 5521 5291 %0,7 %0,7 %0,8 %3,0 %3,3 %2,6 %57,5 %56,4 %58,6 %38,8 %39,5 %38,0 سيدي بوزيد الشرقية

 8930 4442 4487 %0,7 %0,8 %0,6 %1,5 %1,6 %1,4 %58,1 %58,1 %58,2 %39,7 %39,5 %39,8 جلمة

 4394 2218 2176 %0,8 %0,9 %0,6 %2,7 %2,6 %2,8 %56,9 %56,8 %57,1 %39,6 %39,7 %39,5 سبالة اوالد عسكر

 8156 3995 4162 %1,1 %1,2 %0,9 %1,6 %1,9 %1,3 %51,7 %48,7 %54,5 %45,7 %48,2 %43,3 بئر الحفي

 5656 2841 2816 %0,5 %0,4 %0,6 %2,2 %2,4 %2,1 %38,5 %37,9 %39,1 %58,7 %59,3 %58,1 سيدي علي بوعون 

 5903 2888 3014 %0,9 %1,0 %0,8 %2,4 %2,5 %2,4 %44,2 %43,6 %44,7 %52,5 %52,9 %52,2 منزل بوزيان

 5715 2859 2856 %0,9 %1,0 %0,7 %2,3 %2,4 %2,2 %41,7 %43,3 %40,1 %55,1 %53,3 %57,0 مكناس ي

 4294 2181 2112 %0,8 %0,7 %0,8 %3,7 %4,2 %3,2 %48,8 %48,1 %49,5 %46,7 %47,0 %46,5 سوق الجديد

 5722 2888 2834 %0,8 %0,8 %0,9 %1,9 %2,1 %1,7 %44,6 %44,1 %45,1 %52,7 %53,1 %52,3 مزونة

 13401 6817 6584 %0,4 %0,4 %0,5 %1,8 %2,1 %1,5 %47,8 %47,6 %48,0 %50,0 %50,0 %50,0 رقاب

 3927 1976 1951 %0,7 %0,6 %0,8 %2,7 %2,2 %3,1 %50,1 %49,0 %51,1 %46,6 %48,2 %44,9 اوالد حفوز 

 94253 47218 47035 %0,8 %0,8 %0,7 %2,1 %2,3 %1,9 %47,3 %46,8 %47,8 %49,8 %50,0 %49,6 الوالية

 2588070 1306654 1281416 %0,4 %0,5 %0,4 %2,3 %2,4 %2,1 %39,5 %39,9 %39,1 %57,8 %57,2 %58,4 الوطني
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وبكامل الفئات الزمنية، لم تتع ى الفجوات بي  الجنسي  في التوزيع النسبي للمتم رسي   عل ى املستوى املحلي

نقطة على نقص ى تق ير بكامل معتم يات والية سي ي  3.4حسب امل ة الزمنية املستغرقة لإللتحاق بمقاع  ال راسة الـ

دق(، لكن  21-12الح الرجال بالنسبة للم ة )نقطة لص 2.2بوزي ، باست ناء معتم ية بئر الحفي نين كانت الفجوة في ح ود 

دق( بنفس املعتم ية. ويتمثل التمش ي االعام في ارتفاع نسب الفتيات  12-1نقطة لحساب النساء للم ة ) 2.3تصل إلى 

 لة.  نسبيا مقارنة بالفتيا  بارتفاع امل ة الزمنية املستغرقة للوصول ملقر ال راسة دو  ن  تكو  هذه الفواق معبرة وذات دال

 

قل من دة الزمنية املستغرقة للتناململتمدرسين حسب ا بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 4-4رسم 

 4102ملقر الدراسة سنة املسكن 

 

الية سي ي بوزي  يتنقلو  من متم رس ي و  %21.1وبالنسبة لظروف االلتحاق بمقاع  ال راسة، نج  نّ  حوالي  

ل ى الفتيات( بمعتم ية نوالد  %21.2)حوالي  %21.2على األق ام دو  اللجوء إلى وسيلة نقل. وتتراوح هذه النسبة بي  

ل ى الفتيات( بمعتم ية سي ي علي بن عو . ويبقى توزيع املتم رسي  حسب استعمال  %23.2)حوالي  %22.1حفوز و

 ة رهي  توفر البنية التحتية األساسية والظروف االقتصادية واالجتماعية بكل معتم ية. وسائل النقل للذهاب لل راس

الفوارق بي  الجنسي  خاصة من خالل ارتفاع نسب املتم رسات اللواتي يستعملن الحافلة للتنقل ملقر  تبرز و 

 ، ُيقبل الفتيا املقابلالشرقية. في نقاط على غرار معتم ية سي ي بوزي   3، إذ فاقت الفجوة الـال راسة مقارنة بالفتيا 

نقاط نحيانا مقارنة بالتوزيع  3نكثر على الترجل نو استعمال ال راجة العادية/النارية للتنقل ملقر ال راسة بفوارق تتع ى الـ

 . النسبي للمتم رسات

 

ملتمدرسين حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة ا ات والفتيانبين الفتيفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 5-4رسم 

 4102سنة  ملقر الدراسةاملسكن للتنقل من 
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  4102املتمدرسين حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر الدراسة خالل : 8-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 سيارة أجرة أو الحافلة القطار أو املترو اجة أو الدراجة الناريةالدر  على األقدام

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان

 %10,6 %10,7 %10,6 %8,6 %9,2 %8,1 %2,2 %1,9 %2,4 %72,6 %72,4 %72,9 سيدي بوزيد الغربية

 %15,1 %15,8 %14,5 %13,0 %14,6 %11,4 %2,6 %2,5 %2,7 %63,3 %61,3 %65,4 سيدي بوزيد الشرقية

 %6,5 %7,2 %5,8 %17,8 %19,2 %16,5 %2,3 %2,1 %2,4 %71,3 %69,7 %72,9 جلمة

 %14,9 %16,0 %13,8 %5,6 %6,6 %4,5 %3,3 %2,7 %3,8 %72,6 %71,2 %74,0 سبالة اوالد عسكر

 %7,6 %7,5 %7,6 %12,7 %13,8 %11,7 %5,2 %4,5 %5,8 %72,4 %72,2 %72,5 بئر الحفي

 %8,3 %8,2 %8,3 %9,9 %10,8 %8,9 %5,0 %4,8 %5,2 %74,1 %73,5 %74,7 سيدي علي بوعون 

 %14,0 %14,9 %13,0 %9,2 %9,8 %8,6 %2,3 %1,7 %2,8 %72,7 %71,9 %73,5 منزل بوزيان

 %6,7 %7,3 %6,1 %11,5 %11,7 %11,3 %2,9 %2,6 %3,3 %76,7 %76,5 %76,8 مكناس ي

 %14,2 %13,8 %14,6 %18,0 %19,1 %17,0 %2,9 %2,2 %3,6 %62,8 %63,0 %62,5 سوق الجديد

 %8,7 %9,1 %8,3 %15,6 %15,5 %15,8 %2,6 %2,6 %2,6 %71,4 %71,3 %71,5 مزونة

 %10,7 %11,2 %10,3 %10,8 %11,0 %10,6 %5,0 %4,5 %5,4 %67,9 %67,5 %68,2 رقاب

ز اوالد حفو   62,8% 60,5% 61,7% 5,2% 4,7% 4,9% 15,3% 17,4% 16,4% 11,4% 11,6% 11,5% 

 %10,6 %11,0 %10,2 %12,0 %12,8 %11,2 %3,3 %3,0 %3,7 %70,1 %69,4 %70,8 الوالية

 %5,5 %5,8 %5,2 %18,6 %20,1 %17,0 %2,8 %2,1 %3,6 %63,7 %63,1 %64,3 الوطني

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 ليس هناك تنقل بتاتا وسيلة نقل أخرى  خاصةسيارة 

 املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان املجموع فتيات فتيان

 17343 8592 8752 %0,7 %0,8 %0,7 %0,2 %0,2 %0,3 %5,0 %4,8 %5,1 سيدي بوزيد الغربية

 10811 5520 5291 %0,6 %0,7 %0,6 %0,6 %0,6 %0,7 %4,7 %4,6 %4,8 سيدي بوزيد الشرقية

 8930 4442 4487 %0,7 %0,6 %0,7 %0,4 %0,4 %0,4 %1,1 %0,8 %1,3 جلمة

 4394 2218 2176 %0,9 %0,7 %1,1 %0,5 %0,4 %0,6 %2,2 %2,4 %2,1 سبالة اوالد عسكر

 8156 3995 4162 %0,8 %0,7 %0,9 %0,3 %0,2 %0,4 %1,1 %1,1 %1,1 بئر الحفي

عون سيدي علي بو   1,3% 0,9% 1,1% 0,9% 1,3% 1,1% 0,7% 0,4% 0,6% 2816 2841 5656 

 5903 2888 3014 %0,7 %0,8 %0,6 %0,1 %0,0 %0,2 %1,1 %0,9 %1,3 منزل بوزيان

 5713 2859 2855 %0,7 %0,6 %0,7 %0,2 %0,2 %0,2 %1,3 %1,1 %1,6 مكناس ي

 4294 2181 2112 %0,5 %0,4 %0,5 %0,2 %0,2 %0,1 %1,5 %1,3 %1,6 سوق الجديد

 5722 2888 2834 %0,6 %0,7 %0,5 %0,2 %0,2 %0,2 %0,9 %0,7 %1,1 مزونة

 13401 6817 6584 %1,5 %1,7 %1,3 %0,4 %0,3 %0,4 %3,8 %3,8 %3,8 رقاب

 3927 1976 1951 %0,8 %1,0 %0,6 %0,3 %0,2 %0,4 %4,5 %4,7 %4,2 اوالد حفوز 

 94251 47217 47034 %0,8 %0,8 %0,8 %0,4 %0,3 %0,4 %2,8 %2,7 %2,9 الوالية

 2587848 1306532 1281316 %0,8 %0,8 %0,7 %0,7 %0,6 %0,7 %7,9 %7,5 %8,4 الوطني

 

2  

21  

211 

2111 (11)

ما فوق( بوالية سي ي بوزي  حسب املستوى التعليمي بعض التباين سنوات ف 11يبي  التوزيع النسبي للسكا  )

 في التركيبة السكانية من معتم ية إلى نخرى خاصة على مستوى نسبة األميي  ونسبة ذوي التعليم العالي.  

وتبعا ملقاربة النوع االجتماعي، تتضاعف الفجوات بي  الجنسي  خاصة في نسب األمية مقارنة ببقية املستويات 

نقطة بمعتم ية  44.3التعليمية. وينسحب هذا املشه  على املستوى الجهوي واملحلي نين تصل الفجوة بي  الجنسي  إلى 

 بئر الحفي لفائ ة النساء األميات مقارنة بالرجال األميي .
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نقطة بكامل  4.2بالنسبة للمستوى العالي، تتق م نسبة النساء في هذا املستوى بشكل طفيف على الرجال بفارق ال يتع ى 

معتم يات والية سي ي بوزي . في املقابل، تتراجع نسب النساء مقارنة بالرجال اللواتي لهن مستوى تعليمي بي  البت ائي 

نقاط لصالح الرجال، على غرار  14والثانوي حيث فاقت الفجوات بي  الجنسي  بالنسبة للمرحلة الثانية نساس ي وثانوي الـ

 نقطة(. 14.2نقطة( وبمعتم ية مكناس ي ) 14.2بئر الحفي )ما تم تسجيله بمعتم ية 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املستوى التعليمي  01السكان ): 9-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما 

 يعادل ذلك
 عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 60202 30048 30155 %11,7 %11,2 %12,1 %37,6 %32,6 %42,6 %29,3 %26,0 %32,5 %21,5 %30,2 %12,8 سيدي بوزيد الغربية

 40950 21111 19839 %6,9 %6,7 %7,0 %32,1 %27,7 %36,8 %31,5 %26,5 %36,8 %29,5 %39,1 %19,3 سيدي بوزيد الشرقية

 32276 16409 15868 %4,6 %4,0 %5,1 %24,9 %20,7 %29,2 %33,9 %28,2 %39,8 %36,6 %47,0 %25,9 جلمة

 16636 8587 8049 %5,8 %5,6 %5,9 %27,1 %24,1 %30,2 %32,0 %26,6 %37,8 %35,1 %43,7 %26,0 سبالة اوالد عسكر

 31369 15654 15715 %6,3 %5,7 %6,9 %31,7 %25,5 %37,9 %30,8 %26,2 %35,4 %31,1 %42,6 %19,7 بئر الحفي

 23036 11522 11513 %6,0 %5,5 %6,5 %28,4 %23,2 %33,5 %30,5 %26,1 %34,9 %35,1 %45,2 %25,1 سيدي علي بوعون 

 20878 10521 10356 %11,1 %10,0 %12,2 %29,0 %24,4 %33,6 %26,1 %21,1 %31,1 %33,9 %44,5 %23,1 منزل بوزيان

 20326 10131 10195 %12,9 %12,6 %13,1 %35,3 %29,0 %41,6 %25,7 %22,2 %29,1 %26,1 %36,2 %16,1 مكناس ي

 18230 9154 9076 %7,3 %7,0 %7,6 %30,1 %25,0 %35,3 %28,0 %24,0 %32,0 %34,6 %44,0 %25,1 سوق الجديد

 19959 10159 9800 %6,6 %5,4 %7,8 %25,5 %22,1 %28,9 %30,7 %26,6 %35,0 %37,2 %45,9 %28,3 مزونة

 52635 26719 25916 %6,3 %6,0 %6,5 %28,1 %25,0 %31,3 %38,4 %32,2 %44,7 %27,3 %36,8 %17,4 رقاب

 16606 8297 8308 %6,6 %6,6 %6,7 %29,1 %24,8 %33,3 %33,8 %29,2 %38,4 %30,5 %39,4 %21,6 اوالد حفوز 

 353104 178312 174792 %7,8 %7,4 %8,3 %30,6 %26,1 %35,3 %31,5 %26,8 %36,3 %30,0 %39,7 %20,2 الوالية

 9111069 4606149 4504920 %12,0 %12,1 %12,0 %36,6 %33,0 %40,3 %32,0 %29,2 %34,9 %19,3 %25,7 %12,9 الوطني

 

حسب املستوى  سنوات فما فوق( 01بين الفتيات والفتيان من الفئة العمرية )تماعي في التوزيع النسبي فجوات النوع االج: 6-4رسم 

 4102سنة  التعليمي
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يختلف املستوى التعليمي للنساء رؤساء األسر بوالية سي ي بوزي  وتتفاوت مستوياتهن من معتم ية إلى نخرى. 

 %31.1على املستوى الوطني(، نج  نّ   %22.2على مستوى الوالية )مقابل  %23.2ن ففي حي  تبلغ نسبة األمية في صفوفه

من النساء رؤساء األسر بكل من معتم ية سي ي علي بن عو  ومعتم ية منزل بوزيا  ومعتم ية سوق  %31.2و %31.4و

 . فقط بمعتم ية سي ي بوزي  الغربية %22.2الج ي  هن من األميات، في حي  تصل النسبة إلى 

وبمعاينة الفجوات بي  الجنسي  حسب املستوى التعليمي لرؤساء األسر، تفوق نسب النساء رئيسات األسر 

نقطة  21الالتي ليس لهن مستوى تعليمي النسب املسجلة ل ى الرجال رؤساء األسر بفارق يتع ى ببعض املعتم يات الـ

نقطة بمعتم ية سي ي علي بن عو (. في  21.2زيا  ونقطة بمعتم ية منزل بو  24.2نقطة بمعتم ية املكناس ي و 23.1)

املقابل، ُيحرز الرجال رؤساء األسر تق ما على النساء ببقية املستويات التعليمية بكامل املعتم يات نين تفوق الفجوة 

نقطة  12.1نقطة خاصة عن  املستوى التعليمي "ابت ائي ونساس ي مرحلة نولى نو ما يعادل ذلك" ) 12لفائ تهم ح ود الـ

 نقطة بمعتم ية الرقاب(.  31.1بمعتم ية سي ي بوزي  الغربية و

 

 4102سنة  حسب املستوى التعليميبين رئيسات ورؤساء األسر فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 7-4رسم 

 4102 سنةلتعليمي رؤساء األسر حسب املستوى ا: 10-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما 

 يعادل ذلك
 عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 16844 2005 14838 %13,4 %5,7 %14,5 %30,8 %11,2 %33,4 %30,1 %15,8 %32,1 %25,6 %67,4 %20,0 سيدي بوزيد الغربية

 11173 1433 9740 %5,7 %1,6 %6,3 %22,0 %5,5 %24,4 %34,1 %11,1 %37,5 %38,1 %81,8 %31,7 سيدي بوزيد الشرقية

 7889 799 7090 %4,8 %2,1 %5,1 %15,3 %4,1 %16,6 %33,4 %12,4 %35,8 %46,5 %81,4 %42,5 جلمة

 4598 688 3910 %6,2 %2,4 %6,8 %16,4 %6,3 %18,2 %30,2 %10,4 %33,7 %47,2 %80,9 %41,3 سبالة اوالد عسكر

 8352 879 7473 %5,6 %2,0 %6,1 %22,1 %4,8 %24,2 %32,9 %8,5 %35,8 %39,3 %84,7 %34,0 بئر الحفي

 5943 627 5316 %4,7 %1,1 %5,1 %19,3 %2,2 %21,3 %31,0 %5,7 %34,0 %45,0 %91,0 %39,6 سيدي علي بوعون 

 5643 663 4981 %8,3 %1,7 %9,1 %20,2 %2,6 %22,6 %27,6 %5,6 %30,5 %43,9 %90,2 %37,8 منزل بوزيان

 5305 675 4630 %9,4 %2,4 %10,5 %26,7 %4,5 %29,9 %29,1 %11,9 %31,6 %34,8 %81,2 %28,1 مكناس ي

 4342 419 3922 %4,1 %0,7 %4,5 %18,8 %2,3 %20,5 %27,9 %6,3 %30,2 %49,2 %90,6 %44,8 سوق الجديد

 4724 403 4321 %6,8 %3,9 %7,1 %14,6 %2,8 %15,7 %32,3 %12,9 %34,1 %46,4 %80,4 %43,2 مزونة

 14582 1669 12913 %5,8 %1,9 %6,3 %17,7 %5,2 %19,4 %42,6 %15,0 %46,1 %33,9 %77,9 %28,2 رقاب

 4755 622 4133 %5,0 %1,8 %5,5 %16,6 %3,7 %18,5 %37,5 %16,8 %40,6 %41,0 %77,6 %35,4 اوالد حفوز 

 94150 10883 83267 %7,3 %2,6 %7,9 %21,3 %5,6 %23,3 %33,3 %12,0 %36,1 %38,1 %79,7 %32,7 الوالية

 2771202 400859 2370344 %13,0 %6,9 %14,1 %29,3 %15,7 %31,6 %33,0 %21,8 %34,9 %24,7 %55,6 %19,5 الوطني
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214  

نمام الساياسات التي اعتم تها تونس في مجال التعليم، تشمل األمية خاصة الفئات املتق مة في السن. بالتوازي، 

ي ي سنسبة األمية في صفوف النساء بمعتم يات والية  تتراوحمن نميات والية سي ي بوزي . محليا،  %33.2مثلت النساء 

الجهوي، ترتفع نسب  جلمة(. ونمام هذا التفاوة)بمعتم ية  %22.3( وسي ي بوزي  الغربيةم ية )بمعت %31.1بي   بوزي 

األمية ل ى النساء مقارنة بالرجال وفي مختلف الفئات العمرية. وتتضاعف الفوارق بي  الجنسي  في نسب األمية بتق م 

على نقطة  32الفجوة بي  النساء والرجال  تقسنة، نين فا 23و 31ذوي السن بي  العمر وتبلغ ذروتها خاصة في صفوف 

ويتطابق هذا املشه  مع املشه  العام في نسب األمية على املستوى الوطني . نقطة( 32.2بئر الحفي ) غرار ما عرفته معتم ية

 والجهوي. 

يلّم  ضما  ن ( من نه اف التنمية املست امة بغاية "2ويأتي رص  مؤشر نسبة األمية في إطار متابعة اله ف )

 ونساء على ح  سواء، بالقراءة 
ً
" )الغاية 4131والكتابة والحساب بحلول عام جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال

2-2.) 

 

 4102سنة  سنوات فما فوق( بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية 01فجوات النوع االجتماعي في نسب األمية ): 8-4رسم 

 

 41025سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  01نسبة األمية ): 11-4جدول 

 
سنة 49-05 سنة 01-02 سنة 11-59  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

يد الغربيةسيدي بوز   2,3% 2,3% 2,3% 4,6% 6,8% 5,7% 12,6% 37,3% 25,2% 44,7% 87,2% 65,5% 12,8% 30,1% 21,4% 

 %29,4 %39,0 %19,2 %79,5 %94,9 %64,0 %34,6 %49,7 %17,7 %7,3 %8,3 %6,2 %2,4 %2,1 %2,6 سيدي بوزيد الشرقية

 %36,6 %46,9 %25,8 %82,7 %94,9 %70,2 %49,2 %65,8 %31,3 %14,6 %18,7 %10,3 %4,7 %5,4 %4,2 جلمة

 %35,1 %43,6 %26,0 %83,5 %96,6 %69,4 %44,3 %57,1 %30,0 %15,3 %18,1 %12,3 %5,6 %5,5 %5,6 سبالة اوالد عسكر

 %31,1 %42,6 %19,6 %77,9 %94,2 %61,9 %40,7 %58,4 %22,0 %8,7 %11,9 %5,6 %3,1 %3,1 %3,1 بئر الحفي

 %35,1 %45,1 %25,1 %79,4 %95,1 %64,5 %44,6 %60,5 %27,7 %14,4 %16,5 %12,4 %7,5 %7,6 %7,4 سيدي علي بوعون 

 %33,8 %44,5 %23,1 %81,7 %97,2 %66,7 %42,4 %58,7 %24,9 %12,2 %15,2 %9,2 %3,9 %4,1 %3,6 منزل بوزيان

 %26,1 %36,1 %16,1 %76,0 %92,0 %59,6 %28,9 %43,2 %13,6 %4,2 %4,8 %3,7 %1,4 %1,0 %1,8 مكناس ي

 %34,6 %44,0 %25,1 %88,6 %96,7 %80,0 %43,1 %59,6 %25,6 %8,8 %9,5 %8,1 %3,0 %2,6 %3,4 سوق الجديد

 %37,2 %45,8 %28,3 %84,1 %94,2 %74,5 %48,0 %63,6 %31,2 %17,2 %19,8 %14,5 %6,4 %5,7 %7,1 مزونة

 %27,2 %36,8 %17,3 %78,8 %94,4 %63,8 %32,1 %48,2 %15,0 %5,7 %6,6 %4,7 %3,0 %2,8 %3,3 رقاب

 %30,4 %39,4 %21,5 %78,5 %91,9 %64,2 %32,8 %44,4 %20,6 %6,3 %8,0 %4,8 %2,4 %1,8 %3,0 اوالد حفوز 

 %30,0 %39,6 %20,1 %78,2 %93,6 %63,0 %36,5 %51,5 %20,5 %9,3 %11,2 %7,4 %3,6 %3,5 %3,7 الوالية

 %19,3 %25,6 %12,8 %60,2 %75,6 %44,2 %19,9 %27,8 %11,6 %4,8 %5,6 %3,9 %1,6 %1,6 %1,6 الوطني

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة1-2-2املوافق للمؤشر ) 5 
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سنة( ليصل  23-31يرتفع التوزيع النسبي للنساء األميات بالفئة العمرية )وبالرجوع إلى الهيكلة العمرية لألميي ، 

  بي ات، حيث تصل الفجوةاملعتم يهذا املشه  عموما بكافة . وينسحب ل ى الرجال األميي  %22.2مقابل  %23.2إلى 

بمعتم ية  نقطة 13.2و الرقاببمعتم ية سنة(  23-31لفائ ة النساء بالفئة العمرية )نقطة  41.3إلى ح ود الجنسي  

 نقطة بمعتم ية سي ي بوزي  الشرقية.  12.3املكناس ي و
 

سنة  سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية 01لنساء والرجال األميين )ابين فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 9-4رسم 

4102 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  01األميين ): 12-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 49-05 سنة 01-02 سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء الرج املجموع نساء رجال

 12899 9050 3850 %34,8 %32,3 %40,7 %55,6 %59,8 %45,8 %8,6 %7,3 %11,8 %1,0 %0,7 %1,7 سيدي بوزيد الغربية

 12051 8233 3819 %37,4 %32,8 %47,4 %54,3 %60,2 %41,3 %7,6 %6,5 %9,9 %0,7 %0,5 %1,3 سيدي بوزيد الشرقية

 11802 7701 4101 %29,1 %25,8 %35,3 %55,7 %59,3 %48,9 %13,7 %13,6 %13,9 %1,5 %1,2 %1,9 جلمة

 5832 3740 2092 %30,2 %28,2 %33,7 %53,0 %56,0 %47,5 %15,1 %14,5 %16,2 %1,7 %1,2 %2,6 سبالة اوالد عسكر

 9749 6665 3084 %31,8 %27,8 %40,3 %57,9 %62,3 %48,4 %9,4 %9,2 %9,7 %0,9 %0,7 %1,5 بئر الحفي

 8086 5200 2886 %28,2 %25,6 %32,8 %55,8 %60,7 %47,0 %14,0 %12,1 %17,3 %2,0 %1,6 %2,9 سيدي علي بوعون 

 7067 4678 2389 %31,8 %28,1 %39,0 %55,0 %59,7 %45,9 %12,1 %11,5 %13,5 %1,1 %0,8 %1,6 منزل بوزيان

 5299 3661 1638 %42,8 %38,0 %53,4 %51,9 %57,9 %38,3 %4,9 %3,8 %7,4 %0,4 %0,2 %0,9 مكناس ي

 6301 4026 2274 %36,1 %31,6 %44,0 %54,5 %60,8 %43,3 %8,7 %7,1 %11,5 %0,7 %0,4 %1,1 سوق الجديد

 7420 4651 2769 %28,1 %24,5 %34,2 %53,6 %58,9 %44,9 %16,5 %15,4 %18,2 %1,8 %1,3 %2,7 مزونة

 14315 9823 4492 %39,1 %33,5 %51,4 %53,1 %60,0 %38,1 %6,6 %5,8 %8,5 %1,1 %0,7 %1,9 رقاب

 5056 3266 1790 %44,2 %41,3 %49,5 %49,0 %52,6 %42,5 %6,1 %5,7 %6,9 %0,6 %0,3 %1,2 اوالد حفوز 

 105878 70693 35186 %34,3 %30,6 %41,7 %54,5 %59,5 %44,4 %10,1 %9,1 %12,1 %1,1 %0,8 %1,8 الوالية

 1755326 1178339 576988 %42,9 %40,9 %46,9 %49,0 %52,0 %42,8 %7,4 %6,6 %9,2 %0,7 %0,5 %1,1 الوطني

       

213  

آالف  11.2من مجموع حاملي الشهائ  العلمية من خالل حوالي  %22.3ال تمثل النساء بوالية سي ي بوزي  سوى 

 بمعتم ية نوالد حفوز.  %21.4بمعتم ية مزونة وتصل إلى  %23.4نخفض هذه النسبة إلى ح ود إمرنة، وت
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من خالل نوع الشهادة، تنسحب الفجوات بي  الجنسي  على املستوى الجهوي إلى املستوى املحلي، ففي حي  ترتفع 

ة بالوضع ل ى الرجال، تنعكس الصور  نسب النساء حامالت شهائ  تعليم عالي من مجموع حامالت الشهائ  العلمية مقارنة

 2.2ي هذا الطار، ترتفع نسبة املتحصلي  على شهادة تعليم عالي في صفوف النساء بـف في صفوف حاملي شهائ  التكوين.

نقطة  14.3نقطة بمعتم ية نوالد حفوز و 13.3بالرجال )تصل الفجوة إلى ح ود نقطة على مستوى الوالية مقارنة 

نقطة  2.2نقطة )تبلغ الفجوة بي  الجنسي   4.2الحصول على شهادة تكوين بـنسب  ويتق م الرجال في، بمعتم ية مكناس ي(

 .    لفائ ة الرجال بمعتم ية مزونة(

 

 4102سنة  لنساء والرجال أصحاب الشهائد حسب نوع الشهادةبين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 10-4رسم 

 4102 سنةشهادة نوع الأصحاب الشهائد حسب : 13-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 شهادة تكوين شهادة تعليم عالي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها شهادة دون الباكالوريا

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 10760 4875 5885 %20,4 %20,3 %20,5 %55,3 %58,0 %53,0 %14,1 %13,0 %15,1 %10,1 %8,7 %11,4 سيدي بوزيد الغربية

 4609 2144 2465 %29,1 %28,5 %29,6 %49,5 %54,0 %45,6 %13,2 %11,4 %14,7 %8,2 %6,1 %10,1 سيدي بوزيد الشرقية

 2032 836 1196 %14,1 %13,1 %14,7 %53,4 %58,7 %49,6 %21,2 %18,1 %23,3 %11,4 %10,1 %12,3 جلمة

 1297 599 698 %17,8 %15,4 %19,9 %56,6 %61,5 %52,4 %16,3 %16,6 %16,1 %9,3 %6,6 %11,6 سبالة اوالد عسكر

 3051 1304 1746 %20,0 %16,5 %22,5 %51,8 %57,0 %47,9 %14,0 %12,3 %15,4 %14,2 %14,2 %14,3 بئر الحفي

 1880 785 1095 %13,3 %9,8 %15,8 %55,3 %62,7 %49,9 %15,8 %15,7 %15,9 %15,7 %11,8 %18,5 سيدي علي بوعون 

 2762 1193 1570 %15,5 %13,7 %16,9 %65,2 %71,7 %60,3 %13,9 %10,5 %16,6 %5,4 %4,2 %6,3 منزل بوزيان

 3748 1673 2076 %26,7 %23,2 %29,5 %52,9 %60,1 %47,2 %12,3 %10,5 %13,7 %8,1 %6,2 %9,6 مكناس ي

 2186 903 1283 %10,0 %9,3 %10,5 %45,8 %52,9 %40,8 %12,3 %11,5 %12,9 %31,9 %26,3 %35,8 سوق الجديد

 1636 657 979 %22,4 %17,8 %25,5 %57,6 %62,0 %54,7 %12,5 %12,0 %12,9 %7,5 %8,2 %6,9 مزونة

 4615 2137 2479 %20,0 %19,0 %20,8 %56,1 %60,2 %52,6 %13,8 %11,9 %15,5 %10,1 %8,9 %11,1 رقاب

 1775 779 995 %22,5 %18,8 %25,3 %47,0 %54,8 %40,9 %15,6 %13,9 %17,0 %14,9 %12,5 %16,8 اوالد حفوز 

 40351 17885 22465 %20,4 %19,0 %21,6 %54,1 %58,9 %50,2 %14,2 %12,6 %15,5 %11,3 %9,4 %12,8 الوالية

 1975081 916038 1059043 %25,6 %22,4 %28,5 %45,6 %49,9 %42,0 %11,7 %11,7 %11,8 %17,0 %16,1 %17,8 الوطني
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2131

مثل النساء صاحبات شهائ  التعليم العالي 
ُ
ي من مجموع حاملي شهائ  التعليم العالي بوالية سي  %22.3ع ديا، ت

 بمعتم ية نوالد حفوز.  %21.4نلف إمرنة. وترتفع هذه النسبة إلى ح ود  11.2بوزي  من خالل حوالي 

ويبرز توزيع نصحاب شهائ  التعليم العالي حسب االختصاص فوارق بي  الجنسي  متمثلة نساسا في نسب 

نقطة على الرجال على مستوى  2.2النساء بـ على األستاذية نو الجازة في اآلداب والعلوم النسانية )حيث تتق ماملتحصلي  

نقطة بمعتم ية سبالة نوالد عسكر، وفي نسب املتحصلي  على شهادة الهن سة  12.1والية سي ي بوزي  وتصل إلى ح ود 

في صفوف  %2.1بوالية سي ي بوزي  مقابل  %1.3 من مجموع صاحبات شهائ  التعليم العالي )ناهزت نسبة املهن سات

 نقطة لفائ ة الرجال بمعتم ية سي ي بوزي  الغربية(.  2.4لت الفجوة بي  الجنسي  إلى ح ود الرجال، ووص

 

 4102نة س لنساء والرجال أصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاصوع االجتماعي في التوزيع النسبي بين افجوات الن: 11-4رسم 

 

 4102 سنةأصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاص : 14-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

شهادة تقني سامي أو ما 

 يعادلها

األستاذية أو اإلجازة في 

 األداب والعلوم اإلنسانية

األستاذية أو اإلجازة في 

االقتصاد، التصرف، 

 الحقوق 

األستاذية أو اإلجازة في 

 العلوم األساسية

أو اإلجازة في  األستاذية

 إختصاصات أخرى 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %17,2 %17,8 %16,7 %14,9 %14,1 %15,6 %12,4 %12,9 %11,8 %24,4 %29,0 %20,2 %16,0 %16,6 %15,5 سيدي بوزيد الغربية

 %26,0 %26,8 %25,1 %16,1 %15,5 %16,6 %11,7 %12,1 %11,3 %25,6 %28,6 %22,4 %11,0 %10,0 %12,2 سيدي بوزيد الشرقية

 %20,6 %20,9 %20,3 %14,6 %11,1 %17,5 %8,5 %6,9 %9,8 %31,3 %37,3 %26,2 %16,2 %17,1 %15,5 جلمة

 %13,5 %15,9 %11,1 %15,5 %11,2 %19,8 %7,4 %6,9 %7,9 %30,8 %37,8 %23,7 %24,0 %22,9 %25,1 سبالة اوالد عسكر

 %29,7 %34,7 %25,2 %11,2 %9,7 %12,6 %6,8 %7,0 %6,8 %26,1 %28,4 %23,9 %18,9 %15,3 %22,0 بئر الحفي

 %29,4 %29,0 %29,7 %7,7 %7,6 %7,7 %8,6 %9,1 %8,1 %23,5 %25,1 %22,0 %18,8 %19,5 %18,2 سيدي علي بوعون 

 %33,7 %33,0 %34,4 %13,1 %11,8 %14,2 %4,5 %5,6 %3,4 %31,6 %33,7 %29,7 %13,6 %12,7 %14,4 منزل بوزيان

 %36,7 %39,3 %34,1 %7,3 %5,5 %9,1 %7,5 %8,2 %6,7 %21,4 %21,9 %20,8 %18,5 %18,9 %18,2 مكناس ي

 %20,1 %20,2 %20,1 %19,9 %20,6 %19,3 %9,1 %10,5 %7,8 %20,9 %21,6 %20,2 %24,0 %22,9 %25,0 سوق الجديد

 %26,5 %28,1 %25,3 %16,6 %14,4 %18,4 %9,0 %10,0 %8,2 %29,9 %33,8 %27,0 %11,0 %9,7 %12,0 مزونة

 %30,1 %31,4 %28,8 %12,1 %11,5 %12,6 %7,7 %8,5 %7,0 %24,8 %25,4 %24,3 %16,3 %16,1 %16,4 رقاب

 %20,9 %20,3 %21,5 %11,2 %9,4 %13,0 %12,1 %12,7 %11,4 %23,2 %28,8 %17,2 %22,5 %21,3 %23,7 اوالد حفوز 

 %25,0 %26,1 %24,0 %13,4 %12,2 %14,5 %9,4 %9,9 %8,9 %25,5 %28,5 %22,7 %16,6 %16,2 %16,9 الوالية

 %20,9 %21,7 %20,1 %6,3 %6,1 %6,5 %17,3 %17,8 %16,8 %15,6 %19,2 %12,0 %18,0 %17,9 %18,2 الوطني
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شهادة تقني سامي نو ما يعادلها األستاذية نو الجازة في األداب والعلوم النسانية األستاذية نو الجازة في االقتصاد، التصرف، الحقوق 

األستاذية نو الجازة في العلوم األساسية األستاذية نو الجازة في إختصاصات نخرى  شهادة مهن س

شهادة الطب نو الصي لة شهادة ماجستير نو ما يعادلها شهادة ال كتورا
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 التوزيع النسبي

 املجموع
 شهادة الطب أو الصيدلة ادة مهندسشه

شهادة ماجستير أو ما 

 يعادلها
 شهادة الدكتورا

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 5950 2830 3121 %1,2 %0,9 %1,5 %4,2 %3,4 %4,9 %3,2 %2,4 %3,8 %6,5 %2,7 %9,9 سيدي بوزيد الغربية

 2281 1158 1124 %0,7 %0,8 %0,6 %2,4 %2,1 %2,8 %2,1 %1,8 %2,4 %4,4 %2,2 %6,5 سيدي بوزيد الشرقية

 1084 491 594 %0,5 %0,4 %0,5 %1,8 %1,2 %2,3 %2,1 %2,3 %1,9 %4,5 %2,7 %5,9 جلمة

 734 368 365 %0,4 %0,0 %0,8 %4,2 %2,5 %5,9 %1,7 %1,7 %1,7 %2,5 %1,1 %3,9 سبالة اوالد عسكر

 1579 743 836 %0,6 %0,0 %1,1 %2,7 %2,8 %2,5 %1,3 %1,0 %1,7 %2,8 %1,2 %4,2 بئر الحفي

 1039 492 546 %0,9 %1,1 %0,7 %3,6 %3,4 %3,9 %2,6 %3,0 %2,3 %5,0 %2,3 %7,4 سيدي علي بوعون 

 1801 855 946 %0,2 %0,1 %0,2 %1,3 %1,6 %1,1 %0,6 %0,6 %0,7 %1,4 %0,8 %1,9 منزل بوزيان

 1984 1005 979 %0,8 %0,4 %1,3 %3,3 %3,8 %2,6 %0,9 %0,6 %1,2 %3,7 %1,3 %6,1 مكناس ي

 1001 478 523 %1,2 %0,6 %1,8 %2,7 %1,7 %3,7 %0,7 %0,8 %0,5 %1,4 %1,1 %1,6 سوق الجديد

 943 407 535 %1,0 %0,0 %1,8 %2,1 %1,5 %2,6 %0,9 %1,0 %0,8 %2,9 %1,5 %3,9 مزونة

 2589 1286 1303 %0,7 %0,6 %0,9 %3,1 %3,0 %3,3 %1,7 %1,6 %1,8 %3,4 %2,0 %4,9 رقاب

 834 427 407 %1,0 %0,7 %1,3 %4,6 %4,6 %4,7 %2,8 %1,4 %4,2 %1,8 %0,8 %2,8 اوالد حفوز 

 21819 10540 11280 %0,9 %0,6 %1,1 %3,2 %2,8 %3,5 %2,0 %1,7 %2,3 %4,1 %1,9 %6,1 الوالية

 901195 456874 444321 %2,6 %2,0 %3,2 %7,1 %7,2 %6,9 %3,9 %4,0 %3,8 %8,2 %4,0 %12,5 الوطني

 

2134

توزيع نصحاب شهائ  التكوين بي  النساء والرجال وفقا ملا توفره املؤسسات املختصة في التكوين من آفاق  يتأثر

من مجموع نصحاب شهائ  التكوين بوالية سي ي  %21.3طار، ال تمثل النساء سوى واختصاصات لكل منهم. في هذا ال 

 بمعتم ية سي ي علي بن عو .  %31.2نلف امرنة. وتت نى هذه النسبة إلى ح ود  3.2بوزي ، ني ما يناهز 

 في صفوف الرجال من بي  مجموع CAPنو  BTPووفقا الختصاص التكوين، ترتفع نسب إمتالك شهائ  تكوين 

 بجل معتم يات والية سي ي بوزي  مع تسجيلوذلك الرجال نصحاب شهائ  تكوين مقارنة بما هو الشأ  في صفوف النساء 

 . BTSشهادة . في املقابل، تنعكس الصورة بالنسبة لبعض االختالفات في ح ة الفوارق 

نهم الفجوات بي  الجنسي  في صفوف املتحصلي  على شهادة الكفاءة  وق  عرفت معتم ية سي ي علي بن عو  

نقطة  3.2نقطة لفائ ة الرجال. من جهة نخرى، سجلت معتم ية بئر الحفي فجوة بـ 12.2، إذ بلغت الفجوة CAPاملهنية 

   . BTPلفائ ة الرجال في اختصاص شهادة مؤهل تقني منهي 

 

 4102سنة  لنساء والرجال أصحاب شهائد التكوين حسب االختصاصبين اجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي ف: 12-4رسم 
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CAPشهادة الكفاءة املهنية   BTPشهادة مؤهل تقني منهي   BTSشهادة مؤهل تقني سامي   شهادة تكوين نخرى 
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 4102أصحاب شهائد التكوين حسب االختصاص سنة : 15-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

 شهادة الكفاءة املهنية املجموع

 CAP 

 شهادة مؤهل تقني منهي

 BTP 

شهادة مؤهل تقني سامي 

BTS 
 شهادة تكوين أخرى 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 2193 988 1205 %25,1 %28,6 %22,2 %16,1 %15,3 %16,8 %29,1 %28,0 %30,1 %29,6 %28,0 %30,9 سيدي بوزيد الغربية

الشرقية سيدي بوزيد  28,8% 26,5% 27,8% 21,1% 15,4% 18,5% 9,8% 6,2% 8,2% 40,3% 51,9% 45,5% 725 605 1330 

 285 110 175 %32,1 %35,6 %29,8 %13,5 %11,4 %14,8 %15,7 %15,1 %16,0 %38,8 %37,9 %39,3 جلمة

 231 92 139 %27,4 %32,5 %24,0 %14,5 %15,4 %14,0 %21,0 %16,7 %23,8 %37,1 %35,4 %38,2 سبالة اوالد عسكر

 608 215 393 %36,4 %41,8 %33,5 %11,3 %15,4 %9,0 %23,2 %17,0 %26,6 %29,1 %25,7 %31,0 بئر الحفي

 248 75 172 %22,1 %30,8 %18,3 %17,1 %21,7 %15,1 %18,6 %16,8 %19,4 %42,2 %30,7 %47,2 سيدي علي بوعون 

 426 161 265 %33,3 %41,0 %28,6 %10,8 %10,7 %10,8 %26,1 %23,4 %27,8 %29,8 %24,9 %32,7 منزل بوزيان

 998 388 610 %40,1 %46,0 %36,3 %12,0 %11,5 %12,3 %21,9 %18,4 %24,2 %26,0 %24,1 %27,2 مكناس ي

 218 84 134 %31,9 %33,0 %31,2 %14,9 %14,3 %15,3 %25,0 %27,5 %23,4 %28,2 %25,2 %30,1 سوق الجديد

 367 117 250 %50,4 %55,8 %47,9 %8,3 %5,5 %9,6 %13,9 %17,3 %12,4 %27,4 %21,5 %30,1 مزونة

 916 403 514 %36,1 %41,8 %31,6 %9,0 %8,0 %9,9 %19,1 %18,3 %19,7 %35,8 %31,9 %38,9 رقاب

 392 144 248 %30,0 %32,5 %28,4 %9,5 %13,3 %7,2 %15,2 %14,9 %15,4 %45,4 %39,2 %48,9 اوالد حفوز 

 8211 3381 4830 %34,5 %39,4 %31,0 %12,1 %11,7 %12,4 %22,4 %20,7 %23,5 %31,1 %28,2 %33,0 الوالية

 505095 204082 301013 %36,0 %40,3 %33,0 %12,3 %12,0 %12,5 %22,0 %20,5 %23,0 %29,7 %27,2 %31,4 الوطني

 

24 (3) 

241 

، %42.2سنوات فما فوق( حوالي  3بلغت نسبة استعمال الحاسوب بوالية سي ي بوزي  بالنسبة للفئة العمرية ) 

سنوات فما فوق( على استعمال الحاسوب على مستوى  3على املستوى الوطني. وشه ت نسبة إقبال النساء ) %22.1مقابل 

نقطة لفائ ة النساء بمعتم ية  4.2نقطة مقارنة بالرجال. ووصلت الفجوة إلى ح ود  1.3طفيفا بـوالية سي ي بوزي  تق ما 

نقطة بمعتم ية سبالة نوالد عسكر، في حي  رجحت الكفة لصالح الرجال مقارنة بالنساء بأكثر من نقطة  4.2نوالد حفوز و

 نقطة. 1.3نقطة و 1.1بي  ـ خالل تسجيل فوارق  بمعتم يات سي ي بوزي  الغربية ومزونة ومنزل بوزيا  واملكناس ي من

 

 4102بين النساء والرجال سنة سنوات فما فوق(  1نسبة استعمال الحاسوب )فجوات النوع االجتماعي في : 13-4رسم 
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يادة بنسبة كبيرة في ع د الز ( املتمثلة في "2-2( من نه اف التنمية املست امة وتح ي ا الغاية )2ومتابعة لله ف )

الشباب والكبار الذين تتوافر ل يهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 

بوالية  %32.2سنة(  43-12"، ناهزت نسبة استعمال الحاسوب للفئة العمرية )4131وملباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

 سنة(. 23-31في صفوف الكهول ) %44.2وسي ي بوزي ، 

محليا، ترتفع نسب استعمال الحاسوب عموما ل ى الرجال بكل الفئات العمرية مقارنة بالنساء، وتصل الفجوة 

نقاط لفائ ة الرجال على غرار ما تشه ه معتم ية املكناس ي و معتم ية منزل بوزيا  بالفئة  2.2بي  الجنسي  ح ود ال

 43-12(. ويتم است ناء معتم ية نوالد حفوز باعتبار تق م نسب استعمال الحاسوب بالفئة العمرية )سنة 23-31العمرية )

 نقطة.   2.2سنة( في صفوف الفتيات مقارنة بالفتيا  بـ

 

رجال حسب الفئة العمرية سنة بين النساء والسنوات فما فوق(  1نسبة استعمال الحاسوب )فجوات النوع االجتماعي في : 14-4رسم 

4102 

 

 41026 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1نسبة استعمال الحاسوب ): 16-4جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 59-11 سنة 49-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %35,9 %35,3 %36,4 %12,7 %12,7 %12,7 %32,2 %30,1 %33,8 %47,3 %46,3 %48,2 %29,9 %28,3 %31,4 سيدي بوزيد الغربية

 %28,1 %29,3 %27,1 %6,4 %5,5 %6,6 %19,0 %17,3 %20,1 %40,0 %40,8 %39,2 %28,0 %28,1 %27,9 سيدي بوزيد الشرقية

 %21,4 %22,3 %20,7 %8,7 %10,4 %8,4 %18,2 %17,8 %18,4 %29,6 %30,3 %29,0 %14,6 %15,0 %14,2 جلمة

 %26,4 %27,8 %25,3 %8,4 %11,3 %8,1 %21,3 %20,7 %21,7 %36,8 %37,6 %36,0 %19,2 %20,0 %18,4 سبالة اوالد عسكر

 %24,4 %24,2 %24,5 %6,9 %5,7 %7,1 %18,6 %17,4 %19,3 %32,9 %31,3 %34,4 %21,1 %20,6 %21,6 بئر الحفي

 %22,8 %23,1 %22,5 %6,4 %6,0 %6,4 %18,7 %17,0 %19,7 %29,9 %29,1 %30,7 %19,1 %20,4 %17,9 سيدي علي بوعون 

 %27,8 %27,1 %28,4 %6,3 %13,5 %5,8 %24,7 %21,2 %26,7 %37,7 %35,5 %39,8 %18,9 %19,3 %18,6 منزل بوزيان

 %35,9 %35,2 %36,5 %7,6 %8,3 %7,5 %30,5 %27,2 %32,8 %49,2 %48,4 %49,9 %29,4 %28,2 %30,6 مكناس ي

 %25,1 %24,8 %25,3 %5,5 %4,6 %5,7 %19,5 %17,4 %20,8 %35,4 %34,1 %36,6 %15,6 %16,0 %15,2 سوق الجديد

 %20,5 %19,8 %21,0 %9,7 %16,6 %8,3 %17,6 %15,0 %19,1 %31,2 %29,5 %32,9 %9,0 %10,0 %8,2 مزونة

 %23,4 %23,8 %23,1 %6,9 %5,7 %7,1 %17,5 %15,4 %18,9 %32,0 %32,0 %31,9 %21,9 %21,9 %21,9 رقاب

 %26,0 %27,6 %24,8 %6,6 %6,0 %6,7 %16,0 %14,7 %17,0 %42,1 %45,0 %39,6 %21,8 %21,8 %21,7 اوالد حفوز 

 %27,4 %27,6 %27,3 %8,4 %9,1 %8,3 %22,4 %20,8 %23,6 %37,4 %37,0 %37,8 %22,1 %21,9 %22,2 الوالية

 %45,1 %45,0 %45,2 %21,1 %20,4 %21,4 %36,4 %34,9 %37,8 %61,3 %60,6 %61,9 %45,1 %44,6 %45,5 الوطني

 

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة1-2-2املوافق للمؤشر ) 6 
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 4102 سنةحسب الفئة العمرية سنوات فما فوق(  1مستعملي الحاسوب ): 17-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 جموعامل
 سنة فما فوق  61 سنة 59-11 سنة 49-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 19531 8626 10906 %1,5 %0,6 %2,3 %35,1 %31,7 %37,8 %44,5 %48,3 %41,5 %18,8 %19,4 %18,4 سيدي بوزيد الغربية

بوزيد الشرقية سيدي  23,0% 23,9% 23,5% 45,6% 56,0% 50,5% 30,0% 19,9% 25,2% 1,4% 0,2% 0,8% 4933 4347 9280 

 5127 2314 2813 %1,2 %0,5 %1,8 %24,0 %18,2 %28,8 %54,9 %59,6 %51,0 %19,9 %21,7 %18,4 جلمة

 3299 1570 1729 %0,9 %0,3 %1,4 %25,1 %20,7 %29,1 %54,5 %58,9 %50,5 %19,5 %20,1 %18,9 سبالة اوالد عسكر

 6018 2516 3502 %1,0 %0,3 %1,5 %25,5 %20,4 %29,1 %52,6 %56,4 %49,9 %20,9 %22,9 %19,4 بئر الحفي

 3910 1707 2203 %1,0 %0,2 %1,5 %26,8 %20,5 %31,7 %51,4 %54,5 %48,9 %20,9 %24,8 %17,9 سيدي علي بوعون 

 4378 1822 2556 %0,7 %0,3 %1,0 %29,7 %22,8 %34,7 %53,2 %58,5 %49,5 %16,3 %18,4 %14,8 منزل بوزيان

 6045 2576 3469 %0,9 %0,4 %1,3 %34,2 %29,4 %37,7 %48,5 %52,6 %45,5 %16,4 %17,7 %15,5 مكناس ي

 3379 1451 1928 %0,5 %0,1 %0,7 %26,2 %19,9 %30,9 %59,9 %64,4 %56,4 %13,5 %15,5 %12,0 سوق الجديد

 3001 1303 1698 %1,3 %0,9 %1,6 %25,3 %18,0 %30,8 %61,1 %65,6 %57,7 %12,4 %15,5 %9,9 مزونة

 10255 4639 5616 %1,0 %0,2 %1,6 %27,4 %21,0 %32,8 %49,3 %55,0 %44,6 %22,2 %23,7 %21,0 رقاب

 3358 1574 1784 %1,2 %0,5 %1,9 %24,2 %20,1 %27,8 %57,7 %61,9 %53,9 %16,9 %17,5 %16,4 اوالد حفوز 

 77581 34444 43137 %1,1 %0,4 %1,7 %29,0 %23,8 %33,1 %50,6 %55,1 %47,0 %19,3 %20,7 %18,2 الوالية

 3769878 1760271 2009607 %2.8 %1.8 %3.6 %33.5 %31.4 %35.2 %42.4 %44.9 %40.2 %21.4 %21.9 %20.9 الوطني

244

( من 12) اله ف "،تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من نجل التنمية املست امةار متابعة "في إط

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء الق رات في ( املتمثلة في "2-12نه اف التنمية املست امة، وتح ي ا الغاية )

، وتعزيز استخ ام التكنولوجيات 4112بحلول عام  االبل ا  نمو واالبتكار لصالح نقل مجاالت العلم والتكنولوجيا 

لفئة "، بلغت نسبة استعمال االنترنات بوالية سي ي بوزي  بالنسبة لالتمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بكل  %43.1ذه النسبة على املستوى الوطني. لكن لم تتجاوز ه %22.4، مقابل %42.2سنوات فما فوق( حوالي  3العمرية )

 زونة.  املمن معتم ية جلمة ومعتم ية بئر الحفي ومعتم ية 

سنوات فما فوق(، يتق م النساء على  3بالنسبة للفجوة بي  الجنسي  في نسب استعمال األنترنات للفئة العمرية )

ة الرجال بمعتم ية سي ي نقطة لفائ  3.4معتم يات من والية سي ي بوزي  فقط، وتصل الفجوة إلى ح ود  2الرجال بـ

 نقطة لفائ ة النساء بمعتم ية سبالة نوالد عسكر. 4.2علي بن عو  مقابل بلوغها 

 

 4102سنة والرجال  بين النساءسنوات فما فوق(  1نسبة استعمال االنترنات )فجوات النوع االجتماعي في : 15-4رسم 
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جنسي  في نسب استعمال االنترنات بي  املعتم يات حسب الفئات العمرية دو  ن  وتتفاوت حّ ة الفوارق بي  ال

نقاط. وق  ُرص ت نعلى الفجوات بكل من معتم ية منزل بوزيا  ومعتم ية مزونة من خالل تق م  2تفوق الفجوات الـ

 سنة فما فوق(. 21)نقطة على التوالي للفئة العمرية  2.1نقطة و  2.2نسبة استعمال االنترنات عن  النساء بـ

 

بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة سنوات فما فوق(  1نسبة استعمال االنترنات )فجوات النوع االجتماعي في : 16-4رسم 

4102 

 

 41027 سنةالعمرية سنوات فما فوق( حسب الفئة  1نسبة استعمال االنترنات ): 18-4جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 59-11 سنة 49-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %36,6 %35,7 %37,3 %13,4 %13,1 %13,5 %32,7 %30,5 %34,3 %49,1 %48,0 %50,1 %29,0 %26,3 %31,4 سيدي بوزيد الغربية

 %27,7 %28,5 %27,0 %5,9 %5,5 %6,0 %19,1 %17,3 %20,3 %41,1 %41,5 %40,6 %24,2 %23,5 %24,9 سيدي بوزيد الشرقية

 %22,2 %22,8 %21,8 %8,4 %10,3 %8,0 %19,1 %18,4 %19,5 %31,4 %31,5 %31,4 %14,2 %14,6 %13,8 جلمة

 %28,6 %30,0 %27,4 %9,3 %14,1 %8,7 %23,4 %22,5 %24,0 %40,8 %40,8 %40,8 %18,9 %21,2 %16,9 سبالة اوالد عسكر

 %22,9 %22,1 %23,5 %7,0 %6,5 %7,1 %18,6 %16,8 %19,7 %32,6 %30,4 %34,5 %15,6 %15,0 %16,2 بئر الحفي

 %25,8 %24,0 %27,2 %6,3 %5,9 %6,4 %21,7 %18,9 %23,4 %36,9 %33,6 %40,0 %16,3 %14,8 %17,8 سيدي علي بوعون 

 %26,1 %25,0 %27,0 %6,3 %13,5 %5,8 %23,7 %19,9 %25,9 %36,1 %33,8 %38,3 %15,7 %15,7 %15,7 منزل بوزيان

 %35,1 %34,5 %35,5 %8,5 %10,1 %8,2 %30,3 %27,1 %32,5 %49,0 %48,2 %49,7 %25,7 %25,1 %26,3 مكناس ي

 %24,9 %24,4 %25,3 %5,5 %4,6 %5,7 %20,2 %17,9 %21,5 %35,3 %33,8 %36,7 %13,9 %14,4 %13,5 سوق الجديد

 %22,7 %21,2 %23,9 %10,8 %16,6 %9,5 %18,7 %14,7 %21,0 %34,2 %31,1 %37,1 %11,6 %12,1 %11,0 مزونة

 %23,3 %23,3 %23,3 %6,6 %5,2 %6,8 %17,8 %15,3 %19,4 %33,1 %32,5 %33,7 %19,3 %19,6 %19,0 رقاب

 %25,3 %26,7 %24,3 %5,7 %5,0 %5,8 %15,6 %13,8 %17,0 %41,9 %44,5 %39,5 %19,7 %20,3 %19,2 اوالد حفوز 

 %27,6 %27,4 %27,8 %8,6 %9,3 %8,4 %22,9 %20,9 %24,2 %38,8 %37,9 %39,8 %20,0 %19,5 %20,4 الوالية

 %44,2 %43,9 %44,4 %20,8 %20,3 %21,0 %35,9 %34,3 %37,3 %61,1 %60,1 %62,0 %41,9 %41,4 %42,4 الوطني
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1االنترنات ) : مستعملي19-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 سنة فما فوق  61 سنة 59-11 سنة 49-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء الرج املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 19868 8704 11164 %1,6 %0,6 %2,3 %35,1 %31,9 %37,5 %45,4 %49,6 %42,1 %17,9 %17,8 %18,0 سيدي بوزيد الغربية

 9126 4220 4906 %0,8 %0,2 %1,2 %25,9 %20,6 %30,5 %52,7 %58,7 %47,6 %20,6 %20,6 %20,6 سيدي بوزيد الشرقية

 5329 2365 2963 %1,1 %0,5 %1,7 %24,3 %18,4 %29,0 %56,0 %60,5 %52,4 %18,6 %20,7 %16,9 جلمة

 3571 1696 1874 %0,9 %0,3 %1,4 %25,5 %20,9 %29,6 %55,9 %59,1 %52,9 %17,8 %19,7 %16,0 سبالة اوالد عسكر

 5657 2303 3354 %1,1 %0,3 %1,6 %27,1 %21,6 %30,9 %55,3 %59,8 %52,3 %16,4 %18,3 %15,2 بئر الحفي

 4432 1772 2659 %0,8 %0,2 %1,3 %27,5 %21,9 %31,2 %55,9 %60,5 %52,8 %15,8 %17,4 %14,7 سيدي علي بوعون 

 4104 1681 2423 %0,8 %0,3 %1,1 %30,5 %23,2 %35,5 %54,3 %60,3 %50,2 %14,4 %16,2 %13,2 منزل بوزيان

 5899 2521 3378 %1,0 %0,5 %1,4 %34,8 %30,0 %38,4 %49,5 %53,5 %46,5 %14,7 %16,0 %13,7 مكناس ي

 3359 1432 1927 %0,5 %0,1 %0,7 %27,2 %20,7 %32,0 %60,2 %64,9 %56,6 %12,1 %14,2 %10,6 سوق الجديد

 3328 1390 1938 %1,3 %0,8 %1,6 %24,2 %16,6 %29,7 %60,2 %64,9 %56,9 %14,3 %17,8 %11,8 مزونة

 10206 4554 5652 %1,0 %0,2 %1,6 %28,0 %21,3 %33,5 %51,3 %56,9 %46,8 %19,7 %21,6 %18,1 رقاب

 3268 1522 1746 %1,1 %0,4 %1,6 %24,3 %19,5 %28,6 %58,9 %63,3 %55,0 %15,7 %16,8 %14,8 اوالد حفوز 

 78146 34161 43985 %1,1 %0,4 %1,6 %29,4 %24,2 %33,4 %52,2 %56,9 %48,5 %17,4 %18,6 %16,4 الوالية

 3688896 1716920 1971977 %2.8 %1.8 %3.6 %33.7 %31.7 %35.4 %43.2 %45.6 %41.1 %20.3 %20.8 %19.9 الوطني
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( من نه اف التنمية 2)اله ف )  امتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستفي إطار متابعة 

خارج دائرة التعليم سنة، بلغت النسبة املئوية للذين هم  42و 12تح ي ا الوضعية النشيطية للشباب بي  املست امة( و 

)معتم ية مكناس ي(  %42.1وطنيا(، وتراوحت بي   %42.2على الصعي  الجهوي )مقابل  %32.1حوالي  والعمالة والت ريب

ة سبالة نوالد عسكر( بي  مختلف معتم يات والية سي ي بوزي . وعموما، ترتفع هذه النسبة في صفوف )معتمي %22.3و

 نقطة لصالح الرجال بمعتم ية بئر الحفي(. 12.2نقطة جهويا )ليصل إلى ح ود  11.1الرجال بفارق ناهز 

 

 41028صادية سنة حسب الوضعية االقت( سنة 42-05)السكان : 1-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 املشتغلين

 غير النشطين
 العاطلين

 غير النشطين اآلخرين الطلبة واملتكونين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 12499 6120 6379 %10,2 %9,3 %11,0 %19,7 %23,4 %16,1 %48,7 %51,5 %46,0 %21,5 %15,8 %26,9 سيدي بوزيد الغربية

 8437 4308 4129 %13,1 %11,8 %14,5 %22,0 %26,5 %17,3 %43,6 %49,4 %37,6 %21,3 %12,4 %30,7 سيدي بوزيد الشرقية

 7598 3797 3801 %5,8 %3,8 %7,9 %40,3 %50,7 %29,8 %33,3 %37,0 %29,5 %20,6 %8,4 %32,8 جلمة

 4080 2090 1990 %8,3 %7,2 %9,4 %40,6 %46,9 %34,0 %32,7 %37,0 %28,3 %18,4 %8,9 %28,3 سبالة اوالد عسكر

 6934 3376 3558 %7,1 %5,7 %8,4 %31,6 %42,5 %21,3 %38,0 %41,8 %34,4 %23,3 %10,0 %35,9 بئر الحفي

 5297 2585 2712 %9,0 %7,7 %10,2 %41,2 %49,7 %33,1 %34,3 %38,6 %30,1 %15,6 %4,0 %26,5 سيدي علي بوعون 

 4650 2333 2317 %9,6 %9,0 %10,2 %28,0 %33,0 %23,0 %48,3 %51,0 %45,6 %14,1 %7,0 %21,1 منزل بوزيان

 4028 1892 2136 %12,0 %9,8 %14,0 %16,0 %16,3 %15,8 %60,7 %67,8 %54,3 %11,3 %6,1 %15,8 مكناس ي

 3961 1954 2007 %7,4 %5,5 %9,2 %33,4 %38,7 %28,2 %39,0 %44,3 %33,9 %20,2 %11,5 %28,7 سوق الجديد

 4747 2401 2346 %7,9 %6,0 %9,9 %31,8 %42,0 %21,5 %40,4 %42,3 %38,4 %19,9 %9,7 %30,2 مزونة

 11260 5711 5549 %4,6 %3,7 %5,6 %32,0 %40,5 %23,3 %35,2 %38,8 %31,4 %28,2 %16,9 %39,7 رقاب

د حفوز اوال   30,4% 7,9% 19,6% 40,9% 51,1% 45,8% 19,9% 32,4% 25,9% 8,7% 8,6% 8,7% 1665 1551 3215 

 76706 38117 38589 %8,5 %7,2 %9,8 %29,5 %36,3 %22,7 %41,3 %45,2 %37,4 %20,7 %11,2 %30,1 الوالية

 1775867 882853 893014 %9,8 %7,8 %11,7 %17,6 %21,8 %13,5 %53,1 %57,3 %48,9 %19,6 %13,2 %25,9 الوطني

 

 4102سنة( حسب الوضعية االقتصادية سنة  42-05بين النساء والرجال ) فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي :1-1رسم 
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لجنسي  في التوزيع سنة(، كانت الفجوة بي  ا 42-12بالنسبة للعاطلي  واملشتغلي  من السكا  من الفئة العمرية )

النسبي حسب الوضعيات االقتصادية لهم لصالح الرجال في حي  ارتفع التوزيع النسبي للنساء ل ى الطالبات واملتكونات 

 وغيرهن من غير النشيطات األخريات )املهتمات نساسا بشؤو  املنزل(.

صر لرجل في جميع امليادين من العنااها وبي  بين لنشيطة للمرنة والتقليص من الفجوةاملشاركة انّ   وباعتبار

بة خالل العشرية املاضية تطورا في نس سي ي بوزي األساسية ل عم املنافسة وتطوير االقتصاد، حققت املرنة في والية 

لم تع   بوالية سي ي بوزي وهذا ما يعني ن  املرنة . 4112سنة  %42.1النشاط قياسا بنسبة النشاط ل ى الرجال لتبلغ 

من حيث التزامها باألشغال املنزلية فقط، بل توجهها نحو إفتكاك مكانة إقتصادية نكبر ي  االجتماعي التقلي ي رهينة الق

للحصول على فرصتها بسوق الشغل رغم بقاء هذه النسبة ضعيفة نسبيا مقارنة بنسبة النشاط ل ى الرجل التي تبلغ 

 ، ني نكثر بقرابة مرتي  ونصف تقريبا.21.3%

 

 4102فجوات النوع االجتماعي في نسب النشاط بين النساء والرجال سنة : 1-1خارطة 
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 4102ونسب النشاط سنة سنة فما فوق( 05)الناشطين : 2-1جدول 

 
 نسبة النشاط عدد الناشطين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

د الغربيةسيدي بوزي  18387 10452 28839 67,3% 38,0% 52,6% 

 %48,5 %30,7 %67,8 18063 5935 12128 سيدي بوزيد الشرقية

 %35,2 %13,8 %57,6 10078 2015 8063 جلمة

 %35,3 %18,1 %54,2 5248 1405 3843 سبالة اوالد عسكر

 %41,4 %20,2 %62,7 11754 2872 8882 بئر الحفي

 %35,9 %15,1 %56,7 7469 1579 5890 سيدي علي بوعون 

 %38,8 %22,5 %55,7 7353 2174 5179 منزل بوزيان

 %41,2 %25,2 %57,2 7717 2358 5359 مكناس ي

 %37,1 %18,9 %55,6 6235 1596 4639 سوق الجديد

 %39,5 %18,6 %61,2 7046 1700 5347 مزونة

 %43,4 %22,4 %65,1 20617 5441 15176 رقاب

 %39,3 %18,2 %60,6 6019 1400 4618 اوالد حفوز 

 %42,6 %24,0 %61,9 136437 38928 97510 الوالية

 %46,5 %28,2 %65,5 3869272 1189874 2679398 الوطني

 

1 (12) 

11  

 %1.2مقابل  %2.4اء املطلقات واألرامل وفقا لتوزيع السكا  املشتغلي  حسب الحالة امل نية، بلغت نسبة النس

في صفوف الرجال. يحيلنا هذا إلى اعتبار ن  ال افع االجتماعي للنساء من املطلقات واألرامل هو من األسباب الرئيسية إلى 

 نارتفاع هذه النسب قص  االعتماد على الذات ومقاومة الخصاصة والفقر وتلبية حاجيات نفراد العائلة خاصة بالنسبة مل

على املستوى املحلي، كانت نسب املشتغالت املتزوجات ندنى من نسب املشتغلي  املتزوجي  حيث تراوحت  تعيل نبناءها.

نقطة )معتم ية سوق الج ي ( وذلك تبعا  43.2نقطة )معتم ية سي ي بوزي  الغربية( و 2.4الفوارق بي  هذه النسب بي  

سط القامة. في املقابل، ترتفع نسب املشتغالت العزباوات مقارنة بنسب النعكاسات الظروف االجتماعية واالقتصادية لو 

 41.2املشتغلي  العزاب خاصة باألوساط الريفية على غرار ماشه ته معتم تي جلمة وسوق الج ي  حيث ناهزت الفجوة 

 نقطة على التوالي. 13.2نقطة و

 

سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية سنة  05لنساء والرجال املشتغلين )بين ا ي التوزيع النسبيفجوات النوع االجتماعي ف :2-1رسم 
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  05املشتغلين ): 3-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 مطلق أرمل متزوج أعزب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %1,1 %2,3 %0,5 %1,5 %3,7 %0,4 %63,1 %57,6 %65,8 %34,3 %36,3 %33,2 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %0,7 %1,7 %0,3 %1,6 %4,8 %0,3 %62,9 %55,5 %65,8 %34,8 %38,0 %33,6 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %0,5 %1,3 %0,3 %0,8 %3,7 %0,2 %58,3 %37,6 %62,7 %40,3 %57,3 %36,8 جلمة

 4223 965 3258 %1,8 %4,7 %0,9 %1,4 %5,4 %0,3 %62,5 %41,3 %68,8 %34,3 %48,6 %30,0 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %0,7 %2,0 %0,3 %1,0 %3,6 %0,4 %58,3 %49,5 %60,7 %40,0 %44,9 %38,6 بئر الحفي

 5975 869 5106 %0,5 %1,7 %0,3 %1,1 %5,2 %0,4 %59,7 %48,6 %61,6 %38,7 %44,5 %37,7 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %0,5 %1,2 %0,3 %1,3 %4,3 %0,4 %63,3 %51,8 %66,7 %35,0 %42,7 %32,6 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %1,0 %2,8 %0,4 %1,1 %3,5 %0,4 %61,1 %48,1 %65,0 %36,9 %45,6 %34,2 مكناس ي

 5234 1236 3998 %0,7 %1,8 %0,3 %0,8 %2,7 %0,3 %48,6 %30,6 %54,2 %49,9 %64,9 %45,2 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %0,7 %2,5 %0,3 %0,8 %3,5 %0,2 %59,8 %41,7 %64,3 %38,6 %52,3 %35,3 مزونة

 18728 4582 14146 %0,8 %2,3 %0,4 %1,2 %3,8 %0,4 %58,7 %45,4 %63,0 %39,3 %48,6 %36,3 رقاب

 5049 1013 4035 %1,3 %4,4 %0,5 %1,3 %5,7 %0,2 %59,9 %48,7 %62,7 %37,5 %41,3 %36,6 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %0,8 %2,2 %0,4 %1,3 %4,0 %0,3 %60,3 %50,0 %63,7 %37,6 %43,8 %35,6 الوالية

 3295960 922700 2373260 %1,4 %3,3 %0,7 %1,2 %3,3 %0,4 %66,1 %58,7 %69,0 %31,3 %34,8 %29,9 الوطني
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، بينما تمثل نسبة املشتغلي  من %31.2تعليمي بنسبة مستوى  هن دو  املشتغالت  نكثرنتائج التع اد نّ   بينت

 مع وجود تباين كبير في التوزيع بي  املعتم يات.   ،%12.3تعليمي ى مستو  دو  الرجال من 

، ني حوالي ضعف ما هو مسجل ل ى %13.4من جهة نخرى، تناهز نسبة املشتغالت ذوات مستوى تعليمي عالي 

ع مما هو نسر (.  هذا املؤشر يكشف مالمح إيجابية فيما يتعلق بتوجه املرنة نحو اعتالء مراكز القرار بنسق %11.3الرجال )

عليه ل ى الرجال، األمر الذي يمكن ن  يساهم في ُبلوغ ه ف املساواة في هذه النقطة املبوبة ضمن نه اف التنمية 

 املست امة.

 

توى التعليمي سنة سنة فما فوق( حسب املس 05لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 3-1رسم 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املستوى التعليمي  05املشتغلين ) :4-1جدول 
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ة ح اثة مشروع تمكي  املرنة، حيث تجاوزت نسب تحليل النتائج حسب الهيكلة العمرية للمشتغلي  يؤك  تأثير

نقطة على املستوى الجهوي.  2.2سنة( نسب املشتغلي  الرجال بنفس الفئة بفارق ناهز  43-12املشتغالت بالفئة العمرية )

 ة(. نقطة )بمعتم ية مزون 13.4نقطة )بمعتم ية بئر الحفي( و 4.1وتراوحت الفجوة على مستوى املحلي يصالح النساء بي  

سنة(، تجاوزت النسبة في صفوف املشتغلي  الرجال ما ل ى املشتغالت النساء  23-31نما بالنسبة للفئة العمرية )

 نقطة على املستوى الجهوي. 4.3بكافة معتم يات الوالية وبلغت الفجوة 

 

سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  05اء والرجال املشتغلين )لنسبين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 4-1رسم 

4102 

  

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى 

 وما يعادل ذلك
 عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال جموعامل نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %17,7 %21,1 %16,0 %37,9 %30,7 %41,5 %27,2 %20,8 %30,5 %17,1 %27,3 %12,0 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %10,1 %13,1 %9,0 %33,0 %25,1 %36,1 %32,7 %21,7 %37,1 %24,2 %40,1 %17,9 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %9,9 %18,4 %8,1 %28,4 %23,8 %29,4 %36,4 %26,8 %38,5 %25,3 %31,0 %24,1 جلمة

 4223 965 3258 %11,7 %18,7 %9,6 %29,1 %27,5 %29,6 %31,8 %23,1 %34,4 %27,4 %30,8 %26,4 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %10,7 %16,4 %9,2 %36,5 %26,5 %39,2 %30,4 %19,3 %33,4 %22,4 %37,8 %18,1 بئر الحفي

 5975 869 5106 %10,8 %21,9 %8,9 %33,7 %26,4 %35,0 %32,1 %20,9 %34,0 %23,4 %30,8 %22,2 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %19,6 %25,0 %17,9 %30,0 %21,0 %32,7 %27,7 %18,7 %30,4 %22,7 %35,4 %19,0 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %22,7 %34,7 %19,1 %40,0 %34,6 %41,6 %25,5 %14,5 %28,8 %11,8 %16,1 %10,5 مكناس ي

 5234 1236 3998 %12,4 %19,7 %10,1 %36,1 %30,4 %37,8 %29,5 %21,6 %31,9 %22,1 %28,3 %20,2 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %13,5 %22,1 %11,4 %26,1 %25,4 %26,3 %33,1 %21,6 %36,0 %27,3 %30,9 %26,4 مزونة

 18728 4582 14146 %10,0 %14,4 %8,6 %29,4 %23,2 %31,5 %43,5 %33,5 %46,7 %17,1 %28,9 %13,2 رقاب

 5049 1013 4035 %12,7 %25,3 %9,5 %32,2 %28,4 %33,2 %37,4 %24,6 %40,6 %17,7 %21,6 %16,7 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %13,3 %19,2 %11,3 %33,3 %27,2 %35,3 %32,8 %23,1 %36,1 %20,6 %30,5 %17,3 الوالية

 3295960 922700 2373260 %20,7 %31,6 %16,4 %38,7 %35,8 %39,8 %30,4 %21,6 %33,9 %10,3 %11,0 %10,0 الوطني
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  05املشتغلين ): 5-1جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 05-49 سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %5,7 %3,9 %6,5 %70,1 %68,9 %70,8 %24,2 %27,2 %22,7 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %9,0 %8,2 %9,3 %66,6 %64,7 %67,3 %24,4 %27,1 %23,4 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %5,9 %3,7 %6,4 %61,4 %54,8 %62,8 %32,7 %41,6 %30,8 جلمة

 4223 965 3258 %5,6 %3,4 %6,2 %64,3 %62,0 %65,0 %30,1 %34,6 %28,8 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %6,5 %5,6 %6,8 %63,1 %62,5 %63,3 %30,4 %32,0 %29,9 بئر الحفي

 5975 869 5106 %6,6 %4,1 %7,1 %66,7 %70,5 %66,0 %26,7 %25,4 %26,9 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %7,0 %5,2 %7,5 %67,6 %66,2 %68,0 %25,4 %28,6 %24,5 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %3,9 %2,2 %4,4 %75,3 %73,2 %76,0 %20,8 %24,6 %19,6 مكناس ي

 5234 1236 3998 %5,7 %3,0 %6,5 %60,8 %55,4 %62,4 %33,5 %41,6 %31,0 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %6,0 %3,5 %6,6 %61,4 %53,3 %63,4 %32,6 %43,2 %30,0 مزونة

 18728 4582 14146 %6,7 %4,6 %7,3 %63,7 %61,2 %64,5 %29,7 %34,2 %28,2 رقاب

 5049 1013 4035 %6,7 %3,4 %7,5 %66,8 %65,6 %67,1 %26,5 %31,0 %25,4 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %6,4 %4,7 %7,0 %66,0 %64,3 %66,6 %27,6 %31,0 %26,4 الوالية

 3295960 922700 2373260 %4,5 %2,2 %5,4 %71,5 %68,0 %72,9 %24,0 %29,8 %21,8 الوطني
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من مجموع املشتغلي ، مقابل  %42.2يستقطب قطاع الفالحة والصي  البحري نكبر ع د من املشتغلي  بنسبة 

التربية والصحة والخ مات من مواطن الشغل تتبع قطاع  %43.2ل ى الرجال. في مرتبة ثانية،  %44.2ساء ول ى الن 22.2%

  ل ى الرجال. %41.3مقابل  %31.3، تمثل النسبة ل ى النساء الدارية

 

 4102سنة سنوات فما فوق( حسب قطاع التشغيل  05املشتغلين ): 6-1جدول 

 
 يع النسبيالتوز 

 التجارة البناء واألشغال العامة املناجم والطاقة الصناعات املعملية9 الفالحة والصيد البحري 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %11,2 %4,5 %14,6 %8,6 %0,7 %12,5 %7,9 %11,1 %6,2 %1,1 %0,6 %1,3 %33,1 %41,5 %28,9 سيدي بوزيد الغربية

 %8,9 %2,6 %11,4 %21,2 %1,4 %29,1 %7,8 %13,0 %5,7 %1,3 %1,0 %1,4 %34,4 %57,5 %25,2 سيدي بوزيد الشرقية

 %8,4 %4,6 %9,1 %33,9 %5,0 %39,9 %4,1 %10,4 %2,8 %0,8 %0,8 %0,9 %28,9 %43,4 %25,9 جلمة

 %6,1 %5,8 %6,2 %38,0 %2,8 %48,4 %5,0 %10,8 %3,3 %5,6 %8,7 %4,6 %15,0 %29,6 %10,7 سبالة اوالد عسكر

 %10,0 %5,5 %11,2 %34,0 %3,6 %42,3 %5,8 %12,2 %4,1 %0,5 %0,3 %0,5 %21,8 %46,3 %15,1 بئر الحفي

 %12,4 %5,9 %13,5 %29,2 %3,5 %33,6 %5,3 %8,6 %4,7 %0,8 %0,2 %0,9 %20,8 %39,8 %17,6 سيدي علي بوعون 

 %6,0 %4,2 %6,6 %21,2 %1,9 %27,0 %3,7 %8,3 %2,3 %0,5 %0,3 %0,6 %35,3 %54,3 %29,6 منزل بوزيان

 %9,5 %7,8 %10,0 %14,5 %1,4 %18,4 %8,7 %12,5 %7,5 %1,2 %0,2 %1,5 %13,5 %16,1 %12,7 مكناس ي

 %9,3 %3,3 %11,2 %27,0 %2,5 %34,6 %12,9 %31,9 %7,0 %0,7 %1,1 %0,5 %16,0 %30,2 %11,7 سوق الجديد

 %7,2 %4,1 %8,0 %39,4 %5,6 %47,8 %3,2 %3,9 %3,0 %0,9 %1,4 %0,7 %20,6 %41,5 %15,5 مزونة

 %18,6 %6,3 %22,6 %19,9 %1,6 %25,8 %3,3 %3,2 %3,4 %0,4 %0,8 %0,3 %37,1 %65,8 %27,8 رقاب

 %15,9 %6,8 %18,1 %21,0 %1,8 %25,8 %6,3 %13,8 %4,4 %1,3 %0,9 %1,4 %24,5 %29,8 %23,2 اوالد حفوز 

 %11,3 %4,8 %13,4 %22,3 %2,0 %29,1 %6,1 %10,7 %4,6 %1,0 %1,0 %1,0 %28,6 %46,4 %22,8 الوالية

 %13,2 %9,0 %14,8 %14,5 %0,9 %19,7 %18,3 %30,3 %13,7 %1,7 %0,7 %2,1 %10,5 %8,0 %11,5 الوطني

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة4-4-3املوافق للمؤشر ) 9 
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 التوزيع النسبي

 املجموع
قل واملواصالتالن  

التربية والصحة والخدمات 

 اإلدارية
 خدمات أخرى 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %4,6 %4,4 %4,8 %30,9 %36,7 %28,0 %2,6 %0,5 %3,7 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %2,9 %3,4 %2,8 %20,0 %20,9 %19,6 %3,6 %0,2 %4,9 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %3,7 %7,1 %3,0 %17,9 %28,5 %15,7 %2,2 %0,2 %2,6 جلمة

 4223 965 3258 %4,7 %7,1 %4,0 %23,5 %35,0 %20,1 %2,1 %0,2 %2,6 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %3,5 %5,1 %3,1 %21,3 %26,7 %19,8 %3,1 %0,2 %3,9 بئر الحفي

 5975 869 5106 %3,7 %5,7 %3,4 %23,7 %35,7 %21,7 %4,0 %0,6 %4,5 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %2,1 %2,2 %2,1 %27,5 %28,4 %27,3 %3,5 %0,4 %4,4 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %5,6 %4,4 %6,0 %42,0 %56,3 %37,6 %5,1 %1,3 %6,2 مكناس ي

 5234 1236 3998 %3,6 %3,4 %3,7 %26,9 %27,0 %26,9 %3,6 %0,5 %4,5 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %3,8 %4,5 %3,6 %21,6 %38,6 %17,5 %3,3 %0,3 %4,0 مزونة

 18728 4582 14146 %3,2 %3,6 %3,0 %13,8 %18,1 %12,4 %3,7 %0,4 %4,8 رقاب

 5049 1013 4035 %4,1 %6,1 %3,6 %24,0 %40,4 %19,9 %3,0 %0,4 %3,6 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %3,8 %4,4 %3,6 %23,6 %30,3 %21,3 %3,2 %0,4 %4,2 الوالية

 3295960 922700 2373260 %11,8 %13,6 %11,1 %25,2 %36,3 %20,9 %4,9 %1,2 %6,3 الوطني

 

لرجال املشتغلي . وفي من ا %2.2من النساء املشتغالت، في حي  يغطي  %11.2ويستقطب قطاع املناجم والطاقة 

كل من قطاعات البناء واألشغال العامة والتجارة والنقل واملواصالت، شه ت تق م نسب الرجال املشتغلي  بها مقارنة 

 بالنسب املسجلة ل ى النساء.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع ( من نه اف التنمية املست امة لــ"3ومتابعة لله ف )

( بوالية %1.1"، كانت نسب املشتغلي  في قطاع الصناعات املعملية ضعيفة )مل للجميع واملست ام، وتشجيع االبتكارالشا

  .سي ي بوزي  لضعف النسيج الصناعي وطبيعة األنشطة االقتصادية بها
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 .واملستخ مي  غير املختصي العمال من املشتغلي  هم من  %33.2من خالل توزيع املشتغلي  حسب املهن، 

 . (من الرجال في هذه املهنفقط  %32.3اشتغال مقابل ) %22.2وترتفع نسبة النساء بهذه املهن لتناهز 

 %32.3مقابل ، %22.2بالنسبة للمهن الخاصة بالعملة وغير املختصي ، بلغت نسبة النساء املشتغالت بهذه املهن 

من الرجال  %3.2لى املهن التقلي ية بوالية سي ي بوزي  من خالل استقطاب في صفوف الرجال. ونمام إقبال الرجال ع

فيما  من مجموع النساء املشتغالت. %4.2املشتغلي ، لم تتجاوز نسبة النساء املشتغالت باملهن ذات الطابع التقلي ي 

مثل املشتغالت بهذه املهن
ُ
من مجموع املشتغالت،  %2.2 يتعلق بأعوا  الخ مات املباشرة للخواص والتجارة والباعة، ت

 ل ى الرجال. %12.3مقابل

( من نه اف التنمية املست امة، 2"، اله ف )تحقيق املساواة بي  الجنسي  وتمكي  كل النساء والفتياتومتابعة لـ"

ع الرجل م مشاركة املرنة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على ق م املساواةخاصة في مجال "كفالة 

"، ناهزت نسب النساء بوالية سي ي بوزي  على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

على  %3.2من مجموع املشتغالت )مقابل  %1.1واملتقل ات ملناصب إدارية عليا )م يرين وإطارات التسيير والوكالء( 

 . (%1.2في صفوف الرجال )املستوى الوطني(، مقابل النسبة املسجلة 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املهنة  05املشتغلين ): 7-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

املديرون وإطارات التسيير 

 والوكالء
ــــون  املهن الوسطى املهـن الفكريـة والعلميـة  املستخدمــــون اإلداري 

أعوان الخدمات املباشرة 

 خواص والتجار والباعةلل

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع 10نساء رجال

 %16,2 %7,4 %20,6 %5,6 %9,0 %3,9 %3,7 %5,0 %3,1 %12,1 %14,8 %10,8 %2,8 %1,6 %3,4 سيدي بوزيد الغربية

 %12,7 %5,2 %15,7 %3,1 %4,6 %2,5 %1,6 %2,5 %1,2 %7,2 %9,0 %6,5 %1,3 %0,8 %1,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %15,1 %8,2 %16,5 %1,7 %4,4 %1,2 %1,4 %2,8 %1,0 %7,7 %15,2 %6,1 %1,1 %0,4 %1,2 جلمة

 %12,5 %8,7 %13,6 %2,1 %3,8 %1,7 %1,2 %2,3 %0,9 %8,9 %14,5 %7,2 %1,3 %0,3 %1,6 سبالة اوالد عسكر

 %16,8 %10,1 %18,7 %2,0 %3,6 %1,5 %2,2 %5,7 %1,3 %7,2 %11,6 %6,0 %1,2 %1,0 %1,3 بئر الحفي

 %19,3 %10,5 %20,8 %2,9 %6,5 %2,2 %2,1 %6,7 %1,3 %8,1 %16,3 %6,8 %1,6 %1,4 %1,7 سيدي علي بوعون 

 %13,6 %7,0 %15,6 %3,2 %3,8 %3,1 %2,3 %4,2 %1,8 %13,1 %15,4 %12,5 %1,3 %1,2 %1,4 منزل بوزيان

 %21,7 %9,2 %25,4 %5,1 %8,0 %4,2 %4,5 %10,1 %2,8 %17,7 %27,2 %14,8 %2,2 %1,6 %2,4 مكناس ي

 %21,1 %6,6 %25,6 %3,2 %5,9 %2,4 %2,1 %4,4 %1,3 %7,3 %9,6 %6,6 %0,8 %0,2 %1,0 سوق الجديد

 %12,7 %6,0 %14,4 %2,5 %5,1 %1,9 %1,7 %5,0 %0,9 %8,8 %14,8 %7,3 %1,1 %0,6 %1,2 مزونة

 %16,1 %7,7 %18,9 %1,8 %3,0 %1,3 %1,2 %2,1 %0,9 %7,2 %10,2 %6,2 %1,2 %0,8 %1,3 رقاب

 %19,9 %9,3 %22,6 %2,8 %6,3 %2,0 %2,1 %4,4 %1,6 %9,1 %16,9 %7,1 %1,4 %1,2 %1,5 اوالد حفوز 

 %16,1 %7,6 %18,9 %3,2 %5,8 %2,4 %2,2 %4,2 %1,6 %9,3 %13,4 %8,0 %1,6 %1,1 %1,8 الوالية

 %17,0 %11,2 %19,3 %4,8 %8,1 %3,5 %6,0 %9,1 %4,8 %11,4 %19,2 %8,4 %4,7 %3,6 %5,1 الوطني

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
ال  حون والعم 

 
الفال

املاهرون في الفالحة 

يد البحري   والص 

 حرفيـو وعمـال املهـن ذات

 الطابـع التقليـدي

جهيزات واآلالت
 
لو الت

 
 مشغ

 
 
جميعوعما

 
 ل الت

 العمال واملستخدمون 

 غير املختصين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %31,0 %42,0 %25,5 %6,4 %6,2 %6,5 %7,3 %3,1 %9,4 %14,8 %10,9 %16,8 سيدي بوزيد الغربية

يةسيدي بوزيد الشرق  16,4% 27,7% 19,6% 9,9% 2,7% 7,9% 8,3% 9,0% 8,5% 38,0% 38,5% 38,1% 10399 4152 14551 

 8753 1514 7239 %47,3 %54,9 %45,7 %4,2 %3,7 %4,3 %7,3 %3,1 %8,2 %14,2 %7,2 %15,7 جلمة

 4223 965 3258 %56,2 %58,7 %55,5 %4,8 %7,0 %4,2 %8,6 %2,7 %10,3 %4,3 %2,1 %5,0 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %45,6 %44,0 %46,0 %6,0 %6,4 %6,0 %8,9 %3,8 %10,2 %10,1 %13,8 %9,1 بئر الحفي

 5975 869 5106 %38,8 %30,1 %40,2 %7,7 %4,9 %8,1 %6,8 %3,4 %7,4 %12,8 %20,2 %11,5 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %42,0 %49,2 %39,9 %6,2 %5,1 %6,5 %4,5 %1,6 %5,4 %13,6 %12,5 %13,9 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %26,9 %34,6 %24,6 %8,2 %5,2 %9,0 %9,2 %2,9 %11,1 %4,7 %1,2 %5,8 مكناس ي

 5234 1236 3998 %35,8 %41,6 %34,0 %11,5 %25,4 %7,2 %11,8 %3,1 %14,5 %6,3 %3,2 %7,2 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %51,5 %55,5 %50,5 %6,2 %3,1 %7,0 %5,9 %1,3 %7,0 %9,6 %8,5 %9,8 مزونة

 18728 4582 14146 %45,0 %59,4 %40,3 %5,5 %1,1 %7,0 %8,4 %2,1 %10,4 %13,7 %13,5 %13,7 رقاب

 5049 1013 4035 %32,4 %36,4 %31,4 %8,0 %7,5 %8,1 %9,1 %4,0 %10,4 %15,1 %14,1 %15,4 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %39,8 %45,7 %37,9 %6,7 %6,3 %6,8 %7,9 %2,8 %9,6 %13,1 %13,1 %13,1 الوالية

 3295960 922700 2373260 %20,1 %17,5 %21,1 %14,9 %21,1 %12,4 %14,1 %5,9 %17,3 %7,0 %4,3 %8,1 الوطني

 

12 

شتغلي والية سي ي بوزي ، نين تمثل النساء من مجموع م %42.2يشكل نصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة 

من  %42.3من مجموع النساء املشتغالت في حي  تبلغ نسبة الرجال من نصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة  12.2%

 (. %22مجموع الرجال املشتغلي . وتتقارب نسبة املشتغالت كأجيرات نسبة املشتغلي  من األجراء الرجال )في ح ود 

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة4-2-2املوافق للمؤشر ) 10 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الوضعية املهنية  05املشتغلين ): 8-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

لحسابه الخاص وله  املجموع

 أجراء

لحسابه الخاص بدون 

 أجراء
يعمل لدى األسرة بدون  متدرب أجير

 أجر
 حالة أخرى 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

 

جم
امل

 وع

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

 املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %0,3 %0,3 %0,3 %11,4 %21,5 %6,3 %0,2 %0,2 %0,1 %60,6 %62,8 %59,5 %18,7 %11,7 %22,2 %8,9 %3,4 %11,6 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %0,1 %0,1 %0,1 %7,7 %20,6 %2,6 %0,1 %0,1 %0,1 %62,5 %51,1 %67,1 %25,2 %24,9 %25,3 %4,3 %3,2 %4,8 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %0,1 %0,1 %0,1 %4,7 %13,4 %2,9 %0,1 %0,0 %0,2 %71,3 %71,2 %71,3 %18,5 %12,9 %19,7 %5,2 %2,5 %5,8 جلمة

 4223 965 3258 %0,1 %0,1 %0,1 %0,9 %2,4 %0,4 %0,2 %0,2 %0,2 %85,7 %88,3 %85,0 %9,1 %7,1 %9,7 %4,0 %1,9 %4,6 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %0,1 %0,1 %0,1 %2,6 %7,9 %1,1 %0,3 %0,3 %0,3 %75,4 %72,7 %76,1 %17,6 %16,7 %17,9 %4,1 %2,3 %4,6 بئر الحفي

 5975 869 5106 %0,1 %0,0 %0,1 %3,6 %14,7 %1,8 %0,1 %0,2 %0,1 %67,4 %58,8 %68,8 %21,7 %22,1 %21,6 %7,1 %4,2 %7,6 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %0,1 %0,1 %0,1 %5,5 %14,7 %2,7 %0,2 %0,4 %0,1 %73,3 %69,0 %74,6 %17,0 %13,7 %17,9 %4,0 %2,1 %4,6 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %0,1 %0,0 %0,1 %0,6 %1,0 %0,5 %0,1 %0,1 %0,1 %82,2 %88,4 %80,3 %13,9 %7,9 %15,7 %3,1 %2,6 %3,3 مكناس ي

 5234 1236 3998 %0,1 %0,2 %0,1 %1,2 %2,8 %0,7 %0,2 %0,2 %0,2 %81,2 %88,5 %78,9 %13,3 %6,6 %15,3 %4,1 %1,7 %4,9 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %0,0 %0,0 %0,0 %2,2 %3,9 %1,7 %0,2 %0,2 %0,2 %80,4 %85,5 %79,1 %13,1 %8,4 %14,3 %4,1 %1,9 %4,6 مزونة

 18728 4582 14146 %0,1 %0,1 %0,1 %5,0 %10,8 %3,1 %0,1 %0,2 %0,1 %62,3 %70,2 %59,8 %26,8 %16,3 %30,1 %5,7 %2,5 %6,8 رقاب

 5049 1013 4035 %0,1 %0,0 %0,1 %2,8 %5,2 %2,2 %0,1 %0,3 %0,1 %65,6 %71,0 %64,3 %27,0 %21,3 %28,4 %4,4 %2,2 %5,0 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %0,1 %0,1 %0,1 %5,6 %14,0 %2,9 %0,2 %0,2 %0,1 %68,4 %68,0 %68,5 %20,1 %14,9 %21,8 %5,6 %2,8 %6,5 الوالية

 3295960 922700 2373260 %0,2 %0,2 %0,2 %1,2 %1,9 %0,9 %0,2 %0,2 %0,1 %78,9 %86,2 %76,0 %12,2 %7,7 %14,0 %7,4 %3,9 %8,8 الوطني

 

12 

ُيبرز التوزيع النسبي حسب طبيعة العمل فوارق بي  الجنسي  خاصة بالنسبة ملمارس ي األعمال غير املنتظمة 

في صفوف الرجال على الصعي  الجهوي.   %31.2مقابل  %12.1والظرفية، حيث بلغت نسبة املشتغالت في هذا الصنف 

نتشرت هذه األعمال خاصة في صفوف مشتغلي معتم يتي جلمة وسبالة نوالد عسكر من خالل استقطاب نكثر ومحليا، ا

، في حي  %21.3من املشتغلي . من جهة نخرى، ترتفع نسبة النساء املشتغالت بصفة منتظمة دائمة إلى ح ود  %21.1من 

 املستوى الجهوي.من الرجال املشتغلي  بهذه الصفة على  %22.2ال تمثل النسبة سوى 
 

سنة فما فوق( حسب طبيعة العمل سنة  05لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 5-1رسم 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب طبيعة العمل  05املشتغلين ): 9-1جدول 

 

 لتوزيع النسبيا

 املجموع
 عمل منتظم دائم

 عمل متظم مؤقت 

 )قصير املدى(
 عمل غير منتظم موسمي

 عمل غير منتظم ظرفي

 )متقطع( 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %12,0 %7,5 %14,2 %15,7 %19,0 %14,0 %9,2 %10,1 %8,7 %63,2 %63,4 %63,0 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %22,6 %9,2 %27,9 %8,3 %9,0 %8,0 %10,9 %13,1 %10,0 %58,3 %68,7 %54,1 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %41,2 %25,8 %44,4 %16,1 %27,2 %13,7 %11,2 %13,4 %10,7 %31,5 %33,6 %31,1 جلمة

 4223 965 3258 %44,0 %23,2 %50,1 %9,7 %22,3 %6,0 %13,5 %16,5 %12,6 %32,8 %38,0 %31,3 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %38,8 %25,8 %42,4 %11,2 %21,9 %8,2 %12,7 %16,4 %11,7 %37,3 %35,9 %37,7 بئر الحفي

 5975 869 5106 %30,8 %11,0 %34,1 %6,0 %4,8 %6,2 %15,6 %16,4 %15,4 %47,6 %67,7 %44,2 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %23,6 %14,4 %26,3 %15,0 %23,9 %12,4 %9,4 %9,3 %9,4 %52,0 %52,3 %51,9 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %16,8 %12,9 %17,9 %8,5 %9,7 %8,2 %13,7 %16,3 %12,9 %61,0 %61,1 %61,0 مكناس ي

 5234 1236 3998 %28,2 %19,0 %31,1 %8,0 %10,4 %7,2 %17,8 %27,2 %14,9 %46,0 %43,5 %46,7 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %42,5 %33,9 %44,6 %8,3 %12,4 %7,3 %16,1 %19,9 %15,2 %33,0 %33,8 %32,8 مزونة

 18728 4582 14146 %25,7 %17,3 %28,4 %25,7 %35,4 %22,5 %11,0 %9,9 %11,3 %37,7 %37,4 %37,8 رقاب

 5049 1013 4035 %37,3 %23,6 %40,8 %9,8 %9,9 %9,8 %19,8 %29,3 %17,5 %33,0 %37,2 %32,0 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %26,7 %15,1 %30,5 %13,9 %19,4 %12,1 %12,1 %13,6 %11,6 %47,3 %51,9 %45,8 الوالية

 3295960 922700 2373260 %13,5 %7,6 %15,8 %4,8 %4,3 %5,0 %13,9 %17,9 %12,3 %67,8 %70,3 %66,9 الوطني

 

12 

( يشتغلو  ب و  عق  إما لحسابهم الخاص نو %22.3بينت النتائج نّ  نغلب املشتغلي  بوالية سي ي بوزي  )

ستوى الجهوي مقارنة نقطة على امل 2.1معيني  عائليي  نو ما شابه ذلك. وشملت هذه الظاهرة نساسا الرجال بفارق ناهز 

 نقطة بمعتم ية نوالد حفوز.  13.2بالنساء، وبصفة متفاوتة بي  مختلف معتم يات والية سي ي بوزي  ليصل الفارق ح ود 

في املقابل، امتازت النساء باشتغالهن وفقا لعق  عمل )بم ة مح دة( حيث بلغت نسبة املشتغالت في الص د 

 شتغلي .من الرجال امل %2.2، مقابل % 13.2

 

سنة فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  05لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 6-1رسم 
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 4102سنوات فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  05املشتغلين ): 10-1جدول 

 
 زيع النسبيالتو 

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24124 8039 16084 %56,9 %54,9 %57,9 %8,3 %10,1 %7,4 %34,8 %34,9 %34,7 سيدي بوزيد الغربية

 14551 4152 10399 %69,5 %68,6 %69,8 %8,8 %12,0 %7,6 %21,7 %19,4 %22,6 سيدي بوزيد الشرقية

 8753 1514 7239 %67,4 %55,2 %69,9 %12,2 %23,0 %10,0 %20,4 %21,7 %20,1 جلمة

 4223 965 3258 %75,5 %71,3 %76,7 %5,5 %8,1 %4,7 %19,1 %20,5 %18,7 سبالة اوالد عسكر

 10160 2187 7973 %66,9 %62,5 %68,2 %9,1 %15,2 %7,4 %24,0 %22,3 %24,4 بئر الحفي

 5975 869 5106 %63,0 %51,9 %64,9 %8,4 %14,2 %7,4 %28,6 %33,9 %27,7 سيدي علي بوعون 

 5381 1241 4141 %64,7 %61,7 %65,6 %7,9 %10,7 %7,1 %27,4 %27,7 %27,3 منزل بوزيان

 5311 1241 4070 %45,5 %39,9 %47,2 %21,4 %28,0 %19,5 %33,1 %32,1 %33,4 مكناس ي

 5234 1236 3998 %67,4 %63,8 %68,4 %10,4 %16,1 %8,6 %22,3 %20,0 %22,9 سوق الجديد

 5734 1136 4598 %81,3 %79,0 %81,9 %7,5 %9,4 %7,0 %11,2 %11,6 %11,1 مزونة

 18728 4582 14146 %75,3 %72,1 %76,3 %9,7 %12,4 %8,8 %15,0 %15,4 %14,9 رقاب

 5049 1013 4035 %67,3 %51,7 %71,2 %12,1 %23,2 %9,3 %20,6 %25,1 %19,4 اوالد حفوز 

 113224 28177 85047 %66,3 %61,7 %67,8 %9,7 %13,4 %8,5 %24,0 %24,9 %23,7 الوالية

 3295960 922700 2373260 %43,2 %32,2 %47,5 %16,3 %22,7 %13,8 %40,5 %45,1 %38,7 الوطني

 

4 (12) 
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نقطة. وُيفسر هذا بارتفاع  12.2بلغ الفارق في نسبة البطالة بي  النساء والرجال في والية سي ي بوزي  ما يقارب 

نسبة النشاط ل ى النساء مقابل الضعف النسبي لفرص العمل ل يهن نمام الرجال. كما نّ  تغير هيكلة املستوى التعليمي 

 نساء ساهمت في انتقالها من مشتغلة بصفة معينة عائلية إلى صاحبة شهادة باحثة عن شغل خارج الطار األسري.ل ى ال

وفي تحليل لنسبة البطالة حسب الحالة امل نية، ترتفع الفجوة بي  الجنسي  في نسب البطالة بي  النساء والرجال 

سرة على املرنة في العناية باألطفال والقيام بشؤو  املنزل خاصة بالنسبة للمتزوجي  والعزاب، وق  ُيفسر باعتماد األ 

 واالتكال على الرجل في توفير املوارد االقتصادية.

 

 4102سنة  الحالة املدنيةسنة فما فوق( حسب  05النساء والرجال ) بيننسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 7-1رسم 
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21 املحور الثالث: مشاركة املرنة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الحالة املدنية  05نسبة البطالة ): 11-1جدول 

 
 املجموع مطلق أرمل متزوج أعزب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %16,3 %23,1 %12,5 %13,2 %13,9 %11,3 %9,7 %10,3 %7,1 %7,6 %15,5 %3,6 %29,1 %33,9 %26,1 سيدي بوزيد الغربية

 %19,4 %30,0 %14,3 %15,0 %15,4 %14,4 %10,2 %10,1 %11,0 %9,0 %18,2 %5,5 %33,6 %43,9 %27,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %13,1 %24,8 %10,2 %14,5 %20,1 %8,8 %13,8 %15,7 %6,1 %7,6 %20,7 %5,6 %20,0 %27,9 %17,1 جلمة

 %19,5 %31,3 %15,2 %11,9 %11,6 %12,5 %10,3 %11,8 %0,0 %11,2 %22,0 %9,0 %31,8 %40,2 %26,9 سبالة اوالد عسكر

 %13,6 %23,8 %10,2 %15,2 %21,0 %3,3 %10,5 %12,9 %3,4 %6,1 %13,8 %4,2 %22,6 %33,2 %18,4 بئر الحفي

 %20,0 %45,0 %13,3 %29,7 %43,0 %11,1 %9,5 %11,6 %4,4 %9,5 %33,4 %4,9 %32,2 %55,4 %24,3 سيدي علي بوعون 

 %26,8 %42,9 %20,1 %37,9 %44,9 %26,3 %17,3 %13,8 %27,0 %15,2 %29,2 %11,1 %41,5 %55,0 %33,6 منزل بوزيان

 %31,2 %47,3 %24,1 %23,4 %21,4 %27,3 %17,4 %20,5 %6,8 %15,2 %35,5 %8,7 %47,9 %57,5 %42,5 مكناس ي

يدسوق الجد  20,1% 26,0% 22,0% 7,9% 16,3% 9,2% 8,8% 5,8% 6,5% 0,0% 11,7% 7,7% 13,8% 22,6% 16,1% 

 %18,6 %33,2 %14,0 %25,7 %29,7 %14,0 %22,4 %21,9 %24,6 %14,3 %36,9 %9,1 %24,3 %30,7 %21,7 مزونة

 %9,2 %15,8 %6,8 %7,8 %6,3 %10,8 %4,3 %5,5 %0,0 %4,7 %11,4 %3,0 %15,2 %20,5 %12,7 رقاب

 %16,1 %27,6 %12,6 %17,6 %15,1 %22,5 %11,4 %11,0 %14,4 %8,5 %15,0 %7,2 %26,0 %40,5 %20,5 اوالد حفوز 

 %17,0 %27,6 %12,8 %15,6 %16,9 %13,0 %10,5 %11,1 %7,9 %8,7 %19,0 %5,6 %27,7 %36,8 %23,3 الوالية

 %14,8 %22,5 %11,4 %12,8 %14,6 %9,3 %8,6 %9,3 %6,1 %6,7 %14,6 %3,8 %28,3 %34,1 %25,3 الوطني
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ـــن  %34.4تشـــــــــمل النســـــــــبة األكبــــــــــر مـــــــــن العــــــــــاطلي  عـــــــــن العمــــــــــل الـــــــــذين لهـــــــــم مســــــــــتوى تعليمـــــــــي عــــــــــالي بنســـــــــبة  ــ ــ مـــ

مجمــــــــوع نشــــــــيطي واليـــــــــة ســــــــي ي بوزيـــــــــ  مــــــــن هـــــــــذا املســــــــتوى، وتتفــــــــاقم البطالـــــــــة فــــــــي هـــــــــذا املســــــــتوى خاصـــــــــة فــــــــي صـــــــــفوف 

ـــــاء م علــــــــى التـــــــوالي، وذلــــــــك الرتفـــــــاع املســــــــتوى التعليمـــــــي لــــــــ ى  %41.2و %22.3قارنـــــــة بالرجــــــــال حيـــــــث بلغــــــــت النســـــــبة النســ

 النساء.

 

 4102سنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي سنة  05النساء والرجال )بين نسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 8-1رسم 
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24 اط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملةاملحور الثالث: مشاركة املرنة في النش
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي  05نسبة البطالة ): 12-1جدول 

 
 املجموع عالي إعدادي أو ثانوي  ابتدائي أو ما يعادله ال ش يء

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %16,3 %23,1 %12,5 %27,5 %38,4 %17,8 %17,1 %24,6 %13,9 %12,2 %17,8 %10,1 %6,7 %7,7 %5,5 سيدي بوزيد الغربية

 %19,4 %30,0 %14,3 %36,6 %50,7 %23,9 %23,5 %38,0 %18,1 %14,5 %27,5 %10,7 %9,8 %12,7 %7,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %13,1 %24,8 %10,2 %25,0 %39,2 %15,6 %13,3 %25,0 %11,0 %11,6 %22,8 %9,7 %9,6 %14,7 %8,1 جلمة

 %19,5 %31,3 %15,2 %35,3 %49,4 %22,9 %20,5 %31,6 %16,7 %17,0 %27,7 %14,5 %12,5 %15,9 %11,2 سبالة اوالد عسكر

 %13,6 %23,8 %10,2 %31,4 %45,8 %21,1 %14,1 %26,7 %11,3 %10,1 %21,4 %8,0 %5,7 %6,3 %5,4 بئر الحفي

 %20,0 %45,0 %13,3 %37,8 %56,7 %23,9 %20,5 %46,5 %15,2 %15,2 %40,4 %11,3 %14,6 %34,2 %8,1 سيدي علي بوعون 

 %26,8 %42,9 %20,1 %42,8 %59,7 %30,6 %24,1 %43,5 %18,8 %20,0 %36,0 %16,1 %19,7 %24,7 %16,6 منزل بوزيان

 %31,2 %47,3 %24,1 %43,0 %55,9 %31,9 %29,2 %39,1 %26,1 %23,9 %49,0 %17,6 %23,9 %37,6 %15,3 مكناس ي

 %16,1 %22,6 %13,8 %31,2 %40,1 %24,4 %14,4 %18,4 %13,4 %13,2 %19,2 %11,8 %11,8 %12,3 %11,6 سوق الجديد

 %18,6 %33,2 %14,0 %25,3 %35,8 %19,0 %18,5 %27,6 %15,9 %13,1 %29,2 %10,0 %21,3 %37,6 %14,9 مزونة

 %9,2 %15,8 %6,8 %28,1 %42,5 %16,8 %9,5 %16,0 %7,8 %5,2 %6,7 %4,8 %3,8 %4,2 %3,6 رقاب

 %16,1 %27,6 %12,6 %27,5 %36,6 %19,8 %19,1 %33,5 %15,2 %12,9 %22,4 %11,2 %6,6 %9,0 %5,8 اوالد حفوز 

 %17,0 %27,6 %12,8 %32,2 %45,3 %21,7 %17,9 %28,9 %14,5 %12,2 %21,7 %9,8 %10,4 %13,7 %8,4 الوالية

نيالوط  8,8% 15,0% 10,7% 9,3% 17,3% 11,0% 13,4% 21,3% 15,6% 12,5% 28,8% 20,3% 11,4% 22,5% 14,8% 
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في العموم، بينت نسب البطالة بمعتم يات والية سي ي بوزي  حسب الهيكلة العمرية تقلص الفوارق بي  النساء 

 . وق  تّم رص  ندنى الفوارق على املستوى الجهوي في صفوف الفئة العمرية والرجال بانخفاض الفئات العمرية للنشيطي

 نقطة لصالح الرجال(.  2.1سنة فأكثر ) 12-43

في املقابل، ُسّجلت نعلى الفجوات بي  الجنسي  في صفوف مسني معتم يتي سي ي علي بن عو  ومنزل بوزيا  من 

 نقطة عل ى التوالي مقارنة بالرجال. 44.2ونقطة  42.2خالل ارتفاع نسب البطالة ل ى النساء بـ

 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  05النساء والرجال ) بيننسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 9-1رسم 
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سنة15-29 سنة30-59 سنة فما فوق 60



 

23 املحور الثالث: مشاركة املرنة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة
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 4102 سنةالعمرية سنة فما فوق( حسب الفئة  05نسبة البطالة ): 13-1جدول 

 
سنة 05-49 سنة 11-59  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %16,3 %23,1 %12,5 %2,9 %4,6 %2,4 %10,1 %15,9 %7,1 %32,1 %38,3 %27,9 سيدي بوزيد الغربية

 %19,4 %30,0 %14,3 %5,0 %5,3 %5,0 %13,0 %21,9 %9,0 %36,0 %47,3 %28,9 سيدي بوزيد الشرقية

 %13,1 %24,8 %10,2 %5,0 %7,0 %4,8 %8,7 %18,0 %6,8 %21,5 %33,3 %17,4 جلمة

 %19,5 %31,3 %15,2 %7,3 %15,5 %5,8 %13,8 %20,8 %11,6 %31,0 %45,3 %23,9 سبالة اوالد عسكر

 %13,6 %23,8 %10,2 %4,1 %3,4 %4,3 %8,6 %16,0 %6,4 %23,8 %37,5 %18,5 بئر الحفي

 %20,0 %45,0 %13,3 %7,3 %21,5 %5,6 %13,3 %32,5 %8,6 %34,8 %64,7 %24,5 سيدي علي بوعون 

 %26,8 %42,9 %20,1 %8,1 %14,2 %6,7 %20,2 %33,9 %15,0 %42,7 %58,5 %33,9 منزل بوزيان

 %31,2 %47,3 %24,1 %17,5 %31,3 %14,9 %22,5 %38,7 %16,0 %52,1 %63,5 %45,6 مكناس ي

 %16,1 %22,6 %13,8 %5,5 %5,1 %5,6 %11,5 %15,4 %10,4 %24,5 %31,2 %21,3 سوق الجديد

 %18,6 %33,2 %14,0 %14,6 %32,1 %11,6 %13,3 %28,7 %9,2 %27,6 %38,0 %23,0 مزونة

 %9,2 %15,8 %6,8 %2,7 %1,4 %2,9 %5,8 %9,9 %4,4 %16,8 %25,8 %12,6 رقاب

 %16,1 %27,6 %12,6 %6,0 %10,8 %5,4 %10,7 %16,1 %9,3 %28,8 %44,8 %21,9 اوالد حفوز 

 %17,0 %27,6 %12,8 %5,5 %7,7 %5,0 %11,5 %19,9 %8,4 %29,6 %41,3 %23,6 الوالية

 %14,8 %22,5 %11,4 %5,0 %8,5 %4,4 %8,7 %14,7 %6,2 %30,2 %36,4 %26,4 الوطني
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لب لكن ال تتجاوز م ة بطالة نغاملشه  العام لتوزيع العاطالت والعاطلي  عن العمل وفقا مل ة البطالة، يختلف 

 من الرجال العاطلي  على املستوى الجهوي.  %23.3من النساء العاطالت و %23.2العاطلي  السنة من خالل 

نقاط لفائ ة الرجال ببعض  12ة لتتع ى محليا، تتعمق الفوارق بي  الجنسي  للذين ال تتجاوز م ة بطالتهم السن

 نقطة(. 12.4املعتم يات على غرار معتم ية بئر الحفي )
 

 

 4102سنة فما فوق( حسب مدة البطالة سنة  05لنساء والرجال العاطلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 10-1رسم 
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب مدة البطالة  05العاطلين ): 14-1جدول 

 
 املجموع أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين أقل من سنة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 4715 2413 2302 %23,4 %24,0 %22,7 %21,5 %20,6 %22,4 %55,2 %55,4 %54,9 سيدي بوزيد الغربية

 3512 1783 1729 %32,5 %35,1 %29,9 %35,3 %35,8 %34,8 %32,2 %29,1 %35,3 سيدي بوزيد الشرقية

 1325 501 824 %26,9 %33,1 %23,2 %27,5 %29,5 %26,3 %45,6 %37,5 %50,5 جلمة

 1025 440 585 %19,6 %26,2 %14,6 %18,8 %19,6 %18,1 %61,7 %54,2 %67,3 سبالة اوالد عسكر

 1594 685 909 %42,0 %50,0 %35,9 %22,3 %22,9 %21,8 %35,7 %27,1 %42,3 بئر الحفي

 1494 710 784 %19,0 %21,0 %17,2 %34,7 %34,5 %34,9 %46,3 %44,5 %47,9 سيدي علي بوعون 

 1972 933 1039 %35,8 %35,9 %35,7 %22,0 %23,2 %20,8 %42,2 %40,8 %43,5 منزل بوزيان

 2405 1116 1289 %23,1 %24,6 %21,8 %17,8 %17,9 %17,6 %59,1 %57,5 %60,6 مكناس ي

 1001 360 641 %26,7 %26,8 %26,7 %26,4 %28,9 %24,9 %46,9 %44,3 %48,4 سوق الجديد

 1312 564 748 %32,2 %36,6 %28,9 %23,3 %24,3 %22,6 %44,5 %39,1 %48,5 مزونة

 1888 858 1030 %29,2 %35,2 %24,2 %25,3 %25,4 %25,3 %45,4 %39,4 %50,5 رقاب

 970 387 583 %18,5 %19,8 %17,7 %26,8 %32,6 %22,9 %54,6 %47,6 %59,4 اوالد حفوز 

 23213 10750 12463 %27,7 %30,4 %25,4 %25,2 %25,8 %24,7 %47,1 %43,8 %49,9 الوالية

 573313 267175 306138 %38,4 %42,4 %34,8 %28,3 %28,6 %28,1 %33,3 %29,0 %37,1 الوطني

 

3  

مــــــــــن رؤســــــــــاء نســــــــــر واليــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ  هــــــــــم فــــــــــي حالــــــــــة بطالــــــــــة، فــــــــــي حــــــــــي  يمثــــــــــل  %3.2نفــــــــــرزت البيانــــــــــات نّ  

ــــيطي   %23.2املشــــــــــــتغلو   ــ ــ ــ ـــر النشــ ــ ــ ــ ــ . لكــــــــــــن تختلــــــــــــف التركيبــــــــــــة بــــــــــــي  الجنســــــــــــي ، ففــــــــــــي حــــــــــــي  ُيمثــــــــــــل الرجــــــــــــال %32.2وغيـ

ـــة املشــــــــتغلو  ق ــ ــ لـــــــــ ى رئيســــــــات األســـــــــر  %12.3مـــــــــن رؤســــــــاء األســـــــــر الرجــــــــال، تصـــــــــل هــــــــذه النســــــــبة إلـــــــــى حــــــــ ود  %22.1رابـ

النســـــــــــاء. وتنقلـــــــــــب الصـــــــــــورة بالنســـــــــــبة لغيـــــــــــر النشـــــــــــيطي ، حيـــــــــــث تبلـــــــــــغ نســـــــــــبة الرجـــــــــــال رؤســـــــــــاء األســـــــــــر غيـــــــــــر النشـــــــــــيطي  

 كنسبة النساء رئيسات األسر غير النشيطات. %22.2، مقابل 31.2%

 

 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب الوضعية االقتصادية سنة بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 11-1رسم 
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 4102 سنةرؤساء األسر حسب الوضعية االقتصادية : 15-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عاطل مشتغل غير نشيط

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع ءنسا رجال

 16849 2006 14842 %2,7 %3,3 %2,6 %68,6 %29,8 %73,9 %28,7 %67,0 %23,5 سيدي بوزيد الغربية

 11175 1434 9741 %3,6 %2,7 %3,7 %64,1 %21,9 %70,3 %32,3 %75,4 %26,0 سيدي بوزيد الشرقية

 7891 800 7091 %3,3 %1,9 %3,5 %55,8 %11,9 %60,8 %40,8 %86,2 %35,7 جلمة

 4601 688 3913 %4,9 %2,1 %5,4 %51,3 %16,9 %57,3 %43,8 %81,1 %37,2 سبالة اوالد عسكر

 8356 879 7477 %2,7 %2,4 %2,7 %59,7 %16,6 %64,7 %37,7 %81,1 %32,6 بئر الحفي

 5946 627 5319 %2,9 %1,9 %3,0 %54,7 %9,4 %60,1 %42,4 %88,7 %36,9 سيدي علي بوعون 

 5645 663 4982 %6,2 %2,9 %6,7 %50,8 %11,3 %56,1 %42,9 %85,8 %37,2 منزل بوزيان

 5306 675 4631 %4,8 %4,4 %4,9 %51,4 %12,5 %57,0 %43,8 %83,1 %38,1 مكناس ي

 4342 419 3922 %4,5 %1,2 %4,9 %51,1 %15,8 %54,8 %44,4 %83,0 %40,3 سوق الجديد

 4725 403 4322 %5,8 %4,2 %5,9 %59,4 %21,0 %63,0 %34,8 %74,8 %31,1 مزونة

 14587 1670 12917 %2,0 %1,6 %2,1 %63,4 %19,4 %69,1 %34,6 %79,1 %28,8 رقاب

 4757 622 4135 %4,1 %1,7 %4,5 %54,5 %16,3 %60,2 %41,4 %82,1 %35,3 اوالد حفوز 

 94181 10888 83293 %3,5 %2,5 %3,6 %59,7 %18,9 %65,0 %36,8 %78,5 %31,4 الوالية

 2772332 401105 2371227 %2,4 %1,8 %2,5 %62,4 %19,6 %69,6 %35,2 %78,6 %27,9 الوطني

 

على  %22.4و %23.2هم من األجراء، حيث يمثلو  رؤساء األسر املشتغلي  من  %22.4ووفقا للوضعية املهنية، 

 . املشتغلي  الرجال رؤساء األسرو اء رئيسات األسر النسالتوالي من مجموع 

)معي  نو شريك عائلي وما إلى ذلك( كما تفوق نسبة النساء رئيسات األسر الالتي تعملن ل ى األسر ب و  نجر 

لكو  املرنة رئيسة األسرة هي القائمة ب رجة نكبر  ،%1.2مقابل  %1.3نسبة الرجال رؤساء األسر من نفس الفئة من خالل 

 باألشغال االقتصادية ل ى العائلة دو  ني نجر مادي مقارنة بالرجل رئيس األسر.

 

 4102 سنةرؤساء األسر املشتغلين حسب الوضعية املهنية : 16-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 أجير لحسابه الخاص بدون أجراء لحسابه الخاص وله أجراء

 بدون أجر  يعمل لدى األسرة

 أخرى  تحاال و 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 11643 601 11041 %0,8 %2,0 %0,8 %60,1 %73,2 %59,5 %25,0 %18,5 %25,4 %13,9 %6,4 %14,3 سيدي بوزيد الغربية

 7184 317 6866 %0,7 %1,9 %0,6 %62,1 %48,6 %62,9 %31,0 %42,2 %30,6 %6,0 %7,4 %5,9 سيدي بوزيد الشرقية

 4414 95 4319 %0,2 %0,0 %0,2 %67,7 %70,0 %67,7 %24,3 %24,8 %24,3 %7,7 %5,2 %7,8 جلمة

 2364 116 2248 %0,3 %0,0 %0,3 %82,9 %88,0 %82,9 %10,8 %5,8 %11,1 %5,8 %6,3 %5,8 سبالة اوالد عسكر

 5002 145 4857 %0,3 %0,7 %0,3 %70,3 %67,8 %70,4 %23,3 %27,0 %23,2 %6,0 %4,5 %6,1 بئر الحفي

 3268 59 3209 %0,7 %0,0 %0,7 %61,6 %52,3 %61,9 %27,4 %37,5 %27,3 %10,1 %10,2 %10,1 سيدي علي بوعون 

 2874 75 2799 %0,4 %1,3 %0,4 %71,5 %63,8 %71,7 %22,5 %33,3 %22,2 %5,6 %1,6 %5,7 منزل بوزيان

 2738 84 2654 %0,3 %0,0 %0,3 %78,0 %87,8 %77,8 %17,5 %8,5 %17,9 %4,0 %3,8 %4,0 مكناس ي

 2223 66 2157 %0,6 %0,0 %0,6 %71,9 %80,2 %71,8 %20,8 %15,1 %21,0 %6,5 %4,7 %6,6 سوق الجديد

 2815 84 2731 %0,6 %1,2 %0,6 %75,9 %84,3 %75,9 %17,0 %12,1 %17,2 %6,2 %2,5 %6,3 مزونة

 9271 326 8945 %0,5 %1,5 %0,5 %57,6 %70,3 %57,3 %33,1 %24,5 %33,5 %8,5 %3,7 %8,7 رقاب

 2601 101 2500 %0,4 %1,0 %0,3 %60,5 %68,7 %60,4 %32,3 %28,3 %32,6 %6,5 %2,0 %6,7 اوالد حفوز 

 56396 2071 54325 %0,5 %1,3 %0,5 %65,2 %69,4 %65,2 %25,7 %24,0 %25,8 %8,3 %5,3 %8,5 الوالية

 1734905 79215 1655690 %0,4 %1,0 %0,4 %73,4 %80,8 %73,4 %15,4 %12,7 %15,6 %10,4 %5,6 %10,6 الوطني
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جتماعية بوالية ( سنة، بلغ ع د املنخرطي  بالصناديق اال 23-12من خالل دراسة وضعية مشتغلي الفئة العمرية )

نلف منخرط، علما ونّ  ع د املنخرطي  الجمالي يتجاوز ذلك بكثير إذا ما نخذنا بعي  االعتبار  22.2سي ي بوزي  حوالي 

 سنة.  21الفئات العمرية التي تفوق 

نقطة لصالح الرجال حيث  2.2، بفارق ناهز % 22.2( سنة 23-12وناهزت نسبة انخراط مشتغلي الفئة العمرية )

 ل ى النساء. %32.4مقابل  %22.2بلغت نسبة االنخراط ل ى الرجال 

على مستوى املعتم يات، سجلت الفجوة بي  الجنسي  في نسب االنخراط تفاوتات لصالح الرجال بكل املعتم يات 

 نقطة )بمعتم ية سي ي بوزي  الشرقية(. 12.2نقطة )بمعتم ية سبالة نوالد عسكر( وحوالي  4.1تراوحت بي  

 

  4102سنة( سنة  59-01فجوات النوع االجتماعي في نسب التغطية االجتماعية بين النساء والرجال املشتغلين ): 2-1خارطة 
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 4102سنة( حسب نوعية التغطية االجتماعية سنة  59-01املشتغلين ): 17-1جدول 

 

 النسبيالتوزيع 

الصندوق الوطني للتقاعد  املجموع

 والحيطة االجتماعية

الصندوق الوطني للضمان 

 االجتماعي
 ال يعرف غير منخرط

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 22388 7582 14806 %0,4 %0,3 %0,5 %50,2 %55,8 %47,3 %21,3 %15,5 %24,3 %28,0 %28,4 %27,8 سيدي بوزيد الغربية

 12994 3738 9256 %0,4 %0,3 %0,4 %54,0 %66,0 %49,2 %27,4 %17,5 %31,4 %18,2 %16,2 %19,0 سيدي بوزيد الشرقية

 8021 1405 6616 %0,3 %0,2 %0,4 %57,7 %68,6 %55,4 %25,5 %10,4 %28,6 %16,5 %20,7 %15,6 جلمة

الد عسكرسبالة او   15,4% 19,1% 16,3% 17,8% 12,0% 16,4% 66,5% 68,8% 67,0% 0,3% 0,1% 0,3% 2982 910 3893 

 9291 2029 7261 %0,8 %0,6 %0,8 %55,7 %63,1 %53,6 %23,9 %14,9 %26,4 %19,6 %21,3 %19,1 بئر الحفي

 5496 823 4673 %0,5 %0,4 %0,6 %53,5 %56,5 %53,0 %24,8 %13,8 %26,7 %21,2 %29,3 %19,7 سيدي علي بوعون 

 4930 1151 3779 %1,9 %0,6 %2,2 %54,1 %60,8 %52,1 %17,8 %13,3 %19,2 %26,2 %25,2 %26,5 منزل بوزيان

 5075 1209 3866 %0,3 %0,4 %0,2 %38,5 %40,5 %37,9 %26,9 %19,1 %29,4 %34,3 %40,0 %32,5 مكناس ي

 4858 1181 3678 %0,5 %0,2 %0,6 %51,7 %57,4 %49,8 %25,0 %24,6 %25,2 %22,9 %17,9 %24,4 سوق الجديد

 5265 1060 4204 %0,1 %0,2 %0,1 %62,5 %65,8 %61,7 %18,8 %12,4 %20,5 %18,5 %21,6 %17,7 مزونة

 16915 4163 12752 %0,4 %0,4 %0,4 %62,0 %72,0 %58,8 %24,6 %12,5 %28,6 %13,0 %15,1 %12,3 رقاب

 4631 964 3667 %0,2 %0,0 %0,2 %51,2 %53,4 %50,6 %30,1 %22,4 %32,1 %18,6 %24,2 %17,1 اوالد حفوز 

 103757 26216 77541 %0,5 %0,3 %0,5 %54,8 %61,5 %52,6 %23,7 %15,4 %26,5 %21,0 %22,8 %20,3 الوالية

 3106738 889177 2217561 %0,8 %0,7 %0,9 %33,8 %32,5 %34,4 %43,7 %41,0 %44,8 %21,6 %25,9 %19,9 الوطني

 

21 

تشمل ( سنة وفقا لوضعيتهم املهنية، 23-12من خالل دراسة التغطية االجتماعية للمشتغلي  من الفئة العمرية )

املنخرطي . على التوالي من مجموع النساء املنخرطات والرجال  %22.4و %22.2التغطية نساسا األجراء، حيث يمثلو  

وبق ر ما شملت التغطية االجتماعية النساء األجيرات بمختلف معتم يات والية سي ي بوزي ، كانت نسبة الرجال 

 املشتغلي  لحسابهم الخاص مرتفعة مقارنة بحجم النساء املنخرطات املشتغالت لحسابهن الخاص.  

 

سنة( املنخرطين حسب الوضعية املهنية  59-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  في فجوات النوع االجتماعي: 12-1رسم 

 4102سنة 
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  4102حسب الوضعية املهنية سنة املنخرطين سنة(  59-01املشتغلين ): 18-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 لحسابه الخاص  املجموع

 وله أجراء

 ه الخاص لحساب

 بدون أجراء
 أجير

 يعمل لدى األسرة 

 بدون أجر وخدمات أخرى 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 10959 3298 7661 %1,9 %3,9 %1,1 %76,8 %85,7 %73,3 %12,6 %7,2 %15,0 %8,4 %3,2 %10,7 سيدي بوزيد الغربية

 5860 1241 4620 %1,6 %4,7 %0,8 %73,7 %79,8 %72,2 %19,5 %14,0 %21,1 %5,0 %1,5 %5,9 سيدي بوزيد الشرقية

 3323 432 2892 %1,1 %2,1 %0,9 %76,1 %88,2 %74,4 %16,3 %6,2 %17,8 %6,5 %3,5 %6,9 جلمة

 1264 281 984 %0,6 %0,3 %0,7 %85,9 %94,7 %83,5 %8,3 %3,8 %9,6 %5,0 %1,2 %6,1 سبالة اوالد عسكر

 3995 730 3266 %0,9 %2,0 %0,6 %79,2 %85,6 %77,9 %14,5 %10,8 %15,4 %5,2 %1,6 %6,0 بئر الحفي

 2497 349 2148 %1,6 %3,8 %1,3 %72,1 %81,6 %70,6 %19,7 %12,0 %21,0 %6,5 %2,6 %7,1 سيدي علي بوعون 

 2153 438 1715 %1,0 %1,5 %0,8 %85,8 %91,3 %84,4 %9,3 %5,9 %10,2 %3,9 %1,3 %4,6 منزل بوزيان

 3076 709 2367 %0,4 %0,3 %0,4 %86,0 %91,9 %84,4 %10,5 %5,2 %12,1 %3,0 %2,6 %3,1 مكناس ي

 2298 492 1806 %0,4 %0,8 %0,3 %83,6 %92,2 %81,5 %12,0 %5,5 %13,8 %3,8 %1,4 %4,4 سوق الجديد

 1934 355 1579 %1,1 %2,0 %1,0 %82,4 %89,0 %81,1 %12,5 %6,7 %13,8 %3,8 %2,3 %4,1 مزونة

 6308 1137 5170 %1,8 %4,8 %1,1 %67,1 %81,4 %64,2 %23,5 %11,8 %26,2 %7,3 %2,0 %8,5 رقاب

 2237 445 1792 %0,8 %1,2 %0,7 %71,1 %84,4 %67,9 %22,5 %11,0 %25,4 %5,5 %3,4 %6,0 اوالد حفوز 

 45905 9906 35999 %1,4 %3,1 %0,9 %76,6 %85,8 %74,2 %15,8 %8,7 %17,8 %6,1 %2,4 %7,1 الوالية

 2005048 586035 1419013 %0,5 %0,6 %0,5 %82,6 %91,9 %79,2 %8,8 %3,9 %10,9 %7,7 %3,6 %9,4 الوطني

 

على و  بالنسبة للمشتغلي  غير املنخرطي ، عموما ال توج  فجوات كبيرة بي  الجنسي  على املستوى الجهوي 

مستوى نغلب املعتم يات وفقا للوضعية املهنية. بعض االست ناءات تّم رص ها ببعض الحاالت. فق  فاقت نسبة الرجال 

 42.2نقطة بمعتم يتي سي ي بوزي  الشرقية ) 42املشتغلي  كأجراء من غير املنخرطي  نظراءهم من النساء بأكثر من 

نقاط لصالح الرجال بمعتم ية سي ي  1.1وصلت الفجوة إلى ح ود  نقطة(، في حي  42.1نقطة( وسي ي علي بوعو  )

 بوزي  الغربية.

 

سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية  59-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 13-1رسم 

 4102املهنية سنة 
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  4102سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية املهنية سنة  59-01املشتغلين ): 19-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 لحسابه الخاص  املجموع

 وله أجراء

 لحسابه الخاص

 بدون أجراء 
 أجير

 يعمل لدى األسرة 

 بدون أجر 

 املجموع نساء رجال املجموع ءنسا رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 11147 4198 6950 %20,8 %34,4 %12,6 %48,3 %47,7 %48,7 %22,1 %14,3 %26,9 %8,7 %3,6 %11,8 سيدي بوزيد الغربية

 6944 2431 4513 %12,3 %26,2 %4,8 %59,0 %40,5 %69,0 %25,0 %29,5 %22,6 %3,7 %3,8 %3,6 سيدي بوزيد الشرقية

 4578 951 3628 %7,8 %18,2 %5,1 %70,9 %65,8 %72,2 %17,7 %13,9 %18,7 %3,6 %2,1 %4,0 جلمة

 2591 620 1971 %1,4 %3,8 %0,7 %87,0 %85,9 %87,3 %8,6 %8,5 %8,7 %3,0 %1,9 %3,3 سبالة اوالد عسكر

 5120 1272 3848 %4,3 %11,1 %2,0 %75,9 %67,7 %78,6 %16,7 %18,2 %16,2 %3,1 %2,9 %3,2 بئر الحفي

 2906 458 2448 %5,7 %22,2 %2,7 %67,6 %44,8 %71,8 %20,0 %27,7 %18,6 %6,6 %5,3 %6,9 سيدي علي بوعون 

 2649 692 1957 %9,6 %22,8 %4,9 %67,0 %58,1 %70,1 %19,3 %16,3 %20,4 %4,1 %2,8 %4,5 منزل بوزيان

 1936 485 1451 %1,4 %2,5 %1,1 %78,1 %84,1 %76,1 %17,6 %11,3 %19,7 %2,9 %2,1 %3,1 مكناس ي

 2479 666 1814 %1,9 %3,2 %1,4 %82,2 %87,5 %80,3 %11,8 %7,3 %13,4 %4,1 %2,0 %4,9 سوق الجديد

 3237 686 2551 %3,0 %5,0 %2,4 %82,5 %85,3 %81,8 %11,3 %8,2 %12,1 %3,2 %1,4 %3,7 مزونة

 10403 2975 7428 %7,1 %12,9 %4,7 %61,8 %67,8 %59,4 %26,4 %16,7 %30,3 %4,7 %2,6 %5,6 رقاب

 2355 511 1844 %5,1 %8,8 %4,1 %63,7 %61,6 %64,2 %28,3 %28,3 %28,3 %2,9 %1,2 %3,3 اوالد حفوز 

 56346 15944 40402 %9,3 %19,9 %5,1 %65,2 %59,7 %67,4 %20,6 %17,4 %21,8 %4,9 %3,0 %5,6 الوالية

 1037389 284564 752825 %3,1 %5,1 %2,3 %74,7 %76,5 %74,1 %16,3 %14,4 %17,1 %5,8 %4,0 %6,5 الوطني

 

24 

(، يليهم من يعملو  بعق  مل ة غير %22.2يعمل نغلب املشتغلي  املتمتعي  بالتغطية االجتماعية ب و  عق  عمل )

بعض معتم يات والية سي ي بوزي . ففي حي  ترتفع نقطة ب 42(. وق  فاقت الفجوات بي  الجنسي  الـ%24.1مح دة )

نسب املنخرطات اللواتي يعملن بعقود غير مح دة امل ة مقارنة بالرجال بجل معتم يات والية سي ي بوزي ، فاقت نسب 

الرجال املتمتعي  بالتغطية االجتماعية الذين يعملو  دو  عق  نسب النساء بنفس طبيعة عق  العمل بجل معتم يات 

نقطة لصالح الرجال بمعتم ية جلمة ومعتم ية سي ي علي بوعو   42.1نقطة و 31.2نقطة و 42.2الية )ناهزت الفجوة الو 

 ومعتم ية نوالد حفوز على التوالي(. 

 

 مدة عقد العملنخرطين حسب سنة( امل 59-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 14-1رسم 

 4102سنة 
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 4102 مدة عقد العمل سنةحسب املنخرطين سنة(  59-01املشتغلين ): 20-1جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

 املجموع ساءن رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 10959 3298 7661 %34,3 %27,5 %37,2 %9,2 %11,2 %8,3 %56,5 %61,2 %54,5 سيدي بوزيد الغربية

 5860 1241 4620 %48,3 %35,9 %51,6 %10,9 %18,4 %8,8 %40,9 %45,7 %39,6 سيدي بوزيد الشرقية

 3323 432 2892 %56,7 %34,3 %60,0 %8,9 %14,5 %8,1 %34,4 %51,2 %31,9 جلمة

 1264 281 984 %58,0 %53,9 %59,2 %6,1 %9,9 %5,1 %35,8 %36,2 %35,7 سبالة اوالد عسكر

 3995 730 3266 %46,5 %33,7 %49,4 %12,6 %21,0 %10,7 %40,9 %45,3 %39,9 بئر الحفي

 2497 349 2148 %43,0 %16,5 %47,3 %12,5 %21,0 %11,1 %44,5 %62,6 %41,5 سيدي علي بوعون 

وزيانمنزل ب  50,5% 54,8% 51,4% 8,8% 13,6% 9,7% 40,8% 31,6% 38,9% 1715 438 2153 

 3076 709 2367 %28,5 %23,0 %30,1 %28,6 %33,4 %27,2 %42,9 %43,6 %42,7 مكناس ي

 2298 492 1806 %47,7 %41,9 %49,3 %13,4 %22,1 %11,0 %38,9 %36,0 %39,7 سوق الجديد

 1934 355 1579 %68,5 %66,2 %69,1 %9,2 %9,3 %9,1 %22,3 %24,5 %21,8 مزونة

 6308 1137 5170 %58,1 %40,5 %62,0 %13,4 %18,4 %12,3 %28,5 %41,1 %25,8 رقاب

 2237 445 1792 %48,6 %27,8 %53,8 %13,9 %22,4 %11,8 %37,5 %49,8 %34,4 اوالد حفوز 

 45905 9906 35999 %45,8 %33,1 %49,3 %12,1 %16,8 %10,8 %42,1 %50,1 %39,9 الوالية

 2005048 586035 1419013 %30,4 %20,1 %34,6 %15,6 %20,9 %13,4 %54,0 %59,0 %51,9 الوطني

 

سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد  59-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 15-1رسم 

 4102ل سنة العم

 

 4102سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد العمل سنة  59-01املشتغلين ): 21-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

د الغربيةسيدي بوزي  15,4% 16,4% 15,8% 6,4% 9,0% 7,4% 78,2% 74,6% 76,8% 6950 4198 11147 

 6944 2431 4513 %83,9 %82,5 %84,7 %7,6 %9,3 %6,8 %8,4 %8,3 %8,5 سيدي بوزيد الشرقية

 4578 951 3628 %74,3 %63,6 %77,1 %14,5 %26,4 %11,4 %11,2 %10,0 %11,5 جلمة

 2591 620 1971 %83,7 %78,7 %85,2 %5,2 %7,2 %4,6 %11,2 %14,1 %10,2 سبالة اوالد عسكر

 5120 1272 3848 %80,6 %76,9 %81,8 %6,9 %12,2 %5,1 %12,5 %10,9 %13,1 بئر الحفي

 2906 458 2448 %78,2 %76,1 %78,6 %4,9 %9,2 %4,2 %16,9 %14,7 %17,3 سيدي علي بوعون 

 2649 692 1957 %82,5 %78,7 %83,8 %6,8 %9,0 %6,1 %10,6 %12,3 %10,1 منزل بوزيان

 1936 485 1451 %71,5 %64,7 %73,7 %10,8 %20,4 %7,7 %17,7 %14,8 %18,7 مكناس ي
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 2479 666 1814 %82,9 %78,0 %84,7 %8,3 %12,5 %6,8 %8,7 %9,5 %8,5 سوق الجديد

 3237 686 2551 %88,5 %84,6 %89,5 %6,3 %9,9 %5,3 %5,2 %5,5 %5,2 مزونة

 10403 2975 7428 %84,6 %82,8 %85,3 %7,5 %10,3 %6,4 %7,9 %6,9 %8,2 رقاب

 2355 511 1844 %82,8 %70,7 %86,1 %10,8 %24,2 %7,0 %6,5 %5,0 %6,8 اوالد حفوز 

 56346 15944 40402 %80,9 %77,4 %82,3 %8,0 %11,5 %6,5 %11,1 %11,1 %11,1 الوالية

 1037389 284564 752825 %64,7 %54,6 %68,5 %18,3 %26,7 %15,1 %17,0 %18,8 %16,4 الوطني

 

2  

 %21.2الذي يقضيه الرجال، حيث نّ   يتفاوت مع وقتا للتنقل إلى مكا  العمل، تستغرق نغلب النساء املشتغالت

من  نقللرجال الذين يمضو  نسبة ا وساعة. وتتفاوت نيضا دقيقة 12 بي من الرجال يقضو   %22.3من النساء مقابل 

على التوالي من  %22.2و %22.4لاللتحاق بمقرات عملهم النسب املسجلة ل ى النساء حيث بلغت نسبهم  دقيقة 12

 ، تباينت الفجوات بي  الجنسي  حسب امل ة الزمنية لتتجاوز وعلى مستوى املعتم يات مجموع الرجال والنساء املشتغلي .

 دق( لفائ ة الرجال. 21-12نقطة للم ة ) 41.1( بمعتم ية سي ي علي بن عو  لفائ ة النساء ودق 12-1نقطة للم ة ) 42.3
 

املدة الزمنية ( حسب سنة فما فوق  05لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 16-1رسم 

 4102سنة العمل املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر 

 

 4102 سنةحسب املدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة فما فوق(  05)املشتغلين : 22-1جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين دق 61-06 دق1-05

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال جموعامل نساء رجال املجموع نساء رجال

 24101 8035 16066 %0,8 %0,5 %1,0 %1,8 %1,0 %2,1 %39,6 %37,3 %40,8 %57,8 %61,1 %56,1 سيدي بوزيد الغربية

 14535 4143 10391 %1,1 %1,2 %1,1 %4,4 %2,4 %5,1 %50,5 %39,9 %54,8 %44,0 %56,5 %39,0 سيدي بوزيد الشرقية

 8744 1509 7235 %1,3 %0,5 %1,4 %3,1 %1,8 %3,3 %49,9 %45,3 %50,9 %45,7 %52,4 %44,3 جلمة

 4215 961 3254 %2,6 %1,1 %3,1 %4,5 %2,0 %5,2 %54,2 %50,6 %55,2 %38,7 %46,2 %36,4 سبالة اوالد عسكر

 10148 2180 7968 %2,8 %2,1 %3,0 %3,2 %2,5 %3,4 %52,0 %45,6 %53,7 %42,0 %49,8 %39,9 بئر الحفي

 5959 862 5097 %1,5 %0,7 %1,7 %5,1 %2,3 %5,5 %42,3 %25,1 %45,2 %51,1 %71,9 %47,6 سيدي علي بوعون 

 5377 1237 4140 %2,5 %1,5 %2,8 %3,7 %3,6 %3,8 %41,8 %36,2 %43,5 %52,0 %58,7 %50,0 منزل بوزيان

 5297 1232 4066 %1,1 %1,0 %1,1 %4,4 %2,9 %4,8 %45,1 %44,4 %45,4 %49,4 %51,7 %48,7 مكناس ي

 5231 1236 3995 %1,2 %1,0 %1,3 %3,0 %2,2 %3,3 %53,0 %52,7 %53,1 %42,8 %44,1 %42,4 سوق الجديد

 5725 1131 4594 %1,2 %0,4 %1,4 %3,6 %2,1 %3,9 %48,6 %43,4 %49,9 %46,7 %54,1 %44,8 مزونة

 18704 4570 14134 %1,5 %0,6 %1,8 %4,8 %1,5 %5,8 %44,9 %40,5 %46,3 %48,9 %57,4 %46,2 رقاب

 5043 1012 4031 %1,0 %0,7 %1,1 %8,4 %2,6 %9,8 %43,5 %42,4 %43,8 %47,1 %54,3 %45,3 اوالد حفوز 

 113078 28109 84970 %1,4 %0,9 %1,6 %3,8 %1,9 %4,4 %46,1 %40,8 %47,9 %48,7 %56,5 %46,2 الوالية

 3291691 920915 2370776 %0,7 %0,4 %0,8 %3,6 %2,8 %4,0 %50,6 %49,1 %51,1 %45,1 %47,7 %44,1 الوطني
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مــــــــــن مشــــــــــتغلي واليــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ  للتنقــــــــــل ملقــــــــــرات عملهــــــــــم دو  وجــــــــــود  %22.3مــــــــــن جهــــــــــة نخــــــــــرى، يترجــــــــــل 

رة ب رجـــــــة نقـــــــل، حيـــــــث تباينـــــــات بـــــــي  الجنســـــــي  فـــــــي هـــــــذا الطـــــــار علـــــــى الصـــــــعي  الجهـــــــوي. ويـــــــأتي اســـــــتعمال ســـــــيارات األجـــــــ

ـــــاهز  ــ ـــا ينــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــــ م عليهـ ــ مـــــــــن املشـــــــــتغلي ، مـــــــــع تســـــــــجيل تقـــــــــارب فـــــــــي اســـــــــتعمال هـــــــــذه الوســـــــــيلة مـــــــــن قبـــــــــل النســـــــــاء  %12.2يقـــ

ـــــتغالت ) ــ ـــل  %13.2املشـ ــ ــ ـــن قبـ ــ ــ ـــــتعمالها مـ ــ ـــل اسـ ــ ــ ــــــن( مقابـ فقــــــــط مــــــــن مجمــــــــوع الرجــــــــال املشــــــــتغلي  علــــــــى مســــــــتوى  %12.1مهــ

 الوالية. 

 

( حسب وسيلة النقل األساسية سنة فما فوق  05لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيوع االجتماعي فجوات الن: 17-1رسم 

 4102املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة 

 

 4102 سنةمن املسكن ملقر العمل  حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقلسنة فما فوق(  05)املشتغلين : 23-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 سيارة أجرة القطار أو املترو أو الحافلة الدراجة أو الدراجة النارية على األقدام

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %11,2 %10,9 %11,3 %2,7 %2,3 %3,0 %5,5 %3,0 %6,8 %59,8 %66,9 %56,2 سيدي بوزيد الغربية

 %23,2 %16,9 %25,7 %4,6 %3,5 %5,0 %4,7 %2,9 %5,5 %42,9 %46,7 %41,3 سيدي بوزيد الشرقية

 %12,7 %12,0 %12,9 %5,2 %5,1 %5,2 %5,4 %2,9 %6,0 %61,2 %65,3 %60,4 جلمة

 %15,8 %15,1 %16,0 %4,2 %4,6 %4,2 %9,0 %3,6 %10,6 %53,3 %57,1 %52,2 سبالة اوالد عسكر

 %14,7 %11,1 %15,7 %7,1 %6,2 %7,3 %6,6 %3,0 %7,6 %57,9 %65,8 %55,8 بئر الحفي

 %9,6 %5,4 %10,4 %6,2 %4,7 %6,4 %8,8 %4,2 %9,6 %56,9 %70,7 %54,6 سيدي علي بوعون 

 %16,7 %14,0 %17,5 %4,4 %3,9 %4,6 %6,1 %1,9 %7,4 %60,5 %68,6 %58,1 منزل بوزيان

كناس يم  60,8% 69,9% 62,9% 8,4% 2,7% 7,1% 5,6% 5,6% 5,6% 10,4% 10,6% 10,4% 

 %25,4 %22,9 %26,2 %5,2 %5,6 %5,1 %4,5 %3,2 %5,0 %51,3 %56,2 %49,8 سوق الجديد

 %17,3 %20,3 %16,6 %5,8 %5,6 %5,9 %6,5 %2,2 %7,6 %60,9 %66,1 %59,7 مزونة

 %12,7 %15,6 %11,7 %2,5 %3,2 %2,3 %10,1 %3,5 %12,3 %45,8 %56,2 %42,5 رقاب

 %13,3 %13,8 %13,2 %5,9 %6,5 %5,7 %7,7 %3,8 %8,6 %51,2 %60,9 %48,7 اوالد حفوز 

 %14,8 %13,7 %15,1 %4,4 %3,9 %4,6 %6,8 %3,1 %8,0 %54,3 %61,3 %52,0 الوالية

 %37,1 %17,0 %13,0 %14,2 %17,3 %13,0 %9,1 %2,1 %11,7 %37,8 %39,9 %37,1 الوطني
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 التوزيع النسبي

 املجموع
 ليس هناك تنقل بتاتا وسيلة نقل أخرى  سيارة خاصة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 24101 8035 16066 %3,5 %5,5 %2,6 %1,2 %0,9 %1,4 %16,0 %10,5 %18,7 سيدي بوزيد الغربية

بوزيد الشرقيةسيدي   15,4% 8,9% 13,6% 1,5% 0,3% 1,2% 5,5% 20,8% 9,9% 10391 4143 14535 

 8744 1509 7235 %6,4 %7,4 %6,1 %1,2 %1,2 %1,2 %7,9 %6,2 %8,3 جلمة

 4215 961 3254 %3,2 %2,3 %3,5 %2,0 %2,3 %1,9 %12,5 %15,1 %11,7 سبالة اوالد عسكر

 10148 2180 7968 %4,1 %7,8 %3,1 %1,3 %0,8 %1,4 %8,3 %5,3 %9,1 بئر الحفي

 5958 862 5096 %4,1 %6,0 %3,8 %2,2 %2,4 %2,2 %12,1 %6,6 %13,1 سيدي علي بوعون 

 5377 1237 4140 %3,2 %4,1 %2,9 %1,8 %2,3 %1,6 %7,3 %5,1 %7,9 منزل بوزيان

 5296 1231 4066 %4,6 %3,1 %5,1 %1,1 %0,7 %1,3 %8,2 %7,4 %8,4 مكناس ي

 5231 1236 3995 %3,3 %2,7 %3,5 %1,0 %0,6 %1,1 %9,2 %8,8 %9,3 سوق الجديد

 5725 1131 4594 %2,4 %3,5 %2,1 %1,0 %0,3 %1,2 %6,0 %2,0 %7,0 مزونة

 18702 4570 14132 %6,2 %8,4 %5,5 %1,5 %0,6 %1,8 %21,1 %12,5 %23,9 رقاب

 5042 1012 4030 %3,9 %3,7 %3,9 %2,1 %0,9 %2,4 %16,0 %10,4 %17,4 اوالد حفوز 

 113074 28108 84966 %5,1 %8,0 %4,1 %1,4 %0,9 %1,6 %13,3 %9,2 %14,6 الوالية

 3291596 920887 2370709 %3,3 %4,0 %3,0 %1,6 %1,3 %1,7 %19,9 %18,5 %20,5 الوطني
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11 

ُيبرز التوزيع الجغرافي للسكا  عن نقرب مستشفى محلي بمعتم يات والية سي ي بوزي  تباين فرص التمتع 

من سكا  معتم ية سي ي بوزي  على  %42.3بخ مات هذه املؤسسات نظرا لطول املسافة الفاصلة. ففي حي  يتمركز 

من سكا  بعض املعتم يات األخرى تفوق هذه املسافة  %22لم( عن نقرب مستشفى محلي، نكثر من ك 4مسافة ال تتجاوز )

( %22.3معتم ية سوق الج ي  ) ( و%22.4( ومعتم ية جلمة )%22.3كلم على غرار معتم ية سي ي بوزي  الشرقية ) 2الـ

والرجال جغرافيا بصفة شبه متساوية عن (. وبالنسبة للفوارق بي  الجنسي ، يتوزع النساء %23.4ومعتم ية الرقاب )

نقرب مستشفى محلي في كافة معتم يات والية سي ي بوزي  ولم تتجاوز الفجوات في نسب توزيعهم عبر مختلف املسافات 

 نقطة على نقص ى تق ير.  4.2

 

ي الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلجال حسب املسافة لنساء والر بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 1-2رسم 

 4102سنة 

 

  4102 سنةالسكان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي : 1-2جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 5-1 كلم1-4

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال موعاملج نساء رجال املجموع نساء رجال

 73226 36471 36755 %35,3 %35,4 %35,2 %26,4 %26,4 %26,3 %38,3 %38,2 %38,5 سيدي بوزيد الغربية

 49450 25159 24291 %76,9 %77,3 %76,5 %16,2 %15,8 %16,6 %6,9 %6,8 %6,9 سيدي بوزيد الشرقية

 40239 20265 19974 %68,2 %68,5 %67,8 %9,8 %9,5 %10,1 %22,1 %22,0 %22,1 جلمة

 20382 10363 10019 %65,5 %64,4 %66,7 %15,1 %15,9 %14,3 %19,4 %19,7 %19,0 سبالة اوالد عسكر

 38288 18876 19412 %61,1 %61,0 %61,2 %11,6 %11,5 %11,6 %27,3 %27,5 %27,2 بئر الحفي

 28214 14018 14196 %53,9 %53,8 %54,0 %9,5 %9,5 %9,6 %36,6 %36,7 %36,4 سيدي علي بوعون 

 25321 12621 12700 %59,2 %58,8 %59,6 %11,2 %11,6 %10,8 %29,6 %29,7 %29,6 منزل بوزيان

 23789 11765 12024 %25,3 %25,5 %25,1 %2,7 %2,8 %2,6 %72,0 %71,7 %72,3 مكناس ي

 21660 10806 10854 %68,9 %68,9 %68,9 %12,3 %12,2 %12,4 %18,8 %18,8 %18,7 سوق الجديد

 24766 12527 12239 %59,5 %58,8 %60,2 %8,0 %8,3 %7,6 %32,5 %32,9 %32,1 مزونة

 64998 32595 32403 %69,2 %69,2 %69,3 %9,5 %9,6 %9,3 %21,3 %21,3 %21,3 رقاب

 19579 9772 9807 %64,3 %64,0 %64,7 %14,9 %15,0 %14,8 %20,8 %21,1 %20,5 اوالد حفوز 

 429912 215238 214674 %58,5 %58,5 %58,5 %13,6 %13,7 %13,6 %27,9 %27,8 %27,9 الوالية

 10982364 5510167 5472197 %35,2 %35,3 %35,2 %23,1 %23,1 %23,2 %41,6 %41,7 %41,6 الوطني
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من مجموع  %22.2حوالي  كلم نو نكثر عن نقرب مستشفى محلي، مثلت 2بالنسبة للفئات املتواج ة على مسافة 

سكا  والية سي ي بوزي  ودو  وجود فوارق تذكر بي  الجنسي . في املقابل، ورغم تفاوت حجم هذه الفئة حسب 

نقطة  4.2املعتم يات بشكل كبير، لم تتع ى الفجوات في التوزيع النسبي لهذه الفئات حسب الشريحة العمرية ح ود الـ

 لنساء بي  مختلف املعتم يات.نمام تباين التق م بي  الرجال وا

 

كلم أو  6الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي )نسب النساء والرجال  بينفجوات النوع االجتماعي : 2-2رسم 

 4102حسب الفئة العمرية سنة أكثر( 

 

سنة  يةفئة العمر الكلم أو أكثر( حسب  6الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي ) السكان: نسبة 2-2جدول 

4102  

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 59-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %35,3 %35,4 %35,2 %39,7 %41,1 %38,4 %35,2 %35,2 %35,2 %33,9 %33,7 %34,0 سيدي بوزيد الغربية

 %76,9 %77,3 %76,5 %83,6 %84,5 %82,8 %76,6 %77,1 %75,9 %74,8 %74,3 %75,3 سيدي بوزيد الشرقية

 %68,2 %68,5 %67,8 %69,7 %69,9 %69,6 %68,5 %68,7 %68,2 %67,0 %67,6 %66,4 جلمة

 %65,5 %64,4 %66,7 %68,9 %68,3 %69,5 %64,9 %63,7 %66,2 %65,7 %64,5 %66,8 سبالة اوالد عسكر

 %61,1 %61,0 %61,2 %66,9 %68,2 %65,6 %61,1 %60,8 %61,3 %58,8 %58,2 %59,3 بئر الحفي

 %53,9 %53,8 %54,0 %57,7 %59,3 %56,2 %53,6 %53,4 %53,8 %53,1 %52,5 %53,7 سيدي علي بوعون 

 %59,2 %58,8 %59,6 %63,2 %62,7 %63,7 %58,5 %58,2 %58,7 %59,4 %58,5 %60,1 منزل بوزيان

 %25,3 %25,5 %25,1 %32,4 %33,0 %31,7 %24,6 %24,6 %24,7 %23,3 %24,0 %22,8 مكناس ي

 %68,9 %68,9 %68,9 %70,0 %70,8 %69,1 %68,9 %68,7 %69,1 %68,4 %68,6 %68,3 سوق الجديد

 %59,5 %58,8 %60,2 %63,2 %64,3 %62,2 %59,5 %58,9 %60,0 %58,3 %56,6 %59,9 مزونة

 %69,2 %69,2 %69,3 %75,6 %75,8 %75,5 %69,0 %68,8 %69,2 %67,2 %67,3 %67,1 رقاب

 %64,3 %64,0 %64,7 %68,5 %68,4 %68,6 %63,7 %63,3 %64,2 %63,3 %62,9 %63,6 اوالد حفوز 

 %58,5 %58,5 %58,5 %63,7 %64,4 %63,0 %58,0 %58,1 %58,0 %57,5 %57,2 %57,9 الوالية

 %35,2 %35,3 %35,2 %36,8 %36,5 %37,2 %34,4 %34,6 %34,3 %36,7 %36,6 %36,7 الوطني
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يرتفع مؤشر تكافؤ فرص التمتع بخ مات املستوصفات نو املراكز الصحية مقارنة باملستشفيات املحلية نظرا 

كلم(  4من سكا  والية سي ي بوزي  هم على مسافة ال تتجاوز ) %22.4كزها الجغرافي. حيث نج  نّ  حوالي ألع ادها وتمر 

 معتم يات فقط.  2من سكا   %21هذه النسبة  ز عن نقرب مستوصف نو مركز صحي، وتتجاو 

ب ر من جهة نخرى، تتكافؤ نسبيا فرص الوصول ألقرب مستوصف نو مركز صحي بي  الجنسي  من خالل تقا

نقطة بكامل معتم يات  1.2التوزيع الجغرافي لكليهما، إذ لم تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال حسب املسافات 

 والية سي ي بوزي .

 

ف أو قرب مستوصلنساء والرجال حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأبين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 3-2رسم 

 4102مركز صحي سنة 

 

  4102 سنة مستوصف أو مركز صحيالسكان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب : 3-2جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 5-1 كلم1-4

 املجموع نساء جالر  املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 73226 36471 36755 %15,3 %15,3 %15,3 %15,9 %15,9 %16,0 %68,8 %68,8 %68,8 سيدي بوزيد الغربية

 49450 25159 24291 %32,3 %33,0 %31,7 %28,3 %28,4 %28,3 %39,3 %38,7 %40,0 سيدي بوزيد الشرقية

 40239 20265 19974 %40,7 %40,7 %40,7 %24,3 %24,5 %24,1 %35,0 %34,8 %35,3 جلمة

 20382 10363 10019 %42,0 %41,6 %42,5 %26,3 %27,1 %25,5 %31,6 %31,3 %31,9 سبالة اوالد عسكر

 38288 18876 19412 %22,9 %22,8 %23,1 %22,8 %22,6 %22,9 %54,3 %54,6 %54,0 بئر الحفي

 28214 14018 14196 %30,7 %30,3 %31,1 %19,3 %19,2 %19,3 %50,0 %50,4 %49,6 سيدي علي بوعون 

 25321 12621 12700 %34,5 %34,0 %35,0 %19,3 %19,6 %19,0 %46,2 %46,4 %45,9 منزل بوزيان

 23789 11765 12024 %13,4 %13,3 %13,5 %5,6 %5,5 %5,6 %81,0 %81,2 %80,9 مكناس ي

 21660 10806 10854 %37,8 %37,6 %38,1 %27,5 %27,0 %27,9 %34,7 %35,4 %34,0 سوق الجديد

 24766 12527 12239 %37,3 %36,5 %38,1 %17,2 %17,2 %17,2 %45,5 %46,3 %44,7 مزونة

 64998 32595 32403 %37,2 %37,1 %37,3 %24,6 %24,8 %24,5 %38,2 %38,1 %38,3 رقاب

 19579 9772 9807 %28,9 %28,8 %29,1 %34,2 %33,8 %34,5 %36,9 %37,4 %36,4 اوالد حفوز 

 429912 215238 214674 %30,0 %29,9 %30,0 %21,9 %22,0 %21,8 %48,2 %48,1 %48,2 الوالية

 10982364 5510167 5472197 %9,4 %9,4 %9,4 %14,9 %14,9 %14,9 %75,7 %75,7 %75,7 الوطني
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ات في يفي املقابل، تسبب تشتت التوزيع السكاني، خاصة باألوساط الريفية، في تقلص حظو  بعض املعتم 

 %21.2كلم، على غرار معتم ية جلمة ) 2إلتحاق سكانها باملستوصفات واملراكز الصحية لتواج هم على مسافة تتجاوز 

 من السكا (.  %21.2من السكا ( ومعتم ية سبالة نوالد عسكر )

 

ز صحي مستوصف أو مركوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب الذين تفنسب النساء والرجال  بينفجوات النوع االجتماعي : 4-2رسم 

 4102حسب الفئة العمرية سنة كلم أو أكثر(  6)

 

فئة الكلم أو أكثر( حسب و  6السكان الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستوصف أو مركز صحي ): نسبة 4-2جدول 

  4102سنة  يةالعمر 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 59-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %15,3 %15,3 %15,3 %16,8 %17,4 %16,3 %15,2 %15,1 %15,2 %15,1 %15,0 %15,1 سيدي بوزيد الغربية

 %32,3 %33,0 %31,7 %36,7 %36,8 %36,6 %31,7 %32,7 %30,5 %32,0 %31,8 %32,2 سيدي بوزيد الشرقية

 %40,7 %40,7 %40,7 %40,8 %40,7 %40,9 %40,6 %40,7 %40,6 %40,7 %40,7 %40,7 جلمة

 %42,0 %41,6 %42,5 %42,3 %42,1 %42,4 %41,4 %40,7 %42,2 %43,4 %43,5 %43,2 سبالة اوالد عسكر

 %22,9 %22,8 %23,1 %23,2 %22,9 %23,6 %22,9 %23,0 %22,8 %22,8 %22,1 %23,4 بئر الحفي

 %30,7 %30,3 %31,1 %32,6 %33,2 %32,0 %30,2 %29,5 %30,9 %31,2 %31,2 %31,2 سيدي علي بوعون 

 %34,5 %34,0 %35,0 %33,0 %32,0 %34,0 %34,0 %33,8 %34,2 %36,4 %35,4 %37,3 منزل بوزيان

 %13,4 %13,3 %13,5 %17,7 %18,0 %17,4 %13,2 %12,8 %13,5 %11,5 %11,7 %11,3 مكناس ي

 %37,8 %37,6 %38,1 %39,5 %40,3 %38,7 %38,0 %37,4 %38,6 %36,6 %36,6 %36,6 سوق الجديد

 %37,3 %36,5 %38,1 %39,3 %39,3 %39,4 %37,3 %36,8 %37,9 %36,5 %34,7 %38,2 مزونة

 %37,2 %37,1 %37,3 %41,3 %41,3 %41,2 %37,0 %36,9 %37,1 %36,0 %35,9 %36,1 رقاب

 %28,9 %28,8 %29,1 %30,6 %30,8 %30,4 %28,8 %28,3 %29,2 %28,3 %28,7 %28,0 اوالد حفوز 

 %30,0 %29,9 %30,0 %32,2 %32,3 %32,0 %29,5 %29,5 %29,5 %30,1 %29,8 %30,3 الوالية

 %9,4 %9,4 %9,4 %10,4 %10,2 %10,6 %9,0 %9,1 %9,0 %9,8 %9,8 %9,9 الوطني

 

4  

( من نه اف 3"، اله ف )ضما  تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارفي إطار متابعة "

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر ( املتمثلة في "2-3التنمية املست امة، وتح ي ا الغاية )
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لى خ مات الرعاية الصحية األساسية الجي ة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات املالية، وإمكانية الحصول ع

على  %21.3، مقابل %22.1"، بلغت نسبة التغطية الصحية بوالية سي ي بوزي  الجّي ة والفعالة وامليسورة التكلفة

 املستوى الوطني. 

 

  4102جتماعي في نسب التغطية الصحية بين النساء والرجال سنة فجوات النوع اال : 1-2خارطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)بمعتم ية سي ي بوزي   %21.3ولم يتم رص  فوارق كبيرة بي  مختلف املعتم يات حيث انحصرت النسب بي  

ساء ة في صفوف الفتيات/النعلى نقص ى تق ير )بمعتم ية مزونة(. لكن، ترتفع التغطية الصحية خاص %22.2الغربية( و

في صفوف الفتيا /الرجال على املستوى  %23.1مقابل  %21.1، حيث تصل إلى ح ود اقتصادية واجتماعية اعتباراتع ة ل

نقطة لفائ ة الفتيات/النساء )بمعتم ية سي ي  11.2الجهوي. وترتفع الفجوة بي  الجنسي  على املستوى املحلي لتناهز 

 علي بوعو (.
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 11 4102التغطية الصحية حسب الفئة العمرية سنة : نسب 5-2جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 59-05 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %70,9 %74,2 %67,8 %75,8 %72,7 %78,9 %66,2 %71,4 %61,0 %81,4 %82,1 %80,7 سيدي بوزيد الغربية

 %73,3 %76,9 %69,7 %77,8 %75,0 %80,6 %69,1 %75,1 %62,6 %82,2 %82,8 %81,6 سيدي بوزيد الشرقية

 %76,5 %80,1 %72,8 %79,3 %78,3 %80,3 %72,6 %78,4 %66,6 %83,7 %84,8 %82,6 جلمة

 %78,2 %82,1 %74,2 %83,0 %82,9 %83,1 %74,1 %80,3 %67,2 %86,0 %86,5 %85,5 سبالة اوالد عسكر

 %75,7 %80,4 %71,2 %82,9 %82,5 %83,2 %71,3 %78,3 %64,3 %83,8 %84,9 %82,7 بئر الحفي

 %79,6 %85,0 %74,3 %87,2 %85,8 %88,6 %74,5 %83,1 %65,8 %89,1 %89,7 %88,5 سيدي علي بوعون 

 %84,3 %88,3 %80,3 %91,5 %91,2 %91,8 %81,0 %87,3 %74,3 %89,6 %89,7 %89,6 منزل بوزيان

 %86,3 %90,7 %82,0 %93,1 %92,5 %93,7 %82,8 %89,4 %76,3 %92,9 %93,5 %92,4 مكناس ي

 %85,0 %89,6 %80,5 %92,5 %92,5 %92,4 %80,8 %87,7 %73,8 %93,6 %93,8 %93,4 سوق الجديد

 %87,6 %91,0 %84,1 %90,7 %90,0 %91,4 %84,1 %89,6 %78,3 %94,1 %94,6 %93,7 مزونة

 %73,8 %78,8 %68,8 %81,6 %80,3 %82,9 %68,9 %76,7 %60,6 %82,1 %83,6 %80,7 رقاب

 %76,4 %79,8 %73,0 %80,4 %79,3 %81,5 %72,8 %78,4 %67,2 %84,3 %84,4 %84,2 اوالد حفوز 

 %77,1 %81,1 %73,0 %82,9 %81,6 %84,3 %72,8 %79,2 %66,1 %85,2 %86,0 %84,5 الوالية

 %81,3 %84,3 %78,4 %86,6 %85,0 %88,4 %77,8 %82,6 %72,9 %88,2 %88,6 %87,8 الوطني

 

سنة( والتق م املحرز بالفئة العمرية  12-1ونمام تقارب نسب التغطية الصحية بي  الجنسي  في صفوف األطفال )

ب التغطية الصحية في صفوف النساء املسنات نقطة بمعتم ية بئر الحفي(، تتراجع نس 12.1سنة( لفائ ة النساء ) 12-23)

سنة فما فوق( تقريبا بكامل معتم يات والية سي ي بوزي  على غرار املشه   21سنة فما فوق( مقارنة بالرجال املسني  ) 21)

 نقطة لفائ ة الرجال( مقابل تقلصها 2.4الوطني، حيث بلغت الفجوة بي  الجنسي  ذروتها بمعتم ية سي ي علي بوعو  )

 نقطة لفائ ة الرجال(.    1.4بمعتم ية سبالة نوالد عسكر )

 

 4102نسب التغطية الصحية بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-2رسم 

صناديق لصحية عن طريق الوبينت املعطيات الجهوية ننه وفي حي  يرتفع توزيع الرجال املتمتعي  بالتغطية ا

من مجموع النساء(،  %13.2مقارنة بالنساء )من مجموع الرجال(  %22.2) واألنظمة األخرى  االجتماعية التي ينتمو  لها

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة4-2-3مؤشر ) 11 
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نقطة فارق عن  32.3من مجموع النساء(، ني بحوالي  %21.4نج  نّ  نغلب النساء يتمتعن بالتغطية الصحية كأولي حق )

 حي  من ننواع التغطية الصحية الذي يفوق فيه التوزيع النسبي للنساء ما هو عليه ل ى الرجال. الرجال، وهو النوع الو 

نقطة، على  21بكامل معتم يات والية سي ي بوزي ، حيث تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال الـويتكرر هذا املشه  

 صحية كأولي حق وذلك لفائ ة النساء. نقطة( بالنسبة للتغطية ال 21.2غرار معتم ية سي ي علي بوعو  )

 

 4102لنساء والرجال حسب نوعية التغطية الصحية سنة بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 6-2رسم 

 

 4102السكان حسب نوعية التغطية الصحية سنة : 6-2جدول 

 

ديق عن طريق الصنا

 االجتماعية
 دفتر عالج مجاني كأولي الحق

دفتر عالج بالتعريفة 

 املنخفضة

ال ينتفع بالتغطية 

 الصحية
 املجموع أخرى 
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 73226 36471 36755 %1,2 %1,0 %1,4 %29,1 %25,8 %32,2 %4,8 %2,5 %7,0 %3,5 %3,6 %3,3 %37,0 %51,6 %22,5 %24,6 %15,5 %33,6 سيدي بوزيد الغربية

 49450 25159 24291 %0,2 %0,2 %0,3 %26,7 %23,1 %30,3 %5,8 %3,1 %8,7 %4,8 %4,5 %5,0 %41,8 %58,5 %24,5 %20,7 %10,6 %31,2 سيدي بوزيد الشرقية

 40239 20265 19974 %0,3 %0,3 %0,4 %23,5 %19,9 %27,2 %7,5 %3,8 %11,3 %4,7 %4,7 %4,7 %46,7 %62,5 %30,6 %17,2 %8,7 %25,8 جلمة

 20382 10363 10019 %0,6 %0,5 %0,6 %21,8 %17,9 %25,8 %13,9 %6,1 %21,9 %4,9 %4,9 %4,9 %44,7 %62,6 %26,2 %14,2 %8,0 %20,5 سبالة اوالد عسكر

 38288 18876 19412 %0,5 %0,4 %0,6 %24,3 %19,6 %28,8 %7,4 %3,7 %11,1 %5,6 %5,6 %5,5 %43,4 %61,2 %26,2 %18,8 %9,5 %27,8 بئر الحفي

 28214 14018 14196 %0,3 %0,3 %0,4 %20,4 %15,0 %25,7 %8,8 %3,1 %14,4 %6,2 %6,1 %6,3 %47,7 %68,1 %27,6 %16,5 %7,4 %25,6 سيدي علي بوعون 

 25321 12621 12700 %0,5 %0,4 %0,5 %15,7 %11,7 %19,7 %9,2 %2,7 %15,7 %6,0 %4,9 %7,2 %52,9 %72,4 %33,4 %15,7 %7,9 %23,5 منزل بوزيان

 23789 11765 12024 %1,3 %1,3 %1,3 %13,7 %9,3 %18,0 %8,8 %4,7 %12,9 %8,9 %8,1 %9,8 %45,4 %63,8 %27,3 %21,8 %12,8 %30,7 مكناس ي

 21660 10806 10854 %0,5 %0,3 %0,7 %15,0 %10,4 %19,5 %12,4 %6,4 %18,3 %7,2 %7,1 %7,4 %48,0 %66,5 %29,6 %16,9 %9,3 %24,5 سوق الجديد

 24766 12527 12239 %0,5 %0,4 %0,6 %12,4 %9,0 %15,9 %13,6 %6,8 %20,6 %5,9 %5,7 %6,1 %52,6 %69,5 %35,2 %15,0 %8,7 %21,5 مزونة

 64998 32595 32403 %0,3 %0,3 %0,3 %26,2 %21,2 %31,2 %6,6 %3,2 %10,0 %4,3 %4,1 %4,5 %43,6 %61,2 %25,9 %19,0 %10,0 %28,0 رقاب

 19579 9772 9807 %0,4 %0,2 %0,5 %23,6 %20,2 %27,0 %10,8 %6,7 %14,9 %5,8 %5,8 %5,8 %40,1 %56,4 %24,0 %19,3 %10,8 %27,8 اوالد حفوز 

 429912 215238 214674 %0,6 %0,5 %0,7 %22,9 %18,9 %27,0 %8,0 %3,9 %12,1 %5,2 %5,0 %5,4 %44,1 %61,2 %26,9 %19,2 %10,5 %27,9 الوالية

 10982476 5510228 5472248 %0,8 %0,7 %0,9 %18,7 %15,7 %21,6 %6,7 %4,6 %8,8 %3,6 %3,8 %3,5 %36,3 %51,5 %21,0 %33,9 %23,7 %44,1 الوطني
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1 

حوالي  4112-4113بلغ ع د الواف ين على معتم يات والية سي ي بوزي  من باقي الواليات خالل الخماسية 

امرنة وذلك الرتفاع ع د  2324الل منهم من النساء من خ %24.4نلف نسمة،  4.2آلف واف ، بمع ل سنوي يق ر بـ14

النساء التي تتبع الرجال إما عن طريق املصاحبة باعتباره رئيسا لألسرة عن  انتقاله إلى معتم ية نخرى من نجل العمل، 

وإما عن طريق الزواج واالنتقال إلى مقر سكنى الزوج. كما بلغ ع د املغادرين معتم يات والية سي ي بوزي  خالل نفس 

 .امرنة 11122منهم من النساء من خالل  %21.1نلف نسمة،  2.1نلف نسمة، بمع ل سنوي يق ر بـ 41.1ة حوالي الخماسي
 

 4102-4119خالل صافي الهجرة الداخلية : 1-5رسم 

 

 4102-4119خالل جرة الداخلية بين املعتمديات اله: 1-5جدول 

 
 صافي الهجرة املغادرون افدون الو 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 5667- 2695- 2972- 9152 4495 4657 3485 1800 1685 سيدي بوزيد الغربية

 196 164 32 2000 983 1017 2196 1147 1049 سيدي بوزيد الشرقية

 629- 310- 319- 1187 593 594 558 283 275 جلمة

 169 85 84 386 217 169 555 302 253 سبالة اوالد عسكر

 141 50 91 718 378 340 859 428 431 بئر الحفي

 184- 71- 113- 622 309 313 438 238 200 سيدي علي بوعون 

 226- 126- 100- 694 359 335 468 233 235 منزل بوزيان

 398- 208- 190- 1104 571 533 706 363 343 مكناس ي

ق الجديدسو   101 132 233 291 413 704 -190 -281 -471 

 403- 147- 256- 942 458 484 539 311 228 مزونة

 99 86 13 1671 828 843 1770 914 856 رقاب

 459- 213- 246- 875 444 431 416 231 185 اوالد حفوز 

 7832- 3666- 4166- 20055 10048 10007 12223 6382 5841 الوالية

 0 0 0 688277 356111 332166 688277 356111 332166 الوطني
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ـــــبة  ــ ـــــ يات بنســ ــ ـــي  املعتمــ ــ ــ ـــــال بــ ــ ـــــرة الرجـــ ــ ـــــ ي لهجــ ــ ـــبب الرئيســ ــ ــ ـــل الســ ــ ــ ـــــى العمــ ــ ـــل %32.2ويبقــ ــ ــ ـــــبة  %12.2، مقابــ ــ بالنســـ

ـــاحبة %32.2للنســــــــــاء. فـــــــــــي املقابـــــــــــل، مثـــــــــــل الـــــــــــزواج الســـــــــــبب الرئيســـــــــــ ي لهجـــــــــــرة النســـــــــــاء بـــــــــــي  املعتمـــــــــــ يات بنســـــــــــبة  ــ ــ ــ ، فمصــ

ـــــبة  ــ ـــــة بنســـ ــ ي اســــــــــتمرارية نوعــــــــــا مــــــــــا للعــــــــــادات التــــــــــي تفــــــــــرض تنقــــــــــل املــــــــــرنة عنــــــــــ  زواجهــــــــــا مــــــــــن مقــــــــــر وذلــــــــــك فــــــــــ %43.2العائلـــ

 سكناها إلى مقر سكنى الزوج.

 

 4102-4119خالل الداخلية  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة توزيع : 2-5جدول 

 
 العمل

اقتناء مسكن وتحسين 

 سكنظروف ال
 أسباب أخرى  الدراسة مصاحبة األسرة الزواج

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %1,5 %1,5 %1,5 %12,0 %9,3 %14,5 %22,9 %29,3 %16,7 %25,9 %34,5 %17,7 %8,2 %5,9 %10,3 %29,6 %19,5 %39,2 سيدي بوزيد الغربية

 %2,0 %2,0 %1,9 %9,3 %6,3 %12,1 %26,6 %32,8 %20,6 %29,1 %35,5 %22,9 %9,3 %7,3 %11,1 %23,9 %16,1 %31,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %2,2 %2,2 %2,2 %8,3 %3,7 %13,0 %18,3 %21,4 %15,2 %30,4 %43,5 %17,3 %8,3 %8,4 %8,1 %32,5 %20,7 %44,3 جلمة

الد عسكرسبالة او   28,4% 12,0% 19,2% 13,0% 12,9% 13,0% 18,3% 31,8% 25,9% 25,4% 29,5% 27,7% 12,4% 11,1% 11,7% 2,4% 2,8% 2,6% 

 %1,9 %1,3 %2,6 %7,0 %2,6 %11,8 %24,2 %32,5 %15,0 %35,7 %45,0 %25,3 %6,3 %5,3 %7,4 %24,9 %13,2 %37,9 بئر الحفي

 %1,9 %2,3 %1,6 %6,1 %4,2 %8,0 %24,0 %28,5 %19,5 %33,8 %49,2 %18,5 %7,9 %5,2 %10,5 %26,4 %10,7 %41,9 سيدي علي بوعون 

 %1,2 %1,1 %1,2 %12,7 %9,5 %16,1 %20,6 %25,3 %15,5 %30,5 %37,6 %23,0 %6,2 %5,0 %7,5 %28,8 %21,4 %36,7 منزل بوزيان

 %4,3 %4,4 %4,1 %9,7 %8,1 %11,4 %24,8 %31,5 %17,6 %24,5 %33,3 %15,2 %8,8 %6,8 %10,9 %27,9 %15,9 %40,7 مكناس ي

 %2,7 %3,1 %2,1 %5,3 %4,6 %6,2 %22,7 %24,9 %19,6 %36,4 %43,8 %25,8 %8,4 %5,1 %13,1 %24,6 %18,4 %33,3 سوق الجديد

 %1,1 %0,9 %1,2 %7,3 %7,0 %7,6 %25,9 %32,1 %20,0 %26,9 %37,3 %16,9 %9,3 %6,1 %12,4 %29,5 %16,6 %41,7 مزونة

 %1,9 %1,4 %2,4 %11,4 %9,1 %13,6 %23,6 %29,2 %18,1 %26,0 %33,6 %18,6 %4,2 %3,7 %4,6 %32,9 %22,9 %42,6 رقاب

 %3,5 %2,5 %4,6 %4,8 %4,3 %5,3 %28,9 %35,1 %22,5 %28,5 %34,0 %22,7 %9,6 %8,6 %10,7 %24,7 %15,5 %34,1 اوالد حفوز 

 %1,9 %1,9 %2,0 %10,2 %7,7 %12,7 %23,6 %29,4 %17,8 %27,7 %36,4 %19,0 %8,1 %6,2 %9,9 %28,5 %18,4 %38,6 الوالية

 %3,2 %3,1 %3,4 %5,9 %5,2 %6,6 %29,1 %35,5 %22,2 %25,5 %30,8 %19,9 %19,1 %14,7 %23,8 %17,2 %10,8 %24,0 الوطني

 

4  

ـــرة ) ــ ــ ـــــية األخيــ ــ ـــــجلت الخماســ ــ ا فـــــــــي عـــــــــ د الرجـــــــــال الوافـــــــــ ين مـــــــــن الخـــــــــارج مقارنـــــــــة بعـــــــــ د ( ارتفاعـــــــــ4112-4113ســ

ـــة  122النســـــــاء نــــــــاهز الفــــــــارق  ــ ـــة قرابـــ ــ ــــى الواليـــ ــ ــــ فق علــ ــ ـــث تــ ــ ـــــردا، حيـــ ـــــرنة.  412رجــــــــال و 214فـــ ــــ د امـــ ــ ـــل عــ ــ ـــا مثـــ ــ  املغــــــــادرينكمـــ

 فقط كا  ع د املغادرات. 122مقابل  1224الرجال إلى الخارج خالل نفس الخماسية قرابة 

 

 4102-4119صافي الهجرة الخارجية خالل : 2-5رسم 
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 4102-4119خالل الهجرة الخارجية : 3-5جدول 

 
 صافي الهجرة املغادرون إلى الخارج الوافدون من الخارج

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 84- 26 110- 280 52 228 196 78 118 سيدي بوزيد الغربية

 149- 0 149- 188 14 174 39 14 25 سيدي بوزيد الشرقية

 162- 0 162- 202 10 192 40 10 30 جلمة

 283- 5 288- 355 16 339 72 21 51 سبالة اوالد عسكر

 21- 28 49- 106 10 96 85 38 47 بئر الحفي

 4- 5 9- 38 5 33 34 10 24 سيدي علي بوعون 

 9- 4- 5- 15 4 11 6 0 6 منزل بوزيان

 51- 7- 44- 71 13 58 20 6 14 مكناس ي

 41- 1- 40- 47 2 45 6 1 5 سوق الجديد

 52- 4 56- 73 5 68 21 9 12 مزونة

 116- 1 117- 170 13 157 54 14 40 رقاب

 48- 7- 41- 94 23 71 46 16 30 اوالد حفوز 

 1020- 50 1070- 1639 167 1472 619 217 402 الوالية

 22281- 7956 30237- 65924 10972 54952 43643 18928 24715 الوطني

 

ومن خالل دراسة نسباب الهجرة للخارج، نالحظ ن  العمل والزواج هما السببا  الرئيسيا  ملغادرة املرنة بوالية 

 %23.1لرجال على التوالي، في حي  بلغت هذه النسب لهذه األسباب في صفوف ا %44.2و %22.3سي ي بوزي  من خالل 

 من مجموع الرجال املهاجرين. %1.3و

 

 4102-4119الخارجية خالل  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة : توزيع 4-5جدول 

 
 العمل

اقتناء مسكن وتحسين 

 ظروف السكن
 أسباب أخرى  الدراسة مصاحبة األسرة الزواج

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %0,4 %0,0 %0,4 %26,1 %28,8 %25,4 %0,4 %0,0 %0,4 %4,3 %17,3 %1,3 %0,0 %0,0 %0,0 %68,9 %53,8 %72,4 سيدي بوزيد الغربية

 %0,0 %0,0 %0,0 %5,3 %7,1 %5,2 %0,5 %7,1 %0,0 %3,2 %28,6 %1,1 %0,0 %0,0 %0,0 %91,0 %57,1 %93,7 سيدي بوزيد الشرقية

 %0,5 %0,0 %0,5 %8,9 %20,0 %8,3 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,0 %0,0 %1,0 %89,6 %80,0 %90,1 جلمة

 %1,4 %0,0 %1,5 %2,8 %0,0 %2,9 %0,3 %6,3 %0,0 %2,0 %31,3 %0,6 %0,0 %0,0 %0,0 %93,5 %62,5 %95,0 سبالة اوالد عسكر

 %0,9 %10,0 %0,0 %5,7 %0,0 %6,3 %0,0 %0,0 %0,0 %3,8 %30,0 %1,0 %0,0 %0,0 %0,0 %89,6 %60,0 %92,7 بئر الحفي

 %0,0 %0,0 %0,0 %2,5 %0,0 %2,9 %0,0 %0,0 %0,0 %7,5 %20,0 %5,7 %0,0 %0,0 %0,0 %90,0 %80,0 %91,4 سيدي علي بوعون 

بوزيان منزل   81,8% 100,0% 86,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

 %0,0 %0,0 %0,0 %11,3 %23,1 %8,6 %0,0 %0,0 %0,0 %2,8 %15,4 %0,0 %4,2 %0,0 %5,2 %81,7 %61,5 %86,2 مكناس ي

 %0,0 %0,0 %0,0 %4,3 %0,0 %4,4 %0,0 %0,0 %0,0 %4,3 %50,0 %2,2 %0,0 %0,0 %0,0 %91,5 %50,0 %93,3 سوق الجديد

 %0,0 %0,0 %0,0 %8,2 %40,0 %5,9 %0,0 %0,0 %0,0 %1,4 %20,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %90,4 %40,0 %94,1 مزونة

 %1,8 %7,7 %1,3 %5,9 %15,4 %5,1 %0,0 %0,0 %0,0 %6,5 %38,5 %3,8 %0,6 %0,0 %0,6 %85,3 %38,5 %89,2 رقاب

 %2,1 %4,3 %1,4 %3,2 %4,3 %2,8 %2,1 %8,7 %0,0 %9,6 %30,4 %2,8 %2,1 %4,3 %1,4 %80,9 %47,8 %91,5 اوالد حفوز 

 %0,8 %1,8 %0,7 %9,1 %15,6 %8,3 %0,3 %2,4 %0,1 %3,5 %22,8 %1,3 %0,5 %0,6 %0,5 %85,9 %56,9 %89,1 الوالية

 %1,2 %2,0 %1,0 %14,2 %24,7 %12,1 %1,1 %4,1 %0,4 %9,7 %36,4 %4,3 %0,5 %0,4 %0,5 %73,4 %32,3 %81,6 الوطني
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، بلغ ع د األشخاص ذوي الصعوبات بوالية سي ي 4112حسب نتائج التع اد العام للسكا  والسكنى لسنة 

منهم من الفتيات/النساء.  واستأثرت معتم ية سي ي بوزي  الغربية ومعتم ية  %22.2نلف شخصا،  11.3ي بوزي  حوال

منهم بمعتم ية  %3.1على التوالي من مجموع ذوي الصعوبات، في حي  تمركزت  %12.1و %14.1سي ي بوزي  الشرقية بـ

بمعتم ية نوالد حفوز(، دو  وجود فوارق  %2.2إلى )تصل  %4.2سوق الج ي . في املقابل، ناهزت نسبة معاناة الصعوبات 

تذكر بي  الجنسي  على املستوى الجهوي. وتبق ى الفجوات بي  الجنسي  في نسب معاناة الصعوبات بكامل معتم يات والية 

نقطة على نقص ى تق ير من  1.1سي ي بوزي  دو  داللة تذكر لن رة انتشار الصعوبات وصغر حجم الفجوات )ال تتع ى 

 خالل معتم ية املكناس ي(. 

 

  4102سنة بين النساء والرجال فجوات النوع االجتماعي في نسب معاناة الصعوبات : 1-6خارطة 
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هذا وترتفع نسب معاناة الصعوبات لكلى الجنسي  على ح  السواء بالتق م في السن. وتبرز هذه الظاهرة خاصة 

نقطة  4.3حيث تفوق نسب املعاناة في صفوفهم ما تّم رص ه ل ى النساء )وصلت الفوارق إلى ح ود في صفوف املسني ، 

بمعتم ية نوالد حفوز(. في املقابل، تكاد ال توج  فوارق تذكر بي  الجنسي  ببقية الفئات العمرية في نسب معاناة 

 الصعوبات.    

 

 4102سنة لنساء والرجال ابين في نسب معاناة الصعوبات جتماعي فجوات النوع اال : 1-6رسم 

 4102نسبة معاناة الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة : 1-6جدول 

 
سنة 1-02 سنة 05-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %1,7 %1,5 %1,9 %6,8 %6,5 %7,1 %1,6 %1,3 %1,8 %1,1 %0,9 %1,2 %0,6 %0,5 %0,7 سيدي بوزيد الغربية

 %3,0 %2,8 %3,1 %9,3 %9,2 %9,4 %2,8 %2,4 %3,2 %2,0 %1,8 %2,2 %1,2 %1,2 %1,2 سيدي بوزيد الشرقية

 %2,4 %2,2 %2,7 %9,0 %8,9 %9,1 %2,4 %2,0 %2,8 %1,6 %1,4 %1,9 %0,8 %0,6 %0,9 جلمة

 %2,9 %2,7 %3,1 %12,8 %13,6 %11,9 %2,7 %2,1 %3,4 %1,6 %1,3 %1,9 %0,8 %0,5 %1,0 سبالة اوالد عسكر

 %2,1 %1,7 %2,4 %9,0 %7,8 %10,3 %2,0 %1,6 %2,4 %1,0 %0,7 %1,3 %0,6 %0,4 %0,7 بئر الحفي

 %1,4 %1,2 %1,7 %5,6 %4,8 %6,3 %1,6 %1,3 %2,0 %0,7 %0,4 %1,0 %0,3 %0,4 %0,3 سيدي علي بوعون 

 %4,2 %3,8 %4,6 %17,3 %16,5 %18,0 %4,1 %3,6 %4,7 %1,9 %1,9 %2,0 %1,3 %0,7 %1,8 منزل بوزيان

 %4,1 %3,5 %4,6 %12,4 %12,0 %12,9 %4,3 %3,3 %5,5 %2,1 %1,7 %2,4 %1,1 %0,8 %1,3 مكناس ي

 %1,4 %1,2 %1,6 %5,2 %4,1 %6,3 %1,4 %1,3 %1,5 %0,7 %0,8 %0,6 %0,4 %0,1 %0,6 سوق الجديد

 %2,3 %2,0 %2,7 %8,6 %7,8 %9,3 %2,7 %2,3 %3,1 %1,3 %1,0 %1,6 %0,7 %0,5 %0,9 مزونة

 %1,6 %1,5 %1,8 %6,3 %6,0 %6,5 %1,5 %1,3 %1,7 %1,0 %0,8 %1,3 %0,5 %0,6 %0,4 رقاب

 %4,6 %4,1 %5,0 %14,1 %12,7 %15,6 %4,4 %3,7 %5,3 %2,4 %2,5 %2,2 %1,1 %0,8 %1,3 اوالد حفوز 

 %2,4 %2,1 %2,7 %9,0 %8,6 %9,5 %2,4 %2,0 %2,8 %1,4 %1,2 %1,6 %0,7 %0,6 %0,8 الوالية

 %2,2 %2,2 %2,2 %8,1 %8,5 %7,6 %2,0 %1,9 %2,2 %1,2 %1,1 %1,4 %0,7 %0,7 %0,8 الوطني

 

11 

لف توزيع ذوي الصعوبات بي  الجنسي  حسب الفئات العمرية من معتم ية إلى نخرى، رغم ن  املشه  العام يخت

نقطة على املستوى الجهوي، وتتضاعف  2.2يبرز تق م نسبة ذوي الصعوبات من املسنات مقارنة باملسني  من الرجال بـ

في املقابل،  .على التوالي نقطة 11.3نقطة و 12.2بلغ سبالة نوالد عسكر واملكناس ي نين ت يهذه الفجوة خاصة بمعتم يت

فاقت نسبة ذوي الصعوبات في صفوف بقية الفئات العمرية ل ى الفتيا /الرجال ما هو عليه ل ى الفتيات/النساء على 

تم ية نقاط على غرار مع 2مع تباين الفجوة بي  الجنسي  لتتجاوز الـ، مستوى والية سي ي بوزي  وعلى نغلب معتم ياتها
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نقطة لصالح الرجال ومعتم ية سبالة نوالد عسكر بالفئة العمرية  2.3سنة( بفارق  12-1سوق الج ي  بالفئة العمرية )

 .      نقطة لصالح الرجال 2.1سنة( نين بلغت الفجوة  31-23)

 

 4102حسب الفئة العمرية سنة  ذوي الصعوباتالرجال لنساء و التوزيع النسبي بين ا فيفجوات النوع االجتماعي : 2-6رسم 

 

 4102ذوي الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة  :2-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-02 سنة 05-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 1236 538 698 %37,7 %40,5 %35,5 %35,9 %34,5 %37,0 %16,9 %16,0 %17,6 %9,5 %9,0 %9,9 سيدي بوزيد الغربية

 1459 694 764 %36,2 %37,7 %34,9 %36,4 %34,8 %37,8 %17,4 %17,1 %17,6 %10,1 %10,4 %9,8 سيدي بوزيد الشرقية

 969 438 531 %38,6 %42,6 %35,4 %33,3 %32,1 %34,2 %18,8 %17,5 %19,9 %9,3 %7,8 %10,5 جلمة

 595 280 315 %45,3 %53,1 %38,4 %31,8 %27,5 %35,6 %15,8 %14,4 %17,1 %7,0 %4,9 %8,9 سبالة اوالد عسكر

 795 320 476 %45,2 %47,9 %43,4 %34,5 %34,6 %34,4 %13,4 %11,1 %14,9 %6,9 %6,4 %7,3 بئر الحفي

 403 164 239 %39,6 %40,9 %38,7 %40,8 %40,8 %40,8 %13,6 %10,1 %16,0 %6,0 %8,2 %4,6 سيدي علي بوعون 

 1067 480 587 %44,5 %46,6 %42,8 %35,2 %35,3 %35,1 %12,7 %13,8 %11,8 %7,6 %4,3 %10,3 منزل بوزيان

 966 410 556 %38,4 %44,3 %34,0 %42,8 %39,0 %45,6 %13,3 %12,0 %14,3 %5,5 %4,7 %6,2 مكناس ي

 306 135 171 %43,4 %40,4 %45,8 %35,7 %38,8 %33,2 %14,6 %18,5 %11,5 %6,3 %2,2 %9,5 سوق الجديد

 576 246 330 %36,9 %38,4 %35,8 %38,5 %39,5 %37,7 %16,0 %14,7 %16,9 %8,7 %7,4 %9,6 مزونة

 1070 491 579 %41,6 %42,6 %40,9 %33,8 %32,9 %34,6 %16,2 %14,3 %17,8 %8,3 %10,2 %6,8 رقاب

 898 403 495 %44,7 %46,1 %43,5 %37,5 %35,1 %39,4 %12,8 %14,6 %11,4 %5,0 %4,1 %5,7 اوالد حفوز 

 10339 4599 5740 %40,6 %43,2 %38,5 %36,2 %34,9 %37,2 %15,4 %14,8 %15,8 %7,9 %7,2 %8,4 الوالية

 241240 119160 122080 %41,7 %45,6 %37,9 %36,2 %34,2 %38,1 %14,1 %12,8 %15,3 %8,0 %7,3 %8,7 الوطني

 

14  

وبي   ال تتجاوز الفجوات بينهنمن خالل التوزيع النسبي للفتيات/النساء ذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبة، 

، تختلف تركيبة ذوي الصعوبات بي  الجنسي  في املقابل .على املستوى الجهوي نقطة  2.3التوزيع النسبي للفتيا /الرجال 
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من معتم ية إلى نخرى.  وبرزت نهم الفجوات بمعتم ية سبالة نوالد عسكر وبالتح ي  ل ى ذوي  حسب درجة الصعوبة

نقطة، في حي   2.2الصعوبات الذين يعانو  من العجز التام، حيث فاقت نسبة الفتيات/النساء نسبة الفتيا /الرجال بــ

 نقطة.  2.2لصورة بنفس املعتم ية نين تق م الفتيا /الرجال من ذوي صعوبات كبيرة على الفتيات/النساء بــانعكست ا

بالنسبة لذوي بعض الصعوبات، عرفت معتم ية سي ي بوزي  الغربية نعلى الفجوات في الص د، حيث عرفت 

 نقطة.  2.2لصعوبات من خالل تق ما في صفوف الفتيات/النساء مقارنة بالوضع ل ى الفتيا /الرجال ذوي ا

 

 4102سنة  ل ذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبةلنساء والرجابين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 3-6رسم 

 

 4102 سنةذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبة : 3-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 جموعامل
 عجز تام صعوبات كبيرة بعض الصعوبات

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 1236 538 698 %23,9 %24,2 %23,6 %42,5 %42,3 %42,7 %33,6 %33,5 %33,8 سيدي بوزيد الغربية

 1459 694 764 %20,5 %18,0 %22,8 %36,0 %35,6 %36,3 %43,5 %46,4 %40,8 سيدي بوزيد الشرقية

 969 438 531 %18,4 %17,7 %18,9 %44,0 %44,6 %43,4 %37,7 %37,7 %37,7 جلمة

 595 280 315 %15,6 %18,1 %13,3 %44,4 %40,3 %48,1 %40,0 %41,6 %38,6 سبالة اوالد عسكر

 795 320 476 %23,7 %23,1 %24,0 %54,4 %56,2 %53,2 %21,9 %20,6 %22,8 بئر الحفي

 403 164 239 %29,8 %32,4 %28,0 %36,9 %33,0 %39,6 %33,3 %34,6 %32,4 سيدي علي بوعون 

 1067 480 587 %18,2 %17,8 %18,5 %49,0 %47,8 %50,0 %32,9 %34,4 %31,6 منزل بوزيان

 966 410 556 %12,3 %11,0 %13,2 %35,0 %34,6 %35,3 %52,7 %54,4 %51,5 مكناس ي

يدسوق الجد  39,5% 43,1% 41,1% 38,6% 35,2% 37,1% 21,9% 21,7% 21,8% 171 135 306 

 576 246 330 %19,7 %18,4 %20,7 %49,3 %49,2 %49,4 %30,9 %32,4 %29,9 مزونة

 1070 491 579 %19,8 %21,9 %17,9 %39,7 %37,7 %41,4 %40,5 %40,4 %40,7 رقاب

 898 403 495 %19,1 %16,7 %21,0 %49,3 %50,6 %48,2 %31,6 %32,6 %30,8 اوالد حفوز 

 10339 4599 5740 %19,8 %19,4 %20,2 %43,0 %42,3 %43,6 %37,2 %38,3 %36,3 الوالية

 241240 119160 122080 %18,4 %17,1 %19,8 %37,2 %36,6 %37,9 %44,3 %46,4 %42,3 الوطني
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في صفوف  %22.1) %24.3ذوي العاقات املتع دة حيث بلغت تميزت معتم ية سبالة نوالد عسكر بارتفاع نسب 

 في صفوف النساء(.   %32.2) %32.1النساء(. وشه ت معتم ية املكناس ي انتشار العاقة البصرية من خالل 

في املقابل، تباين التوزيع النسبي لذوي الصعوبات في صفوف النساء والرجال حسب نوع العاقة بي  معتم يات 

نقطة. وعرفت نسب حاملي العاقة البصرية عموما ارتفاعا  11بوزي  دو  ن  تتجاوز الفجوة بي  الجنسي  الـ والية سي ي
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نقطة في الص د بكل من معتم ية نوالد حفوز  2.2نقطة و 2.2في صفوف النساء مقارنة بالرجال حيث ناهزت الفجوة 

ي  في نسب العاقة املتع دة، حيث انتشر هذا النوع من ومعتم ية جلمة على التوالي. كما برزت بعض الفوارق بي  الجنس

العاقة نكثر في صفوف الفتيات/النساء مقارنة بالفتيا /الرجال بكل من معتم ية بئر الحفي ومعتم ية املكناس ي نين 

 نقطة على التوالي.  2.2نقطة و 3.2ناهزت الفجوة بي  الجنسي  

الفتيا /الرجال مقارنة بالفتيات/النساءخاصة بمعتم ية مزونة في املقابل، ارتفعت نسب صعوبات الحركة ل ى 

 نقطة(.   3.2نقطة( ومعتم ية سي ي بوزي  الشرقية ) 2.2)

 

 4102سنة  نوع اإلعاقةلنساء والرجال ذوي الصعوبات حسب بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 4-6رسم 

 

 4102 ذوي الصعوبات حسب نوع اإلعاقة سنة: 4-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 التذكر والتركيز إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %6,4 %6,4 %6,4 %21,9 %21,3 %22,3 %5,9 %6,8 %5,2 %23,8 %23,3 %24,2 سيدي بوزيد الغربية

 %4,8 %4,4 %5,3 %13,4 %11,6 %15,1 %6,4 %7,0 %5,8 %29,9 %31,9 %28,0 سيدي بوزيد الشرقية

 %5,6 %4,3 %6,7 %17,3 %17,2 %17,4 %6,7 %7,0 %6,4 %27,5 %30,1 %25,4 جلمة

 %7,2 %5,8 %8,3 %17,3 %15,7 %18,7 %6,3 %6,5 %6,0 %16,0 %16,0 %16,1 سبالة اوالد عسكر

 %5,9 %3,6 %7,5 %20,4 %20,1 %20,7 %3,9 %4,5 %3,4 %17,6 %14,8 %19,4 بئر الحفي

 %5,8 %3,1 %7,6 %20,6 %18,9 %21,7 %6,6 %8,3 %5,4 %31,2 %29,0 %32,8 سيدي علي بوعون 

 %4,3 %4,0 %4,5 %21,6 %21,1 %21,9 %5,2 %4,3 %5,9 %26,0 %24,7 %27,1 منزل بوزيان

 %5,0 %4,6 %5,3 %16,9 %15,6 %17,8 %9,0 %9,2 %8,8 %36,0 %34,5 %37,1 مكناس ي

 %5,6 %8,3 %3,5 %21,5 %21,5 %21,4 %6,9 %8,1 %5,9 %24,2 %20,9 %26,9 سوق الجديد

 %3,3 %3,3 %3,3 %19,7 %16,0 %22,4 %5,7 %7,7 %4,2 %19,7 %19,5 %19,8 مزونة

 %7,1 %7,1 %7,1 %19,4 %18,0 %20,6 %7,8 %8,8 %7,0 %23,8 %24,2 %23,4 رقاب

 %2,9 %2,8 %3,1 %17,5 %16,7 %18,2 %6,5 %6,2 %6,7 %31,1 %34,3 %28,5 اوالد حفوز 

 %5,3 %4,8 %5,7 %18,6 %17,4 %19,5 %6,4 %6,9 %6,0 %26,2 %26,4 %26,0 الوالية

 %5,0 %4,1 %5,9 %17,7 %17,1 %18,3 %6,0 %6,0 %6,0 %29,0 %30,8 %27,3 الوطني
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 التوزيع النسبي

 املجموع
 إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 1236 538 698 %28,6 %29,7 %27,8 %6,8 %6,3 %7,1 %6,6 %6,1 %7,0 سيدي بوزيد الغربية

 1459 694 764 %35,9 %37,2 %34,7 %5,6 %4,4 %6,7 %4,0 %3,5 %4,4 سيدي بوزيد الشرقية

 969 438 531 %34,7 %35,9 %33,7 %5,9 %4,6 %6,9 %2,3 %0,9 %3,5 جلمة

 595 280 315 %42,9 %48,1 %38,3 %4,1 %3,6 %4,5 %6,3 %4,2 %8,1 سبالة اوالد عسكر

 795 320 476 %38,3 %40,8 %36,7 %6,9 %8,2 %5,9 %7,1 %8,0 %6,4 بئر الحفي

 403 164 239 %24,3 %27,1 %22,4 %8,3 %8,6 %8,0 %3,3 %5,0 %2,1 سيدي علي بوعون 

 1067 480 587 %34,0 %37,6 %31,1 %3,1 %2,2 %3,9 %5,8 %6,0 %5,6 منزل بوزيان

 966 410 556 %23,2 %25,4 %21,5 %4,5 %4,9 %4,1 %5,5 %5,7 %5,4 مكناس ي

 306 135 171 %33,2 %32,4 %33,8 %5,3 %5,9 %4,8 %3,3 %3,0 %3,6 سوق الجديد

 576 246 330 %42,6 %44,1 %41,4 %3,2 %3,7 %2,8 %5,9 %5,6 %6,0 مزونة

 1070 491 579 %30,8 %31,9 %29,9 %6,3 %4,7 %7,6 %4,8 %5,3 %4,3 رقاب

 898 403 495 %29,4 %25,7 %32,4 %4,6 %6,1 %3,3 %7,9 %8,1 %7,8 اوالد حفوز 

 10339 4599 5740 %32,9 %34,4 %31,6 %5,4 %5,0 %5,6 %5,3 %5,1 %5,5 الوالية

 241240 119160 122080 %32,4 %33,3 %31,4 %5,1 %4,1 %6,1 %4,8 %4,5 %5,0 الوطني

 

12  

في  %22.2فقط من الفتيات/النساء ذوي الصعوبات بطاقة إعاقة بوالية سي ي بوزي  )مقابل  %32.1تملك 

 %31.3صفوف الفتيا /الرجال(. وتتفاوت هذه النسبة في صفوف الجنسي  من معتم ية إلى نخرى حيث تراوحت بي  

 )بمعتم ية سوق الج ي (.  %24.2)بمعتم ية نوالد حفوز( و

ومقارنة بالفتيا /الرجال، تنخفض نسب التغطية ببطاقات العاقة في صفوف الفتيات/النساء لتتجاوز الفجوة 

نقطة  14.4نقطة بمعتم ية سبالة نوالد عسكر و13.3نقطة بمعتم ية سي ي بوزي  الشرقية و 12.2ي  الجنسي  الـب

 بمعتم ية املكناس ي.

 

 4102سنة من ذوي الصعوبات لنساء والرجال اإمتالك بطاقة إعاقة بين نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-6رسم 

طية ببطاقة العاقة تق ما في صفوف الفتيا /الرجال مقارنة بالفتيات/النساء بمختلف الفئات وشملت التغ

نقطة  42.2و سوق الج ي نقطة بمعتم ية  41.2العمرية وبأغلب معتم يات والية سي ي بوزي ، حيث ناهزت الفجوة 

 سنة(. 43-12بمعتم ية سي ي بوزي  الشرقية بالفئة العمرية )

 12-1سنة( مقارنة بالفتيا  ) 12-1ت نسب التغطية ببطاقة إعاقة نفضل نسبيا ل ى الفتيات )في املقابل، كان

 نقطة(. 11.2) نوالد حفوز نقطة( ومعتم ية  41.2) الرقابمعتم ية بسنة( خاصة 
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ة سن الفئة العمريةحسب من ذوي الصعوبات  لنساء والرجالإمتالك بطاقة إعاقة بين انسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 6-6رسم 

4102 

 

 4102حسب الفئة العمرية سنة ذوي الصعوبات لدى بطاقة إعاقة  إمتالك: نسبة 5-6جدول 

 
سنة 1-02 سنة 05-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %51,8 %47,8 %55,0 %39,1 %34,1 %43,5 %60,6 %52,8 %66,3 %62,7 %67,4 %59,4 %49,9 %55,7 %46,0 سيدي بوزيد الغربية

 %41,8 %33,6 %49,2 %25,9 %18,4 %33,2 %47,6 %40,4 %53,7 %58,5 %45,5 %70,0 %49,0 %46,2 %51,7 سيدي بوزيد الشرقية

 %39,5 %36,2 %42,1 %24,7 %20,6 %28,7 %46,2 %45,9 %46,5 %53,0 %55,5 %51,3 %49,3 %38,3 %56,1 جلمة

 %44,3 %37,2 %50,5 %28,9 %23,0 %36,1 %58,0 %54,4 %60,5 %60,0 %51,6 %66,2 %45,9 %51,8 %43,0 سبالة اوالد عسكر

 %38,6 %34,0 %41,7 %23,5 %22,7 %24,1 %48,9 %41,1 %54,2 %58,6 %60,1 %57,8 %47,7 %35,2 %55,1 بئر الحفي

 %51,4 %50,0 %52,4 %44,3 %38,9 %48,3 %57,2 %60,6 %54,8 %55,5 %49,5 %58,0 %50,0 %53,5 %45,7 سيدي علي بوعون 

 %36,2 %32,5 %39,2 %26,3 %22,0 %30,2 %43,3 %40,3 %45,8 %51,5 %50,6 %52,3 %35,3 %24,7 %38,9 منزل بوزيان

 %40,0 %33,0 %45,2 %26,2 %20,4 %31,8 %47,8 %43,1 %50,8 %52,3 %45,8 %56,4 %45,2 %34,6 %51,1 مكناس ي

 %62,6 %59,6 %64,9 %49,6 %46,3 %51,9 %71,2 %71,0 %71,3 %73,1 %64,0 %84,7 %79,2 %67,0 %81,4 سوق الجديد

 %50,2 %43,7 %55,1 %41,6 %36,2 %45,8 %50,9 %44,5 %55,9 %70,6 %63,4 %75,3 %46,4 %39,0 %50,7 مزونة

 %39,7 %35,1 %43,6 %24,6 %17,8 %30,6 %46,5 %39,1 %52,4 %56,5 %57,1 %56,1 %55,1 %64,1 %43,6 رقاب

 %30,9 %26,9 %34,1 %25,6 %22,0 %28,6 %35,6 %29,4 %40,1 %37,9 %34,9 %41,0 %25,5 %32,7 %21,3 اوالد حفوز 

 %42,2 %37,1 %46,4 %29,4 %24,2 %34,0 %49,4 %44,3 %53,2 %56,7 %53,0 %59,4 %47,3 %46,4 %47,8 الوالية

 %45,0 %40,0 %49,9 %31,9 %28,8 %35,6 %52,7 %47,0 %57,6 %60,2 %54,7 %64,6 %52,0 %50,7 %53,1 الوطني
 

 4102حسب الفئة العمرية سنة ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة : 6-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-02 سنة 05-49  سنة 11-59  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 641 257 384 %28,4 %28,9 %28,1 %42,0 %38,1 %44,6 %20,4 %22,5 %19,0 %9,2 %10,4 %8,3 سيدي بوزيد الغربية

 609 233 376 %22,4 %20,6 %23,5 %41,5 %41,9 %41,2 %24,3 %23,2 %25,0 %11,8 %14,3 %10,3 سيدي بوزيد الشرقية

 382 158 224 %24,2 %24,3 %24,1 %39,0 %40,7 %37,7 %25,3 %26,7 %24,3 %11,6 %8,3 %13,9 جلمة

 263 104 159 %29,6 %32,9 %27,4 %41,7 %40,2 %42,6 %21,4 %20,0 %22,4 %7,3 %6,9 %7,6 سبالة اوالد عسكر

 307 109 199 %27,5 %32,0 %25,1 %43,6 %41,8 %44,6 %20,3 %19,6 %20,7 %8,6 %6,6 %9,7 بئر الحفي

 207 82 125 %34,1 %31,8 %35,6 %45,3 %49,5 %42,6 %14,7 %10,0 %17,7 %5,9 %8,7 %4,0 سيدي علي بوعون 

 386 156 230 %32,4 %31,5 %33,0 %42,1 %43,8 %41,0 %18,1 %21,5 %15,8 %7,4 %3,3 %10,3 منزل بوزيان

 386 135 251 %25,2 %27,4 %24,0 %51,2 %51,1 %51,2 %17,4 %16,7 %17,8 %6,2 %4,9 %7,0 مكناس ي

 191 80 111 %34,4 %31,3 %36,6 %40,6 %46,3 %36,5 %17,1 %19,9 %15,0 %8,0 %2,5 %11,9 سوق الجديد

 289 108 181 %30,6 %31,8 %29,8 %39,0 %40,2 %38,3 %22,4 %21,3 %23,1 %8,0 %6,6 %8,8 مزونة

 425 173 252 %25,8 %21,6 %28,7 %39,6 %36,6 %41,6 %23,1 %23,3 %22,9 %11,6 %18,6 %6,8 رقاب

 278 109 169 %37,0 %37,7 %36,5 %43,2 %38,3 %46,2 %15,7 %19,0 %13,7 %4,1 %5,0 %3,6 اوالد حفوز 

 4365 1704 2661 %28,2 %28,2 %28,3 %42,3 %41,7 %42,7 %20,6 %21,1 %20,3 %8,8 %9,0 %8,7 الوالية

 108618 47665 60953 %29,6 %32,9 %27,0 %42,3 %40,3 %43,9 %18,8 %17,6 %19,8 %9,3 %9,3 %9,3 الوطني
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ـــــع ن ــ ـــــة، ترتفــ ــ ــــوع العاقـ ــ ـــا لنـــ ــ ــ ســــــــبة إمـــــــــتالك بطاقــــــــة إعاقـــــــــة فــــــــي صـــــــــفوف النســــــــاء مـــــــــن ذوي صــــــــعوبات خاصـــــــــة وتبعـ

ـــل  %24.4اللـــــــــــــواتي يشـــــــــــــكو  مـــــــــــــن صـــــــــــــعوبات فـــــــــــــي التواصـــــــــــــل وصـــــــــــــعوبات التـــــــــــــذكر والتركيـــــــــــــز لتبلـــــــــــــغ  ــ ــ ــ ــ ـــ ى  %21.2)مقابــ ــ ــ ــ ــ لــ

 ل ى الرجال( على التوالي.  %22.2)مقابل  %21.1الرجال( و
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ــــى  ــ ـــة إلـــ ــ ــ ـــــن معتم يــ ــ ـــــة مــ ــ ـــة إعاقــ ــ ــ ـــعوبات لبطاقــ ــ ــ ــــاء ذوات الصــ ــ ــــتالك النســ ــ ـــــب إمـــ ــ ـــت نســ ــ ــ ــــي، تباينــ ــ ــــعي  املحلـــ ــ ــــى الصـــ ــ علــ

ـــــن %21.2نخـــــــــرى بـــــــــاختالف نـــــــــوع العاقـــــــــة، فبالنســــــــــبة لإلعاقـــــــــة البصـــــــــرية علـــــــــى ســــــــــبيل املثـــــــــال، تمتلـــــــــك  ــ ــــاء ذوات  مــ ــ ــ النســ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــعوبات بمعتم يـ ــ ــ ــ ــ ـــــبة  ســــــــــــوق الج يــــــــــــ الصـ ــ ــ ــ ــــذه النسـ ــ ــ ــ ـــــ ى هــ ــ ــ ــ ـــي  ال تتعـ ــ ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ـــة إعاقـ ــ ــ ــ ــ ـــة  %12.2بطاقـ ــ ــ ــ ــ نوالد بمعتم يـ

 .حفوز 

   

 4102نسبة ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب نوع اإلعاقة سنة : 7-6جدول 

 
 والتركيزالتذكر  إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %58,3 %56,5 %59,7 %47,1 %38,1 %53,7 %39,9 %36,9 %43,0 %50,0 %50,0 %50,1 سيدي بوزيد الغربية

 %51,4 %39,7 %60,3 %50,8 %39,2 %58,8 %47,0 %42,9 %51,6 %31,5 %28,7 %34,3 سيدي بوزيد الشرقية

 %42,6 %58,3 %34,3 %39,1 %32,6 %44,3 %53,0 %39,6 %64,9 %27,1 %29,4 %24,8 جلمة

 %61,9 %49,3 %69,6 %52,1 %47,7 %55,3 %51,1 %38,7 %63,1 %26,4 %28,1 %24,9 سبالة اوالد عسكر

 %47,9 %53,9 %46,0 %47,9 %34,8 %56,5 %36,8 %35,0 %38,3 %27,7 %25,6 %28,8 بئر الحفي

 %73,8 %60,0 %77,8 %46,9 %53,9 %42,7 %37,2 %22,2 %52,9 %46,6 %49,2 %45,0 سيدي علي بوعون 

 %49,6 %54,7 %45,8 %41,1 %36,8 %44,5 %34,6 %46,0 %27,8 %28,3 %25,6 %30,2 منزل بوزيان

 %55,7 %36,7 %67,9 %54,0 %39,1 %63,6 %35,6 %24,2 %44,5 %28,9 %26,1 %30,8 مكناس ي

 %71,0 %55,3 %100,0 %61,6 %65,5 %58,5 %52,0 %54,1 %49,9 %61,7 %53,4 %66,8 سوق الجديد

 %62,6 %37,1 %81,5 %56,5 %43,5 %63,6 %55,0 %52,2 %58,7 %55,6 %48,1 %61,0 مزونة

 %52,5 %51,4 %53,5 %47,4 %42,2 %51,2 %30,0 %32,6 %27,2 %32,3 %28,7 %35,4 رقاب

 %68,1 %52,5 %79,9 %41,9 %35,5 %46,8 %36,4 %27,7 %42,9 %16,8 %14,7 %18,9 اوالد حفوز 

 %55,2 %50,1 %58,6 %47,6 %40,0 %53,1 %41,1 %36,7 %45,2 %33,1 %30,8 %35,0 الوالية

 %60,0 %54,3 %63,9 %46,6 %40,8 %51,9 %45,3 %42,5 %48,0 %36,4 %33,9 %39,0 الوطني
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 املجموع إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %51,8 %47,8 %55,0 %53,1 %49,3 %56,3 %69,7 %73,9 %66,9 %54,7 %42,5 %63,0 سيدي بوزيد الغربية

 %41,8 %33,6 %49,2 %41,5 %31,5 %51,2 %55,3 %47,8 %59,7 %52,1 %37,3 %62,7 سيدي بوزيد الشرقية

 %39,5 %36,2 %42,1 %41,6 %35,7 %46,8 %69,6 %65,5 %71,8 %35,9 %74,8 %27,5 جلمة

 %44,3 %37,2 %50,5 %43,1 %33,9 %53,3 %52,4 %53,7 %51,5 %43,8 %36,5 %47,3 سبالة اوالد عسكر

 %38,6 %34,0 %41,7 %38,6 %37,6 %39,4 %47,8 %34,5 %60,2 %23,4 %19,2 %26,9 بئر الحفي

 %51,4 %50,0 %52,4 %56,6 %53,3 %59,3 %54,3 %49,1 %58,1 %69,5 %63,5 %79,3 سيدي علي بوعون 

 %36,2 %32,5 %39,2 %37,7 %31,8 %43,6 %55,9 %40,7 %62,9 %25,2 %23,1 %27,1 منزل بوزيان

 %40,0 %33,0 %45,2 %39,8 %35,6 %43,5 %58,9 %54,1 %63,2 %48,0 %38,9 %55,1 مكناس ي

 %62,6 %59,6 %64,9 %63,9 %64,7 %63,2 %56,7 %38,1 %74,6 %79,8 %75,3 %82,7 سوق الجديد

 %50,2 %43,7 %55,1 %44,8 %41,8 %47,2 %61,1 %55,3 %66,8 %32,6 %28,8 %35,3 مزونة

 %39,7 %35,1 %43,6 %37,4 %32,6 %41,7 %53,4 %43,5 %58,6 %39,1 %30,9 %47,8 رقاب

 %30,9 %26,9 %34,1 %33,6 %28,4 %37,0 %46,4 %51,9 %38,2 %24,2 %27,8 %21,1 اوالد حفوز 

 %42,2 %37,1 %46,4 %42,4 %36,9 %47,2 %57,7 %52,2 %61,6 %39,8 %34,1 %44,1 الوالية

 %45,0 %40,0 %49,9 %46,3 %40,2 %52,6 %63,6 %59,8 %66,2 %47,2 %42,7 %51,1 الوطني

 

فجــــــــــوات بــــــــــي  الجنســــــــــي  تقــــــــــ م نســــــــــب التغطيــــــــــة ببطاقــــــــــة العاقــــــــــة لــــــــــ ى الفتيا /الرجــــــــــال مقارنــــــــــة ونبــــــــــرزت ال

بمـــــــــــاهو عليــــــــــــه فــــــــــــي صــــــــــــفوف الفتيات/النســـــــــــاء مــــــــــــن ذوي الصــــــــــــعوبات بمختلــــــــــــف ننـــــــــــواع العاقــــــــــــة وعلــــــــــــى مســــــــــــتوى كامــــــــــــل 

معتمــــــــ يات واليــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  عــــــــ ا بعــــــــض االســــــــت ناءات، علــــــــى غــــــــرار مســــــــتوى الصــــــــعوبات العضــــــــوية نيــــــــن تجــــــــاوزت 

ـــة  22.3ســـــــــــبة لـــــــــــ ى النســـــــــــاء النســـــــــــبة املســـــــــــجلة لـــــــــــ ى الرجـــــــــــال بــــــــــــالن ــ ــ ــ ـــة بنقطــ ــ ــ ــ ـــــةمعتم يــ ــ ــ ـــــبة  .جلمــ ــ ــ ـــــأ  بالنســ ــ ــ ـــــذلك الشــ ــ ــ كــ

ـــة  ــ ــ ــــاء بمعتم يــ ــ ـــــ ى النســـ ــ ـــبيا لــ ــ ــ ـــل نســ ــ ــ ـــة نفضــ ــ ــ ـــة العاقــ ــ ــ ـــة ببطاقــ ــ ــ ـــــب التغطيــ ــ ـــت نســ ــ ــ ـــــث كانــ ــ ـــز، حيــ ــ ــ ـــــذكر والتركيــ ــ ـــعوبات التــ ــ ــ لصـ

 نقطة.  2.1جلمة بتق م بلغ 
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 التوزيع النسبي

 التذكر والتركيز إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %7,2 %3,6 %7,0 %19,9 %8,1 %21,8 %4,5 %2,5 %4,0 %23,0 %11,6 %22,1 سيدي بوزيد الغربية

 %6,0 %1,7 %6,5 %16,3 %4,6 %18,1 %7,2 %3,0 %6,1 %22,5 %9,2 %19,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %6,1 %2,5 %5,5 %17,1 %5,6 %18,3 %8,9 %2,8 %9,9 %18,9 %8,9 %15,0 جلمة

 %10,0 %2,9 %11,5 %20,4 %7,5 %20,5 %7,2 %2,5 %7,5 %9,6 %4,5 %7,9 سبالة اوالد عسكر

 %7,3 %1,9 %8,3 %25,3 %7,0 %28,0 %3,7 %1,6 %3,1 %12,6 %3,8 %13,4 بئر الحفي

 %8,3 %1,9 %11,3 %18,7 %10,2 %17,7 %4,8 %1,8 %5,5 %28,3 %14,3 %28,2 سيدي علي بوعون 

 %5,8 %2,2 %5,2 %24,5 %7,8 %25,0 %4,9 %2,0 %4,2 %20,4 %6,3 %20,9 منزل بوزيان

 %6,9 %1,7 %7,9 %22,8 %6,1 %25,1 %8,0 %2,2 %8,7 %26,0 %9,0 %25,3 مكناس ي

 %6,4 %4,6 %5,4 %21,1 %14,1 %19,3 %5,7 %4,4 %4,5 %23,9 %11,2 %27,7 سوق الجديد

 %4,1 %1,2 %4,9 %22,1 %7,0 %25,8 %6,2 %4,0 %4,5 %21,8 %9,4 %21,9 مزونة

 %9,4 %3,6 %8,8 %23,2 %7,6 %24,3 %5,9 %2,9 %4,4 %19,3 %6,9 %19,0 رقاب

 %6,5 %1,5 %7,1 %23,8 %6,0 %24,9 %7,6 %1,7 %8,5 %17,0 %5,1 %15,8 اوالد حفوز 

 %7,0 %2,4 %7,3 %20,9 %7,0 %22,3 %6,2 %2,5 %5,8 %20,5 %8,1 %19,6 الوالية

 %6,7 %2,2 %7,6 %18,3 %7,0 %19,0 %6,1 %2,5 %5,8 %23,4 %10,5 %21,3 الوطني
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 التوزيع النسبي

 جموعامل
 إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 641 257 384 %29,3 %14,6 %28,5 %9,1 %4,7 %8,6 %7,0 %2,6 %8,0 سيدي بوزيد الغربية

 609 233 376 %35,6 %11,7 %36,1 %7,4 %2,1 %8,2 %5,0 %1,3 %5,6 سيدي بوزيد الشرقية

 382 158 224 %36,5 %12,8 %37,4 %10,4 %3,0 %11,8 %2,1 %0,7 %2,3 جلمة

 263 104 159 %41,8 %16,3 %40,4 %4,8 %1,9 %4,6 %6,2 %1,5 %7,5 سبالة اوالد عسكر

 307 109 199 %38,3 %15,4 %34,6 %8,5 %2,8 %8,6 %4,3 %1,5 %4,1 بئر الحفي

 207 82 125 %26,7 %14,4 %25,4 %8,7 %4,2 %8,9 %4,4 %3,2 %3,2 سيدي علي بوعون 

 386 156 230 %35,5 %12,0 %34,6 %4,8 %0,9 %6,2 %4,0 %1,4 %3,9 منزل بوزيان

 386 135 251 %23,0 %9,0 %20,7 %6,6 %2,7 %5,8 %6,6 %2,2 %6,6 مكناس ي

 191 80 111 %33,9 %21,0 %32,9 %4,8 %2,2 %5,5 %4,2 %2,2 %4,6 سوق الجديد

 289 108 181 %38,0 %18,4 %35,5 %3,9 %2,1 %3,4 %3,8 %1,6 %3,9 مزونة

 425 173 252 %29,0 %10,4 %28,6 %8,5 %2,1 %10,3 %4,7 %1,6 %4,7 رقاب

 278 109 169 %32,0 %7,3 %35,1 %6,9 %3,2 %3,7 %6,2 %2,2 %4,8 اوالد حفوز 

 4365 1704 2661 %33,0 %12,7 %32,2 %7,3 %2,6 %7,5 %5,0 %1,7 %5,2 الوالية

 108618 47665 60953 %33,3 %13,4 %33,1 %7,2 %2,4 %8,1 %5,0 %1,9 %5,1 الوطني

 

12  

ـــم %21.2ســـــــــنة( مـــــــــن ذوي الصـــــــــعوبات بواليـــــــــة ســـــــــي ي بوزيـــــــــ   12-2بلغـــــــــت نســـــــــبة تمـــــــــ رس الفتيـــــــــات ) ــ ــ ـــن لــ ــ ــ . لكــ

ــــي بمعتم يــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  الغر  %21.1تتجــــــــاوز هــــــــذه النســــــــبة  ــ ـــت فــ ــ ــ ـــي  كانـ ــ ــ ــــي حـ ــ ــــكر، فــ ــ ـــــبالة نوالد عســ ــ ـــة سـ ــ ــ ـــة ومعتم يـ ــ ــ بيـ

 بمعتم ية مكناس ي.  %23.1ح ود 

ــــنة(  12-2بالنســــــــبة للفجـــــــــوة بـــــــــي  الجنســـــــــي  فـــــــــي هـــــــــذا الخصــــــــوص، تباينـــــــــت األســـــــــبقية فـــــــــي نســـــــــب التمـــــــــ رس ) ــ ســـ

 42.2لفائـــــــــ ة الفتيـــــــــا  علـــــــــى الصـــــــــعي  الجهـــــــــوي. محليـــــــــا، نـــــــــاهزت الفجـــــــــوة  41.2مـــــــــن معتم يـــــــــة إلـــــــــى نخـــــــــرى مـــــــــع تقـــــــــ م بــــــــــ

ـــة  1.2ة لفائــــــــــ ة الفتيــــــــــا  بمعتم يــــــــــة ســــــــــوق الج يــــــــــ  وكانــــــــــت فــــــــــي حــــــــــ ود نقطــــــــــ ــ ــ ــ ـــا  بمعتم يـ ــ ــ ــ ـــــ ة الفتيـ ــ ــ ــــط لفائـ ــ ــ ـــة فقــ ــ ــ ــ نقطـ

 جلمة. 

( ســــــــــنة، بلغــــــــــت نســــــــــبة التمــــــــــ رس الجهويــــــــــة لــــــــــ ى 42-12وبالنســــــــــبة لــــــــــذوي الصــــــــــعوبات مــــــــــن الفئــــــــــة العمريــــــــــة )

ـــــات  ــ ــ ـــة ا%13.1، ني مـــــــــــا يقـــــــــــارب ضـــــــــــغف مـــــــــــا هـــــــــــو عليـــــــــــه لـــــــــــ ى الفتيـــــــــــا  )%42.2الفتيــ ــ ــ ــ ـــــت معتم يــ ــ ــ ـــــى (. وعرفــ ــ ــ ـــــاب ندنــ ــ ــ لرقــ

ـــ ــ ــ ـــــات بــ ـــفوف الفتيــ ــ ــــي صــ ــ ـــب فـ ــ ، فـــــــي حـــــــي  بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــب بكـــــــل مـــــــن معتم يـــــــة املكناســـــــ ي ومعتم يـــــــة ســـــــوق %11.2النســ

 على التوالي.  %23.2و %22.2الج ي  

ســـــــــــنة( عمومـــــــــــا نفضـــــــــــل فـــــــــــي صـــــــــــفوف الفتيـــــــــــات مقارنـــــــــــة  42-12لكـــــــــــن تبقـــــــــــى نســـــــــــب تمـــــــــــ س ذوي الصـــــــــــعوبات )

ـــــت ناء بالفتيــــــــا  بكامــــــــل معتمــــــــ يات واليــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  )ب ــ ــــوة معتم يــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  الغربيــــــــةاسـ ــ ـــــ ى الفجــ ــ ـــــن تتعـ ــ ( نيـ

ـــــرقية نقطــــــــــة، علــــــــــى غــــــــــرارا مــــــــــا تعرفــــــــــه معتم يــــــــــة ســــــــــي ي بوزيــــــــــ  42.1فــــــــــي بعــــــــــض األحيــــــــــا  الـــــــــــ ــ ـــــ ة  42.2) الشـــ ــ ــ ـــــة لفائـ ــ نقطـــ

 نقطة لفائ ة الفتيات(.   42.3) سوق الج ي الفتيات( ومعتم ية 
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 4102سنة الفئة العمرية ذوي الصعوبات حسب من النساء والرجال بين التمدرس  نسب فيجتماعي فجوات النوع اال : 8-6رسم 

 

 4102 سنةحسب الفئة العمرية سنة(  42-6)ذوي الصعوبات لدى نسبة التمدرس : 9-6جدول 

 
سنة 6-02 سنة 05-42  سنة 6-42   

 املجموع نساء رجال عاملجمو  نساء رجال املجموع نساء رجال

 %30,5 %33,6 %28,5 %14,9 %13,2 %16,0 %49,5 %55,8 %44,9 سيدي بوزيد الغربية

 %43,2 %52,4 %35,0 %24,7 %38,7 %12,9 %65,5 %67,5 %63,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %31,5 %31,3 %31,8 %15,8 %17,4 %14,5 %56,1 %55,9 %56,3 جلمة

 %21,8 %23,2 %21,2 %7,0 %15,6 %2,6 %50,1 %43,9 %52,0 سبالة اوالد عسكر

 %27,4 %33,0 %24,1 %11,5 %14,3 %10,1 %53,0 %58,9 %49,1 بئر الحفي

 %34,3 %38,8 %30,9 %11,4 %16,7 %8,6 %74,2 %63,2 %88,1 سيدي علي بوعون 

 %46,2 %50,3 %43,4 %24,3 %29,5 %19,5 %73,6 %89,0 %66,3 منزل بوزيان

 %53,5 %60,8 %49,8 %36,2 %44,6 %31,7 %79,1 %87,7 %75,2 مكناس ي

 %40,1 %41,8 %38,9 %31,1 %43,5 %15,6 %56,2 %33,0 %61,5 سوق الجديد

 %26,7 %34,7 %22,6 %10,3 %16,7 %7,0 %52,7 %63,4 %47,3 مزونة

 %24,2 %28,2 %20,8 %7,5 %11,5 %4,9 %51,8 %48,8 %55,4 رقاب

 %40,7 %36,2 %45,6 %21,9 %28,6 %10,7 %66,6 %53,7 %74,2 اوالد حفوز 

 %35,3 %39,6 %32,3 %17,9 %24,6 %13,1 %60,4 %61,9 %59,3 الوالية

 %45,3 %50,1 %41,4 %25,2 %32,2 %19,5 %70,6 %72,3 %69,1 الوطني

 

12  

ير ت ام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملسفي إطار متابعة "

تحقيق العمالة الكاملة ( املتمثلة في "2-2( من نه اف التنمية املست امة، وتح ي ا الغاية )2اله ف )العمل الالئق للجميع"، 

جر لقاء واملنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو العاقة، وتكافؤ األ 

 %33.2بلغت نسبة البطالة بوالية سي ي بوزي  ل ى النساء ذوي الصعوبات "، 4131العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 

بكل من معتم يتي املكناس ي و منزل بوزيا  على  %23.4و %22.2فقط ل ى الرجال(، ووصلت إلى ح ود  %13.4)مقابل 

 التوالي.

نسب بطالة ذوي الصعوبات من معتم ية إلى نخرى وفقا لع ة متغيرات التي وتتفاوت الفجوات بي  الجنسي  في 

من شأنها ن  تح  من فرص الدماج في سوق الشغل. لكن عموما، ورغم صغر حجم فئة النساء الناشطات من ذوي 
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طة لفائ ة نق 12.3الصعوبات، ترتفع نسب البطالة في صفوفهن مقارنة بالرجال. ففي حي  ناهزت الفجوة بي  الجنسي  

نقطة بمعتم ية املكناس ي، ولم تتقلص البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال  32.2النساء على املستوى الجهوي، بلغت 

 إال بكل من معتم ية نوالد حفوز ومعتم ية بئر الحفي.  

 

 4102ذوي الصعوبات سنة من لرجال النساء وابين البطالة نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 9-6رسم 

 

 4102 سنةسنة فما فوق(  05ات )ذوي الصعوبالبطالة لدى : 10-6جدول 

 
 12نسبة البطالة لدى ذوي الصعوبات عدد العاطلين من ذوي الصعوبات

 التوزيع النسبي
 املجموع نساء رجال املجموع

 نساء رجال

ربيةسيدي بوزيد الغ  57,9% 42,1% 47 14,0% 26,0% 17,4% 

 %29,2 %38,7 %24,5 95 %43,5 %56,5 سيدي بوزيد الشرقية

 %20,2 %34,4 %17,0 32 %31,7 %68,3 جلمة

 %13,3 %6,5 %14,8 11 %8,7 %91,3 سبالة اوالد عسكر

 %14,1 %14,4 %14,1 16 %18,7 %81,3 بئر الحفي

 %27,6 %44,5 %25,7 19 %16,9 %83,1 سيدي علي بوعون 

 %30,3 %49,2 %23,4 51 %43,7 %56,3 منزل بوزيان

 %30,1 %58,4 %22,6 60 %40,7 %59,3 مكناس ي

 %16,6 %8,9 %19,5 7 %14,7 %85,3 سوق الجديد

 %35,5 %47,5 %29,2 56 %46,2 %53,8 مزونة

 %7,6 %7,1 %7,7 13 %23,3 %76,7 رقاب

 %19,9 %23,7 %19,0 41 %24,0 %76,0 اوالد حفوز 

 %22,8 %33,5 %19,2 446 %36,8 %63,2 الوالية

 %17,0 %24,1 %14,3 6912 %38,4 %61,6 الوطني

 

 

                                                                    

 
 ( ضمن نه اف التنمية املست امة 4-2-2املوافق للمؤشر ) 12 
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4  

ـــمة ) 22بلـــــــغ عــــــــ د مســـــــني واليــــــــة ســــــــي ي بوزيـــــــ  حــــــــوالي  ــ ـــــف نســـ ـــن  %23.2نلــ ــ ـــل مـــ ــ ـــــمت كـــ ـــــاء(، وضــ ـــــن النســـ ــــنهم مــ ــ مــ

ـــــاهز معتم يــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  الغربيــــــــة ومعتم يــــــــة ســــــــي ي بوزيــــــــ  الشــــــــرقية ومعتم يــــــــة ا ــ ـــــا ينـ ــ ــــاب مـ ــ  %14.4و %12.2لرقــ

ــــجيل %12.1مـــــــــــــــنهم. وبلغــــــــــــــــت نســــــــــــــــبة العالــــــــــــــــة بواليــــــــــــــــة ســـــــــــــــي ي بوزيــــــــــــــــ   %12.3و ــ ــ ــ ــ ــ ـــل تســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة  %12.3، مقابـــ ــ ــ ــ ــ ـــأدنى نســـ ــ ــ ــ ــ ــ كـــ

 كأقص ى نسبة بمعتم ية نوالد حفوز تبعا للتركيبة ال يمغرافية بها. %44.2بمعتم ية سي ي بوزي  الغربية و

 

 4102سنة فما فوق( ونسبة اإلعالة سنة  61) املسنين: 11-6جدول 

 
 نسبة اإلعالة13 عدد املسنين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %14,3 %13,9 %14,7 6854 3346 3508 سيدي بوزيد الغربية

 %18,0 %17,2 %18,8 5670 2842 2828 سيدي بوزيد الشرقية

 %17,0 %16,7 %17,3 4157 2094 2063 جلمة

ة اوالد عسكرسبال  1015 1093 2108 16,7% 16,4% 16,5% 

 %16,3 %16,0 %16,5 3977 1967 2010 بئر الحفي

 %16,0 %15,5 %16,5 2871 1403 1468 سيدي علي بوعون 

 %17,0 %16,3 %17,6 2748 1352 1396 منزل بوزيان

 %18,9 %19,3 %18,6 2980 1513 1467 مكناس ي

 %18,0 %18,4 %17,7 2568 1316 1252 سوق الجديد

 %16,1 %15,2 %17,0 2477 1207 1270 مزونة

 %17,6 %16,8 %18,4 7110 3487 3623 رقاب

 %22,8 %23,6 %22,1 2848 1468 1380 اوالد حفوز 

 %17,0 %16,6 %17,3 46370 23089 23281 الوالية

 %17,7 %17,8 %17,6 1249639 637391 612249 الوطني

 

ـــي  ا  ــ ــ ــــوات بــ ــ ــ ـــــبة للفجـ ــ  %22.2لجنســـــــــي ، مثلـــــــــت النســـــــــاء بكافـــــــــة معتمـــــــــ يات واليـــــــــة ســـــــــي ي بوزيـــــــــ  مـــــــــا بـــــــــي  بالنســ

 سنة فما فوق(.  21من مجموع املسني  )%21.3و

بـــــــــالتوازي، عرفـــــــــت نســـــــــب العالـــــــــة إرتفاعـــــــــا طفيفـــــــــا فـــــــــي صـــــــــفوف الرجـــــــــال مقارنـــــــــة بالنســـــــــاء، إذ بلغـــــــــت الفجـــــــــوة 

ــــوالي  1.2علـــــــــى الصـــــــــعي  الجهـــــــــوي  ــ ــ ـــة، وحـ ــ ــ ـــة و 1.2نقطــ ــ ــ ـــــن م 1.2نقطــ ــ ــــل مــ ــ ــ ـــة بكـ ــ ــ ـــة نقطــ ــ ــ ـــــ ي مزونـــــــــةعتم يــ ــ ـــــاب  تيومعتمــ ــ الرقــ

علـــــــــى التـــــــــوالي كأقصـــــــــ ى حـــــــــ . فـــــــــي املقابـــــــــل، تتقـــــــــارب نســـــــــب العالـــــــــة ببـــــــــاقي املعتمـــــــــ يات لتشـــــــــابه  وســـــــــي ي بوزيـــــــــ  الشـــــــــرقية

 الهيكلة السكانية للنساء والرجال بكل منهما.
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 4102ء والرجال سنة فجوات النوع االجتماعي في نسب اإلعالة بين النسا: 2-6خارطة 
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من  %22.3تبعا للعادات االجتماعية، توزعت مسنات والية سي ي بوزي  نساسا بي  من هن في حالة زواج )

من الرجال املسني  هم في حالة زواج.  %34.1من املسنات(. في املقابل، نج  نّ   %32.2املسنات( ومن هن في حالة ترمل )

ا املشه  تقريبا على كامل معتم يات والية سي ي بوزي ، حيث بلغت الفجوة بي  الجنسي  في نسب الترمل وينسحب هذ

نقطة لفائ ة النساء بكل من معتم ية سي ي بوزي  الغربية ومعتم ية مكناس ي. في املقابل، تق م  32.1نقطة و 32.3حوالي 

نقطة بمعتم ية سي ي بوزي   32.1قطة ببعض املعتم يات )ن 32الرجال في نسب املسني  املتزوجي  بفوارق تجاوزت الـ

 نقطة بمعتم ية نوالد حفوز(. 32.2الغربية و

من جهة نخرى، تّم تسجيل بعض الخصوصيات ببعض املعتم يات على غرار االرتفاع النسبي لنسب املسنات 

 من مجموع املسنات.      %3.3املطلقات بمعتم ية مزونة من خالل 
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 4102سنة املدنية ة حالحسب السنة فما فوق(  61)لنساء والرجال بين ا النسبي توزيعال فيفجوات النوع االجتماعي : 10-6رسم 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  61املسنين ): 12-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 مطلق أرمل متزوج أعزب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 6854 3346 3508 %1,7 %2,8 %0,7 %21,7 %39,6 %4,7 %73,5 %54,0 %92,1 %3,0 %3,6 %2,5 سيدي بوزيد الغربية

 5670 2842 2828 %1,2 %2,1 %0,4 %20,4 %35,3 %5,5 %75,9 %59,6 %92,3 %2,4 %3,0 %1,8 سيدي بوزيد الشرقية

 4157 2094 2063 %0,9 %1,8 %0,1 %19,5 %33,7 %5,0 %76,4 %61,4 %91,7 %3,2 %3,1 %3,2 جلمة

 2108 1093 1015 %1,5 %2,2 %0,7 %22,2 %38,2 %5,0 %74,5 %57,8 %92,5 %1,8 %1,8 %1,8 سبالة اوالد عسكر

 3977 1967 2010 %1,6 %2,7 %0,5 %19,1 %34,3 %4,3 %76,2 %59,8 %92,3 %3,0 %3,1 %2,9 بئر الحفي

 2871 1403 1468 %1,0 %1,5 %0,5 %21,2 %37,5 %5,6 %75,2 %58,0 %91,7 %2,6 %3,0 %2,2 سيدي علي بوعون 

 2748 1352 1396 %1,3 %2,1 %0,5 %18,8 %32,9 %5,2 %77,5 %62,6 %91,9 %2,4 %2,4 %2,4 منزل بوزيان

 2980 1513 1467 %1,4 %1,8 %1,0 %22,9 %39,7 %5,6 %73,9 %57,0 %91,3 %1,8 %1,5 %2,1 مكناس ي

 2568 1316 1252 %1,0 %1,4 %0,5 %19,5 %33,4 %5,0 %76,9 %62,9 %91,6 %2,6 %2,4 %2,9 سوق الجديد

 2477 1207 1270 %1,8 %3,3 %0,4 %20,4 %36,7 %4,8 %75,6 %57,9 %92,4 %2,2 %2,0 %2,4 مزونة

 7110 3487 3623 %1,3 %2,1 %0,5 %20,5 %37,2 %4,4 %75,5 %58,3 %92,0 %2,7 %2,4 %3,1 رقاب

 2848 1468 1380 %1,4 %1,9 %0,9 %24,5 %42,6 %5,3 %71,9 %53,7 %91,2 %2,2 %1,7 %2,6 اوالد حفوز 

 46370 23089 23281 %1,4 %2,2 %0,5 %20,8 %36,8 %5,0 %75,2 %58,3 %92,0 %2,6 %2,7 %2,5 الوالية

 1249639 637391 612249 %1,5 %2,1 %0,9 %24,9 %43,0 %6,0 %71,1 %52,3 %90,7 %2,6 %2,7 %2,4 الوطني
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ــــوالي ســــــــــــي ي بوزيــــــــــــ تتقــــــــــــارب التركيبــــــــــــة العمريــــــــــــة للمســــــــــــني  بــــــــــــي  مختلــــــــــــف معتمــــــــــــ يات واليــــــــــــة  ــ ــ ــ ـــا ون  حــ ــ ــ ــ ــ ، علمـ

ـــــني  ـــــف املســ ـــة  21تتجـــــــاز نعمـــــــارهم الــــــــ نصــ ــ ـــــات العمريـــ ـــب الفئــ ــ ـــي  حســ ــ ـــي  الجنســ ــ ــــوات بــ ــ ـــــاوت الفجـ ـــل، تتفــ ــ ــــي املقابــ ــ ــــنة. فـ ــ سـ

نقــــــــاط علــــــــى نقصــــــــ ى تقــــــــ ير. وعمومــــــــا نالحــــــــظ فــــــــي هــــــــذا الصــــــــ د، ارتفــــــــاع  2.2للمســــــــني  دو  ن  تتجــــــــاوز هــــــــذه الفجــــــــوة الـــــــــ

ــــى ســــــنة فمــــــا فــــــوق  21نســــــبة الرجــــــال املســــــني  مقارنــــــة بالنســــــاء املســــــنات عنــــــ  الفئــــــة العمريــــــة ) ــ ــــوة إل ـــــل الفجــ ـــث تصـ ــ (، حيـ

ـــــ ود  ــ ـــة  2.2حـ ــ ــ ـــــ تهم بنقطـ ــ ـــة لفائـ ــ ــ ـــــنة 22-21. بينمــــــــا تــــــــنعكس الصــــــــورة عنــــــــ  الفئــــــــة العمريــــــــة )ســــــــوق الج يــــــــ معتم يـ ــ (، سـ

حيــــــــث ترتفـــــــــع نســــــــبيا نســـــــــب النســـــــــاء بهــــــــذه الشـــــــــريحة العمريـــــــــة مقارنــــــــة بالرجـــــــــال دو  ن  تتعـــــــــ ى الفجــــــــوة بينهمـــــــــا حـــــــــ ود 

 نقاط كأقص ى ح  لفائ ة النساء. 2.1الـ
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 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  61لنساء والرجال )بين االنسبي توزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 11-6رسم 

 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  61املسنين ): 13-6جدول 

 

 يالتوزيع النسب
 املجموع

 سنة فما فوق  11 سنة 19-15 سنة 12-11 سنة 69-65 سنة 61-62
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 6854 3346 3508 %16,3 %17,0 %15,7 %13,4 %13,4 %13,3 %15,5 %16,8 %14,2 %20,1 %19,9 %20,3 %34,7 %32,8 %36,6 سيدي بوزيد الغربية

 5670 2842 2828 %20,6 %18,7 %22,5 %16,1 %14,8 %17,3 %17,2 %18,2 %16,3 %18,0 %19,3 %16,7 %28,1 %28,9 %27,2 سيدي بوزيد الشرقية

 4157 2094 2063 %19,9 %17,9 %22,0 %16,6 %16,2 %17,1 %16,8 %17,7 %15,9 %15,6 %15,3 %15,8 %31,1 %32,8 %29,3 جلمة

 2108 1093 1015 %20,8 %18,7 %23,0 %18,3 %20,1 %16,3 %17,3 %16,3 %18,4 %17,6 %16,8 %18,4 %26,0 %28,0 %23,9 سبالة اوالد عسكر

 3977 1967 2010 %17,8 %16,2 %19,5 %16,4 %15,9 %16,8 %16,4 %16,9 %15,9 %19,7 %20,6 %18,8 %29,7 %30,5 %29,0 بئر الحفي

 2871 1403 1468 %18,1 %17,8 %18,3 %14,4 %12,9 %15,9 %16,2 %17,4 %15,1 %19,8 %20,3 %19,3 %31,5 %31,6 %31,4 سيدي علي بوعون 

 2748 1352 1396 %18,3 %17,5 %19,0 %17,1 %17,2 %17,0 %17,1 %18,4 %15,8 %18,7 %18,2 %19,2 %28,8 %28,7 %29,0 منزل بوزيان

 2980 1513 1467 %20,7 %19,1 %22,5 %17,9 %18,8 %17,1 %16,4 %16,4 %16,3 %16,9 %16,5 %17,4 %28,0 %29,2 %26,8 مكناس ي

 2568 1316 1252 %18,3 %15,7 %21,1 %16,5 %16,4 %16,6 %17,6 %18,3 %16,9 %18,5 %18,8 %18,2 %29,0 %30,8 %27,2 سوق الجديد

 2477 1207 1270 %20,5 %18,8 %22,1 %15,1 %15,2 %15,0 %19,0 %19,4 %18,6 %17,5 %18,7 %16,3 %28,0 %28,0 %28,0 مزونة

 7110 3487 3623 %19,5 %18,9 %20,1 %17,5 %16,0 %19,0 %15,3 %16,6 %14,1 %16,6 %16,8 %16,5 %31,0 %31,8 %30,2 رقاب

 2848 1468 1380 %18,3 %16,2 %20,6 %15,8 %14,9 %16,6 %18,7 %19,7 %17,7 %17,4 %19,3 %15,5 %29,8 %29,9 %29,6 اوالد حفوز 

 46370 23089 23281 %19,0 %17,8 %20,1 %16,1 %15,7 %16,5 %16,6 %17,5 %15,8 %18,1 %18,4 %17,7 %30,2 %30,7 %29,8 الوالية

 1249639 637391 612249 %15,8 %16,0 %15,6 %13,6 %13,7 %13,5 %16,9 %17,0 %16,8 %21,0 %21,3 %20,7 %32,7 %32,0 %33,5 الوطني
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وفقا ملص ر ال خل املصرح به، تبرز الفجوات بي  الجنسي  نساسا على مستوى االنتفاع بجراية تقاع  من ع مه 

بأية  اللواتي ال ينتفعن سي ي بوزي وذلك على الصعي  الجهوي واملحلي على ح  السواء. وق  بلغت نسبة مسنات والية 

وتتعمق الفجوة بي  الجنسي  في هذا الص د  .الرجال املسني ل ى  %21.1، نج  ن  هذه النسبة ال تتجاوز %21.4جراية 

 نقطة(.   31.2) كناس يامل نقطة على غرار ما تشه ه معتم ية 31على الصعي  املحلي لتتع ى 

النساء املسنات.  من %31.2بجراية تقاع  مقابل  سي ي بوزي من الرجال املسني  بوالية  %21.1في املقابل، يتمتع 

 نقطة لفائ ة الرجال.  31.4نين تناهز  كناس ياملبمعتم ية في الص د الجنسي   وتتعمق الفجوة بي 
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 4102سنة  مصدر الدخلحسب سنة فما فوق(  61)لنساء والرجال بين ا ينسبالتوزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 12-6رسم 

 

ي ي سالفوارق الحاصلة بي  معتم يات والية  لكن تقارب الفجوات بي  الجنسي  حسب مص ر ال خل، اليعكس

خاصة في نسب املسنات املنتفعات بجراية تقاع . في هذا الص د، تراوحت نسب املسنات املنتفعات بجراية تقاع   بوزي 

(، في حي  كانت نسبة غير املنتفعات بأي منزل بوزيا )معتم ية  %21.3( وسي ي بوزي  الشرقية)معتم ية  %43.2بي  

 (.)معتم ية نوالد حفوز  %22.4( وزونةامل)معتم ية  %24.3بي   جراية

   

 4102 سنةمصدر الدخل  سنة فما فوق( حسب 61املسنين ): 14-6جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 ال ينتفع بأية جراية مصادر أخرى  مساعدات اجتماعية دخل قار آخر جراية تقاعد
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 6854 3346 3508 %45,5 %56,8 %34,7 %0,9 %0,9 %0,9 %3,7 %4,0 %3,3 %4,9 %5,5 %4,3 %45,0 %32,7 %56,8 سيدي بوزيد الغربية

 5670 2842 2828 %55,8 %65,8 %45,8 %0,4 %0,4 %0,4 %4,1 %3,7 %4,5 %6,2 %6,7 %5,8 %33,5 %23,5 %43,5 سيدي بوزيد الشرقية

 4157 2094 2063 %58,6 %66,1 %50,9 %0,2 %0,3 %0,1 %1,2 %1,1 %1,2 %6,5 %7,0 %6,0 %33,6 %25,5 %41,7 جلمة

 2108 1093 1015 %53,9 %62,9 %44,3 %0,8 %0,9 %0,8 %1,6 %1,5 %1,7 %3,9 %2,7 %5,2 %39,7 %32,0 %48,1 سبالة اوالد عسكر

 3977 1967 2010 %53,4 %62,7 %44,2 %1,0 %0,6 %1,4 %3,2 %3,1 %3,3 %4,1 %4,0 %4,2 %38,4 %29,6 %46,9 بئر الحفي

 2871 1403 1468 %50,9 %60,0 %42,2 %0,6 %0,1 %1,1 %2,6 %2,9 %2,2 %4,0 %4,2 %3,8 %42,0 %32,8 %50,7 سيدي علي بوعون 

 2748 1352 1396 %42,5 %50,7 %34,6 %2,3 %1,5 %3,2 %5,7 %4,4 %7,0 %3,1 %3,2 %2,9 %46,4 %40,3 %52,3 منزل بوزيان

 2980 1513 1467 %39,8 %55,3 %23,8 %0,9 %0,7 %1,2 %4,4 %4,0 %4,8 %3,5 %3,5 %3,5 %51,4 %36,5 %66,7 مكناس ي

 2568 1316 1252 %51,5 %57,5 %45,2 %2,3 %2,5 %2,1 %6,7 %6,8 %6,5 %4,1 %4,9 %3,2 %35,5 %28,3 %43,0 سوق الجديد

 2477 1207 1270 %45,6 %52,3 %39,3 %0,5 %0,8 %0,2 %0,9 %0,8 %1,0 %5,7 %7,2 %4,3 %47,3 %38,9 %55,2 مزونة

 7110 3487 3623 %49,3 %59,9 %39,0 %0,5 %0,6 %0,4 %4,4 %4,2 %4,5 %4,2 %4,4 %3,9 %41,7 %30,9 %52,1 رقاب

 2848 1468 1380 %60,8 %67,2 %54,1 %0,2 %0,2 %0,3 %1,7 %2,4 %1,0 %5,8 %6,0 %5,6 %31,4 %24,2 %39,0 اوالد حفوز 

يةالوال   50,0% 30,6% 40,3% 4,5% 5,1% 4,8% 3,5% 3,4% 3,5% 0,9% 0,7% 0,8% 41,1% 60,2% 50,6% 23281 23089 46370 

 1249639 637391 612249 %37,1 %50,9 %22,8 %0,5 %0,5 %0,5 %2,2 %2,5 %1,9 %3,6 %3,2 %4,0 %56,6 %43,0 %70,7 الوطني
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منهم من  %22.3نلف مسن،  2.2حوالي  سي ي بوزي بلغ ع د املسني  املكفولي  من قبل نح  األقارب بوالية 

 النساء. ويعزو ذلك للوضعية االجتماعية للمسنات حيث ن  نسبة كبيرة منهن هن من األرامل.  
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نقطة على  12.1بالتوازي، ترتفع نسبة الكفالة في صفوف النساء املسنات مقارنة بالرجال لتبلغ الفجوة بي  الجنسي  

(، في حي  تتقلص الفجوة نسبيا نوالد حفوز معتم ية نقطة كأقص ى ح  على املستوى املحلي )ب 13.3املستوى الجهوي و

نين فاقت نسبة الكفالة في صفوف النساء النسبة املسجلة ل ى سي ي علي بوعو  ومعتم ية  منزل بوزيا بمعتم ية 

 نقطة على التوالي.   1نقطة و 11.4الرجال بـ
 

 4102سنة سنة فما فوق(  61اء والرجال )النس بيننسب الكفالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 13-6رسم 

 

ث ، حي، تتفاوت نسب كفالة املسنات من معتم ية إلى نخرى منها وديمغرافية ظوابط اجتماعيةلع ة وتبعا 

 (.مزونة)بمعتم ية بئر  %32.4( وسي ي علي بوعو  )بمعتم ية  %12.2تراوحت هذه النسبة بي  
  

 4102 سنة املكفولين من قبل أحد األقاربسنة فما فوق(  61املسنين ): 15-6جدول 

 
 نسبة الكفالة عدد املسنين املكفولين من قبل أحد األقارب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %17,5 %24,6 %10,7 1199 823 375 سيدي بوزيد الغربية

 %15,6 %21,1 %10,1 885 600 286 سيدي بوزيد الشرقية

 %23,6 %31,3 %15,8 980 655 325 جلمة

 %13,5 %20,4 %6,1 284 222 62 سبالة اوالد عسكر

 %18,6 %25,0 %12,3 738 491 248 بئر الحفي

 %14,5 %18,5 %10,7 415 259 157 سيدي علي بوعون 

بوزيانمنزل   161 293 454 11,5% 21,7% 16,5% 

 %20,4 %28,7 %11,9 609 434 174 مكناس ي

 %20,3 %28,5 %11,7 521 375 146 سوق الجديد

 %27,5 %37,2 %18,3 682 449 233 مزونة

 %21,2 %29,1 %13,5 1504 1014 490 رقاب

 %21,4 %30,7 %11,4 608 451 157 اوالد حفوز 

 %19,2 %26,3 %12,1 8881 6067 2813 الوالية

 %23,5 %34,2 %12,3 293396 218151 75244 الوطني
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