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

لبيان  أدواتكوالستخدامها  نبين الجنسيت اقو ر ففيها  ن تتواجدمن املمكن أالتي قضايا جمع معلومات عن اللمجعولة 

على ة االلتزامات الدولية القائمب هاتمسكبمدى  أدوات ملساءلة الحكوماتكو  ،أةاملساواة بين الجنسين وتمكين املر حالة 

حصاءات إنتاج هذه ال  ةضرور وعليه، تبرز  .أةفي جميع سياسات التنمية وتعزيز تمكين املر  منظور النوع االجتماعي ادماج

 في الغرض. ، وتقييم السياسات والبرامجهورصد، تقدمتتبع الجل أمن 

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

 4112 داد العام للسكان والسكنى لسنةالوطني لإلحصاء، وبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، في تحليل نتائج التع

في إطار توفير معلومات ومؤشرات عن أوضاع املرأة تساعد املخططين على مستوى الواليات حسب مقاربة النوع االجتماعي 

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

 تنموية املختلفة بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين من جهة، وتمكين املرأة والنهوض بها على الصعيد الجهوي البرامج ال

 من جهة أخرى. واملحلي

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

ذه املنهجية . وتمكن هالتابعة لهباختالف املتغيرات بخصوص نفس املؤشر بعة لها الوالية وعلى مستوى املعتمديات التا

 . قاطبحساب الن بين الجنسين على املستوى الجهوي واملحلي هذا التفاوةإبراز مدى وحجم  ومن ةرصد مواطن التفاو  من

 

 

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

هو األول من نوعه بالرجوع إلى التعدادات التي تّم القيام بها في تونس. وهو يمثل امتدادا للتقرير " الكافمستوى والية 

.  وهذا التقرير هو ثمرة اتفاقية شراكة بين املعهد الوطني لإلحصاء وهيئة األمم 4112الوطني الذي تم نشره في أفريل 

 ة لتطوير إحصاءات النوع االجتماعي.املتحدة للمرأ
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 21 .......................................................................................................................... 4112-4112 خالل املعتمديات بين الداخلية الهجرة: 1-2 جدول 

 21 ............................... 4112-4112 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتمدية حسب املهاجرين توزيع: 2-2 دول ج

 24 .................................................................................................................................................... 4112-4112 خالل الخارجية الهجرة: 3-2 جدول 



 

2 قائمة الجداول 
 

 

4112  

 
 

 24 ............................... 4112-4112 خالل الخارجية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتمدية حسب املهاجرين توزيع: 4-2 جدول 

 

 22 .................................................................................................................. 4112 سنة مريةالع الفئة حسب الصعوبات معاناة نسبة: 1-2 جدول 

 22 ............................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي : 2-2 جدول 

 22 ............................................................................................................................. 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي : 3-2 جدول 

 22 ................................................................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي : 4-2 جدول 

 22 ......................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  لدى إعاقة بطاقة إمتالك نسبة: 5-2 جدول 

 22 ......................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي : 6-2 جدول 

 111 ................................................................................. 4112 سنة العاقة وعن حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي  نسبة: 7-2 جدول 

 111 ........................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي : 8-2 جدول 

 113 ..................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( سنة 42-2) لصعوباتا ذوي  لدى التمدرس نسبة: 9-2 جدول 

 112 ........................................................................................................ 4112 سنة( فوق  فما سنة 12) الصعوبات ذوي  لدى البطالة: 10-2 جدول 

 112 ................................................................................................................... 4112 سنة العالة ونسبة( فوق  فما سنة 21) سنينامل: 11-2 جدول 

 112 ....................................................................................................... 4112 سنة املدنية الحالة حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين: 12-2 جدول 

 112 ....................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 21) سنينامل: 13-2 جدول 

 112 .......................................................................................................4112 سنة الدخل مصدر حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين: 14-2 جدول 

 112 ...................................................................................... 4112 سنة األقارب أحد قبل من املكفولين( فوق  فما سنة 21) ملسنينا: 15-2 جدول 
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 44 ..................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-1 رسم

 43 ...................................................... 4112 سنة الحالةاملدنية حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-1 رسم

 42 ....................................................................................................... 4112 سنة النجاب سّن  في امرأة لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 3-1 رسم

 31 .................................................................................... 4112 سنة مطلقة أو أرملة أو متزّوجة امرأة لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 4-1 رسم

 34 ......................................................................................................... 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 بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 7-1 رسم

 32 .........................4112 سنة األسرة أفراد عدد حسب راألس رؤساء والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 8-1 رسم

 

 بين الفاصلة املسافة حسب لإلبتدائي املزاولين دون ( سنوات 2-3) والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-4 رسم

 24 ............................................................................................................................................... 4112 سنة الدراسة قبل ما مؤسسة وأقرب ملسكنا

 بين الفاصلة املسافة حسب لإلعدادي املزاولين دون ( سنة 12-2) والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-4 رسم

 23 ..............................................................................................................................................................4112 سنة بتدائيةا مدرسة وأقرب املسكن

 بين الفاصلة املسافة حسب للثانوي  املزاولين دون ( سنة 12-14) والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-4 رسم

 22 ............................................................................................................................................................. 4112 سنة إعدادية مدرسة وأقرب املسكن

 املسكن من تنقللل املستغرقة الزمنية املدة حسب املتمدرسين والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-4 رسم

 22 ............................................................................................................................................................................................ 4112 سنة الدراسة ملقر

 من للتنقل تعملةاملس األساسية النقل وسيلة حسب املتمدرسين والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 5-4 رسم

 22 ............................................................................................................................................................................... 4112 سنة الدراسة ملقر املسكن

 التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنوات 11) العمرية الفئة من والفتيان الفتيات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-4 رسم

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

 22 ................................... 4112 سنة التعليمي املستوى  سبح األسر ورؤساء رئيسات بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 7-4 رسم

 22 .................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بين( فوق  فما سنوات 11) األمية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-4 رسم

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

 21 ....................... 4112 سنة الشهادة نوع حسب الشهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-4 رسم

 24 ... 4112 ةسن االختصاص حسب العالي التعليم شهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-4 رسم

 22 ............. 4112 سنة االختصاص حسب التكوين شهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-4 رسم

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

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

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

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

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

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

 

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

 24 .. 4112 سنة املدنية الحالة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-3 رسم

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

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

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

 22 ...4112 سنة العمل طبيعة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 5-3 رسم
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4112 سنة العمل عقد مدة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-3 رسم

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

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

 21 ............... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بين الةالبط نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-3 رسم

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

 24 .... 4112 سنة البطالة مدة حسب( فوق  فما سنة 12) العاطلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-3 رسم

 23 ...............4112 سنة االقتصادية الوضعية حسب األسر رؤساء والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-3 رسم

 سنة املهنية الوضعية حسب ملنخرطينا( سنة 22-12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-3 رسم

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

 املهنية الوضعية حسب املنخرطين غير( سنة 22-12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 13-3 رسم

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

 سنة العمل عقد مدة حسب املنخرطين( سنة 22-12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 14-3 رسم

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

 العمل عقد مدة حسب املنخرطين غير( سنة 22-12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع تفجوا: 15-3 رسم

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

 املستغرقة الزمنية املدة حسب( فوق  فما سنة 12) شتغلينامل والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 16-3 رسم

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

 األساسية النقل سيلةو  حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 17-3 رسم

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

 

 سنة محلي مستشفى وأقرب كناملس بين الفاصلة املسافة حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 رسم

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

 أو كلم 2) محلي مستشفى وأقرب املسكن بين الفاصلة املسافة تفوق  الذين والرجال النساء نسب بين االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رسم

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

 مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة املسافة حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-2 رسم

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

 2) صحي مركز أو مستوصف وأقرب املسكن بين الفاصلة املسافة تفوق  الذين والرجال النساء نسب بين االجتماعي النوع فجوات: 4-2 رسم

 22 .......................................................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( أكثر أو كلم

 22 ...................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بين الصحية التغطية نسب في عياالجتما النوع فجوات: 5-2 رسم

 22 ................................... 4112 سنة الصحية التغطية نوعية حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 

 21 .............................................................................................................................................. 4112-4112 خالل الداخلية الهجرة صافي: 1-2 رسم

 21 ............................................................................................................................................. 4112-4112 خالل الخارجية الهجرة صافي: 2-2 رسم

 

 22 .......................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بين الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 رسم

 22 ......................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بين النسبي زيعالتو  في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رسم

 22 ....................... 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-2 رسم

 22 ............................. 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-2 رسم

 22 ................................... 4112 سنة الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين إعاقة بطاقة إمتالك نسب في عياالجتما النوع فجوات: 5-2 رسم

 22 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 111 . 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 7-2 رسم
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 114 ................ 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين التمدرس نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-2 مرس

 113 ....................................................... 4112 ةسن الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 9-2 رسم

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

 112 ............... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-2 سمر 

 112 .............. 4112 سنة الدخل مصدر حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-2 رسم

 112 ..................................................... 4112 سنة( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين الكفالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 13-2 رسم
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 41 ..................................................................................................................................................................... 4112 سنة الرجالة عدلم: 1-1 خارطة

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

 

 32 ......................................... 4112 سنة والفتيان الفتيات بين الدراسة قبل ما بمرحلة االلتحاق نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-4 خارطة

 21 ................................................ 4112 سنة والفتيان الفتيات بين( سنة 12-2) فالاألط تمدرس نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-4 خارطة

 

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

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

 

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

 

 23 ...................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بين الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 خارطة

 112 .......................................................................................4112 سنة والرجال النساء بين العالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 خارطة
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بلغ عدد سكان ، على املستوى الديمغرافي

هز معدل ألف نسمة. وقد نا 423.1حوالي  الكافوالية 

ا نسبي يتقاربو  .الوطني ، أي نفس املعدل1.22الرجالة 

سنة(  34الرجال )و النساء  بينمؤشر متوسط العمر 

 .دون أن يتجاوز الفرق بينهم السنتين بكامل املعتمديات

 31نفس الش يء بالنسبة ملؤشر العمر الوسيط الذي بلغ 

 سنة لدى الرجال. 42سنة في صفوف النساء مقابل 

للحالة املدنية، تكمن الفوارق بين الجنسين بالنسبة 

خاصة في نسب العزوبة ونسب الترمل حيث تبلغ النسب 

على التوالي مقابل  %11.2و %34.2في صفوف النساء 

على التوالي في صفوف الرجال على  %1.2و 21.4%

ج زواظاهرة ترمل النساء و نسحب تاملستوى الجهوي. و 

 .  وتةمتفا بنسببكامل املعتمديات الرجل 

بلغ معدل املواليد أحياء لكل امرأة في سن االنجاب و 

-12)للنساء مولودا  1.12و، مولودا 1.31 الكافبوالية 

متوسط عدد املواليد األحياء  ناهز. في املقابل، سنة( 12

، مولودا 4.33للنساء املتزوجات أو األرامل أو املطلقات 

 .   على املستوى الوطنينفس املعدل املسجل 

ي حوال الكافبوالية معدل سن املرأة عند أول زواج غ وبل

ويرتفع هذا املعدل بارتفاع املستوى التعليمي،  .سنة 44

سنة لدى  42سنة لدى النساء األميات و 41حيث ناهز 

ذوات مستوى تعليمي عالي. من جهة أخرى، بلغ النساء 

امرأة، ف أل 2.2سنة حوالي  12عدد املتزوجات قبل سن 

سنة بوالية  12نسبة زواج النساء قبل سن  لتناهز بذلك

 . %12.2 الكاف

بلغ معدل الرجالة في صفوف ، وأمام الهيمنة الرجالية

وأبرزت رجال لكل امرأة رئسية أسرة.  2.2رؤساء األسر 

من رئيسات األسر يعشن بمفردهن  %42.4البيانات أّن 

في حين ال تتعدى نسبة الرجال رؤساء األسر ذات الفرد 

 على املستوى الجهوي.   %3.2 الواحد

 

، لم بخصوص التحصيل العلمي واملعرفي

تتجاوز الفجوة بين الجنسين في نسب التمدرس للفئات 

( سنة النقطة الواحدة 12-2( سنوات و)2-3العمرية )

وقد بلغت في صفوف الفتيات  ،على الصعيد الجهوي 

، مقابل الكافعلى التوالي بوالية  %22.2و 21.3%

على التوالي وطنيا. وعرفت نسبة  %22.1و 22.3%

( سنة ارتفاعا لدى الفتيات بفارق 42-12التمدرس )

، ورغم %22.2نقطة مقارنة بالفتيان بنسبة  12.2ناهز 

عد هذه النسبة أقل من املستوى الوطني )
ُ
 (. %21.2ذلك ت

سنوات فما  11املستوى التعليمي للسكان )فيما يتعلق ب

وف النساء مقارنة تتضاعف األمية في صففوق(، 

على التوالي.  %12.3و %32.4بالرجال حيث بلغت 

 في صفوف رؤساء األسر،وتتعمق الفجوة بين الجنسين 

حيث تصل نسبة األمية لدى النساء رئيسات األسر 

فقط  %42.4، مقابل %21.1إلى حدود بوالية الكاف 

 لدى الرجال.

استعمال وسائل تكنولوجيا و  وبخصوص استغالل

والتي من شأنها أن تعكس املهارات واملكتسبات  تاملعلوما

 تقارب انات التعدادتشير بي، التقنية واملهنية ألصحابها

نسب استعمال الحاسوب ونسب استعمال االنترنات في 

 3مع تقدم طفيف لدى الرجال ال يتجاوز بين الجنسين 

على املستوى الجهوي بالنسبة للشريحة العمرية  نقاط

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

 %21.2و %21.2سنوات فما فوق(  3صفوف النساء )

 على التوالي.

 

، ال لتمكين االقتصادي للمرأةا بخصوص

تزال نسبة النساء النشيطات أقل بكثير من نسب 

( على الصعيد %23.2مقابل  %42.2طين )يالرجال النش

ي ف الجهوي واملحلي. وبالرغم من ذلك ترتفع نسبة البطالة

ي فقط ف %12.1مقابل  %42.2إلى حدود  هنصفوف

وتتفاقم البطالة في صفوف الشباب صفوف الرجال. 

، حيث تصل إلى حدود الكافسنة( بوالية  12-42)

 لدى الفتيان.   %32.2لدى الفتيات وإلى  22.1%
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وتبعا للمهمة االقتصادية املوكولة عادة لرئيس األسرة، 

فعة في لكن تبقى مرتتنخفض نسب البطالة في صفوفهم 

صفوف النساء رئيسات األسر مقارنة بالرجال من خالل 

على التوالي على الصعيد  %2.2و %11.2تسجيل 

 الجهوي.  

ساء لم تتجاوز نسبة الن، مراكز القرارب حضور للبالنسبة 

من  %3.1املشتغالت كمديرات وإطاات تسيير ووكيالت 

لى ن عتصل نسبه مجموع النساء املشتغالت، في حين

     .%3.2الصعيد الوطني إلى حدود 

بالصناديق ناهزت نسبة االنخراط من جهة أخرى، 

بوالية سنة(  22-12ملشتغلين )االجتماعية في صفوف ا

 1.2بفجوة بين الجنسين ناهزت ، %22.2 حواليالكاف 

بلغت نسبة االنخراط في  نقطة لصالح النساء، إذ

 .الرجال لدى %22.2مقابل  %22.2صفوفهن 

 

، تتكافؤ نسبيا فرص على املستوى الصحي

ن بين الجنسيلتحاق والوصول للمؤسسات الصحية ال

من خالل تقارب التوزيع الجغرافي لكليهما ونادرا ما 

تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال حسب 

 .الكافاملسافات النقطتين بكامل معتمديات والية 

صفوف  في الكافوترتفع نسبة التغطية الصحية بوالية 

منهن بهذه  %21.1النساء مقارنة بالرجال، حيث تتمتع 

 في حينفقط من الرجال. لكن و %23.2التغطية مقابل 

التغطية الصحية عن ب الرجال املتمتعين نسبةرتفع ت

من  %32.2) التي يتنمون لهاطريق الصناديق االجتماعية 

نجد أّن أغلب النساء  (،مجموع الرجال املشتغلين

يتمتعن بالتغطية الصحية كأولي ( %22.1شتغالت )امل

 مقارنة بالرجال.نقطة  33.2، أي بفارق حق

 

، بينت املعطيات بالنسبة للتحرك والهجرة

 لكافابين معتمديات والية تقارب صافي الهجرة الداخلية 

من خالل  ، وكانت في مجملها سلبيةلدى الجنسين

ألف في  -3.2ألف في صفوف النساء و -2.1تسجيل حوالي 

ومثل العمل  .4112-4112صفوف الرجال خالل الفترة 

 %34.2ـبالسبب الرئيس ي لهجرة الرجال بين املعتمديات 

بالنسبة  %12.1مقابل من مجموع أسباب الهجرة 

من النساء للتنقل  %32.2اضطرت للنساء. في املقابل، 

الذي لم السبب ، ملصاحبة األسرةإلى معتمدية أخرى 

تغيير معتمدية القامة  من أسباب %44.2يمثل سوى 

 .بالنسبة للرجال

( ارتفاعا في 4112-4112وسجلت الخماسية األخيرة )

على مقارنة بالوافدين لخارج املغادرين لعدد الرجال 

 ،في صفوف النساءتسجيل توازن بل مقا الكاف،والية 

نسمة  (-223)بلغ صافي الهجرة خالل هذه الفترة حيث 

 لدى النساء. نسمة (-32)لدى الرجال و

وتوزعت أسباب الهجرة للخارج لدى النساء بين أسباب 

عائلية )الزواج( وأسباب اقتصادية )العمل( وأسباب 

على  %12.2و %33.2و %22.2دراسية حيث مثلت 

من أجل  لخارجلمن الرجال  %22.2التوالي. في حين هاجر 

 .  العمل

 

، ناهز عدد وص الفئات الخصوصيةصبخ

ألف  2.2 الكافوي الصعوبات بوالية األشخاص ذ

 %2.1لتبلغ بذلك نسبة معاناة الصعوبات  ،شخص

تمتلك . في صفوف الفتيات/النساء( %4.2)مقابل 

فقط من الفتيات/ النساء ذوي الصعوبات  32.3%

 من الفتيات/الرجال. %23.2بطاقة إعاقة، مقابل 

لإلدماج املدرس ي لذوي الصعوبات بوالية نابل، بالنسبة 

على ن بالفتيا ةمقارن الفتياتأكبر من قبل  وحظ إقبالل

التمدرس لديهن  نسبةمقاعد الدراسة حيث بلغت 

 % 22.2سنة(  42-12و)سنة(  12-2)للشريحة العمرية 

على التوالي، في حين كانت هذه النسب في حدود  %22.2و

 على التوالي في صفوف الفتيان. %44.2و 22.1%

القتصادي لهذه الفئات، وفي إطار متابعة الدماج ا

نسبة البطالة لدى النساء ذوي الصعوبات  ناهزت

مقارنة بالرجال  اطنق 2مسجلة بذلك ارتفاعا بـ ،41.2%

وتبقى هذه النسبة جيدة إذا ما  على املستوى الجهوي. 

في  %42.1تّم مقارنتها بالصعيد الوطني أين بلغت 

 صفوفهن.
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تّم إحصاء  فقدسنة فما فوق(،  21) بالنسبة للمسنين

منهم من  %24.2) الكافألف مسن بوالية  32.2قرابة 

عرفت نسب العالة إرتفاعا نسبيا في صفوف النساء(. و 

 لدى الرجال.  %43.2مقابل  %42.2النساء بـ

بين من هن  اأساس الكافمسنات والية  وتوزعت

(، في حين %22.2( ومن بقين مرمالت )%21.2متزوجات )

من جهة  نين هم في حالة زواج. من الرجال املس 22.4%

لوجود  الكافمن مسنات والية  %21.4أخرى، تفتقر 

 بينماجراية أو مصدر مالي لتأمين ضروريات الحياة، 

فقط من املسنين الرجال دون أية جراية.  %42.2يعيش 

من املسنات هّن بكفالة أحد  %42.4من ذلك، نجد أّن 

في  %2.2د األقارب، مقابل تدني هذه النسبة إلى حدو 

 صفوف الرجال. 
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 املؤشر

 مؤشر 

أهداف التنمية 

 املستدامة

 القيمة 

 على املستوى الوطني

 القيمة 

 على مستوى الوالية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 الخصائص الديمغرافية حسب النوع االجتماعي

 243,1 122,5 120,6 10982,4 5510,2 5472,2  )باأللف( عدد السكان

 0,98 - - 0,99 - -  معدل الرجالة
 35 36 34 32 32 32  متوسط العمر )سنة(

 33 35 32 30 30 29  العمر الوسيط )سنة(

 35,6 30,6 40,9 36,8 32,5 41,2  (%نسبة العزاب )

 56,2 55,8 56,6 56,8 56,7 57,0  (%نسبة املتزوجين )

 6,9 11,9 1,7 5,1 9,0 1,2  (%رملين )نسبة امل

 1,3 1,7 0,8 1,3 1,8 0,7  (%نسبة املطلقين )

 1,30 - - 1,33 - -  )مولود( متوسط عدد املواليد أحياء لكل امرأة في سّن النجاب

4-2-3 سنة( )مولود( 12-12)متوسط عدد املواليد أحياء لكل امرأة في سّن   - - 0,07 - - 0,06 

 2,33 - - 2,33 - -    )مولود( املواليدأحياء لكل امرأة متزّوجة أو أرملة أو مطلقةمتوسط عدد

 22 -   -   22 -   -    )سنة( متوسط عمر املرأة عند أول زواج

 9742 -   -   317899 -   -    )امرأة( سنة 12املتزوجات قبل سن 

1-3-2 (%) سنة 12قبل سن النساء زواج نسب   - - 4,11  - - 14,4 

 64,5 10,9 53,5 2771,2 400,8 2370,3  عدد رؤساء األسر )باأللف(

2,2 - -  رؤساء األسر  في صفوفمعدل الرجالة   - - 4,9 

 7,6 27,2 3,6 6,2 24,6 3,1  (%نسبة رؤساء األسر ذات الفرد الواحد )

 املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة

4-4-2 (%الدراسة ) نسبة االلتحاق بمرحلة ما قبل  55,5 55,3 55,4 51,7 51,3 51,5 

 96,1 96,6 95,7 95,9 96,1 95,7  (%سنة( ) 12-2نسبة التمدرس )

1-3-2 (%سنة( ) 42-12نسبة التمدرس )  42,6 51,4 47,0 42,9 57,8 50,1 

1-2-2 (%سنوات فما فوق( ) 11نسبة األمية )  12,8 25,6 19,3 17,3 35,2 26,4 

 34,7 71,1 27,2 24,7 55,6 19,5  (%مية لدى ؤساء األسر )نسبة األ 

1-2-2 (%) سنوات فما فوق( 3نسبة استعمال الحاسوب )  45,2 45,0 45,1 38,6 41,6 39,9 

1-2-12 (%) سنوات فما فوق( 3نسبة استعمال االنترنات )  44,4 43,9 44,2 38,1 40,4 39,1 

نتها في القوة العاملةمشاركة املرأة في النشاط االقتصادي ومكا  

1-2-2 (%) سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 42-12لشباب )انسبة   25,2 29,6 27,4 29,7 29,5 29,7 

 44,0 24,9 63,8 46,5 28,2 65,5  (%نسبة النشاط )

4-4-2 (%) ات املعمليةالصناعنسبة املشتغلين في   2,1 0,7 1,7 1,7 0,6 1,4 

4-2-2 (%املديرات وإطارات التسيير والوكيالت )نسبة النساء   - - 2,3  - - 3,0 

 18,5 29,8 14,0 14,8 22,5 11,4  (%)نسبة البطالة 

 41,4 54,0 34,8 30,2 36,4 26,4  (%) سنة( 42-12) نسبة البطالة

 4,7 10,6 4,4 3,7 8,4 3,5  (%نسبة البطالة لدى رؤساء األسر )

 54,7 55,5 54,4 65,3 66,9 64,7  (%ة( املنخرطين بالصناديق االجتماعية )سن 22-12نسبة املشتغلين )

 تكافؤ فرص التمتع بالخدمات الصحية بين الجنسين

4-2-3 (%) نسب التغطية الصحية  78,4 84,3 81,3 83,9 90,0 87,0 

 26,4 17,6 35,3 33,9 23,7 44,1  (%نسبة السكان املتمتعين بالتغطية الصحية عن طريق الصناديق االجتماعية )

 38,8 55,0 22,4 36,3 51,5 21,0  (%نسبة السكان املتمتعين بالتغطية كأولي الحق )

 التحرك والهجرة حسب النوع االجتماعي

 7504- 4146- 3358- 1 1 1  )نسمة( 4112-4112خالل  الهجرة الداخلية بين املعتمدياتصافي 

 23,8 16,1 32,6 17,2 10,8 24,0  (%) 4112-4112لعمل خالل نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب ا
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 25,6 30,9 19,5 25,5 30,8 19,9  (%) 4112-4112نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب الزواج خالل 

 6,8 6,5 7,1 5,9 5,2 6,6  (%) 4112-4112نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب الدراسة خالل 

 619- 36- 583- 22281- 7956 30237-  )نسمة( 4112-4112ة خالل الخارجيالهجرة صافي 

 65,2 33,7 75,7 73,4 32,3 81,6  (%) 4112-4112نسبة املهاجرين للخارج بسبب العمل خالل 

 17,6 44,7 8,5 9,7 36,4 4,3  (%) 4112-4112نسبة املهاجرين للخارج بسبب الزواج خالل 

 13,9 14,9 13,5 14,2 24,7 12,1  (%) 4112-4112اسة خالل نسبة املهاجرين للخارج بسبب الدر 

 النوع االجتماعي واملسنين وذوي االحتياجات الخصوصية

 4,0 4,1 3,8 2,2 2,2 2,2  (%) نسبة معاناة الصعوبات

 9,6 5,0 4,6 241,2 119,1 122,0  السكان من ذوي الصعوبات )باأللف(

 38,8 34,3 43,6 45,0 40,0 49,9  (%) عوباتذوي الص لدىنسبة إمتالك بطاقة إعاقة 

 73,1 77,6 69,0 70,6 72,3 69,1  (%) سنة( 12-2نسبة التمدرس لدى ذوي الصعوبات )

 34,2 46,7 22,6 25,2 32,2 19,5  (%) سنة( 42-12نسبة التمدرس لدى ذوي الصعوبات )

4-2-2 (%) نسبة البطالة لدى ذوي الصعوبات  14,3 24,1 17,0 13,9 20,9 15,7 

 37,7 19,9 17,8 1249,6 637,3 612,2  )باأللف( سنة فما فوق( 21) عدد املسنين

 24,7 25,8 23,6 17,7 17,8 17,6  (%) نسبة العالة

 3,1 2,9 3,3 2,6 2,7 2,4  (%سنة فما فوق( العزاب ) 21نسبة املسنين )

 68,3 50,6 88,2 71,1 52,3 90,7  (%سنة فما فوق( املتزوجين ) 21نسبة املسنين )

 27,1 44,7 7,4 24,9 43,0 6,0  (%سنة فما فوق( املرملين ) 21نسبة املسنين )

 1,5 1,9 1,1 1,5 2,1 0,9  (%سنة فما فوق( املطلقين ) 21نسبة املسنين )

 39,5 50,2 27,4 37,1 50,9 22,8  (%سنة فما فوق( غير املنتفعين بأية جراية ) 21نسبة املسنين )

 18,9 27,2 9,7 23,5 34,2 12,3  (%سنة فما فوق( املكفولين من قبل أحد األقارب ) 21سبة املسنين )ن
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 معدل الرجالة 

 .هو عدد الرجال لكل امرأة من بين مجموع السكان

 األسرة 

هي مجموعة من األشخاص تربطهم أو ال تربطهم صلة 

ف نفس املسكن ويتناولون جل قرابة يعيشون تحت سق

 الوجبات الغذائية معا.

 رئيس األسرة 

هو أحد أفراد األسرة الذي يمثل املحور األساس ي 

للقرارات التي تؤخذ في خصوص أسرته وال ينحصر هذا 

املفهوم في القوامة االقتصادية أي القيام بمسؤولية 

 توفير مداخيلها واالنفاق عليها.

 األمية 

ألمم املتحدة للتربية والثقافة حسب تعريف منظمة ا

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

الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة 

 عن حياته اليومية.

 مرحلة ما قبل الدراسة 

التعليم ما قبل  أو درس ياملعليم قبل تالستخدم يُ 

 ما  الدول العربية في كثير من الدول ومنها دراسةال
ً
وغالبا

أو  والدراسة التمهيدية رياض األطفال تتم بمستويين هما

 .ما يسمي أيضا بالتمهيدي أو التحضيري 

األطفال دون سن  املؤسسات التعليمية تستقبلو 

ولفظ الكلمات  األناشيد السادسة لتعليمهم بعض

من  رياض األطفال والتعداد وال تخلو

 .الفنية الدروسو  الرياضة دروس

  املستوى التعليمي 

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

 إال فإأتمها بنجاح و 
ّ
ه يقع اعتباره من ذوي املستوى ن

 ربع مستوياتيقع اعتماد أالتعليم الذي يسبق ذلك. و 

  تعليمية في هذه النشرية:

هو املستوى الجامعي الذي و  املستوى العالي -

 ، قض ى فيه الفرد على األقل سنة بنجاح

ا موهو مستوى  املستوى الثانوي أو ما يعادله -

 والذي قض ى فيه بين االبتدائية ودون الجامعي

الفرد على األقل سنة كاملة أتمها بنجاح أي 

على األقل سنة أولى ثانوي سابقا أو السابعة 

 أساس ي حاليا،

وهو املستوى الذي نجح  املستوى االبتدائي -

ى عند فيه الفرد على األقل في السنة أول

االلتحاق بمرحلة الدراسة ودون بلوغ 

 ،سابقا االعدادي أو الثانوي 

هو املستوى الذي  و دون مستوى ال ش يء أ -

يسند لكل فرد لم يمض ي على األقل سنة 

 .واحدة بنجاح باملنظومة التعليمية الرسمية

 البطالة 

 قافي تونس وف تم تحديد التعريف القياس ي للبطالة

. وقد (OITمنظمة العمل الدولية )للتعريف املعتمد لدى 

 بد من ير اليتم التعريف القياس ي للبطالة وفقا لثالثة معا

توفرها في وقت واحد: أن يكون الفرد الذي يساوي أو 

في الوقت  ستعدبدون عمل، وم سنة 12يفوق عمره 

عن عمل، خالل فترة  فعليا الراهن للعمل ويبحث

وُيمكن تفصيل هذه املعايير   .وهي أسبوع مرجعية محددة

 كالتالي:

 ام: ويعني انعدام تاملعيار األول "بدون عمل" -

وهذا املعيار الفترة املرجعية.  للعمل أثناء

بين حالة العمالة وحالة  يضمن الفصل

 .البطالة

: ويعني اتخاذ املعيار الثاني "يبحث عن عمل" -

محددة أيضا  ،خطوات محددة في فترة قريبة

للبحث عن عمل بأجر أو عمل للحساب 

العمالة الخاص. هذا املعيار ال يأخذ مدة 

املعيار  ونوعها بعين االعتبار، ويشمل هذا

البحث عن عمالة للحساب الخاص، أو عمالة 

بدوام جزئي، أو مؤقت أو موسمي أو 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 أي نوع من العمل تعتبره املعايير 

 الدولية نشاطا اقتصاديا.

: لكي يصنف املعيار الثالث "االستعداد" -

للعمل  على استعدادكعاطل يجب أن يكون 

إذ توفرت له يعني قادرا أو مستعدا للعمل 

الفرصة، ويستبعد الذين ال يستطيعون البدء 

 في العمل في تاريخ الحق بسبب بعض العراقيل.

 االشتغال 

كون ألن يوفقا  شتغالالتعريف القياس ي لال تّم تحديد 

عمل،  له سنة 12الفرد الذي يساوي أو يفوق عمره 

 .وهي أسبوع خالل فترة مرجعية محددة

 الناشط 

املساهم فعال أو املتاح للمساهمة  الناشط اقتصاديا هو

في إنتاج السلع والخدمات التي تدخل ضمن حدود 

النتاج املبينة في نظام الحسابات الوطنية. ويسمح 

استخدام تعريف موحد للنشاط االقتصادي بتسهيل 

إحصاءات العمل أو في إحصاءات النتاج، مما يسهل 

 التحليل املشترك.

 التغطية الصحية 

، حسب منظمة الصحة غطية الصحيةالتالتمتع ب

ى الخدمات عل فردأن يحصل كل  ،(OMSالعاملية )

إليها دون أن يتعرض لضائقة مالية  الصحية التي يحتاج

عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية املجموعة الكاملة من 

الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز 

 .الرعاية امللطفةالصحة والوقاية والعالج والتأهيل و 

ويعتبر متمتعا بالتغطية الصحية في تونس كل فرد 

منخرطا بإحدى النظم التالية اما مباشرة أو كأولي الحق 

 أي منخرطا عن طريق فرد آخر من األسرة:

 ،الصندوق الوطني للتأمين على املرض -

بطاقة العالج بالتعريفة املنخفضة )بطاقة  -

 ،صفراء(

 ،بطاقة البيضاء(بطاقة العالج املجاني )ال -

الحاالت األخرى والتي تتضمن شركات التأمين  -

الخاصة أو املقيمين املتمتعين بالتغطية 

 بالخارج.

 االنخراط بالصناديق االجتماعية 

يعتبر منخرطا بالصناديق االجتماعية كل فرد له انخراط 

بالصندوق الوطني للضمان والحيطة االجتماعية أو 

حيطة االجتماعية. وتهم الصندوق الوطني للتقاعد وال

 سنة أو أكثر. 12هذه املسألة كل فرد عمره 

 وسائل النقل 

ل خاصة" ك قصد باستعمال وسيلة متمثلة في "سيارةيُ 

ا هو سائقها أو كمصاحب ّم من يستعمل سيارة خاصة إ

فيها. ويقصد بـ"ليس هنالك تنقل بتاتا" أن مقر العمل أو 

 .يقطن به الفردالدراسة هو بنفس املكان أو الحي الذي 

 صافي الهجرة 

رح يط ن على املكان املعني بهذا املؤشرهو عدد الوافدي

 رة مرجعية محددة.تمنه عدد املغادرين وذلك خالل ف

 األشخاص ذوي الصعوبات 

مجموعة "وقع اعتماد األسئلة التي يوص ي بها خبراء 

اد خالل التعد لقياس نسبة الصابة بالعاقة "واشنطن

تم  . وفي هذه النشرية4112السكنى لسنة العام للسكان و 

تحليل احصائيات األفراد ذوي الصعوبات على مختلف 

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

"بعض الصعوبات" التي يعانيها في النظر أو السمع أو 

 املش ي أو االعتناء بنفسه أو في التواصل مع اآلخرين.

 املسنين إعالة نسبةأو  معدل اإلعالة 

 )أي األشخاص الذين املسنين إجمالي املعالين نسبةهي 

( إلى السكان الذين هم في سن سنة فما فوق  21أعمارهم 

.(سنة 22و 12)أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين  نشاطال
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)أي ما  %21.2نسمة. مثلت نسبة النساء منهم  423122، 4112أفريل  43بلغ عدد السكان في والية الكاف في 

مسجال  1.22رجال(. ومثل بذلك معدل الرجالة  141211من الرجال )أي بما يعادل %22.2امرأة(، مقابل  144222يساوي 

 مدية بني خالد.بمعت 1.12بمعتمدية الدهماني و 1.11بمعتمدية القلعة الخصبة إلى  1.23تفاوتا بين املعتمديات من 

 

 4102سنة  ومعدل الرجالةالسكان توزيع : 1-0جدول 

 
 عدد السكان

 معدل الرجالة
 املجموع نساء رجال

 1,00 33418 16715 16703 الكاف الغربية

 0,97 40288 20414 19874 الكاف الشرقية

 0,98 25897 13078 12819 نبر

 0,96 17500 8930 8570 ساقية سيدي يوسف

 0,98 27592 13956 13636 تاجروين

 0,99 15621 7865 7756 قلعة سنان

 0,93 6652 3448 3204 قلعة الخصبة

 0,97 9807 4990 4817 جريصة

 1,04 15215 7474 7741 القصور 

 1,01 27907 13890 14017 الدهماني

 0,97 23259 11786 11473 السرس

 0,98 243156 122546 120610 الوالية

 0.99 10982476 5510227 5472249 الوطني
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 4102عدل الرجالة سنة : م1-0خارطة 

 

 

1  

، 4112بقراءة للهيكلة العمرية للسكان بوالية الكاف واملستخرجة من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

سنوات بين نسبة النساء ونسبة الرجال مقارنة بمجموع السكان موجودة  2-1أعلى فجوى بالفئة العمرية نالحظ أّن 

  .نقطة لفائدة الرجال 1.4بمعتمدية القلعة الخصبة حيث تصل إلى 

نقطة لصالح الرجال بكل من معتمدية نبر ومعتمدية  1.2سنة(، يصل الفارق إلى  12-2بالنسبة للفئة العمرية )

نقطة بمعتمدية قلعة سنان. وكانت الفجوة إيجابية لصالح النساء فقط  4.1صة ومعتمدية السرس وإلى حدود الجري

 نقطة( بهذه الفئة العمرية. 1.1بمعتمدية ساقية سيدي يوسف )بفارق 

نقطة على الصعيد  1.2سنة، تجاوزت النسبة لدى النساء نسبة الرجال بفارق  22-31وفيما يخص الفئة العمرية 

نقطة بمعتمدية الكاف الغربية.  3.1لجهوي. وقد كان هذا الفارق إيجابيا لصالح النساء بجل املعتمديات ليصل إلى حدود ا

 نقطة(. 1.3في املقابل، كان الفارق لصالح الرجال فقط بمعتمدية القلعة الخصبة )
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 4102لنساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة بين ا يبنسالتوزيع الفجوات النوع االجتماعي في  :1-0رسم 

 

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

 

فيما يتعلق بفئة السكان في سن النشاط، كان الفارق بين الجنسين إيجابيا لصالح الرجال بالنسبة للفئة العمرية 

 نقطة بمعتمديتي ساقية سيدي يوسف والجريصة. 4.2سنة( بكل معتمديات والية الكاف أين وصل أقصاه إلى  12-42)

نقطة )بمعتمدية الكاف الغربية لصالح  1.1سنة، تتراوح الفجوة بين الجنسين بين  21فوق بالنسبة للفئة التي تساوي أو ت

 نقطة )بمعتمدية الجريصة( لصالح النساء. 3.2الرجال و

وبتحليل كل من متوسط العمر والعمر الوسيط بين معتمديات والية الكاف، ال نالحظ وجود فوارق تذكر بين النساء 

مديات لتستقر في حدود نقطة أو النقطتين كأقص ى تقدير في متوسط العمر. بالنسبة للعمر والرجال بأغلب هذه املعت

 نقاط بكل من معتمديتي ساقية سيدي يوسف والجريصة كأقص ى حد. 2الوسيط، ناهز الفارق بين الجنسين 

 

 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 سنة فما فوق  21 سنة 22-31 سنة 42-12 سنة 12-2 سنة  1-2

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال ملجموعا نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 33418 16715 16703 %12,1 %12,1 %12,2 %42,0 %43,5 %40,5 %24,2 %23,4 %24,9 %13,8 %13,5 %14,1 %7,9 %7,4 %8,3 الكاف الغربية

 40288 20414 19874 %14,6 %15,4 %13,7 %41,2 %42,1 %40,4 %23,3 %22,3 %24,3 %13,9 %13,5 %14,3 %7,0 %6,7 %7,3 الكاف الشرقية

 25897 13078 12819 %16,4 %16,4 %16,3 %38,2 %39,6 %36,8 %23,7 %23,3 %24,1 %14,7 %13,7 %15,6 %7,0 %7,0 %7,1 نبر

 17500 8930 8570 %16,7 %17,2 %16,3 %38,8 %40,0 %37,4 %22,3 %20,9 %23,8 %14,5 %14,6 %14,5 %7,6 %7,2 %8,0 ساقية سيدي يوسف

 27592 13956 13636 %16,8 %17,8 %15,8 %40,2 %41,2 %39,1 %22,2 %21,5 %22,9 %13,5 %12,7 %14,3 %7,4 %6,9 %7,9 تاجروين

 15621 7865 7756 %16,9 %18,4 %15,3 %38,5 %38,4 %38,5 %22,8 %22,5 %23,1 %14,3 %13,3 %15,3 %7,6 %7,3 %7,8 قلعة سنان

صبةقلعة الخ  7,6% 6,4% 7,0% 13,2% 12,5% 12,8% 23,2% 23,3% 23,3% 39,9% 39,6% 39,7% 16,1% 18,1% 17,2% 3204 3448 6652 

 9807 4990 4817 %19,1 %21,0 %17,2 %40,5 %40,9 %40,0 %21,8 %20,4 %23,3 %12,2 %11,3 %13,2 %6,4 %6,3 %6,4 جريصة

 15215 7474 7741 %15,6 %16,4 %14,8 %37,1 %37,9 %36,4 %23,5 %22,8 %24,1 %15,6 %15,2 %16,0 %8,2 %7,7 %8,8 القصور 

 27907 13890 14017 %15,8 %16,8 %14,9 %38,5 %39,0 %37,9 %23,4 %22,6 %24,2 %14,5 %13,9 %15,0 %7,8 %7,6 %8,0 الدهماني

 23259 11786 11473 %15,4 %16,4 %14,4 %39,5 %40,3 %38,7 %22,4 %22,0 %22,7 %14,9 %14,0 %15,9 %7,8 %7,3 %8,3 السرس

 243156 122546 120610 %15,5 %16,3 %14,8 %39,7 %40,6 %38,8 %23,1 %22,4 %23,9 %14,2 %13,6 %14,8 %7,5 %7,1 %7,8 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 

 
 العمر الوسيط متوسط العمر

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 32 33 31 34 34 33 الكاف الغربية

 34 35 33 35 36 34 الكاف الشرقية

 33 34 32 35 36 35 نبر

 34 36 32 36 36 35 ساقية سيدي يوسف

 35 36 33 36 37 35 تاجروين

 34 35 33 36 36 35 قلعة سنان

 35 36 34 37 37 36 قلعة الخصبة

 37 39 35 38 39 37 جريصة

 32 33 30 34 35 33 القصور 

 33 34 32 35 36 34 الدهماني

 34 35 32 35 36 34 السرس

 33 35 32 35 36 34 الوالية

 30 30 29 32 32 32 الوطني

 

4  

ق ل على املستوى املحلي، هو تفو ما يجلب االنتباه له في الفوارق حسب الوضعية الزواجية بين النساء والرجا

 4.2نقطة بمعتمدية القلعة الخصبة و 3.2نسبة املتزوجين نسبة املتزوجات بأغلب معتمديات والية الكاف )ناهزت الفوارق 

نقطة بمعتمدية تاجروين ودون النقطتين بباقي املعتمديات(. وفي املقابل، سجلت نسبة  4.4نقطة بمعتمدية الجريصة و

نقطة  1.2نقطة ومعتمدية القصور بـ 1.4رقا إيجابيا على نسبة املتزوجين بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بــاملتزوجات فا

 نقطة. 1.2ومعتمدية الدهماني بــ

نقطة  14.1نقطة لصالح الرجال، إذ وصل إلى حدود  14من جهة أخرى، نالحظ ارتفاع الفارق في نسبة العزوبة أين فاق الـ

نقطة بمعتمدية الجريصة. وهو فارق كبير مقارنة بمعدل الوالية الذي ال يتجاوز  14.2سف و بمعتمدية ساقية سيدي يو 

نقاط. كما ُيمكن تفسيره بهيمنة الفكر التقليدي الذي يفرض على الرجل  2نقطة أو املعدل الوطني الذي ال يتجاوز الـ 11.2

 ن الزواج لديه مقارنة بسن الزواج لدى املرأة.تحمل جل املسؤلية االقتصادية داخل مؤسسة األسرة وبالتالي تأخر س

 

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

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

الكاف يةالكاف الغرب

الشرقية

ساقية سيدينبر

يوسف

الوطنيالواليةالسرسالدهمانيالقصور جريصةةقلعة الخصبقلعة سنانتاجروين

أعزب متزوج أرمل مطلق



 

42 املحور األول: الخصائص الديمغرافية حسب النوع االجتماعي
 

 

4112  

 
 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  09السكان ): 4-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 مطلق أرمل متزوج أعزب

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

 26171 13209 12961 %1,3 %1,9 %0,8 %5,5 %9,7 %1,1 %56,8 %56,8 %56,8 %36,4 %31,6 %41,3 الكاف الغربية

 31879 16294 15585 %1,8 %2,6 %0,9 %7,1 %12,1 %1,8 %55,1 %54,4 %55,8 %36,0 %30,8 %41,5 الكاف الشرقية

 20278 10375 9903 %0,6 %0,8 %0,4 %6,3 %10,6 %1,8 %56,4 %56,1 %56,7 %36,7 %32,5 %41,1 نبر

 13619 6980 6639 %1,1 %1,4 %0,7 %7,1 %12,1 %1,9 %58,1 %58,7 %57,5 %33,7 %27,9 %39,9 ساقية سيدي يوسف

 21844 11233 10611 %1,4 %1,9 %0,9 %7,3 %12,7 %1,7 %56,9 %55,9 %58,1 %34,3 %29,5 %39,3 تاجروين

 12199 6241 5958 %1,6 %1,9 %1,2 %7,5 %13,3 %1,5 %56,3 %55,5 %57,2 %34,6 %29,3 %40,1 قلعة سنان

 5332 2793 2538 %1,5 %2,0 %1,1 %7,8 %13,3 %1,7 %52,5 %50,7 %54,4 %38,2 %34,0 %42,8 قلعة الخصبة

 7982 4109 3873 %1,8 %2,5 %1,1 %8,9 %15,6 %1,8 %54,6 %53,3 %56,1 %34,6 %28,5 %41,1 جريصة

 11586 5763 5824 %0,9 %1,2 %0,6 %6,3 %10,9 %1,8 %56,7 %57,1 %56,4 %36,1 %30,8 %41,3 القصور 

 21694 10901 10793 %0,9 %1,2 %0,6 %7,3 %12,4 %2,2 %55,2 %55,4 %54,9 %36,6 %31,0 %42,3 الدهماني

 17982 9280 8702 %1,0 %1,4 %0,6 %6,9 %11,9 %1,5 %57,5 %56,6 %58,4 %34,6 %30,0 %39,4 السرس

 190565 97178 93387 %1,3 %1,7 %0,8 %6,9 %11,9 %1,7 %56,2 %55,8 %56,6 %35,6 %30,6 %40,9 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، فاقت نسب العزوبة لدى الرجال النسب املسجلة لدى النساء حيث بلغت  42-41بالنسبة للفئة العمرية 

لنساء. في مقابل ذلك نجد النسب معكوسة فيما نقطة وذلك لتأخر سن الزواج لدى الرجال أكثر من ا 41.2الفجوة بينهم 

وتتفاوت الفجوة في نسبة العزاب حسب الفئة العمرية بين النساء والرجال من  يتعلق باملتزوجين بالجداول املوالية.

نقطة  3.2نقطة )بمعتمدية الكاف الغربية( إلى  1.2سنة( من  12-12معتمدية إلى أخرى لتمتد بالنسبة للفئة العمرية )

بمعتمدية قلعة سنان ومعتمدية الدهماني( لفائدة الرجال.  من جهة أخرى، نجد تباينا كبيرا للفجوة لصالح الرجال )

سنة فما فوق( أين كانت الفجوة إيجابية لصالح النساء بهذه الفئة العمرية  21بالفئات األخرى باستثاء الفئة العمرية )

 نقطة(.  1.2نقطة( ومعتمدية السرس ) 1.1)ببعض املعتمديات على غرار معتمدية الدهماني 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09العزاب ): 5-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 12-12 سنة 41-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء جالر  املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 9530 4176 5353 %1,0 %1,0 %0,9 %24,4 %23,0 %25,6 %47,4 %46,6 %48,1 %27,2 %29,5 %25,4 الكاف الغربية

 11491 5022 6469 %1,6 %1,8 %1,5 %26,5 %25,1 %27,7 %44,3 %42,6 %45,6 %27,5 %30,6 %25,2 الكاف الشرقية

 7442 3368 4074 %2,0 %2,0 %2,0 %25,5 %24,7 %26,2 %43,5 %42,1 %44,6 %29,0 %31,3 %27,2 نبر

 4594 1945 2649 %1,6 %1,5 %1,7 %24,5 %23,3 %25,4 %43,8 %41,0 %45,8 %30,1 %34,2 %27,2 ساقية سيدي يوسف

 7488 3314 4174 %1,7 %1,9 %1,4 %26,9 %25,0 %28,3 %44,0 %42,5 %45,2 %27,5 %30,5 %25,1 تاجروين

 4222 1831 2391 %1,4 %1,9 %1,1 %26,4 %23,8 %28,4 %42,4 %40,9 %43,6 %29,7 %33,4 %26,9 قلعة سنان

 2037 949 1087 %2,8 %2,9 %2,6 %30,9 %28,5 %33,1 %41,1 %40,5 %41,7 %25,2 %28,1 %22,7 قلعة الخصبة

 2762 1170 1591 %2,8 %3,5 %2,3 %29,2 %27,1 %30,6 %41,4 %39,6 %42,8 %26,6 %29,8 %24,3 جريصة

 4179 1774 2405 %2,0 %2,0 %2,0 %23,6 %22,2 %24,7 %44,1 %40,1 %47,1 %30,3 %35,7 %26,3 القصور 

 7938 3375 4563 %1,9 %2,3 %1,5 %26,8 %24,6 %28,4 %42,8 %41,2 %44,0 %28,6 %31,9 %26,1 الدهماني

 6216 2784 3432 %1,9 %2,4 %1,4 %25,9 %25,1 %26,5 %41,6 %38,3 %44,2 %30,7 %34,1 %27,9 السرس

 67897 29708 38189 %1,7 %1,9 %1,6 %26,0 %24,5 %27,2 %43,8 %42,0 %45,2 %28,4 %31,6 %26,0 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 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09نسب العزاب ): 6-0جدول 

 
سنة 09-09 سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %36,4 %31,6 %41,3 %2,3 %2,0 %2,5 %16,6 %13,2 %20,3 %82,8 %73,1 %92,0 %98,9 %98,1 %99,5 الكاف الغربية

 %36,0 %30,8 %41,5 %3,2 %2,9 %3,6 %18,4 %14,7 %22,3 %82,4 %71,8 %92,4 %98,1 %96,9 %99,3 الكاف الشرقية

 %36,7 %32,5 %41,1 %3,5 %3,1 %3,9 %19,2 %16,0 %22,6 %82,3 %72,4 %92,0 %98,1 %97,0 %99,2 نبر

 %33,7 %27,9 %39,9 %2,5 %1,9 %3,1 %16,6 %12,7 %21,0 %80,6 %67,5 %92,5 %98,0 %96,6 %99,3 ساقية سيدي يوسف

 %34,3 %29,5 %39,3 %2,7 %2,5 %2,8 %18,1 %14,4 %22,2 %81,7 %71,8 %91,2 %98,3 %97,4 %99,1 تاجروين

 %34,6 %29,3 %40,1 %2,3 %2,3 %2,3 %18,6 %14,4 %22,7 %78,7 %66,2 %91,0 %98,1 %96,3 %99,8 قلعة سنان

 %38,2 %34,0 %42,8 %4,9 %4,5 %5,5 %23,8 %19,8 %28,1 %81,3 %72,2 %91,1 %99,0 %98,1 %100,0 قلعة الخصبة

 %34,6 %28,5 %41,1 %4,1 %3,9 %4,5 %20,3 %15,5 %25,3 %82,3 %70,3 %93,1 %98,1 %96,9 %99,2 جريصة

صور الق  99,0% 96,7% 97,8% 92,4% 67,7% 81,0% 21,1% 13,9% 17,5% 4,2% 2,9% 3,5% 41,3% 30,8% 36,1% 

 %36,6 %31,0 %42,3 %3,4 %3,4 %3,3 %19,8 %15,3 %24,4 %80,6 %68,9 %91,4 %97,6 %95,8 %99,3 الدهماني

 %34,6 %30,0 %39,4 %3,2 %3,5 %2,9 %17,5 %14,7 %20,5 %79,5 %66,2 %92,6 %97,8 %96,8 %98,7 السرس

 %35,6 %30,6 %40,9 %3,1 %2,9 %3,3 %18,3 %14,6 %22,2 %81,4 %70,3 %92,0 %98,1 %97,0 %99,3 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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للعزاب، ترتفع نسب املتزوجين في صفوف النساء مقارنة بالرجال قبل سن  بعكس ما تّم مالحظته بالنسبة

لدى الرجال من نفس الفئة  %2.2مقابل  %42.2سنة(  42-20األربعين، فقد بلغت نسبة املتزوجات بالفئة العمرية )

لغت سن، حيث بالعمرية.  في املقابل وعلى عكس الرجال، نسجل انخفاض نسبة النساء املتزوجات كلما تقدمن في ال

سنة فما فوق(  21من الرجال املسنين )%22.4سنة فما فوق(، في حين أن  21من مجموع النساء املسنات )%21.2نسبتهن 

 هم من املتزوجين.

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09املتزوجين ): 7-0جدول 

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 12-12 سنة 41-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 14858 7498 7360 %19,4 %13,8 %25,1 %74,2 %76,6 %71,8 %6,1 %9,3 %3,0 %0,2 %0,3 %0,1 الكاف الغربية

 17566 8870 8696 %21,6 %16,3 %27,0 %72,1 %74,1 %70,1 %6,0 %9,2 %2,8 %0,3 %0,4 %0,1 الكاف الشرقية

 11438 5822 5616 %26,7 %20,8 %32,8 %67,0 %69,6 %64,2 %5,9 %9,0 %2,8 %0,4 %0,5 %0,2 نبر

 7911 4096 3815 %25,8 %19,8 %32,2 %67,9 %70,5 %65,2 %5,9 %9,2 %2,5 %0,3 %0,5 %0,1 ساقية سيدي يوسف

 12439 6279 6160 %25,8 %20,3 %31,3 %68,3 %70,8 %65,7 %5,7 %8,5 %2,8 %0,2 %0,3 %0,1 تاجروين

 6870 3462 3409 %26,0 %20,7 %31,3 %66,8 %67,9 %65,7 %6,9 %10,8 %3,0 %0,3 %0,7 %0,0 قلعة سنان

 2798 1417 1381 %26,4 %20,5 %32,6 %66,9 %69,3 %64,4 %6,5 %9,9 %3,0 %0,2 %0,4 %0,0 قلعة الخصبة

 4362 2191 2171 %27,2 %21,3 %33,2 %67,1 %69,7 %64,5 %5,4 %8,6 %2,2 %0,3 %0,4 %0,1 جريصة

 6571 3288 3283 %25,5 %20,6 %30,4 %67,6 %68,7 %66,6 %6,5 %10,1 %2,9 %0,4 %0,6 %0,2 القصور 

 11971 6042 5929 %24,9 %19,5 %30,4 %68,0 %69,7 %66,3 %6,6 %10,1 %3,1 %0,4 %0,7 %0,1 الدهماني

 10338 5257 5081 %23,7 %18,6 %28,9 %69,6 %70,7 %68,5 %6,3 %10,2 %2,4 %0,4 %0,6 %0,2 السرس

 107123 54221 52901 %24,1 %18,6 %29,7 %69,4 %71,5 %67,4 %6,2 %9,4 %2,8 %0,3 %0,5 %0,1 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  09نسب املتزوجين ): 8-0جدول 

 
سنة 09-09 سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء الرج املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %56,8 %56,8 %56,8 %71,1 %51,4 %90,6 %78,6 %79,0 %78,3 %16,7 %26,1 %7,8 %1,1 %1,9 %0,5 الكاف الغربية

 %55,1 %54,4 %55,8 %64,7 %46,0 %86,3 %76,2 %76,5 %75,9 %17,1 %27,3 %7,5 %1,5 %2,4 %0,7 الكاف الشرقية

برن  0,8% 2,9% 1,9% 7,9% 26,8% 17,3% 76,4% 78,2% 77,3% 88,1% 56,5% 72,1% 56,7% 56,1% 56,4% 

 %58,1 %58,7 %57,5 %69,5 %52,7 %88,1 %79,2 %80,8 %77,5 %18,9 %31,7 %7,3 %1,9 %3,3 %0,7 ساقية سيدي يوسف

 %56,9 %55,9 %58,1 %69,1 %51,4 %89,6 %76,6 %77,3 %75,9 %17,6 %27,3 %8,4 %1,5 %2,1 %0,9 تاجروين

 %56,3 %55,5 %57,2 %67,7 %49,3 %90,2 %76,4 %77,7 %75,0 %20,8 %33,0 %8,9 %1,8 %3,7 %0,0 قلعة سنان

 %52,5 %50,7 %54,4 %64,8 %46,4 %87,1 %70,8 %72,0 %69,6 %17,6 %26,2 %8,4 %1,0 %1,9 %0,0 قلعة الخصبة

 %54,6 %53,3 %56,1 %63,3 %44,6 %87,0 %73,8 %74,8 %72,8 %16,9 %28,5 %6,5 %1,6 %2,5 %0,8 جريصة

 %56,7 %57,1 %56,4 %70,7 %55,2 %87,3 %78,6 %79,7 %77,6 %18,8 %31,8 %7,6 %2,1 %3,1 %1,0 القصور 

 %55,2 %55,4 %54,9 %67,5 %50,5 %86,5 %75,8 %77,7 %74,0 %18,9 %30,3 %8,4 %2,1 %3,7 %0,7 الدهماني

لسرسا  1,3% 3,0% 2,1% 7,4% 33,1% 20,1% 78,4% 78,2% 78,3% 88,8% 50,5% 68,2% 58,4% 56,6% 57,5% 

 %56,2 %55,8 %56,6 %68,3 %50,6 %88,2 %77,0 %77,8 %76,2 %18,1 %28,9 %7,9 %1,7 %2,7 %0,7 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
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ترتفع نسب املرملين لدى النساء على حساب الرجال. لكن، تتعمق الفوارق بين الجنسين خاصة بعد سن الستين، 

سنة هم من األرامل. في املقابل، ال تتجاوز نسبة  21من النساء الالتي تفوق أعمارهن %22.2فقد بينت نتائج التعداد أّن 

 من مجموع الرجال املسنين.%2.2ين األرامل الرجال املسن

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09) املرملين: 9-0جدول 

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 12-12 سنة 41-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال عاملجمو  نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 1429 1284 145 %70,9 %69,9 %80,0 %28,4 %29,5 %18,6 %0,7 %0,6 %1,4 %0,0 %0,0 %0,0 الكاف الغربية

 2257 1975 282 %77,4 %76,7 %82,9 %21,8 %22,6 %16,0 %0,3 %0,2 %0,8 %0,5 %0,5 %0,3 الكاف الشرقية

 1271 1098 174 %79,3 %77,4 %91,1 %19,8 %21,8 %7,8 %0,8 %0,7 %1,1 %0,1 %0,1 %0,0 نبر

 968 841 127 %80,7 %79,8 %86,5 %18,7 %19,8 %11,1 %0,5 %0,2 %2,4 %0,1 %0,1 %0,0 ساقية سيدي يوسف

 1601 1423 178 %76,8 %76,4 %80,5 %22,3 %22,9 %17,2 %0,6 %0,4 %2,3 %0,3 %0,3 %0,0 تاجروين

 917 827 89 %82,4 %82,1 %85,1 %17,2 %17,6 %13,7 %0,3 %0,3 %1,2 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة سنان

 415 372 43 %77,9 %78,4 %73,0 %21,4 %20,7 %27,0 %0,8 %0,9 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة الخصبة

 712 643 69 %80,1 %79,5 %85,6 %19,0 %19,9 %11,5 %0,8 %0,6 %2,9 %0,0 %0,0 %0,0 جريصة

 732 629 103 %80,4 %79,7 %84,6 %19,3 %19,9 %15,4 %0,3 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 القصور 

 1589 1354 235 %77,9 %77,0 %82,9 %21,2 %22,0 %16,7 %0,6 %0,7 %0,4 %0,2 %0,3 %0,0 الدهماني

 1240 1106 134 %79,1 %78,2 %86,1 %20,3 %21,2 %13,2 %0,4 %0,4 %0,7 %0,2 %0,2 %0,0 السرس

واليةال  0,1% 0,2% 0,2% 1,2% 0,5% 0,5% 14,9% 22,2% 21,3% 83,9% 77,1% 78,0% 1580 11553 13132 

 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 ب الفئة العمرية سنة فما فوق( حس 09) املرمليننسب : 10-0جدول 

 
سنة 09-09 سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %5,5 %9,7 %1,1 %25,0 %44,4 %5,7 %2,9 %5,2 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 الكاف الغربية

 %7,1 %12,1 %1,8 %29,8 %48,1 %8,6 %3,0 %5,2 %0,6 %0,1 %0,2 %0,1 %0,3 %0,6 %0,1 الكاف الشرقية

 %6,3 %10,6 %1,8 %23,8 %39,6 %7,6 %2,5 %4,6 %0,3 %0,3 %0,4 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 نبر

 %7,1 %12,1 %1,9 %26,6 %43,7 %7,9 %2,7 %4,7 %0,4 %0,2 %0,2 %0,2 %0,1 %0,1 %0,0 ساقية سيدي يوسف

 %7,3 %12,7 %1,7 %26,5 %43,8 %6,7 %3,2 %5,7 %0,6 %0,3 %0,3 %0,2 %0,2 %0,4 %0,0 تاجروين

 %7,5 %13,3 %1,5 %28,7 %46,8 %6,4 %2,6 %4,8 %0,4 %0,1 %0,2 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة سنان

 %7,8 %13,3 %1,7 %28,3 %46,7 %6,0 %3,4 %5,7 %0,9 %0,3 %0,6 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة الخصبة

 %8,9 %15,6 %1,8 %30,4 %48,8 %7,2 %3,4 %6,2 %0,4 %0,4 %0,6 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 جريصة

 %6,3 %10,9 %1,8 %24,9 %41,0 %7,6 %2,5 %4,4 %0,6 %0,1 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 القصور 

 %7,3 %12,4 %2,2 %28,0 %44,6 %9,4 %3,1 %5,5 %0,7 %0,2 %0,4 %0,0 %0,2 %0,3 %0,0 الدهماني

 %6,9 %11,9 %1,5 %27,3 %44,7 %7,0 %2,7 %4,9 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 السرس

 %6,9 %11,9 %1,7 %27,1 %44,7 %7,4 %2,9 %5,2 %0,5 %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

 

42  

تفوق نسب املطلقين في صفوف النساء النسب املسجلة لدى الرجال خاصة مع التقدم في السن. وما يثير االهتمام 

( سنة 42-41بالفئة العمرية ) %1.2هو ارتفاع نسبة النساء املطلقات من الفئات العمرية املبكرة، فقد ناهزت نسبتهن 

لدى الرجال من نفس الفئة العمرية. ويمكن أن يفسر بسرعة إعادة الزواج للرجال املطلقين في هذه السن أو  %1.1قابل م

هجرتهم خارج البالد. وتجدر املالحظة أّن الفجوة في نسب الطالق بين الجنسين على مستو ى املعتمديات تتباين بالفئة 

 نقطة )بمعتمدية الكاف الشرقية( لصالح النساء. 4.2)بمعتمدية نبر( ونقطة  1.2( سنة لتتراوح بين 22-31العمرية )

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09) املطلقين: 11-0جدول 

 

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 12-12 سنة 41-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 353 251 103 %19,5 %17,6 %24,1 %75,1 %76,4 %72,0 %5,4 %6,0 %3,9 %0,0 %0,0 %0,0 الكاف الغربية

 565 426 138 %24,0 %21,9 %30,3 %71,6 %72,3 %69,7 %4,2 %5,6 %0,0 %0,2 %0,3 %0,0 الكاف الشرقية

 128 87 40 %21,1 %20,4 %22,6 %73,5 %71,6 %77,4 %5,4 %7,9 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 نبر

 146 98 48 %26,3 %25,6 %27,8 %68,7 %67,0 %72,2 %4,9 %7,3 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 ساقية سيدي يوسف

 315 218 98 %24,4 %26,0 %20,8 %70,1 %68,0 %75,0 %5,2 %5,6 %4,3 %0,3 %0,5 %0,0 تاجروين

عة سنانقل  1,4% 0,0% 0,5% 1,5% 6,1% 4,4% 77,8% 75,5% 76,4% 19,2% 18,3% 18,7% 70 121 190 

 82 55 27 %27,9 %28,1 %27,4 %63,2 %62,4 %64,9 %9,0 %9,6 %7,7 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة الخصبة

 146 105 41 %27,3 %27,3 %27,4 %67,9 %67,1 %70,2 %3,3 %3,7 %2,4 %1,4 %1,9 %0,0 جريصة

 104 72 32 %20,4 %15,5 %31,4 %74,7 %77,5 %68,6 %3,9 %5,6 %0,0 %0,9 %1,4 %0,0 القصور 

 197 131 66 %26,4 %27,2 %24,8 %66,6 %64,6 %70,5 %6,0 %6,7 %4,7 %1,0 %1,5 %0,0 الدهماني

 188 133 55 %24,7 %18,6 %39,4 %71,5 %76,0 %60,6 %3,8 %5,4 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 السرس

 2413 1695 718 %23,4 %22,1 %26,4 %71,4 %71,5 %71,3 %4,8 %6,0 %2,1 %0,3 %0,4 %0,1 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 ب الفئة العمرية سنة فما فوق( حس 09) املطلقيننسب : 12-0جدول 

 
سنة 09-09 سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %1,3 %1,9 %0,8 %1,7 %2,2 %1,2 %1,9 %2,6 %1,1 %0,3 %0,6 %0,1 %0,0 %0,0 %0,0 الكاف الغربية

 %1,8 %2,6 %0,9 %2,3 %3,0 %1,5 %2,4 %3,6 %1,2 %0,4 %0,8 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 الكاف الشرقية

 %0,6 %0,8 %0,4 %0,6 %0,8 %0,4 %0,9 %1,2 %0,7 %0,2 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 نبر

 %1,1 %1,4 %0,7 %1,3 %1,6 %0,9 %1,5 %1,8 %1,1 %0,3 %0,6 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 ساقية سيدي يوسف

 %1,4 %1,9 %0,9 %1,7 %2,3 %0,9 %2,0 %2,6 %1,4 %0,4 %0,6 %0,2 %0,0 %0,1 %0,0 تاجروين

 %1,6 %1,9 %1,2 %1,3 %1,5 %1,1 %2,4 %3,0 %1,8 %0,4 %0,7 %0,1 %0,1 %0,0 %0,2 قلعة سنان

 %1,5 %2,0 %1,1 %2,0 %2,5 %1,4 %2,0 %2,5 %1,4 %0,7 %1,0 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة الخصبة

 %1,8 %2,5 %1,1 %2,1 %2,7 %1,4 %2,5 %3,4 %1,5 %0,4 %0,6 %0,1 %0,3 %0,6 %0,0 جريصة

 %0,9 %1,2 %0,6 %0,9 %0,9 %0,9 %1,4 %2,0 %0,8 %0,2 %0,4 %0,0 %0,1 %0,2 %0,0 القصور 

 %0,9 %1,2 %0,6 %1,2 %1,5 %0,8 %1,2 %1,6 %0,9 %0,3 %0,4 %0,1 %0,1 %0,2 %0,0 الدهماني

 %1,0 %1,4 %0,6 %1,3 %1,3 %1,3 %1,5 %2,1 %0,8 %0,2 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 السرس

 %1,3 %1,7 %0,8 %1,5 %1,9 %1,1 %1,8 %2,4 %1,1 %0,3 %0,6 %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

 

3  

31 

( سنة، وينخفض هذا املعدل 12-12مولودا لنساء الفئة العمرية ) 1.12مثل معدل املواليد على قيد الحياة قرابة 

س والحملة ي في تونانطالقا من الفئات العمرية األكبر إلى األصغر لدى النساء وذلك تبعا لنجاح برنامج التنظيم العائل

 التحسيسية املتميزة املرتبطة به التي تراجعت رغم تواصل وجود هذا البرنامج.

 

 4102سنة  اإلنجاب سن   فيامرأة  لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 3-0رسم 

 

 

  

1,21,21,21,241,281,31,321,331,361,39
1,441,48
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ساقية سيديالدهمانيالسرسقلعة سناننبرالواليةتاجروينجريصةقلعة الخصبةيةالكاف الشرقةالكاف الغربي

يوسف

القصور 
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 4102سنة  العمرية الفئة حسب اإلنجاب سن   فيمرأة ا لكل أحياء املواليدد عد متوسط: 13-0جدول 

سنة 42-41 09-09 سنة1  سنة 49-49  سنة 11-12  سنة 19-19  سنة 21-22  سنة 29-29   املجموع 

 1,20 2,60 2,19 1,78 1,17 0,52 0,15 0,03 الكاف الغربية

 1,20 2,46 2,14 1,87 1,16 0,62 0,16 0,05 الكاف الشرقية

 1,32 2,90 2,41 2,05 1,50 0,60 0,18 0,07 نبر

 1,44 3,00 2,42 2,09 1,40 0,78 0,18 0,08 ساقية سيدي يوسف

 1,28 2,56 2,23 1,92 1,31 0,56 0,23 0,06 تاجروين

 1,33 2,75 2,50 1,99 1,29 0,79 0,22 0,07 قلعة سنان

 1,20 2,36 2,24 2,09 1,21 0,67 0,27 0,09 قلعة الخصبة

 1,24 2,51 2,27 1,75 1,23 0,65 0,15 0,06 جريصة

 1,48 3,09 2,71 2,27 1,68 0,88 0,28 0,05 القصور 

 1,39 2,95 2,43 2,09 1,44 0,73 0,28 0,08 الدهماني

 1,36 2,69 2,41 2,03 1,51 0,72 0,16 0,06 السرس

 1,30 2,71 2,32 1,97 1,33 0,66 0,20 0,06 الوالية

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

 

وتبعا للمستوى التعليمي للنساء املعنيات، يرتفع متوسط عدد املواليد األحياء خاصة في صفوف األميات وذلك 

 لذوات املستوى التعليمي العالي. 1.12مولودا مقابل  4.42من 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

 1,20 0,93 0,82 1,82 2,31 الكاف الغربية

 1,20 0,97 0,74 1,82 2,39 الكاف الشرقية

 1,32 0,63 0,49 1,59 2,37 نبر

 1,44 0,80 0,59 1,83 2,45 ساقية سيدي يوسف

ينتاجرو   2,20 1,92 0,70 0,72 1,28 

 1,33 0,57 0,72 1,91 2,23 قلعة سنان

 1,20 0,64 0,69 1,63 2,25 قلعة الخصبة

 1,24 0,71 0,69 1,96 2,42 جريصة

 1,48 0,80 0,64 1,72 2,63 القصور 

 1,39 0,75 0,72 1,70 2,55 الدهماني

 1,36 0,84 0,72 1,85 2,43 السرس

 1,30 0,82 0,70 1,80 2,40 الوالية

 1.33 1.00 0.86 1.82 2.36 الوطني

 

34 

إجماال، فإّن معدل املواليد أحياء لكل امرأة )املتزوجة أو املطلقة أو األرملة( ينخفض مع ارتفاع املستوى التعليمي، 

مولودا لذوات مستوى تعليمي عالي. ويبرز التباين بين املعتمديات  1.22ت ليصل إلى مولودا لدى النساء األميا 4.2حيث ناهز 

 مولودا بكل من معتمديتي الكاف الشرقية والكاف الغربية. 4.12مولودا بمعتمدية القصور و 4.22من خالل تسجيل 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-2-3مؤشر ) 1 
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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 09-09  سنة 41-42  سنة 49-49  سنة 11-12  سنة 19-19  سنة 21-22  سنة 29-29   املجموع 

 2,15 2,77 2,47 2,16 1,67 1,27 1,02 0,91 الكاف الغربية

 2,15 2,69 2,46 2,21 1,74 1,35 0,92 1,13 الكاف الشرقية

 2,50 3,29 2,91 2,56 2,06 1,33 1,08 0,79 نبر

 2,46 3,28 2,75 2,48 1,87 1,50 0,85 1,85 ساقية سيدي يوسف

 2,27 2,92 2,58 2,29 1,82 1,23 1,09 1,20 تاجروين

 2,36 3,03 2,84 2,39 1,88 1,51 1,15 1,16 قلعة سنان

 2,37 2,92 2,67 2,53 1,97 1,54 1,24 2,43 قلعة الخصبة

 2,20 2,81 2,57 2,11 1,80 1,33 0,89 0,54 جريصة

 2,64 3,40 3,09 2,63 2,25 1,64 1,40 0,90 القصور 

 2,50 3,28 2,87 2,54 2,02 1,61 1,27 1,08 الدهماني

 2,38 3,08 2,78 2,44 1,99 1,39 0,89 1,26 السرس

 2,33 3,01 2,68 2,37 1,88 1,40 1,07 1,13 الوالية

 2,33 3,14 2,85 2,5 1,94 1,43 1,04 1,08 الوطني

 

جةامرأة  لكل أحياء عدداملواليد متوسط: 16-0جدول   4102 سنةالتعليمي  وى املستى حسب مطلقة أو  أرملة أو  متزو 

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 2,15 1,72 1,99 2,31 2,75 الكاف الغربية

 2,15 1,67 1,91 2,37 2,83 الكاف الشرقية

 2,50 1,51 1,88 2,41 2,95 نبر

 2,46 1,69 1,90 2,41 2,94 ساقية سيدي يوسف

 2,27 1,56 1,95 2,42 2,68 تاجروين

 2,36 1,57 2,07 2,46 2,70 قلعة سنان

 2,37 1,74 2,12 2,33 2,84 قلعة الخصبة

 2,20 1,51 1,86 2,37 2,89 جريصة

 2,64 1,71 2,07 2,52 3,19 القصور 

 2,50 1,76 2,11 2,43 3,02 الدهماني

 2,38 1,64 2,02 2,45 2,95 السرس

 2,33 1,66 1,98 2,40 2,90 الوالية

 2,33 1,70 2,05 2,52 3,08 الوطني

2,152,152,22,272,332,362,372,382,462,52,5
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ساقية سيديالسرسقلعة الخصبةقلعة سنانالواليةتاجروينجريصةيةالكاف الشرقةالكاف الغربي

يوسف

القصور الدهمانينبر
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33 
من خالل مالحظة متوسط عمر املرأة عند أول زواج عبر األجيال بوالية الكاف، يتبين ارتفاع هذا املعدل لدى 

سنة على التوالي. في املقابل،  43سنة و 44سنة( حيث ُيناهز  22-31( سنة والفئة العمرية )42-41النساء من الفئة العمرية )

سنة وذلك بحكم العادات االجتماعية  12سنة فما فوق( عند أول زواج سن  21مر النساء املسنات )ال يتجاوز متوسط ع

ومحدودية الضغوط االقتصادية املسلطة على املجتمع في السبعينات. وال توجد فوارق تذكر بين معتمديات والية الكاف 

سنة باستثناء معتمدية قلعة سنان أين بلغ  43سنة و 44بهذا الخصوص حيث يتراوح متوسط العمر عند أول زواج بين 

 سنة. 41

 

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

سنة 09-09  سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

 23 19 24 23 16 الكاف الغربية

 23 20 24 23 17 الكاف الشرقية

 22 20 23 22 17 نبر

 22 19 23 22 17 ساقية سيدي يوسف

 22 19 23 22 18 تاجروين

 21 18 22 21 17 قلعة سنان

 22 19 23 21 17 قلعة الخصبة

 22 19 23 22 18 جريصة

 22 19 23 22 17 القصور 

 22 19 23 21 16 الدهماني

 22 19 23 22 17 السرس

 22 19 23 22 17 الوالية

نيالوط  17 22 23 20 22 

 

 42سنة لدى النساء األميات و 41ويرتفع معدل سن املرأة عند أول زواج بارتفاع املستوى التعليمي، حيث بلغ 

 سنة لدى النساء ذوات مستوى تعليمي عالي. 

 

 4102 إلى غاية ستوى التعليمياملمتوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب : 18-0جدول 

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 23 27 25 23 20 الكاف الغربية

 23 27 24 23 21 الكاف الشرقية

 22 27 24 23 21 نبر

 22 27 24 23 20 ساقية سيدي يوسف

 22 27 24 23 20 تاجروين

 21 26 23 22 20 قلعة سنان

 22 26 23 23 21 قلعة الخصبة

 22 25 23 22 20 جريصة

 22 26 24 23 21 القصور 

 22 26 23 22 21 الدهماني

 22 26 23 23 20 السرس

 22 26 24 23 20 الوالية

 22 26 23 23 21 الوطني
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32 12 

سنة  20سنة للنساء و 12السن األدنى للزواج بـ، وقع تحديد 1222 منذ صدور مجلة األحوال الشخصية سنة

ليصبح السن األدنى للزواج  4112ماي  12املؤرخ في  4112لسنة  34رجال. وقد تّم تنقيح هذه األحكام بصدور قانون عدد لل

إمرأة من خالل تعداد سنة  2224سنة بوالية الكاف حوالي  12وقد بلغ عدد املتزوجات قبل سن سنة لكال الجنسين.  18

خيرة. وتعتبر هذه الظاهرة في تقلص عبر األجيال حيث بلغت نسبة النساء منهن تزوجن خالل العشرية األ  321، قرابة 4112

سنة( من مجموع املتزوجات قبل سن  21)تفوق أعمارهن  %22.2سنة  12األحياء واللواتي تزوجن في الخمسينات قبل سن 

سنة إلى الفئة العمرية  12من بقية النساء املتوزجات قبل سن  %31.2وتنتمي  على املستوى الوطني. %22.3سنة، مقابل 12

 سنة. 31-22

 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 09-09 سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   

 1057 %61,7 %35,1 %2,2 %1,0 الكاف الغربية

 1407 %66,1 %30,6 %2,0 %1,3 الكاف الشرقية

 827 %65,2 %31,1 %2,3 %1,4 نبر

 703 %62,2 %34,8 %1,9 %1,2 ساقية سيدي يوسف

 1309 %69,5 %27,8 %2,1 %0,5 تاجروين

 876 %67,8 %27,6 %3,6 %1,0 قلعة سنان

 320 %57,5 %38,6 %3,6 %0,3 قلعة الخصبة

 462 %68,7 %28,6 %2,3 %0,4 جريصة

 635 %69,8 %26,5 %2,6 %1,1 القصور 

 1064 %65,1 %29,6 %4,2 %1,1 الدهماني

 1081 %66,7 %28,9 %3,0 %1,4 السرس

 9742 %65,9 %30,4 %2,7 %1,0 الوالية

 317899 %54,3 %39,5 %4,4 %1,8 الوطني
 

سنة في  12 ومقارنة بمجموع النساء األحياء املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، بلغت نسبة الزواج قبل سن

 %12.2مقابل تسجيل  %12.2على املستوى الجهوي، لترتفع هذه النسبة بمعتمدية قلعة سنان إلى  %12.2صفوفهن 

( من أهداف التنمية 2بمعتمديات القلعة الخصبة والسرس وتاجروين على التوالي. ومتابعة للهدف )%12.2و %12.2و

 ن كل النساء والفتيات"، نالحظ تعمق الفوارق بين معتمديات والية الكافاملستدامة لــ"تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكي

سنة في معتمدية السرس بهذه الفئة، أين بلغت  12سنة(، حيث تنتشر ظاهرة الزواج قبل سن  12-12بالفئة العمرية )

 من بين املتزوجات في الصدد.   %22.4سنة  12نسب الزواج قبل 

 

 4102سنة سنة حسب الفئة العمرية  01نسب الزواج قبل سن : 5-0رسم 
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 41022سنة حسب الفئة العمرية سنة  01نسب الزواج قبل سن : 20-0جدول 

سنة 09-09  سنة 41-49  سنة 11-99  سنة فما فوق  61   املجموع 

 %11,7 %32,9 %5,9 %3,3 %42,9 الكاف الغربية

رقيةالكاف الش  37,8% 3,3% 5,9% 30,5% 12,5% 

 %11,8 %25,9 %5,9 %3,6 %34,6 نبر

 %14,0 %29,0 %7,8 %3,4 %35,2 ساقية سيدي يوسف

 %16,5 %37,6 %7,4 %5,0 %26,3 تاجروين

 %19,9 %41,9 %9,3 %8,4 %36,8 قلعة سنان

 %17,4 %30,8 %11,3 %7,7 %19,9 قلعة الخصبة

 %15,7 %31,6 %7,7 %5,5 %18,0 جريصة

 %15,9 %37,3 %6,9 %4,9 %32,0 القصور 

 %14,1 %30,7 %6,9 %7,1 %25,6 الدهماني

 %16,6 %38,7 %7,7 %5,9 %48,2 السرس

 %14,4 %33,1 %7,0 %4,9 %34,2 الوالية

 %11,2 %27,8 %6,7 %4,2 %37,9 الوطني

 

سنة بلغن مستوى  12وز سنهن عند الزواج فقط من املتزواجات من اللواتي لم يتجا %1.2ولإلشارة، فإن ما يقارب 

، وهو ما يحيلنا إلى مسألة إعاقة %21.4سنة في صفوف األميات ناهز  12تعليمي عالي، في حين أن نسبة الزواج قبل سن 

 فرص التحصيل العلمي للمرأة من خالل زواجها املبكر.

 

 4102سب املستوى التعليمي سنة سنة ح 01املتزوجات قبل سن : 21-0جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 عالي

 1057 %0,5 %6,2 %17,4 %76,0 الكاف الغربية

 1407 %0,7 %5,8 %19,6 %73,9 الكاف الشرقية

 827 %0,1 %1,7 %9,2 %89,0 نبر

 703 %0,0 %2,6 %14,0 %83,3 ساقية سيدي يوسف

 1309 %0,4 %3,4 %15,8 %80,4 تاجروين

 876 %0,0 %3,9 %16,4 %79,7 قلعة سنان

 320 %0,3 %4,2 %15,6 %79,8 قلعة الخصبة

 462 %1,1 %3,9 %18,8 %76,3 جريصة

 635 %0,3 %1,7 %9,1 %88,9 القصور 

 1064 %0,5 %3,3 %14,0 %82,3 الدهماني

 1081 %0,1 %4,7 %16,3 %79,0 السرس

 9742 %0,4 %4,0 %15,4 %80,2 الوالية

 317899 %0,9 %9,9 %21,9 %67,3 الوطني

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-3-2املوافق للمؤشر ) 2 
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 4102سنة  املستوى التعليميسنة حسب  01نسب الزواج قبل سن : 6-0رسم 

 

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

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 %11,7 %0,5 %2,8 %7,6 %25,2 الكاف الغربية

 %12,5 %0,7 %3,1 %9,6 %24,1 الكاف الشرقية

 %11,8 %0,4 %2,1 %5,3 %15,8 نبر

 %14,0 %0,0 %3,4 %8,2 %19,1 ساقية سيدي يوسف

 %16,5 %1,0 %3,7 %9,7 %25,9 تاجروين

 %19,9 %0,0 %5,8 %10,8 %29,9 قلعة سنان

 %17,4 %1,2 %5,0 %10,8 %25,1 قلعة الخصبة

 %15,7 %2,6 %3,8 %9,1 %26,8 جريصة

 %15,9 %0,9 %2,4 %6,9 %22,6 القصور 

 %14,1 %1,3 %3,3 %8,7 %20,0 الدهماني

 %16,6 %0,3 %5,1 %9,2 %26,5 السرس

 %14,4 %0,7 %3,4 %8,7 %23,0 الوالية

 %11,2 %0,9 %4,5 %9,1 %20,5 الوطني

 

2  

رغم تجاوز مفهوم رئاسة األسرة من مفهوم القوامة االقتصادية إلى مفهوم أشمل يتعلق بأخذ القرار الذي يهم كل 

مثل األسر
ُ
من 17.0%التي تترأسها إمرأة سوى  األسرة، يتواصل ضعف نسب املرأة بهذه املهمة مقابل سيطرة رجالية، إذ لم ت

على  2.4رجال عن كل امرأة )مقابل  2.2مجموع األسر. وبلغ بذلك معدل الرجالة في صفوف رؤساء أسر والية الكاف حوالي 

 )بمعتمدية القصور( بين مختلف املعتمديات.   2.2)بمعتمدية الجريصة( و 3.2الصعيد الوطني(. وقد تراوح هذا املعدل بين 
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 4102رؤساء األسر سنة  في صفوفمعدل الرجالة : 2-0طة خار 

 

 

21 

من الرجال رؤساء األسر  %31.4من النساء رئيسات األسر سن الستين، فيما ال ينتمي سوى  %22.2يفوق عمر 

بي جال والنساء بين املعتمديات هو ضعف الفارق في التوزيع النسلهذه الفئة العمرية. وما يلفت االنتباه في الفجوة بين الر 

سنة( ويصل أقصاه بمعتمدية قلعة سنان من خالل  42-41بين الرجال والنساء بكل املعتمديات بالنسبة للفئة العمرية )

رجة األولى إلى ارتفاع سنة فما فوق(، يعود الفرق االيجابي لصالح النساء بالد 21نقطة. فيما يتعلق بالفئة العمرية ) 4.2

 نسب النساء اللواتي يعشن دون زوج إما بصفة أرامل أو مطلقات على نقيض الوضع لدى الرجال.
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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 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 12-12 سنة 41-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 8982 1385 7597 %29,2 %49,5 %25,5 %67,0 %46,3 %70,7 %3,7 %4,1 %3,7 %0,1 %0,1 %0,1 الكاف الغربية

 11123 2096 9027 %34,3 %58,5 %28,6 %62,5 %38,8 %68,0 %3,1 %2,4 %3,3 %0,1 %0,3 %0,1 الكاف الشرقية

 6633 1042 5592 %38,9 %58,6 %35,2 %59,2 %39,8 %62,8 %1,9 %1,5 %1,9 %0,1 %0,1 %0,1 نبر

سيدي يوسف ساقية  0,1% 0,1% 0,1% 2,2% 1,8% 2,1% 63,8% 43,9% 60,0% 34,0% 54,1% 37,9% 3901 925 4826 

 7572 1371 6201 %37,5 %59,2 %32,8 %60,2 %39,4 %64,8 %2,2 %1,0 %2,4 %0,1 %0,4 %0,1 تاجروين

 4165 687 3478 %37,6 %65,3 %32,1 %60,2 %34,4 %65,3 %2,3 %0,3 %2,7 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة سنان

 1773 308 1465 %37,0 %59,3 %32,3 %60,6 %39,0 %65,1 %2,4 %1,7 %2,6 %0,0 %0,0 %0,0 قلعة الخصبة

 2858 643 2215 %42,5 %66,3 %35,6 %55,5 %32,4 %62,2 %1,9 %1,1 %2,1 %0,1 %0,2 %0,1 جريصة

 3709 467 3242 %35,7 %62,9 %31,7 %62,1 %35,6 %65,9 %2,1 %1,5 %2,2 %0,1 %0,0 %0,2 القصور 

 6894 1084 5810 %37,1 %62,2 %32,4 %60,6 %36,6 %65,0 %2,3 %1,2 %2,5 %0,1 %0,0 %0,1 الدهماني

 5940 964 4976 %35,3 %56,9 %31,1 %62,7 %41,1 %66,9 %1,9 %1,9 %1,9 %0,2 %0,1 %0,2 السرس

 64476 10973 53503 %35,8 %58,4 %31,2 %61,6 %39,6 %66,1 %2,5 %1,9 %2,6 %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 

ة النساء نسببالرجوع إلى التوزيع النسبي للنساء والرجال رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة، يتبين ارتفاع 

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

على التوالي على املستوى الجهوي. وتتعمهق الفوارق في هذا الصدد، خاصة بمعتمديات قلعة سنان وساقية  %3.2و 42.4%

 نقطة.   42بين الجنسين الـ  سيدي يوسف والقصور أين تفوق الفجوة

أفراد( مقارنة بما هو عليه لدى النساء، حيث  2-2على نقيض ذلك، ترتفع نسبة الرجال رؤسات األسر ذات )

 نقطة )بمعتمدية الكاف الغربية(. 31.3نقطة )بمعتمدية نبر( و 41.1تتراوح الفجوات بكافة املعتمديات بين 
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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

أفراد 3-4 فرد واحد أفراد 2-2  أفراد فأكثر 2   

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

 2858 643 2215 %10,3 %3,9 %11,4 %47,1 %20,7 %52,0 %36,2 %51,4 %33,4 %6,4 %24,0 %3,2 الكاف الغربية

 1773 308 1465 %11,3 %5,0 %12,7 %42,6 %19,0 %48,1 %37,5 %49,3 %34,7 %8,6 %26,7 %4,4 الكاف الشرقية

 3709 467 3242 %17,1 %5,1 %19,3 %40,8 %23,0 %44,1 %35,6 %46,2 %33,6 %6,6 %25,6 %3,0 نبر

 6894 1084 5810 %12,4 %3,2 %14,6 %38,9 %19,6 %43,5 %39,7 %47,2 %38,0 %8,9 %30,0 %3,8 ساقية سيدي يوسف

 5940 964 4976 %13,4 %4,8 %15,3 %40,1 %19,0 %44,7 %38,2 %48,3 %36,0 %8,3 %28,0 %4,0 تاجروين

 4165 687 3478 %16,8 %4,9 %19,2 %38,6 %17,6 %42,9 %36,1 %46,2 %34,1 %8,4 %31,2 %3,8 قلعة سنان

 7572 1371 6201 %15,3 %4,0 %17,6 %40,3 %20,1 %44,6 %35,7 %47,0 %33,3 %8,7 %28,9 %4,5 قلعة الخصبة

 11123 2096 9027 %10,0 %3,5 %11,9 %37,3 %19,3 %42,7 %42,7 %49,2 %40,7 %10,1 %27,9 %4,8 جريصة

 6633 1042 5592 %23,2 %4,9 %25,8 %39,4 %18,2 %42,4 %31,3 %47,8 %28,9 %6,2 %29,0 %2,9 القصور 

 8982 1385 7597 %20,2 %8,3 %22,5 %40,1 %20,7 %43,7 %32,8 %44,4 %30,6 %6,9 %26,6 %3,2 الدهماني

 4826 925 3901 %17,4 %5,7 %19,7 %41,3 %18,1 %45,8 %34,6 %49,3 %31,7 %6,7 %26,9 %2,7 السرس

 64476 10973 53503 %14,7 %4,9 %16,7 %41,3 %19,7 %45,8 %36,3 %48,2 %33,9 %7,6 %27,2 %3,6 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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سنوات( من فرص االلتحاق بأحد مؤسسات الطفولة املبكرة من رياض  2-3)الفئة العمرية  في تمكين أطفال

 ة عموما. ياوالحواملنهي مسارهم الدراس ي في التحضيرية، توفير أكثر حظوظ النجاح لهم  أطفال وكتاتيب وأقسام السنة

 

 4102سنة ما قبل الدراسة املزاولين ملرحلة سنوات(  9-1: األطفال )1-4جدول 

 

 سنوات  9-1عدد األطفال 

 املزاولين ملرحلة ما قبل الدراسة

 نسب االلتحاق

 3ما قبل الدراسةبمرحلة  

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %73,3 %74,4 %72,4 1008 485 523 الكاف الغربية

 %65,6 %63,6 %67,3 1026 477 549 الكاف الشرقية

 %36,0 %36,8 %35,2 365 177 187 نبر

 %38,1 %35,8 %40,4 266 125 141 ساقية سيدي يوسف

 %49,1 %48,7 %49,5 553 255 299 تاجروين

 %46,2 %46,1 %46,4 305 139 166 قلعة سنان

 %49,2 %55,7 %43,3 132 71 61 قلعة الخصبة

 %62,1 %59,9 %64,3 216 103 113 جريصة

 %40,0 %40,9 %39,2 290 132 158 القصور 

 %40,6 %40,9 %40,3 489 234 255 الدهماني

 %49,4 %47,9 %50,6 501 230 271 السرس

 %51,5 %51,3 %51,7 5153 2428 2725 الوالية

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

 

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

سنوات( بمرحلة  2-3حاق األطفال )أّن نسبة إلت 4112مهيئون للنجاح، بينت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 نقاط مقارنة باملستوى الوطني.  2لكلى الجنسين بوالية الكاف، أي أقل بقرابةـ  %21.2ما قبل الدراسة قد ناهزت 

على املستوى املحلي، سجلت كل من معتمدية نبر ومعتمدية ساقية سيدي يوسف أدنى نسب اللتحاق بمرحلة 

 على التوالي.   %32.1و %32.1ما قبل الدراسة من خالل 

( من أهداف التنمية املستدامة املتجسم في "ضمان التعليم الجيد 2ويندرج هذا املؤشر في إطار متابعة الهدف )

م مدى الحياة للجميع"، وذلك لتحقيق الغاية )
ّ
( من خالل "ضمان أن 4-2املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل  تتاح لجميع البنات والبنين فرص

 ".4131االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 

بالنسبة للفجوات بين الجنسين، ففي حين لم يتم رصد فوارق على مستوى الوالية، تباينت نسب اللتحاق 

سنوات(  2-3ة بين الفتيات والفتيان بين معتمديات والية الكاف. فقد فاقت نسبة التحاق الفتيان )بمرحلة ما قبل الدراس

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-4-2املوافق للمؤشر ) 3 
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نقطة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. في  2.2نظرائهم من الفتيات من نفس الشريحة العمرية بمرحلة ما قبل الدراسة بـ

ة ت مقارنة بالفتيان على مؤسسات ما قبل الدراساملقابل، عرفت معتمدية القلعة الخصبة إقباال أكبر في صفوف الفتيا

 نقطة لفائدة الفتيات.  14.2على التوالي، أي بفارق في حدود  %23.3و %22.2من خالل تسجيل نسب 

 

 4102 فتيان سنةالفتيات وال في نسب االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة بينفجوات النوع االجتماعي : 1-4خارطة 
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على مستوى والية الكاف، وتراوحت على املستوى املحلي بين  %22.1سنة(  12-2بلغت نسبة تمدرس الفتيات )

 )بمعتمدية الكاف الغربية ومعتمدية الجريصة(.   %22.2)بمعتمدية االقصور( و 22.1%
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 4102سنة( بين الفتيات والفتيان سنة  02-6فجوات النوع االجتماعي في نسب تمدرس األطفال ): 2-4خارطة 

 

سنة( النقطتين على أقص ى  12-2من جهة أخرى، لم تتجاوز الفجوة بين الجنسين في نسب تمدرس األطفال )

 باستثناء ما شهدته معتمدية ساقية سيدي تقدير بكامل معتمديات والية الكاف مع تفوق شبه كلي لصالح الفتيات،

نقطة على التوالي  1.2نقطة و 1.2نقطة، تلتها معتمديتي الدهماني والجريصة بـ 4.3يوسف أين كان التقدم لفائدة الفتيات بـ

 لفائدة الفتيات مقارنة بالفتيان.

 

 4102سنة ( سنة 02-6األطفال )تمدرس : 2-4جدول 

 

 سنة  02-6دد األطفال ع

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 02-6األطفال 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %97,6 %98,0 %97,3 4474 2201 2273 الكاف الغربية

 %97,3 %97,9 %96,7 5341 2646 2694 الكاف الشرقية

 %94,4 %94,6 %94,2 3450 1633 1817 نبر

 %95,6 %96,7 %94,4 2350 1215 1136 ساقية سيدي يوسف

 %97,0 %97,0 %97,0 3497 1663 1835 تاجروين
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 %95,8 %96,1 %95,5 2088 980 1109 قلعة سنان

 %95,3 %95,8 %94,8 784 399 385 قلعة الخصبة

 %97,6 %98,4 %96,8 1145 543 602 جريصة

 %94,1 %93,9 %94,2 2147 1030 1117 القصور 

 %94,7 %95,7 %93,8 3705 1791 1915 الدهماني

 %96,6 %96,4 %96,7 3275 1556 1719 السرس

 %96,1 %96,6 %95,7 32256 15656 16600 الوالية

 %95,9 %96,1 %95,7 1555335 753566 801769 الوطني
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ي الجّيد والتعليم العالبغاية متابعة "ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم املنهي 

( من أهداف التنمية املستدامة 2" وفقا ملا جاء بالهدف )4131وامليسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

م مدى الحياة للجميع"، لم تبلغ نسبة تمدرس الشباب 
ّ
لـ"ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 وطنيا(. %22.1)مقابل  %21.1بوالية الكاف املعدل الوطني، حيث تجاوزت  سنة( 12-42)

في املقابل وبكامل معتمديات الوالية، كان إقبال فتيات هذه الشريحة العمرية على مقاعد الدراسة أفضل من 

 43.2يوسف ) نقطة ببعض املناطق على غرار معتمدية ساقية سيدي 41الفتيان، أين فاقت نسب التمدرس في صفوفهن الـ

 نقطة(.    41.2نقطة( ومعتمدية القلعة الخصبة ) 41.2نقطة( ومعتمدية قلعة سنان )

 

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

 

 سنة  42-01الشباب 

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 42-01الشباب 

 املجموع شابة شاب املجموع شابة شاب

 %59,9 %63,7 %56,5 2602 1298 1305 الكاف الغربية

 %58,3 %62,2 %54,9 2983 1501 1482 الكاف الشرقية

 %43,9 %52,9 %34,9 1525 914 611 نبر

 %42,7 %55,3 %31,4 917 562 355 ساقية سيدي يوسف

 %50,9 %60,1 %41,6 1684 994 689 تاجروين

 %45,8 %56,9 %35,2 903 549 355 قلعة سنان

 %48,9 %58,8 %38,4 418 258 159 قلعة الخصبة

 %52,7 %61,8 %44,0 623 357 266 جريصة

 %42,5 %51,0 %34,3 860 509 352 القصور 

 %44,6 %52,6 %37,2 1609 916 693 الدهماني

 %47,4 %56,8 %38,3 1366 803 563 السرس

 %50,1 %57,8 %42,9 15489 8659 6830 الوالية

 %47,0 %51,4 %42,6 689950 376278 313672 الوطني
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كلم( عن أقرب مؤسسة ما قبل  1سنوات( سوى ) 2-3من األطفال ) %22.2على مستوى والية الكاف، ال تفصل 

عتبر حظوظ إل
ُ
سنوات( بهذه املؤسسات متكافئة نسبيا بالنظر إلى  2-3تحاق فتيات وفتيان الشريحة العمرية )الدراسة.  وت

 التوزيع الجغرافي لهم ووفقا للمسافة التي تفصلهم عن أقرب مؤسسة ما قبل الدراسة.

 ةلكن تكافؤ الفرص بين الجنسين على املستوى الجهوي يخفي بعض الفجوات على املستوى املحلي. ففي معتمدي

كلم( عن أقرب مؤسسة ما قبل الدراسة  3سنوات( بها على مسافة تفوق ) 2-3األطفال ) %21القصور، التي يقطن أكثر من 

نقطة عند املسافة  1.2سنوات( بــ 2-3سنوات( مقارنة بالفتيات ) 2-3بحكم نوعية الوسط، يتجاوز التوزيع النسبي للفتيان )

الدراسة. في املقابل، تكون حظوظ الفتيات في االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة  كلم أو أكثر( عن أقرب مؤسسة ما قبل 3)

 أحسن نسبيا الرتفاع نسب توزيعهم في املسافات األقل طوال. 

ويشهد توزيع الفتيات والفتيان بكافة املعتمديات األخرى تباينا طفيفا دون أن تتجاوز الفجوة بين الجنسين 

 نقاط على أقص ى تقدير )بمعتمدية السرس(.   2.2لـوبمختلف املسافات في الصدد ا

 

املسافة لإلبتدائي حسب ( دون املزاولين سنوات 9-1) بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 1-4رسم 

 4102سنة  مؤسسة ما قبل الدراسةالفاصلة بين املسكن وأقرب 

 

 4102ة سنسنة( دون املزاولين لالبتدائي حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مؤسسة ما قبل الدراسة  9-1) األطفال: 4-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر3 كلم 4 كلم1-1

 وعاملجم طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 1375 652 722 %9,3 %7,4 %11,0 %3,5 %3,6 %3,4 %87,2 %89,0 %85,5 الكاف الغربية

 1566 750 816 %21,1 %20,9 %21,2 %7,3 %7,4 %7,2 %71,7 %71,7 %71,6 الكاف الشرقية

 1014 482 532 %60,4 %60,6 %60,3 %3,6 %2,1 %5,0 %35,9 %37,3 %34,6 نبر

 698 349 349 %55,4 %56,9 %53,8 %8,4 %7,9 %8,8 %36,3 %35,2 %37,4 ساقية سيدي يوسف

 1127 523 604 %38,9 %36,8 %40,8 %9,5 %11,1 %8,0 %51,6 %52,1 %51,2 تاجروين

 661 302 359 %43,5 %44,8 %42,4 %4,8 %4,2 %5,3 %51,7 %51,1 %52,2 قلعة سنان

 268 128 140 %37,6 %36,8 %38,4 %11,1 %12,0 %10,2 %51,3 %51,2 %51,4 قلعة الخصبة

 348 173 176 %21,8 %20,7 %23,0 %8,6 %8,0 %9,1 %69,6 %71,3 %67,9 جريصة

 727 323 404 %58,8 %57,4 %59,9 %1,1 %1,2 %1,1 %40,1 %41,4 %39,1 القصور 

 1203 570 633 %49,8 %50,6 %49,1 %1,8 %1,9 %1,6 %48,4 %47,4 %49,3 الدهماني

 1015 479 536 %43,1 %40,6 %45,4 %3,7 %3,0 %4,3 %53,2 %56,4 %50,3 السرس

 10002 4731 5271 %38,2 %37,5 %38,9 %5,2 %5,2 %5,2 %56,5 %57,3 %55,9 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 أقرب مدرسة  1سنة( بوالية الكاف على مسافة ال تتجاوز الـ 12-2ل )من األطفا %22.2يوجد حوالي 

على املستوى الوطني. لكن محليا، تنخفض حظوظ أطفال بعض  %22.2ابتدائية، مقابل عدم تجاوز هذه النسبة 

معتمدية ة نبر و املعتمديات من خالل تشتت توزيع هذه الفئة والتمركز الجغرافي للمدارس االبتدائية على غرار معتمدي

سنة( على  12-2على التوالي من األطفال ) %33.2و %33.2و %32.1ساقية سيدي يوسف ومعتمدية القصور أين يتمركز 

 كلم عن أقرب مدرسة ابتدائية.    3مسافة تفوق الـ

رب قبخصوص الفجوة بين الجنسين في التوزيع النسبي للفتيات والفتيان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأ

نقطة على أقص ى تقدير وذلك بمعتمدية القلعة الخصبة لفائدة الفتيات عند املسافة  2.2مدرسة ابتدائية، ناهزت الفجوة 

كلم أو أقل(. وعموما فإّن التوزيع الجغرافي  1نقطة لصالح الفتيان بنفس املعتمدية عند املسافة ) 11.1كلم فأكثر( و3)

ذكر بين الجنسين.للخارطة املدرسية للمدارس االبتدائي
ُ
 ة وفقا لتوزيع أطفال معتمديات والية الكاف ال يبرز فجوات ت

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

 4102نة سالفاصلة بين املسكن وأقرب مدرسة ابتدائية 

 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر3 كلم 4 كلم1-1

 املجموع طفلة فلط املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 2913 1422 1491 %8,5 %8,6 %8,5 %6,8 %7,5 %6,1 %84,7 %83,9 %85,5 الكاف الغربية

 3574 1752 1823 %10,6 %10,8 %10,4 %10,6 %10,5 %10,7 %78,8 %78,7 %78,8 الكاف الشرقية

 2372 1113 1259 %34,1 %33,7 %34,5 %12,4 %13,4 %11,6 %53,5 %52,9 %53,9 نبر

ية سيدي يوسفساق  51,9% 48,0% 50,0% 14,6% 17,7% 16,2% 33,5% 34,3% 33,9% 834 854 1688 

 2409 1142 1267 %20,0 %19,2 %20,8 %8,0 %7,3 %8,7 %71,9 %73,5 %70,5 تاجروين

 1559 717 842 %22,9 %24,6 %21,4 %8,9 %8,9 %9,0 %68,2 %66,5 %69,6 قلعة سنان

 512 268 244 %30,3 %25,0 %36,0 %14,6 %16,4 %12,7 %55,1 %58,6 %51,3 قلعة الخصبة

 722 338 383 %4,9 %4,7 %5,1 %8,9 %10,1 %7,8 %86,2 %85,2 %87,1 جريصة

 1370 636 735 %33,5 %32,1 %34,6 %15,4 %16,3 %14,7 %51,1 %51,6 %50,6 القصور 

 2564 1223 1341 %25,2 %25,6 %24,8 %13,4 %13,1 %13,7 %61,4 %61,3 %61,5 الدهماني

 2107 990 1117 %24,1 %22,7 %25,2 %10,6 %9,3 %11,7 %65,4 %68,0 %63,1 السرس

 21790 10454 11336 %21,3 %21,0 %21,6 %11,0 %11,2 %10,8 %67,7 %67,8 %67,6 الوالية

 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 أقرب  2سنة( يتواجدون في محيط ال يتجاوز مسافة ) 12-14من األطفال ) %24.4بالرغم من أّن حوالي 

بكل من معتمدية نبر ومعتمدية القصور  %22.4و %32.2مدرسة إعدادية على املستوى الجهوي، ال تتعدى هذه النسبة 

 بمعتمدية الكاف الغربية. %21.1على التوالي، في حين تصل إلى حدود 

 

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

 4102سنة  إعداديةبين املسكن وأقرب مدرسة 

 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 2 كلم 2-3 كلم1-4

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

 997 495 502 %2,9 %3,1 %2,7 %8,5 %8,8 %8,2 %88,6 %88,0 %89,2 الكاف الغربية

 1141 597 545 %16,3 %17,0 %15,7 %5,4 %4,8 %6,0 %78,2 %78,2 %78,3 الكاف الشرقية

 711 347 364 %60,2 %59,5 %60,9 %10,0 %10,8 %9,2 %29,8 %29,7 %29,9 نبر

 482 260 222 %44,8 %48,8 %40,1 %12,7 %11,0 %14,7 %42,5 %40,2 %45,2 ساقية سيدي يوسف

 655 323 332 %19,8 %20,1 %19,4 %11,8 %12,8 %10,9 %68,4 %67,1 %69,7 تاجروين

 297 153 144 %23,5 %26,1 %20,7 %7,3 %3,9 %10,9 %69,2 %70,0 %68,3 قلعة سنان

 138 69 70 %17,2 %15,0 %19,4 %26,3 %24,4 %28,1 %56,5 %60,6 %52,5 قلعة الخصبة

 276 143 133 %13,5 %16,2 %10,5 %12,0 %13,4 %10,5 %74,6 %70,4 %79,0 جريصة

 344 190 154 %55,8 %56,9 %54,4 %2,8 %3,1 %2,6 %41,4 %40,0 %43,0 القصور 

 638 334 304 %43,3 %45,9 %40,4 %5,0 %5,7 %4,2 %51,7 %48,4 %55,4 الدهماني

 626 323 303 %26,0 %26,1 %25,8 %12,3 %14,0 %10,6 %61,7 %59,9 %63,6 السرس

 6306 3235 3072 %27,8 %28,9 %26,6 %9,0 %9,0 %8,9 %63,3 %62,1 %64,5 الوالية

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

 

سنة(  12-14ين للفئة العمرية )بالنسبة للفجوة بين الجنسين، تجاوزت الفوارق في التوزيع النسبي بين الجنس

نقاط بعديد معتمديات والية  2دون املزاولين للثانوي ووفقا للمسافة الفاصلة بين مقر سكناهم وأقرب مدرسة إعدادية الـ

نقطة  2.1لكم فأكثر( و 2عند املسافة ) 2.2الكاف على غرار معتمديات ساقية سيدي يوسف و القلعة الخصبة بفارق 

 كلم(. 4-1نقطة لصالح الرجال عند املسافة ) 2.2كلم( على التوالي لصالح النساء و الجريصة بفارق  4-1عند املسافة )
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ازنه النفس ي و تنعكس الفترة الزمنية التي يقضيها املتمدرس للوصول ملقر الدراسة على مردوده الدراس ي وعلى ت

باعتبار ما يسببه طول هذه الفترة من توتر وتقليص لوقت الفراغ. وقد بينت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

من الفتيات املتمدرسات ال تتجاوز املدة الزمنية املستغرقة لتنقلهن للدراسة  %22.2على صعيد والية الكاف، أّن  4112

 في صفوف الفتيان.  وهي نسب متناغمة مع املستوى الوطني. %22.2دقيقة، مقابل  21حدود 

عل ى املستوى املحلي وبكامل الفئات الزمنية، لم تتعدى الفجوات بين الجنسين في التوزيع النسبي للمتمدرسين 

الكاف. نقطة على أقص ى تقدير بكامل معتمديات والية  2.2حسب املدة الزمنية املستغرقة لإللتحاق بمقاعد الدراسة الـ

ويتمثل التمش ي االعام في ارتفاع نسب الفتيات نسبيا مقارنة بالفتيان بارتفاع املدة الزمنية املستغرقة للوصول ملقر 

 الدراسة دون أن تكون هذه الفواق معبرة وذات داللة.  

 

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

 
 التوزيع النسبي

  املجموع
 أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين دق 21-12 دق  1-12

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

 8178 4097 4082 %0,3 %0,4 %0,2 %1,0 %1,1 %0,9 %32,7 %33,7 %31,6 %66,0 %64,8 %67,3 الكاف الغربية

 9699 4843 4856 %0,5 %0,6 %0,5 %1,3 %1,3 %1,2 %32,9 %33,5 %32,3 %65,3 %64,7 %65,9 الكاف الشرقية

 5703 2932 2770 %0,3 %0,5 %0,2 %2,3 %2,3 %2,4 %58,2 %59,3 %57,0 %39,2 %37,9 %40,4 نبر

يوسفساقية سيدي   47,9% 48,3% 48,1% 49,1% 48,1% 48,6% 2,4% 2,6% 2,5% 0,7% 0,9% 0,8% 1708 2031 3739 

 6024 3084 2941 %1,1 %1,6 %0,7 %2,3 %2,5 %2,0 %42,8 %42,8 %42,8 %53,8 %53,0 %54,6 تاجروين

 3473 1803 1670 %1,2 %1,3 %1,1 %2,5 %2,9 %2,1 %46,7 %46,1 %47,4 %49,6 %49,7 %49,5 قلعة سنان

 1404 778 626 %0,5 %0,7 %0,3 %1,7 %2,1 %1,1 %40,1 %39,2 %41,2 %57,7 %58,0 %57,4 قلعة الخصبة

 2044 1042 1002 %0,7 %1,2 %0,2 %1,1 %1,2 %1,0 %43,6 %44,4 %42,7 %54,6 %53,1 %56,1 جريصة

 3468 1776 1691 %2,2 %3,1 %1,2 %2,7 %2,3 %3,2 %53,9 %56,6 %51,1 %41,2 %37,9 %44,5 القصور 

 6111 3118 2993 %0,8 %1,0 %0,6 %1,6 %1,8 %1,5 %50,5 %51,2 %49,7 %47,1 %46,1 %48,2 الدهماني

 5336 2749 2587 %1,4 %2,0 %0,7 %4,0 %4,9 %3,0 %48,3 %48,4 %48,1 %46,4 %44,7 %48,2 السرس

 55179 28254 26926 %0,8 %1,1 %0,5 %2,0 %2,2 %1,8 %43,8 %44,5 %43,1 %53,3 %52,2 %54,5 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

 

نقل من الزمنية املستغرقة للت دةاململتمدرسين حسب ا بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 4-4رسم 

 4102ملقر الدراسة سنة املسكن 
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من متمدرس ي والية الكاف يتنقلون على األقدام دون  %22.2وبالنسبة لظروف االلتحاق بمقاعد الدراسة، نجد أّن حوالي 

نبر، في حين تناهز  لدى الفتيات( بمعتمدية %22.2)حوالي  %22.2اللجوء إلى وسيلة نقل. وتنخفض هذه النسبة إلى حدود 

لدى الفتيات(. ويبقى توزيع املتمدرسين حسب استعمال وسائل النقل للذهاب  %22.2بمعتمدية الجريصة )حوالي  24.2%

 للدراسة رهين توفر البنية التحتية األساسية والظروف االقتصادية واالجتماعية بكل معتمدية. 

نسب املتمدرسات اللواتي يستعملن الحافلة للتنقل ملقر وبرزت الفوارق بين الجنسين خاصة من خالل ارتفاع 

نقاط على غرار معتمدية القلعة الخصبة. في املقابل، ُيقبل الفتيان أكثر  11الدراسة مقارنة بالفتيان، إذ فاقت الفجوة الـ

حيانا مقارنة بالتوزيع نقاط أ 11على الترجل أو استعمال الدراجة العادية/النارية للتنقل ملقر الدراسة بفوارق تتعدى الـ

 النسبي للمتمدرسات. 

 

ملتمدرسين حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة ا بين الفتيات والفتيانفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 5-4رسم 

 4102سنة  ملقر الدراسةاملسكن للتنقل من 

 

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

 
 التوزيع النسبي

 سيارة أجرة أو الحافلة القطار أو املترو الدراجة أو الدراجة النارية على األقدام

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

 %10,5 %10,2 %10,9 %13,4 %13,9 %12,9 %1,0 %0,8 %1,2 %65,1 %65,3 %64,9 الكاف الغربية

 %7,0 %7,4 %6,6 %14,9 %15,3 %14,5 %1,6 %1,7 %1,5 %64,7 %63,9 %65,6 الكاف الشرقية

 %9,0 %9,9 %8,2 %23,1 %24,9 %21,2 %1,3 %1,3 %1,2 %57,7 %54,6 %60,9 نبر

سيدي يوسف ساقية  75,7% 68,7% 71,9% 1,5% 0,9% 1,2% 6,3% 10,1% 8,4% 8,5% 13,1% 11,0% 

 %4,7 %5,8 %3,6 %16,2 %18,0 %14,3 %3,9 %3,5 %4,4 %69,2 %67,4 %71,1 تاجروين

 %4,5 %5,0 %3,9 %17,4 %20,5 %13,9 %7,0 %6,9 %7,1 %66,0 %62,6 %69,7 قلعة سنان

 %1,2 %0,7 %1,8 %28,6 %33,4 %22,6 %3,5 %2,3 %5,0 %61,4 %58,0 %65,7 قلعة الخصبة

 %9,5 %10,9 %8,0 %12,1 %14,2 %9,9 %1,5 %1,3 %1,6 %72,9 %69,7 %76,2 جريصة

 %20,5 %23,7 %17,2 %11,1 %14,8 %7,3 %4,4 %4,0 %4,7 %58,1 %53,2 %63,2 القصور 

 %6,3 %7,4 %5,1 %15,1 %18,0 %11,9 %3,2 %2,5 %4,0 %69,4 %65,9 %73,0 الدهماني

 %10,0 %9,9 %10,1 %14,0 %16,2 %11,6 %2,7 %2,1 %3,2 %67,4 %65,6 %69,3 السرس

 %8,6 %9,3 %7,8 %15,3 %17,2 %13,4 %2,5 %2,3 %2,8 %65,7 %63,5 %67,9 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
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 لنسبيالتوزيع ا

 املجموع
 ليس هناك تنقل بتاتا وسيلة نقل أخرى  سيارة خاصة

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

 8178 4097 4082 %0,8 %0,8 %0,9 %0,2 %0,2 %0,1 %9,0 %8,9 %9,1 الكاف الغربية

 9699 4843 4856 %1,0 %1,3 %0,8 %0,3 %0,3 %0,3 %10,5 %10,2 %10,7 الكاف الشرقية

 5703 2932 2770 %2,4 %2,6 %2,2 %5,0 %5,2 %4,7 %1,5 %1,5 %1,6 نبر

 3739 2031 1708 %1,3 %1,2 %1,4 %3,0 %3,2 %2,8 %3,2 %2,7 %3,7 ساقية سيدي يوسف

 6023 3083 2941 %1,1 %1,5 %0,7 %1,9 %1,9 %2,0 %2,9 %1,9 %3,9 تاجروين

عة سنانقل  4,5% 4,0% 4,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,8% 0,6% 1670 1801 3471 

 1404 778 626 %1,4 %2,0 %0,7 %0,5 %0,8 %0,2 %3,4 %2,9 %4,1 قلعة الخصبة

 2044 1042 1002 %0,6 %0,1 %1,2 %0,7 %1,0 %0,4 %2,8 %2,8 %2,7 جريصة

 3467 1776 1690 %1,2 %1,2 %1,2 %1,9 %1,0 %2,9 %2,7 %2,0 %3,6 القصور 

 6110 3117 2993 %1,5 %1,9 %1,0 %1,9 %2,2 %1,7 %2,6 %2,1 %3,2 الدهماني

 5335 2748 2587 %1,6 %2,0 %1,1 %1,4 %1,5 %1,3 %3,0 %2,7 %3,2 السرس

 55173 28248 26925 %1,2 %1,4 %1,1 %1,5 %1,6 %1,5 %5,1 %4,7 %5,5 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)

سنوات فما فوق( بوالية الكاف حسب املستوى التعليمي بعض التباين في  11يبين التوزيع النسبي للسكان )

 ية من معتمدية إلى أخرى خاصة على مستوى نسبة األميين ونسبة ذوي التعليم العالي.  التركيبة السكان

وتبعا ملقاربة النوع االجتماعي، تتضاعف الفجوات بين الجنسين خاصة في نسب األمية مقارنة ببقية املستويات 

 43.1ر إلى جنسين بمعتمدية القصو التعليمية. وينسحب هذا املشهد على املستوى الجهوي واملحلي أين تصل الفجوة بين ال

كل بالنسبة للمستوى العالي، تتقدم نسبة النساء في هذا املستوى بش نقطة لفائدة النساء األميات مقارنة بالرجال األميين.

نقطة بكامل معتمديات والية الكاف. في املقابل، تتراجع نسب النساء مقارنة  1.2طفيف على الرجال بفارق ال يتعدى 

اللواتي لهن مستوى تعليمي بين االبتدائي والثانوي حيث فاقت الفجوات بين الجنسين بالنسبة للمرحلة الثانية  بالرجال

 12.2نقطة لصالح الرجال في بعض املعتمديات، على غرار ما تم تسجيله بمعتمدية قلعة سنان ) 12أساس ي وثانوي الـ

 نقطة(.  12.2نقطة( وبمعتمدية القصور )

 

سنوات فما فوق( حسب املستوى  01فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي بين الفتيات والفتيان من الفئة العمرية ): 6-4رسم 

 4102سنة  التعليمي
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 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

 28508 14330 14178 %12,5 %13,5 %11,6 %40,0 %35,1 %45,0 %29,9 %27,6 %32,3 %17,5 %23,8 %11,1 الكاف الغربية

 34621 17619 17002 %13,0 %13,2 %12,8 %37,4 %33,5 %41,5 %30,4 %26,9 %33,9 %19,2 %26,3 %11,8 الكاف الشرقية

 22267 11330 10937 %5,2 %5,9 %4,4 %26,4 %22,5 %30,5 %32,3 %25,6 %39,2 %36,1 %46,0 %25,9 نبر

 14918 7647 7271 %6,1 %6,5 %5,5 %25,9 %21,8 %30,1 %34,0 %27,9 %40,4 %34,1 %43,7 %23,9 ساقية سيدي يوسف

 23721 12154 11566 %8,7 %9,1 %8,3 %30,8 %26,6 %35,3 %33,3 %28,1 %38,8 %27,2 %36,3 %17,6 تاجروين

 13277 6734 6543 %6,3 %6,7 %6,0 %27,3 %24,8 %29,8 %38,9 %31,1 %46,9 %27,5 %37,4 %17,3 قلعة سنان

 5747 2999 2748 %7,3 %8,2 %6,3 %30,0 %26,6 %33,8 %33,2 %27,4 %39,6 %29,4 %37,8 %20,3 قلعة الخصبة

 8615 4415 4200 %8,8 %9,2 %8,3 %31,9 %26,7 %37,4 %36,6 %32,1 %41,3 %22,8 %32,1 %13,0 جريصة

 12788 6360 6428 %6,6 %6,9 %6,3 %26,1 %22,5 %29,7 %35,3 %27,1 %43,5 %32,0 %43,5 %20,5 القصور 

 23728 11871 11857 %7,4 %7,9 %6,8 %28,5 %24,8 %32,1 %33,9 %27,1 %40,8 %30,2 %40,2 %20,3 الدهماني

 19736 10135 9602 %6,8 %7,2 %6,4 %30,0 %26,0 %34,2 %37,7 %32,0 %43,7 %25,5 %34,8 %15,7 السرس

 207926 105594 102332 %8,7 %9,2 %8,2 %31,5 %27,5 %35,6 %33,4 %28,1 %38,9 %26,4 %35,2 %17,3 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

 

2114 

ى. ففي ن من معتمدية إلى أخر يختلف املستوى التعليمي للنساء رؤساء األسر بوالية الكاف وتتفاوت مستوياته

 %24.1على املستوى الوطني(، نجد أّن  %22.2على مستوى الوالية )مقابل  %21.2حين تبلغ نسبة األمية في صفوفهن 

 %21.3من النساء رؤساء األسر بكل من معتمدية نبر ومعتمدية القصور هن من األميات، في حين تصل النسبة إلى  %21.3و

 الغربية. فقط بمعتمدية الكاف 

وبمعاينة الفجوات بين الجنسين حسب املستوى التعليمي لرؤساء األسر، تفوق نسب النساء رئيسات األسر اللواتي ليس 

نقطة  21.1نقطة ) 21لهن مستوى تعليمي النسب املسجلة لدى الرجال رؤساء األسر بفارق يتعدى ببعض املعتمديات الـ

ة الجريصة(. في املقابل، ُيحرز الرجال رؤساء األسر تقدما على النساء ببقية نقطة بمعتمدي 21.2بمعتمدية قلعة سنان و

نقطة خاصة عند املستوى التعليمي  42املستويات التعليمية بكامل املعتمديات أين تفوق الفجوة لفائدتهم حدود الـ

 بمعتمدية الجريصة(.نقطة  42.4بمعتمدية قلعة سنان و 31.1"ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى أو ما يعادل ذلك" )

 

 4102سنة  حسب املستوى التعليميبين رئيسات ورؤساء األسر فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 7-4رسم 
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 4102 سنةرؤساء األسر حسب املستوى التعليمي : 10-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ش يء ال

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

 8982 1385 7597 %11,3 %3,9 %12,7 %33,1 %15,6 %36,3 %31,5 %20,2 %33,5 %24,1 %60,3 %17,5 الكاف الغربية

 11123 2096 9027 %13,1 %4,2 %15,2 %28,7 %14,8 %31,9 %31,6 %19,9 %34,3 %26,6 %61,1 %18,6 الكاف الشرقية

 6633 1042 5592 %3,5 %2,7 %3,6 %13,4 %3,3 %15,2 %34,8 %11,8 %39,1 %48,3 %82,1 %42,0 نبر

 4826 925 3901 %4,7 %2,8 %5,1 %14,2 %4,1 %16,6 %36,1 %18,3 %40,3 %45,0 %74,7 %38,0 ساقية سيدي يوسف

 7572 1371 6201 %6,8 %1,9 %7,9 %20,8 %7,5 %23,7 %37,4 %18,9 %41,5 %35,0 %71,7 %26,9 تاجروين

 4165 687 3478 %4,8 %1,9 %5,4 %17,0 %3,9 %19,5 %43,0 %17,1 %48,1 %35,2 %77,0 %27,0 قلعة سنان

 1773 308 1465 %5,1 %2,7 %5,6 %18,3 %4,0 %21,3 %37,9 %16,6 %42,3 %38,8 %76,7 %30,8 قلعة الخصبة

 2858 643 2215 %6,2 %2,3 %7,3 %20,4 %5,1 %24,9 %41,7 %21,0 %47,7 %31,8 %71,6 %20,2 جريصة

 3709 467 3242 %5,7 %2,7 %6,2 %16,4 %2,8 %18,4 %39,7 %14,2 %43,4 %38,1 %80,3 %32,1 القصور 

نيالدهما  32,7% 79,2% 40,0% 41,2% 13,7% 36,9% 19,7% 4,8% 17,4% 6,3% 2,3% 5,7% 5810 1084 6894 

 5940 964 4976 %5,8 %2,4 %6,4 %19,5 %6,5 %22,0 %41,9 %18,5 %46,4 %32,9 %72,7 %25,2 السرس

 64476 10973 53503 %7,5 %2,9 %8,5 %21,5 %8,2 %24,3 %36,3 %17,7 %40,1 %34,7 %71,1 %27,2 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

 

214  

أمام الساياسات التي اعتمدتها تونس في مجال التعليم، تشمل األمية خاصة الفئات املتقدمة في السن. بالتوازي، 

 ألف إمرأة.  32والية الكاف من خالل حوالي من أميي  %22.2مثلت النساء 

)بمعتمدية الكاف الغربية(  %43.2محليا، تراوحت نسبة األمية في صفوف النساء بمعتمديات والية الكاف بين 

)بمعتمدية نبر(. وأمام هذا التفاوت الجهوي، ترتفع نسب األمية لدى النساء مقارنة بالرجال وفي مختلف الفئات  %22.2و

سنة  21وتتضاعف الفوارق بين الجنسين في نسب األمية بتقدم العمر وتبلغ ذروتها خاصة في صفوف املسنين ) العمرية.

فما فوق( نتيجة للممارسات التي كانت تعاني منها الفتاة في الستينات من حواجز اجتماعية واقتصادية لاللتحاق بالتعليم. 

نقطة( ومعتمدية  32.2نقطة على غرار ما عرفته معتمدية الجريصة ) 32في هذا الطار، فاقت الفجوة بين النساء والرجال 

 نقطة(. ويتطابق هذا املشهد مع املشهد العام في نسب األمية على املستوى الوطني والجهوي.  32.4الكاف الغربية )

ن أن يلّم ( من أهداف التنمية املستدامة بغاية "ضما2ويأتي رصد مؤشر نسبة األمية في إطار متابعة الهدف )

 ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 
ً
" )الغاية 4131جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال

2-2.) 

 

 4102ة سن سنوات فما فوق( بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية 01فجوات النوع االجتماعي في نسب األمية ): 8-4رسم 
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 41025سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  01نسبة األمية ): 11-4جدول 

 
سنة 49-09 سنة 01-02 سنة 11-99  فما فوق سنة  61   املجموع 

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

ف الغربيةالكا  1,3% 0,7% 1,0% 1,8% 2,5% 2,1% 8,4% 23,2% 16,1% 44,2% 79,4% 61,7% 11,0% 23,7% 17,4% 

 %19,0 %26,1 %11,6 %58,3 %74,4 %39,7 %17,5 %24,9 %9,6 %2,5 %2,7 %2,4 %0,8 %0,6 %1,0 الكاف الشرقية

 %36,0 %45,9 %25,8 %81,8 %94,4 %68,9 %41,0 %55,7 %24,7 %7,3 %8,6 %5,9 %2,1 %1,8 %2,3 نبر

 %34,0 %43,7 %23,9 %78,6 %92,5 %63,4 %36,9 %48,9 %23,5 %6,4 %8,5 %4,5 %1,3 %1,5 %1,0 ساقية سيدي يوسف

 %27,1 %36,2 %17,6 %71,5 %87,3 %53,3 %25,6 %36,2 %14,1 %4,3 %4,6 %3,9 %1,3 %1,7 %0,9 تاجروين

 %27,5 %37,4 %17,3 %74,3 %89,7 %55,4 %25,4 %37,3 %13,3 %4,3 %4,7 %3,8 %1,3 %0,9 %1,7 قلعة سنان

 %29,3 %37,7 %20,2 %72,5 %88,0 %53,7 %28,1 %37,8 %17,8 %6,9 %7,6 %6,1 %1,9 %2,0 %1,9 قلعة الخصبة

 %22,7 %32,0 %13,0 %64,6 %82,2 %42,4 %17,4 %25,6 %8,7 %2,3 %2,7 %2,0 %1,2 %0,6 %1,8 جريصة

 %31,9 %43,4 %20,4 %76,2 %91,8 %59,5 %35,6 %52,6 %18,5 %6,5 %7,7 %5,4 %2,4 %3,1 %1,7 القصور 

 %30,2 %40,1 %20,3 %76,4 %90,7 %60,4 %31,5 %44,7 %18,1 %5,5 %6,4 %4,7 %2,0 %1,9 %2,0 الدهماني

 %25,5 %34,8 %15,6 %73,1 %88,2 %55,4 %23,7 %35,5 %11,1 %3,6 %4,5 %2,8 %2,0 %1,9 %2,0 السرس

 %26,3 %35,1 %17,2 %71,0 %86,3 %53,9 %26,0 %36,8 %14,5 %4,4 %5,1 %3,7 %1,5 %1,5 %1,5 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

 

سنة( مقارنة  22-31لنساء األميات بالفئة العمرية )وبالرجوع إلى الهيكلة العمرية لألميين، يرتفع التوزيع النسبي ل

بالرجال األميين الذين نجدهم أكثر حضورا بالفئات العمرية األخرى. وينسحب هذا املشهد عموما بكافة املعتمديات، حيث 

تمدية سنة( بمعتمدية نبر ومع 22-31نقطة لفائدة النساء بالفئة العمرية ) 12.1تصل الفجوة بين الجنسين إلى حدود 

 القصور. 

 

سنة  سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية 01لنساء والرجال األميين )بين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 9-4رسم 

4102 

 

  

                                                                    

 
 أهداف التنمية املستدامة( ضمن 1-2-2املوافق للمؤشر ) 5 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  01األميين ): 12-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 42-12 سنة 11-12 سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 4957 3398 1560 %50,6 %47,2 %57,8 %45,5 %49,7 %36,4 %3,5 %2,9 %4,8 %0,5 %0,2 %1,0 الكاف الغربية

 6587 4607 1980 %51,9 %50,8 %54,6 %44,1 %46,4 %38,8 %3,6 %2,6 %5,9 %0,3 %0,2 %0,7 الكاف الشرقية

 8014 5197 2817 %43,3 %39,0 %51,2 %50,6 %55,6 %41,5 %5,6 %5,1 %6,5 %0,5 %0,3 %0,9 نبر

 5074 3339 1735 %45,4 %42,6 %50,9 %49,3 %52,4 %43,4 %4,9 %4,8 %5,3 %0,3 %0,3 %0,4 ساقية سيدي يوسف

 6433 4402 2031 %51,5 %49,2 %56,5 %44,0 %47,3 %37,0 %4,1 %3,1 %6,1 %0,4 %0,4 %0,4 تاجروين

 3647 2516 1130 %53,7 %51,7 %58,1 %41,8 %44,8 %35,0 %4,2 %3,3 %6,0 %0,4 %0,2 %0,9 قلعة سنان

 1686 1131 554 %49,1 %48,6 %50,1 %44,1 %45,6 %41,0 %6,3 %5,4 %8,1 %0,5 %0,4 %0,7 قلعة الخصبة

 1960 1414 546 %61,8 %60,9 %64,3 %35,3 %37,1 %30,6 %2,5 %1,9 %4,0 %0,4 %0,1 %1,1 جريصة

 4077 2763 1314 %44,2 %40,6 %51,8 %49,4 %53,9 %39,8 %5,7 %4,7 %7,7 %0,7 %0,7 %0,8 القصور 

 7163 4761 2402 %47,2 %44,5 %52,4 %47,3 %50,9 %40,0 %5,0 %4,2 %6,6 %0,6 %0,4 %0,9 الدهماني

 5028 3526 1502 %52,2 %48,4 %61,0 %43,4 %47,9 %32,8 %3,8 %3,3 %4,9 %0,7 %0,5 %1,2 السرس

 54626 37055 17571 %49,1 %46,5 %54,6 %45,9 %49,4 %38,6 %4,5 %3,8 %6,0 %0,5 %0,3 %0,8 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  

ألف إمرأة،  12.2من مجموع حاملي الشهائد العلمية من خالل حوالي  %22.2ال تمثل النساء بوالية الكاف سوى 

 بمعتمدية القلعة الخصبة.  %21.2وتصل إلى بمعتمدية قلعة سنان  %21.2وتنخفض هذه النسبة إلى حدود 

من خالل نوع الشهادة، تنسحب الفجوات بين الجنسين على املستوى الجهوي إلى املستوى املحلي، ففي حين ترتفع 

نسب النساء حامالت شهائد تعليم عالي من مجموع حامالت الشهائد العلمية مقارنة بالوضع لدى الرجال، تنعكس الصورة 

 14.2ملي شهائد التكوين. في هذا الطار، ترتفع نسبة املتحصلين على شهادة تعليم عالي في صفوف النساء بـفي صفوف حا

نقطة بمعتمدية نبر(، ويتقدم الرجال في نسب 12.2نقطة على مستوى الوالية مقارنة بالرجال )تصل الفجوة إلى حدود 

 نقطة لفائدة الرجال بمعتمدية قلعة سنان(.     12.2نسين نقطة )تبلغ الفجوة بين الج 2.1الحصول على شهادة تكوين بـ

 

 4102سنة  لنساء والرجال أصحاب الشهائد حسب نوع الشهادةبين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 10-4رسم 
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 4102 سنة شهادةنوع 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

 8555 4080 4475 %23,1 %21,4 %24,6 %37,6 %43,3 %32,3 %10,4 %9,4 %11,3 %29,0 %25,8 %31,8 الكاف الغربية

 8054 3920 4134 %31,1 %28,4 %33,8 %48,4 %52,0 %44,9 %10,6 %10,0 %11,2 %9,9 %9,6 %10,2 الكاف الشرقية

 1985 945 1039 %32,0 %25,0 %38,4 %48,1 %58,4 %38,7 %13,5 %11,2 %15,6 %6,4 %5,3 %7,4 نبر

يوسف ساقية سيدي  5,9% 5,1% 5,5% 10,6% 7,7% 9,2% 48,5% 55,2% 52,0% 34,9% 31,9% 33,4% 781 814 1596 

 3939 1821 2118 %40,7 %33,9 %46,6 %44,7 %53,5 %37,1 %8,5 %7,3 %9,5 %6,1 %5,3 %6,8 تاجروين

 1669 676 993 %47,0 %35,3 %54,9 %38,9 %49,7 %31,6 %9,8 %10,2 %9,5 %4,3 %4,7 %4,1 قلعة سنان

 700 360 340 %39,0 %34,5 %43,7 %48,1 %54,4 %41,4 %8,1 %7,6 %8,5 %4,9 %3,4 %6,4 قلعة الخصبة

 1373 630 743 %41,1 %31,9 %48,9 %46,1 %56,0 %37,7 %8,3 %7,9 %8,6 %4,5 %4,3 %4,8 جريصة

 1455 643 812 %37,8 %32,3 %42,2 %46,1 %53,2 %40,5 %12,9 %12,1 %13,5 %3,2 %2,4 %3,8 القصور 

 3984 1771 2213 %20,8 %18,1 %22,9 %34,2 %42,1 %27,8 %8,2 %7,6 %8,6 %36,9 %32,2 %40,7 الدهماني

 2491 1132 1359 %40,5 %33,4 %46,5 %43,9 %52,8 %36,6 %10,5 %9,2 %11,5 %5,1 %4,6 %5,5 السرس

 35800 16792 19008 %31,5 %27,2 %35,2 %43,0 %49,7 %37,1 %10,1 %9,2 %10,8 %15,5 %13,9 %16,9 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

 

2131

مثل النساء صاحبات شهائد التعليم العالي 
ُ
ملي شهائد التعليم العالي بوالية الكاف من مجموع حا %22.4عدديا، ت

بمعتمدية القلعة الخصبة. ويبرز توزيع أصحاب  %22.4ألف إمرأة. وترتفع هذه النسبة إلى حدود  2.2من خالل حوالي 

اذية أو الجازة على األستشهائد التعليم العالي حسب االختصاص فوارق بين الجنسين متمثلة أساسا في نسب املتحصلين 

 2.2نقطة على الرجال على مستوى والية الكاف وتصل إلى حدود  2.2اب والعلوم النسانية )حيث تتقدم النساء بـفي اآلد

هائد من مجموع صاحبات ش نقطة بمعتمدية نبر(، وفي نسب املتحصلين على شهادة الهندسة )ناهزت نسبة املهندسات

نقطة  2.2جال، ووصلت الفجوة بين الجنسين إلى حدود في صفوف الر  %2.3بوالية الكاف مقابل  %1.2التعليم العالي 

لفائدة الرجال بمعتمدية الكاف الغربية(. ويتباين توزيع النساء والرجال في االختصاصات األخرى من معتمدية إلى أخرى 

 دون تسجيل فوارق كبيرة في الصدد على مستوى الوالية.  

 

 4102نة س لنساء والرجال أصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاصاالجتماعي في التوزيع النسبي بين ا وعفجوات الن: 11-4رسم 
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شهادة الطب أو الصيدلة شهادة ماجستير أو ما يعادلها شهادة الدكتورا
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 4102 سنةأصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاص : 14-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

شهادة تقني سامي أو ما 

 يعادلها

 األستاذية أو الجازة في

 األداب والعلوم النسانية

األستاذية أو الجازة في 

االقتصاد، التصرف، 

 الحقوق 

األستاذية أو الجازة في 

 العلوم األساسية

األستاذية أو الجازة في 

 إختصاصات أخرى 

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

بيةالكاف الغر   21,1% 21,1% 21,1% 12,4% 18,7% 15,9% 12,4% 14,5% 13,5% 6,6% 5,7% 6,1% 29,4% 31,1% 30,3% 

 %23,3 %24,4 %22,2 %10,0 %9,6 %10,5 %15,9 %16,1 %15,6 %16,8 %19,7 %13,6 %18,9 %19,6 %18,1 الكاف الشرقية

 %23,5 %28,2 %17,0 %14,9 %13,3 %16,9 %11,8 %11,6 %12,0 %25,5 %29,6 %19,7 %14,8 %11,0 %19,9 نبر

 %42,5 %43,0 %41,9 %6,3 %4,5 %8,5 %6,4 %5,9 %6,9 %16,0 %19,2 %12,3 %22,1 %21,9 %22,4 ساقية سيدي يوسف

 %35,9 %36,6 %35,1 %4,0 %3,6 %4,5 %8,1 %7,6 %8,8 %18,0 %20,8 %14,5 %25,8 %24,9 %26,9 تاجروين

 %30,2 %31,3 %29,0 %11,9 %10,7 %13,1 %8,3 %7,3 %9,4 %28,5 %30,4 %26,4 %12,8 %13,1 %12,5 قلعة سنان

 %17,4 %17,2 %17,6 %19,5 %16,4 %23,8 %9,2 %11,3 %6,4 %30,7 %32,4 %28,3 %14,6 %15,3 %13,5 قلعة الخصبة

 %27,8 %31,5 %23,0 %4,7 %4,2 %5,3 %8,1 %5,7 %11,2 %15,4 %19,0 %10,9 %38,5 %35,7 %42,0 جريصة

 %37,8 %40,6 %34,9 %5,5 %3,4 %7,7 %9,5 %8,7 %10,4 %19,0 %21,8 %16,0 %18,8 %16,9 %20,8 القصور 

 %25,9 %23,6 %28,7 %3,8 %3,5 %4,1 %10,8 %13,1 %8,0 %19,0 %21,1 %16,6 %31,6 %31,5 %31,8 الدهماني

 %24,6 %23,7 %25,5 %13,3 %11,4 %15,6 %10,9 %12,3 %9,3 %27,5 %31,9 %22,2 %14,7 %12,5 %17,4 السرس

 %28,6 %29,4 %27,5 %8,2 %7,4 %9,1 %11,9 %12,2 %11,5 %19,0 %22,0 %15,5 %21,3 %20,8 %21,9 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

 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 شهادة الطب أو الصيدلة هادة مهندسش

شهادة ماجستير أو ما 

 يعادلها
 شهادة الدكتورا

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

 3214 1767 1447 %1,1 %0,7 %1,6 %4,2 %4,2 %4,3 %2,8 %2,7 %2,9 %5,0 %1,4 %9,3 الكاف الغربية

 3896 2039 1857 %1,5 %1,2 %1,8 %4,9 %4,8 %5,1 %3,6 %2,7 %4,7 %5,1 %2,0 %8,4 الكاف الشرقية

 954 553 402 %0,7 %0,4 %1,2 %3,9 %3,8 %4,0 %2,1 %1,5 %3,0 %3,0 %0,6 %6,3 نبر

 829 450 379 %0,6 %0,4 %0,8 %2,2 %2,9 %1,3 %1,8 %1,6 %2,1 %2,1 %0,7 %3,7 ساقية سيدي يوسف

 1761 975 786 %0,7 %0,5 %0,9 %2,8 %2,9 %2,7 %1,2 %0,9 %1,5 %3,5 %2,2 %5,1 تاجروين

 649 336 313 %0,9 %0,6 %1,3 %3,8 %3,4 %4,4 %2,6 %2,6 %2,6 %1,0 %0,6 %1,3 قلعة سنان

 336 196 141 %0,3 %0,5 %0,0 %4,6 %3,7 %5,9 %2,7 %2,1 %3,6 %0,9 %1,0 %0,8 قلعة الخصبة

يصةجر   3,2% 0,9% 1,9% 2,5% 1,3% 1,9% 1,8% 1,4% 1,6% 0,0% 0,3% 0,2% 280 352 632 

 671 342 329 %1,3 %1,8 %0,9 %3,1 %2,5 %3,8 %1,5 %2,0 %1,0 %3,4 %2,3 %4,5 القصور 

 1361 746 615 %1,1 %0,7 %1,5 %3,1 %2,4 %4,0 %1,7 %2,1 %1,2 %3,0 %2,0 %4,2 الدهماني

 1094 597 497 %0,9 %0,2 %1,9 %3,2 %4,2 %2,0 %2,3 %2,5 %2,0 %2,6 %1,4 %4,1 السرس

 15399 8354 7045 %1,0 %0,7 %1,4 %3,8 %3,7 %3,9 %2,5 %2,2 %2,9 %3,8 %1,6 %6,3 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
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توزيع أصحاب شهائد التكوين بين النساء والرجال وفقا ملا توفره املؤسسات املختصة في التكوين من آفاق  يتأثر

من مجموع أصحاب شهائد التكوين بوالية الكاف، أي  %21.2واختصاصات لكل منهم. في هذا الطار، ال تمثل النساء سوى 

ووفقا الختصاص التكوين، ترتفع بمعتمدية قلعة سنان.  %31.2النسبة إلى حدود ألف امرأة. وتتدنى هذه  2.2ما يناهز 

في صفوف الرجال من بين مجموع الرجال أصحاب شهائد تكوين مقارنة  CAPأو  BTPأو  BTSنسب إمتالك شهائد تكوين 

رفت الفوارق. وقد عبما هو الشأن في صفوف النساء بجل معتمديات والية الكاف مع تسجيل بعض االختالفات في حدة 

، إذ بلغت الفجوة CAPمعتمدية القصور أهم الفجوات بين الجنسين في صفوف املتحصلين على شهادة الكفاءة املهنية 
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نقطة لفائدة الرجال في  2.2نقطة لفائدة الرجال. من جهة أخرى، سجلت معتمدية ساقية سيدي يوسف فجوة بـ 43.3

   . BTPاختصاص شهادة مؤهل تقني منهي 

 

 4102سنة  لنساء والرجال أصحاب شهائد التكوين حسب االختصاصبين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 12-4رسم 

 

 4102أصحاب شهائد التكوين حسب االختصاص سنة : 15-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 شهادة تكوين أخرى  BTS  شهادة مؤهل تقني سامي BTP  شهادة مؤهل تقني منهي CAP  ءة املهنيةشهادة الكفا

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

 1969 871 1098 %31,9 %35,9 %28,8 %7,3 %6,9 %7,7 %24,3 %24,8 %23,9 %36,4 %32,3 %39,7 الكاف الغربية

 2506 1111 1395 %29,5 %34,3 %25,6 %8,1 %8,7 %7,6 %22,5 %23,2 %22,0 %39,9 %33,7 %44,8 الكاف الشرقية

 632 236 396 %26,6 %29,8 %24,7 %5,9 %9,1 %4,1 %24,8 %22,3 %26,4 %42,6 %38,8 %44,9 نبر

 531 260 271 %55,4 %63,4 %47,7 %4,6 %3,5 %5,6 %17,7 %14,7 %20,5 %22,4 %18,3 %26,2 ساقية سيدي يوسف

 1597 612 985 %44,1 %49,4 %40,8 %7,9 %8,6 %7,5 %19,4 %19,6 %19,4 %28,6 %22,4 %32,4 تاجروين

 781 238 543 %53,1 %58,5 %50,7 %7,8 %9,2 %7,2 %11,6 %13,4 %10,8 %27,5 %18,9 %31,3 قلعة سنان

 272 124 148 %57,7 %66,5 %50,4 %4,5 %2,5 %6,2 %9,2 %7,8 %10,3 %28,6 %23,2 %33,1 قلعة الخصبة

 564 201 364 %13,9 %15,6 %13,0 %12,9 %14,6 %12,0 %28,0 %27,6 %28,3 %45,1 %42,2 %46,7 جريصة

 546 206 340 %30,6 %42,4 %23,4 %10,5 %14,4 %8,2 %22,3 %21,1 %23,0 %36,6 %22,1 %45,4 القصور 

يالدهمان  43,3% 27,3% 37,1% 32,0% 36,5% 33,8% 7,0% 10,8% 8,5% 17,6% 25,3% 20,6% 502 315 817 

 1007 377 630 %39,9 %50,3 %33,7 %5,9 %5,1 %6,4 %20,1 %17,2 %21,8 %34,0 %27,3 %38,0 السرس

 11224 4552 6673 %34,9 %40,5 %31,2 %7,7 %8,3 %7,3 %22,1 %22,1 %22,1 %35,2 %29,1 %39,4 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) 
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، مقابل %32.2سنوات فما فوق( حوالي  3رية )بلغت نسبة استعمال الحاسوب بوالية الكاف بالنسبة للفئة العم 

سنوات فما فوق( على استعمال الحاسوب على مستوى والية  3على املستوى الوطني. وشهدت نسبة إقبال النساء ) 22.1%

نقاط لفائدة النساء بمعتمدية ساقية سيدي  2نقاط مقارنة بالرجال. ووصلت الفجوة إلى حدود  3الكاف تقدما طفيفا بــ

، في حين ينتشر استعمال الحاسوب في صفوف الرجال مقارنة بالنساء بمعتمدية الكاف الغربية من خالل تسجيل يوسف

 نقطة لفائدة الرجال. 1.1فارق بـ
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 4102بين النساء والرجال سنة سنوات فما فوق(  1نسبة استعمال الحاسوب )فجوات النوع االجتماعي في : 13-4رسم 

  

( املتمثلة في "الزيادة بنسبة كبيرة في عدد 2-2( من أهداف التنمية املستدامة وتحديدا الغاية )2ومتابعة للهدف )

الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 

بوالية  %22.2سنة(  42-12"، ناهزت نسبة استعمال الحاسوب للفئة العمرية )4131 وملباشرة األعمال الحرة بحلول عام

 سنة(. 22-31في صفوف الكهول ) %42.2الكاف، و

محليا، ترتفع نسب استعمال الحاسوب عموما لدى النساء بكل الفئات العمرية مقارنة بالرجال، وتتعدى أحيانا 

نقطة بالفئة  11.2النساء على غرار ما تشهده معتمدية ساقية سيدي يوسف )نقاط لفائدة  2الفجوة بين الجنسين حدود الـ

 نقطة( بنفس الفئة العمرية. 2.1نقطة( ومعتمدية نبر ) 2.2سنة(( ومعتمدية القصور ) 42-12العمرية )

 

بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة وق( سنوات فما ف 1نسبة استعمال الحاسوب )فجوات النوع االجتماعي في : 14-4رسم 

4102 
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 41026 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1نسبة استعمال الحاسوب ): 16-4جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 99-11 سنة 49-09 سنة 1-02

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

 %54,2 %53,6 %54,7 %18,3 %17,0 %18,8 %39,5 %37,0 %41,8 %77,2 %75,9 %78,5 %63,0 %62,4 %63,5 الكاف الغربية

 %50,8 %51,1 %50,5 %18,3 %14,4 %20,1 %40,7 %40,5 %40,8 %69,2 %69,5 %69,0 %58,9 %56,6 %61,2 الكاف الشرقية

 %24,9 %28,3 %22,2 %3,8 %4,3 %3,7 %13,1 %12,9 %13,3 %40,7 %44,9 %36,8 %23,5 %24,0 %23,0 نبر

 %30,4 %33,2 %28,2 %4,2 %4,4 %4,2 %17,0 %16,4 %17,5 %46,3 %52,4 %41,0 %36,4 %33,9 %39,0 ساقية سيدي يوسف

 %41,7 %43,2 %40,4 %10,7 %9,5 %11,1 %29,4 %27,9 %30,7 %62,6 %64,1 %61,1 %46,5 %46,9 %46,1 تاجروين

 %36,8 %37,9 %36,0 %5,2 %5,9 %5,0 %23,7 %22,3 %24,7 %59,3 %58,8 %59,7 %38,5 %37,0 %39,8 قلعة سنان

 %29,7 %31,5 %28,2 %5,5 %8,4 %4,7 %18,5 %17,7 %19,3 %48,8 %52,0 %45,4 %31,3 %27,6 %35,2 قلعة الخصبة

 %43,0 %43,7 %42,4 %13,7 %14,0 %13,5 %28,4 %25,2 %31,2 %72,8 %75,0 %70,7 %46,8 %48,0 %45,7 جريصة

 %32,5 %36,6 %29,5 %7,1 %9,4 %6,6 %21,1 %22,8 %20,1 %49,1 %54,1 %44,7 %32,5 %31,1 %33,9 القصور 

 %33,1 %35,8 %31,0 %11,3 %13,7 %10,7 %23,5 %23,9 %23,3 %47,9 %50,7 %45,4 %33,4 %34,3 %32,6 الدهماني

 %31,2 %32,3 %30,4 %8,2 %9,9 %7,7 %19,5 %18,5 %20,4 %49,0 %50,9 %47,2 %35,3 %32,8 %37,6 السرس

 %39,9 %41,6 %38,6 %12,0 %12,1 %11,9 %28,5 %28,1 %28,8 %58,5 %60,3 %56,8 %43,4 %42,6 %44,2 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

 

 4102 سنةحسب الفئة العمرية سنوات فما فوق(  1مستعملي الحاسوب ): 17-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 سنة فما فوق  21 سنة 22-31 سنة 42-12 سنة 3-12

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال وعاملجم نساء رجال املجموع نساء رجال

 14325 6614 7712 %2,0 %1,1 %2,8 %32,5 %31,2 %33,6 %42,6 %43,8 %41,7 %22,9 %23,9 %22,0 الكاف الغربية

 15947 7502 8445 %2,8 %1,5 %3,9 %34,9 %34,7 %35,1 %39,7 %41,1 %38,5 %22,5 %22,6 %22,5 الكاف الشرقية

 4004 1978 2025 %0,7 %0,3 %1,2 %19,2 %14,9 %23,3 %57,8 %63,0 %52,8 %22,3 %21,8 %22,7 نبر

 3390 1646 1744 %0,8 %0,3 %1,2 %21,5 %18,2 %24,6 %50,0 %54,4 %45,8 %27,8 %27,1 %28,4 ساقية سيدي يوسف

 8055 3756 4299 %1,7 %0,8 %2,6 %30,1 %27,2 %32,7 %45,6 %48,9 %42,7 %22,6 %23,2 %22,1 تاجروين

 4000 1818 2181 %0,9 %0,5 %1,2 %26,5 %23,2 %29,3 %50,5 %54,4 %47,2 %22,1 %21,9 %22,3 قلعة سنان

 1348 667 681 %1,3 %0,9 %1,6 %26,1 %22,4 %29,7 %52,2 %58,0 %46,5 %20,4 %18,7 %22,2 قلعة الخصبة

 3149 1449 1700 %2,9 %1,8 %3,8 %29,6 %26,4 %32,3 %48,3 %51,3 %45,7 %19,3 %20,5 %18,3 جريصة

 3225 1521 1704 %1,2 %0,6 %1,8 %23,8 %20,1 %27,1 %50,8 %56,0 %46,2 %24,2 %23,3 %24,9 القصور 

 6181 2912 3268 %1,9 %1,0 %2,7 %28,0 %24,6 %31,0 %47,9 %51,2 %45,0 %22,2 %23,2 %21,4 الدهماني

 5189 2417 2772 %1,5 %0,9 %2,0 %26,4 %23,4 %29,0 %47,4 %52,2 %43,2 %24,7 %23,4 %25,8 السرس

 68812 32281 36531 %1,9 %1,0 %2,7 %29,6 %27,3 %31,5 %45,7 %48,6 %43,1 %22,9 %23,1 %22,7 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 12ي إطار متابعة "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة"، الهدف )

ي ف( املتمثلة في "التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات 2-12أهداف التنمية املستدامة، وتحديدا الغاية )

 بحلول عام 
ً
، وتعزيز استخدام التكنولوجيات 4112مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نموا

التمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، بلغت نسبة استعمال االنترنات بوالية الكاف بالنسبة للفئة 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-2-2املوافق للمؤشر ) 6 
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 %42.1على املستوى الوطني. لكن لم تتجاوز هذه النسبة  %22.4ابل ، مق%32.1سنوات فما فوق( حوالي  3العمرية )

 سنوات فما فوق( بكل من معتمدية نبر ومعتمدية ساقية سيدي يوسف.   3) %42.2و

سنوات فما فوق(، تتقدم النساء على  3بالنسبة للفجوة بين الجنسين في نسب استعمال األنترنات للفئة العمرية )

نقطة لفائدة  1.2والية الكاف )باستثناء معتمدية الكاف الغربية(، حيث تصل الفجوة إلى حدود  الرجال بكامل معتمديات

 الرجال.

 

 4102سنة والرجال  بين النساءسنوات فما فوق(  1نسبة استعمال االنترنات )فجوات النوع االجتماعي في : 15-4رسم 

 

سين في نسب استعمال االنترنات بين املعتمديات حسب الفئات العمرية رغم أّن وتتفاوت حّدة الفوارق بين الجن

 نقطة )بمعتمدية القصور(.  2.1املشهد العام ُيرجح كفة النساء على الرجال في هذا الخصوص دون أن تفوق الفجوات الـ

 

بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة سنوات فما فوق(  1نترنات )نسبة استعمال اال فجوات النوع االجتماعي في : 16-4رسم 

4102 
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 41027 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1نسبة استعمال االنترنات ): 18-4جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 99-11 سنة 49-09 سنة 1-02

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

 %53,3 %52,5 %54,0 %18,3 %16,2 %19,1 %39,2 %36,7 %41,5 %77,0 %75,3 %78,6 %59,7 %59,0 %60,3 الكاف الغربية

 %49,8 %49,9 %49,8 %18,8 %15,4 %20,4 %40,3 %39,8 %40,7 %68,8 %68,6 %68,9 %55,2 %53,0 %57,3 الكاف الشرقية

 %25,0 %27,5 %23,1 %4,0 %6,1 %3,6 %14,0 %13,3 %14,4 %43,2 %44,9 %41,5 %19,0 %20,1 %18,0 نبر

 %27,4 %29,8 %25,4 %3,7 %2,7 %4,0 %17,0 %16,8 %17,2 %45,8 %51,6 %40,8 %24,2 %22,0 %26,4 ساقية سيدي يوسف

 %40,0 %41,2 %39,0 %10,7 %9,2 %11,1 %29,1 %27,1 %30,8 %61,0 %62,7 %59,4 %41,3 %41,2 %41,4 تاجروين

 %36,7 %37,5 %36,1 %5,8 %5,1 %6,0 %23,7 %21,9 %25,0 %60,6 %59,5 %61,6 %35,8 %35,0 %36,5 قلعة سنان

 %28,8 %30,9 %27,0 %4,6 %8,4 %3,4 %18,1 %17,3 %18,8 %48,3 %52,0 %44,3 %28,7 %25,5 %32,2 قلعة الخصبة

 %42,7 %43,7 %42,0 %14,3 %14,6 %14,1 %28,3 %25,3 %30,8 %72,7 %75,2 %70,5 %45,5 %46,8 %44,2 جريصة

 %30,6 %34,2 %28,1 %7,8 %10,4 %7,2 %20,8 %22,5 %19,8 %47,3 %51,4 %43,6 %27,7 %26,1 %29,0 القصور 

 %31,9 %34,1 %30,1 %11,0 %14,1 %10,2 %23,3 %23,4 %23,2 %47,5 %50,0 %45,2 %29,0 %28,8 %29,1 الدهماني

 %33,0 %33,4 %32,6 %8,9 %11,7 %8,1 %21,4 %20,2 %22,3 %53,8 %54,5 %53,2 %32,9 %29,4 %36,1 السرس

 %39,1 %40,4 %38,1 %12,2 %12,5 %12,1 %28,5 %27,9 %29,0 %58,8 %60,0 %57,6 %39,1 %38,1 %40,0 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

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1االنترنات ) : مستعملي19-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 سنة فما فوق  21 سنة 22-31 سنة 42-12 سنة 3-12

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

 14097 6484 7612 %2,0 %1,0 %2,9 %32,7 %31,5 %33,8 %43,2 %44,3 %42,2 %22,0 %23,1 %21,2 الكاف الغربية

 15639 7323 8316 %2,9 %1,7 %4,0 %35,3 %35,0 %35,5 %40,3 %41,6 %39,1 %21,5 %21,7 %21,4 الكاف الشرقية

 4020 1920 2100 %0,8 %0,4 %1,1 %20,3 %15,8 %24,3 %61,0 %65,0 %57,4 %18,0 %18,8 %17,2 نبر

 3052 1481 1571 %0,8 %0,2 %1,3 %23,9 %20,7 %26,9 %54,9 %59,6 %50,5 %20,5 %19,5 %21,4 ساقية سيدي يوسف

 7736 3580 4156 %1,8 %0,8 %2,7 %31,0 %27,7 %34,0 %46,2 %50,1 %42,9 %20,9 %21,4 %20,5 تاجروين

 3987 1800 2187 %1,0 %0,4 %1,5 %26,6 %23,0 %29,6 %51,7 %55,7 %48,5 %20,7 %20,9 %20,4 قلعة سنان

 1308 654 653 %1,1 %1,0 %1,2 %26,3 %22,4 %30,2 %53,2 %59,1 %47,4 %19,4 %17,6 %21,1 قلعة الخصبة

 3131 1448 1684 %3,0 %1,9 %4,0 %29,6 %26,6 %32,2 %48,5 %51,5 %46,0 %18,9 %20,0 %17,8 جريصة

 3040 1421 1619 %1,4 %0,7 %2,1 %24,9 %21,3 %28,1 %51,9 %57,0 %47,4 %21,8 %21,0 %22,5 القصور 

 5950 2770 3180 %1,9 %1,1 %2,6 %28,7 %25,3 %31,7 %49,3 %53,1 %46,0 %20,0 %20,5 %19,6 الدهماني

 5479 2504 2975 %1,6 %1,1 %2,0 %27,4 %24,8 %29,6 %49,2 %53,9 %45,3 %21,8 %20,3 %23,1 السرس

 67438 31386 36052 %2,0 %1,1 %2,7 %30,2 %28,0 %32,2 %46,8 %49,7 %44,3 %21,0 %21,2 %20,8 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 أهداف التنمية 2في إطار متابعة تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام )الهدف )

سنة، بلغت النسبة املئوية للذين هم خارج دائرة التعليم  42و 12شباب بين تحديدا الوضعية النشيطية للاملستدامة( و 

)معتمدية الكاف  %41.2وطنيا(، وتراوحت بين  %42.2على الصعيد الجهوي )مقابل  %42.2والعمالة والتدريب حوالي 

النسبة في صفوف  )معتمدية قلعة سنان( بين مختلف معتمديات والية الكاف. وعموما، ترتفع هذه %32.1الغربية( و

 نقطة لصالح النساء بمعتمدية الجريصة(. 2.4جهويا )ليصل إلى حدود نقطة  1.4النساء بفارق ناهز 

 

 41028حسب الوضعية االقتصادية سنة ( سنة 42-09)السكان : 1-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 املشتغلين

 غير النشطين
 العاطلين

 غير النشطين اآلخرين لطلبة واملتكونينا

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

 5289 2516 2773 %13,3 %12,1 %14,4 %8,5 %8,8 %8,2 %64,6 %69,0 %60,6 %13,6 %10,1 %16,8 الكاف الغربية

 6282 3001 3281 %12,3 %10,1 %14,2 %11,1 %13,1 %9,4 %64,5 %68,6 %60,8 %12,1 %8,2 %15,5 الكاف الشرقية

 4283 2131 2153 %10,3 %7,5 %13,1 %23,5 %27,0 %20,0 %49,6 %57,9 %41,3 %16,6 %7,5 %25,6 نبر

 2704 1297 1407 %9,0 %6,8 %11,0 %18,0 %22,3 %14,0 %49,3 %60,5 %38,9 %23,8 %10,4 %36,1 ساقية سيدي يوسف

 4132 2056 2077 %13,2 %10,9 %15,5 %16,8 %17,4 %16,2 %57,5 %66,4 %48,6 %12,5 %5,2 %19,7 تاجروين

 2443 1203 1240 %11,7 %7,0 %16,3 %24,4 %25,4 %23,4 %53,3 %64,1 %42,9 %10,6 %3,5 %17,4 قلعة سنان

 1059 547 512 %11,1 %8,5 %13,9 %24,0 %24,4 %23,6 %55,9 %64,5 %46,8 %8,9 %2,7 %15,7 قلعة الخصبة

 1455 706 750 %13,2 %9,3 %16,9 %19,4 %20,1 %18,7 %59,3 %68,2 %50,9 %8,1 %2,4 %13,4 جريصة

 2495 1230 1265 %8,4 %6,1 %10,7 %26,4 %30,5 %22,5 %50,8 %59,1 %42,7 %14,4 %4,4 %24,1 القصور 

 4440 2141 2299 %12,8 %9,5 %15,9 %23,1 %27,1 %19,4 %50,8 %58,2 %43,9 %13,3 %5,1 %20,9 الدهماني

 3610 1794 1816 %11,6 %9,9 %13,3 %18,7 %22,0 %15,5 %52,3 %62,0 %42,6 %17,4 %6,1 %28,6 السرس

 38193 18620 19573 %11,8 %9,3 %14,1 %17,9 %20,2 %15,6 %56,2 %63,7 %49,0 %14,1 %6,7 %21,2 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

 

سنة(، كانت الفجوة بين الجنسين في التوزيع  42-12بالنسبة للعاطلين واملشتغلين من السكان من الفئة العمرية )

ونات فع التوزيع النسبي للنساء لدى الطالبات واملتكالنسبي حسب الوضعيات االقتصادية لهم لصالح الرجال في حين ارت

 وغيرهن من غير النشيطات األخريات )املهتمات أساسا بشؤون املنزل(.
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 4102سنة( حسب الوضعية االقتصادية سنة  42-09بين النساء والرجال ) فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 1-1رسم 

 

اعتبار أّن املشاركة النشيطة للمرأة والتقليص من الفجوة بينها وبين الرجل في جميع امليادين من العناصر وب

األساسية لدعم املنافسة وتطوير االقتصاد، حققت املرأة في والية الكاف خالل العشرية املاضية تطورا ضعيفا في نسبة 

. وهذا ما يعني أن املرأة بوالية الكاف مازالت رهينة 4112سنة  %42.2النشاط قياسا بنسبة النشاط لدى الرجال لتبلغ 

القيد االجتماعي التقليدي من حيث التزامها باألشغال املنزلية فقط. وبقي توجهها نحو إفتكاك مكانة إقتصادية أكبر 

 .%23.2للحصول على فرصتها بسوق الشغل ضعيفا نسبيا مقارنة بنسبة النشاط لدى الرجل والتي تبلغ 

 

 4102سنة ونسب النشاط سنة فما فوق( 09)الناشطين : 2-1جدول 

 

 عدد 

 الناشطين

 نسبة

 النشاط 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %52,2 %38,4 %66,3 13664 5074 8589 الكاف الغربية

 %49,7 %34,6 %65,4 15828 5637 10191 الكاف الشرقية

 %39,6 %17,5 %62,8 8032 1815 6217 نبر

 %50,9 %31,2 %71,8 6939 2175 4764 ساقية سيدي يوسف

 %42,8 %23,2 %63,5 9343 2610 6733 تاجروين

 %35,7 %13,5 %58,9 4349 840 3509 قلعة سنان

 %35,0 %16,9 %54,9 1865 471 1394 قلعة الخصبة

 %34,5 %15,1 %55,1 2755 619 2136 جريصة

 %39,3 %16,4 %62,0 4558 945 3613 القصور 

 %40,7 %18,9 %62,7 8828 2065 6763 الدهماني

 %42,4 %20,6 %65,7 7627 1912 5715 السرس

 %44,0 %24,9 %63,8 83788 24164 59624 الوالية

 %46,5 %28,2 %65,5 3869272 1189874 2679398 الوطني
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 4102ات النوع االجتماعي في نسب النشاط بين النساء والرجال سنة فجو : 1-1خارطة 

 

 

1 (12) 

11  

مقابل  %3.2وفقا لتوزيع السكان املشتغلين حسب الحالة املدنية، يبلغ التوزيع النسبي للنساء املطلقات واألرامل 

يلنا هذا إلى اعتبار أن الدافع االجتماعي للنساء من املطلقات واألرامل هو من األسباب لدى الرجال. يح %1.2حوالي 

الرئيسية إلى ارتفاع هذه النسب قصد االعتماد على الذات ومقاومة الخصاصة والفقر وتلبية حاجيات أفراد العائلة خاصة 

 بالنسبة ملن تعيل أبناءها.

لة لتوزيع النسبي للمشتغالت والتوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحاعلى مستوى املعتمديات، كانت الفجوة بين ا

املدنية إيجابية لصالح النساء فقط لدى غير املتزوجين وبعض من هم بحالة عزوبة )باستثناء بعض املعتمديات على غرار 

العزاب لصالح  نقطة( حيث كانت الفجوة في صفوف 4.2نقطة( والسرس ) 11.2ما تشهده معتمديتي ساقية سيدي يوسف )

 الرجال(.
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سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية سنة  09لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 2-1رسم 

4102 

 

 4102 سنةة سنة فما فوق( حسب الحالة املدني 09املشتغلين ): 3-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 مطلق أرمل متزوج أعزب

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

 10926 3609 7317 %1,7 %3,4 %0,9 %1,9 %5,0 %0,4 %69,6 %63,8 %72,4 %26,7 %27,7 %26,3 الكاف الغربية

لشرقيةالكاف ا  26,7% 27,4% 26,9% 71,6% 62,3% 68,6% 0,7% 5,6% 2,3% 1,0% 4,7% 2,2% 8837 4152 12989 

 6858 1343 5515 %0,7 %1,4 %0,5 %1,6 %6,0 %0,6 %65,5 %53,4 %68,4 %32,2 %39,2 %30,6 نبر

 6167 1809 4358 %1,2 %2,4 %0,8 %2,5 %6,5 %0,9 %68,2 %70,8 %67,2 %28,0 %20,4 %31,2 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %1,7 %4,0 %1,0 %1,8 %5,6 %0,7 %69,9 %63,9 %71,7 %26,6 %26,5 %26,6 تاجروين

 3339 513 2826 %2,1 %5,5 %1,5 %1,2 %5,0 %0,6 %69,2 %56,0 %71,6 %27,5 %33,5 %26,4 قلعة سنان

 1329 238 1091 %1,5 %3,5 %1,0 %1,6 %6,5 %0,5 %65,3 %52,0 %68,2 %31,6 %38,0 %30,3 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %2,0 %6,1 %1,2 %1,1 %4,3 %0,5 %69,1 %58,4 %71,3 %27,8 %31,2 %27,1 جريصة

 3839 636 3203 %0,9 %2,7 %0,5 %1,5 %6,5 %0,6 %68,5 %59,3 %70,3 %29,0 %31,4 %28,6 القصور 

 6867 1243 5624 %0,8 %2,0 %0,5 %1,8 %6,1 %0,9 %67,1 %57,7 %69,2 %30,3 %34,2 %29,4 الدهماني

 6396 1331 5065 %1,1 %3,1 %0,6 %2,1 %7,8 %0,5 %68,9 %63,4 %70,3 %28,0 %25,7 %28,5 السرس

 68262 16958 51304 %1,5 %3,5 %0,8 %1,9 %5,8 %0,6 %68,4 %62,2 %70,5 %28,2 %28,5 %28,1 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

 

14  

بينت نتائج التعداد أّن أكبر نسبة من املشتغالت تمثل ذوات املستوى التعليمي ثانوي أوأساس ي مرحلة ثانية بنسبة 

، مع %32.2ستوى تعليمي ثانوي قديم أو أساس ي مرحلة ثانية ، بينما تمثل نسبة املشتغلين من الرجال من ذوي م32.3%

 وجود تباين كبير في التوزيع بين املعتمديات.  

، أي حوالي الضعف والنصف ما هو %42.2من جهة أخرى، تناهز نسبة املشتغالت ذوات مستوى تعليمي عالي 

ق بتوجه املرأة نحو اعتالء مراكز القرار بنسق (.  هذا املؤشر يكشف مالمح إيجابية فيما يتعل%11.2مسجل لدى الرجال )

أسرع مما هو عليه لدى الرجال، األمر الذي يمكن أن يساهم في ُبلوغ هدف املساواة في هذه النقطة املبوبة ضمن أهداف 

 التنمية املستدامة.
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سنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي سنة  09والرجال املشتغلين ) لنساءبين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 3-1رسم 

4102 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املستوى التعليمي  09املشتغلين ): 4-1جدول 

 

13  

تحليل النتائج حسب الهيكلة العمرية للمشتغلين يؤكد تأثير حداثة مشروع تمكين املرأة، حيث يتجاوز التوزيع 

نقطة. وتراوحت  4.1العمرية من خالل فارق ناهز  سنة( ما تّم رصده لدى الرجال من نفس الفئة 42-12النسبي للنساء )

 نقطة لصالح النساء )بمعتمدية نبر(.  2.2نقطة لصالح الرجال )بمعتمدية السرس( و 1.2الفجوة على مستوى املحلي بين 

 4.3سنة(، تجاوزت النسبة للمشتغلين الرجال ما لدى املشتغالت النساء بـ 22-31أما بالنسبة للفئة العمرية )

 نقطة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف. 2.2على املستوى الجهوي، و بلغت أقصاها  نقطة

 

 
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى 

 وما يعادل ذلك
 املجموع عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

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

 10926 3609 7317 %20,9 %29,9 %16,4 %41,3 %38,5 %42,6 %28,2 %19,6 %32,4 %9,7 %12,0 %8,5 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %22,6 %32,5 %18,0 %36,8 %35,5 %37,5 %29,6 %18,6 %34,7 %10,9 %13,3 %9,8 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %9,6 %23,5 %6,3 %27,6 %24,3 %28,4 %38,2 %23,4 %41,8 %24,6 %28,8 %23,6 نبر

 6167 1809 4358 %9,2 %14,5 %7,0 %22,9 %13,6 %26,8 %35,2 %20,7 %41,2 %32,7 %51,2 %25,0 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %15,1 %26,8 %11,6 %31,1 %26,4 %32,5 %36,8 %24,3 %40,5 %17,0 %22,5 %15,4 تاجروين

 3339 513 2826 %13,6 %37,4 %9,3 %28,4 %24,2 %29,2 %42,9 %17,6 %47,5 %15,0 %20,8 %13,9 قلعة سنان

 1329 238 1091 %15,6 %39,0 %10,5 %31,4 %35,5 %30,4 %36,2 %13,1 %41,3 %16,8 %12,4 %17,7 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %18,0 %42,5 %12,9 %34,9 %28,8 %36,1 %39,4 %19,6 %43,5 %7,8 %9,1 %7,5 جريصة

 3839 636 3203 %12,5 %31,8 %8,7 %27,2 %25,2 %27,6 %40,7 %17,2 %45,3 %19,6 %25,8 %18,4 القصور 

 6867 1243 5624 %13,2 %31,7 %9,1 %29,5 %29,5 %29,5 %38,8 %20,7 %42,8 %18,5 %18,1 %18,6 الدهماني

 6396 1331 5065 %12,0 %25,1 %8,5 %30,8 %22,4 %33,0 %41,6 %25,7 %45,8 %15,6 %26,7 %12,7 السرس

 68262 16958 51304 %15,8 %28,5 %11,6 %32,3 %29,7 %33,2 %35,3 %20,6 %40,1 %16,6 %21,2 %15,1 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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سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  09لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 4-1رسم 

4102 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  09املشتغلين ): 5-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 12-42 سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 10926 3609 7317 %5,5 %2,6 %6,9 %76,0 %76,3 %75,9 %18,5 %21,1 %17,2 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %7,3 %4,3 %8,6 %76,4 %77,5 %75,9 %16,3 %18,1 %15,5 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %10,5 %5,8 %11,7 %67,8 %66,6 %68,2 %21,6 %27,6 %20,2 نبر

 6167 1809 4358 %14,5 %12,8 %15,2 %65,4 %70,7 %63,2 %20,1 %16,4 %21,6 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %10,2 %7,4 %11,0 %72,9 %75,4 %72,1 %16,9 %17,2 %16,9 تاجروين

 3339 513 2826 %10,2 %7,3 %10,7 %72,0 %68,8 %72,6 %17,8 %23,9 %16,7 قلعة سنان

 1329 238 1091 %7,7 %4,0 %8,6 %75,2 %74,6 %75,4 %17,0 %21,4 %16,1 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %5,2 %3,6 %5,5 %79,2 %78,0 %79,4 %15,6 %18,4 %15,1 جريصة

 3839 636 3203 %11,4 %6,5 %12,4 %69,2 %71,8 %68,7 %19,4 %21,8 %18,9 القصور 

 6867 1243 5624 %10,2 %4,6 %11,4 %70,5 %73,1 %70,0 %19,3 %22,2 %18,6 الدهماني

 6396 1331 5065 %10,7 %9,6 %11,0 %70,1 %71,5 %69,7 %19,2 %18,9 %19,3 السرس

 68262 16958 51304 %9,2 %5,9 %10,3 %72,4 %74,1 %71,8 %18,4 %20,0 %17,9 الوالية

 3295960 922700 2373260 %4,5 %2,2 %5,4 %71,5 %68,0 %72,9 %24,0 %29,8 %21,8 الوطني

 

12  

من مجموع  %31.3أكبر عدد من املشتغلين بنسبة  يستقطب قطاع التربية والصحة والخدمات الدارية

من مواطن الشغل تتبع قطاع الفالحة  %42.2لدى الرجال. في مرتبة ثانية،  %42.3لدى النساء و %22.2املشتغلين، مقابل 

  لدى الرجال. %42.3مقابل  %41.2والصيد البحري، تمثل النسبة لدى النساء 

 %12.1، مقابل %1.2من املشتغلين، وبلغت النسبة لدى النساء  %13.2 ويستقطب قطاع البناء واألشغال العامة

لدى الرجال. وفي كل من قطاعي التجارة والنقل واملواصالت، شهدت تقدم نسب الرجال املشتغلين بها مقارنة بالنسب 

 املسجلة لدى النساء.

ة على الصمود، وتحفيز التصنيع ( من أهداف التنمية املستدامة لــ"إقامة بنى تحتية قادر 2ومتابعة للهدف )

( بوالية %1.2الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار"، كانت نسب املشتغلين في قطاع الصناعات املعملية ضعيفة )
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الكاف لضعف النسيج الصناعي وطبيعة األنشطة االقتصادية بها. هذا الضعف كان أكبر حدة في صفوف النساء من خالل 

 من املشتغلين الرجال. %1.2املشتغالت في هذا القطاع، مقابل  فقط من %1.2وجود 

 

 4102سنة سنوات فما فوق( حسب قطاع التشغيل  09املشتغلين ): 6-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 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

 %11,7 %9,4 %12,8 %13,3 %0,4 %19,6 %8,7 %15,3 %5,4 %1,9 %1,1 %2,3 %6,3 %3,8 %7,4 الكاف الغربية

 %12,6 %9,5 %14,1 %10,7 %0,5 %15,4 %6,1 %8,3 %5,1 %1,5 %0,8 %1,9 %13,3 %6,7 %16,4 الكاف الشرقية

 %6,2 %6,5 %6,1 %17,4 %1,4 %21,3 %3,8 %11,7 %1,9 %0,7 %0,2 %0,8 %42,1 %39,7 %42,7 نبر

 %6,5 %4,3 %7,4 %10,9 %0,3 %15,3 %2,3 %3,2 %2,0 %0,6 %0,2 %0,7 %53,4 %63,5 %49,2 ساقية سيدي يوسف

 %12,6 %10,8 %13,2 %16,2 %0,9 %20,8 %11,2 %11,5 %11,1 %1,3 %0,5 %1,6 %22,4 %20,7 %22,9 تاجروين

 %11,9 %8,6 %12,5 %18,5 %1,0 %21,6 %4,1 %5,7 %3,9 %1,2 %0,2 %1,3 %26,4 %19,5 %27,7 قلعة سنان

 %7,7 %4,0 %8,5 %12,0 %0,4 %14,5 %8,1 %9,3 %7,8 %1,3 %0,4 %1,5 %26,1 %7,9 %30,1 قلعة الخصبة

 %11,9 %16,4 %11,0 %14,8 %1,4 %17,6 %12,4 %8,0 %13,4 %8,6 %1,8 %10,0 %9,5 %4,4 %10,5 جريصة

 %8,3 %5,7 %8,9 %11,7 %1,4 %13,8 %16,1 %12,5 %16,8 %0,6 %0,2 %0,7 %32,3 %20,0 %34,7 القصور 

 %12,0 %8,8 %12,7 %17,2 %1,3 %20,7 %5,8 %8,9 %5,2 %0,7 %0,1 %0,8 %30,0 %19,3 %32,4 الدهماني

رسالس  38,6% 37,3% 38,3% 1,6% 0,3% 1,3% 3,5% 6,9% 4,2% 14,2% 0,5% 11,3% 13,1% 12,3% 12,9% 

 %10,8 %8,9 %11,5 %13,7 %0,7 %18,0 %7,0 %9,9 %6,1 %1,4 %0,6 %1,7 %25,6 %20,4 %27,3 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

 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 خدمات أخرى  التربية والصحة والخدمات الدارية النقل واملواصالت

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

 10926 3609 7317 %8,7 %10,9 %7,6 %44,3 %58,1 %37,4 %5,3 %0,9 %7,4 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %9,1 %12,0 %7,8 %42,2 %61,1 %33,3 %4,4 %1,2 %5,9 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %3,9 %4,9 %3,6 %23,1 %34,7 %20,3 %2,8 %0,9 %3,3 نبر

 6167 1809 4358 %4,3 %6,8 %3,2 %18,8 %21,2 %17,9 %3,2 %0,4 %4,3 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %5,8 %9,8 %4,5 %26,8 %45,0 %21,3 %3,7 %0,8 %4,6 تاجروين

 3339 513 2826 %5,7 %8,8 %5,2 %29,1 %54,8 %24,5 %3,0 %1,3 %3,3 قلعة سنان

 1329 238 1091 %5,4 %7,1 %5,0 %35,0 %69,9 %27,5 %4,3 %0,9 %5,1 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %5,9 %11,2 %4,8 %32,4 %55,6 %27,6 %4,4 %1,1 %5,1 جريصة

 3839 636 3203 %2,9 %4,4 %2,6 %25,1 %55,3 %19,2 %3,0 %0,5 %3,5 القصور 

 6867 1243 5624 %4,7 %6,4 %4,3 %25,7 %54,3 %19,3 %3,8 %0,9 %4,5 الدهماني

 6396 1331 5065 %5,1 %7,7 %4,4 %23,1 %34,4 %20,1 %3,8 %0,5 %4,7 السرس

 68262 16958 51304 %6,2 %9,2 %5,2 %31,3 %49,5 %25,3 %3,9 %0,9 %4,9 الوالية

 3295960 922700 2373260 %11,8 %13,6 %11,1 %25,2 %36,3 %20,9 %4,9 %1,2 %6,3 الوطني

 

12 

أما على مستوى النوع  .العملة وغير املختصينمن املشتغلين هم  %31.2من خالل توزيع املشتغلين حسب املهن، 

رز تفوق في التوزيع النسبي لصالح النساء خاصة في صفوف املشتغلين باملهن الفكرية، حيث تبلغ نسبتهن االجتماعي، يب

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-4-2املوافق للمؤشر ) 9 
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نقطة.  كذلك بالنسبة للمهن الوسطى واملستخدمين  13.2من الرجال في هذه املهن، أي بفارق ناهز  %2.2مقابل  41.1%

 في صفوف الرجال.  %2.2مقابل ، %12.2االداريين، حيث بلغت نسبة النساء املشتغالت بهذه املهن 

من الرجال املشتغلين، لم تتجاوز نسبة  %2.1وأمام إقبال الرجال على املهن التقليدية من خالل استقطاب 

   من مجموع النساء املشتغالت بوالية الكاف. %2.2النساء املشتغالت باملهن ذات الطابع التقليدي 

مثل املشتغالت بهذه املهن فيما يتعلق بأعوان الخدمات املباشرة للخ
ُ
من مجموع  %13.1واص والتجارة والباعة، ت

 لدى الرجال. %12.2املشتغالت، مقابل

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املهنة  09املشتغلين ): 7-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

املديرون وإطارات التسيير 

 والوكالء
 املستخدمــــون الدارّيــــون  املهن الوسطى لميـةاملهـن الفكريـة والع

أعوان الخدمات املباشرة 

 للخواص والتجار والباعة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع 10نساء رجال

 %20,0 %14,5 %22,8 %8,1 %12,0 %6,2 %6,6 %10,8 %4,5 %13,5 %21,2 %9,8 %5,8 %4,3 %6,6 الكاف الغربية

 %17,4 %13,0 %19,5 %8,5 %13,8 %6,1 %7,3 %12,4 %4,9 %13,8 %22,2 %9,9 %5,6 %4,3 %6,2 الكاف الشرقية

 %13,2 %9,5 %14,1 %4,0 %7,3 %3,1 %1,7 %3,9 %1,2 %7,4 %18,3 %4,8 %2,2 %1,6 %2,3 نبر

 %12,2 %8,4 %13,7 %2,4 %4,0 %1,8 %2,0 %3,2 %1,5 %6,7 %10,7 %5,0 %2,3 %1,9 %2,5 ساقية سيدي يوسف

 %18,5 %17,2 %18,9 %4,0 %7,8 %2,8 %4,1 %7,3 %3,1 %10,1 %20,5 %7,0 %3,1 %2,4 %3,3 تاجروين

 %22,5 %12,5 %24,3 %4,0 %11,8 %2,6 %2,7 %7,3 %1,9 %9,6 %26,8 %6,5 %2,0 %1,4 %2,2 قلعة سنان

 %16,8 %7,1 %18,9 %5,0 %12,8 %3,3 %3,0 %7,8 %2,0 %13,4 %36,1 %8,5 %1,4 %2,7 %1,2 قلعة الخصبة

 %21,6 %22,1 %21,5 %4,9 %11,7 %3,6 %4,3 %8,8 %3,4 %12,2 %32,4 %8,1 %2,8 %1,4 %3,1 جريصة

 %13,9 %9,6 %14,8 %3,1 %7,7 %2,2 %2,6 %6,2 %1,9 %10,6 %28,9 %6,9 %2,1 %1,3 %2,2 القصور 

 %17,2 %12,5 %18,2 %3,5 %9,5 %2,2 %3,0 %8,8 %1,8 %10,6 %26,0 %7,2 %2,1 %2,6 %2,0 الدهماني

 %19,2 %13,4 %20,7 %2,9 %6,7 %1,9 %2,3 %5,8 %1,4 %8,5 %18,9 %5,7 %2,0 %1,7 %2,1 السرس

 %17,4 %13,0 %18,8 %5,2 %10,0 %3,6 %4,2 %8,6 %2,8 %10,8 %21,1 %7,4 %3,5 %3,0 %3,7 الوالية

يالوطن  5,1% 3,6% 4,7% 8,4% 19,2% 11,4% 4,8% 9,1% 6,0% 3,5% 8,1% 4,8% 19,3% 11,2% 17,0% 

 

 التوزيع النسبي

حون والعّمال املاهرون  املجموع
ّ
الفال

 في الفالحة والّصيد البحري 

 حرفيـو وعمـال املهـن ذات

 الطابـع التقليـدي

لو الّتجهيزات واآلالت
ّ
 مشغ

ل الّتجميع
ّ
 وعما

 املستخدمون العمال و 

 غير املختصين

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

 10926 3609 7317 %26,7 %28,0 %26,0 %7,3 %3,0 %9,4 %10,0 %5,3 %12,3 %1,9 %0,9 %2,4 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %26,6 %27,0 %26,5 %5,7 %1,4 %7,7 %9,5 %4,1 %12,1 %5,4 %1,7 %7,2 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %39,5 %37,8 %40,0 %6,0 %5,4 %6,1 %5,7 %4,4 %6,1 %20,3 %11,8 %22,4 نبر

 6167 1809 4358 %48,4 %53,7 %46,3 %4,3 %0,2 %5,9 %3,4 %2,8 %3,6 %18,3 %15,1 %19,7 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %27,0 %24,4 %27,8 %8,1 %2,1 %9,9 %11,8 %9,0 %12,6 %13,3 %9,4 %14,4 تاجروين

 3339 513 2826 %28,5 %21,6 %29,7 %5,0 %2,5 %5,4 %7,5 %4,1 %8,1 %18,3 %12,0 %19,4 قلعة سنان

 1329 238 1091 %27,8 %19,5 %29,6 %9,5 %4,8 %10,5 %5,5 %4,1 %5,8 %17,6 %5,0 %20,3 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %23,2 %12,7 %25,4 %16,5 %1,6 %19,6 %9,4 %6,7 %9,9 %4,9 %2,5 %5,5 جريصة

 3839 636 3203 %28,4 %25,2 %29,0 %11,0 %3,5 %12,5 %5,7 %5,3 %5,8 %22,7 %12,5 %24,7 القصور 

 6867 1243 5624 %29,3 %20,4 %31,2 %6,3 %3,8 %6,8 %7,3 %3,5 %8,1 %20,8 %12,9 %22,5 الدهماني

 6396 1331 5065 %31,8 %33,4 %31,3 %5,9 %1,6 %7,1 %7,3 %5,9 %7,6 %20,1 %12,5 %22,1 السرس

 68262 16958 51304 %30,8 %30,0 %31,1 %6,9 %2,4 %8,3 %8,1 %4,9 %9,1 %13,1 %7,0 %15,1 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

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-2-2شر )املوافق للمؤ  10 
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( من أهداف التنمية املستدامة، 2ومتابعة لـ"تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، الهدف )

خاصة في مجال "كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة مع الرجل 

واملتقلدات  الكافميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة"، ناهزت نسب النساء بواليةعلى ج

على املستوى الوطني(،  %3.2من مجموع املشتغالت )مقابل  %3.1ملناصب إدارية عليا )مديرين وإطارات التسيير والوكالء( 

 . (%3.2ي صفوف الرجال )نقطة مقارنة بالنسبة املسجلة ف 1.2أي بفارق 

 

12 

 %12.1من مجموع املشتغلين، يمثل النساء  %42.2يشكل أصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة بوالية الكاف 

من مجموع الرجال  %42.4من النساء املشتغالت في حين تبلغ نسبة الرجال من أصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة 

نقطة. ويعزى هذا  2.2غلين. في املقابل، تفوق نسبة املشتغالت كأجيرات نسبة املشتغلين من األجراء الرجال بفارق املشت

االختالف إلى بقاء مبادرة بعث املشاريع مرتفعة نسبيا لدى الرجال مقارنة باملرأة التي كان حضورها بالدرجة األولى مركزا 

 على الشغل بصفة أجيرة. 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الوضعية املهنية  09املشتغلين ): 8-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

لحسابه الخاص وله  املجموع

 أجراء

لحسابه الخاص بدون 

 أجراء
يعمل لدى األسرة بدون  متدرب أجير

 أجر
 حالة أخرى 
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س
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وع 
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 املجموع نساء رجال

 10926 3609 7317 %0,2 %0,2 %0,2 %0,6 %1,1 %0,4 %0,1 %0,3 %0,1 %82,9 %87,0 %81,0 %9,9 %7,8 %10,9 %6,2 %3,7 %7,5 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %0,2 %0,1 %0,2 %1,3 %1,4 %1,2 %0,1 %0,1 %0,0 %77,8 %86,3 %73,9 %13,9 %8,7 %16,3 %6,8 %3,3 %8,4 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %0,1 %0,1 %0,1 %3,3 %6,2 %2,6 %0,2 %0,2 %0,2 %67,5 %74,5 %65,8 %24,1 %15,8 %26,2 %4,7 %3,2 %5,1 نبر

 6167 1809 4358 %0,1 %0,1 %0,1 %17,6 %44,0 %6,7 %0,2 %0,4 %0,1 %54,4 %34,9 %62,4 %23,8 %19,1 %25,7 %4,0 %1,5 %5,0 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %0,2 %0,3 %0,2 %3,8 %11,1 %1,6 %0,3 %0,2 %0,3 %68,0 %64,8 %69,0 %22,6 %20,5 %23,2 %5,1 %3,0 %5,7 تاجروين

 3339 513 2826 %0,3 %0,0 %0,4 %3,9 %10,1 %2,7 %0,1 %0,0 %0,1 %68,2 %73,9 %67,2 %23,8 %13,8 %25,7 %3,6 %2,2 %3,9 قلعة سنان

 1329 238 1091 %0,2 %0,5 %0,2 %2,6 %0,9 %2,9 %0,0 %0,0 %0,0 %70,7 %85,6 %67,4 %20,9 %10,4 %23,2 %5,6 %2,7 %6,2 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %0,1 %0,0 %0,1 %0,7 %2,0 %0,4 %0,2 %0,5 %0,1 %74,9 %74,0 %75,1 %19,3 %21,4 %18,9 %4,9 %2,1 %5,5 جريصة

 3839 636 3203 %0,2 %0,3 %0,2 %3,3 %6,3 %2,7 %0,2 %0,2 %0,2 %64,9 %74,2 %63,1 %27,5 %17,7 %29,4 %3,9 %1,4 %4,4 القصور 

 6867 1243 5624 %0,1 %0,2 %0,1 %1,5 %1,6 %1,5 %0,1 %0,0 %0,1 %67,0 %75,9 %65,0 %20,6 %14,8 %21,9 %10,7 %7,5 %11,4 الدهماني

 6396 1331 5065 %0,3 %0,3 %0,3 %5,8 %13,3 %3,9 %0,1 %0,2 %0,1 %62,2 %61,9 %62,3 %23,0 %19,3 %24,0 %8,5 %4,9 %9,5 السرس

 68262 16958 51304 %0,2 %0,2 %0,2 %3,8 %8,7 %2,2 %0,1 %0,2 %0,1 %70,4 %74,0 %69,3 %19,2 %13,5 %21,1 %6,2 %3,5 %7,1 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 بين الجنسين خاصة بالنسبة ملمارس ي األعمال غير املنتظمة 

في صفوف الرجال على الصعيد الجهوي.   %13.2مقابل  %2.2فية، حيث بلغت نسبة املشتغالت في هذا الصنف والظر 

من النساء  %12.2ومحليا، استقطبت هذه األعمال خاصة مشتغلي معتمدية قلعة سنان من كلى الجنسين من خالل 

 من الرجال.  %42.2و

، في حين %12.1منتظمة ومؤقتة )قصير املدى( إلى حدود  من جهة أخرى، ترتفع نسبة النساء املشتغالت بصفة 

 من الرجال املشتغلين بهذه الصفة على املستوى الجهوي. %13.2ال تمثل النسبة سوى 
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العمل سنة  سنة فما فوق( حسب طبيعة 09لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 5-1رسم 

4102 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب طبيعة العمل  09املشتغلين ): 9-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 عمل منتظم دائم

 عمل متظم مؤقت 

 )قصير املدى(
 عمل غير منتظم ظرفي )متقطع( عمل غير منتظم موسمي

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال ملجموعا نساء رجال املجموع نساء رجال

 10926 3609 7317 %8,8 %3,5 %11,4 %1,3 %0,9 %1,5 %13,2 %16,0 %11,8 %76,8 %79,6 %75,4 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %5,8 %2,5 %7,3 %3,7 %3,1 %4,0 %13,3 %13,8 %13,1 %77,1 %80,6 %75,5 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %16,7 %6,2 %19,3 %9,1 %17,9 %7,0 %13,0 %12,7 %13,1 %61,1 %63,1 %60,6 نبر

 6167 1809 4358 %6,3 %1,9 %8,1 %1,7 %1,1 %2,0 %9,2 %8,5 %9,5 %82,7 %88,5 %80,3 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %6,0 %3,3 %6,8 %3,1 %2,4 %3,3 %20,8 %20,7 %20,9 %70,1 %73,5 %69,0 تاجروين

 3339 513 2826 %25,1 %16,4 %26,7 %7,5 %2,4 %8,5 %12,4 %15,3 %11,8 %55,0 %65,9 %53,0 قلعة سنان

 1329 238 1091 %8,6 %3,5 %9,7 %5,2 %1,3 %6,1 %14,3 %9,6 %15,3 %71,9 %85,5 %68,9 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %10,5 %9,7 %10,7 %5,1 %3,6 %5,4 %17,8 %19,2 %17,6 %66,6 %67,4 %66,4 جريصة

 3839 636 3203 %13,7 %9,0 %14,6 %6,1 %1,9 %6,9 %13,0 %16,1 %12,4 %67,2 %73,0 %66,1 القصور 

 6867 1243 5624 %19,6 %9,5 %21,8 %10,2 %5,9 %11,2 %14,2 %16,0 %13,9 %55,9 %68,6 %53,1 الدهماني

 6396 1331 5065 %16,1 %9,2 %17,9 %10,3 %10,6 %10,3 %15,9 %18,7 %15,1 %57,7 %61,5 %56,7 السرس

 68262 16958 51304 %11,4 %4,9 %13,5 %5,3 %4,2 %5,6 %14,1 %15,0 %13,8 %69,2 %75,8 %67,0 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 

( من املشتغلين بوالية الكاف يشتغلون بدون عقد إما لحسابهم الخاص أو معينين %32.2بينت النتائج أّن أغلب )

نقطة على املستوى الجهوي مقارنة بالنساء،  2.1عائليين أو ما شابه ذلك. وشملت هذه الظاهرة أساسا الرجال بفارق ناهز 

نقطة بمعتمدية قلعة الخصبة. في املقابل،  41.2مختلف معتمديات والية الكاف ليصل الفارق حدود وبصفة متفاوتة بين 

، مقابل % 22.2امتازت النساء باشتغالهن وفقا لعقد عمل )بمدة غير محددة( حيث بلغت نسبة املشتغالت في الصدد 

 من الرجال املشتغلين. 21.2%
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سنة فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  09لنساء والرجال املشتغلين )بين ا ت النوع االجتماعي في التوزيع النسبيفجوا: 6-1رسم 

4102 

 

 

 4102سنوات فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  09املشتغلين ): 10-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 ون عقدد مدة محددة مدة غير محددة

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

 10926 3609 7317 %35,3 %29,0 %38,4 %16,2 %19,5 %14,6 %48,5 %51,5 %47,0 الكاف الغربية

 12989 4152 8837 %38,9 %33,9 %41,3 %14,9 %15,1 %14,8 %46,1 %51,0 %43,9 الكاف الشرقية

 6858 1343 5515 %34,9 %26,8 %36,9 %26,1 %28,8 %25,5 %39,0 %44,4 %37,6 نبر

 6167 1809 4358 %20,3 %18,1 %21,3 %17,5 %12,9 %19,5 %62,1 %69,0 %59,3 ساقية سيدي يوسف

 7468 1725 5743 %32,2 %34,9 %31,4 %24,9 %21,1 %26,1 %42,9 %44,1 %42,5 تاجروين

 3339 513 2826 %43,7 %33,7 %45,5 %20,0 %26,1 %19,0 %36,2 %40,1 %35,5 قلعة سنان

 1329 238 1091 %36,5 %18,6 %40,4 %21,7 %28,6 %20,2 %41,8 %52,8 %39,4 قلعة الخصبة

 2084 358 1726 %46,1 %39,9 %47,3 %10,5 %13,9 %9,8 %43,5 %46,1 %42,9 جريصة

 3839 636 3203 %39,1 %25,2 %41,9 %20,1 %22,4 %19,6 %40,8 %52,4 %38,5 القصور 

 6867 1243 5624 %46,0 %39,3 %47,5 %18,4 %20,3 %18,1 %35,5 %40,4 %34,4 الدهماني

 6396 1331 5065 %39,6 %34,4 %41,0 %26,4 %27,1 %26,2 %34,0 %38,6 %32,8 السرس

 68262 16958 51304 %36,7 %30,7 %38,7 %19,6 %19,6 %19,5 %43,8 %49,7 %41,8 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) 

41  

ف النسبي نقطة. وُيفسر هذا بالضع 12.2بلغ الفارق في نسبة البطالة بين النساء والرجال في والية الكاف ما يقارب 

لفرص العمل لديهن أمام الرجال. كما أّن تغير هيكلة املستوى التعليمي لدى النساء ساهمت في انتقالها من مشتغلة بصفة 

 معينة عائلية إلى صاحبة شهادة باحثة عن شغل خارج الطار األسري.
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مدة غير محددة مدة محددة دون عقد
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ن النساء والرجال البطالة بي وفي تحليل لنسبة البطالة حسب الحالة املدنية، ترتفع الفجوة بين الجنسين في نسب

خاصة بالنسبة للمتزوجين والعزاب، وقد ُيفسر باعتماد األسرة على املرأة في العناية باألطفال والقيام بشؤون املنزل 

 واالتكال على الرجل في توفير املوارد االقتصادية.

 

 4102سنة  الحالة املدنيةسنة فما فوق( حسب  09النساء والرجال ) بين نسب البطالة فيفجوات النوع االجتماعي : 7-1رسم 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الحالة املدنية  09نسبة البطالة ): 11-1جدول 

 
 املجموع مطلق أرمل متزوج أعزب

 املجموع نساء رجال املجموع ساءن رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %20,0 %28,9 %14,8 %17,2 %21,2 %8,4 %8,6 %9,5 %3,3 %9,5 %20,6 %3,7 %39,1 %44,9 %35,6 الكاف الغربية

 %17,9 %26,3 %13,3 %15,1 %17,2 %9,7 %9,5 %11,4 %1,7 %8,1 %18,7 %3,0 %36,0 %41,8 %32,7 الكاف الشرقية

 %14,6 %26,0 %11,3 %21,9 %36,0 %7,0 %9,6 %12,0 %3,1 %5,7 %13,4 %4,1 %28,4 %39,2 %24,2 نبر

 %11,1 %16,8 %8,5 %3,8 %6,7 %0,0 %3,8 %4,1 %2,7 %5,1 %9,3 %3,1 %23,7 %38,0 %18,6 ساقية سيدي يوسف

 %20,1 %33,9 %14,7 %16,3 %23,5 %5,7 %17,5 %18,9 %13,8 %7,9 %17,6 %4,9 %40,9 %57,0 %33,4 تاجروين

 %23,2 %39,0 %19,5 %9,3 %12,4 %7,0 %9,1 %11,0 %5,8 %11,2 %22,9 %9,3 %43,5 %57,7 %38,7 قلعة سنان

 %28,8 %49,5 %21,7 %26,3 %37,5 %15,0 %16,0 %11,3 %27,2 %16,3 %38,2 %11,1 %45,9 %62,4 %38,5 قلعة الخصبة

 %24,4 %42,1 %19,2 %10,7 %12,2 %9,0 %11,2 %11,5 %10,6 %9,1 %25,2 %5,6 %47,3 %62,4 %41,6 جريصة

 %15,8 %32,7 %11,3 %19,5 %29,6 %5,6 %9,1 %12,6 %0,0 %7,4 %23,5 %4,0 %30,7 %47,3 %25,6 القصور 

 %22,2 %39,8 %16,8 %27,4 %32,3 %22,3 %18,2 %22,1 %11,6 %10,4 %24,0 %7,3 %39,9 %56,9 %33,1 الدهماني

 %16,1 %30,4 %11,4 %10,6 %9,5 %12,0 %6,6 %5,6 %10,0 %5,8 %15,7 %3,1 %34,5 %54,7 %26,8 السرس

 %18,5 %29,8 %14,0 %15,6 %19,7 %9,0 %10,4 %11,5 %6,8 %8,2 %18,6 %4,6 %36,4 %48,4 %31,1 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

 

44  

من مجموع نشيطي  %42.2تشمل النسبة األكبر من العاطلين عن العمل الذين لهم مستوى تعليمي عالي بنسبة 

 %32.2والية الكاف، وتتفاقم البطالة في هذا املستوى خاصة في صفوف النساء مقارنة بالرجال حيث بلغت النسبة 

 املستوى التعليمي لدى النساء.على التوالي، وذلك الرتفاع  %12.2و
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أعزب متزوج أرمل مطلق
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 4102سنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي سنة  09النساء والرجال )بين نسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 8-1رسم 

 

 4102 سنةمي سنة فما فوق( حسب املستوى التعلي 09نسبة 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

 %20,0 %28,9 %14,8 %26,3 %34,3 %17,3 %20,5 %26,6 %17,5 %15,7 %27,7 %11,2 %14,9 %22,4 %8,7 الكاف الغربية

 %17,9 %26,3 %13,3 %22,1 %29,4 %14,6 %20,3 %26,6 %17,1 %13,9 %26,1 %10,1 %10,7 %17,2 %5,9 الكاف الشرقية

 %14,6 %26,0 %11,3 %29,2 %38,4 %18,0 %20,7 %33,8 %17,3 %9,8 %18,0 %8,6 %6,9 %9,5 %6,1 نبر

 %11,1 %16,8 %8,5 %26,1 %34,8 %16,5 %17,4 %32,0 %13,5 %8,4 %15,3 %6,8 %3,5 %4,3 %2,7 ساقية سيدي يوسف

 %20,1 %33,9 %14,7 %34,1 %46,9 %20,9 %24,2 %37,8 %19,9 %13,5 %25,0 %11,0 %8,8 %13,3 %6,6 تاجروين

 %23,2 %39,0 %19,5 %30,9 %41,0 %21,2 %26,9 %44,0 %23,4 %21,9 %46,3 %19,4 %9,8 %15,0 %8,3 قلعة سنان

ةقلعة الخصب  14,2% 43,8% 19,8% 21,0% 66,4% 27,4% 27,3% 47,8% 32,7% 18,7% 43,4% 32,0% 21,7% 49,5% 28,8% 

 %24,4 %42,1 %19,2 %35,9 %48,1 %23,5 %28,8 %42,1 %26,0 %14,3 %31,8 %12,2 %15,9 %26,7 %12,6 جريصة

 %15,8 %32,7 %11,3 %27,6 %38,1 %17,4 %19,3 %36,4 %15,1 %11,6 %33,9 %9,3 %9,8 %18,1 %7,1 القصور 

 %22,2 %39,8 %16,8 %36,1 %46,6 %24,8 %26,1 %39,6 %22,2 %16,6 %37,1 %13,6 %13,9 %27,8 %10,2 الدهماني

 %16,1 %30,4 %11,4 %32,0 %42,2 %21,3 %20,9 %42,2 %15,3 %9,8 %21,2 %7,8 %5,9 %7,2 %5,2 السرس

 %18,5 %29,8 %14,0 %28,4 %37,7 %18,5 %22,1 %32,3 %18,4 %13,8 %27,0 %11,0 %9,3 %14,0 %6,9 الوالية

 %14,8 %22,5 %11,4 %20,3 %28,8 %12,5 %15,6 %21,3 %13,4 %11,0 %17,3 %9,3 %10,7 %15,0 %8,8 الوطني

 

43  

رتفاع الفئات العمرية بينت نسب البطالة حسب الهيكلة العمرية تقلص الفوارق بين النساء والرجال با

نقطة(. في  2.4سنة فأكثر ) 21للنشيطين، حيث تّم رصد أدنى الفوارق على املستوى الجهوي في صفوف الفئة العمرية 

نقطة لدى فئة الشباب  44.2نقطة و 31.2املقابل، وصلت الفجوة بين الجنسين على املستوى املحلى لفائدة النساء إلى 

 يعزى هذا لوجود فرص أقل للعمل لدى النساء مقارنة بالرجال.والكهول على التوالي. وقد 
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ال ش يء ابتدائي أو ما يعادله إعدادي أو ثانوي  عالي



 

24 في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة املحور الثالث: مشاركة املرأة
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 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  09النساء والرجال ) بيننسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 9-1رسم 

 

 4102 سنةفوق( حسب الفئة العمرية  سنة فما 09نسبة البطالة ): 13-1جدول 

 
سنة 09-49 سنة 11-99  فما فوق سنة  61   املجموع 

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

 %20,0 %28,9 %14,8 %8,0 %18,9 %5,7 %12,4 %20,2 %7,9 %42,8 %49,5 %37,8 الكاف الغربية

 %17,9 %26,3 %13,3 %5,2 %11,2 %3,7 %10,8 %18,8 %6,4 %42,7 %48,8 %38,7 الكاف الشرقية

 %14,6 %26,0 %11,3 %3,4 %6,8 %3,0 %8,1 %14,9 %6,3 %33,2 %45,6 %27,8 نبر

 %11,1 %16,8 %8,5 %2,0 %1,7 %2,1 %7,2 %12,0 %4,8 %26,2 %38,6 %21,1 ساقية سيدي يوسف

 %20,1 %33,9 %14,7 %4,7 %6,0 %4,5 %12,0 %21,4 %8,6 %46,3 %63,8 %37,0 تاجروين

 %23,2 %39,0 %19,5 %5,7 %7,6 %5,5 %15,7 %28,3 %13,1 %47,7 %60,1 %43,0 قلعة سنان

 %28,8 %49,5 %21,7 %16,8 %35,6 %14,3 %21,5 %38,8 %16,3 %51,7 %69,3 %42,1 قلعة الخصبة

 %24,4 %42,1 %19,2 %9,3 %7,6 %9,6 %13,3 %26,7 %10,0 %55,5 %70,5 %48,8 جريصة

 %15,8 %32,7 %11,3 %3,7 %4,7 %3,6 %9,5 %22,2 %6,4 %36,2 %56,0 %28,8 القصور 

 %22,2 %39,8 %16,8 %6,7 %21,1 %5,1 %14,5 %26,9 %11,0 %45,2 %63,1 %37,2 الدهماني

 %16,1 %30,4 %11,4 %2,8 %1,6 %3,1 %8,4 %17,1 %5,7 %39,4 %60,3 %29,9 السرس

واليةال  34,8% 54,0% 41,4% 8,0% 20,0% 11,4% 4,2% 8,4% 4,9% 14,0% 29,8% 18,5% 

 %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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من النساء  ةيختلف املشهد العام لتوزيع العاطالت والعاطلين عن العمل وفقا ملدة البطالة، ففي حين أّن أكبر نسب

( ال تتجاوز مدة بطالتهم السنة %32.2( تفوق مدة بطالتهن سنتين، نجد أّن أغلب الرجال )%32.1العاطالت عن العمل )

نقطة لفائدة  13.2على املستوى الجهوي. وتتعمق الفوارق بين الجنسين للذين ال تتجاوز مدة بطالتهم السنة لتتعدى 

 نقطة(. 13.2عتمدية ساقية سيدي يوسف )الرجال ببعض املعتمديات على غرار م
 

 4102سنة فما فوق( حسب مدة البطالة سنة  09لنساء والرجال العاطلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 10-1رسم 
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 4102 سنةلبطالة سنة فما فوق( حسب مدة ا 09العاطلين ): 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

 2737 1465 1272 %41,0 %43,7 %38,0 %37,0 %37,0 %37,1 %21,9 %19,4 %24,9 الكاف الغربية

 2839 1485 1354 %37,9 %39,8 %35,8 %36,0 %36,8 %35,1 %26,1 %23,4 %29,1 الكاف الشرقية

 1174 472 702 %15,6 %18,2 %13,9 %26,0 %29,4 %23,7 %58,4 %52,5 %62,4 نبر

 771 366 406 %16,6 %21,2 %12,5 %40,5 %43,0 %38,2 %42,9 %35,8 %49,3 ساقية سيدي يوسف

 1875 885 991 %28,1 %32,2 %24,4 %34,4 %34,8 %34,0 %37,5 %33,0 %41,6 تاجروين

 1010 328 683 %47,7 %52,2 %45,5 %29,2 %32,8 %27,5 %23,1 %15,0 %27,0 قلعة سنان

 536 233 303 %47,6 %47,0 %48,1 %20,7 %24,1 %18,1 %31,6 %28,8 %33,8 قلعة الخصبة

 671 261 410 %33,7 %38,1 %30,8 %32,2 %27,0 %35,6 %34,1 %35,0 %33,6 جريصة

 718 309 410 %32,7 %36,2 %30,0 %36,4 %39,3 %34,1 %31,0 %24,5 %35,9 القصور 

 1961 822 1139 %28,6 %35,7 %23,5 %25,6 %25,5 %25,7 %45,8 %38,8 %50,8 الدهماني

 1232 581 650 %19,4 %22,0 %17,2 %22,9 %24,0 %21,9 %57,7 %54,0 %60,9 السرس

 15525 7206 8320 %32,4 %36,0 %29,4 %32,0 %33,3 %30,9 %35,6 %30,8 %39,8 الوالية

 573313 267175 306138 %38,4 %42,4 %34,8 %28,3 %28,6 %28,1 %33,3 %29,0 %37,1 الوطني

 

3  

وغير  %22.2ون منهم في حالة بطالة، في حين يمثل املشتغل %4.2أفرزت البيانات عن رؤساء أسر والية الكاف أّن 

من رؤساء األسر  %22.3. لكن تختلف التركيبة بين الجنسين، ففي حين ُيمثل الرجال املشتغلون قرابة %32.4النشيطين 

الصورة بالنسبة لغير النشيطين حيث  وتنعكسلدى رئيسات األسر النساء،  %12.2الرجال، تصل هذه النسبة إلى حدود 

 كنسبة النساء رئيسات األسر غير النشيطات. %21.4، مقابل %42.2النشيطين تبلغ نسبة الرجال رؤساء األسر غير 

 

 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب الوضعية االقتصادية سنة بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 11-1رسم 
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 4102 سنةسر حسب الوضعية االقتصادية رؤساء األ : 15-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عاطل مشتغل غير نشيط

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

 8983 1385 7598 %2,7 %3,8 %2,5 %64,5 %27,5 %71,2 %32,8 %68,7 %26,3 الكاف الغربية

 11126 2096 9030 %2,1 %2,4 %2,1 %61,9 %23,2 %70,9 %36,0 %74,4 %27,0 الكاف الشرقية

 6635 1042 5594 %2,4 %1,1 %2,6 %57,8 %14,6 %65,8 %39,8 %84,2 %31,5 نبر

 4827 925 3902 %1,9 %1,4 %2,0 %65,6 %22,8 %75,7 %32,5 %75,7 %22,3 ساقية سيدي يوسف

 7572 1371 6201 %3,1 %2,3 %3,3 %56,8 %15,6 %65,9 %40,1 %82,1 %30,9 تاجروين

 4165 687 3478 %5,2 %1,8 %5,9 %51,4 %9,5 %59,7 %43,3 %88,7 %34,4 قلعة سنان

 1773 308 1465 %6,2 %2,0 %7,1 %46,6 %9,7 %54,4 %47,2 %88,3 %38,5 قلعة الخصبة

 2860 643 2217 %2,4 %1,0 %2,9 %44,5 %6,7 %55,5 %53,1 %92,4 %41,7 جريصة

 3709 467 3242 %2,6 %2,0 %2,7 %62,0 %14,9 %68,8 %35,4 %83,1 %28,5 القصور 

 6896 1085 5811 %4,6 %1,7 %5,1 %56,3 %12,0 %64,6 %39,1 %86,3 %30,3 الدهماني

 5940 964 4976 %2,1 %1,5 %2,3 %60,2 %16,9 %68,6 %37,7 %81,6 %29,1 السرس

 64487 10974 53514 %2,9 %2,1 %3,1 %58,9 %17,7 %67,3 %38,2 %80,2 %29,5 الوالية

 2772332 401105 2371227 %2,4 %1,8 %2,5  %62,4 %19,6 %69,6 %35,2 %78,6 %27,9 الوطني

 

، وتبلغ نسبهم على التوالي %22.2ووفقا للوضعية املهنية، يحتكر األجراء توزيع رؤساء األسر املشتغلين بنسبة 

 نساء رئيسات األسر والرجال رؤساء األسر. في صفوف ال %22.2و 21.3%

كما تفوق نسبة النساء رئيسات األسر الالتي تعملن لدى األسر بدون أجر )معين أو شريك عائلي وما إلى ذلك( 

، ذلك أّن املرأة رئيسة األسرة هي التي تقوم أساسا %1.2مقابل  %4.1نسبة الرجال رؤساء األسر من نفس الفئة من خالل 

 االقتصادية لدى العائلة دون أي أجر مادي مقارنة بالرجل رئيس األسر. باألشغال

 

 4102 سنةرؤساء األسر املشتغلين حسب الوضعية املهنية : 16-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 أجير لحسابه الخاص بدون أجراء لحسابه الخاص وله أجراء

 ريعمل لدى األسرة بدون أج

 أخرى  تحاال و 

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

 5805 381 5424 %0,3 %0,5 %0,3 %79,9 %85,3 %79,7 %11,4 %9,9 %11,6 %8,2 %4,2 %8,5 الكاف الغربية

 6908 488 6420 %0,3 %0,0 %0,3 %73,2 %83,0 %72,7 %17,0 %13,0 %17,3 %9,2 %4,0 %9,6 الكاف الشرقية

 3848 153 3694 %0,4 %0,0 %0,4 %63,8 %69,1 %63,8 %30,0 %28,3 %30,2 %5,5 %2,6 %5,6 نبر

 3171 212 2958 %1,4 %13,2 %0,5 %60,4 %35,7 %62,2 %32,2 %47,2 %31,1 %6,0 %3,8 %6,2 ساقية سيدي يوسف

 4307 215 4092 %0,8 %3,3 %0,7 %65,5 %59,3 %66,1 %26,4 %33,0 %26,2 %6,9 %4,4 %7,1 تاجروين

 2143 65 2078 %1,0 %1,5 %1,0 %64,7 %77,6 %64,5 %29,5 %20,9 %29,9 %4,4 %0,0 %4,6 قلعة سنان

 827 31 796 %1,3 %0,0 %1,3 %66,3 %93,2 %65,4 %25,1 %0,0 %26,1 %7,2 %6,8 %7,2 قلعة الخصبة

 1274 43 1231 %0,3 %0,0 %0,3 %72,1 %70,0 %72,2 %21,2 %27,7 %21,0 %6,4 %2,3 %6,5 جريصة

 2302 70 2232 %0,7 %1,4 %0,7 %61,7 %60,8 %62,0 %32,1 %34,9 %32,1 %5,1 %2,9 %5,2 القصور 

 3887 130 3758 %0,5 %0,8 %0,5 %62,8 %65,5 %63,0 %24,0 %24,5 %24,1 %12,3 %9,2 %12,5 الدهماني

 3585 165 3421 %0,8 %0,6 %0,8 %60,4 %58,8 %60,7 %28,0 %34,9 %27,8 %10,5 %5,7 %10,7 السرس

 38056 1952 36104 %0,6 %2,1 %0,5 %67,7 %70,3 %67,8 %23,5 %23,3 %23,6 %7,9 %4,3 %8,2 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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( سنة، بلغ عدد املنخرطين بالصناديق االجتماعية بوالية 22-12من خالل دراسة وضعية مشتغلي الفئة العمرية )

ئات لفألف منخرط، علما وأّن عدد املنخرطين الجمالي يتجاوز ذلك بكثير إذا ما أخذنا بعين االعتبار ا 33.2الكاف حوالي 

 سنة.  21العمرية التي تفوق 

نقطة لصالح النساء إذ  1.1، بفارق ناهز % 22.2( سنة 22-12وناهزت نسبة انخراط مشتغلي الفئة العمرية )

 لدى النساء. %22.2مقابل  %22.2بلغت نسبة االنخراط لدى الرجال 

ات لصالح النساء بجل على مستوى املعتمديات، سجلت الفجوة بين الجنسين في نسب االنخراط تفاوت

نقطة )بمعتمدية القلعة الخصبة( لصالح  12.2نقطة )بمعتمدية قلعة سنان( لصالح الرجال و 1.3املعتمديات تراوحت بين 

النساء. في املقابل، كانت نسب التغطية لصالح الرجال خاصة بمعتمديتي ساقية سيدي يوسف والجريصة حيث ناهزت 

 لى التوالي.نقطة ع 11.2نقطة و 14.2الفجوة 

 

  4102سنة( سنة  99-01فجوات النوع االجتماعي في نسب التغطية االجتماعية بين النساء والرجال املشتغلين ): 2-1خارطة 
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 4102سنة( حسب نوعية التغطية االجتماعية سنة  99-01املشتغلين ): 17-1جدول 

 

 زيع النسبيالتو 

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

 10276 3504 6772 %0,9 %0,8 %1,0 %33,7 %32,2 %34,4 %27,3 %24,6 %28,7 %38,1 %42,4 %35,9 الكاف الغربية

 11975 3954 8021 %0,5 %0,4 %0,6 %36,4 %33,7 %37,8 %24,9 %18,1 %28,3 %38,2 %47,8 %33,4 الكاف الشرقية

 6043 1241 4802 %2,1 %1,7 %2,2 %56,4 %59,3 %55,6 %23,9 %15,3 %26,1 %17,6 %23,7 %16,1 نبر

 5172 1557 3615 %0,6 %0,3 %0,7 %68,7 %77,7 %64,9 %15,3 %6,5 %19,0 %15,5 %15,5 %15,5 ساقية سيدي يوسف

 6655 1590 5065 %0,8 %0,8 %0,8 %44,9 %54,4 %41,9 %34,5 %19,2 %39,3 %19,8 %25,7 %18,0 تاجروين

 2977 471 2505 %1,2 %0,8 %1,2 %50,6 %50,9 %50,6 %25,8 %12,0 %28,4 %22,4 %36,3 %19,8 قلعة سنان

 1216 226 989 %1,4 %2,0 %1,3 %38,9 %24,5 %42,2 %31,0 %17,7 %34,0 %28,7 %55,8 %22,6 قلعة الخصبة

 1964 344 1619 %0,9 %0,9 %0,9 %30,0 %39,9 %28,0 %45,1 %23,7 %49,6 %24,0 %35,5 %21,5 جريصة

 3369 591 2778 %0,7 %0,5 %0,7 %39,6 %36,1 %40,3 %35,2 %18,1 %38,9 %24,5 %45,3 %20,1 القصور 

 6109 1177 4932 %0,9 %0,7 %1,0 %45,2 %38,6 %46,7 %30,9 %22,1 %33,0 %23,0 %38,6 %19,3 الدهماني

 5609 1188 4420 %0,6 %0,3 %0,7 %50,6 %48,1 %51,3 %27,9 %22,1 %29,5 %20,9 %29,6 %18,6 السرس

 61363 15844 45519 %0,9 %0,7 %1,0 %44,4 %43,8 %44,7 %27,7 %18,8 %30,8 %27,0 %36,7 %23,6 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
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( سنة وفقا لوضعيتهم املهنية، نالحظ 22-12رية )من خالل دراسة التغطية االجتماعية للمشتغلين من الفئة العم

وجود فوارق كبيرة بين الرجال والنساء املشتغلين لحسابهم الخاص )دون أجراءأو بأجراء( لصالح الرجال تصل إلى حدود 

 لدى النساء. بالنسبة للمشتغلين %2.2لدى الرجال مقابل  %44.2نقطة، حيث تبلغ نسبة التغطية بالقطاع الخاص  13.2

في  %22.2و %22.2نقطة، من خالل  13.4كأجراء، تجاوزت نسبة انخراط النساء النسبة املسجلة لدى الرجال بـقرابة 

  صفوف الرجال والنساء على التوالي.

وتفاوتت الفجوات بين الجنسين بين املعتمديات بحسب طابع الوسط لكل معتمدية والنسيج االقتصادي بها. 

نقطة بمعتمدية القلعة الخصبة لفائدة النساء وفقا للتوزيع  12.1فوف األجراء املنخرطين ففي حين تبلغ الفجوة في ص

 نقاط بمعتمدية الجريصة لصالح النساء. 2.3النسبي للمشتغلين املنخرطين، ال تتعدى هذه الفجوة بين الجنسين الـ 

 

سنة( املنخرطين حسب الوضعية املهنية  99-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االنسبي التوزيع  فيفجوات النوع االجتماعي : 12-1رسم 

 4102سنة 
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  4102حسب الوضعية املهنية سنة املنخرطين سنة(  99-01املشتغلين ): 18-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 لحسابه الخاص  املجموع

 وله أجراء

 لحسابه الخاص 

 أجراء بدون 
 أجير

 يعمل لدى األسرة 

 بدون أجر وخدمات أخرى 

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

 6658 2323 4335 %0,3 %0,4 %0,3 %87,1 %93,1 %84,0 %6,6 %3,5 %8,2 %5,9 %3,0 %7,5 الكاف الغربية

 7378 2548 4830 %0,5 %0,4 %0,5 %83,8 %93,2 %79,2 %8,4 %3,4 %11,0 %7,1 %3,0 %9,3 الكاف الشرقية

 2471 476 1994 %1,3 %1,3 %1,3 %75,4 %88,6 %72,7 %18,5 %7,8 %21,2 %4,3 %2,3 %4,8 نبر

 1573 339 1234 %2,8 %8,4 %1,2 %76,9 %83,8 %75,0 %15,8 %7,5 %18,1 %4,5 %0,3 %5,6 ساقية سيدي يوسف

اجروينت  6,1% 3,2% 5,5% 17,2% 8,6% 15,4% 75,8% 85,9% 77,4% 0,9% 2,3% 1,1% 2886 706 3592 

 1427 226 1201 %0,6 %0,5 %0,6 %79,2 %93,2 %76,9 %16,0 %3,2 %18,5 %3,9 %3,1 %4,1 قلعة سنان

 720 163 557 %1,0 %0,0 %1,3 %78,7 %93,5 %74,5 %14,5 %5,9 %17,0 %5,6 %0,6 %7,1 قلعة الخصبة

 1345 201 1144 %0,2 %0,0 %0,3 %82,2 %86,8 %81,5 %12,7 %11,7 %12,9 %4,8 %1,5 %5,4 جريصة

 1946 361 1584 %1,5 %2,4 %1,4 %77,6 %89,9 %74,9 %17,2 %7,2 %19,5 %3,5 %0,5 %4,2 القصور 

 3211 692 2519 %0,9 %0,7 %1,0 %72,7 %84,5 %70,1 %15,1 %9,0 %16,8 %10,7 %5,8 %12,1 الدهماني

 2694 601 2093 %2,7 %5,2 %1,9 %71,0 %78,1 %69,1 %16,8 %12,2 %18,2 %9,4 %4,5 %10,8 السرس

 33016 8640 24376 %1,0 %1,3 %0,8 %80,0 %89,9 %76,7 %12,4 %5,7 %14,8 %6,4 %3,0 %7,6 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

 

بالنسبة للمشتغلين غير املنخرطين، عموما ال توجد فجوات كبيرة بين الجنسين على املستوى الجهوي وعلى 

مستوى بعض املعتمديات وفقا للوضعية املهنية، باستثناء بعض الحاالت. فقد فاقت نسبة الرجال املشتغلين كأجراء من 

 12.2نقطة( وتاجروين ) 32.2نقطة بمعتمديتي ساقية سيدي يوسف ) 12.1راءهم من النساء بأكثر من غير املنخرطين نظ

 نقاط لصالح النساء بمعتمدية القلعة الخصبة. 2.2نقطة(، في حين وصلت الفجوة إلى حدود 

 

سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية  99-01والرجال املشتغلين )لنساء بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 13-1رسم 

 4102املهنية سنة 
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  4102سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية املهنية سنة  99-01املشتغلين ): 19-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 لحسابه الخاص  املجموع

 وله أجراء

 لحسابه الخاص

 بدون أجراء 
 جيرأ

 يعمل لدى األسرة 

 بدون أجر 

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

 3426 1116 2310 %1,9 %3,4 %1,1 %78,2 %75,6 %79,5 %14,1 %16,1 %13,2 %5,8 %4,9 %6,2 الكاف الغربية

 4260 1301 2959 %3,1 %3,6 %2,9 %72,1 %75,8 %70,5 %19,6 %16,9 %20,8 %5,2 %3,7 %5,8 الكاف الشرقية

 3355 725 2630 %5,2 %9,2 %4,1 %66,9 %67,1 %66,9 %23,7 %20,2 %24,6 %4,2 %3,5 %4,4 نبر

 3517 1194 2323 %24,2 %52,0 %10,0 %51,0 %25,6 %64,1 %21,7 %20,4 %22,3 %3,1 %2,0 %3,6 ساقية سيدي يوسف

 2963 856 2107 %7,1 %15,5 %3,7 %64,5 %52,8 %69,2 %24,2 %28,9 %22,3 %4,2 %2,9 %4,8 تاجروين

 1498 238 1260 %6,9 %14,9 %5,4 %63,2 %63,6 %63,1 %27,0 %19,8 %28,4 %2,8 %1,7 %3,1 قلعة سنان

 470 54 416 %5,5 %4,0 %5,7 %63,2 %68,2 %62,6 %26,3 %19,8 %27,1 %5,0 %7,9 %4,6 قلعة الخصبة

 585 135 450 %2,4 %5,8 %1,4 %64,7 %57,4 %66,9 %28,8 %34,1 %27,2 %4,1 %2,6 %4,5 جريصة

 1288 206 1082 %6,2 %12,1 %5,1 %56,8 %54,4 %57,3 %33,4 %30,5 %34,0 %3,5 %3,0 %3,6 القصور 

 2692 441 2251 %2,4 %2,3 %2,5 %66,6 %69,2 %66,1 %22,1 %19,6 %22,6 %8,8 %9,0 %8,8 الدهماني

 2793 560 2233 %8,8 %19,4 %6,1 %60,6 %51,5 %62,9 %23,8 %24,1 %23,8 %6,8 %5,0 %7,2 السرس

 26847 6827 20020 %7,3 %16,1 %4,4 %65,3 %59,2 %67,4 %22,3 %20,9 %22,8 %5,0 %3,8 %5,5 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 يعملون %22.2يعمل أغلب املشتغلين املتمتعين بالتغطية االجتماعية بعقود عمل غير محددة املدة )

 ف. نقطة ببعض معتمديات والية الكا 12(. وقد فاقت الفجوات بين الجنسين الـ%42.1دون عقد )

 

 مدة عقد العملسنة( املنخرطين حسب  99-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 14-1رسم 

 4102سنة 
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 4102 مدة عقد العمل سنةحسب املنخرطين سنة(  99-01املشتغلين ): 20-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

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

 6658 2323 4335 %31,3 %26,5 %33,9 %8,5 %10,4 %7,5 %60,2 %63,2 %58,7 الكاف الغربية

 7378 2548 4830 %34,9 %32,0 %36,4 %7,2 %6,4 %7,6 %57,9 %61,6 %56,0 الكاف الشرقية

 2471 476 1994 %23,9 %14,8 %26,0 %20,8 %19,5 %21,1 %55,4 %65,7 %52,9 نبر

 1573 339 1234 %11,7 %5,2 %13,5 %9,4 %7,3 %10,0 %78,9 %87,5 %76,5 ساقية سيدي يوسف

 3592 706 2886 %20,6 %15,2 %21,9 %15,0 %10,0 %16,2 %64,4 %74,7 %61,9 تاجروين

 1427 226 1201 %26,9 %10,4 %30,0 %16,7 %21,4 %15,8 %56,4 %68,3 %54,2 قلعة سنان

 720 163 557 %23,0 %13,2 %25,9 %19,0 %24,7 %17,3 %58,0 %62,1 %56,8 قلعة الخصبة

 1345 201 1144 %31,6 %21,1 %33,4 %8,8 %7,5 %9,1 %59,6 %71,4 %57,5 جريصة

 1946 361 1584 %24,7 %11,3 %27,8 %16,0 %16,1 %15,9 %59,3 %72,6 %56,3 القصور 

 3211 692 2519 %37,7 %33,0 %39,0 %14,6 %13,8 %14,8 %47,7 %53,2 %46,2 الدهماني

 2694 601 2093 %27,8 %18,4 %30,5 %17,5 %20,0 %16,8 %54,7 %61,5 %52,8 السرس

 33016 8640 24376 %29,0 %24,3 %30,7 %12,2 %11,2 %12,6 %58,7 %64,5 %56,7 الوالية

 2005048 586035 1419013 %30,4 %20,1 %34,6 %15,6 %20,9 %13,4 %54,0 %59,0 %51,9 الوطني

 

ففي حين ترتفع نسب املنخرطات اللواتي يعملن بعقود محددة املدة مقارنة بالرجال )على غرار معتمديتي القلعة 

نقطة على التوالي(، فاقت نسب الرجال املتمتعين  13.2نقطة و 12.2فجوات ناهزت  الخصبة والجريصة من خالل

بالتغطية االجتماعية الذين يعملون دون عقد نسب النساء بنفس طبيعة عقد العمل بكامل معتمديات والية الكاف 

جريصة على التوالي(، نقطة لصالح الرجال بمعتمدية القلعة الخصبة ومعتمدية ال 14.1نقطة و 12.1)ناهزت الفجوة 

 نقاط لصالح النساء(.  2.2باستثناء معتمدية تاجروين )

 

سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد  99-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 15-1رسم 

 4102العمل سنة 
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مدة غير محددة مدة محددة دون عقد
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 4102سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد العمل سنة  99-01املشتغلين ): 21-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

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

 3426 1116 2310 %40,7 %33,3 %44,3 %31,0 %37,8 %27,8 %28,3 %28,9 %27,9 الكاف الغربية

 4260 1301 2959 %42,2 %35,3 %45,2 %27,7 %31,3 %26,1 %30,1 %33,4 %28,7 الكاف الشرقية

 3355 725 2630 %38,9 %32,6 %40,7 %31,9 %34,8 %31,1 %29,2 %32,6 %28,2 نبر

 3517 1194 2323 %20,7 %20,8 %20,7 %22,8 %15,4 %26,6 %56,4 %63,7 %52,7 ساقية سيدي يوسف

 2963 856 2107 %39,8 %46,6 %37,1 %38,6 %31,7 %41,4 %21,6 %21,7 %21,6 تاجروين

 1498 238 1260 %55,1 %47,7 %56,5 %24,7 %33,3 %23,2 %20,1 %19,0 %20,3 قلعة سنان

 470 54 416 %52,9 %35,9 %55,0 %26,6 %40,6 %24,8 %20,5 %23,5 %20,1 قلعة الخصبة

 585 135 450 %73,5 %64,2 %76,3 %15,4 %25,7 %12,2 %11,1 %10,1 %11,5 جريصة

 1288 206 1082 %51,8 %42,5 %53,5 %28,6 %36,3 %27,2 %19,6 %21,2 %19,4 القصور 

 2692 441 2251 %56,1 %47,4 %57,8 %24,2 %31,8 %22,7 %19,7 %20,8 %19,5 الدهماني

 2793 560 2233 %47,8 %47,7 %47,9 %36,0 %34,1 %36,5 %16,1 %18,2 %15,6 السرس

 26847 6827 20020 %42,5 %36,5 %44,5 %29,3 %30,4 %28,9 %28,2 %33,1 %26,5 الوالية

 1037389 284564 752825 %64,7 %54,6 %68,5 %18,3 %26,7 %15,1 %17,0 %18,8 %16,4 الوطني

 

2  

من النساء  %24.2تستغرق أغلب النساء املشتغالت أقل ما يقضيه الرجال، حيث أّن للتنقل إلى مكان العمل، 

من النساء  %32.2من الرجال مقابل  %22.2دق. من جهة أخرى، نجد أّن  12من الرجال يقضون أقل من  %21.4مقابل 

 دقيقة وساعة للوصول ملقرات عملهم.  12يقضون بين 

دق(  12-1نقطة لصالح النساء للمدة ) 41.4حسب املدة الزمنية لتصل إلى عل املستوى املحلي، تباينت الفجوات 

 دق( بنفس املعتمدية. 21-12نقطة لصالح الرجال للمدة ) 12.2بمعتمدية ساقية سيدي يوسف و

 

املدة الزمنية ( حسب سنة فما فوق  09لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 16-1رسم 

 4102سنة املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر العمل 
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دق0-15 دق16-60 من ساعة إلى ساعتين أكثر من ساعتين
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 4102 سنةحسب املدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة فما فوق(  09)املشتغلين : 22-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 أكثر من ساعتين ساعة إلى ساعتين من دق 61-06 دق1-09

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

 10920 3605 7314 %0,6 %0,3 %0,7 %1,5 %0,6 %1,9 %37,4 %32,1 %40,0 %60,6 %66,9 %57,5 الكاف الغربية

 12968 4146 8822 %0,6 %0,3 %0,8 %2,1 %1,3 %2,6 %36,4 %32,4 %38,3 %60,8 %66,0 %58,4 الكاف الشرقية

 6846 1339 5507 %0,3 %0,4 %0,3 %2,4 %2,5 %2,3 %51,0 %47,5 %51,8 %46,3 %49,6 %45,5 نبر

 6166 1808 4358 %0,6 %0,3 %0,8 %2,6 %0,6 %3,4 %49,1 %36,5 %54,4 %47,7 %62,7 %41,5 ساقية سيدي يوسف

 7456 1719 5737 %0,5 %0,7 %0,5 %1,6 %0,7 %1,9 %46,4 %35,2 %49,7 %51,4 %63,4 %47,9 تاجروين

 3333 511 2822 %0,9 %0,6 %0,9 %2,6 %2,4 %2,6 %39,1 %29,3 %40,9 %57,4 %67,7 %55,5 قلعة سنان

 1326 236 1090 %0,4 %0,4 %0,4 %2,7 %2,6 %2,7 %34,0 %22,8 %36,4 %63,0 %74,1 %60,6 قلعة الخصبة

 2079 357 1722 %0,9 %1,7 %0,8 %1,1 %0,5 %1,2 %39,9 %35,3 %40,8 %58,1 %62,4 %57,2 جريصة

 3837 635 3202 %0,9 %0,9 %0,9 %2,0 %0,6 %2,2 %45,1 %38,6 %46,4 %52,0 %59,9 %50,4 القصور 

 6856 1237 5619 %0,8 %0,8 %0,8 %1,5 %1,1 %1,6 %47,1 %43,0 %48,0 %50,6 %55,1 %49,6 الدهماني

 6392 1329 5063 %1,2 %0,8 %1,3 %2,7 %1,5 %3,0 %50,2 %43,1 %52,0 %46,0 %54,6 %43,7 السرس

 68179 16924 51255 %0,7 %0,5 %0,7 %2,0 %1,1 %2,3 %43,3 %35,9 %45,7 %54,0 %62,4 %51,2 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

 

من  %2.3من النساء املشتغالت سائل النقل العمومي للذهاب إلى العمل، مقابل  %2.2من جهة أخرى، تستعمل 

املشتغلين الرجال، دون اعتبار الذين يتنقلون على األقدام. في حين أن امتطاء سيارة خاصة للتنقل إلى العمل يسجل فارقا 

على التوالي. ويبقى التباين بين املعتمديات رهينة  11.3%و %13.4نقاط بين الرجال والنساء من خالل بلوغ نسب  1.2ة بقراب

 الخاصية الحضرية للمعتمدية ومساحتها.

 

( حسب وسيلة النقل األساسية فما فوق  سنة 09لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 17-1رسم 

 4102املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة 
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24 صادي ومكانتها في القوة العاملةاملحور الثالث: مشاركة املرأة في النشاط االقت
 

 

4112  

 
 

 4102 سنةحسب وسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة فما فوق(  09)املشتغلين : 23-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

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

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

 %21,7 %29,1 %18,0 %5,2 %5,4 %5,2 %2,3 %0,3 %3,3 %46,9 %45,4 %47,7 الكاف الغربية

 %14,1 %19,0 %11,8 %3,9 %4,0 %3,9 %1,7 %0,4 %2,2 %56,9 %55,9 %57,3 الكاف الشرقية

 %9,4 %9,3 %9,5 %16,5 %15,9 %16,7 %2,0 %1,1 %2,3 %61,0 %59,4 %61,4 نبر

 %5,6 %3,9 %6,2 %1,7 %1,5 %1,8 %1,8 %0,3 %2,5 %74,7 %80,7 %72,2 ساقية سيدي يوسف

 %7,9 %7,8 %7,9 %6,6 %4,7 %7,2 %7,4 %2,5 %8,9 %60,4 %71,3 %57,2 تاجروين

 %7,2 %7,2 %7,2 %4,4 %6,1 %4,1 %12,5 %1,0 %14,6 %60,1 %73,6 %57,7 قلعة سنان

 %4,0 %5,3 %3,8 %4,7 %9,2 %3,7 %9,4 %0,4 %11,3 %67,2 %69,7 %66,7 قلعة الخصبة

 %12,3 %18,4 %11,0 %6,8 %5,2 %7,1 %8,6 %0,3 %10,4 %56,7 %62,8 %55,5 جريصة

 %10,7 %11,5 %10,6 %4,7 %8,3 %4,0 %6,7 %1,1 %7,8 %60,0 %62,1 %59,6 القصور 

 %6,9 %8,8 %6,5 %5,9 %6,4 %5,8 %6,2 %1,3 %7,3 %67,7 %71,9 %66,7 الدهماني

 %10,0 %9,7 %10,1 %6,4 %4,9 %6,7 %7,2 %2,7 %8,4 %60,0 %68,7 %57,8 السرس

 %11,5 %15,3 %10,3 %6,1 %5,6 %6,3 %4,6 %0,9 %5,8 %59,6 %61,5 %59,0 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

 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 ليس هناك تنقل بتاتا وسيلة نقل أخرى  سيارة خاصة

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

بيةالكاف الغر   22,2% 16,5% 20,3% 1,0% 0,2% 0,7% 2,7% 3,1% 2,8% 7314 3605 10920 

 12968 4146 8822 %3,9 %3,4 %4,1 %1,0 %0,3 %1,3 %18,6 %17,0 %19,3 الكاف الشرقية

 6845 1339 5506 %4,6 %5,4 %4,5 %3,3 %3,4 %3,2 %3,1 %5,6 %2,6 نبر

 6166 1808 4358 %6,1 %9,0 %4,8 %1,8 %0,6 %2,3 %8,3 %4,0 %10,1 ساقية سيدي يوسف

 7456 1719 5737 %3,0 %5,5 %2,3 %1,8 %0,5 %2,1 %12,8 %7,6 %14,4 تاجروين

 3333 511 2822 %5,7 %5,2 %5,8 %0,6 %0,0 %0,7 %9,6 %7,0 %10,1 قلعة سنان

 1326 236 1090 %3,2 %5,8 %2,7 %0,9 %0,0 %1,1 %10,5 %9,7 %10,7 قلعة الخصبة

 2079 357 1722 %2,8 %3,9 %2,6 %1,7 %0,6 %1,9 %11,1 %8,8 %11,6 جريصة

 3837 635 3202 %6,0 %10,3 %5,1 %2,7 %1,0 %3,0 %9,2 %5,7 %9,8 القصور 

 6856 1237 5619 %2,1 %2,7 %2,0 %1,1 %0,1 %1,3 %10,1 %8,9 %10,3 الدهماني

 6392 1329 5063 %4,7 %5,3 %4,5 %1,5 %1,2 %1,6 %10,1 %7,4 %10,9 السرس

 68178 16924 51254 %3,9 %4,7 %3,7 %1,5 %0,7 %1,8 %12,8 %11,3 %13,2 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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1 

11 

ُيبرز التوزيع الجغرافي للسكان عن أقرب مستشفى محلي بمعتمديات والية الكاف تباين فرص التمتع بخدمات 

من سكان معتمدية الكاف على مسافة ال تتجاوز  %21.1هذه املؤسسات نظرا لطول املسافة الفاصلة. ففي حين يتمركز 

كلم )على  2من سكان بعض املعتمديات األخرى تفوق هذه املسافة الـ %21ثر من كلم( عن أقرب مستشفى محلي، أك 4)

((. وبالنسبة للفوارق بين الجنسين، يتوزع النساء والرجال %22.1( ومعتمدية الجريصة )%22.4غرار معتمدية نبر )

ي نسب وز الفجوات فجغرافيا بصفة شبه متساوية عن أقرب مستشفى محلي في كافة معتمديات والية الكاف ولم تتجا

 نقطة على أقص ى تقدير.  4.2توزيعهم عبر مختلف املسافات 

 

ي الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محللنساء والرجال حسب املسافة بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 1-2رسم 

 4102سنة 

 

  4102 سنةالسكان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي : 1-2جدول 

 
  املجموع كلم أو أكثر 6 كلم 9-1 كلم1-4

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

 33418 16715 16703 %5,9 %5,8 %6,0 %25,1 %25,4 %24,8 %69,0 %68,8 %69,3 الكاف الغربية

 40288 20414 19874 %19,8 %19,7 %19,9 %11,6 %11,3 %11,9 %68,6 %69,1 %68,2 الكاف الشرقية

 25897 13078 12819 %74,2 %73,7 %74,6 %6,1 %6,1 %6,0 %19,8 %20,1 %19,4 نبر

 17500 8930 8570 %54,9 %53,7 %56,1 %5,7 %5,7 %5,7 %39,4 %40,6 %38,2 ساقية سيدي يوسف

 27592 13956 13636 %39,2 %38,6 %39,9 %10,3 %10,4 %10,3 %50,4 %51,1 %49,8 تاجروين

 15621 7865 7756 %40,5 %40,3 %40,7 %3,8 %4,0 %3,6 %55,6 %55,6 %55,7 قلعة سنان

 6652 3448 3204 %27,3 %27,1 %27,5 %21,3 %21,6 %21,0 %51,4 %51,3 %51,5 قلعة الخصبة

 9807 4990 4817 %84,0 %84,2 %83,9 %5,8 %5,6 %5,9 %10,2 %10,2 %10,2 جريصة

 15215 7474 7741 %57,5 %57,1 %57,8 %5,1 %4,8 %5,4 %37,4 %38,1 %36,8 القصور 

 27907 13890 14017 %40,8 %40,1 %41,4 %8,3 %8,2 %8,4 %50,9 %51,6 %50,2 الدهماني

 23259 11786 11473 %35,4 %34,9 %36,0 %13,5 %13,5 %13,5 %51,0 %51,5 %50,5 السرس

 243156 122546 120610 %38,8 %38,4 %39,2 %11,2 %11,2 %11,2 %50,0 %50,4 %49,6 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 والية  %32.2ر عن أقرب مستشفى محلي، مثلت حوالي كلم أو أكث 2بالنسبة للفئات املتواجدة على مسافة 

الكاف دون وجود فوارق تذكر بين الجنسين. في املقابل، ورغم تفاوت حجم هذه الفئة حسب املعتمديات بشكل كبير، لم 

الرجال نقاط أمام تباين الفرق بين  4.2تتعدى الفجوات في التوزيع النسبي لهذه الفئات حسب الشريحة العمرية حدود الـ

 والنساء بمختلف املعتمديات.

 

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  6السكان الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي ): نسبة 2-2جدول 

4102  

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 99-09 سنة 1-02

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

 %5,9 %5,8 %6,0 %7,2 %7,3 %7,1 %5,7 %5,7 %5,7 %5,7 %5,3 %6,1 الكاف الغربية

 %19,8 %19,7 %19,9 %20,9 %21,4 %20,4 %19,5 %19,2 %19,8 %20,1 %20,0 %20,2 الكاف الشرقية

 %74,2 %73,7 %74,6 %76,5 %75,2 %77,8 %73,7 %73,5 %74,1 %73,5 %73,4 %73,7 نبر

 %54,9 %53,7 %56,1 %59,1 %58,4 %59,8 %54,1 %52,7 %55,6 %53,9 %53,0 %54,9 ساقية سيدي يوسف

 %39,2 %38,6 %39,9 %45,4 %44,4 %46,6 %37,7 %37,2 %38,2 %38,9 %37,9 %39,9 تاجروين

 %40,5 %40,3 %40,7 %42,5 %42,4 %42,7 %40,3 %39,6 %40,9 %39,7 %40,7 %38,8 قلعة سنان

 %27,3 %27,1 %27,5 %28,6 %28,1 %29,2 %26,9 %26,9 %26,9 %27,5 %27,1 %27,9 قلعة الخصبة

 %84,0 %84,2 %83,9 %83,7 %84,1 %83,3 %83,9 %83,8 %84,0 %84,6 %85,5 %83,8 جريصة

 %57,5 %57,1 %57,8 %61,9 %61,3 %62,5 %56,7 %55,9 %57,4 %56,6 %57,2 %56,0 القصور 

 %40,8 %40,1 %41,4 %40,9 %40,5 %41,4 %39,3 %38,5 %40,1 %44,8 %44,5 %45,1 الدهماني

 %35,4 %34,9 %36,0 %40,8 %40,3 %41,4 %34,3 %33,9 %34,6 %35,0 %33,7 %36,2 السرس

 %38,8 %38,4 %39,2 %43,3 %43,0 %43,6 %37,6 %37,2 %38,1 %39,0 %38,6 %39,3 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

 

14 

يرتفع مؤشر تكافؤ فرص التمتع بخدمات املستوصفات أو املراكز الصحية مقارنة باملستشفيات املحلية نظرا 

كلم( عن  4من سكان والية الكاف هم على مسافة ال تتجاوز ) %22.1ألعدادها وتمركزها الجغرافي. حيث نجد أّن حوالي 
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من سكان مختلف معتمديات الوالية باستثناء معتمدية نبر  %21كز صحي، وتتجاو هذه النسبة أقرب مستوصف أو مر 

 . %23.2أين بلغت النسبة 

من جهة أخرى، تتكافؤ نسبيا فرص الوصول ألقرب مستوصف أو مركز صحي بين الجنسين من خالل تقارب 

نقطة بكامل معتمديات  1.2والرجال حسب املسافات  التوزيع الجغرافي لكليهما، إذ لم تتجاوز الفجوات في توزيع النساء

 والية الكاف.

 

لنساء والرجال حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستوصف أو بين 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 

 
  املجموع كلم أو أكثر 6 كلم 9-1 كلم1-4

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

 33418 16715 16703 %3,0 %3,0 %3,0 %11,3 %11,0 %11,5 %85,7 %86,0 %85,5 الكاف الغربية

 40288 20414 19874 %15,1 %15,0 %15,1 %9,7 %9,5 %10,0 %75,2 %75,4 %75,0 الكاف الشرقية

 25897 13078 12819 %36,2 %35,8 %36,6 %20,2 %19,7 %20,6 %43,7 %44,5 %42,8 نبر

 17500 8930 8570 %23,9 %23,3 %24,6 %23,9 %23,8 %24,0 %52,1 %52,8 %51,4 ساقية سيدي يوسف

 27592 13956 13636 %15,0 %14,7 %15,4 %16,5 %16,2 %16,8 %68,5 %69,1 %67,8 تاجروين

 15621 7865 7756 %15,0 %14,5 %15,5 %12,5 %12,5 %12,5 %72,5 %73,0 %72,0 قلعة سنان

 6652 3448 3204 %15,8 %15,6 %16,1 %20,4 %20,8 %20,0 %63,7 %63,6 %63,9 قلعة الخصبة

ةجريص  70,9% 72,5% 71,7% 12,8% 12,6% 12,7% 16,3% 14,9% 15,6% 4817 4990 9807 

 15215 7474 7741 %26,1 %25,7 %26,4 %18,6 %18,2 %18,9 %55,4 %56,1 %54,6 القصور 

 27907 13890 14017 %18,7 %18,4 %19,1 %18,2 %17,8 %18,6 %63,1 %63,8 %62,4 الدهماني

 23259 11786 11473 %26,1 %25,7 %26,5 %14,5 %14,3 %14,6 %59,4 %60,0 %58,8 السرس

 243156 122546 120610 %18,5 %18,2 %18,8 %15,4 %15,2 %15,6 %66,1 %66,6 %65,6 الوالية

 10982364 5510167 5472197 %9,4 %9,4 %9,4 %14,9 %14,9 %14,9 %75,7 %75,7 %75,7 الوطني

 

سكاني، خاصة باألوساط الريفية، في تقلص حظوظ بعض املعتمديات في في املقابل، تسبب تشتت التوزيع ال

 %42.1كلم، على غرار معتمدية القصور ) 2إلتحاق سكانها باملستوصفات واملراكز الصحية لتواجدهم على مسافة تتجاوز 

وات بين من السكان(. وقد شملت الفج %32.4من السكان( ومعتمدية نبر ) %42.1من السكان( ومعتمدية السرس )

نقطة لفائدة الرجال( ومعتمدية قلعة سنان  4.4الجنسين في هذا الخصوص، خاصة فئة املسنين بكل من معتمدية نبر )

 نقطة لفائدة الرجال(. 4.2نقطة لفائدة الرجال( ومعتمدية القلعة الخصبة ) 4.2)
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ز صحي مستوصف أو مركالذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب والرجال نسب النساء  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  يةعمر ال

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 99-09 سنة 1-02

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

 %3,0 %3,0 %3,0 %4,1 %4,2 %4,0 %2,8 %2,8 %2,8 %3,0 %2,9 %3,1 الكاف الغربية

 %15,1 %15,0 %15,1 %15,4 %15,7 %15,1 %14,8 %14,7 %15,0 %15,5 %15,6 %15,5 الكاف الشرقية

 %36,2 %35,8 %36,6 %38,5 %37,4 %39,6 %35,5 %35,2 %35,8 %36,3 %36,2 %36,4 نبر

 %23,9 %23,3 %24,6 %26,5 %26,1 %26,9 %23,9 %22,9 %25,0 %22,1 %22,5 %21,8 ساقية سيدي يوسف

 %15,0 %14,7 %15,4 %17,1 %17,1 %17,2 %14,6 %14,3 %14,8 %14,8 %13,8 %15,7 تاجروين

 %15,0 %14,5 %15,5 %16,3 %15,2 %17,6 %14,5 %13,9 %15,1 %15,4 %15,6 %15,2 قلعة سنان

 %15,8 %15,6 %16,1 %17,5 %16,3 %19,0 %15,3 %15,3 %15,3 %16,1 %15,9 %16,4 قلعة الخصبة

 %15,6 %14,9 %16,3 %15,9 %15,6 %16,2 %15,6 %14,6 %16,6 %15,5 %15,4 %15,5 جريصة

 %26,1 %25,7 %26,4 %26,6 %26,3 %26,9 %25,8 %25,0 %26,5 %26,5 %27,1 %26,0 القصور 

 %18,7 %18,4 %19,1 %17,7 %17,6 %17,9 %18,4 %17,9 %18,8 %20,4 %20,3 %20,5 الدهماني

 %26,1 %25,7 %26,5 %30,3 %30,0 %30,7 %25,0 %24,7 %25,3 %26,3 %25,1 %27,3 السرس

 %18,5 %18,2 %18,8 %20,4 %20,1 %20,7 %17,9 %17,6 %18,2 %18,8 %18,6 %19,0 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 أهداف 3هدف )في إطار متابعة "ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"، ال

( املتمثلة في "تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر 2-3التنمية املستدامة، وتحديدا الغاية )

املالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات 

على املستوى  %21.3، مقابل %22.1وامليسورة التكلفة"، بلغت نسبة التغطية الصحية بوالية الكاف الجّيدة والفعالة 

على أقص ى تقدير.  %22.1و %23.3الوطني. ولم يتم رصد فوارق كبيرة بين مختلف املعتمديات حيث انحصرت النسب بين 

ى رات اقتصادية واجتماعية، حيث تصل إللعدة اعتبالكن، ترتفع التغطية الصحية خاصة في صفوف الفتيات/النساء 

في صفوف الفتيان/الرجال على املستوى الجهوي. وترتفع الفجوة بين الجنسين على املستوى  %23.2مقابل  %21.1حدود 

 نقطة لفائدة الفتيات/النساء )بمعتمديتي الجريصة والقلعة الخصبة(. 2.3املحلي لتناهز 
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  4102سنة بين النساء والرجال فجوات النوع االجتماعي في نسب التغطية الصحية : 1-2خارطة 

 

 

سنة( والتقدم املحرز بالفئة العمرية  12-1وأمام تقارب نسب التغطية الصحية بين الجنسين في صفوف األطفال )

غطية الصحية في صفوف النساء نقطة بمعتمدية القلعة الخصبة(، تتراجع نسب الت 14.2سنة( لفائدة النساء ) 12-22)

سنة فما فوق( بكامل معتمديات والية الكاف على غرار املشهد  21سنة فما فوق( مقارنة بالرجال املسنين ) 21املسنات )

نقطة لفائدة الرجال( مقابل تقلصها  4.2الوطني، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين ذروتها بمعتمدية الكاف الغربية )

 نقطة(.    1.1دي يوسف )بمعتمدية ساقية سي
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 4102نسب التغطية الصحية بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-2رسم 

 

 11 4102التغطية الصحية حسب الفئة العمرية سنة : نسب 5-2جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 99-09 سنة 1-02

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

 %87,3 %90,2 %84,4 %91,9 %90,7 %93,1 %84,1 %88,7 %79,4 %94,5 %94,6 %94,3 الكاف الغربية

 %86,9 %89,9 %83,9 %91,2 %90,7 %91,7 %84,0 %88,6 %79,3 %93,1 %93,4 %92,9 الكاف الشرقية

 %85,6 %88,5 %82,7 %89,9 %88,9 %91,0 %81,7 %86,5 %76,7 %93,5 %94,1 %92,9 نبر

 %89,1 %92,5 %85,5 %92,1 %92,1 %92,1 %86,2 %91,7 %80,5 %94,8 %95,1 %94,5 ساقية سيدي يوسف

 %87,7 %91,1 %84,2 %93,1 %92,8 %93,5 %84,3 %89,7 %78,7 %93,7 %94,2 %93,2 تاجروين

 %85,0 %88,0 %81,9 %90,5 %89,8 %91,2 %81,3 %86,2 %76,4 %90,9 %91,6 %90,3 قلعة سنان

 %83,3 %86,8 %79,5 %92,2 %91,3 %93,3 %78,8 %85,0 %72,1 %89,9 %88,4 %91,5 قلعة الخصبة

 %88,1 %91,6 %84,3 %94,4 %94,4 %94,3 %84,2 %89,8 %78,6 %94,4 %94,7 %94,1 جريصة

قصور ال  92,9% 93,8% 93,3% 78,3% 88,5% 83,3% 90,0% 90,4% 90,2% 83,7% 90,0% 86,8% 

 %87,0 %89,9 %84,1 %91,6 %90,6 %92,7 %84,0 %88,6 %79,5 %92,0 %92,9 %91,3 الدهماني

 %87,9 %90,5 %85,2 %91,5 %91,3 %91,8 %85,0 %89,2 %80,6 %93,3 %93,6 %93,0 السرس

 %87,0 %90,0 %83,9 %91,6 %91,1 %92,2 %83,7 %88,6 %78,7 %93,3 %93,6 %92,9 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

 

وبينت املعطيات الجهوية أنه وفي حين يرتفع توزيع الرجال املتمتعين بالتغطية الصحية عن طريق الصناديق 

من مجموع النساء(، نجد أّن أغلب النساء  %12.2مقارنة بالنساء )من مجموع الرجال(  %32.3ي ينتمون لها )االجتماعية الت

نقطة فارق عن الرجال، وهو النوع  42.2من مجموع النساء(، أي بحوالي  %22.1يتمتعن بالتغطية الصحية كأولي حق )

سبي للنساء ما هو عليه لدى الرجال.  ويتكرر هذا املشهد الوحيد من أنواع التغطية الصحية الذي يفوق فيه التوزيع الن

نقطة، على غرار معتمدية ساقية  31بكامل معتمديات والية الكاف، حيث تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال الـ

 اء. نسنقطة( بالنسبة للتغطية الصحية كأولي حق وذلك لفائدة ال 32.2نقطة( ومعتمدية الجريصة ) 32.4سيدي يوسف )

 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-2-3مؤشر ) 11 
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 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 

 

عن طريق الصناديق 

 االجتماعية
 تر عالج مجانيدف كأولي الحق

دفتر عالج بالتعريفة 

 املنخفضة

ال ينتفع بالتغطية 

 الصحية
 املجموع أخرى 
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 33418 16715 16703 %1,1 %0,9 %1,2 %12,7 %9,8 %15,6 %10,7 %7,9 %13,4 %5,3 %6,0 %4,6 %35,9 %51,3 %20,5 %34,4 %24,0 %44,7 الكاف الغربية

 40288 20414 19874 %1,1 %0,9 %1,3 %13,1 %10,1 %16,1 %10,9 %6,9 %15,1 %5,0 %5,4 %4,6 %36,3 %51,5 %20,7 %33,7 %25,2 %42,3 الكاف الشرقية

 25897 13078 12819 %0,8 %0,6 %1,0 %14,4 %11,5 %17,3 %15,2 %8,0 %22,5 %8,0 %8,1 %7,8 %41,3 %58,8 %23,4 %20,4 %13,0 %28,0 نبر

 17500 8930 8570 %0,9 %0,9 %0,9 %10,9 %7,5 %14,5 %15,8 %6,6 %25,4 %8,7 %9,2 %8,1 %47,5 %66,7 %27,5 %16,2 %9,1 %23,6 ساقية سيدي يوسف

 27592 13956 13636 %1,4 %1,2 %1,7 %12,3 %8,9 %15,8 %9,5 %4,4 %14,7 %7,1 %7,5 %6,8 %43,8 %62,5 %24,6 %25,9 %15,6 %36,5 تاجروين

 15621 7865 7756 %2,3 %1,7 %2,9 %15,0 %12,0 %18,1 %11,2 %5,4 %16,9 %7,9 %7,8 %8,0 %43,6 %61,7 %25,3 %20,0 %11,3 %28,8 قلعة سنان

 6652 3448 3204 %0,7 %0,7 %0,7 %16,7 %13,2 %20,5 %7,9 %5,3 %10,7 %11,7 %10,4 %13,0 %34,8 %50,3 %18,2 %28,2 %20,1 %36,9 قلعة الخصبة

 9807 4990 4817 %1,2 %0,8 %1,6 %11,9 %8,4 %15,7 %5,1 %2,6 %7,6 %5,4 %5,7 %5,0 %41,5 %60,5 %21,9 %34,9 %22,0 %48,2 جريصة

 15215 7474 7741 %0,4 %0,4 %0,3 %13,2 %10,0 %16,3 %13,9 %10,2 %17,4 %9,3 %9,9 %8,7 %38,1 %53,6 %23,2 %25,1 %15,9 %34,0 القصور 

 27907 13890 14017 %1,8 %1,6 %2,1 %13,0 %10,1 %15,9 %16,8 %12,2 %21,3 %7,1 %7,6 %6,6 %37,3 %51,7 %23,1 %23,9 %16,8 %31,0 الدهماني

 23259 11786 11473 %0,7 %0,7 %0,8 %12,1 %9,5 %14,8 %24,3 %21,8 %26,8 %11,0 %12,5 %9,4 %31,0 %43,3 %18,4 %20,9 %12,3 %29,8 السرس

 243156 122546 120610 %1,1 %1,0 %1,3 %13,0 %10,0 %16,1 %13,4 %8,8 %18,0 %7,3 %7,8 %6,8 %38,8 %55,0 %22,4 %26,4 %17,6 %35,3 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 

ألف  11حوالي  4112-4112بلغ عدد الوافدين على معتمديات والية الكاف من باقي الواليات خالل الخماسية 

امرأة وذلك الرتفاع عدد النساء التي  2222منهم من النساء من خالل  %24.2ألف نسمة،  4.4وافد، بمعدل سنوي يقدر بـ

تتبع الرجال إما عن طريق املصاحبة باعتباره رئيسا لألسرة عند انتقاله إلى معتمدية أخرى من أجل العمل، وإما عن طريق 

 12.2مقر سكنى الزوج. كما بلغ عدد املغادرين معتمديات والية الكاف خالل نفس الخماسية حوالي  الزواج واالنتقال إلى

 .امرأة 2241منهم من النساء من خالل  %23.2ألف نسمة،  3.2ألف وافد، بمعدل سنوي يقدر بـ

جيل خالل تس ولإلشارة، فقد عرفت معتمدية الكاف الغربية مغادرة عدد كبير من السكان من كلى الجنسين من

 رجل.    4241إمرأة و 3142صافي هجرة داخلي سلبي يقدر بـ
 

 4102-4119خالل صافي الهجرة الداخلية : 1-9رسم 

 

 4102-4119خالل جرة الداخلية بين املعتمديات اله: 1-9جدول 

 
 صافي الهجرة املغادرون الوافدون 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء الرج

 5545- 3024- 2521- 8612 4556 4056 3067 1532 1535 الكاف الغربية

 211 12 199 2388 1273 1115 2599 1285 1314 الكاف الشرقية

 290- 131- 159- 846 471 375 556 340 216 نبر

 297- 122- 175- 782 389 393 485 267 218 ساقية سيدي يوسف

 271- 205- 66- 1370 783 587 1099 578 521 تاجروين

 86- 39- 47- 636 323 313 550 284 266 قلعة سنان

 13- 10- 3- 284 171 113 271 161 110 قلعة الخصبة

 168- 79- 89- 539 287 252 371 208 163 جريصة

 114- 64- 50- 601 332 269 487 268 219 القصور 

يالدهمان  356 444 800 614 715 1329 -258 -271 -529 

 402- 213- 189- 1105 620 485 703 407 296 السرس

 7504- 4146- 3358- 18492 9920 8572 10988 5774 5214 الوالية

 0 0 0 688277 356111 332166 688277 356111 332166 الوطني
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بالنسبة للنساء. في  %12.1، مقابل %34.2يات بنسبة ويبقى العمل السبب الرئيس ي لهجرة الرجال بين املعتمد

وذلك  %31.2، فالزواج بنسبة %32.2املقابل، مثل مصاحبة العائلة السبب الرئيس ي لهجرة النساء بين املعتمديات بنسبة 

 في استمرارية نوعا ما للعادات التي تفرض تنقل املرأة عند زواجها من مقر سكناها إلى مقر سكنى الزوج.

 

 4102-4119خالل الداخلية  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة توزيع : 2-9ل جدو 

 
 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

 %2,9 %3,1 %2,7 %8,7 %8,7 %8,8 %25,1 %30,9 %18,7 %25,3 %29,8 %20,1 %11,6 %9,5 %13,8 %26,4 %17,9 %35,9 الكاف الغربية

 %3,4 %3,3 %3,4 %5,3 %4,9 %5,7 %35,3 %42,3 %27,4 %25,2 %30,2 %19,4 %16,1 %9,6 %23,5 %14,8 %9,7 %20,6 الكاف الشرقية

 %3,0 %2,8 %3,2 %5,4 %4,2 %6,9 %28,1 %33,1 %21,9 %30,7 %36,5 %23,5 %11,8 %8,3 %16,3 %20,9 %15,1 %28,3 نبر

 %1,0 %1,0 %1,0 %4,2 %3,9 %4,6 %30,9 %38,6 %23,4 %21,7 %26,5 %17,0 %10,1 %8,2 %12,0 %32,0 %21,9 %42,0 ساقية سيدي يوسف

 %2,0 %2,2 %1,7 %7,1 %6,4 %8,0 %31,8 %35,5 %26,7 %26,2 %32,4 %17,9 %10,7 %6,8 %16,0 %22,3 %16,7 %29,6 تاجروين

 %3,6 %2,2 %5,1 %4,9 %4,6 %5,1 %29,9 %35,6 %24,0 %27,4 %34,4 %20,1 %11,0 %10,2 %11,8 %23,3 %13,0 %33,9 قلعة سنان

 %2,1 %2,3 %1,8 %6,7 %5,8 %8,0 %33,5 %37,4 %27,4 %26,4 %28,7 %23,0 %13,0 %9,9 %17,7 %18,3 %15,8 %22,1 قلعة الخصبة

 %3,0 %1,4 %4,8 %5,4 %7,0 %3,6 %31,7 %36,6 %26,2 %23,9 %27,9 %19,4 %11,9 %9,4 %14,7 %24,1 %17,8 %31,3 جريصة

 %3,3 %3,0 %3,7 %3,7 %3,0 %4,5 %28,5 %32,2 %23,8 %26,3 %35,2 %15,2 %17,8 %13,3 %23,4 %20,5 %13,3 %29,4 القصور 

 %2,0 %1,5 %2,4 %3,2 %2,7 %3,7 %32,3 %37,6 %26,1 %27,7 %34,7 %19,5 %11,7 %9,2 %14,5 %23,3 %14,3 %33,7 الدهماني

 %2,9 %3,1 %2,7 %5,5 %4,8 %6,4 %31,2 %35,3 %26,0 %24,4 %30,3 %16,9 %11,0 %9,2 %13,4 %24,9 %17,3 %34,6 السرس

 %2,8 %2,8 %2,8 %6,8 %6,5 %7,1 %28,8 %34,4 %22,4 %25,6 %30,9 %19,5 %12,2 %9,3 %15,6 %23,8 %16,1 %32,6 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  

( ارتفاعا في عدد الرجال الوافدين من الخارج مقارنة بعدد النساء ناهز 4112-4112سجلت الخماسية األخيرة )

ما مثل عدد املغادرين الرجال إلى الخارج خالل كامرأة.  422رجال و 422فردا، حيث تدفق على الوالية قرابة  211الفارق 

 مرات عدد املغادرات. 3.2نفس الخماسية قرابة 

 

 4102-4119صافي الهجرة الخارجية خالل : 2-9رسم 
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 4102-4119خالل الهجرة الخارجية : 3-9جدول 

 
ن إلى الخارجاملغادرو  الوافدون من الخارج  صافي الهجرة 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 66- 9 75- 179 48 131 113 57 56 الكاف الغربية

 55- 2- 53- 150 47 103 95 45 50 الكاف الشرقية

 49- 8- 41- 63 16 47 14 8 6 نبر

 50- 0 50- 71 11 60 21 11 10 ساقية سيدي يوسف

ينتاجرو   50 22 72 136 32 168 -86 -10 -96 

 32- 12 44- 94 26 68 62 38 24 قلعة سنان

 15- 1 16- 41 12 29 26 13 13 قلعة الخصبة

 64- 14- 50- 95 28 67 31 14 17 جريصة

 31- 7- 24- 42 12 30 11 5 6 القصور 

 100- 15- 85- 139 36 103 39 21 18 الدهماني

 61- 2- 59- 87 14 73 26 12 14 السرس

 619- 36- 583- 1129 282 847 510 246 264 الوالية

 22281- 7956 30237- 65924 10972 54952 43643 18928 24715 الوطني

 

ومن خالل دراسة أسباب الهجرة للخارج، نالحظ أن العمل والزواج هما السببان الرئيسيان ملغادرة املرأة بوالية 

 %2.2و %22.2ى التوالي، في حين بلغت هذه النسب لهذه األسباب في صفوف الرجال عل %22.2و %33.2الكاف من خالل 

 من مجموع الرجال املهاجرين.

 

 (%) 4102-4119الخارجية خالل  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة : توزيع 4-9جدول 

 
 العمل

ن اقتناء مسكن وتحسي

 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

 %2,2 %0,0 %3,1 %16,9 %12,5 %18,5 %1,7 %4,2 %0,8 %26,4 %54,2 %16,2 %0,6 %0,0 %0,8 %52,2 %29,2 %60,8 الكاف الغربية

 %0,7 %0,0 %1,0 %24,7 %17,0 %28,2 %0,7 %0,0 %1,0 %18,7 %38,3 %9,7 %0,0 %0,0 %0,0 %55,3 %44,7 %60,2 الكاف الشرقية

 %0,0 %0,0 %0,0 %11,1 %0,0 %14,9 %0,0 %0,0 %0,0 %20,6 %43,8 %12,8 %0,0 %0,0 %0,0 %68,3 %56,3 %72,3 نبر

 %0,0 %0,0 %0,0 %16,9 %9,1 %18,3 %0,0 %0,0 %0,0 %5,6 %27,3 %1,7 %0,0 %0,0 %0,0 %77,5 %63,6 %80,0 ساقية سيدي يوسف

 %1,8 %0,0 %2,2 %13,7 %18,8 %12,5 %1,2 %6,3 %0,0 %14,3 %46,9 %6,6 %0,6 %0,0 %0,7 %68,5 %28,1 %77,9 تاجروين

 %4,3 %11,5 %1,5 %6,4 %11,5 %4,4 %3,2 %7,7 %1,5 %24,5 %61,5 %10,3 %0,0 %0,0 %0,0 %61,7 %7,7 %82,4 قلعة سنان

 %7,3 %0,0 %10,3 %9,8 %8,3 %10,3 %2,4 %8,3 %0,0 %31,7 %50,0 %24,1 %0,0 %0,0 %0,0 %48,8 %33,3 %55,2 قلعة الخصبة

 %2,1 %7,1 %0,0 %7,4 %7,1 %7,6 %1,1 %3,6 %0,0 %24,5 %64,3 %7,6 %1,1 %0,0 %1,5 %63,8 %17,9 %83,3 جريصة

 %0,0 %0,0 %0,0 %9,5 %25,0 %3,3 %0,0 %0,0 %0,0 %7,1 %16,7 %3,3 %0,0 %0,0 %0,0 %83,3 %58,3 %93,3 القصور 

 %2,2 %5,6 %1,0 %16,7 %30,6 %11,8 %0,7 %2,8 %0,0 %10,1 %30,6 %2,9 %0,7 %2,8 %0,0 %69,6 %27,8 %84,3 الدهماني

 %2,3 %14,3 %0,0 %3,4 %7,1 %2,7 %0,0 %0,0 %0,0 %6,9 %28,6 %2,7 %0,0 %0,0 %0,0 %87,4 %50,0 %94,5 السرس

 %2,0 %3,2 %1,5 %13,9 %14,9 %13,5 %1,1 %3,2 %0,4 %17,6 %44,7 %8,5 %0,4 %0,4 %0,4 %65,2 %33,7 %75,7 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 عدد األشخاص ذوي الصعوبات بوالية الكاف 4112حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

وقد استأثرت معتمدية الكاف الغربية ومعتمدية الدهماني  منهم من الفتيات/النساء.  %24.3ألف شخصا،  2.2حوالي 

منهم بكل من معتمدية الجريصة  %2.2و %3.2على التوالي من مجموع ذوي الصعوبات، في حين تمركزت  %12.1و %12.3بـ

 ومعتمدية القصور.

بمعتمدية  %2.2بمعتمدية قلعة سنان و %2.2)تصل إلى  %2.1في املقابل، ناهزت نسبة معاناة الصعوبات 

نقطة مقارنة بالرجال على املستوى  1.3الدهماني(، دون وجود فوارق تذكر بين الجنسين حيث تتقدم النسبة لدى النساء بـ 

الجهوي. وتبق ى الفجوات بين الجنسين في نسب معاناة الصعوبات بكامل معتمديات والية الكاف دون داللة تذكر لندرة 

 نقطة على أقص ى تقدير من خالل معتمدية الكاف الغربية(.  1.2ت )ال تتعدى انتشار الصعوبات وصغر حجم الفجوا

 

  4102سنة بين النساء والرجال فجوات النوع االجتماعي في نسب معاناة الصعوبات : 1-6خارطة 
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اصة ن. وتبرز هذه الظاهرة خهذا وترتفع نسب معاناة الصعوبات لكلى الجنسين على حد السواء بالتقدم في الس

نقطة  2.2في صفوف املسنات، حيث تفوق نسب املعاناة في صفوفهن ما تّم رصده لدى الرجال )وصلت الفوارق إلى حدود 

بمعتمدية الكاف الغربية(. في املقابل، تكاد ال توجد فوارق تذكر بين الجنسين ببقية الفئات العمرية في نسب معاناة 

 الصعوبات.    

 

 4102سنة لنساء والرجال ابين في نسب معاناة الصعوبات فجوات النوع االجتماعي : 1-6م رس

 

 4102نسبة معاناة الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة : 1-6جدول 

 
سنة 1-02 سنة 09-49  سنة 11-99  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال ملجموعا نساء رجال

 %4,7 %5,4 %3,9 %16,1 %19,0 %13,2 %4,3 %4,9 %3,6 %2,5 %2,7 %2,2 %1,6 %1,8 %1,4 الكاف الغربية

 %2,7 %2,8 %2,6 %7,4 %7,7 %7,2 %2,4 %2,3 %2,5 %1,7 %1,8 %1,5 %1,0 %1,1 %0,9 الكاف الشرقية

 %3,1 %2,9 %3,4 %10,6 %10,1 %11,1 %2,4 %2,0 %2,9 %1,3 %1,2 %1,3 %0,6 %0,6 %0,7 نبر

 %4,1 %4,0 %4,3 %12,9 %13,5 %12,2 %3,3 %2,9 %3,7 %2,2 %1,5 %2,9 %0,9 %0,8 %1,1 ساقية سيدي يوسف

 %2,7 %2,7 %2,7 %7,4 %8,0 %6,7 %2,4 %2,2 %2,5 %1,6 %1,3 %1,9 %0,7 %0,6 %0,8 تاجروين

 %5,7 %6,1 %5,3 %16,7 %18,1 %14,9 %5,6 %5,4 %5,7 %2,2 %2,1 %2,3 %1,1 %0,7 %1,4 قلعة سنان

 %4,0 %4,2 %3,7 %13,0 %14,6 %11,0 %3,2 %2,9 %3,6 %1,4 %1,3 %1,5 %0,7 %0,8 %0,6 قلعة الخصبة

 %3,7 %3,6 %3,7 %7,2 %7,1 %7,2 %3,9 %3,5 %4,4 %2,0 %2,1 %1,9 %1,4 %1,6 %1,2 جريصة

 %2,9 %2,8 %3,1 %8,9 %8,8 %9,0 %2,4 %2,1 %2,8 %1,7 %1,1 %2,3 %1,0 %1,1 %0,9 القصور 

 %5,9 %6,1 %5,7 %19,5 %20,2 %18,7 %5,0 %5,1 %5,0 %2,2 %1,9 %2,6 %1,6 %1,5 %1,7 الدهماني

 %4,7 %5,0 %4,5 %16,6 %17,4 %15,7 %3,8 %3,6 %4,0 %1,8 %1,8 %1,8 %1,2 %1,2 %1,1 السرس

 %4,0 %4,1 %3,8 %12,3 %13,0 %11,6 %3,4 %3,4 %3,5 %1,9 %1,8 %2,0 %1,1 %1,1 %1,1 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
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رية من معتمدية إلى أخرى، رغم أن املشهد العام يختلف توزيع ذوي الصعوبات بين الجنسين حسب الفئات العم

نقطة على املستوى الجهوي، وتتضاعف  2.2يبرز تقدم نسبة ذوي الصعوبات من املسنات مقارنة باملسنين من الرجال بـ

نقطة  14.2نقطة و 12.2هذه الفجوة خاصة بمعتمديات القلعة الخصبة وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان أين تبلغ 

ة على التوالي. في املقابل، فاقت نسبة ذوي الصعوبات في صفوف بقية الفئات العمرية لدى الفتيان/الرجال ما نقط 14.2و

 هو عليه لدى الفتيات/النساء على مستوى والية الكاف وبأغلب معتمدياتها.      
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 4102حسب الفئة العمرية سنة  ذوي الصعوباتساء والرجال لنالتوزيع النسبي بين ا فيفجوات النوع االجتماعي : 2-6رسم 

 

 4102ذوي الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة  :2-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-12 سنة 12-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 1569 911 659 %41,7 %42,2 %40,9 %38,1 %39,0 %36,8 %12,7 %11,7 %14,2 %7,5 %7,1 %8,1 الكاف الغربية

 1078 565 513 %40,5 %42,6 %38,2 %37,0 %34,5 %39,8 %14,5 %14,6 %14,4 %8,0 %8,3 %7,6 الكاف الشرقية

 804 373 431 %55,9 %58,3 %53,8 %30,1 %28,2 %31,8 %9,6 %9,4 %9,7 %4,4 %4,1 %4,7 نبر

 724 354 370 %52,3 %58,7 %46,1 %30,7 %29,1 %32,2 %12,0 %7,8 %16,0 %5,1 %4,4 %5,7 ساقية سيدي يوسف

 746 383 363 %45,9 %51,6 %39,8 %35,4 %33,7 %37,2 %13,2 %10,6 %15,9 %5,6 %4,2 %7,1 تاجروين

 890 476 414 %49,4 %55,2 %42,7 %37,7 %34,6 %41,2 %8,8 %7,8 %9,8 %4,2 %2,4 %6,3 قلعة سنان

 264 146 119 %56,0 %62,5 %48,1 %32,3 %27,0 %38,8 %8,2 %7,1 %9,6 %3,4 %3,4 %3,5 قلعة الخصبة

 359 181 178 %37,4 %41,0 %33,7 %43,5 %39,4 %47,7 %12,0 %12,0 %12,0 %7,1 %7,6 %6,6 جريصة

 445 206 239 %47,3 %52,5 %42,9 %30,9 %29,2 %32,4 %13,8 %9,1 %17,8 %8,0 %9,2 %6,9 القصور 

 1649 853 796 %52,3 %55,4 %48,9 %32,8 %32,3 %33,3 %8,9 %7,0 %10,9 %6,0 %5,2 %6,8 الدهماني

 1101 587 514 %54,1 %57,4 %50,4 %31,8 %29,3 %34,6 %8,5 %8,0 %9,0 %5,6 %5,3 %5,9 السرس

 9630 5035 4595 %48,3 %51,5 %44,8 %34,6 %33,2 %36,1 %11,0 %9,7 %12,5 %6,1 %5,6 %6,6 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
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الصعوبات حسب درجة الصعوبة، ال تتجاوز الفجوات بينهن وبين  من خالل التوزيع النسبي للفتيات/النساء ذوي 

نقطة على املستوى الجهوي. في املقابل، تختلف تركيبة ذوي الصعوبات بين الجنسين  2.1التوزيع النسبي للفتيان/الرجال 

 الصعوباتحسب درجة الصعوبة من معتمدية إلى أخرى.  وبرزت أهم الفجوات بمعتمدية السرس وبالتحديد لدى ذوي 

نقطة، في حين  11.1الذين يعانون من بعض الصعوبات، حيث فاقت نسبة الفتيات/النساء نسبة الفتيان/الرجال بــ

 1.2انعكست الصورة بمعتمدية قلعة سنان أين تقدم الفتيان/الرجال من ذوي بعض الصعوبات على الفتيات/النساء بــ

 نقطة. 
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ة الجريصة ومعتمدية القصور ومعتمدية الكاف الشرقية أعلى بالنسبة لذوي العجز التام، عرفت معتمدي

الفجوات في الصدد، حيث عرفت نسبهم تقدما في صفوف الفتيان/الرجال مقارنة بالوضع لدى الفتيات/النساء من ذوي 

 نقطة على التوالي.  2.2نقطة و 2.2نقطة و 2.2الصعوبات من خالل 

 

 4102سنة  ل ذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبةلنساء والرجابين االتوزيع النسبي  فيالنوع االجتماعي  فجوات: 3-6رسم 

 

 4102 سنةذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبة : 3-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عجز تام صعوبات كبيرة بعض الصعوبات

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

 1569 911 659 %10,2 %9,9 %10,6 %33,3 %31,8 %35,5 %56,5 %58,3 %53,9 الكاف الغربية

 1078 565 513 %14,6 %11,5 %17,9 %29,8 %28,6 %31,2 %55,6 %59,9 %50,9 الكاف الشرقية

 804 373 431 %21,2 %21,3 %21,2 %42,6 %40,9 %44,0 %36,2 %37,8 %34,8 نبر

 724 354 370 %12,6 %13,2 %12,2 %30,8 %30,5 %31,1 %56,6 %56,3 %56,8 ساقية سيدي يوسف

 746 383 363 %18,5 %16,5 %20,6 %34,6 %32,0 %37,4 %46,9 %51,5 %42,0 تاجروين

 890 476 414 %18,3 %16,8 %19,9 %50,5 %52,7 %47,9 %31,3 %30,5 %32,2 قلعة سنان

 264 146 119 %21,4 %19,0 %24,5 %27,9 %27,5 %28,4 %50,7 %53,5 %47,1 قلعة الخصبة

 359 181 178 %13,0 %8,7 %17,3 %26,9 %25,9 %27,9 %60,1 %65,4 %54,8 جريصة

 445 206 239 %28,0 %24,5 %31,0 %38,2 %39,2 %37,3 %33,9 %36,3 %31,8 القصور 

 1649 853 796 %14,1 %12,3 %16,0 %41,1 %40,3 %41,8 %44,9 %47,4 %42,2 الدهماني

 1101 587 514 %19,0 %15,9 %22,5 %35,1 %33,0 %37,4 %45,9 %51,1 %40,1 السرس

 9630 5035 4595 %16,1 %14,2 %18,1 %36,6 %35,6 %37,7 %47,4 %50,2 %44,2 الوالية

 241240 119160 122080 %18,4 %17,1 %19,8 %37,2 %36,6 %37,9 %44,3 %46,4 %42,3 الوطني

 

13 

في صفوف  %22.3) %22.2تميزت معتمديتي قلعة سنان ونبر بارتفاع نسب ذوي العاقات املتعددة حيث بلغت 

في صفوف النساء( على التوالي بحكم املورث الصحي واالجتماعي بهذه الجهات. وشهدت معتمديتي  %22.2) %22.1النساء( و

 %21.1في صفوف النساء( و %22.1) %24.1بية والجريصة والكاف الشرقية انتشار العاقة البصرية من خالل الكاف الغر 

 في صفوف النساء( على التوالي.   %23.2) %21.2في صفوف النساء( و 22.2%)

ديات مفي املقابل، تباين التوزيع النسبي لذوي الصعوبات في صفوف النساء والرجال حسب نوع العاقة بين معت

نقطة. وعرفت نسب حاملي العاقة البصرية عموما ارتفاعا في صفوف  12والية الكاف وناهزت الفجوة بين الجنسين الـ
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نقطة في الصدد بكل من معتمدية الجريصة ومعتمدية  11.2نقطة و 12.3النساء مقارنة بالرجال حيث ناهزت الفجوة 

 الكاف الغربية.

ين في نسب العاقة املتعددة، حيث انتشر هذا النوع من العاقة أكثر في كما برزت بعض الفوارق بين الجنس

صفوف الفتيات/النساء مقارنة بالفتيان/الرجال بكل من معتمدية الجريصة ومعتمدية قلعة سنان أين ناهزت الفجوة بين 

 الفتيان/الرجال مقارنةفي املقابل، ارتفعت نسب صعوبات التواصل لدى نقطة على التوالي.  2.2نقطة و 2.2الجنسين 

 نقطة(.   3.1نقطة( ومعتمدية الكاف الشرقية ) 3.2بالفتيات/النساءخاصة بمعتمدية الجريصة )

 

 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

 %3,4 %2,7 %4,5 %15,2 %12,2 %19,3 %5,1 %5,3 %5,0 %42,1 %47,0 %35,2 الكاف الغربية

 %3,8 %3,4 %4,4 %15,3 %14,8 %15,8 %5,0 %5,6 %4,4 %40,8 %43,9 %37,3 الكاف الشرقية

 %4,9 %5,1 %4,7 %16,4 %15,1 %17,6 %6,5 %5,9 %7,0 %17,2 %17,9 %16,7 نبر

ساقية سيدي 

 يوسف
16,1% 16,5% 16,3% 3,1% 6,4% 4,7% 23,8% 18,1% 21,0% 4,4% 2,9% 3,7% 

 %6,9 %5,9 %8,0 %21,6 %21,8 %21,4 %8,6 %10,6 %6,5 %22,0 %23,1 %20,8 تاجروين

 %3,5 %3,8 %3,2 %16,7 %17,6 %15,7 %3,7 %2,8 %4,8 %15,5 %13,4 %17,9 قلعة سنان

 %4,7 %4,2 %5,4 %20,2 %22,3 %17,7 %7,1 %8,5 %5,3 %25,2 %28,2 %21,4 قلعة الخصبة

 %4,8 %1,6 %8,1 %9,0 %4,2 %14,0 %2,9 %2,2 %3,5 %41,0 %48,6 %33,3 جريصة

 %3,4 %2,9 %3,9 %12,9 %12,0 %13,7 %11,2 %12,7 %9,8 %19,6 %19,1 %20,1 القصور 

 %2,7 %1,6 %3,8 %14,2 %13,3 %15,1 %5,9 %4,8 %7,2 %28,4 %31,2 %25,5 الدهماني

 %3,2 %2,5 %4,1 %17,3 %14,8 %20,1 %4,7 %4,6 %4,7 %23,7 %27,5 %19,5 السرس

 %3,8 %3,1 %4,6 %16,3 %14,9 %17,8 %5,7 %5,7 %5,6 %27,9 %30,8 %24,8 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 لرجا املجموع نساء رجال

 1569 911 659 %27,7 %27,2 %28,4 %3,8 %3,0 %5,0 %2,6 %2,6 %2,7 الكاف الغربية

 1078 565 513 %26,9 %26,4 %27,4 %4,2 %2,7 %5,8 %4,0 %3,1 %5,0 الكاف الشرقية

 804 373 431 %48,1 %48,8 %47,5 %3,7 %3,3 %4,0 %3,2 %3,9 %2,6 نبر

ساقية سيدي 

 يوسف
8,0% 10,1% 9,0% 4,4% 6,3% 5,4% 40,2% 39,7% 39,9% 370 354 724 

 746 383 363 %30,2 %29,0 %31,4 %5,9 %5,5 %6,3 %4,8 %4,1 %5,6 تاجروين

 890 476 414 %55,8 %58,3 %52,9 %2,5 %1,9 %3,2 %2,3 %2,3 %2,3 قلعة سنان

 264 146 119 %37,7 %33,9 %42,3 %2,0 %1,4 %2,6 %3,1 %1,4 %5,2 قلعة الخصبة

 359 181 178 %32,4 %35,7 %29,0 %7,3 %5,5 %9,1 %2,6 %2,2 %2,9 جريصة

 445 206 239 %44,7 %45,3 %44,1 %4,8 %4,8 %4,8 %3,5 %3,3 %3,7 القصور 

 1649 853 796 %42,4 %43,3 %41,4 %2,5 %2,0 %3,1 %3,9 %3,8 %4,0 الدهماني

سرسال  3,7% 1,6% 2,6% 2,4% 1,3% 1,8% 45,5% 47,7% 46,7% 514 587 1101 

 9630 5035 4595 %38,9 %39,0 %38,8 %3,7 %3,1 %4,3 %3,7 %3,4 %4,0 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 صفوف  %23.2تيات/النساء ذوي الصعوبات بطاقة إعاقة بوالية الكاف )مقابل فقط من الف %32.3تملك 

)بمعتمدية الكاف الغربية(  %42.2الفتيان/الرجال(. وتتفاوت هذه النسبة من معتمدية إلى أخرى حيث تراوحت بين 

 )بمعتمدية تاجروين(.  %22.4و

جوة اقة في صفوف الفتيات/النساء لتتجاوز الفومقارنة بالفتيان/الرجال، تنخفض نسب التغطية ببطاقات الع

 نقطة(. 12.2نقطة بمعتمدية القصور ) 12بين الجنسين الـ

 

 4102سنة من ذوي الصعوبات لنساء والرجال اإمتالك بطاقة إعاقة بين نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-6رسم 

 

ا في صفوف الفتيان/الرجال مقارنة بالفتيات/النساء بمختلف الفئات وشملت التغطية ببطاقة العاقة تقدم

نقطة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بالفئة العمرية  42.2العمرية وبأغلب معتمديات والية الكاف، حيث ناهزت الفجوة 

 سنة(. 42-12نقطة بمعتمدية الكاف الشرقية بالفئة العمرية ) 43.2سنة( و 1-12)
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 12-1سنة( مقارنة بالفتيان ) 12-1نسب التغطية ببطاقة إعاقة أفضل نسبيا لدى الفتيات )في املقابل، كانت 

 نقطة(. 41.2نقطة( ومعتمدية الجريصة ) 12.2سنة( خاصة بمعتمدية تاجروين )

 

ة سن الفئة العمريةحسب ذوي الصعوبات من  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 09-49  سنة 11-99  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء الرج املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %26,5 %22,4 %32,3 %21,5 %20,7 %22,6 %29,5 %23,0 %39,0 %36,0 %29,6 %43,3 %23,5 %17,4 %30,8 الكاف الغربية

 %43,9 %39,9 %48,3 %30,6 %29,1 %32,5 %52,0 %48,3 %55,6 %58,4 %47,3 %70,7 %47,3 %46,7 %48,0 الكاف الشرقية

 %36,1 %33,2 %38,6 %22,6 %20,8 %24,2 %49,9 %47,8 %51,5 %63,7 %60,6 %66,3 %54,0 %46,4 %59,7 نبر

 %33,1 %29,1 %36,9 %16,1 %16,6 %15,6 %48,7 %46,8 %50,3 %63,7 %59,7 %65,6 %41,3 %26,1 %52,5 ساقية سيدي يوسف

 %48,2 %41,9 %54,8 %33,8 %29,0 %40,3 %60,5 %53,3 %67,4 %58,9 %55,3 %61,4 %63,3 %75,5 %55,7 تاجروين

 %35,3 %30,6 %40,7 %24,2 %19,2 %31,5 %47,6 %46,1 %49,0 %45,2 %41,0 %49,1 %35,8 %35,4 %35,9 قلعة سنان

 %41,6 %41,5 %41,8 %31,0 %31,3 %30,5 %52,2 %57,5 %47,7 %61,6 %60,3 %62,7 %66,8 %60,4 %74,3 قلعة الخصبة

 %44,9 %40,2 %49,7 %32,1 %28,9 %36,0 %51,4 %41,8 %59,4 %56,1 %58,5 %53,6 %54,2 %63,7 %43,0 جريصة

 %45,9 %37,9 %52,7 %27,8 %24,0 %31,8 %60,8 %50,1 %69,1 %62,9 %52,9 %67,2 %66,1 %63,6 %68,9 القصور 

 %46,6 %44,5 %49,0 %42,5 %41,4 %43,8 %51,9 %49,5 %54,3 %52,1 %45,0 %57,0 %46,3 %45,1 %47,3 الدهماني

 %35,8 %29,6 %42,8 %25,2 %21,5 %30,0 %44,5 %36,4 %52,2 %57,7 %50,4 %65,1 %55,8 %48,0 %63,7 السرس

 %38,8 %34,3 %43,6 %28,4 %26,3 %31,2 %47,3 %41,9 %52,8 %53,4 %46,3 %59,4 %45,4 %42,1 %48,5 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

 

 4102ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب الفئة العمرية سنة : 6-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-12 سنة 12-42  سنة 31-22  فما فوق سنة  21   

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

 417 204 212 %33,8 %39,1 %28,7 %42,3 %40,0 %44,5 %17,3 %15,4 %19,0 %6,6 %5,5 %7,8 الكاف الغربية

 473 225 248 %28,3 %31,2 %25,7 %43,9 %41,8 %45,7 %19,2 %17,3 %21,0 %8,6 %9,7 %7,5 الكاف الشرقية

 291 124 167 %34,9 %36,5 %33,7 %41,6 %40,6 %42,4 %16,8 %17,2 %16,6 %6,6 %5,7 %7,3 نبر

 240 103 136 %25,5 %33,4 %19,5 %45,1 %46,8 %43,9 %23,1 %15,9 %28,5 %6,3 %3,9 %8,2 ساقية سيدي يوسف

 359 160 199 %32,2 %35,7 %29,3 %44,4 %42,8 %45,7 %16,1 %13,9 %17,9 %7,3 %7,5 %7,2 تاجروين

 314 146 169 %33,8 %34,6 %33,1 %50,7 %52,1 %49,6 %11,2 %10,5 %11,8 %4,3 %2,8 %5,5 قلعة سنان
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 110 60 50 %41,8 %47,2 %35,1 %40,6 %37,5 %44,3 %12,1 %10,3 %14,3 %5,5 %4,9 %6,2 قلعة الخصبة

 161 73 89 %26,7 %29,5 %24,4 %49,7 %40,9 %57,0 %15,0 %17,4 %12,9 %8,6 %12,1 %5,7 جريصة

 204 78 126 %28,7 %33,3 %25,9 %40,9 %38,6 %42,4 %18,8 %12,7 %22,7 %11,5 %15,5 %9,0 القصور 

 769 379 390 %47,6 %51,6 %43,7 %36,5 %36,0 %36,9 %9,9 %7,1 %12,7 %6,0 %5,3 %6,6 الدهماني

 394 174 220 %38,1 %41,7 %35,3 %39,5 %36,1 %42,2 %13,7 %13,6 %13,7 %8,7 %8,6 %8,8 السرس

 3732 1727 2005 %35,4 %39,5 %32,0 %42,2 %40,6 %43,7 %15,2 %13,0 %17,0 %7,1 %6,9 %7,3 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

 

ناهزت نسب إمتالك بطاقة إعاقة خاصة في صفوف النساء من ذوي صعوبات التذكر/التركيز وتبعا لنوع العاقة، 

لدى الرجال( على التوالي. على الصعيد املحلي،  %22)مقابل  %22.2لدى الرجال( و %22.2)مقابل  %21.2والتواصل 

ذه ف نوع العاقة. فقد تراوحت هتباينت نسب إمتالك النساء ذوي الصعوبات لبطاقة إعاقة من معتمدية إلى أخرى باختال 

)بمعتمدية القلعة الخصبة(.  %21.2)بمعتمدية ساقية سيدي يوسف( و %42.2النسبة لحامالت إعاقة عضوية بين 

بمعتمدية القلعة الخصبة، مقابل  %21.2وبلغت نسبة إمتالك بطاقة إعاقة في صفوف النساء الحامالت لعاقة بصرية 

 الغربية. فقط بمعتمدية الكاف  12.2%
 

 4102نسبة ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب نوع اإلعاقة سنة : 7-6جدول 

 
 التذكر والتركيز إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

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

 %70,4 %72,1 %69,1 %30,1 %24,9 %34,6 %24,3 %21,3 %28,7 %18,8 %17,4 %21,5 الكاف الغربية

 %46,6 %26,7 %63,4 %40,4 %31,1 %49,9 %45,2 %39,0 %54,0 %41,5 %43,7 %38,6 الكاف الشرقية

 %61,9 %58,6 %65,0 %39,8 %30,2 %46,9 %27,0 %27,3 %26,8 %23,6 %24,3 %22,9 نبر

 %46,8 %51,1 %44,0 %35,9 %34,9 %36,6 %35,8 %44,8 %18,0 %25,0 %24,0 %26,0 ساقية سيدي يوسف

 %82,8 %82,8 %82,8 %46,6 %42,8 %50,7 %49,5 %40,6 %65,0 %51,5 %46,0 %57,9 تاجروين

 %61,5 %55,4 %69,9 %48,8 %47,6 %50,4 %15,8 %23,9 %10,3 %15,9 %13,0 %18,4 قلعة سنان

 %33,0 %67,0 %0,0 %34,7 %31,7 %39,5 %49,0 %57,3 %32,5 %51,8 %54,5 %47,5 قلعة الخصبة

 %58,9 %65,4 %57,6 %49,8 %26,3 %56,9 %52,2 %0,0 %84,7 %28,3 %29,2 %27,1 جريصة

 %53,8 %16,4 %78,0 %44,5 %35,9 %51,0 %32,7 %31,1 %34,5 %37,2 %33,6 %40,1 القصور 

 %68,1 %71,8 %66,4 %46,2 %42,6 %49,6 %59,8 %68,0 %53,9 %46,9 %45,9 %48,2 الدهماني

 %68,7 %72,6 %66,0 %35,5 %31,3 %39,1 %43,0 %39,7 %46,6 %27,7 %23,0 %35,4 السرس

 %63,2 %60,7 %64,9 %40,2 %35,5 %44,5 %40,1 %38,9 %41,4 %32,6 %31,1 %34,5 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

 
 املجموع إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

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

 %26,5 %22,4 %32,3 %25,3 %20,2 %32,1 %60,6 %66,0 %56,0 %39,6 %25,2 %59,0 الكاف الغربية

 %43,9 %39,9 %48,3 %46,0 %38,8 %53,7 %68,0 %66,0 %69,0 %38,1 %29,2 %44,2 الكاف الشرقية

 %36,1 %33,2 %38,6 %37,1 %36,0 %38,1 %51,9 %49,8 %53,4 %31,2 %13,4 %54,8 نبر

 %33,1 %29,1 %36,9 %33,7 %23,7 %43,1 %41,8 %40,6 %43,5 %26,5 %25,2 %28,0 ساقية سيدي يوسف

 %48,2 %41,9 %54,8 %33,9 %26,0 %41,6 %77,2 %67,0 %86,7 %42,1 %37,2 %45,9 تاجروين

 %35,3 %30,6 %40,7 %34,9 %28,2 %43,5 %60,6 %47,3 %69,4 %40,3 %17,1 %67,0 قلعة سنان

 %41,6 %41,5 %41,8 %37,4 %33,3 %41,4 %41,5 %0,0 %69,5 %50,9 %0,0 %67,6 قلعة الخصبة

 %44,9 %40,2 %49,7 %52,8 %50,0 %56,4 %88,7 %100,0 %81,8 %34,9 %23,6 %43,5 جريصة

 %45,9 %37,9 %52,7 %52,2 %46,0 %57,7 %53,0 %30,4 %72,4 %43,8 %14,6 %65,8 القصور 

 %46,6 %44,5 %49,0 %42,4 %39,3 %45,9 %64,0 %64,8 %63,5 %46,4 %46,0 %46,8 الدهماني

 %35,8 %29,6 %42,8 %34,7 %28,3 %42,3 %89,9 %73,9 %100,0 %38,7 %32,2 %41,9 السرس

 %38,8 %34,3 %43,6 %37,6 %32,1 %43,8 %64,2 %59,4 %67,9 %38,2 %28,8 %47,0 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
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ي لفتيان/الرجال مقارنة بماهو عليه فوأبرزت الفجوات بين الجنسين تقدم نسب التغطية ببطاقة العاقة لدى ا

صفوف الفتيات/النساء من ذوي الصعوبات بمختلف أنواع العاقة وعلى مستوى كامل معتمديات والية الكاف )ناهزت 

نقطة لفائدة الرجال بمعتمدية الكاف الغربية لذوي العاقة البصرية(، باستثناء بعض الوضعيات على غرار  12.3الفجوة 

نقطة فارق مقارنة بالرجال(  4.2ز لفائدة النساء من حامالت العاقة في التركيز بمعتمدية القلعة الخصبة )التقدم املحر 

 نقطة فارق مقارنة بالرجال(. 1.2ومن حامالت العاقة السمعية بمعتمدية ساقية سيدي يوسف )

 

 4102حسب نوع اإلعاقة سنة بين النساء والرجال من ذوي الصعوبات اقة إعاقة بطإمتالك نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 7-6رسم 

 

 4102ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب نوع اإلعاقة سنة : 8-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 التذكر والتركيز إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال عاملجمو  نساء رجال

 %9,1 %1,9 %9,7 %17,2 %3,0 %20,7 %4,7 %1,1 %4,4 %29,8 %8,2 %23,5 الكاف الغربية

 %4,1 %0,9 %5,7 %14,1 %4,6 %16,4 %5,2 %2,2 %4,9 %38,5 %19,2 %29,8 الكاف الشرقية

 %8,4 %3,0 %8,0 %18,1 %4,6 %21,3 %4,8 %1,6 %4,9 %11,2 %4,3 %9,9 نبر

 %5,2 %1,5 %5,2 %22,8 %6,3 %23,7 %5,1 %2,9 %1,5 %12,3 %4,0 %11,3 ساقية سيدي يوسف

 %11,9 %4,9 %12,1 %20,9 %9,3 %19,8 %8,8 %4,3 %7,7 %23,5 %10,6 %22,0 تاجروين

 %6,2 %2,1 %5,6 %23,2 %8,4 %19,5 %1,7 %0,7 %1,2 %7,0 %1,7 %8,1 قلعة سنان

 %3,8 %2,8 %0,0 %16,9 %7,1 %16,7 %8,4 %4,9 %4,2 %31,4 %15,4 %24,3 قلعة الخصبة

 %6,4 %1,1 %9,4 %10,0 %1,1 %16,0 %3,3 %0,0 %6,0 %25,9 %14,2 %18,1 جريصة

 %4,0 %0,5 %5,7 %12,5 %4,3 %13,2 %7,9 %3,9 %6,4 %15,9 %6,4 %15,3 القصور 

 %3,9 %1,2 %5,2 %14,0 %5,7 %15,3 %7,6 %3,2 %7,9 %28,6 %14,3 %25,1 الدهماني

 %6,2 %1,8 %6,3 %17,2 %4,6 %18,3 %5,6 %1,8 %5,2 %18,4 %6,3 %16,1 السرس

 %6,3 %1,9 %6,9 %16,9 %5,3 %18,1 %5,9 %2,2 %5,3 %23,5 %9,6 %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

 املجموع
 إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

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

 417 204 212 %26,5 %5,5 %28,3 %8,8 %2,0 %8,6 %3,9 %0,7 %4,9 الكاف الغربية

 473 225 248 %28,2 %10,2 %30,4 %6,5 %1,8 %8,2 %3,5 %0,9 %4,5 الكاف الشرقية

 291 124 167 %49,4 %17,6 %46,8 %5,3 %1,6 %5,5 %2,8 %0,5 %3,6 نبر

 240 103 136 %40,6 %9,4 %47,0 %6,8 %2,6 %5,3 %7,2 %2,6 %6,1 ساقية سيدي يوسف

 359 160 199 %21,3 %7,6 %23,9 %9,4 %3,7 %10,0 %4,2 %1,5 %4,7 تاجروين

 314 146 169 %55,2 %16,4 %56,5 %4,3 %0,9 %5,5 %2,6 %0,4 %3,7 قلعة سنان

 110 60 50 %33,9 %11,3 %42,0 %2,0 %0,0 %4,3 %3,8 %0,0 %8,5 قلعة الخصبة

 161 73 89 %38,1 %17,8 %32,9 %14,4 %5,5 %15,0 %2,0 %0,5 %2,6 جريصة

 204 78 126 %50,8 %20,9 %48,2 %5,5 %1,4 %6,6 %3,4 %0,5 %4,6 القصور 

 769 379 390 %38,5 %17,0 %38,8 %3,5 %1,3 %4,0 %3,9 %1,8 %3,8 الدهماني

 394 174 220 %45,2 %13,5 %44,9 %4,6 %1,0 %5,5 %2,8 %0,5 %3,7 السرس

 3732 1727 2005 %37,8 %12,5 %38,9 %6,1 %1,8 %6,8 %3,7 %1,0 %4,3 الوالية

 108618 47665 60953 %33,3 %13,4 %33,1 %7,2 %2,4 %8,1 %5,0 %1,9 %5,1 الوطني
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. لكن لم تتجاوز هذه النسبة % 23.1سنة( من ذوي الصعوبات بوالية الكاف  12-2بلغت نسبة تمدرس الفتيات )

بمعتمدية الكاف الغربية لعدة اعتبارات خاصة باعتبارها  %22.2بمعتمدية القلعة الخصبة، في حين كانت في حدود  22.2%

سنة( من  12-2مركز الوالية. بالنسبة للفجوة بين الجنسين في هذا الخصوص، تباينت األسبقية في نسب التمدرس )

 4.1نقطة لفائدة الفتيات(. ففي حين ناهزت الفجوة  1.3معتمدية إلى أخرى رغم التقارب املحرز على الصعيد الجهوي )

 نقطة لفائدة الفتيان بمعتمدية القلعة الخصبة.  21.2د نقطة لفائدة الفتيات بمعتمدية تاجروين، كانت في حدو 

( سنة، بلغت نسبة التمدرس الجهوية لدى الفتيات 42-12وبالنسبة لذوي الصعوبات من الفئة العمرية )

سنة( عموما  42-12(. وتبقى نسب تمدس ذوي الصعوبات )%44.2، أي قرابة ضغف ما هو عليه لدى الفتيان )22.2%

نقطة، على غرارا ما تعرفه معتمديات  41فتيات مقارنة بالفتيان أين تتعدى الفجوة في بعض األحيان الـأفضل في صفوف ال

 نقطة على التوالي لفائدة الفتيات.   32.1نقطة و 32.2نقطة و 32.2الكاف الشرقية والسرس والدهماني من خالل 

 

 4102سنة الفئة العمرية ذوي الصعوبات حسب من النساء والرجال بين التمدرس  نسب فيفجوات النوع االجتماعي : 8-6رسم 

 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

الكاف يةالكاف الغرب

الشرقية

ساقية سيدينبر

يوسف

الوطنيالواليةالسرسالدهمانيالقصور جريصةةقلعة الخصبقلعة سنانتاجروين

سنة6-14 سنة15-24 سنة6-24



 

113 املحور السادس: النوع االجتماعي واملسنين وذوي االحتياجات الخصوصية
 

 

4112  

 
 

 4102 سنةحسب الفئة العمرية سنة(  42-6)ذوي الصعوبات لدى نسبة التمدرس : 9-6جدول 

 
سنة 6-02 سنة 09-42  سنة 6-42   

 املجموع ءنسا رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %69,2 %76,2 %60,6 %54,6 %62,9 %44,0 %85,6 %91,5 %78,6 الكاف الغربية

 %60,1 %72,4 %44,8 %46,7 %63,2 %26,8 %78,7 %84,6 %70,8 الكاف الشرقية

 %26,3 %25,2 %27,0 %12,2 %10,2 %14,0 %46,7 %56,4 %42,0 نبر

 %33,2 %36,1 %31,8 %12,3 %20,1 %8,9 %72,6 %59,7 %80,7 ساقية سيدي يوسف

 %43,0 %45,8 %41,2 %29,1 %33,9 %25,8 %65,7 %67,0 %65,0 تاجروين

 %47,0 %46,6 %47,3 %28,0 %35,4 %21,3 %75,9 %71,8 %77,9 قلعة سنان

 %21,4 %12,8 %27,6 %8,4 %0,0 %12,7 %44,6 %26,7 %67,2 قلعة الخصبة

 %61,5 %69,9 %52,6 %52,6 %58,7 %46,5 %74,5 %84,6 %62,3 جريصة

 %25,8 %37,1 %17,6 %6,8 %13,3 %3,4 %55,3 %60,2 %49,5 القصور 

 %59,9 %69,5 %51,8 %38,5 %56,4 %22,4 %81,4 %83,6 %79,6 الدهماني

 %38,4 %48,9 %26,9 %22,8 %38,4 %3,9 %55,8 %61,8 %49,9 السرس

 %51,1 %60,1 %42,7 %34,2 %46,7 %22,6 %73,1 %77,6 %69,0 الوالية

 %45,3 %50,1 %41,4 %25,2 %32,2 %19,5 %70,6 %72,3 %69,1 الوطني
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تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير في إطار متابعة "

تحقيق العمالة الكاملة ( املتمثلة في "2-2مة، وتحديدا الغاية )( من أهداف التنمية املستدا2الهدف )العمل الالئق للجميع"، 

واملنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو العاقة، وتكافؤ األجر لقاء 

)مقابل  %41.2لصعوبات بلغت نسبة البطالة بوالية الكاف لدى النساء ذوي ا"، 4131العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 

 بكل من معتمديتي القلعة الخصبة  والقصور. %22.1و %22.2فقط لدى الرجال(، ووصلت إلى حدود  13.2%

وتتفاوت الفجوات بين الجنسين في نسب بطالة ذوي الصعوبات من معتمدية إلى أخرى وفقا لعدة متغيرات التي 

ن عموما، ورغم صغر حجم فئة النساء الناشطات من ذوي من شأنها أن تحد من فرص الدماج في سوق الشغل. لك

نقطة لفائدة  2.1الصعوبات، ترتفع نسب البطالة في صفوفهن مقارنة بالرجال. ففي حين ناهزت الفجوة بين الجنسين 

 نقطة بمعتمدية القلعة الخصبة.  23.1النساء على املستوى الجهوي، بلغت 

 

 4102ذوي الصعوبات سنة من النساء والرجال بين البطالة نسب  فيوات النوع االجتماعي فج: 9-6رسم 
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 4102 سنةسنة فما فوق(  09ات )ذوي الصعوبالبطالة لدى : 10-6جدول 

 
 12نسبة البطالة لدى ذوي الصعوبات عدد العاطلين من ذوي الصعوبات

 التوزيع النسبي
 املجموع نساء جالر  املجموع

 نساء رجال

 %17,1 %19,5 %15,4 67 %49,1 %50,9 الكاف الغربية

 %13,8 %22,1 %10,1 35 %49,2 %50,8 الكاف الشرقية

 %13,1 %0,0 %16,7 15 %0,0 %100,0 نبر

 %7,3 %9,2 %6,6 12 %34,0 %66,0 ساقية سيدي يوسف

 %19,5 %21,9 %18,9 21 %23,1 %76,9 تاجروين

 %24,0 %38,0 %21,4 33 %24,7 %75,3 قلعة سنان

 %36,6 %74,8 %31,7 13 %23,2 %76,8 قلعة الخصبة

 %16,6 %21,4 %15,2 10 %29,8 %70,2 جريصة

 %14,5 %46,1 %9,4 9 %44,6 %55,4 القصور 

 %14,0 %25,7 %11,8 42 %28,2 %71,8 الدهماني

 %15,1 %23,8 %12,5 27 %36,8 %63,2 السرس

يةالوال   65,2% 34,8% 285 13,9% 20,9% 15,7% 

 %17,0 %24,1 %14,3 6912 %38.4 %61.6 الوطني

 

4  

منهم من النساء(، وضمت كل من معتمدية الكاف  %24.2ألف نسمة ) 32.2بلغ عدد مسني والية الكاف حوالي 

. وبلغت نسبة العالة بكل منهم منهم %11 أكثر منالغربية ومعتمدية الكاف الشرقية ومعتمدية نبر ومعتمدية الدهماني 

كأقص ى نسبة بمعتمدية  %31.2كأدنى نسبة بمعتمدية الكاف الغربية و %12.2، مقابل تسجيل %42.2بوالية الكاف 

 الجريصة تبعا للتركيبة الديمغرافية بهما. 
 

 4102ة سنة فما فوق( ونسبة اإلعالة سن 61املسنين ): 11-6جدول 

 
 نسبة اإلعالة13 عدد املسنين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %18,4 %18,1 %18,7 4059 2020 2039 الكاف الغربية

 %22,6 %23,9 %21,2 5871 3146 2725 الكاف الشرقية

 %26,4 %26,1 %26,8 4240 2148 2092 نبر

 %27,4 %28,2 %26,6 2931 1536 1395 ساقية سيدي يوسف

 %26,9 %28,4 %25,4 4636 2484 2152 تاجروين

 %27,6 %30,3 %24,8 2635 1451 1185 قلعة سنان

 %27,3 %28,8 %25,6 1142 625 517 قلعة الخصبة

 %30,7 %34,2 %27,2 1874 1046 828 جريصة

 %25,7 %27,0 %24,4 2367 1224 1143 القصور 

 %25,6 %27,3 %23,9 4422 2337 2085 الدهماني

سرسال  1654 1934 3587 23,5% 26,3% 24,9% 

 %24,7 %25,8 %23,6 37765 19951 17814 الوالية

 %17,7 %17,8 %17,6 1249639 637391 612249 الوطني

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة 4-2-2املوافق للمؤشر ) 12 

 X  111سنة((  22-12سنة فما فوق( / السكان ) 21نسبة العالة = )السكان ) 13 
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من مجموع %22.2و %22.2بالنسبة للفجوات بين الجنسين، تراوحت نسب النساء بمعتمديات والية الكاف بين  

 سنة فما فوق(.  21املسنين )

نقطة،  4.4لتوازي، عرفت نسب العالة إرتفاعا نسبيا في صفوف النساء، إذ بلغت الفجوة على الصعيد الجهوي با

 نقطة بكل من معتمدية الكاف الغربية ومعتمدية الجريصة على التوالي كأقص ى حد.  2.1نقطة و 1.2وحوالي 

 

 4102في نسب اإلعالة بين النساء والرجال سنة  فجوات النوع االجتماعي: 2-6خارطة 
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من املسنات(  %21.2تبعا للعادات االجتماعية، توزعت مسنات والية الكاف أساسا بين من هن في حالة زواج )

حالة زواج. وينسحب من الرجال املسنين هم في  %22.4من املسنات(. في املقابل، نجد أّن  %22.2ومن هن في حالة ترمل )

نقطة  21.2هذا املشهد تقريبا على كامل معتمديات والية الكاف، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين في نسب الترمل حوالي 

 نقطة لفائدة النساء بكل من معتمدية القلعة الخصبة ومعتمدية الجريصة.  21.2و
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نقطة  24.2نقطة ببعض املعتمديات ) 21اوزت الـفي املقابل، تقدم الرجال في نسب املسنين املتزوجين بفوارق تج

نقطة بمعتمدية  21.3نقطة بمعتمدية القلعة الخصبة و 21.2نقطة بمعتمدية قلعة سنان و 21.2بمعتمدية الجريصة و

 الكاف الشرقية(.

 

 4102سنة املدنية ة حالحسب السنة فما فوق(  61)رجال لنساء والبين 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

 4059 2020 2039 %1,7 %2,2 %1,2 %25,0 %44,4 %5,7 %71,1 %51,4 %90,6 %2,3 %2,0 %2,5 الكاف الغربية

 5871 3146 2725 %2,3 %3,0 %1,5 %29,8 %48,1 %8,6 %64,7 %46,0 %86,3 %3,2 %2,9 %3,6 الكاف الشرقية

 4240 2148 2092 %0,6 %0,8 %0,4 %23,8 %39,6 %7,6 %72,1 %56,5 %88,1 %3,5 %3,1 %3,9 نبر

 2931 1536 1395 %1,3 %1,6 %0,9 %26,6 %43,7 %7,9 %69,5 %52,7 %88,1 %2,5 %1,9 %3,1 ساقية سيدي يوسف

 4636 2484 2152 %1,7 %2,3 %0,9 %26,5 %43,8 %6,7 %69,1 %51,4 %89,6 %2,7 %2,5 %2,8 تاجروين

 2635 1451 1185 %1,3 %1,5 %1,1 %28,7 %46,8 %6,4 %67,7 %49,3 %90,2 %2,3 %2,3 %2,3 قلعة سنان

 1142 625 517 %2,0 %2,5 %1,4 %28,3 %46,7 %6,0 %64,8 %46,4 %87,1 %4,9 %4,5 %5,5 قلعة الخصبة

 1874 1046 828 %2,1 %2,7 %1,4 %30,4 %48,8 %7,2 %63,3 %44,6 %87,0 %4,1 %3,9 %4,5 جريصة

 2367 1224 1143 %0,9 %0,9 %0,9 %24,9 %41,0 %7,6 %70,7 %55,2 %87,3 %3,5 %2,9 %4,2 القصور 

 4422 2337 2085 %1,2 %1,5 %0,8 %28,0 %44,6 %9,4 %67,5 %50,5 %86,5 %3,4 %3,4 %3,3 الدهماني

 3587 1934 1654 %1,3 %1,3 %1,3 %27,3 %44,7 %7,0 %68,2 %50,5 %88,8 %3,2 %3,5 %2,9 السرس

اليةالو   3,3% 2,9% 3,1% 88,2% 50,6% 68,3% 7,4% 44,7% 27,1% 1,1% 1,9% 1,5% 17814 19951 37765 

 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

 

44  

جاز ت والية الكاف، علما وأن أكثر من نصف املسنين ال تتتتقارب التركيبة العمرية للمسنين بين مختلف معتمديا

سنة. في املقابل، تتفاوت الفجوات بين الجنسين حسب الفئات العمرية للمسنين دون أن تتجاوز هذه الفجوة  21أعمارهم الـ

ت عند ء املسنانقاط على أقص ى تقدير. وعموما نالحظ في هذا الصدد، ارتفاع نسبة الرجال املسنين مقارنة بالنسا 2الـ

نقطة لفائدتهم بكل من معتمدية القصور  1.2نقطة و 2.4سنة(، حيث تصل الفجوة إلى حدود  22-21الفئة العمرية )
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سنة فما فوق(، حيث ترتفع نسبيا نسب النساء بهذه  21ومعتمدية السرس. بينما تنعكس الصورة عند الفئة العمرية )

 نقاط قأقص ى حد لفائدة النساء.  2.2تتعدى الفجوة بينهما حدود الـالشريحة العمرية مقارنة بالرجال دون أن 

 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  61لنساء والرجال )بين االنسبي توزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 11-6رسم 

 

 4102فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة سنة  61املسنين ): 13-6جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 سنة فما فوق  21 سنة 22-22 سنة 22-21 سنة 22-22 سنة 21-22
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 4059 2020 2039 %13,7 %14,7 %12,7 %12,5 %13,2 %11,8 %15,7 %14,9 %16,6 %20,0 %20,8 %19,1 %38,2 %36,5 %39,9 الكاف الغربية

 5871 3146 2725 %15,8 %16,6 %14,8 %13,8 %14,6 %12,9 %16,7 %16,1 %17,4 %20,9 %21,2 %20,5 %32,9 %31,6 %34,4 الكاف الشرقية

 4240 2148 2092 %19,7 %19,1 %20,3 %17,3 %17,0 %17,7 %15,3 %14,9 %15,7 %17,4 %17,9 %16,9 %30,3 %31,1 %29,4 نبر

 2931 1536 1395 %19,4 %17,8 %21,0 %15,9 %17,9 %13,7 %15,1 %13,9 %16,4 %20,3 %21,2 %19,2 %29,4 %29,2 %29,6 ساقية سيدي يوسف

 4636 2484 2152 %19,9 %19,1 %20,8 %15,5 %15,9 %15,2 %15,4 %15,9 %14,9 %19,2 %19,1 %19,3 %30,0 %30,0 %29,9 تاجروين

 2635 1451 1185 %21,7 %19,3 %24,7 %15,2 %14,8 %15,6 %16,3 %16,5 %16,1 %18,1 %20,3 %15,4 %28,7 %29,1 %28,2 قلعة سنان

 1142 625 517 %20,3 %18,9 %21,9 %16,2 %17,8 %14,3 %14,7 %15,4 %13,8 %18,0 %16,8 %19,4 %30,9 %31,1 %30,6 قلعة الخصبة

 1874 1046 828 %18,0 %18,0 %18,1 %14,8 %15,2 %14,2 %17,2 %16,6 %17,9 %20,1 %19,8 %20,4 %30,0 %30,3 %29,5 جريصة

 2367 1224 1143 %19,0 %16,9 %21,2 %18,2 %16,6 %19,9 %16,0 %16,5 %15,5 %19,5 %20,6 %18,2 %27,4 %29,4 %25,2 القصور 

 4422 2337 2085 %19,4 %18,9 %20,0 %16,3 %16,5 %16,1 %16,7 %16,2 %17,2 %18,2 %18,1 %18,4 %29,4 %30,3 %28,3 الدهماني

 3587 1934 1654 %18,6 %18,5 %18,7 %16,7 %16,3 %17,1 %17,3 %16,6 %18,1 %18,4 %18,7 %18,1 %29,0 %29,9 %28,0 السرس

 37765 19951 17814 %18,3 %17,9 %18,8 %15,5 %15,8 %15,2 %16,1 %15,8 %16,5 %19,2 %19,6 %18,7 %30,9 %30,9 %30,9 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

 

43 

برز الفجوات بين الجنسين أساسا على مستوى االنتفاع بجراية تقاعد من عدمه وفقا ملصدر الدخل املصرح به، ت

وذلك على الصعيد الجهوي واملحلي على حد السواء. وقد بلغت نسبة مسنات والية الكاف اللواتي ال ينتفعن بأية جراية 

الجنسين في هذا الصدد على لدى الرجال املسنين، وتتعمق الفجوة بين  %42.2، نجد أن هذه النسبة ال تتجاوز 21.4%

من  %22.1نقطة(. في املقابل، يتمتع  31.1نقطة على غرار ما تشهده معتمدية قلعة سنان ) 31الصعيد املحلي لتتعدى 

فقط في صفوف النساء املسنات. وتتعمق الفجوة بين الجنسين  %24.1الرجال املسنين بوالية الكاف بجراية تقاعد مقابل 

 نقطة لفائدة الرجال.  42.2ومعتمدية الجريصة ومعتمدية الكاف الغربية أين تناهز بمعتمدية قلعة سنان 
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 4102سنة  مصدر الدخلحسب سنة فما فوق(  61)لنساء والرجال بين ا ينسبالتوزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 12-6رسم 

 

خل، التعكس الفوارق الحاصلة بين معتمديات والية الكاف لكن تقارب الفجوات بين الجنسين حسب مصدر الد

خاصة في نسب املسنات املنتفعات بجراية تقاعد أو ممن ليس لهن أين جراية. في هذا الصدد، تراوحت نسب املسنات 

 فعات)معتمدية الجريصة(، في حين كانت نسبة غير املنت %24.2)معتمدية القصور( و %33.3املنتفعات بجراية تقاعد بين 

 )معتمدية ساقية سيدي يوسف(. %21.3)معتمدية القلعة الخصبة( و %33.3بأي جراية بين 

   

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب مصدر الدخل  61املسنين ): 14-6جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 فع بأية جرايةال ينت مصادر أخرى  مساعدات اجتماعية دخل قار آخر جراية تقاعد
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 4059 2020 2039 %31,3 %45,6 %17,1 %0,5 %0,4 %0,5 %2,6 %3,1 %2,0 %3,0 %3,2 %2,8 %62,7 %47,7 %77,6 الكاف الغربية

 5871 3146 2725 %32,9 %41,5 %23,0 %0,5 %0,5 %0,5 %3,4 %4,3 %2,3 %3,8 %3,6 %4,1 %59,4 %50,1 %70,1 الكاف الشرقية

 4240 2148 2092 %48,8 %59,8 %37,5 %0,9 %0,6 %1,2 %2,1 %1,7 %2,4 %3,6 %2,4 %4,9 %44,6 %35,5 %54,0 نبر

 2931 1536 1395 %51,7 %60,3 %42,1 %0,2 %0,2 %0,2 %1,0 %1,1 %0,9 %1,8 %1,3 %2,3 %45,3 %37,1 %54,4 ساقية سيدي يوسف

 4636 2484 2152 %39,5 %52,2 %24,9 %0,4 %0,4 %0,4 %8,9 %9,5 %8,1 %2,7 %2,7 %2,8 %48,4 %35,1 %63,8 تاجروين

 2635 1451 1185 %36,2 %50,1 %19,1 %0,6 %0,7 %0,6 %0,5 %0,4 %0,5 %4,8 %4,3 %5,4 %57,9 %44,5 %74,4 قلعة سنان

 1142 625 517 %21,7 %33,3 %7,7 %1,4 %1,7 %1,0 %5,6 %3,6 %8,0 %5,2 %5,2 %5,2 %66,1 %56,2 %78,0 قلعة الخصبة

 1874 1046 828 %21,1 %34,3 %4,5 %0,1 %0,2 %0,0 %0,7 %0,8 %0,7 %2,4 %2,3 %2,5 %75,6 %62,4 %92,3 جريصة

 2367 1224 1143 %50,3 %57,9 %42,1 %0,2 %0,2 %0,3 %3,1 %4,0 %2,2 %5,1 %4,7 %5,5 %41,3 %33,3 %49,9 القصور 

 4422 2337 2085 %42,2 %50,7 %32,6 %0,6 %0,6 %0,6 %4,0 %4,9 %2,9 %5,1 %4,5 %5,8 %48,1 %39,2 %58,1 الدهماني

 3587 1934 1654 %45,7 %56,7 %32,7 %0,3 %0,2 %0,3 %2,5 %2,5 %2,4 %4,2 %4,8 %3,5 %47,3 %35,7 %61,0 السرس

 37765 19951 17814 %39,5 %50,2 %27,4 %0,5 %0,5 %0,5 %3,3 %3,7 %2,9 %3,7 %3,5 %4,0 %53,0 %42,1 %65,1 الوالية

 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

 

42 

منهم من النساء رغم  %22.2ألف مسنا،  2.4املسنين املكفولين من قبل أحد األقارب بوالية الكاف حوالي بلغ عدد 

 التقارب العددي بين الجنسين. ويعزو ذلك للوضعية االجتماعية للمسنات حيث أن نسبة كبيرة منهن هن من األرامل.  

نقطة  12.2نة بالرجال لتبلغ الفجوة بين الجنسين بالتوازي، ترتفع نسبة الكفالة في صفوف النساء املسنات مقار 

نقطة كأقص ى حد على املستوى املحلي )بمعتمدية القصور(، في حين تتقلص الفجوة نسبيا  42.2على املستوى الجهوي و
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جراية تقاعد دخل قار آخر مساعدات اجتماعية مصادر أخرى  ال ينتفع بأية جراية
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بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ومعتمدية تاجروين أين فاقت نسبة الكفالة في صفوف النساء النسبة املسجلة لدى 

 نقطة على التوالي.   11.2نقطة و 11.2الرجال بـ
 

 4102سنة سنة فما فوق(  61اء والرجال )النس بيننسب الكفالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 13-6رسم 

 

وتبعا لعدة ضوابط اجتماعية منها وديمغرافية، تتفاوت نسب كفالة املسنات من معتمدية إلى أخرى، حيث 

 )بمعتمدية القصور(. %32.1)بمعتمدية تاجروين( و %41.1هذه النسبة بين تراوحت 
  

 4102 سنة املكفولين من قبل أحد األقاربسنة فما فوق(  61املسنين ): 15-6جدول 

 
 نسبة الكفالة عدد املسنين املكفولين من قبل أحد األقارب

 جموعامل نساء رجال املجموع نساء رجال

 %14,8 %22,5 %7,2 602 455 147 الكاف الغربية

 %17,7 %25,4 %8,8 1039 798 241 الكاف الشرقية

 %19,7 %30,2 %8,9 834 649 186 نبر

 %15,5 %20,7 %9,8 454 318 137 ساقية سيدي يوسف

 %15,5 %21,0 %9,2 720 522 198 تاجروين

 %18,5 %28,2 %6,5 487 409 77 قلعة سنان

الخصبة قلعة  53 191 244 10,2% 30,6% 21,4% 

 %14,1 %21,2 %5,2 264 221 43 جريصة

 %26,1 %38,0 %13,3 618 465 152 القصور 

 %24,3 %31,7 %16,1 1075 739 335 الدهماني

 %22,7 %33,7 %9,9 815 651 164 السرس

 %18,9 %27,2 %9,7 7152 5420 1732 الوالية

 %23,5 %34,2 %12,3 293396 218151 75244 الوطني
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