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

لبيان  أدواتكوالستخدامها  نبين الجنسيت اقو ر ففيها  واجدمن املمكن أن تتالتي قضايا جمع معلومات عن اللمجعولة 

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

حصاءات تاج هذه ال إن 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 

 4112ة العام للسكان والسكنى لسنالوطني لإلحصاء، وبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، في تحليل نتائج التعداد 

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

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

 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 لها الوالية وعلى مستوى املعتمديات التابعة 

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

 

 

نوع االجتماعي على حسب مقاربة ال 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 الوطني " توزرمستوى والية 

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

 وير إحصاءات النوع االجتماعي.لتط
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 21 ........................................................................................................................... 4112 سنة الصحية غطيةالت نوعية حسب السكان: 6-2 جدول 

 

 23 .......................................................................................................................... 4112-4113 خالل املعتمديات بين الداخلية الهجرة: 1-2 جدول 

 11 ............................... 4112-4113 خالل الداخلية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتمدية حسب هاجرينامل توزيع: 2-2 جدول 

 11 .................................................................................................................................................... 4112-4113 خالل الخارجية الهجرة: 3-2 جدول 



 

1 قائمة الجداول 
 

 

4112  

 
 

 11 ............................... 4112-4113 خالل الخارجية للهجرة الرئيس ي والسبب 4112 سنة القامة معتمدية حسب املهاجرين توزيع: 4-2 دول ج

 

 13 .................................................................................................................. 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات معاناة نسبة: 1-2 جدول 

 12 ............................................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي : 2-2 جدول 

 12 ............................................................................................................................. 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي : 3-2 جدول 

 12 ................................................................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي : 4-2 جدول 

 11 ......................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  لدى إعاقة بطاقة إمتالك نسبة: 5-2 جدول 

 11 ......................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي : 6-2 جدول 

 11 ................................................................................... 4112 سنة العاقة نوع حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي  نسبة: 7-2 جدول 

 13 ............................................................................................. 4112 سنة العاقة نوع حسب إعاقة لبطاقة املالكين الصعوبات ذوي : 8-2 جدول 

 31 ....................................................................... 4112 سنة العمرية ئةالف حسب( سنة 42-2) الصعوبات ذوي  لدى التمدرس نسبة: 9-2 جدول 

 31 .......................................................................................................... 4112 سنة( فوق  فما سنة 12) الصعوبات ذوي  لدى البطالة: 10-2 جدول 

 33 ..................................................................................................................... 4112 سنة العالة ونسبة( فوق  فما سنة 21) املسنين: 11-2 جدول 

 32 ......................................................................................................... 4112 سنة املدنية الحالة حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين: 12-2 جدول 

 32 ......................................................................................................... 4112 سنة العمرية ئةالف حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين: 13-2 جدول 

 32 .........................................................................................................4112 سنة الدخل مصدر حسب( فوق  فما سنة 21) املسنين: 14-2 جدول 

 32 ........................................................................................ 4112 سنة األقارب أحد قبل من ناملكفولي( فوق  فما سنة 21) املسنين: 15-2 جدول 

 

 



 

3 قائمة الرسوم
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 41 ..................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-1 رسم

 44 ...................................................... 4112 سنة الحالةاملدنية حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-1 رسم

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

 42 .................................................................................... 4112 سنة مطلقة أو أرملة أو متزّوجة امرأة لكل أحياء املواليد عدد متوسط: 4-1 رسم

 43 ......................................................................................................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب سنة 11 سن قبل الزواج نسب: 5-1 رسم

 31 ................................................................................................... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب سنة 11 سن قبل الزواج نسب: 6-1 رسم

 34 .............................. 4112 سنة العمرية الفئة حسب األسر رؤساء والرجال النساء بين النسبي التوزيع في عياالجتما النوع فجوات: 7-1 رسم

 34 .........................4112 سنة األسرة أفراد عدد حسب األسر 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

 32 ............................................................................................................................................... 4112 سنة الدراسة قبل ما مؤسسة وأقرب املسكن

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

 31 ..............................................................................................................................................................4112 سنة ابتدائية 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

 33 ............................................................................................................................................................. 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

 21 ............................................................................................................................................................................................ 4112 سنة الدراسة ملقر

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

 21 ............................................................................................................................................................................... 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

 24 ................................................................................................................................................................................................................... 4112 سنة

 23 ................................... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب 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

 22 .. 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنوات 11) األميين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي وعالن فجوات: 9-4 رسم

 22 ....................... 4112 سنة الشهادة نوع حسب الشهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-4 رسم

 22 ... 4112 ةسن االختصاص حسب العالي التعليم شهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-4 رسم

 21 ............. 4112 سنة االختصاص حسب التكوين شهائد أصحاب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-4 رسم

 23 ................................ 4112 سنة والرجال النساء بين( فوق  فما تسنوا 3) الحاسوب استعمال نسبة في االجتماعي 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

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

 21 .................................. 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) نترناتاال  استعمال نسبة في االجتماعي النوع فجوات: 16-4 رسم

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 21 

 

 23 ............... 4112 سنة االقتصادية الوضعية حسب( سنة 42-12) والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 1-3 رسم

 22 .. 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

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

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

 21 ...4112 سنة العمل طبيعة حسب( فوق  فما سنة 12) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 5-3 رسم



 

11 قائمة الرسوم
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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

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 21 

 24 ...................... 4112 سنة املدنية الحالة حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بين البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 7-3 رسم

 23 ............... 4112 سنة التعليمي املستوى  حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بين البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-3 رسم

 22 ...................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 12) والرجال النساء بين البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 9-3 رسم

 22 .... 4112 سنة البطالة مدة حسب( فوق  فما سنة 12) العاطلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-3 رسم

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

 سنة املهنية الوضعية حسب املنخرطين( سنة 23-11) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-3 رسم

4112............................................................................................................................................................................................................................ 21 

 املهنية الوضعية حسب املنخرطين غير( سنة 23-11) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 13-3 رسم

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

 سنة العمل عقد مدة حسب املنخرطين( سنة 23-11) املشتغلين والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 14-3 رسم

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

 العمل عقد مدة حسب املنخرطين غير( سنة 23-11) املشتغلين والرجال النساء بين يالنسب التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 15-3 رسم

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

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

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

 األساسية النقل وسيلة 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 قلللتن املستعملة

 

 سنة محلي مستشفى وأقرب املسكن 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 ينب االجتماعي النوع فجوات: 4-2 رسم

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

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

 21 ................................... 4112 سنة الصحية التغطية نوعية حسب والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 

 23 .............................................................................................................................................. 4112-4113 خالل الداخلية الهجرة صافي: 1-2 رسم

 11 ............................................................................................................................................. 4112-4113 خالل الخارجية الهجرة صافي: 2-2 رسم

 

 13 .......................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بين الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 رسم

 13 ......................... 4112 سنة العمرية الفئة حسب لصعوباتا ذوي  والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رسم

 12 ....................... 4112 سنة الصعوبة درجة حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 3-2 رسم

 12 ............................. 4112 سنة العاقة نوع حسب الصعوبات ذوي  والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 4-2 رسم

 12 ................................... 4112 سنة الصعوبات ذوي  من والرجال ءالنسا بين إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 5-2 رسم

 12 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين إعاقة بطاقة إمتالك نسب في االجتماعي النوع فجوات: 6-2 رسم

 13 ... 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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 31 .................. 4112 سنة العمرية الفئة حسب الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين رسالتمد نسب في االجتماعي النوع فجوات: 8-2 رسم

 31 ......................................................... 4112 سنة الصعوبات ذوي  من والرجال النساء بين البطالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 9-2 رسم

 33 ................. 4112 سنة املدنية الحالة حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 10-2 رسم

 32 ................. 4112 سنة العمرية الفئة حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين نسبيال التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 11-2 رسم

 32 ................ 4112 سنة الدخل مصدر حسب( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين النسبي التوزيع في االجتماعي النوع فجوات: 12-2 رسم

 32 ....................................................... 4112 سنة( فوق  فما سنة 21) والرجال النساء بين الكفالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 13-2 رسم

 

 



 

14 قائمة الخرائط
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 41 ..................................................................................................................................................................... 4112 سنة الرجالة عدلم: 1-1 خارطة

 31 ............................................................................................................................ 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

 32 ................................................ 4112 سنة والفتيان الفتيات بين( سنة 12-2) األطفال تمدرس نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-4 خارطة

 

 22 ....................................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بين النشاط نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-3 خارطة

 22 ........................ 4112 سنة( سنة 23-11) املشتغلين والرجال النساء بين االجتماعية التغطية نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-3 خارطة

 

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

 

 14 ...................................................................... 4112 سنة والرجال النساء بين الصعوبات معاناة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 1-2 خارطة

 34 .........................................................................................4112 سنة والرجال النساء بين العالة نسب في االجتماعي النوع فجوات: 2-2 رطةخا

 

  



 

13 امللخص التنفيذي
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بلغ عدد سكان ، على املستوى الديمغرافي

ألف نسمة. وقد ناهز معدل  112.3حوالي  توزروالية 

 علىما تّم تسجيله دون أن يتجاوز ، 1.32الرجالة 

يتساوى مؤشر متوسط العمر و  .(1.33) املستوى الوطني

ون أن يتجاوز الفرق سنة( د 31الرجال )و  لدى النساء

من جهة أخرى، بلغ  .بكامل املعتمديات بينهم السنة

 .كلى الجنسينسنة في صفوف  43مؤشر العمر الوسيط 

بالنسبة للحالة املدنية، تكمن الفوارق بين الجنسين 

عزوبة ونسب الترمل حيث تبلغ النسب خاصة في نسب ال

على التوالي مقابل  %3.3و %32.2في صفوف النساء 

على التوالي في صفوف الرجال على  %1.4و 23.1%

ج زواظاهرة ترمل النساء و نسحب تاملستوى الجهوي. و 

 .  متفاوتة بنسببكامل املعتمديات الرجل 

بلغ معدل املواليد أحياء لكل امرأة في سن االنجاب و 

 13-12)للنساء مولودا  1.12و، مولودا 1.31 توزربوالية 

متوسط عدد املواليد األحياء  ناهز. في املقابل، سنة(

، مولودا 4.22للنساء املتزوجات أو األرامل أو املطلقات 

 .   مولودا على املستوى الوطني 4.33مقابل 

 حوالي توزربوالية معدل سن املرأة عند أول زواج وبلغ 

يرتفع هذا املعدل بارتفاع املستوى التعليمي، و  .سنة 43

سنة لدى النساء  41حيث ناهز على الصعيد الجهوي 

سنة لدى النساء ذوات مستوى تعليمي  42األميات و

 11من جهة أخرى، بلغ عدد املتزوجات قبل سن  عالي.

امرأة، لتناهز بذلك نسبة زواج ف أل 3.2 سنة حوالي

 . %12.2 وزرتسنة بوالية  11النساء قبل سن 

بلغ معدل الرجالة في صفوف ، وأمام الهيمنة الرجالية

وأبرزت رجال لكل امرأة رئسية أسرة.  2.4رؤساء األسر 

من رئيسات األسر يعشن بمفردهن  %13.2البيانات أّن 

في حين ال تتعدى نسبة الرجال رؤساء األسر ذات الفرد 

 على املستوى الجهوي.   %3.3الواحد 

 

، لم العلمي واملعرفيل بخصوص التحصي

تتجاوز الفجوة بين الجنسين في نسب التمدرس للفئات 

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

بلغت في صفوف الفتيات  حيث ،على الصعيد الجهوي 

 %22.3، مقابل توزرعلى التوالي بوالية  %32.2و 21.1%

-12)على التوالي وطنيا. وعرفت نسبة التمدرس  %32.1و

نقطة  12.2( سنة ارتفاعا لدى الفتيات بفارق ناهز 42

عد نسبة  هي، و %22.1بنسبة وذلك مقارنة بالفتيان 
ُ
ت

 (. %21.2من املستوى الوطني ) علىأ

سنوات فما  11املستوى التعليمي للسكان )فيما يتعلق ب

تتضاعف األمية في صفوف النساء مقارنة فوق(، 

لى التوالي. وتتعمق ع %3.3و %41.2بالرجال حيث بلغت 

في صفوف رؤساء األسر، حيث الفجوة بين الجنسين 

ة توزر بواليتصل نسبة األمية لدى النساء رئيسات األسر 

 فقط لدى الرجال. %12.1، مقابل %22.1إلى حدود 

استعمال وسائل تكنولوجيا و  وبخصوص استغالل

والتي من شأنها أن تعكس املهارات واملكتسبات  املعلومات

 تقارب انات التعدادتشير بي، نية واملهنية ألصحابهاالتق

نسب استعمال الحاسوب ونسب استعمال االنترنات في 

ء ال النسا في صفوفطفيف  تقهقرمع بين الجنسين 

على املستوى الجهوي بالنسبة  يتجاوز النقطتين

بلغت هذه  حيث ،سنوات فما فوق( 3للشريحة العمرية )

 %33.2وات فما فوق( سن 3النسب في صفوف النساء )

 على التوالي. %31.2و

 

، ال لتمكين االقتصادي للمرأةا بخصوص

تزال نسبة النساء النشيطات أقل بكثير من نسب 

( على الصعيد %22.2مقابل  %42.2طين )يالرجال النش

الجهوي واملحلي. وبالرغم من ذلك ترتفع نسبة البطالة في 

ي ففقط  %11.1مقابل  %42.2إلى حدود  هنصفوف

وتتفاقم البطالة في صفوف الشباب صفوف الرجال. 

 %21.2، حيث تصل إلى حدود توزرسنة( بوالية  12-43)

 لدى الفتيان.   %42.3لدى الفتيات وإلى 

وتبعا للمهمة االقتصادية املوكولة عادة لرئيس األسرة، 

تنخفض نسب البطالة في صفوفهم لكن تبقى مرتفعة في 
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مقارنة بالرجال من خالل  صفوف النساء رئيسات األسر

على التوالي على الصعيد  %4.3و %11.1تسجيل 

 الجهوي.  

ة لم تتجاوز نسب، مراكز القرارللمشاركة في بالنسبة 

ات تسيير ووكيالت ر النساء املشتغالت كمديرات وإطا

تصل  من مجموع النساء املشتغالت، في حين 3.1%

     .%3.2نسبهن على الصعيد الوطني إلى حدود 

بالصناديق ناهزت نسبة االنخراط من جهة أخرى، 

بوالية سنة(  23-11ملشتغلين )االجتماعية في صفوف ا

 12.2بفجوة بين الجنسين ناهزت ، %21.3 حواليتوزر 

بلغت نسبة االنخراط في  حيث، رجالنقطة لصالح ال

 الرجال. لدى %24.1مقابل  %21.4النساء  صفوف

 

ص يا فر ، تتكافؤ نسبعلى املستوى الصحي

ن بين الجنسيلتحاق والوصول للمؤسسات الصحية ال

من خالل تقارب التوزيع الجغرافي لكليهما ونادرا ما 

تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال حسب 

 عتمديات.املاملسافات النقطتين بكامل 

فوف في ص توزروترتفع نسبة التغطية الصحية بوالية 

منهن بهذه  %32.1متع النساء مقارنة بالرجال، حيث تت

 في حينفقط من الرجال. لكن و %12.3التغطية مقابل 

التغطية الصحية عن ب الرجال املتمتعين نسبةرتفع ت

من  %21.1) التي يتنمون لهاطريق الصناديق االجتماعية 

يتمتعن ( %22.1)نجد أّن أغلب النساء  (،مجموع الرجال

مقارنة  نقطة 31.2، بفارق بالتغطية الصحية كأولي حق

 بالرجال.

 

، بينت املعطيات بالنسبة للتحرك والهجرة

 وزرتبين معتمديات والية صافي الهجرة الداخلية  تباين

شر ناهز هذا املؤ وقد  الجنسين بين مع تسجيل تفاوتات

في صفوف الرجال خالل ( -121)في صفوف النساء و (3)

 .وكان سلبيا خاصة بمعتمدية توزر 4112-4113الفترة 

العمل السبب الرئيس ي لهجرة الرجال بين ومثل 

مقابل من مجموع أسباب الهجرة  %31.2بـاملعتمديات 

من  %33.2 تنقلتبالنسبة للنساء. في املقابل،  11.2%

 ، الذي لم يمثلالزواجالنساء إلى معتمدية أخرى بسبب 

تغيير معتمدية القامة  من أسباب %11.2سوى 

 .بالنسبة للرجال

الخماسية األخيرة ة الخارجية خالل حركة الهجر وسجلت 

ارتفاعا في عدد الرجال  توزربوالية ( 4113-4112)

دات، الوافعدد النساء  في تفاعر بل الخارج مقااملغادرين ل

لدى  (-131)بلغ صافي الهجرة خالل هذه الفترة حيث 

 لدى النساء. 122الرجال و

اب أسب وتوزعت أسباب الهجرة للخارج لدى النساء بين

أسباب أسباب اقتصادية )العمل( و و ية )الزواج( عائل

على  %41.3و %41.3و %22.4دراسية حيث مثلت 

لعمل ا من أجلمن الرجال  %22.3التوالي. في حين هاجر 

 بالخارج.  

 

، ناهز عدد وص الفئات الخصوصيةصبخ

ألف  4.2 توزراألشخاص ذوي الصعوبات بوالية 

 %4.3لتبلغ بذلك نسبة معاناة الصعوبات  ،شخص

. في صفوف الرجال( %4.2في صفوف النساء و 4.1%)

فقط من الفتيات/ النساء ذوي  %22.2تمتلك و 

 في حين تصل النسبة إلىالصعوبات بطاقة إعاقة، 

 /الرجال.في صفوف الفتيان 23.1%

، وزرتلإلدماج املدرس ي لذوي الصعوبات بوالية بالنسبة 

ة يللشريحة العمر ى الفتيات التمدرس لد نسبةبلغت 

على  %43.1و %23.3سنة(  42-12و)سنة(  2-12)

 %22.3التوالي، في حين كانت هذه النسب في حدود 

 على التوالي في صفوف الفتيان. %12.3و

وفي إطار متابعة الدماج االقتصادي لهذه الفئات، 

نسبة البطالة لدى النساء ذوي الصعوبات  ناهزت

نة مقار  نقطة 2.2مسجلة بذلك ارتفاعا بـ ،13.4%

ة وتبقى هذه النسبة جيد بالرجال على املستوى الجهوي. 

في  %42.1إذا ما تّم مقارنتها بالصعيد الوطني أين بلغت 

 صفوفهن.

فقد تّم إحصاء سنة فما فوق(،  21) بالنسبة للمسنين

منهم من  %21.2) توزرألف مسن بوالية  11.2قرابة 
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 ءفي صفوف النسا تقارباعرفت نسب العالة النساء(. و 

 . على التوالي %12.3و %12.2بـوالرجال 

بين من هن متزوجات  اأساس توزرمسنات والية  وتوزعت

 %11.3(، في حين %24.1( ومن بقين مرمالت )21.3%)

من جهة أخرى،  من الرجال املسنين هم في حالة زواج. 

لوجود جراية أو  توزرمن مسنات والية  %21.1تفتقر 

حياة، في حين يعيش مصدر مالي لتأمين ضروريات ال

من فقط من املسنين الرجال دون أية جراية.  13.3%

من املسنات هّن بكفالة أحد  %34.2نجد أّن  جهة أخرى،

املسنين  الرجالفقط من  %11.3 تواجداألقارب، مقابل 

 . بهذه الوضعية
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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

 107,9 54,8 53,0 10982,4 5510,2 5472,2  )باأللف( عدد السكان

 0,97 - - 0,99 - -  معدل الرجالة

 31 31 31 32 32 32  متوسط العمر )سنة(

 29 29 29 30 30 29  العمر الوسيط )سنة(

 40,1 36,6 43,8 36,8 32,5 41,2  (%نسبة العزاب )

 52,8 51,4 54,3 56,8 56,7 57,0  (%نسبة املتزوجين )

 5,7 9,9 1,2 5,1 9,0 1,2  (%نسبة املرملين )

 1,4 2,2 0,7 1,3 1,8 0,7  (%نسبة املطلقين )

 1,30 - - 1,33 - -  )مولود( حياء لكل امرأة في سّن النجابمتوسط عدد املواليد أ

4-2-3 سنة( )مولود( 13-12)متوسط عدد املواليد أحياء لكل امرأة في سّن   - - 0,07 - - 0,07 

 2,44 - - 2,33 - -    )مولود( متوسط عدداملواليدأحياء لكل امرأة متزّوجة أو أرملة أو مطلقة

 23 -   -   22 -   -    )سنة( ول زواجمتوسط عمر املرأة عند أ

 3747 -   -   317899 -   -    )امرأة( سنة 11املتزوجات قبل سن 

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

 26,0 4,7 21,8 2771,2 400,8 2370,3  عدد رؤساء األسر )باأللف(

3,2 - -  رؤساء األسر  في صفوفمعدل الرجالة   - - ,42  

 6,5 19,7 3,9 6,2 24,6 3,1  (%نسبة رؤساء األسر ذات الفرد الواحد )

 املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة

4-4-2 (%نسبة االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة )  55,5 55,3 55,4 69,0 70,0 69,5 

 97,7 97,7 97,6 95,9 96,1 95,7  (%سنة( ) 12-2نسبة التمدرس )

1-3-2 (%سنة( ) 42-12نسبة التمدرس )  42,6 51,4 47,0 41,1 55,8 48,5 

1-2-2 (%سنوات فما فوق( ) 11نسبة األمية )  12,8 25,6 19,3 9,9 20,7 15,4 

 22,5 56,8 16,0 24,7 55,6 19,5  (%نسبة األمية لدى ؤساء األسر )

1-2-2 (%) سنوات فما فوق( 3نسبة استعمال الحاسوب )  45,2 45,0 45,1 41,1 39,6 40,4 

1-1-12 (%) سنوات فما فوق( 3نسبة استعمال االنترنات )  44,4 43,9 44,2 40,2 38,5 39,4 

 مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة

1-2-1 (%) سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 42-12لشباب )انسبة   25,2 29,6 27,4 26,9 26,8 26,9 

 46,3 26,4 67,4 46,5 28,2 65,5  (%نسبة النشاط )

4-4-3 (%) ات املعمليةالصناعنسبة املشتغلين في   2,1 0,7 1,7 4,1 0,8 3,3 

4-2-2 (%نسبة النساء املديرات وإطارات التسيير والوكيالت )  - - 2,3  - - 3,8 

 15,5 26,4 11,0 14,8 22,5 11,4  (%)نسبة البطالة 

 32,7 41,4 27,3 30,2 36,4 26,4  (%) سنة( 43-12) نسبة البطالة

 3,2 10,1 2,9 3,7 8,4 3,5  (%نسبة البطالة لدى رؤساء األسر )

 58,9 48,2 62,8 65,3 66,9 64,7  (%سنة( املنخرطين بالصناديق االجتماعية ) 23-11نسبة املشتغلين )

ين الجنسينتكافؤ فرص التمتع بالخدمات الصحية ب  

4-1-3 (%) نسب التغطية الصحية  78,4 84,3 81,3 84,3 94,1 89,3 

 27,8 15,2 40,8 33,9 23,7 44,1  (%نسبة السكان املتمتعين بالتغطية الصحية عن طريق الصناديق االجتماعية )

 45,1 64,0 25,6 36,3 51,5 21,0  (%نسبة السكان املتمتعين بالتغطية كأولي الحق )

رك والهجرة حسب النوع االجتماعيالتح  

 149- 9 158- 1 1 1  )نسمة( 4112-4113خالل  الهجرة الداخلية بين املعتمدياتصافي 

 20,9 11,5 31,5 17,2 10,8 24,0  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب العمل خالل 
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 29,6 39,6 18,5 25,5 30,8 19,9  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب الزواج خالل 

 11,8 8,9 15,0 5,9 5,2 6,6  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين بين املعتمديات بسبب الدراسة خالل 

 19 157 138- 22281- 7956 30237-  )نسمة( 4112-4113الخارجية خالل الهجرة صافي 

 66,5 20,9 76,3 73,4 32,3 81,6  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين للخارج بسبب العمل خالل 

 17,7 55,2 9,6 9,7 36,4 4,3  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين للخارج بسبب الزواج خالل 

 14,0 20,9 12,5 14,2 24,7 12,1  (%) 4112-4113نسبة املهاجرين للخارج بسبب الدراسة خالل 

 النوع االجتماعي واملسنين وذوي االحتياجات الخصوصية

 2,3 2,1 2,5 2,2 2,2 2,2  (%) معاناة الصعوبات نسبة

 2,4 1,1 1,3 241,2 119,1 122,0  السكان من ذوي الصعوبات )باأللف(

 52,3 44,7 59,0 45,0 40,0 49,9  (%) ذوي الصعوبات لدىنسبة إمتالك بطاقة إعاقة 

 63,3 59,3 66,3 70,6 72,3 69,1  (%) سنة( 12-2نسبة التمدرس لدى ذوي الصعوبات )

 17,5 23,1 14,3 25,2 32,2 19,5  (%) سنة( 42-12نسبة التمدرس لدى ذوي الصعوبات )

4-2-1 (%) نسبة البطالة لدى ذوي الصعوبات  14,3 24,1 17,0 12,6 19,2 14,0 

 10,6 5,5 5,1 1249,6 637,3 612,2  )باأللف( سنة فما فوق( 21) عدد املسنين

 15,4 15,5 15,3 17,7 17,8 17,6  (%) نسبة العالة

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

 64,3 41,9 88,3 71,1 52,3 90,7  (%سنة فما فوق( املتزوجين ) 21نسبة املسنين )

 30,5 52,1 7,3 24,9 43,0 6,0  (%سنة فما فوق( املرملين ) 21نسبة املسنين )

 1,9 2,6 1,2 1,5 2,1 0,9  (%سنة فما فوق( املطلقين ) 21نسبة املسنين )

 27,9 41,0 13,9 37,1 50,9 22,8  (%سنة فما فوق( غير املنتفعين بأية جراية ) 21نسبة املسنين )

 22,7 32,7 11,9 23,5 34,2 12,3  (%سنة فما فوق( املكفولين من قبل أحد األقارب ) 21نسبة املسنين )
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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 

قرابة يعيشون تحت سقف نفس املسكن ويتناولون جل 

 الوجبات الغذائية معا.

 رئيس األسرة 

هو أحد أفراد األسرة الذي يمثل املحور األساس ي 

ات التي تؤخذ في خصوص أسرته وال ينحصر هذا للقرار 

املفهوم في القوامة االقتصادية أي القيام بمسؤولية 

 توفير مداخيلها واالنفاق عليها.

 األمية 

حسب تعريف منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة 

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

طة جملة بسي الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ ويكتب

 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 ووالتعداد وال تخل

 .الفنية الدروسو  الرياضة دروس

  املستوى التعليمي 

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

 أتمها بنجاح وإال فإ
ّ
ه يقع اعتباره من ذوي املستوى ن

 ربع مستوياتيقع اعتماد أالتعليم الذي يسبق ذلك. و 

  تعليمية في هذه النشرية:

هو املستوى الجامعي الذي و  ملستوى العاليا -

 ، 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  ملستوى االبتدائيا -

ى عند فيه الفرد على األقل في السنة أول

االلتحاق بمرحلة الدراسة ودون بلوغ 

 ،سابقا االعدادي أو الثانوي 

هو املستوى الذي  ال ش يء أو دون مستوى  -

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 

ير ال بد من يتم 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 ويبحث الراهن للعمل

وُيمكن تفصيل هذه املعايير   .وهي أسبوع مرجعية محددة

 كالتالي:

 ام: ويعني انعدام تاملعيار األول "بدون عمل" -

وهذا املعيار للعمل أثناء الفترة املرجعية. 

بين حالة العمالة وحالة  يضمن الفصل

 .البطالة

اذ تخ: ويعني ااملعيار 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 

ونوعها بعين االعتبار، ويشمل هذا املعيار 

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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لعمل تعتبره املعايير ويشمل عموما أي نوع من ا

 الدولية نشاطا اقتصاديا.

: لكي يصنف املعيار الثالث "االستعداد" -

للعمل  على استعدادكعاطل يجب أن يكون 

يعني قادرا أو مستعدا للعمل إذ توفرت له 

الفرصة، ويستبعد الذين ال يستطيعون البدء 

 في العمل في تاريخ الحق بسبب بعض العراقيل.

 االشتغال 

كون ألن يوفقا  شتغالالتعريف القياس ي لال د تّم تحدي

عمل،  له سنة 12الفرد الذي يساوي أو يفوق عمره 

 .وهي أسبوع خالل فترة مرجعية محددة

 الناشط 

الناشط اقتصاديا هو املساهم فعال أو املتاح للمساهمة 

في إنتاج السلع والخدمات التي تدخل ضمن حدود 

 وطنية. ويسمحالنتاج املبينة في نظام الحسابات ال

استخدام تعريف موحد للنشاط االقتصادي بتسهيل 

إحصاءات العمل أو في إحصاءات النتاج، مما يسهل 

 التحليل املشترك.

 التغطية الصحية 

، حسب منظمة الصحة التغطية الصحيةالتمتع ب

ى الخدمات عل فردأن يحصل كل  ،(OMSالعاملية )

الية ائقة مإليها دون أن يتعرض لض الصحية التي يحتاج

عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية املجموعة الكاملة من 

الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز 

 .الصحة والوقاية والعالج والتأهيل والرعاية امللطفة

ويعتبر متمتعا بالتغطية الصحية في تونس كل فرد 

ق حمنخرطا بإحدى النظم التالية اما مباشرة أو كأولي ال

 أي منخرطا عن طريق فرد آخر من األسرة:

 ،الصندوق الوطني للتأمين على املرض -

بطاقة العالج بالتعريفة املنخفضة )بطاقة  -

 ،صفراء(

 ،بطاقة العالج املجاني )البطاقة البيضاء( -

الحاالت األخرى والتي تتضمن شركات التأمين  -

الخاصة أو املقيمين املتمتعين بالتغطية 

 بالخارج.

 ط بالصناديق االجتماعيةاالنخرا 

يعتبر منخرطا بالصناديق االجتماعية كل فرد له انخراط 

بالصندوق الوطني للضمان والحيطة االجتماعية أو 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية. وتهم 

 سنة أو أكثر. 11هذه 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 

 الدراسة هو بنفس املكان أو الحي الذي يقطن به الفرد.

 صافي الهجرة 

رح يط ن على املكان املعني بهذا املؤشرهو عدد الوافدي

 مرجعية محددة.رة 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 النشرية4112العام للسكان والسكنى لسنة 

تحليل احصائيات األفراد ذوي الصعوبات على مختلف 

كل فرد له على األقل درجة عتبر حامل صعوبة 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 

ن س( إلى السكان الذين هم في سنة فما فوق  21أعمارهم 

.(سنة 23و 12)أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين  نشاطال
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)أي ما يساوي  %21.1. مثلت نسبة النساء منهم 4112أفريل  43نسمة في  112314 توزربلغ عدد سكان والية 

مسجال تفاوتا بين  1.32مثل بذلك معدل الرجالة و رجال(.  23122من الرجال )أي بما يعادل %23.4امرأة(، مقابل  22122

 .حزوةبمعتمدية  1.13إلى  معتمديتي دقاش ونفطةب 1.32املعتمديات من 

 

 4102عدل الرجالة سنة : م1-0خارطة 

 

 4102سنة  ومعدل الرجالةالسكان توزيع : 1-0جدول 

 
 عدد السكان

 معدل الرجالة
 املجموع نساء رجال

 0,98 46422 23456 22966 توزر

 0,95 28543 14613 13930 دقاش

 0,97 6516 3310 3206 تمغزة

 0,95 21731 11161 10570 نفطة

 1,03 4700 2317 2383 حزوة

 0,97 107912 54857 53055 الوالية

 0,99 10982476 5510227 5472249 الوطني
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، 4112بقراءة للهيكلة العمرية للسكان بوالية توزر املستخرجة من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 43-12بالفئة العمرية ) تمغزةُسجلت أعلى الفجوات بين نسبة النساء ونسبة الرجال مقارنة بمجموع السكان بمعتمدية 

عتمدية وذلك لفائدة الرجال بفارق نفس املسنة( ب 12-2الفئة العمرية )تليها لفائدة النساء،  ةنقط 4سنة( حيث وصلت إلى 

  .نقطة 4يقارب 

على أقص ى تقدير من نقطة لصالح النساء  1.4 حدود (، يصل الفارق إلىفأكثر سنة 21بالنسبة للفئة العمرية )

  نفطة. معتمدية خالل 

نقطة على الصعيد  1.2جاوزت النسبة لدى الرجال نسبة النساء بفارق سنة(، ت 2-1وفيما يخص الفئة العمرية )

 .)بمعتمدية دقاش(نقطة  1.3حيث لم يتعدى الجهوي. وقد كان هذا الفارق ضئيال بجل املعتمديات 

 

 4102مرية سنة لنساء والرجال حسب الفئة العبين ا ينسبالتوزيع الفجوات النوع االجتماعي في  :1-0رسم 

 

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

 

ين ذكر بترق وانالحظ وجود فال ، توزروبتحليل كل من متوسط العمر والعمر الوسيط بين معتمديات والية 

ل أدنى تسجي حزوةمعتمدية وقد شهدت  .كأقص ى تقديرنقطة ستقر في حدود لتالنساء والرجال بأغلب هذه املعتمديات 

 .على التولي سنة 42سنة و 41في صفوف النساء، حيث ناهزت وسيط المر عمعدالت متوسط العمر وال

 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 سنة فما فوق  61 سنة 39-11 سنة 49-03 سنة 02-3 سنة 1-2

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

 46422 23456 22966 %9,5 %9,5 %9,4 %40,6 %41,0 %40,3 %23,7 %24,0 %23,5 %16,5 %16,0 %17,0 %9,7 %9,5 %9,8 توزر

 28543 14613 13930 %10,5 %10,7 %10,3 %39,3 %39,8 %38,7 %25,5 %25,8 %25,3 %15,5 %15,1 %15,8 %9,2 %8,6 %9,9 دقاش

 6516 3310 3206 %9,8 %9,6 %10,0 %36,9 %37,3 %36,6 %28,5 %27,5 %29,5 %16,2 %17,2 %15,2 %8,6 %8,4 %8,7 تمغزة

 21731 11161 10570 %10,5 %11,1 %9,9 %39,1 %39,4 %38,9 %24,1 %24,5 %23,7 %16,8 %16,1 %17,6 %9,5 %9,0 %10,0 نفطة

 4700 2317 2383 %7,8 %7,4 %8,2 %33,0 %33,4 %32,7 %32,4 %32,0 %32,9 %15,8 %16,6 %15,1 %10,9 %10,7 %11,2 حزوة

 107912 54857 53055 %9,9 %10,1 %9,7 %39,4 %39,8 %39,0 %24,9 %25,1 %24,8 %16,2 %15,9 %16,6 %9,5 %9,1 %9,8 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

 30 30 29 31 31 31 توزر

 29 30 29 32 32 31 دقاش

 28 27 28 31 31 31 تمغزة

 29 30 29 32 32 31 نفطة

 26 26 26 28 28 29 حزوة

 29 29 29 31 31 31 الوالية

 30 30 29 32 32 32 الوطني

 

4  

ما يجلب االنتباه له في الفوارق حسب الوضعية الزواجية بين النساء والرجال على املستوى املحلي، ارتفاع نسب 

. وفي حزوةنقطة بمعتمدية  3.2ناهز الفارق لفائدة النساء حيث  حزوة ةمعتمديب فقطنسب املتزوجين  املتزوجات على

)بمعتمدية نقطة  2.2بلغ أقصاه عتمديات باقي املاملقابل، سجلت نسبة املتزوجين فارقا إيجابيا على نسبة املتزوجات ب

 .دقاش(

ارتفاع الفارق في نسبة العزوبة حيث يفوق الفارق نالحظ  بالتوازي مع هذا الفارق في املتزوجين لصالح الرجال،و 

. وهو فارق كبير مقارنة حزوةنقطة بمعتمدية  3.2ليصل إلى حدود  ونفطةنقاط بمعتمديتي توزر  2.2لصالح الرجال الـ

رجل ي يفرض على الُيمكن تفسيره بهيمنة الفكر التقليدي الذو نقطة.  1.2بمعدل الوالية أو املعدل الوطني الذي ال يتجاوز الـ

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

 

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

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  03السكان ): 4-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 مطلق أرمل متزوج أعزب

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

 34285 17468 16816 %1,6 %2,5 %0,8 %5,5 %9,5 %1,2 %54,3 %53,1 %55,5 %38,6 %34,9 %42,5 توزر

 21502 11154 10348 %1,3 %1,9 %0,7 %6,2 %10,6 %1,4 %49,7 %47,6 %52,0 %42,8 %39,9 %45,9 دقاش

 4900 2461 2439 %1,2 %1,7 %0,7 %4,8 %8,4 %1,2 %49,0 %48,1 %49,8 %45,0 %41,7 %48,2 تمغزة

 16027 8366 7661 %1,4 %2,1 %0,6 %6,3 %11,1 %1,1 %55,4 %53,5 %57,6 %36,9 %33,3 %40,8 نفطة

 3442 1684 1757 %0,7 %1,5 %0,0 %2,8 %5,0 %0,6 %50,8 %52,6 %49,0 %45,7 %40,9 %50,4 حزوة

 80156 41134 39022 %1,4 %2,2 %0,7 %5,7 %9,9 %1,2 %52,8 %51,4 %54,3 %40,1 %36,6 %43,8 الوالية

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

بمعتمدية حزوة( بسبب تأخر سن الزواج  42.2نقطة ) 42العزوبة لدى الرجال النسب املسجلة لدى النساء وتعدت عتبة الـ

لى إبين النساء والرجال من معتمدية  نسبة العزاب حسب الفئة العمريةفي لدى الرجال أكثر من النساء. وتتفاوت الفجوة 

لفائدة تمغزة نقطة بمعتمدية  2.1لى توزر إنقطة بمعتمدية  1.1من  (سنة 13-12)أخرى لتمتد بالنسبة للفئة العمرية 

سنة فما فوق(  21رى باستثاء الفئة العمرية )لصالح الرجال بالفئات األخ من جهة أخرى، نجد تباينا كبيرا للفجوة.  جالر ال

  .بجل املعتمديات باستثناء معتمديتي تمغزة ونفطة هذه الفئة العمريةلح النساء بايجابية لصأين كانت الفجوة إ

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03) العزاب: 5-0جدول 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03نسب العزاب ): 6-0جدول 

 
سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %38,6 %34,9 %42,5 %3,4 %3,7 %3,0 %19,1 %17,0 %21,4 %80,0 %68,7 %91,9 %98,9 %98,0 %99,8 توزر

 %42,8 %39,9 %45,9 %3,4 %3,7 %3,0 %24,5 %23,8 %25,3 %82,3 %72,5 %93,0 %98,0 %96,6 %99,5 دقاش

 %45,0 %41,7 %48,2 %3,8 %3,5 %4,1 %21,6 %20,7 %22,6 %85,5 %77,6 %92,8 %97,7 %95,7 %99,7 تمغزة

 %36,9 %33,3 %40,8 %3,4 %2,8 %4,0 %16,1 %14,9 %17,5 %78,7 %67,3 %91,9 %98,2 %97,2 %99,1 نفطة

 %45,7 %40,9 %50,4 %0,5 %0,6 %0,5 %18,0 %17,6 %18,4 %80,4 %67,4 %92,9 %98,0 %96,5 %99,4 حزوة

 %40,1 %36,6 %43,8 %3,3 %3,4 %3,2 %20,0 %18,6 %21,6 %80,8 %70,0 %92,3 %98,4 %97,2 %99,6 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  %43.4سنة(  43-20األربعين، فقد بلغت نسبة املتزوجات بالفئة العمرية )

 العمرية. 

غت ن، حيث بلفي املقابل وعلى عكس الرجال، نسجل انخفاض نسبة النساء املتزوجات كلما تقدمن في الس

سنة فما فوق(  21من الرجال املسنين )%11.3سنة فما فوق(، في حين أن  21من مجموع النساء املسنات )%21.3نسبتهن 

 هم من املتزوجين.   

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 13234 6091 7142 %1,1 %1,4 %0,9 %27,3 %26,8 %27,7 %45,4 %43,7 %46,9 %26,2 %28,2 %24,5 توزر

 9201 4451 4750 %1,1 %1,3 %0,9 %29,8 %31,1 %28,7 %44,7 %42,4 %46,8 %24,4 %25,2 %23,6 دقاش

 2203 1027 1176 %1,1 %1,1 %1,1 %23,6 %24,8 %22,5 %49,3 %46,3 %51,9 %26,0 %27,8 %24,5 تمغزة

 5911 2787 3124 %1,3 %1,2 %1,4 %23,2 %23,4 %23,0 %46,4 %45,1 %47,5 %29,1 %30,2 %28,1 نفطة

 1574 689 885 %0,1 %0,1 %0,1 %17,7 %19,7 %16,2 %58,5 %54,8 %61,5 %23,6 %25,4 %22,2 حزوة

 32123 15045 17078 %1,1 %1,3 %1,0 %26,5 %27,0 %26,2 %46,3 %44,3 %48,1 %26,1 %27,5 %24,8 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



 

42 املحور األول: الخصائص الديمغرافية حسب النوع االجتماعي
 

 

4112  

 
 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03املتزوجين ): 7-0جدول 

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03نسب املتزوجين ): 8-0جدول 

 
سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %54,3 %53,1 %55,5 %64,4 %41,6 %88,0 %75,7 %74,2 %77,2 %19,5 %30,5 %7,9 %1,1 %2,0 %0,2 توزر

 %49,7 %47,6 %52,0 %63,0 %41,0 %87,0 %70,4 %67,6 %73,4 %17,2 %26,8 %6,7 %1,8 %3,1 %0,5 دقاش

 %49,0 %48,1 %49,8 %69,2 %48,4 %89,9 %73,6 %72,0 %75,2 %14,0 %21,4 %7,0 %2,0 %3,9 %0,0 تمغزة

 %55,4 %53,5 %57,6 %62,2 %39,4 %88,9 %78,9 %76,8 %81,3 %20,6 %31,6 %8,0 %1,7 %2,5 %0,9 نفطة

 %50,8 %52,6 %49,0 %78,5 %59,1 %95,4 %79,3 %77,5 %81,2 %19,3 %32,1 %7,1 %2,0 %3,5 %0,6 حزوة

 %52,8 %51,4 %54,3 %64,3 %41,9 %88,3 %74,9 %72,9 %77,0 %18,7 %29,2 %7,5 %1,5 %2,6 %0,4 الوالية

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

 

43  

ــــاء  ــ ـــــدى النســ ــ ـــــرملين لـ ـــب املـــ ــ ـــــع نســـ ــــامترتفـــ ــ الرجــــــــال. لكــــــــن، تتعمــــــــق الفــــــــوارق بــــــــين الجنســــــــين خاصــــــــة بعــــــــد ســــــــن  أمــ

ـــداد  ــ ــ ـــــائج التعــ ــ ـــت نتــ ــ ــ ـــــد بينــ ــ ـــــتين، فقــ ــ ــــي نة هـــــــــم مـــــــــن األرامـــــــــلســـــــــ 21مـــــــــن النســـــــــاء الالتـــــــــي تفـــــــــوق أعمـــــــــارهن %24.1أّن الســ ــ ــ . فـ

 من مجموع الرجال املسنين.%2.3املقابل، ال تتجاوز نسبة الرجال املسنين األرامل 

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03) املرملين: 9-0جدول 

 

  

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 30-09 سنة 41-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 18615 9278 9337 %15,2 %10,0 %20,4 %76,7 %76,9 %76,5 %7,9 %12,7 %3,1 %0,2 %0,4 %0,0 توزر

 10683 5307 5377 %17,7 %12,1 %23,3 %73,9 %74,1 %73,6 %8,0 %13,1 %3,0 %0,4 %0,7 %0,1 دقاش

 2400 1184 1215 %18,4 %13,0 %23,6 %73,8 %75,0 %72,6 %7,4 %11,1 %3,8 %0,5 %1,0 %0,0 تمغزة

 8884 4474 4409 %16,0 %10,9 %21,2 %75,6 %75,4 %75,7 %8,1 %13,2 %2,9 %0,3 %0,5 %0,2 نفطة

 1747 886 861 %16,5 %11,4 %21,7 %70,5 %67,6 %73,4 %12,7 %20,3 %4,8 %0,4 %0,7 %0,1 حزوة

 42329 21129 21199 %16,2 %11,0 %21,5 %75,3 %75,4 %75,3 %8,1 %13,2 %3,1 %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

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 1871 1667 204 %70,7 %69,6 %79,9 %28,8 %30,0 %19,2 %0,4 %0,3 %1,0 %0,1 %0,1 %0,0 توزر

 1333 1184 149 %70,8 %69,6 %80,0 %28,4 %29,8 %17,5 %0,7 %0,5 %2,4 %0,1 %0,1 %0,0 دقاش

 238 207 30 %67,0 %68,9 %54,1 %32,5 %30,6 %45,9 %0,5 %0,6 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 تمغزة

 1015 931 85 %74,8 %74,2 %81,4 %24,6 %25,1 %18,6 %0,6 %0,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 نفطة

 96 85 11 %78,0 %78,7 %72,6 %20,9 %20,0 %27,4 %1,1 %1,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزوة

 4553 4074 479 %71,6 %70,8 %78,4 %27,8 %28,7 %20,4 %0,6 %0,5 %1,2 %0,0 %0,1 %0,0 الوالية

 425363 378091 47271 %73,1 %72,4 %78,2 %25,9 %26,7 %20,1 %0,8 %0,8 %1,5 %0,2 %0,2 %0,2 الوطني
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 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03) املرمليننسب : 10-0جدول 

 
سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

 %5,5 %9,5 %1,2 %30,1 %51,8 %7,5 %2,9 %5,2 %0,4 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 توزر

 %6,2 %10,6 %1,4 %31,4 %52,5 %8,3 %3,4 %6,1 %0,5 %0,2 %0,2 %0,2 %0,0 %0,1 %0,0 دقاش

 %4,8 %8,4 %1,2 %25,0 %45,0 %5,1 %3,2 %5,1 %1,2 %0,1 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 تمغزة

 %6,3 %11,1 %1,1 %33,2 %55,9 %6,5 %2,9 %5,3 %0,4 %0,2 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 نفطة

 %2,8 %5,0 %0,6 %20,4 %39,0 %4,1 %1,3 %2,2 %0,4 %0,1 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزوة

 %5,7 %9,9 %1,2 %30,5 %52,1 %7,3 %3,0 %5,3 %0,5 %0,1 %0,2 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 الوالية

 %5,1 %9,0 %1,2 %24,9 %43,0 %6,0 %2,6 %4,6 %0,4 %0,2 %0,3 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 الوطني
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 ستدعييما و تفوق نسب املطلقين في صفوف النساء النسب املسجلة لدى الرجال خاصة مع التقدم في السن. 

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

سرعة إعادة الزواج للرجال ويمكن أن يفسر ذلك ب لدى الرجال من نفس الفئة العمرية. %1.1( سنة مقابل 41-43)

لى مستو ى ع تجدر املالحظة أّن الفجوة في نسب الطالق بين الجنسينكما  املطلقين في هذه السن أو هجرتهم خارج البالد.

نقطة )بمعتمدية  4.2نقطة )بمعتمدية تمغزة( و 1.1تتراوح بين ل( سنة 23-31بالفئة العمرية ) تتعمق خاصة املعتمديات

 حزوة( لصالح النساء.

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03) املطلقين: 11-0جدول 

 

 4102سنة سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03) املطلقيننسب : 12-0جدول 

 
سنة 03-09 نةس 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

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

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

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

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

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

 %0,7 %1,5 %0,0 %0,6 %1,2 %0,0 %1,4 %2,7 %0,0 %0,2 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 حزوة

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

 

 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال موعاملج نساء رجال

 565 432 133 %16,8 %14,6 %23,7 %77,8 %79,8 %71,6 %5,4 %5,6 %4,7 %0,0 %0,0 %0,0 توزر

 284 213 72 %23,7 %20,6 %32,9 %69,5 %71,7 %62,8 %5,7 %6,3 %4,2 %1,1 %1,4 %0,0 دقاش

 60 42 17 %21,4 %23,1 %17,4 %65,2 %62,8 %71,1 %9,7 %11,3 %5,8 %3,6 %2,7 %5,7 تمغزة

 217 174 43 %13,0 %13,3 %11,7 %78,3 %77,6 %81,3 %7,8 %8,0 %7,0 %0,9 %1,1 %0,0 نفطة

 25 25 0 %8,4 %8,4 - %83,8 %83,8 - %7,8 %7,8 - %0,0 %0,0 - حزوة

 1152 887 265 %17,8 %16,0 %23,8 %75,3 %76,7 %70,8 %6,2 %6,6 %5,0 %0,6 %0,7 %0,4 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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( سنة، وينخفض هذا املعدل 13-12لنساء الفئة العمرية )مولودا  1.12معدل املواليد على قيد الحياة قرابة مثل 

 لنجاح برنامج التنظيم العائلي في تونس والحملةوذلك تبعا  النساءانطالقا من الفئات العمرية األكبر إلى األصغر لدى 

 .البرنامجهذا واصل وجود التحسيسية املتميزة املرتبطة به التي تراجعت رغم ت

 

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

 

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

سنة 42-41 03-09 سنة1  سنة 43-49  سنة 11-12  سنة 13-19  سنة 21-22  سنة 23-29   املجموع 

 1,30 2,77 2,54 1,99 1,33 0,62 0,15 0,05 توزر

 1,20 2,73 2,44 1,98 1,19 0,54 0,16 0,08 دقاش

 1,30 3,16 2,79 2,22 1,44 0,42 0,10 0,16 تمغزة

 1,39 3,18 2,55 2,15 1,42 0,57 0,17 0,06 نفطة

 1,47 4,89 3,46 2,45 1,35 0,75 0,15 0,09 حزوة

 1,30 2,96 2,56 2,05 1,32 0,59 0,16 0,07 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. 1.11 مولودا مقابل 4.21من 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

 1,30 1,06 0,95 2,01 2,32 توزر

 1,20 0,65 0,72 1,86 2,28 دقاش

 1,30 0,60 0,50 1,73 2,52 تمغزة

 1,39 0,85 0,88 2,26 2,61 نفطة

 1,47 0,52 0,64 2,22 3,40 حزوة

 1,30 0,88 0,84 2,00 2,48 الوالية

 1.33 1.00 0.86 1.82 2.36 الوطني

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-2-3مؤشر ) 1 

1,2
1,31,31,31,391,47

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

حزوةنفطةالواليةتمغزةتوزردقاش



 

42 ديمغرافية حسب النوع االجتماعياملحور األول: الخصائص ال
 

 

4112  

 
 

34 

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

مولودا لذوات مستوى تعليمي عالي. ويبرز التباين بين  1.21مولودا لدى النساء األميات ليصل إلى  3.32حيث ناهز 

 مولودا )بمعتمدية حزوة(. 2.24مولودا )بمعتمدية توزر( و 3.12املعتمديات حيث تراوح هذا املعدل لدى األميات بين 
 

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 ةمطلق أو  أرملة أو  متزو 

سنة 03-09  سنة 41-42  سنة 43-49  سنة 11-12  سنة 13-19  سنة 21-22  سنة 23-29   املجموع 

 2,33 3,12 2,95 2,47 1,87 1,24 0,88 0,66 توزر

 2,50 3,42 3,27 2,64 1,97 1,33 0,91 1,10 دقاش

 2,76 3,72 3,43 3,03 2,23 1,30 0,63 1,04 تمغزة

 2,44 3,48 2,94 2,54 1,96 1,18 0,85 1,17 نفطة

 2,92 5,03 3,93 3,39 2,00 1,53 0,69 1,80 حزوة

 2,44 3,38 3,09 2,59 1,94 1,27 0,85 1,01 الوالية

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

 

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

 ال ش يء 
 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 املجموع عالي

 2,33 1,79 2,19 2,65 3,05 توزر

 2,50 1,61 2,10 2,80 3,30 دقاش

 2,76 1,47 1,80 2,82 3,62 تمغزة

 2,44 1,66 2,09 2,80 3,32 نفطة

 2,92 1,13 2,01 3,14 4,42 حزوة

 2,44 1,70 2,13 2,75 3,37 الوالية

 2.33 1.70 2.05 2.52 3.08 الوطني

 

33 
بوالية توزر، يتبين ارتفاع هذا املعدل لدى النساء  من خالل مالحظة متوسط عمر املرأة عند أول زواج عبر األجيال

على التوالي. في املقابل، ال يتجاوز  سنة 42و 43سنة( حيث ُيناهز  23-31)( سنة والفئة العمرية 43-41من الفئة العمرية )

سنة وذلك بحكم العادات االجتماعية ومحدودية  13سنة فما فوق( عند أول زواج سن  21متوسط عمر النساء املسنات )

هذا الخصوص والية توزر ب ق تذكر بين معتمدياتار و الضغوط االقتصادية املسلطة على املجتمع في السبعينات. وال توجد ف

 سنة. 43وسنة  41بين  حيث يتراوح متوسط العمر عند أول زواج

2,332,442,442,5
2,76

2,92

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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حزوةتمغزةدقاشالواليةنفطةتوزر
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 4102إلى غاية  الفئة العمريةمتوسط عمر املرأة عند أول زواج حسب : 17-0جدول 

سنة 03-09  سنة 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

 23 19 24 23 17 توزر

قاشد  17 22 24 19 22 

 22 20 23 22 18 تمغزة

 23 19 24 23 17 نفطة

 21 18 22 22 17 حزوة

 23 19 24 23 17 الوالية

 22 20 23 22 17 الوطني

 

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

 تعليمي عالي.  سنة لدى النساء ذوات مستوى 
 

 4102إلى 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 24 23 20 توزر

 22 27 24 23 20 دقاش

 22 27 23 23 21 تمغزة

 23 27 24 23 21 نفطة

 21 26 23 22 20 حزوة

 23 27 24 23 20 الوالية

 22 26 23 23 21 الوطني
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سنة  20سنة للنساء و 12السن األدنى للزواج بـ، وقع تحديد 1322 منذ صدور مجلةاألحوال الشخصية سنة

ليصبح السن األدنى للزواج  4112ماي  12ؤرخ في امل 4112لسنة  34. وقد تّم تنقيح هذه األحكام بصدور قانون عدد للرجال

 سنة لكال الجنسين.  18

 112قرابة ، 4112إمرأة من خالل تعداد سنة  3222سنة بوالية توزر حوالي  11وقد بلغ عدد املتزوجات قبل سن 

ياء واللواتي ء األح. وتعتبر هذه الظاهرة في تقلص عبر األجيال حيث بلغت نسبة النساخالل العشرية األخيرة منهن تزوجن

 11سنة( من مجموع املتزوجات قبل سن  21)تفوق أعمارهن  %22.1سنة ما يناهز  11تزوجن في الخمسينات قبل سن 

 سنة.

 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 03-09 ةسن 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   

 1547 %53,6 %42,6 %2,9 %0,9 توزر

 1100 %55,5 %38,2 %4,6 %1,8 دقاش

 181 %59,9 %37,4 %2,7 %0,0 تمغزة

 743 %60,7 %33,5 %4,2 %1,6 نفطة

 176 %37,7 %56,0 %4,5 %1,8 حزوة

 3747 %55,1 %39,9 %3,7 %1,3 الوالية

 317899 %54.3 %39.5 %4.4 %1.8 الوطني
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سنة في  11ومقارنة بمجموع النساء األحياء املتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، بلغت نسبة الزواج قبل سن 

بمعتمدية  %14.2مقابل تسجيل  %12.2على املستوى الجهوي، لترتفع هذه النسبة بمعتمدية حزوة إلى  %12.2صفوفهن 

، "تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتستدامة لــ"( من أهداف التنمية امل2تمغزة. ومتابعة للهدف )

 11سنة(، حيث تنتشر ظاهرة الزواج قبل سن  13-12نالحظ تعمق الفوارق بين معتمديات والية توزر بالفئة العمرية )

 في الصدد.     من بين املتزوجات %21.4سنة  11سنة في معتمدية نفطة بهذه الفئة، حيث بلغت نسب الزواج قبل 

 

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

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

سنة 03-09  سنة 41-49  سنة 11-39  سنة فما فوق  61   املجموع 

 %13,6 %38,5 %8,3 %3,7 %39,5 توزر

 %16,4 %40,4 %9,5 %7,0 %48,4 دقاش

 %12,6 %35,4 %6,9 %3,5 %0,0 تمغزة

 %13,3 %37,6 %6,7 %5,1 %50,2 نفطة

 %17,6 %39,0 %15,4 %4,4 %49,9 حزوة

 %14,4 %38,7 %8,4 %4,8 %41,0 الوالية

 %11,2 %27,8 %6,7 %4,2 %37,9 الوطني

 

سنة بلغن مستوى  11لم يتجاوز سنهن عند الزواج  اللواتي من فقط من املتزواجات %1.2ارب لإلشارة، فإن ما يقو 

عاقة وهو ما يحيلنا إلى مسألة إ ،%41.2سنة في صفوف األميات ناهز  11، في حين أن نسبة الزواج قبل سن تعليمي عالي

 زواجها املبكر.فرص التحصيل العلمي للمرأة من خالل 

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-3-2املوافق للمؤشر ) 2 
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 4102سنة حسب املستوى التعليمي سنة  01املتزوجات قبل سن : 21-0جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

 ابتدائي أو 

 ما يعادله

 إعدادي أو

 ثانوي  
 عالي

 1547 %0,6 %9,3 %33,7 %56,4 توزر

 1100 %0,3 %7,2 %25,9 %66,7 دقاش

 181 %0,0 %6,1 %19,0 %74,9 تمغزة

طةنف  63,8% 28,3% 7,5% 0,4% 743 

 176 %0,0 %6,3 %10,9 %82,8 حزوة

 3747 %0,4 %8,0 %28,6 %63,0 الوالية

 317899 %0,9 %9,9 %21,9 %67,3 الوطني

 

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

 

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

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

 %13,6 %0,7 %4,4 %13,6 %31,0 توزر

 %16,4 %0,6 %6,0 %12,1 %29,2 دقاش

 %12,6 %0,0 %5,1 %8,1 %18,5 تمغزة

 %13,3 %0,5 %4,4 %10,1 %28,6 نفطة

 %17,6 %0,0 %5,7 %9,1 %28,9 حزوة

 %14,4 %0,6 %4,8 %12,0 %28,7 الوالية

 %11,2 %0,9 %4,5 %9,1 %20,5 الوطني
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ـــــادية إرغــــــم تجــــــاوز مفهـــــــوم رئاســــــة األ  ـــة االقتصــ ــ ــــوم القوامـ ـــن مفهــ ــ ـــــرة مــ ـــــرار سـ ـــذ القــ ــ ـــق بأخـ ــ ـــمل يتعلـ ــ ــــوم أشــ ــــى مفهــ ــ ل

ـــــرة ـــل األســـ ــ ـــم كـــ ــ ـــــذي ألهـــ ـــالـــ ــ ــ مثــــــــل األســــــــر التــــــــي ، يتواصـ
ُ
ل ضــــــــعف تقلــــــــد املــــــــرأة لهــــــــذه املهمــــــــة مقابــــــــل ســــــــيطرة رجاليــــــــة، إذ لــــــــم ت

ـــن 16.0%تترأســــــــها إمــــــــرأة ســــــــوى  ــ ــ ـــــرمـ ــ ــــوع األسـ ــ تــــــــوزر  وبلــــــــغ بــــــــذلك معــــــــدل الرجالــــــــة فــــــــي صــــــــفوف رؤســــــــاء أســــــــر واليــــــــة. مجمــ

ــــوالي  ــ ـــين  2.3رجـــــــــال عـــــــــن كـــــــــل امـــــــــرأة )مقابـــــــــل  2.4حـــ ــ ــ ـــــدل بــ ــ ـــــذا املعــ ــ ـــــراوح هــ ــ ـــد تــ ــ ــ ــــوطني(. وقــ ــ ــ ــــعيد الـ ــ ــــى الصـــ ــ ــ ـــة )بمعت 2.2علـ ــ ــ مديــ

 )بمعتمدية حزوة( بين مختلف املعتمديات. 11.3دقاش( و
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 4102رؤساء األسر سنة  في صفوفمعدل الرجالة : 2-0خارطة 
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مـــــــن الرجـــــــال رؤســـــــاء  %44.2مـــــــن النســـــــاء رئيســـــــات األســـــــر ســـــــن الســـــــتين، فيمـــــــا ال ينتمـــــــي ســـــــوى  %23.1يفـــــــوق عمـــــــر 

األســــــر لهــــــذه الفئــــــة العمريــــــة. ومــــــا يلفــــــت االنتبــــــاه فــــــي الفجــــــوة بــــــين الرجــــــال والنســــــاء بــــــين املعتمــــــديات هــــــو ضــــــعف الفــــــارق 

ـــــاه  43-41فــــــــي التوزيــــــــع النســــــــبي بــــــــين الرجــــــــال والنســــــــاء بكــــــــل املعتمــــــــديات بالنســــــــبة للفئــــــــة العمريــــــــة ) ــ ـــل أقصـ ــ ـــنة( إذ يصـــ ــ ــ سـ

ــــى  ــ ـــــة )نقطــــــــة بمعتمديــــــــة حــــــــزوة. فيمــــــــا  1.3إلــ ــ ـــة العمريـ ــ ـــــق بالفئـــ ــ ســــــــنة فمــــــــا فــــــــوق(، يعــــــــود الفــــــــرق االيجــــــــابي لصــــــــالح  21يتعلـ

النســــــاء بالدرجــــــة األولـــــــى إلــــــى ارتفـــــــاع نســــــب النســــــاء اللـــــــواتي يعشــــــن دون زوج إمـــــــا بصــــــفة أرامــــــل أو مطلقـــــــات علــــــى نقـــــــيض 

 الوضع لدى الرجال.
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 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب الفئة العمرية سنة بين ا بيفجوات النوع االجتماعي في التوزيع النس: 7-0رسم 

 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 03-09 سنة 41-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 11458 1776 9682 %26,1 %51,3 %21,4 %70,9 %45,9 %75,5 %2,9 %2,5 %3,0 %0,1 %0,2 %0,1 توزر

 6779 1236 5543 %30,1 %54,3 %24,7 %67,6 %44,3 %72,8 %2,3 %1,4 %2,5 %0,0 %0,0 %0,0 دقاش

 1447 191 1256 %27,3 %51,3 %23,7 %68,7 %44,4 %72,4 %4,0 %4,3 %3,9 %0,0 %0,0 %0,0 تمغزة

 5439 896 4543 %27,5 %55,0 %22,1 %69,8 %43,2 %75,1 %2,7 %1,8 %2,8 %0,0 %0,0 %0,0 نفطة

 933 76 856 %24,5 %51,2 %22,1 %70,0 %42,2 %72,5 %5,5 %6,7 %5,4 %0,0 %0,0 %0,0 حزوة

 26056 4175 21881 %27,4 %53,0 %22,5 %69,7 %44,7 %74,4 %2,9 %2,2 %3,0 %0,0 %0,1 %0,0 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 

ساء ، يتبين ارتفاع نسبة النبالرجوع إلى التوزيع النسبي للنساء والرجال رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة

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 بمعتمدية نفطة أين تفوق  %3.3و 13.2%

أفراد( مقارنة بما هو  2-2نقطة.  على نقيض ذلك، ترتفع نسبة الرجال رؤسات األسر ذات ) 41 الفجوة بين الجنسين الـ

نقطة )بمعتمدية  44.1نقطة )بمعتمدية حزوة( و 1.3عليه لدى النساء، حيث تتراوح الفجوات بكافة املعتمديات بين 

 نفطة(.
 

 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة سنة بين ا لتوزيع النسبيفجوات النوع االجتماعي في ا: 8-0رسم 
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 4102سنة رؤساء األسر حسب عدد أفراد األسرة : 24-0جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

أفراد 1-4 فرد واحد أفراد 2-3  أفراد فأكثر 6   

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

 933 76 856 %20,6 %9,1 %22,7 %43,0 %27,0 %46,0 %30,0 %45,0 %27,2 %6,4 %18,8 %4,1 توزر

 11458 1776 9682 %25,7 %11,3 %29,0 %38,8 %26,8 %41,6 %28,5 %43,3 %25,2 %6,9 %18,7 %4,3 دقاش

 5439 896 4543 %32,3 %10,8 %35,7 %33,6 %20,1 %35,7 %27,2 %49,0 %23,8 %6,9 %20,1 %4,8 تمغزة

 1447 191 1256 %20,3 %6,3 %23,0 %41,7 %22,7 %45,5 %31,1 %47,2 %27,9 %7,0 %23,8 %3,6 نفطة

 6779 1236 5543 %39,8 %21,1 %41,4 %34,3 %33,5 %34,4 %24,6 %36,1 %23,6 %1,3 %9,3 %0,6 حزوة

لواليةا  3,9% 19,7% 6,5% 26,5% 45,0% 29,5% 43,7% 25,8% 40,8% 25,9% 9,5% 23,2% 21881 4175 26056 

 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

 



 

32 املحور الثاني: املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة
 

 

4112  

 
 

 
 

1  

11 32 

سنوات( من فرص االلتحاق بأحد مؤسسات الطفولة املبكرة من رياض  2-3)الفئة العمرية  في تمكين أطفال

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

 

 4102سنة ما قبل الدراسة املزاولين ملرحلة سنوات(  3-1: األطفال )1-4جدول 

 

 سنوات  3-1عدد األطفال 

 املزاولين ملرحلة ما قبل الدراسة

 نسب االلتحاق

 3بمرحلة ما قبل الدراسة 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %76,5 %77,2 %75,9 1906 914 992 توزر

 %62,7 %62,9 %62,6 873 415 458 دقاش

 %34,6 %37,2 %31,7 116 66 50 تمغزة

 %72,8 %73,8 %71,8 848 448 400 نفطة

 %67,8 %66,7 %68,8 182 88 93 حزوة

 %69,5 %70,0 %69,0 3925 1931 1994 الوالية

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

 

درسة وهم تحاق باملااللفي حق جميع األطفال نسين والـتأكيد على مبدأ تكافؤ فرص النجاح بين الجمن وانطالقا 

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

وى الوطني. على املستوى نقطة مقارنة باملست 12بوالية توزر، أي أكثر بـ  لكلى الجنسين %23.2ما قبل الدراسة قد ناهزت 

 .%32.2املحلي، سجلت معتمدية تمغزة أدنى نسب اللتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة من خالل 

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

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

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

 ."4131لتعليم االبتدائي بحلول عام االبتدائي حتى يكونوا جاهزين ل

ي حين لم يتم رصد فوارق على مستوى الوالية، تباينت نسب اللتحاق ففبالنسبة للفجوات بين الجنسين، 

سنوات(  2-3بين الفتيات والفتيان بين معتمديات والية توزر. فقد فاقت نسبة التحاق الفتيات ) بمرحلة ما قبل الدراسة

مغزة. في املقابل، لم تعرف نقطة بمعتمدية ت 2.2نظراءهم من الفتيان من نفس الشريحة العمرية بمرحلة ما قبل الدراسة بـ

جيل من خالل تسما قبل الدراسة  اتمؤسسعلى  تمقارنة بالفتيا نالفتيافي صفوف  أكبر إقباالسوى معتمدية حزوة 

  .فائدة الفتيانلنقطة  4.1فارق بـ 

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-4-2املوافق للمؤشر ) 3 
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  4102فتيان سنة الفتيات وال دراسة بينفي نسب االلتحاق بمرحلة ما قبل الفجوات النوع االجتماعي : 1-4خارطة 
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على مستوى والية توزر، وتراوحت على املستوى املحلي بين  %32.2سنة(  12-2بلغت نسبة تمدرس الفتيات )

 بمعتمدية توزر.   %31.4بمعتمدية تمغزة و 32.3%

 

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

 

 سنة  02-6عدد األطفال 

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 02-6األطفال 

 املجموع طفلة طفل املجموع طفلة طفل

 %98,1 %98,2 %98,1 7439 3652 3787 توزر

 %97,4 %97,4 %97,4 4214 2107 2107 دقاش

 %95,0 %94,9 %95,2 953 513 440 تمغزة

 %97,8 %98,0 %97,6 3531 1735 1796 نفطة

 %97,6 %97,3 %98,0 716 367 349 حزوة

 %97,7 %97,7 %97,6 16853 8374 8480 الوالية

 %95,9 %96,1 %95,7 1555335 753566 801769 الوطني
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نقطة على أقص ى  1.2سنة(  12-2من جهة أخرى، لم تتجاوز الفجوة بين الجنسين في نسب تمدرس األطفال )

 دير بكامل معتمديات والية توزر.تق

 

 4102سنة بين الفتيات والفتيان سنة(  02-6فجوات النوع االجتماعي في نسب تمدرس األطفال ): 2-4خارطة 
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سور حصول على التعليم املنهي والتعليم العالي الجّيد وامليضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في البغاية متابعة "

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

م مدى الحياة للجميع
ّ
-12باب )مدرس الش"، تجاوزت نسبة تالتعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 وطنيا(. %22.1)مقابل  %21.2سنة( بوالية توزر املعدل الوطني بقليل، حيث ناهزت  42

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

 نقطة.    42.1طة بأغلب املعتمديات وبلغت بمعتمدية حزوة نق 12أين فاقت نسب التمدرس في صفوفهن مقارنة بالفتيان الـ

 



 

32 واة بين الجنسين في الحصول على املعرفةاملحور الثاني: املسا
 

 

4112  

 
 

 41024سنة ( سنة 42-03) تمدرس الشباب: 3-4جدول 

 

 سنة  42-03الشباب 

 املتمدرسين

 نسبة تمدرس 

 سنة 42-03الشباب 

 املجموع شابة شاب املجموع شابة شاب

 %52,2 %59,5 %44,9 2987 1699 1288 توزر

 %46,7 %53,6 %39,5 1810 1059 751 دقاش

 %40,2 %44,3 %36,0 415 231 183 تمغزة

 %49,5 %56,7 %41,8 1341 791 551 نفطة

 %37,6 %51,1 %25,3 298 193 105 حزوة

 %48,5 %55,8 %41,1 6851 3973 2878 الوالية

 %47,0 %51,4 %42,6 689950 376278 313672 الوطني

 

4 

41 

كلم( عن أقرب مؤسسة ما قبل  1سنوات( سوى ) 2-3من األطفال ) %32.1ال تفصل  ،توزرعلى مستوى والية 

عتبر حظوظ إلتحاق فتيات وفتيان الشريحة العمرية )و  الدراسة. 
ُ
ؤسسات متكافئة نسبيا بالنظر إلى امل هذهسنوات( ب 2-3ت

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

لكن تكافؤ الفرص بين الجنسين على املستوى الجهوي يخفي بعض الفجوات على املستوى املحلي. ففي معتمدية 

كلم( عن أقرب مؤسسة ما قبل  3نوات( بها على مسافة تفوق )س 2-3من األطفال ) %22.2التي يقطن أكثر من ، تمغزة

 نقطة 1.1بـسنوات(  2-3) لفتيانسنوات( مقارنة با 2-3)الدراسة بحكم نوعية الوسط، يتجاوز التوزيع النسبي للفتيات 

نسب توزيعهم  عبهذه املسافة. في املقابل، تكون حظوظ الفتيات في االلتحاق بمرحلة ما قبل الدراسة أحسن نسبيا الرتفا

  في املسافات األقل طوال.

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

 نقاط على أقص ى تقدير.   1.1وبمختلف املسافات في الصدد الـ

 

املسافة لإلبتدائي حسب ( دون املزاولين سنوات 3-1) بين الفتيات والفتيانزيع النسبي فجوات النوع االجتماعي في التو : 1-4رسم 

 4102سنة  مؤسسة ما قبل الدراسةالفاصلة بين املسكن وأقرب 

 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-3-2املوافق للمؤشر ) 4 
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 4102ة سنة ما قبل الدراسة سنة( دون املزاولين لالبتدائي حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مؤسس 3-1) األطفال: 4-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر1 كلم 4 كلم1-0

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

 2491 1184 1307 %0,4 %0,5 %0,4 %2,0 %2,1 %1,9 %97,6 %97,5 %97,7 توزر

 1392 659 733 %4,8 %5,4 %4,3 %2,2 %3,3 %1,2 %93,0 %91,4 %94,4 دقاش

 335 178 158 %46,6 %50,4 %42,4 %1,5 %2,3 %0,6 %51,9 %47,4 %57,0 تمغزة

 1164 607 557 %0,3 %0,3 %0,4 %0,6 %0,9 %0,4 %99,0 %98,8 %99,3 نفطة

 268 133 135 %0,4 %0,8 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %99,6 %99,2 %100,0 حزوة

 5651 2760 2891 %4,2 %4,8 %3,7 %1,6 %2,0 %1,3 %94,1 %93,2 %95,1 الوالية

 544242 262367 281875 %22,8 %22,8 %22,8 %6,2 %6,2 %6,2 %71,0 %70,9 %71,0 الوطني

 

44 

كلم عن أقرب مدرسة  1سنة( بوالية توزر على مسافة ال تتجاوز الـ 12-2من األطفال ) %32.3يوجد حوالي 

على املستوى الوطني. لكن محليا، تنخفض حظوظ أطفال بعض املعتمديات  %23.2حين تصل هذه النسبة الى  ابتدائية، في

من خالل تشتت توزيع هذه الفئة والتمركز الجغرافي للمدارس االبتدائية على غرار معتمدية تمغزة أين يتمركز فقط 

 درسة ابتدائية.   كلم عن أقرب م1سنة( على مسافة أقل من  12-2من األطفال ) 12.3%

بخصوص الفجوة بين الجنسين في التوزيع النسبي للفتيات والفتيان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب 

نقطة على أقص ى تقدير بكامل معتمديات والية توزر باستثناء معتمدية تمغزة أين  1.2مدرسة ابتدائية، ناهزت الفجوة 

كلم. 3نقطة لصالح الفتيان باملسافة التي تساوي أو تفوق  2.3كلم و1باملسافة دون نقطة لصالح الفتيات  2.3كانت الفجوة 

وعموما فإّن التوزيع الجغرافي للخارطة املدرسية للمدارس االبتدائية وفقا لتوزيع أطفال معتمديات والية توزر ال يبرز 

ذكر بين الجنسين.
ُ
 فجوات ت

 

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

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر1 كلم 4 كلم1-0

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

 5068 2492 2576 %0,3 %0,3 %0,2 %1,0 %1,3 %0,7 %98,8 %98,4 %99,1 توزر

 2952 1488 1465 %0,2 %0,3 %0,1 %2,1 %1,8 %2,5 %97,7 %98,0 %97,4 دقاش

 667 362 305 %6,6 %4,4 %9,3 %8,5 %8,0 %9,0 %84,9 %87,6 %81,7 تمغزة

 2379 1136 1243 %0,1 %0,1 %0,1 %0,4 %0,5 %0,3 %99,5 %99,5 %99,6 نفطة

 499 251 248 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %100,0 %100,0 حزوة

 11566 5729 5838 %0,6 %0,5 %0,6 %1,5 %1,6 %1,4 %97,9 %97,9 %97,9 الوالية

 1061444 509803 551641 %11,2 %11,1 %11,3 %9,3 %9,3 %9,3 %79,5 %79,7 %79,4 الوطني

 

43 

قرب كلم( عن أ 4سنة( يتواجدون في محيط ال يتجاوز مسافة ) 12-14من األطفال ) %34.2بالرغم من أّن حوالي 

 %33.2بمعتمدية تمغزة، في حين تصل إلى حدود  %33.3مدرسة إعدادية على املستوى الجهوي، ال تتعدى هذه النسبة 

 بمعتمدية نفطة.

 

ملسافة الفاصلة اللثانوي حسب سنة( دون املزاولين  03-04) 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  03-04) األطفال: 6-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 3-1 كلم1-4

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

 1482 751 731 %0,0 %0,0 %0,0 %1,8 %2,0 %1,6 %98,2 %98,0 %98,4 توزر

 800 411 389 %11,0 %8,3 %13,8 %0,5 %0,2 %0,8 %88,5 %91,5 %85,4 دقاش

 200 99 101 %57,7 %56,5 %58,9 %3,0 %5,0 %1,0 %39,3 %38,5 %40,1 تمغزة

 729 375 354 %0,3 %0,3 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %99,7 %99,7 %99,7 نفطة

 143 82 61 %2,0 %1,3 %2,8 %0,0 %0,0 %0,0 %98,0 %98,7 %97,2 حزوة

 3354 1718 1636 %6,2 %5,4 %7,1 %1,1 %1,2 %0,9 %92,7 %93,4 %92,0 الوالية

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

 

سنة(  12-14بالنسبة للفجوة بين الجنسين، لم تتعدى الفوارق في التوزيع النسبي بين الجنسين للفئة العمرية )

نقاط بجل معتمديات والية  4دون املزاولين للثانوي ووفقا للمسافة الفاصلة بين مقر سكناهم وأقرب مدرسة إعدادية الـ

ر. بعض االستثناءات تّم تسجيلها على غرار معتمدية دقاش، أين ترتفع حظوظ الفتيات مقارنة بالفتيان نظرا الرتفاع توز 
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نقطة عند املسافة  2.1توزيعهم بارتفاع املسافة الفاصلة عن أقرب مدرسة إعدادية حيث تصل الفجوة لفائدتهم إلى حدود 

 2نقطة عند املسافة ) 2.2ابية لفائدة الفتيان بنفس املعتمدية بفارق ناهز كلم(. في املقابل، كانت الفجوة إيج4)أقل من 

 كلم فأكثر( عن أقرب مدرسة إعدادية.

 

3  

النفس ي  راس ي وعلى توازنهتنعكس الفترة الزمنية التي يقضيها املتمدرس للوصول ملقر الدراسة على مردوده الد

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  %23.4على صعيد والية توزر، أّن  4112

 هي تقريبا نفس النسبة في صفوف الفتيان.  وهي نسب أفضل بكثير مما هي عليه على املستوى الوطني.دقيقة، و 12حدود 

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

أقص ى تقدير بكامل معتمديات والية توزر،  نقاط على 3حسب املدة الزمنية املستغرقة لإللتحاق بمقاعد الدراسة الـ

نقاط لصالح  2.2دق( و 12-1نقطة لصالح النساء بالنسبة للمدة ) 2.2باستثناء معتمدية تمغزة أين كانت الفجوة في حدود 

 دق(.  21-12النساء للمدة )
 

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين دق 61-06 دق  1-03

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

 11941 6159 5782 %0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %20,5 %20,8 %20,1 %79,1 %78,8 %79,4 توزر

 6830 3631 3199 %0,3 %0,2 %0,3 %0,3 %0,3 %0,2 %18,4 %17,9 %18,9 %81,1 %81,6 %80,6 دقاش

 1579 850 728 %0,9 %1,1 %0,7 %3,7 %3,6 %3,8 %38,4 %35,9 %41,4 %57,0 %59,5 %54,1 تمغزة

 5567 2893 2674 %0,1 %0,1 %0,2 %0,3 %0,4 %0,1 %15,3 %16,7 %13,8 %84,3 %82,8 %85,9 نفطة

 1153 639 515 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %20,6 %19,6 %22,0 %79,4 %80,4 %78,0 حزوة

 27070 14172 12899 %0,3 %0,3 %0,2 %0,4 %0,5 %0,4 %19,9 %20,1 %19,8 %79,4 %79,2 %79,6 الوالية

 2588070 1306654 1281416 %0,4 %0,5 %0,4 %2,3 %2,4 %2,1 %39,5 %39,9 %39,1 %57,8 %57,2 %58,4 الوطني

 

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

 4102ملقر الدراسة سنة املسكن 
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من متمدرس ي والية توزر يتنقلون على  %23.1وبالنسبة لظروف االلتحاق بمقاعد الدراسة، نجد أّن حوالي  

لدى الفتيات( بمعتمدية تمغزة  %24.2)حوالي  %23.2األقدام دون اللجوء إلى وسيلة نقل. وتتراوح هذه النسبة بين 

ى توزيع املتمدرسين حسب استعمال وسائل النقل للذهاب لدى الفتيات( بمعتمدية نفطة. ويبق %12.1)حوالي  %12.1و

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

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

، ُيقبل الفتيان أكثر على الترجل املقابلنقاط على غرار معتمدية حزوة. في  3، إذ فاقت الفجوة الـنالدراسة مقارنة بالفتيا

نقاط مقارنة بالتوزيع النسبي للمتمدرسات  2.1أو استعمال الدراجة العادية/النارية للتنقل ملقر الدراسة بفوارق تصل الى 

 . بمعتمدية حزوة
 

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

 4102سنة  ملقر الدراسةاملسكن للتنقل من 

 

  4102راسة خالل املتمدرسين حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من املسكن ملقر الد: 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

 %0,6 %0,7 %0,5 %8,5 %9,5 %7,5 %4,3 %3,3 %5,3 %80,8 %80,6 %80,9 توزر

 %0,8 %0,9 %0,7 %17,5 %19,0 %15,7 %4,0 %3,9 %4,0 %74,8 %74,2 %75,6 دقاش

 %7,6 %7,1 %8,1 %22,4 %22,7 %22,0 %4,3 %5,1 %3,4 %63,6 %62,7 %64,7 تمغزة

 %0,7 %0,8 %0,6 %6,7 %7,7 %5,5 %5,6 %4,7 %6,6 %84,8 %84,8 %84,8 نفطة

 %0,5 %0,6 %0,4 %14,1 %16,8 %10,8 %3,1 %2,7 %3,7 %79,7 %76,7 %83,5 حزوة

 %1,1 %1,2 %1,0 %11,4 %12,7 %10,1 %4,4 %3,8 %5,1 %79,1 %78,6 %79,6 الوالية

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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 تاليس هناك تنقل بتا وسيلة نقل أخرى  سيارة خاصة

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

 11941 6159 5782 %0,3 %0,3 %0,2 %0,1 %0,1 %0,1 %5,5 %5,5 %5,4 توزر

 6830 3631 3199 %0,6 %0,3 %0,9 %0,5 %0,4 %0,6 %1,9 %1,3 %2,5 دقاش

 1579 850 728 %0,1 %0,1 %0,1 %0,7 %0,8 %0,6 %1,3 %1,4 %1,1 تمغزة

 5567 2893 2674 %0,7 %0,5 %0,8 %0,2 %0,1 %0,3 %1,3 %1,3 %1,4 نفطة

 1153 639 515 %1,0 %1,6 %0,4 %0,9 %1,4 %0,2 %0,6 %0,2 %1,0 حزوة

 27070 14172 12899 %0,5 %0,4 %0,5 %0,3 %0,3 %0,3 %3,2 %3,1 %3,4 الوالية

 2587848 1306532 1281316 %0,8 %0,8 %0,7 %0,7 %0,6 %0,7 %7,9 %7,5 %8,4 الوطني
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2  

21  

211 

2111 (11)

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

 نية من معتمدية إلى أخرى خاصة على مستوى نسبة األميين.  السكا

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

مدية نقطة بمعت 12.3التعليمية. وينسحب هذا املشهد على املستوى الجهوي واملحلي أين تصل الفجوة بين الجنسين إلى 

 تمغزة لفائدة النساء األميات مقارنة بالرجال األميين.

نقطة بكامل  4بالنسبة للمستوى العالي، تتقدم نسبة النساء في هذا املستوى بشكل طفيف على الرجال بفارق يتعدى 

قابل، تتراجع نقطة. في امل 1.2معتمديات والية توزر باستثناء معتمدية تمغزة أين كانت الفجوة طفيفة لصالح الرجال بـ

نسب النساء مقارنة بالرجال اللواتي لهن مستوى تعليمي بين البتدائي والثانوي حيث فاقت الفجوات بين الجنسين بالنسبة 

نقطة( وبمعتمدية  1.3نقاط لصالح الرجال، على غرار ما تم تسجيله بمعتمدية دقاش ) 1للمرحلة الثانية أساس ي وثانوي الـ

 نقطة(. 11.1تمغزة )

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املستوى التعليمي  01السكان ): 9-4ول جد

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما 

 يعادل ذلك
 عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

 املجموع نساء رجال املجموع ساءن رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 37796 19187 18609 %12,0 %13,0 %10,9 %41,1 %37,5 %44,7 %34,6 %33,0 %36,2 %12,4 %16,5 %8,1 توزر

 23580 12226 11354 %9,4 %10,4 %8,2 %35,0 %31,0 %39,3 %38,2 %34,7 %41,9 %17,5 %23,9 %10,5 دقاش

 5420 2730 2689 %5,4 %5,2 %5,7 %35,1 %29,6 %40,7 %35,6 %32,9 %38,2 %23,8 %32,2 %15,3 تمغزة

 17785 9251 8534 %11,0 %12,3 %9,7 %34,4 %32,1 %36,9 %39,7 %35,7 %44,0 %14,9 %19,9 %9,5 نفطة

 3808 1881 1927 %8,6 %9,9 %7,3 %36,0 %33,7 %38,3 %31,3 %26,0 %36,4 %24,1 %30,4 %18,0 حزوة

 88388 45275 43113 %10,6 %11,6 %9,5 %37,5 %34,0 %41,2 %36,5 %33,7 %39,4 %15,4 %20,7 %9,9 الوالية

 9111069 4606149 4504920 %12,0 %12,1 %12,0 %36,6 %33,0 %40,3 %32,0 %29,2 %34,9 %19,3 %25,7 %12,9 الوطني

 

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

 4102سنة  التعليمي
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23 املحور الثاني: املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة
 

 

4112  

 
 

2114 

يختلف املستوى التعليمي للنساء رؤساء األسر بوالية توزر وتتفاوت مستوياتهن من معتمدية إلى أخرى. ففي حين 

من النساء  %22.2على املستوى الوطني(، نجد أّن  %22.2قابل على مستوى الوالية )م %22.1تبلغ نسبة األمية في صفوفهن 

 فقط بمعتمدية توزر.  %21.2رؤساء األسر بمعتمدية حزوة هن من األميات، في حين تصل النسبة إلى 

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

نقطة بمعتمدية دقاش.  21.3وى تعليمي النسب املسجلة لدى الرجال رؤساء األسر بفارق يصل االى الالتي ليس لهن مست

في املقابل، ُيحرز الرجال رؤساء األسر تقدما على النساء ببقية املستويات التعليمية بكامل املعتمديات أين تفوق الفجوة 

نقطة  42.3ائي وأساس ي مرحلة أولى أو ما يعادل ذلك" )نقطة خاصة عند املستوى التعليمي "ابتد 42لفائدتهم حدود الـ

 بمعتمدية حزوة(. 

 

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

 4102 سنةى التعليمي رؤساء األسر حسب املستو : 10-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى وما 

 يعادل ذلك
 عالي ثانوي وأساس ي مرحلة ثانية

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

 11458 1776 9682 %11,7 %4,4 %13,0 %33,0 %11,8 %36,8 %37,0 %35,4 %37,3 %18,4 %48,3 %12,9 توزر

 6779 1236 5543 %6,9 %3,2 %7,7 %23,3 %5,6 %27,3 %43,6 %25,0 %47,7 %26,2 %66,2 %17,3 دقاش

 1447 191 1256 %4,7 %7,8 %4,3 %20,4 %5,9 %22,6 %42,5 %21,4 %45,7 %32,3 %64,9 %27,4 تمغزة

 5439 896 4543 %9,7 %4,2 %10,8 %23,9 %7,1 %27,2 %44,9 %31,6 %47,6 %21,4 %57,1 %14,4 نفطة

 933 76 856 %6,1 %6,6 %6,1 %19,8 %4,0 %21,2 %36,2 %13,0 %38,3 %37,8 %76,4 %34,4 حزوة

 26056 4175 21881 %9,4 %4,2 %10,5 %27,4 %8,5 %31,0 %40,6 %30,5 %42,6 %22,5 %56,8 %16,0 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 السياسات التي اعتمدتها تونس في مجال التعليم، تشمل األمية خاصة الفئات املتقدمة في السن. بالتوازي، 

 ألف إمرأة.  3.2من أميي والية توزر من خالل حوالي  %21.2مثلت النساء 
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 %34.1و توزر(بمعتمدية ) %12.2بين  توزرنسبة األمية في صفوف النساء بمعتمديات والية  تتراوحمحليا، 

الجهوي، ترتفع نسب األمية لدى النساء مقارنة بالرجال وفي مختلف الفئات العمرية.  تمغزة(. وأمام هذا التفاوةبمعتمدية )

 سنة فما فوق( 21األمية بتقدم العمر وتبلغ ذروتها خاصة في صفوف املسنين ) وتتضاعف الفوارق بين الجنسين في نسب

ي هذا ف نتيجة للممارسات التي كانت تعاني منها الفتاة في الستينات من حواجز اجتماعية واقتصادية لاللتحاق بالتعليم.

نقطة( ومعتمدية نفطة  31.1اش )دق على غرار ما عرفته معتمديةنقطة  32الفجوة بين النساء والرجال  تقالطار، فا

ويتطابق هذا املشهد مع املشهد العام في نسب األمية على املستوى الوطني والجهوي. وقد عرفت الفجوة . نقطة( 21.3)

 سنة(. 23-31نقطة لدى النساء بالنسبة للفئة العمرية ) 22.1ذروتها بمعتمدية حزوة لتصل إلى 

ضمان أن يلّم ( من أهداف التنمية املستدامة بغاية "2متابعة الهدف )ويأتي رصد مؤشر نسبة األمية في إطار 

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

2-2.) 

 

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

 

 41025سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  01نسبة األمية ): 11-4جدول 

 
سنة 49-03 سنة 01-02 سنة 11-39  فما فوق سنة  61   املجموع 

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

 %12,3 %16,4 %8,1 %51,1 %66,8 %34,8 %11,5 %15,8 %7,1 %1,9 %2,1 %1,6 %1,0 %0,9 %1,1 توزر

 %17,4 %23,8 %10,5 %62,1 %80,3 %42,3 %17,6 %25,7 %8,9 %3,3 %3,9 %2,6 %1,4 %1,3 %1,5 دقاش

 %23,7 %32,1 %15,2 %68,9 %87,6 %50,3 %30,5 %42,2 %18,2 %5,7 %7,9 %3,6 %1,1 %1,8 %0,4 تمغزة

 %14,9 %19,9 %9,4 %55,8 %74,6 %33,7 %14,4 %19,2 %9,2 %2,4 %2,3 %2,5 %1,1 %1,1 %1,0 نفطة

 %23,9 %30,2 %17,7 %85,5 %98,2 %74,4 %33,9 %47,0 %21,0 %4,1 %4,4 %3,8 %2,4 %2,9 %1,9 حزوة

 %15,4 %20,6 %9,9 %57,4 %74,5 %39,1 %15,6 %21,7 %9,1 %2,7 %3,1 %2,3 %1,2 %1,2 %1,2 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( ليصل  23-31) يرتفع التوزيع النسبي للنساء األميات بالفئة العمريةوبالرجوع إلى الهيكلة العمرية لألميين، 

ن بي املعتمديات، حيث تصل الفجوةهذا املشهد عموما بكافة . وينسحب لدى الرجال األميين %22.3مقابل  %21.2إلى 

 دقاش. بمعتمدية  نقطة 11.4و حزوةبمعتمدية سنة(  23-31لفائدة النساء بالفئة العمرية )نقطة  12.1إلى حدود الجنسين 
 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-2-2املوافق للمؤشر ) 5 
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سنة  سنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية 01لنساء والرجال األميين )بين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 9-4رسم 

4102 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  01األميين ): 12-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 49-03 سنة 01-02 سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 4665 3152 1513 %48,2 %47,4 %49,7 %46,6 %48,2 %43,3 %4,4 %3,8 %5,8 %0,7 %0,5 %1,2 توزر

 4108 2914 1193 %45,5 %43,3 %50,9 %48,0 %51,3 %40,1 %5,8 %5,0 %7,7 %0,7 %0,5 %1,3 دقاش

 1285 875 410 %34,1 %31,8 %39,2 %57,1 %59,4 %52,1 %8,3 %8,3 %8,4 %0,5 %0,6 %0,2 تمغزة

 2642 1839 803 %48,3 %50,1 %44,1 %46,3 %46,0 %46,9 %4,7 %3,3 %7,9 %0,7 %0,5 %1,1 نفطة

 911 569 342 %34,4 %29,5 %42,5 %57,8 %63,8 %47,8 %6,8 %5,7 %8,7 %1,0 %1,0 %0,9 حزوة

 13611 9349 4261 %45,1 %44,1 %47,4 %48,7 %50,7 %44,3 %5,4 %4,6 %7,2 %0,7 %0,5 %1,1 الوالية

 1755326 1178339 576988 %42,9 %40,9 %46,9 %49,0 %52,0 %42,8 %7,4 %6,6 %9,2 %0,7 %0,5 %1,1 الوطني

       

213  

آالف إمرأة،  1.2من مجموع حاملي الشهائد العلمية من خالل حوالي  %23.2تمثل النساء بوالية توزر سوى ال 

 بمعتمدية تمغزة.  %22.4وتنخفض هذه النسبة إلى حدود 

من خالل نوع الشهادة، تنسحب الفجوات بين الجنسين على املستوى الجهوي إلى املستوى املحلي، ففي حين ترتفع 

حامالت شهائد تعليم عالي من مجموع حامالت الشهائد العلمية مقارنة بالوضع لدى الرجال، تنعكس الصورة نسب النساء 

 12.2ي هذا الطار، ترتفع نسبة املتحصلين على شهادة تعليم عالي في صفوف النساء بـف في صفوف حاملي شهائد التكوين.

نقطة بمعتمدية  11.4نقطة بمعتمدية دقاش و 13.3حدود بالرجال تصل الفجوة إلى نقطة على مستوى الوالية مقارنة 

نقطة لفائدة  12.4نقطة )تبلغ الفجوة بين الجنسين  11.3الحصول على شهادة تكوين بـنسب  ويتقدم الرجال في، حزوة

 .    الرجال بمعتمدية دقاش(
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 4102سنة  لنساء والرجال أصحاب الشهائد حسب نوع الشهادةبين افجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي : 10-4رسم 

 

 4102 سنةشهادة نوع الأصحاب الشهائد حسب : 13-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 شهادة تكوين شهادة تعليم عالي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها شهادة دون الباكالوريا

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

 8296 4167 4129 %39,1 %35,0 %43,3 %47,7 %53,8 %41,6 %9,5 %8,6 %10,4 %3,7 %2,7 %4,6 توزر

 4122 1976 2146 %43,1 %34,1 %51,3 %45,2 %55,3 %36,0 %8,0 %7,5 %8,4 %3,8 %3,1 %4,3 دقاش

 562 254 308 %38,8 %36,0 %41,2 %44,4 %49,5 %40,3 %11,7 %8,6 %14,2 %5,1 %6,0 %4,3 تمغزة

 3470 1721 1750 %34,3 %27,9 %40,5 %50,0 %58,1 %42,0 %10,4 %9,8 %10,9 %5,4 %4,2 %6,6 نفطة

 582 295 287 %39,9 %34,9 %45,0 %47,1 %56,1 %37,9 %10,2 %7,6 %12,9 %2,8 %1,4 %4,2 حزوة

 17033 8413 8620 %39,1 %33,4 %44,7 %47,5 %55,0 %40,1 %9,4 %8,5 %10,2 %4,1 %3,2 %4,9 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 ال
ُ
من مجموع حاملي شهائد التعليم العالي بوالية توزر  %22.4نساء صاحبات شهائد التعليم العالي عدديا، ت

 بمعتمدية حزوة.  %21.2ألف إمرأة. وترتفع هذه النسبة إلى حدود  2.2من خالل حوالي 

ويبرز توزيع أصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاص فوارق بين الجنسين متمثلة أساسا في نسب 

نقطة على الرجال على مستوى  2.2على األستاذية أو الجازة في اآلداب والعلوم النسانية )حيث تتقدم النساء بـملتحصلين ا

نقطة بمعتمدية دقاش(، وفي نسب املتحصلين على شهادة الهندسة )ناهزت نسبة  1.2والية توزر وتصل إلى حدود 

في صفوف الرجال، ووصلت الفجوة  %2.1بوالية توزر مقابل  %4.3 من مجموع صاحبات شهائد التعليم العالي املهندسات

 نقطة لفائدة الرجال بمعتمدية توزر(. 2.2بين الجنسين إلى حدود 
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 4102نة س لنساء والرجال أصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاصوع االجتماعي في التوزيع النسبي بين افجوات الن: 11-4رسم 

 

 4102 سنةأصحاب شهائد التعليم العالي حسب االختصاص : 14-4جدول 

 

 التوزيع النسبي

شهادة تقني سامي أو ما 

 يعادلها

األستاذية أو اإلجازة في 

 األداب والعلوم اإلنسانية

األستاذية أو اإلجازة في 

االقتصاد، التصرف، 

 الحقوق 

إلجازة في األستاذية أو ا

 العلوم األساسية

األستاذية أو اإلجازة في 

 إختصاصات أخرى 

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

 %19,8 %20,6 %18,6 %12,9 %12,7 %13,1 %12,5 %12,8 %12,2 %21,5 %24,1 %18,2 %19,6 %19,7 %19,5 توزر

شدقا  20,0% 18,5% 19,1% 16,0% 24,7% 21,1% 12,6% 14,0% 13,5% 15,9% 13,4% 14,4% 26,4% 23,3% 24,6% 

 %26,0 %22,0 %30,0 %7,7 %6,5 %8,9 %9,3 %11,4 %7,1 %28,8 %31,9 %25,6 %18,2 %17,4 %18,9 تمغزة

 %21,5 %22,3 %20,4 %14,1 %13,7 %14,7 %13,0 %15,5 %9,5 %19,0 %20,0 %17,5 %24,0 %22,8 %25,6 نفطة

 %33,1 %37,4 %26,6 %6,1 %6,1 %6,1 %5,6 %6,1 %4,7 %30,1 %31,3 %28,3 %19,5 %14,7 %26,8 حزوة

 %21,9 %22,3 %21,4 %13,1 %12,7 %13,7 %12,5 %13,4 %11,3 %21,4 %23,8 %18,1 %20,4 %19,9 %21,1 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 شهادة مهندس

شهادة ماجستير أو ما 

 يعادلها
 شهادة الدكتورا

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

 3960 2241 1719 %1,0 %0,7 %1,5 %3,9 %3,9 %4,1 %2,9 %2,4 %3,5 %5,8 %3,0 %9,4 توزر

 1864 1092 772 %0,6 %0,7 %0,6 %2,9 %3,1 %2,7 %1,5 %1,1 %2,2 %2,2 %1,2 %3,6 دقاش

 250 126 124 %0,0 %0,0 %0,0 %2,2 %2,1 %2,4 %3,1 %2,4 %3,9 %4,8 %6,3 %3,3 تمغزة

 1734 999 734 %1,0 %0,2 %2,2 %3,3 %3,5 %2,9 %1,3 %0,6 %2,3 %2,9 %1,4 %4,9 نفطة

 275 166 109 %1,5 %1,2 %2,0 %1,8 %1,8 %1,8 %0,4 %0,6 %0,0 %1,8 %0,6 %3,7 حزوة

 8083 4624 3458 %0,9 %0,6 %1,4 %3,4 %3,5 %3,4 %2,2 %1,6 %2,9 %4,2 %2,3 %6,8 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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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  شهادة مهندس

شهادة الطب أو الصيدلة شهادة ماجستير أو ما يعادلها شهادة الدكتورا
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2134

توزيع أصحاب شهائد التكوين بين النساء والرجال وفقا ملا توفره املؤسسات املختصة في التكوين من آفاق  يتأثر

اب شهائد التكوين بوالية توزر، أي من مجموع أصح %24.4واختصاصات لكل منهم. في هذا الطار، ال تمثل النساء سوى 

 بمعتمدية دقاش.  %32.3ألف امرأة. وتتدنى هذه النسبة إلى حدود  4.1ما يناهز 

في صفوف الرجال من بين مجموع الرجال  CAPووفقا الختصاص التكوين، ترتفع نسب إمتالك شهائد تكوين 

 تمديات والية توزر مع تسجيل بعض االختالفات فيأصحاب شهائد تكوين مقارنة بما هو الشأن في صفوف النساء بجل مع

 . BTPوشهادة  BTSحدة الفوارق، في حين يتم مالحظة العكس في شهادة 

، CAPوقد عرفت معتمدية حزوة أهم الفجوات بين الجنسين في صفوف املتحصلين على شهادة الكفاءة املهنية 

نقطة لفائدة الرجال في  12.2سجلت نفس املعتمدية فجوة بـنقطة لفائدة الرجال. من جهة أخرى،  13.1إذ بلغت الفجوة 

   . 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
 BTPشهادة مؤهل تقني منهي  CAPشهادة الكفاءة املهنية 

 شهادة مؤهل تقني سامي

BTS 
 شهادة تكوين أخرى 

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

 3237 1450 1787 %34,4 %37,0 %32,3 %7,8 %7,7 %7,8 %30,7 %31,3 %30,2 %27,2 %24,0 %29,7 توزر

 1768 671 1098 %26,5 %27,8 %25,6 %7,1 %7,6 %6,7 %21,5 %24,9 %19,4 %45,0 %39,7 %48,3 دقاش

 217 90 127 %56,5 %57,8 %55,5 %6,3 %7,9 %5,2 %18,4 %21,1 %16,5 %18,8 %13,2 %22,8 تمغزة

 1187 480 707 %23,6 %17,1 %27,9 %8,3 %9,3 %7,7 %31,3 %36,7 %27,6 %36,8 %36,8 %36,8 نفطة

 227 100 127 %38,1 %35,6 %40,0 %4,9 %6,1 %4,0 %32,9 %41,6 %26,1 %24,1 %16,8 %29,8 حزوة

 6638 2791 3846 %31,2 %32,0 %30,6 %7,5 %7,9 %7,3 %28,0 %30,7 %26,0 %33,3 %29,4 %36,1 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
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CAPشهادة الكفاءة املهنية  BTPشهادة مؤهل تقني منهي  BTSشهادة مؤهل تقني سامي  شهادة تكوين أخرى 
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24 (3) 

241 

، مقابل %21.2سنوات فما فوق( حوالي  3لنسبة للفئة العمرية )بلغت نسبة استعمال الحاسوب بوالية توزر با

سنوات فما فوق( على استعمال الحاسوب على مستوى والية  3على املستوى الوطني. وشهدت نسبة إقبال الرجال ) 22.1%

ية تمغزة، في نقطة لفائدة الرجال بمعتمد 2.2نقطة مقارنة بالنساء. ووصلت الفجوة إلى حدود  1.2توزر تقدما طفيفا بـ

 نقطة. 1.1حين رجحت الكفة لصالح النساء مقارنة بالرجال فقط بمعتمدية دقاش من خالل تسجيل فارق بـ

 

 4102بين النساء والرجال سنة سنوات فما فوق(  1نسبة استعمال الحاسوب )فجوات النوع االجتماعي في : 13-4رسم 

  

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد ( املتمثلة في "2-2أهداف التنمية املستدامة وتحديدا الغاية ) ( من2ومتابعة للهدف )

الشباب والكبار الذين تتوافر لدألهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 

بوالية  %23.2سنة(  43-12ال الحاسوب للفئة العمرية )"، ناهزت نسبة استعم4131وملباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

 سنة(. 23-31في صفوف الكهول ) %31.2توزر، و

محليا، ترتفع نسب استعمال الحاسوب عموما لدى الرجال بكل الفئات العمرية مقارنة بالنساء، وتصل الفجوة 

سنة(. ويتم استثناء معتمدية  23-31عمرية )نقاط لفائدة الرجال بمعتمدية تمغزة بالفئة ال 13.2بين الجنسين حدود الـ

سنة( في صفوف الفتيات مقارنة  43-12توزر ومعتمدية دقاش باعتبار تقدم نسب استعمال الحاسوب بالفئة العمرية )

 نقطة على التوالي.  3.3نقطة و 4.2بالفتيان بـ

 

بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة سنوات فما فوق(  1عمال الحاسوب )نسبة استفجوات 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 39-11 سنة 49-03 سنة 1-02

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

 %41,1 %40,0 %42,1 %10,9 %5,4 %13,8 %33,0 %28,9 %36,8 %61,6 %62,9 %60,4 %38,6 %37,7 %39,5 توزر

 %37,5 %37,9 %37,1 %17,0 %14,4 %17,9 %27,6 %24,1 %30,6 %54,7 %56,6 %52,7 %36,3 %37,8 %34,7 دقاش

 %40,0 %37,0 %42,5 %15,7 %13,6 %16,2 %31,7 %23,9 %37,5 %55,3 %53,1 %57,4 %32,1 %31,3 %33,0 تمغزة

 %41,7 %40,8 %42,6 %12,4 %10,1 %13,4 %28,3 %24,9 %31,5 %63,7 %64,4 %62,9 %45,5 %42,3 %48,6 نفطة

 %44,3 %42,9 %45,6 %7,6 %0,0 %8,0 %27,4 %21,2 %31,5 %60,9 %60,9 %60,9 %38,6 %34,2 %43,1 حزوة

 %40,4 %39,6 %41,1 %12,9 %8,6 %14,8 %30,4 %26,5 %34,0 %59,7 %60,7 %58,6 %39,1 %38,1 %40,1 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  61 سنة 39-11 سنة 49-03 سنة 1-02

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

 15786 7454 8333 %1,5 %0,5 %2,3 %34,9 %31,4 %38,0 %42,2 %46,4 %38,5 %21,4 %21,7 %21,2 توزر

 8339 4040 4298 %2,3 %1,1 %3,5 %30,5 %25,8 %35,0 %46,2 %50,7 %42,0 %20,9 %22,5 %19,5 دقاش

 1864 795 1069 %1,7 %0,7 %2,4 %28,3 %21,3 %33,6 %51,9 %56,0 %49,0 %18,1 %22,1 %15,1 تمغزة

طةنف  26,6% 24,6% 25,6% 40,2% 49,2% 44,5% 30,8% 25,3% 28,2% 2,4% 0,9% 1,7% 3813 3495 7308 

 1502 667 835 %0,3 %0,0 %0,5 %18,7 %13,1 %23,1 %59,3 %64,7 %55,0 %21,8 %22,2 %21,4 حزوة

 34798 16451 18348 %1,7 %0,7 %2,5 %31,4 %27,5 %34,9 %44,9 %49,3 %41,0 %22,0 %22,6 %21,6 الوالية

 3769878 1760271 2009607 %2.8 %1.8 %3.6 %33.5 %31.4 %35.2 %42.4 %44.9 %40.2 %21.4 %21.9 %20.9 الوطني

244

( من 12) الهدف "،تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامةفي إطار متابعة "

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في ( املتمثلة في "1-12نمية املستدامة، وتحديدا الغاية )أهداف الت

 بحلول عام 
ً
، وتعزيز استخدام التكنولوجيات 4112مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نموا

عمرية "، بلغت نسبة استعمال االنترنات بوالية توزر بالنسبة للفئة الالتالتمكينية، وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصا

بكل  %32.1و %32.1على املستوى الوطني. لكن لم تتجاوز هذه النسبة  %22.4، مقابل %33.2سنوات فما فوق( حوالي  3)

 من معتمدية دقاش ومعتمدية تمغزة على التوالي.  

سنوات فما فوق(، يتقدم الرجال على  3عمال األنترنات للفئة العمرية )بالنسبة للفجوة بين الجنسين في نسب است

نقطة لفائدة الرجال  2.2النساء بـكل معتمديات من والية توزر باستثناء معتمدية دقاش، وتصل الفجوة إلى حدود 

 نقطة لفائدة النساء بمعتمدية دقاش. 1.2بمعتمدية تمغزة مقابل بلوغها 

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-2-2املوافق للمؤشر ) 6 



 

21 املحور الثاني: املساواة بين الجنسين في الحصول على املعرفة
 

 

4112  

 
 

 4102سنة والرجال  بين النساءسنوات فما فوق(  1نسبة استعمال االنترنات )فجوات النوع االجتماعي في : 15-4رسم 

 

وتتفاوت حّدة الفوارق بين الجنسين في نسب استعمال االنترنات بين املعتمديات حسب الفئات العمرية لتتجاوز 

مدية تمغزة ومعتمدية حزوة من خالل تقدم نسبة استعمال االنترنات نقطة. وقد ُرصدت أعلى الفجوات بكل من معت 14الـ

 نقطة بمعتمدية حزوة. 11.1سنة( بمعتمدية تمغزة و 23-31نقطة للفئة العمرية ) 14.2عند الرجال بـ

 

ن النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة بيسنوات فما فوق(  1نسبة استعمال االنترنات )فجوات النوع االجتماعي في : 16-4رسم 

4102 

 

 41027 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1نسبة استعمال االنترنات ): 18-4جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 39-11 سنة 49-03 سنة 1-02

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال موعاملج نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %41,3 %40,2 %42,4 %11,5 %6,2 %14,3 %33,7 %29,7 %37,5 %63,2 %64,0 %62,4 %36,2 %35,5 %36,8 توزر

 %35,8 %36,1 %35,5 %16,7 %14,0 %17,7 %27,5 %23,8 %30,6 %54,6 %55,8 %53,3 %28,8 %31,3 %26,3 دقاش

 %36,8 %33,7 %39,4 %16,7 %13,6 %17,5 %30,0 %22,8 %35,4 %51,4 %49,5 %53,2 %26,8 %25,2 %28,6 تمغزة

 %40,0 %39,1 %41,0 %12,4 %10,6 %13,2 %27,5 %24,4 %30,5 %63,0 %63,1 %63,0 %40,3 %37,5 %43,1 نفطة

 %41,1 %38,6 %43,1 %5,7 %0,0 %6,0 %25,1 %19,1 %29,1 %58,7 %56,2 %61,0 %32,2 %28,6 %35,9 حزوة

 %39,4 %38,5 %40,2 %13,1 %9,1 %15,0 %30,4 %26,6 %34,0 %59,8 %60,3 %59,4 %34,6 %34,0 %35,1 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

 

  

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-1-12وافق للمؤشر )امل 7 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الفئة العمرية  1نات )االنتر  : مستعملي19-4جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 سنة فما فوق  61 سنة 39-11 سنة 49-03 سنة 1-02

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

 15882 7493 8389 %1,6 %0,6 %2,4 %35,4 %32,1 %38,5 %43,0 %47,0 %39,5 %20,0 %20,3 %19,6 توزر

 7958 3845 4114 %2,4 %1,1 %3,6 %31,9 %26,8 %36,6 %48,3 %52,5 %44,4 %17,4 %19,5 %15,5 دقاش

 1714 723 991 %1,9 %0,7 %2,8 %29,2 %22,4 %34,1 %52,5 %57,3 %49,0 %16,4 %19,5 %14,1 تمغزة

 7011 3348 3663 %1,8 %1,0 %2,5 %28,6 %25,9 %31,1 %45,9 %50,3 %41,9 %23,7 %22,8 %24,5 نفطة

 1390 600 790 %0,2 %0,0 %0,4 %18,5 %13,0 %22,6 %61,7 %66,4 %58,2 %19,6 %20,6 %18,8 حزوة

 33956 16010 17947 %1,8 %0,8 %2,6 %32,2 %28,3 %35,6 %46,1 %50,2 %42,5 %19,9 %20,6 %19,3 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

 



 

23 كة املرأة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملةاملحور الثالث: مشار 
 

 

4112  

 
 

 

ف التنمية ( من أهدا1في إطار متابعة تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام )الهدف )

سنة، بلغت النسبة املئوية للذين هم خارج دائرة التعليم  42و 12تحديدا الوضعية النشيطية للشباب بين املستدامة( و 

)معتمدية نفطة(  %44.1وطنيا(، وتراوحت بين  %42.2على الصعيد الجهوي )مقابل  %42.3والعمالة والتدريب حوالي 

يات والية توزر. وعموما، ترتفع هذه النسبة في صفوف الرجال بفارق ناهز )معتمية تمغزة( بين مختلف معتمد %32.2و

 نقطة بمعتمدية تمغزة(. 1.1نقطة لصالح الرجال بمعتمدية دقاش و 2.1نقطة جهويا )ليصل إلى حدود  1.1

لتوزيع سنة(، كانت الفجوة بين الجنسين في ا 42-12بالنسبة للعاطلين واملشتغلين من السكان من الفئة العمرية )

النسبي حسب الوضعيات االقتصادية لهم لصالح الرجال في حين ارتفع التوزيع النسبي للنساء لدى الطالبات واملتكونات 

 وغيرهن من غير النشيطات األخريات )املهتمات أساسا بشؤون املنزل(.

 

 41028سنة حسب الوضعية االقتصادية ( سنة 42-03)السكان : 1-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 املشتغلين

 غير النشطين
 العاطلين

 غير النشطين اآلخرين الطلبة واملتكونين

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

 7077 3558 3519 %10,3 %8,8 %11,9 %13,9 %15,8 %12,0 %59,7 %66,4 %52,9 %16,0 %9,0 %23,2 توزر

 4678 2397 2281 %9,9 %6,8 %13,2 %21,6 %22,4 %20,8 %53,1 %59,7 %46,1 %15,4 %11,0 %20,0 دقاش

 1239 621 618 %12,7 %7,5 %17,9 %23,7 %32,9 %14,4 %49,0 %54,1 %43,9 %14,6 %5,5 %23,8 تمغزة

 3374 1712 1661 %6,0 %5,0 %7,1 %16,0 %17,7 %14,2 %57,3 %64,2 %50,3 %20,7 %13,1 %28,5 نفطة

 924 449 475 %7,9 %5,4 %10,2 %20,5 %22,6 %18,5 %44,0 %57,0 %31,7 %27,6 %14,9 %39,6 حزوة

 17292 8737 8555 %9,4 %7,2 %11,6 %17,5 %19,6 %15,3 %55,8 %62,8 %48,8 %17,3 %10,4 %24,3 الوالية

 1775867 882853 893014 %9,8 %7,8 %11,7 %17,6 %21,8 %13,5 %53,1 %57,3 %48,9 %19,6 %13,2 %25,9 الوطني

 

 4102سنة( حسب الوضعية االقتصادية سنة  42-03بين النساء والرجال ) فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي :1-1رسم 

 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة1-2-1املوافق للمؤشر ) 8 
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22 املحور الثالث: مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي ومكانتها في القوة العاملة
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ـــن وباعتبــــــــار أّن املشــــــــاركة النشــــــــيطة للمــــــــرأ ــ ــ ـــــادين مـ ــ ـــــع امليـ ــ ــــي جميـ ــ ـــل فــ ــ ـــين الرجـــ ــ ــ ـــا وبـ ــ ــ ــــوة بينهـ ــ ـــــن الفجــ ــ ـــــيص مـ ــ ة والتقلـ

العناصــــــــــر األساســــــــــية لــــــــــدعم املنافســــــــــة وتطــــــــــوير االقتصــــــــــاد، حققــــــــــت املــــــــــرأة فــــــــــي واليــــــــــة تــــــــــوزر خــــــــــالل العشــــــــــرية املاضــــــــــية 

ـــــنة  %42.2تطــــــــورا فــــــــي نســــــــبة النشــــــــاط قياســــــــا بنســــــــبة النشــــــــاط لــــــــدى الرجــــــــال لتبلــــــــغ  ــ ـــــرأة 4112سـ ــ ـــي أن املـ ــ ــ ـــا يعنـ ــ ــ ـــــذا مـ ــ . وهـ

ـــة  تــــــوزر لــــــم تعــــــد رهينــــــة القيــــــد االجتمــــــاعي التقليــــــدي مــــــن حيــــــث التزامهــــــا باألشــــــغال املنزليــــــة فقــــــط، بــــــل توجههــــــا نحــــــو بواليـــ

إفتكــــــــــاك مكانــــــــــة إقتصــــــــــادية أكبــــــــــر للحصــــــــــول علــــــــــى فرصــــــــــتها بســــــــــوق الشــــــــــغل رغــــــــــم بقــــــــــاء هــــــــــذه النســــــــــبة ضــــــــــعيفة نســــــــــبيا 

 ، أي الضعف والنصف تقريبا.% 22.2مقارنة بنسبة النشاط لدى الرجل التي تبلغ 

 

 4102فجوات النوع االجتماعي في نسب النشاط بين النساء والرجال سنة : 1-1خارطة 
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 4102ونسب النشاط سنة سنة فما فوق( 03)الناشطين : 2-1جدول 

 

 عدد 

 الناشطين

 نسبة

 النشاط 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %48,8 %29,7 %68,6 16716 5185 11531 توزر

 %43,8 %24,9 %64,2 9420 2778 6642 دقاش

 %43,1 %17,4 %69,1 2113 427 1686 تمغزة

 %45,3 %25,1 %67,3 7261 2102 5159 نفطة

 %47,2 %20,6 %72,7 1626 348 1278 حزوة

 %46,3 %26,4 %67,4 37135 10840 26295 الوالية

 %46,5 %28,2 %65,5 3869272 1189874 2679398 الوطني

 

1 (12) 

11  

 %1.1مقابل  %2.1وفقا لتوزيع السكان املشتغلين حسب الحالة املدنية، بلغت نسبة النساء املطلقات واألرامل 

للنساء من املطلقات واألرامل هو من األسباب الرئيسية إلى  في صفوف الرجال. يحيلنا هذا إلى اعتبار أن الدافع االجتماعي

ارتفاع هذه النسب قصد االعتماد على الذات ومقاومة الخصاصة والفقر وتلبية حاجيات أفراد العائلة خاصة بالنسبة ملن 

 تعيل أبناءها.

راوحت الفوارق ين حيث تعلى املستوى املحلي، كانت نسب املشتغالت املتزوجات أدنى من نسب املشتغلين املتزوج

نقطة )معتمدية حزوة( وذلك تبعا النعكاسات الظروف االجتماعية  43.3نقطة )معتمدية توزر( و 13.1بين هذه النسب بين 

واالقتصادية لوسط القامة. في املقابل، ترتفع نسب املشتغالت العزباوات مقارنة بنسب املشتغلين العزاب خاصة 

 44.1نقطة و 42.1فية على غرار ماشهدته معتمدتي حزوة ودقاش حيث ناهزت الفجوة باألوساط ذات تاخصوصيةالري

 نقطة على التوالي.

 

سنة فما فوق( حسب الحالة املدنية سنة  03لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي :2-1رسم 

4102 
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الحالة املدنية  03املشتغلين ): 3-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 مطلق أرمل متزوج أعزب

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

 14023 3775 10248 %1,6 %3,9 %0,8 %1,3 %3,7 %0,4 %65,6 %56,1 %69,1 %31,5 %36,4 %29,7 توزر

 7821 2074 5747 %0,9 %2,1 %0,5 %1,4 %4,1 %0,4 %58,2 %38,2 %65,5 %39,5 %55,7 %33,6 دقاش

 1706 257 1449 %1,1 %2,8 %0,9 %1,4 %5,4 %0,7 %59,6 %36,5 %63,7 %37,9 %55,4 %34,8 تمغزة

 6442 1626 4815 %1,5 %3,9 %0,6 %1,2 %3,9 %0,3 %62,6 %45,5 %68,4 %34,7 %46,7 %30,6 نفطة

 1400 248 1153 %0,2 %1,2 %0,0 %0,4 %1,2 %0,3 %53,9 %29,3 %59,2 %45,4 %68,3 %40,5 حزوة

 31391 7979 23412 %1,3 %3,3 %0,6 %1,3 %3,8 %0,4 %62,3 %47,8 %67,2 %35,1 %45,1 %31,7 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 أو أساس ي مرحلة ثانية 

، %21.1ل من ذوي مستوى تعليمي ثانوي قديم أو أساس ي مرحلة ثانية ، بينما تمثل نسبة املشتغلين من الرجا%32.2بنسبة 

 مع وجود تباين كبير في التوزيع بين املعتمديات.  

، أي حوالي ثالث مرات ما هو مسجل %32.2من جهة أخرى، تناهز نسبة املشتغالت ذوات مستوى تعليمي عالي 

ما يتعلق بتوجه املرأة نحو اعتالء مراكز القرار بنسق أسرع (.  هذا املؤشر يكشف مالمح إيجابية في%14.1لدى الرجال )

مما هو عليه لدى الرجال، األمر الذي يمكن أن يساهم في ُبلوغ هدف املساواة في هذه النقطة املبوبة ضمن أهداف التنمية 

 املستدامة.

 

سنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي سنة  03لنساء والرجال املشتغلين )ا بين فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 3-1رسم 

4102 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املستوى التعليمي  03املشتغلين ) :4-1جدول 
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تحليل النتائج حسب الهيكلة العمرية للمشتغلين يؤكد تأثير حداثة مشروع تمكين املرأة، حيث تجاوزت نسبة 

نقطة على املستوى  31.1سنة( نسب املشتغلين الرجال بنفس الفئة بفارق ناهز  43-12املشتغالت بالفئة العمرية )

 نقطة )بمعتمدية حزوة(.  42.3نقطة )بمعتمدية توزر( و 2.2توى املحلي بين الجهوي. وتراوحت الفجوة على املس

سنة(، تجاوزت النسبة في صفوف املشتغلين الرجال ما لدى املشتغالت النساء  23-31أما بالنسبة للفئة العمرية )

 نقطة على املستوى الجهوي. 2.2بكل معتمديات الوالية وبلغت الفجوة 

 

سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  03لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 4-1رسم 

4102 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03املشتغلين ): 5-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 03-49 سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 14023 3775 10248 %3,6 %1,5 %4,4 %76,2 %75,0 %76,6 %20,2 %23,5 %19,0 توزر

 7821 2074 5747 %4,4 %1,3 %5,5 %71,8 %64,0 %74,6 %23,8 %34,6 %19,9 دقاش

 1706 257 1449 %6,0 %1,8 %6,7 %67,4 %58,9 %68,9 %26,6 %39,2 %24,3 تمغزة

 6442 1626 4815 %4,0 %1,8 %4,7 %71,1 %64,5 %73,3 %24,9 %33,7 %22,0 نفطة

 1400 248 1153 %5,9 %1,2 %6,9 %55,2 %37,7 %58,9 %38,9 %61,1 %34,2 حزوة

 31391 7979 23412 %4,1 %1,5 %5,0 %72,6 %68,4 %74,1 %23,3 %30,1 %20,9 الوالية

 3295960 922700 2373260 %4,5 %2,2 %5,4 %71,5 %68,0 %72,9 %24,0 %29,8 %21,8 الوطني

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 ال ش يء

ابتدائي وأساس ي مرحلة أولى 

 وما يعادل ذلك
 عالي ي مرحلة ثانيةثانوي وأساس 

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

 14023 3775 10248 %20,6 %36,0 %15,0 %42,8 %38,2 %44,5 %30,3 %19,2 %34,4 %6,2 %6,6 %6,1 توزر

 7821 2074 5747 %17,2 %33,0 %11,5 %35,9 %32,9 %37,0 %38,6 %24,9 %43,6 %8,2 %9,2 %7,9 دقاش

 1706 257 1449 %9,3 %25,9 %6,3 %38,2 %35,5 %38,7 %38,2 %28,2 %40,0 %14,3 %10,4 %15,1 تمغزة

 6442 1626 4815 %18,5 %35,3 %12,8 %34,3 %32,6 %34,9 %39,6 %23,8 %44,9 %7,6 %8,2 %7,4 نفطة

 1400 248 1153 %13,7 %35,3 %9,1 %37,8 %36,1 %38,2 %31,9 %18,4 %34,8 %16,6 %10,2 %17,9 حزوة

 31391 7979 23412 %18,4 %34,7 %12,8 %38,9 %35,5 %40,0 %34,8 %21,9 %39,2 %7,9 %7,9 %7,9 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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من مجموع  %21.2يستقطب قطاع التربية والصحة والخدمات الدارية أكبر عدد من املشتغلين بنسبة 

من مواطن الشغل تشمل قطاع  %13.4لدى الرجال. في مرتبة ثانية،  %32.2لدى النساء و %24.1املشتغلين، مقابل 

  لدى الرجال. %12.3مقابل  %4.3الفالحة والصيد البحري، حيث تمثل النسبة لدى النساء 

من الرجال املشتغلين. وفي كل من  %11.4من النساء املشتغالت، في حين يغطي  %12.2ويستقطب قطاع التجارة 

األشغال العامة والنقل واملواصالت، شهدت تقدم نسب الرجال املشتغلين بها مقارنة بالنسب املسجلة لدى قطاعي البناء و 

 النساء.

( من أهداف التنمية املستدامة لــ"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 3ومتابعة للهدف )

( بوالية %3.3شتغلين في قطاع الصناعات املعملية ضعيفة )الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار"، كانت نسب امل

توزر لضعف النسيج الصناعي وطبيعة األنشطة االقتصادية بها. هذا الضعف كان أكبر حدة في صفوف النساء من خالل 

 من املشتغلين الرجال. %2.1فقط من املشتغالت في هذا القطاع، مقابل  %1.1وجود 

 

 4102سنة سنوات فما فوق( حسب قطاع التشغيل  03املشتغلين ): 6-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 التجارة البناء واألشغال العامة املناجم والطاقة الصناعات املعملية9 الفالحة والصيد البحري 

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

 %11,0 %10,6 %11,1 %13,9 %0,7 %18,8 %4,5 %5,1 %4,3 %2,1 %1,0 %2,5 %8,2 %1,4 %10,7 توزر

 %9,7 %9,4 %9,9 %12,7 %0,8 %17,0 %4,9 %8,0 %3,8 %3,1 %0,6 %4,0 %18,8 %4,1 %24,1 دقاش

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

 %19,3 %41,0 %12,0 %11,2 %1,0 %14,7 %3,9 %2,8 %4,3 %5,0 %0,6 %6,4 %17,1 %2,0 %22,2 نفطة

 %6,8 %13,9 %5,3 %8,7 %0,0 %10,6 %2,3 %4,1 %1,9 %5,0 %1,2 %5,8 %23,3 %4,5 %27,3 حزوة

 %11,8 %16,4 %10,2 %12,4 %0,8 %16,4 %4,3 %5,5 %3,8 %3,3 %0,8 %4,1 %13,2 %2,3 %16,9 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
 النقل واملواصالت

التربية والصحة والخدمات 

 اإلدارية
 خدمات أخرى 

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

 14023 3775 10248 %11,6 %13,2 %11,0 %42,7 %65,9 %34,2 %6,0 %2,1 %7,5 توزر

 7821 2074 5747 %6,0 %8,5 %5,1 %40,4 %66,2 %31,2 %4,2 %2,2 %5,0 دقاش

 1706 257 1449 %5,0 %5,6 %4,9 %69,8 %75,9 %68,7 %1,7 %1,2 %1,8 تمغزة

 6442 1626 4815 %7,2 %6,4 %7,5 %32,2 %44,9 %28,0 %4,1 %1,3 %5,0 نفطة

 1400 248 1153 %4,1 %8,2 %3,2 %46,7 %67,2 %42,3 %3,1 %0,8 %3,6 حزوة

 31391 7979 23412 %8,6 %10,2 %8,1 %41,6 %62,1 %34,7 %4,8 %1,9 %5,8 الوالية

 3295960 922700 2373260 %11,8 %13,6 %11,1 %25,2 %36,3 %20,9 %4,9 %1,2 %6,3 الوطني

 

 

 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-4-3املوافق للمؤشر ) 9 
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أما على مستوى  .لعملة وغير املختصينمن املشتغلين هم من ا %42.2من خالل توزيع املشتغلين حسب املهن، 

النوع االجتماعي، يبرز التوزيع النسبي تقدم نسب النساء خاصة في املهن الفكرية والعلمية واملهن الوسطى واملستخدمين 

 نقطة.  31.2من الرجال في هذه املهن، أي بفارق ناهز  %12.1مقابل  %22.2غ نسبتهن االداريين، حيث تبل

 %42.3مقابل ، %43.4بالنسبة للمهن الخاصة بالعملة وغير املختصين، بلغت نسبة النساء املشتغالت بهذه املهن 

من الرجال املشتغلين،  %3.1قطاب في صفوف الرجال. وأمام إقبال الرجال على املهن التقليدية بوالية توزر من خالل است

فيما يتعلق بأعوان  من مجموع النساء املشتغالت. %2.3لم تتجاوز نسبة النساء املشتغالت باملهن ذات الطابع التقليدي 

مثل املشتغالت بهذه املهن 
ُ
 %13.2من مجموع املشتغالت، مقابل %14.3الخدمات املباشرة للخواص والتجارة والباعة، ت

 .لدى الرجال

( 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 

السياسية واالقتصادية والعامة"، ناهزت نسب النساء بوالية توزر واملتقلدات  على جميع مستويات صنع القرار في الحياة

على املستوى الوطني(،  %3.2من مجموع املشتغالت )مقابل  %3.1ملناصب إدارية عليا )مديرين وإطارات التسيير والوكالء( 

 . (%2.3أي حوالي نصف النسبة املسجلة في صفوف الرجال )

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب املهنة  03املشتغلين ): 7-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

املديرون وإطارات التسيير 

 والوكالء
ــــون  املهن الوسطى املهـن الفكريـة والعلميـة  املستخدمــــون اإلداري 

أعوان الخدمات املباشرة 

 للخواص والتجار والباعة

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع 10نساء رجال

 %20,5 %14,9 %22,6 %8,8 %16,7 %5,9 %5,8 %11,8 %3,6 %12,6 %23,9 %8,5 %6,4 %4,7 %7,0 توزر

 %15,0 %10,0 %16,8 %6,9 %15,5 %3,8 %3,5 %5,8 %2,7 %9,8 %19,4 %6,3 %3,6 %2,7 %4,0 دقاش

 %15,5 %9,4 %16,6 %5,7 %16,2 %3,9 %2,8 %6,6 %2,1 %7,9 %19,9 %5,7 %3,0 %1,7 %3,2 تمغزة

 %16,8 %13,1 %18,1 %5,2 %10,0 %3,6 %3,9 %8,3 %2,4 %10,8 %19,6 %7,8 %3,9 %3,4 %4,0 نفطة

 %16,4 %9,1 %18,0 %5,6 %16,8 %3,2 %2,6 %4,5 %2,2 %6,6 %15,9 %4,6 %3,6 %3,3 %3,6 حزوة

 %17,9 %12,9 %19,6 %7,3 %15,0 %4,7 %4,5 %9,1 %3,0 %11,0 %21,5 %7,4 %4,9 %3,8 %5,3 الوالية

 %17,0 %11,2 %19,3 %4,8 %8,1 %3,5 %6,0 %9,1 %4,8 %11,4 %19,2 %8,4 %4,7 %3,6 %5,1 الوطني

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
ال  حون والعم 

 
الفال

املاهرون في الفالحة 

يد البحري   والص 

 مـال املهـن ذاتحرفيـو وع

 الطابـع التقليـدي

جهيزات واآلالت
 
لو الت

 
 مشغ

جميع
 
ل الت

 
 وعما

 العمال واملستخدمون 

 غير املختصين

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

 14023 3775 10248 %21,3 %21,3 %21,3 %7,1 %0,8 %9,4 %9,2 %5,1 %10,6 %8,2 %0,7 %11,0 توزر

 7821 2074 5747 %28,4 %33,5 %26,5 %6,3 %2,8 %7,5 %7,9 %6,1 %8,5 %18,7 %4,2 %24,0 دقاش

 1706 257 1449 %51,0 %33,6 %54,0 %5,0 %1,3 %5,6 %4,5 %9,6 %3,6 %4,7 %1,8 %5,3 تمغزة

 6442 1626 4815 %28,5 %39,3 %24,9 %6,0 %0,8 %7,8 %8,3 %4,0 %9,7 %16,6 %1,4 %21,7 نفطة

 1400 248 1153 %34,0 %42,3 %32,1 %4,3 %0,4 %5,2 %4,2 %5,3 %4,0 %22,8 %2,4 %27,1 حزوة

 31391 7979 23412 %26,7 %29,2 %25,9 %6,4 %1,3 %8,2 %8,2 %5,3 %9,1 %13,0 %1,9 %16,8 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 املستدامة4-2-2املوافق للمؤشر ) 10 
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من مجموع مشتغلي والية توزر، لكن ال تمثل النساء  %13.1يشكل أصحاب املؤسسات االقتصادية الخاصة 

 %41.2تصادية الخاصة من مجموع النساء املشتغالت في حين تبلغ نسبة الرجال من أصحاب املؤسسات االق %14.4سوى 

 2.1من مجموع الرجال املشتغلين. في املقابل، تفوق نسبة املشتغالت كأجيرات نسبة املشتغلين من األجراء الرجال بفارق 

نقطة. ويعزى هذا االختالف إلى بقاء مبادرة بعث املشاريع مرتفعة نسبيا لدى الرجال مقارنة باملرأة التي كان حضورها 

 كزا على الشغل بصفة أجيرة. بالدرجة األولى مر 
 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الوضعية املهنية  03املشتغلين ): 8-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

لحسابه الخاص وله  املجموع

 أجراء

لحسابه الخاص بدون 

 أجراء
يعمل لدى األسرة بدون  متدرب أجير

 أجر
 حالة أخرى 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

 

امل
وع

جم
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

ل
جا
ر

اء 
س
ن

وع 
جم

امل
 

 املجموع نساء رجال

 14023 3775 10248 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,3 %0,4 %0,1 %0,2 %0,1 %81,4 %86,6 %79,5 %9,5 %7,0 %10,4 %8,6 %5,8 %9,7 توزر

 7821 2074 5747 %0,0 %0,1 %0,0 %1,2 %0,8 %1,3 %0,1 %0,0 %0,1 %77,0 %86,6 %73,6 %13,1 %7,3 %15,2 %8,6 %5,1 %9,8 دقاش

 1706 257 1449 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,4 %0,1 %0,1 %0,0 %0,1 %87,3 %92,2 %86,5 %3,8 %3,1 %4,0 %8,6 %4,3 %9,3 تمغزة

 6442 1626 4815 %0,1 %0,3 %0,0 %1,4 %0,6 %1,7 %0,2 %0,1 %0,3 %78,2 %87,7 %75,0 %14,9 %8,5 %17,1 %5,2 %2,8 %6,0 نفطة

 1400 248 1153 %0,0 %0,0 %0,0 %3,2 %0,0 %3,9 %0,2 %0,0 %0,3 %80,0 %87,7 %78,4 %14,1 %11,1 %14,8 %2,4 %1,2 %2,7 حزوة

 31391 7979 23412 %0,0 %0,1 %0,0 %0,9 %0,5 %1,0 %0,1 %0,1 %0,1 %79,9 %87,0 %77,5 %11,4 %7,4 %12,8 %7,6 %4,8 %8,6 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 

صيرة اصة بالنسبة ملمارس ي األعمال املنتظمة واقُيبرز التوزيع النسبي حسب طبيعة العمل فوارق بين الجنسين خ

في صفوف الرجال على الصعيد الجهوي.   %14.2مقابل  %44.2املدى، حيث بلغت نسبة املشتغالت في هذا الصنف 

 %12.4من النساء و %41.3ومحليا، انتشرت هذه األعمال خاصة في صفوف مشتغلي معتمدية دقاش من خالل استقطاب 

، في حين تمثل النسبة %22.1هة أخرى، ترتفع نسبة الرجال املشتغلين بصفة منتظم ودائم إلى حدود من الرجال. من ج

 من النساء املشتغالت بهذه الصفة على املستوى الجهوي. 22.3%
 

ة فما فوق( حسب طبيعة العمل سنة سن 03لنساء والرجال املشتغلين )بين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 5-1رسم 

4102 
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 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب طبيعة العمل  03املشتغلين ): 9-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عمل غير منتظم ظرفي )متقطع( عمل غير منتظم موسمي عمل متظم مؤقت )قصير املدى( عمل منتظم دائم

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

 14023 3775 10248 %6,7 %2,6 %8,2 %2,8 %4,0 %2,3 %17,0 %22,9 %14,8 %73,5 %70,4 %74,7 توزر

 7821 2074 5747 %14,6 %10,9 %15,9 %8,7 %11,7 %7,7 %18,7 %28,3 %15,2 %58,0 %49,1 %61,3 دقاش

 1706 257 1449 %2,8 %5,6 %2,3 %3,1 %1,9 %3,4 %17,6 %16,7 %17,8 %76,5 %75,8 %76,6 تمغزة

 6442 1626 4815 %2,6 %1,6 %2,9 %3,1 %5,4 %2,3 %7,7 %16,7 %4,6 %86,7 %76,2 %90,2 نفطة

 1400 248 1153 %6,5 %3,3 %7,2 %4,3 %8,3 %3,4 %8,4 %16,6 %6,7 %80,7 %71,7 %82,7 حزوة

 31391 7979 23412 %7,6 %4,6 %8,6 %4,4 %6,4 %3,7 %15,1 %22,7 %12,6 %72,9 %66,3 %75,1 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

 

11 

( يشتغلون بدون عقد إما لحسابهم الخاص أو معينين %22.2بوالية توزر ) بينت النتائج أّن أغلب املشتغلين

نقطة على املستوى الجهوي مقارنة بالنساء،  12.2عائليين أو ما شابه ذلك. وشملت هذه الظاهرة أساسا الرجال بفارق ناهز 

 توزر.  نقطة بمعتمدية 13.2وبصفة متفاوتة بين مختلف معتمديات والية توزر ليصل الفارق حدود 

في املقابل، امتازت النساء باشتغالهن وفقا لعقد عمل )بمدة غير محددة أو محددة( حيث بلغت نسبة املشتغالت 

 من الرجال املشتغلين. %21.2، مقابل % 22.4في الصدد 

 

سنة فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  03تغلين )لنساء والرجال املشبين ا فجوات النوع االجتماعي في التوزيع النسبي: 6-1رسم 

4102 

 

 

 4102سنوات فما فوق( حسب مدة عقد العمل سنة  03املشتغلين ): 10-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

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

 14023 3775 10248 %37,9 %23,7 %43,1 %16,0 %25,0 %12,8 %46,1 %51,3 %44,2 توزر

 7821 2074 5747 %51,8 %41,2 %55,6 %16,5 %28,6 %12,1 %31,8 %30,2 %32,3 دقاش

 1706 257 1449 %32,3 %25,4 %33,6 %20,0 %22,1 %19,6 %47,7 %52,5 %46,8 تمغزة

 6442 1626 4815 %57,2 %47,2 %60,6 %9,0 %18,9 %5,7 %33,7 %34,0 %33,7 نفطة

 1400 248 1153 %47,8 %46,0 %48,2 %12,8 %21,6 %10,9 %39,3 %32,3 %40,8 حزوة

 31391 7979 23412 %45,5 %33,8 %49,4 %14,8 %24,5 %11,5 %39,8 %41,7 %39,1 الوالية

 3295960 922700 2373260 %43,2 %32,2 %47,5 %16,3 %22,7 %13,8 %40,5 %45,1 %38,7 الوطني
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41  

نقطة. وُيفسر هذا بارتفاع نسبة  12.2بلغ الفارق في نسبة البطالة بين النساء والرجال في والية توزر ما يقارب 

العمل لدألهن أمام الرجال. كما أّن تغير هيكلة املستوى التعليمي لدى  النشاط لدى النساء مقابل الضعف النسبي لفرص

 النساء ساهمت في انتقالها من مشتغلة بصفة معينة عائلية إلى صاحبة شهادة باحثة عن شغل خارج الطار األسري.

لنساء والرجال اوفي تحليل لنسبة البطالة حسب الحالة املدنية، ترتفع الفجوة بين الجنسين في نسب البطالة بين 

خاصة بالنسبة للمتزوجين واملطلقين، وقد ُيفسر باعتماد األسرة على املرأة في العناية باألطفال والقيام بشؤون املنزل 

 واالتكال على الرجل في توفير املوارد االقتصادية.

ب الرجال قارنة بنسوللمالحظة، فقد تميزت معتمدية تمغزة بارتفاع نسب النساء العاطالت عن العمل املطلقات م

 نقطة. 23.3العاطلين عن العمل بنفس الوضعية العائلية وذلك من خالل فوارق ناهزت 

 

 4102سنة  الحالة املدنيةسنة فما فوق( حسب  03النساء والرجال ) بيننسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 7-1رسم 

 

 4102 سنةسنوات فما فوق( حسب الحالة املدنية  03نسبة البطالة ): 11-1جدول 

 
 املجموع مطلق أرمل متزوج أعزب

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

 %16,1 %27,2 %11,1 %15,5 %18,9 %8,3 %5,7 %7,4 %0,0 %7,1 %19,1 %2,7 %30,5 %38,7 %26,1 توزر

 %17,0 %25,4 %13,5 %14,7 %19,3 %6,7 %6,7 %8,5 %0,0 %8,7 %21,5 %5,4 %27,1 %28,9 %25,9 دقاش

 %19,3 %40,0 %14,0 %29,7 %53,3 %0,0 %11,0 %17,2 %0,0 %5,9 %28,3 %2,9 %33,9 %46,3 %29,3 تمغزة

 %11,3 %22,6 %6,7 %8,5 %12,2 %0,0 %2,5 %3,1 %0,0 %5,9 %20,7 %1,8 %19,9 %26,4 %16,1 نفطة

 %13,9 %28,8 %9,8 %40,2 %40,2 - %0,0 %0,0 %0,0 %6,4 %32,9 %2,3 %21,3 %27,0 %18,9 حزوة

 %15,5 %26,4 %11,0 %14,9 %19,5 %5,8 %5,6 %7,3 %0,0 %7,1 %20,5 %3,2 %27,3 %33,2 %24,1 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
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من مجموع نشيطي  %42.4تشمل النسبة األكبر من العاطلين عن العمل الذين لهم مستوى تعليمي عالي بنسبة 

 %12.4و %32.1بالرجال حيث بلغت النسبة  والية توزر، وتتفاقم البطالة في هذا املستوى خاصة في صفوف النساء مقارنة

 على التوالي، وذلك الرتفاع املستوى التعليمي لدى النساء.

 

 4102سنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي سنة  03النساء والرجال )بين نسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 8-1رسم 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب املستوى التعليمي  03نسبة البطالة ): 12-1جدول 

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

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

 %16,1 %27,2 %11,1 %25,1 %33,4 %15,8 %16,8 %26,9 %13,0 %9,7 %19,8 %7,3 %6,2 %7,6 %5,7 توزر

 %17,0 %25,4 %13,5 %27,5 %33,5 %20,0 %18,8 %23,5 %17,2 %10,3 %15,7 %9,1 %12,5 %22,1 %7,7 دقاش

 %19,3 %40,0 %14,0 %33,2 %34,7 %32,2 %22,1 %40,4 %18,0 %14,1 %42,5 %8,5 %12,9 %43,1 %6,9 تمغزة

 %11,3 %22,6 %6,7 %26,2 %35,4 %15,1 %10,5 %17,7 %8,0 %4,2 %9,3 %3,3 %4,2 %5,4 %3,8 نفطة

 %13,9 %28,8 %9,8 %28,3 %39,1 %15,9 %14,8 %27,7 %11,6 %9,7 %11,6 %9,5 %3,8 %13,7 %2,4 حزوة

 %15,5 %26,4 %11,0 %26,2 %34,0 %17,2 %16,4 %25,1 %13,4 %8,9 %17,6 %7,0 %8,0 %14,5 %5,6 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  

في العموم، بينت نسب البطالة بمعتمديات والية توزر حسب الهيكلة العمرية تقلص الفوارق بين النساء والرجال 

سنة  21ة للنشيطين. وقد تّم رصد أدنى الفوارق على املستوى الجهوي في صفوف الفئة العمرية بارتفاع الفئات العمري

 نقطة لصالح النساء(. 2فأكثر )

في املقابل، ُسّجلت أعلى الفجوات بين الجنسين في صفوف مسني معتمدية تمغزة من خالل ارتفاع نسب البطالة 

 نقطة. 24.2لدى النساء بـ
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 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  03النساء والرجال ) بيننسب البطالة  فيفجوات النوع االجتماعي : 9-1رسم 

 

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب الفئة العمرية  03نسبة البطالة ): 13-1جدول 

 
سنة 03-49 سنة 11-39  فما فوق سنة  61   املجموع 

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

 %16,1 %27,2 %11,1 %2,8 %3,7 %2,7 %8,9 %16,8 %5,6 %36,6 %48,5 %29,2 توزر

 %17,0 %25,4 %13,5 %2,8 %3,4 %2,8 %10,2 %18,3 %7,4 %33,8 %36,1 %32,2 دقاش

 %19,3 %40,0 %14,0 %6,2 %45,5 %2,8 %10,3 %33,3 %5,3 %37,2 %47,6 %33,4 تمغزة

 %11,3 %22,6 %6,7 %1,6 %3,4 %1,3 %6,0 %14,7 %3,1 %24,4 %34,9 %17,6 نفطة

 %13,9 %28,8 %9,8 %0,0 %0,0 %0,0 %7,5 %23,9 %4,6 %23,0 %31,9 %19,0 حزوة

 %15,5 %26,4 %11,0 %2,7 %6,3 %2,3 %8,7 %17,5 %5,5 %32,7 %41,4 %27,3 الوالية

 %14,8 %22,5 %11,4 %5,0 %8,5 %4,4 %8,7 %14,7 %6,2 %30,2 %36,4 %26,4 الوطني

 

42 

يختلف املشهد العام لتوزيع العاطالت والعاطلين عن العمل وفقا ملدة البطالة، لكن ال تتجاوز مدة بطالة أغلب 

 لرجال العاطلين على املستوى الجهوي. من ا %22.3من النساء العاطالت و %33.1العاطلين السنة من خالل 

نقاط لفائدة الرجال ببعض  3محليا، تتعمق الفوارق بين الجنسين للذين ال تتجاوز مدة بطالتهم السنة لتتعدى 

 نقطة(.41.2املعتمديات على غرار معتمدية حزوة )

 

 4102سنة فما فوق( حسب مدة البطالة سنة  03لنساء والرجال العاطلين )بين ا التوزيع النسبي فيفجوات النوع االجتماعي : 10-1رسم 
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 4102 سنةسنة فما فوق( حسب مدة البطالة  03العاطلين ): 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

 2693 1410 1283 %38,1 %43,3 %32,5 %26,5 %27,2 %25,8 %35,3 %29,5 %41,7 توزر

 1599 704 894 %30,8 %34,1 %28,2 %26,0 %29,9 %22,9 %43,3 %36,0 %49,0 دقاش

 407 171 236 %31,1 %27,2 %33,9 %24,4 %21,2 %26,8 %44,5 %51,6 %39,3 تمغزة

طةنف  46,5% 35,4% 40,1% 25,0% 24,0% 24,4% 28,5% 40,6% 35,5% 343 475 819 

 225 100 125 %40,9 %48,8 %34,7 %27,0 %31,2 %23,7 %32,0 %20,0 %41,6 حزوة

 5743 2861 2882 %35,3 %39,8 %30,9 %25,9 %27,1 %24,8 %38,7 %33,1 %44,3 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  %23.1من رؤساء أسر والية توزر هم في حالة بطالة، في حين يمثل املشتغلون  %4.1أفرزت البيانات أّن 

من رؤساء األسر  %23.2ن قرابة . لكن تختلف التركيبة بين الجنسين، ففي حين ُيمثل الرجال املشتغلو %34.2النشيطين 

لدى رئيسات األسر النساء. وتنقلب الصورة بالنسبة لغير النشيطين، حيث  %12.1الرجال، تصل هذه النسبة إلى حدود 

 كنسبة النساء رئيسات األسر غير النشيطات. %14.4، مقابل %42.3تبلغ نسبة الرجال رؤساء األسر غير النشيطين 

 

 4102لنساء والرجال رؤساء األسر حسب الوضعية االقتصادية سنة بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 11-1رسم 

 

 4102 سنةرؤساء األسر حسب الوضعية االقتصادية : 15-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 عاطل مشتغل غير نشيط

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

 11460 1777 9683 %2,0 %2,0 %2,0 %66,2 %18,1 %75,0 %31,8 %79,9 %23,0 توزر

 6783 1238 5545 %3,2 %1,8 %3,5 %58,5 %12,5 %68,8 %38,3 %85,7 %27,8 دقاش

 1447 191 1256 %2,4 %4,2 %2,2 %68,7 %20,2 %76,0 %28,9 %75,6 %21,8 تمغزة

 5440 896 4544 %1,2 %1,0 %1,2 %64,4 %16,1 %73,9 %34,4 %82,9 %24,8 نفطة

 933 76 856 %1,6 %2,7 %1,5 %74,4 %10,6 %80,1 %23,9 %86,7 %18,4 حزوة

 26063 4178 21885 %2,1 %1,8 %2,2 %64,2 %16,0 %73,4 %33,6 %82,2 %24,3 الوالية

 2772332 401105 2371227 %2,4 %1,8 %2,5 %62,4 %19,6 %69,6 %35,2 %78,6 %27,9 الوطني
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على  %22.4و %12.2من رؤساء األسر املشتغلين هم من األجراء، حيث يمثلون  %22.3ووفقا للوضعية املهنية، 

 التوالي من مجموع النساء رئيسات األسر والرجال رؤساء األسر املشتغلين. 

توجد نساء رئيسات األسر الالتي تعملن لدى األسر بدون أجر )معين أو شريك عائلي وما إلى في املقابل، تكاد ال 

 على التوالي. %1.4و %1.1ذلك( مقارنة بالرجال رؤساء األسر حيث تبلغ النسب في الصدد 

 

 4102 سنةرؤساء األسر املشتغلين حسب الوضعية املهنية : 16-1جدول 

 

 وزيع النسبيالت

 املجموع
 أجير لحسابه الخاص بدون أجراء لحسابه الخاص وله أجراء

 يعمل لدى األسرة بدون أجر 

 أخرى  تحاال و 

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

 7600 323 7276 %0,1 %0,0 %0,1 %77,6 %87,9 %77,2 %11,0 %8,6 %11,1 %11,2 %3,5 %11,6 توزر

 3975 156 3819 %0,2 %0,0 %0,2 %70,7 %83,0 %70,5 %17,1 %11,8 %17,3 %11,7 %5,2 %12,0 دقاش

 997 39 958 %0,0 %0,0 %0,0 %83,6 %100,0 %83,1 %3,8 %0,0 %4,0 %12,4 %0,0 %12,9 تمغزة

 3523 145 3378 %0,3 %0,0 %0,4 %72,8 %80,8 %73,1 %18,7 %15,2 %19,1 %7,3 %3,9 %7,5 نفطة

 696 8 688 %0,1 %0,0 %0,1 %78,7 %62,2 %78,9 %17,4 %37,8 %17,2 %3,7 %0,0 %3,8 حزوة

 16790 670 16120 %0,2 %0,0 %0,2 %75,3 %85,6 %75,2 %13,9 %10,6 %14,1 %10,3 %3,7 %10,6 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

 

2 

( سنة، بلغ عدد املنخرطين بالصناديق االجتماعية بوالية 23-11من خالل دراسة وضعية مشتغلي الفئة العمرية )

وز ذلك بكثير إذا ما أخذنا بعين االعتبار الفئات ألف منخرط، علما وأّن عدد املنخرطين الجمالي يتجا 12.2توزر حوالي 

 سنة.  21العمرية التي تفوق 

نقطة لصالح الرجال حيث  12.2، بفارق ناهز %21.3( سنة 23-11وناهزت نسبة انخراط مشتغلي الفئة العمرية )

 لدى النساء. %21.4مقابل  %24.1بلغت نسبة االنخراط لدى الرجال 

ت الفجوة بين الجنسين في نسب االنخراط تفاوتات لصالح الرجال بكل املعتمديات على مستوى املعتمديات، سجل

 نقطة )بمعتمدية تمغزة(.  31.3نقطة )بمعتمدية توزر( وحوالي  2.3تراوحت بين 

 

 4102سنة( حسب نوعية التغطية االجتماعية سنة  39-01املشتغلين ): 17-1جدول 

 

 بيالتوزيع النس

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

 13428 3700 9729 %0,4 %0,3 %0,5 %37,3 %41,3 %35,8 %28,9 %17,5 %33,2 %33,3 %40,9 %30,5 توزر

 7413 2025 5388 %4,6 %4,5 %4,6 %40,2 %55,4 %34,5 %33,1 %18,7 %38,5 %22,1 %21,4 %22,4 دقاش

 1590 250 1340 %3,4 %8,0 %2,6 %19,9 %40,8 %16,0 %49,6 %24,5 %54,3 %27,1 %26,7 %27,2 تمغزة

 6113 1579 4534 %0,2 %0,1 %0,3 %46,3 %62,4 %40,7 %29,5 %10,3 %36,2 %23,9 %27,1 %22,8 نفطة

 1299 240 1060 %0,1 %0,0 %0,2 %48,7 %73,2 %43,2 %30,4 %7,3 %35,6 %20,8 %19,5 %21,0 حزوة

 29843 7793 22050 %1,6 %1,6 %1,6 %39,5 %50,2 %35,7 %31,2 %16,3 %36,5 %27,7 %31,9 %26,3 الوالية

 3106738 889177 2217561 %0,8 %0,7 %0,9 %33,8 %32,5 %34,4 %43,7 %41,0 %44,8 %21,6 %25,9 %19,9 الوطني
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  4102سنة( سنة  39-01فجوات النوع االجتماعي في نسب التغطية االجتماعية بين النساء والرجال املشتغلين ): 2-1خارطة 

 

 

 

21 

ـــعيتهم 23-11مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة التغطيـــــــــة االجتماعيـــــــــة للمشـــــــــتغلين مـــــــــن الفئـــــــــة العمريـــــــــة ) ــ ــ ـــا لوضــ ــ ــ ـــــنة وفقــ ــ ( ســ

ــــاء  %22.2و %13.1املهنيـــــــــــــة، تشــــــــــــــمل التغطيـــــــــــــة أساســــــــــــــا األجـــــــــــــراء، حيــــــــــــــث يمثلـــــــــــــون  ــ ــ ــ ــ ــــوع النســ ــ ــ ــ ــ ـــــن مجمـ ــ ــ ــ ــــوالي مـــ ــ ــ ــ ــ ـــى التـ ــ ــ ــ ــ علـــ

ـــرات بم ــ ــ ــ ــــاء األجيـ ــ ــ ـــــة النســ ــ ــ ـــة االجتماعيـ ــ ــ ـــملت التغطيـــ ــ ــ ــ ـــا شـ ــ ــ ــ ـــــدر مـ ــ ــ ـــــرطين. وبقـ ــ ــ ـــال املنخـ ــ ــ ــ ـــــات والرجـ ــ ــــديات املنخرطـــ ــ ــ ــــف معتمــ ــ ــ ختلــ

واليـــــــــــــة تـــــــــــــوزر، كانـــــــــــــت نســـــــــــــبة الرجـــــــــــــال املشـــــــــــــتغلين لحســـــــــــــابهم الخـــــــــــــاص مرتفعـــــــــــــة مقارنـــــــــــــة ب جـــــــــــــم النســـــــــــــاء املنخرطـــــــــــــات 

 املشتغالت لحسابهن الخاص.  
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طين حسب الوضعية املهنية سنة( املنخر  39-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 12-1رسم 

 4102سنة 

 

  4102حسب الوضعية املهنية سنة املنخرطين سنة(  39-01املشتغلين ): 18-1جدول 

 

 التوزيع النسبي

 املجموع
 أجير لحسابه الخاص بدون أجراء لحسابه الخاص وله أجراء

يعمل لدى األسرة بدون أجر 

 وخدمات أخرى 

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

 8301 2142 6160 %0,1 %0,0 %0,1 %82,3 %89,9 %79,8 %6,9 %2,9 %8,3 %10,6 %7,1 %11,8 توزر

 4068 806 3262 %0,4 %0,1 %0,5 %74,9 %84,8 %72,8 %11,9 %4,8 %13,7 %12,4 %10,3 %13,0 دقاش

 1198 127 1070 %0,1 %0,0 %0,1 %86,0 %90,5 %85,8 %2,9 %2,4 %3,0 %10,7 %7,1 %11,1 تمغزة

 3237 588 2649 %0,8 %0,7 %0,8 %76,7 %91,2 %74,1 %14,3 %3,0 %16,9 %7,6 %5,2 %8,2 نفطة

 663 64 599 %0,8 %0,0 %0,8 %85,7 %90,5 %85,2 %10,5 %7,9 %10,8 %3,0 %1,6 %3,2 حزوة

 17467 3726 13740 %0,3 %0,2 %0,4 %79,9 %89,0 %77,7 %9,3 %3,4 %10,9 %10,2 %7,4 %11,0 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 

الستثناءات تّم رصدها ببعض الحاالت. فقد فاقت نسبة النساء مستوى أغلب املعتمديات وفقا للوضعية املهنية. بعض ا

نقطة بمعتمدية حزوة، في حين وصلت الفجوة إلى  13املشتغالت كأجيرات من غير املنخرطات نظراءهم من الرجال بقرابة 

 نقاط لصالح النساء بمعتمدية توزر. 1.2حدود 
 

سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية  39-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 13-1رسم 

 4102املهنية سنة 
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  4102سنة( غير املنخرطين حسب الوضعية املهنية سنة  39-01املشتغلين ): 19-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 يعمل لدى األسرة بدون أجر  أجير لحسابه الخاص بدون أجراء لحسابه الخاص وله أجراء

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

 4977 1516 3461 %1,2 %1,2 %1,2 %82,2 %83,2 %81,7 %12,4 %12,3 %12,5 %4,2 %3,4 %4,6 توزر

 2959 1112 1847 %2,5 %1,4 %3,2 %82,2 %88,2 %78,6 %12,2 %9,0 %14,1 %3,0 %1,5 %4,0 دقاش

 311 101 210 %1,0 %1,1 %1,0 %91,3 %94,0 %90,1 %5,3 %3,8 %6,1 %2,3 %1,2 %2,9 تمغزة

 2807 979 1829 %2,7 %1,2 %3,4 %80,6 %85,7 %77,9 %14,7 %11,6 %16,4 %2,0 %1,5 %2,3 نفطة

 632 175 458 %6,1 %0,0 %8,4 %78,2 %87,7 %74,7 %14,5 %11,1 %15,8 %1,1 %1,2 %1,1 حزوة

 11686 3882 7804 %2,1 %1,2 %2,6 %81,8 %85,7 %79,9 %12,8 %10,9 %13,8 %3,2 %2,2 %3,7 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 %21.3عقود عمل غير محددة املدة )يعمل أغلب املشتغلين املتمتعين بالتغطية االجتماعية ب

نقطة ببعض معتمديات والية توزر. ففي حين ترتفع نسب  42(. وقد فاقت الفجوات بين الجنسين الـ%41.1دون عقد )

 لاملنخرطات اللواتي يعملن بعقود ملدة غير محددة املدة مقارنة بالرجال بجل معتمديات والية توزر، فاقت نسب الرجا

املتمتعين بالتغطية االجتماعية الذين يعملون دون عقد نسب النساء بنفس طبيعة عقد العمل بكل معتمديات الوالية 

 نقطة لصالح الرجال بمعتمدية دقاش ومعتمدية نفطة على التوالي(.  42.3نقطة و 44.2)ناهزت الفجوة 

 

 مدة عقد العملسنة( املنخرطين حسب  39-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  يففجوات النوع االجتماعي : 14-1رسم 

 4102سنة 

 

 4102 مدة عقد العمل سنةحسب املنخرطين سنة(  39-01املشتغلين ): 20-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

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

 8301 2142 6160 %21,0 %8,8 %25,2 %11,6 %12,4 %11,3 %67,5 %78,8 %63,5 توزر

 4068 806 3262 %35,8 %17,9 %40,3 %15,8 %22,2 %14,3 %48,3 %59,9 %45,5 دقاش

 1198 127 1070 %29,5 %22,0 %30,3 %20,9 %21,4 %20,8 %49,7 %56,6 %48,9 تمغزة

 3237 588 2649 %40,2 %18,7 %45,0 %6,4 %9,8 %5,6 %53,4 %71,4 %49,4 نفطة

 663 64 599 %27,7 %11,3 %29,4 %12,3 %10,0 %12,5 %60,0 %78,7 %58,1 حزوة

 17467 3726 13740 %28,8 %12,8 %33,2 %12,3 %14,4 %11,7 %58,9 %72,8 %55,1 الوالية

 2005048 586035 1419013 %30,4 %20,1 %34,6 %15,6 %20,9 %13,4 %54,0 %59,0 %51,9 الوطني
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سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد  39-01لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 15-1رسم 

 4102العمل سنة 

 

 4102سنة( غير املنخرطين حسب مدة عقد العمل سنة  39-01املشتغلين ): 21-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 دون عقد مدة محددة مدة غير محددة

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

 4977 1516 3461 %63,6 %43,9 %72,1 %23,7 %42,9 %15,3 %12,7 %13,2 %12,5 توزر

 2959 1112 1847 %69,8 %54,8 %78,9 %19,0 %34,9 %9,4 %11,2 %10,4 %11,6 دقاش

 311 101 210 %39,9 %29,6 %44,9 %21,0 %21,0 %20,9 %39,1 %49,4 %34,2 تمغزة

 2807 979 1829 %74,9 %62,8 %81,3 %12,6 %24,7 %6,2 %12,5 %12,5 %12,5 نفطة

 632 175 458 %66,6 %57,2 %70,2 %13,9 %27,1 %8,9 %19,5 %15,7 %21,0 حزوة

 11686 3882 7804 %67,4 %52,0 %75,1 %19,2 %34,7 %11,6 %13,3 %13,3 %13,4 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  %23.2قارب الذي يقضيه الرجال، حيث أّن للتنقل إلى مكان العمل، تستغرق أغلب النساء املشتغالت وقتا ي

 21و 12دقيقة. وتتقارب أيضا نسبة الرجال الذين يمضون بين  12من الرجال يقضون أقل من  %22.2النساء مقابل 

على التوالي من مجموع  %42.1و %34.4دقيقة لاللتحاق بمقرات عملهم النسب املسجلة لدى النساء حيث بلغت نسبهم 

 ء املشتغلين. الرجال والنسا

 

املدة الزمنية ( حسب سنة فما فوق  03لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيفجوات النوع االجتماعي : 16-1رسم 

 4102سنة املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر العمل 
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 4102 سنةحسب املدة الزمنية املستغرقة للتنقل من املسكن ملقر العمل ا فوق( سنة فم 03)املشتغلين : 22-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 أكثر من ساعتين من ساعة إلى ساعتين دق 61-06 دق1-03

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

 14006 3768 10238 %0,3 %0,2 %0,4 %0,5 %0,4 %0,6 %29,7 %27,9 %30,4 %69,4 %71,5 %68,6 توزر

 7814 2072 5742 %0,4 %0,3 %0,4 %0,6 %0,3 %0,7 %30,1 %22,3 %32,9 %68,9 %77,2 %65,9 دقاش

 1704 256 1448 %0,7 %0,0 %0,8 %1,4 %1,2 %1,4 %33,8 %21,3 %36,0 %64,1 %77,6 %61,8 تمغزة

 6427 1617 4810 %0,3 %0,4 %0,3 %0,8 %0,3 %1,0 %31,9 %27,3 %33,4 %67,0 %72,0 %65,3 نفطة

 1400 248 1153 %0,2 %0,0 %0,3 %0,6 %0,0 %0,7 %31,9 %20,2 %34,4 %67,3 %79,8 %64,7 حزوة

 31351 7961 23390 %0,4 %0,3 %0,4 %0,7 %0,4 %0,8 %30,6 %25,8 %32,2 %68,4 %73,5 %66,7 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 مشتغلي والية توزر للتنقل ملقرات عملهم مع وجود تباينات بين الجنسين في  %21.4من جهة أخرى، يترجل 

نقطة. ويأتي استعمال الدراجة أو الدراجة النارية بدرجة أقل،  12هذا الطار على الصعيد الجهوي بفارق يقدر بـقرابة 

شتغلين، مع تسجيل إقبال مكثف على هذه الوسيلة من قبل الرجال املشتغلين من امل %42.4حيث يقدم عليها ما يناهز 

 فقط من مجموع النساء املشتغالت على مستوى الوالية.  %2.2مهن( مقابل استعمالها من قبل  31.2%)

 

( حسب وسيلة النقل األساسية سنة فما فوق  03لنساء والرجال املشتغلين )بين االتوزيع النسبي  فيالجتماعي فجوات النوع ا: 17-1رسم 

 4102املستعملة للتنقل من املسكن ملقر العمل سنة 

 

 4102 سنةاملسكن ملقر العمل حسب وسيلة النقل األساسية املستعملة للتنقل من سنة فما فوق(  03)املشتغلين : 23-1جدول 

 
 التوزيع النسبي

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

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

 %4,7 %9,5 %2,9 %3,7 %6,4 %2,7 %28,7 %6,9 %36,7 %44,5 %58,4 %39,4 توزر

 %7,0 %10,3 %5,8 %7,0 %14,1 %4,4 %20,5 %4,6 %26,2 %46,1 %51,6 %44,2 دقاش

 %3,1 %3,3 %3,1 %2,9 %2,4 %3,0 %14,0 %7,7 %15,1 %72,7 %77,4 %71,8 تمغزة

 %4,5 %7,8 %3,4 %3,2 %2,8 %3,3 %22,6 %3,9 %28,9 %49,5 %64,9 %44,4 نفطة

 %1,6 %2,9 %1,4 %1,6 %2,5 %1,4 %19,7 %2,5 %23,4 %60,8 %81,2 %56,4 حزوة

 %5,0 %8,9 %3,7 %4,3 %7,4 %3,2 %24,2 %5,6 %30,6 %48,2 %59,3 %44,4 الوالية

 %37,1 %17,0 %13,0 %14,2 %17,3 %13,0 %9,1 %2,1 %11,7 %37,8 %39,9 %37,1 الوطني
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 التوزيع النسبي

 املجموع
 ك تنقل بتاتاليس هنا وسيلة نقل أخرى  سيارة خاصة

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

 14006 3768 10238 %3,3 %3,7 %3,1 %1,2 %0,6 %1,4 %13,9 %14,6 %13,7 توزر

 7814 2072 5742 %4,4 %5,4 %4,1 %2,2 %2,5 %2,1 %12,8 %11,6 %13,2 دقاش

 1704 256 1448 %1,5 %5,4 %0,8 %0,9 %0,0 %1,0 %5,0 %3,8 %5,2 تمغزة

 6427 1617 4810 %5,0 %5,6 %4,8 %3,5 %3,7 %3,4 %11,7 %11,2 %11,8 نفطة

 1400 248 1153 %6,8 %7,8 %6,6 %3,2 %0,8 %3,8 %6,3 %2,5 %7,1 حزوة

 31351 7961 23390 %4,0 %4,7 %3,7 %2,0 %1,7 %2,1 %12,4 %12,4 %12,3 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 

دمات هذه تباين فرص التمتع بخ وزرتُيبرز التوزيع الجغرافي للسكان عن أقرب مستشفى محلي بمعتمديات والية 

كلم(  4على مسافة ال تتجاوز ) نفطةمن سكان معتمدية  %33.2املؤسسات نظرا لطول املسافة الفاصلة. ففي حين يتمركز 

على غرار كلم  2خرى تفوق هذه املسافة الـعتمديات األ من سكان بعض امل %22.1عن أقرب مستشفى محلي، أكثر من 

(. وبالنسبة للفوارق بين الجنسين، يتوزع النساء والرجال جغرافيا بصفة شبه متساوية عن أقرب %22.2) تمغزةمعتمدية 

نقطة على  1.2ولم تتجاوز الفجوات في نسب توزيعهم عبر مختلف املسافات  توزرمستشفى محلي في كافة معتمديات والية 

 أقص ى تقدير. 

 

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 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 3-1 كلم1-4

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

 46422 23456 22966 %0,4 %0,4 %0,4 %7,8 %7,7 %8,0 %91,8 %91,9 %91,7 توزر

 28543 14613 13930 %23,1 %22,4 %24,0 %35,1 %35,6 %34,5 %41,8 %42,0 %41,5 دقاش

زةتمغ  39,7% 40,6% 40,2% 3,8% 4,3% 4,1% 56,4% 55,1% 55,7% 3206 3310 6516 

 21731 11161 10570 %0,4 %0,4 %0,4 %0,0 %0,0 %0,0 %99,6 %99,6 %99,6 نفطة

 4700 2317 2383 %2,6 %2,3 %2,9 %0,5 %0,3 %0,6 %97,0 %97,4 %96,5 حزوة

 107912 54857 53055 %9,8 %9,6 %10,1 %12,9 %13,1 %12,8 %77,2 %77,3 %77,1 الوالية

 10982364 5510167 5472197 %35,2 %35,3 %35,2 %23,1 %23,1 %23,2 %41,6 %41,7 %41,6 الوطني

 

من مجموع  %3.1كلم أو أكثر عن أقرب مستشفى محلي، مثلت حوالي  2بالنسبة للفئات املتواجدة على مسافة 

بشكل  ودون وجود فوارق تذكر بين الجنسين. في املقابل، ورغم تفاوت حجم هذه الفئة حسب املعتمديات توزرسكان والية 

تباين التقدم بين  معنقاط  4.2كبير، لم تتعدى الفجوات في التوزيع النسبي لهذه الفئات حسب الشريحة العمرية حدود الـ

 املعتمديات.الرجال والنساء بين مختلف 
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كلم أو  6الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي )نسب النساء والرجال  بينجوات النوع االجتماعي ف: 2-2رسم 

 4102حسب الفئة العمرية سنة أكثر( 

 

سنة  يةفئة العمر الأو أكثر( حسب كلم  6السكان الذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستشفى محلي ): نسبة 2-2جدول 

4102  

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 39-03 سنة 1-02

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

 %0,4 %0,4 %0,4 %0,2 %0,1 %0,4 %0,4 %0,4 %0,3 %0,4 %0,5 %0,4 توزر

 %23,1 %22,4 %24,0 %19,3 %19,5 %19,0 %22,4 %21,7 %23,1 %26,8 %25,4 %28,1 دقاش

 %55,7 %55,1 %56,4 %58,2 %57,4 %59,0 %54,0 %53,3 %54,7 %59,4 %58,8 %60,1 تمغزة

 %0,4 %0,4 %0,4 %0,5 %0,5 %0,5 %0,4 %0,3 %0,4 %0,4 %0,4 %0,4 نفطة

 %2,6 %2,3 %2,9 %2,1 %1,2 %2,8 %2,5 %2,1 %3,0 %2,9 %3,0 %2,8 حزوة

واليةال  10,9% 10,5% 10,7% 9,9% 9,4% 9,6% 9,3% 9,0% 9,2% 10,1% 9,6% 9,8% 

 %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 أقرب  4هم على مسافة ال تتجاوز ) توزرمن سكان والية  %32.2ألعدادها وتمركزها الجغرافي. حيث نجد أّن حوالي 

أين  حزوةمن سكان أغلب معتمديات الوالية باستثناء معتمدية  %12مستوصف أو مركز صحي، وتتجاو هذه النسبة 

 . %21.2بلغت النسبة 

من جهة أخرى، تتكافؤ نسبيا فرص الوصول ألقرب مستوصف أو مركز صحي بين الجنسين من خالل تقارب 

ة بكامل معتمديات نقط 1.1التوزيع الجغرافي لكليهما، إذ لم تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال حسب املسافات 

 .توزروالية 
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لنساء والرجال حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب مستوصف أو بين ا جتماعي في التوزيع النسبيفجوات النوع اال : 3-2رسم 

 4102مركز صحي سنة 

 

  4102 سنة مستوصف أو مركز صحيالسكان حسب املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب : 3-2جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 كلم أو أكثر 6 كلم 3-1 كلم1-4

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

 46422 23456 22966 %0,2 %0,1 %0,2 %0,8 %0,8 %0,7 %99,1 %99,1 %99,1 توزر

 28543 14613 13930 %0,6 %0,6 %0,6 %0,8 %0,8 %0,8 %98,6 %98,6 %98,6 دقاش

 6516 3310 3206 %9,6 %9,7 %9,5 %4,6 %4,8 %4,5 %85,8 %85,5 %86,0 تمغزة

 21731 11161 10570 %0,3 %0,3 %0,3 %0,0 %0,0 %0,0 %99,7 %99,7 %99,7 نفطة

 4700 2317 2383 %53,0 %53,5 %52,6 %6,3 %5,8 %6,8 %40,6 %40,7 %40,6 حزوة

 107912 54857 53055 %3,2 %3,1 %3,2 %1,1 %1,1 %1,1 %95,7 %95,8 %95,7 الوالية

 10982364 5510167 5472197 %9,4 %9,4 %9,4 %14,9 %14,9 %14,9 %75,7 %75,7 %75,7 الوطني

 

في إلتحاق  حزوة ةباألوساط الريفية، في تقلص حظوظ معتمديفي املقابل، تسبب تشتت التوزيع السكاني، خاصة 

. وقد شملت الفجوات ان(من السك %21.2)كلم  2تواجدهم على مسافة تتجاوز سكانها باملستوصفات واملراكز الصحية ل

نقطة  3) حزوةبكل من معتمدية  سنة 21الذين تساوي أو تجاوزت أعمارهم الـ بين الجنسين في هذا الخصوص، خاصة فئة 

 (.النساءنقطة لفائدة  1.2) تمغزة( ومعتمدية النساءلفائدة 
 

ز صحي مستوصف أو مركالذين تفوق املسافة الفاصلة بين املسكن وأقرب نسب النساء والرجال  بينفجوات النوع االجتماعي : 4-2رسم 

 4102حسب الفئة العمرية سنة كلم أو أكثر(  6)
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فئة الكلم أو أكثر( حسب و  6سكن وأقرب مستوصف أو مركز صحي )السكان الذين تفوق املسافة الفاصلة بين امل: نسبة 4-2جدول 

  4102سنة  يةالعمر 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 39-03 سنة 1-02

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

 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,1 %0,2 %0,1 %0,1 %0,1 توزر

 %0,6 %0,6 %0,6 %0,4 %0,4 %0,5 %0,6 %0,6 %0,6 %0,6 %0,6 %0,6 دقاش

 %9,6 %9,7 %9,5 %10,5 %9,6 %11,3 %10,1 %10,0 %10,3 %7,8 %9,0 %6,6 تمغزة

 %0,3 %0,3 %0,3 %0,5 %0,4 %0,6 %0,3 %0,3 %0,3 %0,3 %0,3 %0,2 نفطة

 %53,0 %53,5 %52,6 %53,3 %54,9 %51,9 %52,9 %53,4 %52,5 %53,3 %53,4 %53,2 حزوة

 %3,2 %3,1 %3,2 %2,8 %2,5 %3,0 %3,3 %3,1 %3,4 %3,1 %3,3 %3,0 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 3"، الهدف )ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارفي إطار متابعة "

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من املخاطر ( املتمثلة في "1-3التنمية املستدامة، وتحديدا الغاية )

خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات املالية، وإمكانية الحصول على 

على املستوى  %11.3، مقابل %13.3 توزر"، بلغت نسبة التغطية الصحية بوالية الجّيدة والفعالة وامليسورة التكلفة

 الوطني. 

( تمغزة)بمعتمدية  %12.2بين ولم يتم رصد فوارق كبيرة بين مختلف املعتمديات حيث انحصرت النسب 

عدة ل(. لكن، ترتفع التغطية الصحية خاصة في صفوف الفتيات/النساء نفطةعلى أقص ى تقدير )بمعتمدية  %31.1و

في صفوف الفتيان/الرجال على املستوى  %12.3مقابل  %32.1، حيث تصل إلى حدود اقتصادية واجتماعية اعتبارات

 .حزوةبمعتمدية نقطة لفائدة الفتيات/النساء  12.2ن على املستوى املحلي لتناهز الجهوي. وترتفع الفجوة بين الجنسي

 

 11 4102التغطية الصحية حسب الفئة العمرية سنة : نسب 5-2جدول 

 
 املجموع سنة فما فوق  61 سنة 39-03 سنة 1-02

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

 %89,0 %94,0 %83,8 %94,6 %94,2 %95,0 %85,3 %93,1 %77,2 %96,0 %96,4 %95,6 توزر

 %89,0 %93,6 %84,1 %94,5 %93,6 %95,5 %85,2 %92,6 %77,3 %96,4 %96,5 %96,2 دقاش

 %87,6 %89,7 %85,4 %90,2 %87,8 %92,7 %84,9 %88,3 %81,4 %93,8 %94,0 %93,6 تمغزة

 %90,8 %95,4 %85,9 %96,1 %95,6 %96,8 %87,3 %94,6 %79,4 %97,1 %97,3 %96,8 نفطة

وةحز   99,3% 98,9% 99,1% 72,9% 96,3% 84,4% 97,0% 98,2% 97,6% 81,8% 97,2% 89,4% 

 %89,3 %94,1 %84,3 %94,7 %94,1 %95,4 %85,6 %93,1 %77,7 %96,3 %96,6 %96,1 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

 

عمرية سنة( والتقدم املحرز بالفئة ال 12-1نسب التغطية الصحية بين الجنسين في صفوف األطفال ) تباينوأمام 

سنة فما فوق( مقارنة بالرجال  21، تتراجع نسب التغطية الصحية في صفوف النساء املسنات )سنة( لفائدة النساء 12-23)

على غرار املشهد الوطني، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين ذروتها  توزرسنة فما فوق( بكامل معتمديات والية  21املسنين )

 نقطة لفائدة الرجال(.    1.1) وزرتنقطة لفائدة الرجال( مقابل تقلصها بمعتمدية  2.3) تمغزةبمعتمدية 

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة4-1-3مؤشر ) 11 
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  4102سنة نساء والرجال بين الفجوات النوع االجتماعي في نسب التغطية الصحية : 1-2خارطة 

 

 4102نسب التغطية الصحية بين النساء والرجال حسب الفئة العمرية سنة  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-2رسم 
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وبينت املعطيات الجهوية أنه وفي حين يرتفع توزيع الرجال املتمتعين بالتغطية الصحية عن طريق الصناديق 

د أّن أغلب النساء من مجموع النساء(، نج %12.4مقارنة بالنساء )من مجموع الرجال(  %21.1االجتماعية التي ينتمون لها )

 ليس نقطة فارق عن الرجال، وهو 44.4من مجموع النساء(، أي بحوالي  %22.1يتمتعن بالتغطية الصحية كأولي حق )

ك دفتر فهنا النوع الوحيد من أنواع التغطية الصحية الذي يفوق فيه التوزيع النسبي للنساء ما هو عليه لدى الرجال

بكامل معتمديات والية . ويتكرر هذا املشهد لدى الرجال %1.2مقابل  %11.2العالج املجاني الذي بلغت فيه النساء نسبة 

 حزوةنقطة( ومعتمدية  22.2) نفطةنقطة، على غرار معتمدية  22، حيث تتجاوز الفجوات في توزيع النساء والرجال الـتوزر

 ية الصحية كأولي حق وذلك لفائدة النساء. نقطة( بالنسبة للتغط 23.4)

 

 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
 عالج مجانيدفتر  كأولي الحق

دفتر عالج بالتعريفة 

 املنخفضة

ال ينتفع بالتغطية 

 الصحية
 املجموع أخرى 
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 46422 23456 22966 %0,6 %0,6 %0,7 %11,0 %6,0 %16,2 %7,1 %5,7 %8,5 %9,7 %11,0 %8,4 %42,1 %59,0 %24,8 %29,5 %17,8 %41,4 توزر

 28543 14613 13930 %0,7 %0,5 %0,9 %11,0 %6,4 %15,9 %5,7 %3,0 %8,4 %9,2 %9,9 %8,5 %48,2 %67,3 %28,1 %25,2 %12,8 %38,2 دقاش

 6516 3310 3206 %0,5 %0,3 %0,7 %12,4 %10,3 %14,6 %3,9 %3,5 %4,3 %14,7 %17,7 %11,7 %42,8 %57,4 %27,7 %25,6 %10,8 %40,9 تمغزة

 21731 11161 10570 %0,4 %0,3 %0,4 %9,2 %4,6 %14,1 %6,0 %1,8 %10,3 %7,9 %8,4 %7,3 %47,5 %69,7 %24,1 %29,1 %15,2 %43,7 نفطة

 4700 2317 2383 %1,2 %0,6 %1,8 %10,6 %2,8 %18,2 %7,3 %2,6 %11,8 %8,3 %8,4 %8,1 %48,8 %75,8 %22,6 %23,9 %9,8 %37,6 حزوة

 107912 54857 53055 %0,6 %0,5 %0,8 %10,7 %5,9 %15,7 %6,3 %3,9 %8,7 %9,4 %10,5 %8,4 %45,1 %64,0 %25,6 %27,8 %15,2 %40,8 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 2.2حوالي  4112-4113من باقي الواليات خالل الخماسية  توزربلغ عدد الوافدين على معتمديات والية 

امرأة وذلك الرتفاع عدد النساء التي تتبع  4213منهم من النساء من خالل  %22.2نسمة،  321 وافد، بمعدل سنوي يقدر بـ

 ، وإما عن طريقالرجال إما عن طريق املصاحبة باعتباره رئيسا لألسرة عند انتقاله إلى معتمدية أخرى من أجل العمل

ألف  2.3خالل نفس الخماسية حوالي  توزرالزواج واالنتقال إلى مقر سكنى الزوج. كما بلغ عدد املغادرين معتمديات والية 

 .امرأة 4211منهم من النساء من خالل  %24.2نسمة،  311بـ، بمعدل سنوي يقدر سمةن
 

 4102-4119خالل صافي الهجرة الداخلية : 1-3رسم 

 

 4102-4119خالل ين املعتمديات جرة الداخلية باله: 1-3جدول 

 
 صافي الهجرة املغادرون الوافدون 

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 562- 246- 316- 2894 1479 1415 2332 1233 1099 توزر

 264 188 76 645 342 303 909 530 379 دقاش

 34- 37- 3 312 181 131 278 144 134 تمغزة

 54 48 6 866 486 380 920 534 386 نفطة

 129 56 73 174 92 82 303 148 155 حزوة

 149- 9 158- 4891 2580 2311 4742 2589 2153 الوالية

 0 0 0 688277 356111 332166 688277 356111 332166 الوطني

 

بالنسبة للنساء. في  %11.2، مقابل %31.2ويبقى العمل السبب الرئيس ي لهجرة الرجال بين املعتمديات بنسبة 

وذلك  %31.4، فمصاحبة العائلة بنسبة %33.2املقابل، مثل الزواج 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.
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 4102-4119خالل الداخلية  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة توزيع : 2-3جدول 

 
 العمل

اقتناء مسكن وتحسين 

 ظروف السكن
 أسباب أخرى  الدراسة مصاحبة األسرة الزواج

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

 %3,7 %3,0 %4,3 %13,5 %11,3 %15,8 %27,5 %32,4 %22,3 %24,8 %34,1 %15,1 %7,2 %5,8 %8,6 %23,4 %13,4 %33,8 توزر

 %2,8 %2,6 %3,0 %7,6 %5,6 %9,9 %23,9 %27,8 %19,5 %41,6 %52,3 %29,4 %5,9 %4,1 %7,9 %18,3 %7,6 %30,4 دقاش

 %3,8 %3,3 %4,6 %5,4 %5,0 %6,1 %27,9 %34,8 %18,3 %25,3 %29,8 %19,1 %22,1 %19,9 %25,2 %15,4 %7,2 %26,7 تمغزة

 %1,2 %1,6 %0,5 %12,4 %6,8 %19,5 %26,7 %31,1 %21,1 %36,0 %48,4 %20,3 %6,7 %2,9 %11,6 %17,1 %9,3 %27,1 نفطة

 %1,1 %1,1 %1,2 %6,9 %2,2 %12,2 %17,8 %18,5 %17,1 %42,0 %54,3 %28,0 %13,2 %8,7 %18,3 %19,0 %15,2 %23,2 حزوة

 %3,0 %2,7 %3,4 %11,8 %8,9 %15,0 %26,5 %31,2 %21,3 %29,6 %39,6 %18,5 %8,1 %6,1 %10,3 %20,9 %11,5 %31,5 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  

ناهز  الرجالالوافدين من الخارج مقارنة بعدد  النساء( ارتفاعا في عدد 4112-4113سجلت الخماسية األخيرة )

الرجال إلى الخارج خالل نفس  املغادرينكما مثل عدد امرأة.  442رجال و 123فردا، حيث تدفق على الوالية قرابة  21الفارق 

 عدد املغادرات.ونصف مرات  4الخماسية قرابة 

 

 4102-4119صافي الهجرة الخارجية خالل : 2-3رسم 

 4102-4119خالل الهجرة الخارجية : 3-3جدول 

 
 صافي الهجرة املغادرون إلى الخارج الوافدون من الخارج

 املجموع نساء رجال عاملجمو  نساء رجال املجموع نساء رجال

 3 69 66- 187 38 149 190 107 83 توزر

 37- 23 60- 101 10 91 64 33 31 دقاش

 9 12 3- 25 6 19 34 18 16 تمغزة

 9 29 20- 61 13 48 70 42 28 نفطة

 35 24 11 4 0 4 39 24 15 حزوة

 19 157 138- 378 67 311 397 224 173 الوالية

 22281- 7956 30237- 65924 10972 54952 43643 18928 24715 الوطني
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ومن خالل دراسة أسباب الهجرة للخارج، نالحظ أن العمل والزواج هما السببان الرئيسيان ملغادرة املرأة بوالية 

 %3.2و %22.3على التوالي، في حين بلغت هذه النسب لهذه األسباب في صفوف الرجال  %22.4و %41.3من خالل  توزر

 من مجموع الرجال املهاجرين.

 

 4102-4119الخارجية خالل  للهجرة الرئيس ي السببو  4102املهاجرين حسب معتمدية اإلقامة سنة : توزيع 4-3جدول 

 
 العمل

اقتناء مسكن وتحسين 

 ظروف السكن
 أسباب أخرى  الدراسة مصاحبة األسرة الزواج

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

 %0,0 %0,0 %0,0 %18,7 %23,7 %17,4 %0,0 %0,0 %0,0 %20,9 %44,7 %14,8 %1,1 %2,6 %0,7 %59,4 %28,9 %67,1 توزر

 %2,0 %0,0 %2,2 %7,8 %20,0 %6,5 %1,0 %10,0 %0,0 %8,8 %50,0 %4,3 %2,0 %0,0 %2,2 %78,4 %20,0 %84,8 دقاش

 %0,0 %0,0 %0,0 %4,0 %16,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %20,0 %66,7 %5,3 %0,0 %0,0 %0,0 %76,0 %16,7 %94,7 تمغزة

 %0,0 %0,0 %0,0 %14,8 %15,4 %14,6 %0,0 %0,0 %0,0 %23,0 %84,6 %6,3 %0,0 %0,0 %0,0 %62,3 %0,0 %79,2 نفطة

 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %100,0 %0,0 %100,0 حزوة

 %0,5 %0,0 %0,6 %14,0 %20,9 %12,5 %0,3 %1,5 %0,0 %17,7 %55,2 %9,6 %1,1 %1,5 %1,0 %66,5 %20,9 %76,3 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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1  

حوالي  توزر، بلغ عدد األشخاص ذوي الصعوبات بوالية 4112حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

على  %43.2و %21.3بـ دقاشومعتمدية  توزرمنهم من الفتيات/النساء.  واستأثرت معتمدية  %22.2ألف شخصا،  4.2

على  حزوةومعتمدية  تمغزةمنهم بكل من معتمدية  %2.2و %2.3التوالي من مجموع ذوي الصعوبات، في حين تمركزت 

 التوالي.

، دون وجود فوارق تذكر بين تمغزةبمعتمدية  %4.2تصل إلى و  %4.3في املقابل، ناهزت نسبة معاناة الصعوبات 

دون  وزرتاملستوى الجهوي. وتبق ى الفجوات بين الجنسين في نسب معاناة الصعوبات بكامل معتمديات والية  الجنسين على

نقطة على أقص ى تقدير من خالل معتمدية  1.4داللة تذكر لندرة انتشار الصعوبات وصغر حجم الفجوات )ال تتعدى 

 (. حزوة

 

  4102سنة بين النساء والرجال فجوات النوع االجتماعي في نسب معاناة الصعوبات : 1-6خارطة 
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فع نسب معاناة الصعوبات لكلى الجنسين على حد السواء بالتقدم في السن. وتبرز هذه الظاهرة خاصة هذا وترت

نقطة  1.2في صفوف املسنات، حيث تفوق نسب املعاناة في صفوفهن ما تّم رصده لدى الرجال )وصلت الفوارق إلى حدود 

وجد . في املقابل، تكاد ال تط بمعتمدية حزوةهذه الفئة العمرية فقلدى كانت الفجوة لصالح النساء و  (دقاشبمعتمدية 

 فوارق تذكر بين الجنسين ببقية الفئات العمرية في نسب معاناة الصعوبات.    

 

 4102سنة لنساء والرجال ابين الصعوبات في نسب معاناة فجوات النوع االجتماعي : 1-6رسم 

 

 4102نسبة معاناة الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة : 1-6جدول 

 
سنة 1-02 سنة 03-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   املجموع 

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

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

 %2,5 %2,4 %2,7 %10,4 %11,1 %9,5 %2,3 %2,0 %2,6 %1,3 %0,7 %1,9 %0,9 %0,8 %1,0 دقاش

 %2,6 %2,3 %2,9 %9,6 %10,2 %9,0 %2,9 %2,4 %3,4 %1,4 %0,9 %2,0 %0,7 %0,6 %0,8 تمغزة

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

 %2,3 %1,7 %2,9 %8,3 %5,4 %10,8 %2,0 %1,5 %2,6 %1,9 %1,6 %2,1 %1,4 %1,0 %1,8 حزوة

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

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

 

11 

يختلف توزيع ذوي الصعوبات بين الجنسين حسب الفئات العمرية من معتمدية إلى أخرى، رغم أن املشهد العام 

نقطة على املستوى الجهوي، وتتضاعف  11.1يبرز تقدم نسبة ذوي الصعوبات من املسنات مقارنة باملسنين من الرجال بـ

فاقت نسبة ذوي .في املقابل، نقطةعلى التوالي 12.1نقطة و 12.1أين تبلغ  نفطةدقاش و  هذه الفجوة خاصة بمعتمديات

 وزرتالصعوبات في صفوف بقية الفئات العمرية لدى الفتيان/الرجال ما هو عليه لدى الفتيات/النساء على مستوى والية 

-12بالفئة العمرية ) تمغزةمعتمدية نقاط على غرار  3مع تباين الفجوة بين الجنسين لتتجاوز الـ، وعلى أغلب معتمدياتها

نقطة  3.3سنة( أين بلغت الفجوة  43-12بالفئة العمرية ) دقاشنقطة لصالح الرجال ومعتمدية  3.2سنة( بفارق  43

 .      لصالح الرجال
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 4102حسب الفئة العمرية سنة  ذوي الصعوباتلنساء والرجال التوزيع النسبي بين ا فيفجوات النوع االجتماعي : 2-6رسم 

 

 4102ذوي الصعوبات حسب الفئة العمرية سنة  :2-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-02 سنة 03-49  سنة 11-39  ا فوق فمسنة  61   

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

 1025 488 538 %39,9 %43,3 %36,8 %38,1 %35,8 %40,2 %13,5 %12,0 %14,9 %8,5 %8,9 %8,1 توزر

 725 347 378 %43,0 %50,3 %36,2 %34,9 %33,3 %36,5 %13,0 %8,1 %17,4 %9,1 %8,3 %9,9 دقاش

 168 75 93 %36,5 %43,2 %31,1 %41,4 %40,1 %42,5 %15,8 %10,4 %20,1 %6,3 %6,3 %6,3 تمغزة

 422 194 228 %39,7 %49,3 %31,5 %36,0 %32,0 %39,4 %15,8 %11,4 %19,5 %8,5 %7,2 %9,6 نفطة

 108 39 69 %28,2 %23,6 %30,8 %29,3 %29,0 %29,5 %26,3 %31,3 %23,5 %16,2 %16,2 %16,2 حزوة

 2448 1142 1306 %40,0 %45,8 %35,0 %36,7 %34,4 %38,6 %14,4 %11,2 %17,2 %8,9 %8,5 %9,2 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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ال تتجــــــــــــــــاوز مـــــــــــــــن خــــــــــــــــالل التوزيـــــــــــــــع النســــــــــــــــبي للفتيات/النســـــــــــــــاء ذوي الصــــــــــــــــعوبات حســـــــــــــــب درجــــــــــــــــة الصـــــــــــــــعوبة، 

ـــــال الفجـــــــــــوات بيــــــــــــنهن وبـــــــــــين التوزيــــــــــــع النســـــــــــب ــ ــ ـــة  1.1ي للفتيان/الرجـــ ــ ــ ــ ـــــف علـــــــــــى املســــــــــــتوى الجهـــــــــــوي نقطـــ ــ ــ ـــل، تختلـــ ــ ــ ــ .في املقابـــ

مـــــــــن معتمديـــــــــة إلـــــــــى أخـــــــــرى.  وبـــــــــرزت أهـــــــــم الفجـــــــــوات  حســـــــــب درجـــــــــة الصـــــــــعوبةتركيبـــــــــة ذوي الصـــــــــعوبات بـــــــــين الجنســـــــــين 

ـــة  ــ ــ ــ ـــــام أوجــــــــــالعوبالتحديــــــــــد لــــــــــدى ذوي الصــــــــــعوبات الــــــــــذين يعــــــــــانون مــــــــــن  حــــــــــزوةبمعتمديـ ــ ــ ـــعوبات ز التـ ــ ــ ــ ـــرة صـ ــ ــ ــ ـــث كبيـ ــ ــ ــ ، حيـ

ـــــبة الفت ــ ـــت نســ ــ ــ ـــــة 2.2يات/النســــــــــاء نســـــــــبة الفتيان/الرجــــــــــال بـــــــــــفاقــ ــ ـــــات  نقطــ ــ ــــاء و الفتيـــ ــ ــ ـــــالح النسـ ــ ـــــام لصـــ ــ ـــــالعجز التــ ــ  22.2بـــ

  .نقطة لصالح الرجال و الفتيان بالصعوبات الكبيرة

ـــة بالنســـــــــــــبة لـــــــــــــذوي  ــ ــ ــ ــ ـــــت معتمديــ ــ ــ ــ ـــرة، عرفــ ــ ــ ــ ــ ـــعوبات الكبيــ ــ ــ ــ ــ ـــــزةالصــ ــ ــ ــ ـــة  تمغــ ــ ــ ــ ــ ــــي  حـــــــــــــزوةومعتمديــ ــ ــ ــ ــ ــــوات فـ ــ ــ ــ ــ ـــى الفجـ ــ ــ ــ ــ أعلــ

ـــث  ــ ــــدد، حيـــ ــ ـــالصــ ــ نســــــــبهم تقــــــــدما فــــــــي صــــــــفوف الفتيان/الرجــــــــال مقارنــــــــة بالوضــــــــع لــــــــدى الفتيات/النســــــــاء مــــــــن ذوي  هدتشـــ

 نقطة على التوالي.  2.2نقطة و 2.2الصعوبات من خالل 
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 4102سنة  ل ذوي الصعوبات حسب درجة الصعوبةلنساء والرجابين االتوزيع النسبي  يففجوات النوع االجتماعي : 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

 1025 488 538 %21,0 %20,3 %21,6 %39,1 %40,5 %37,8 %39,9 %39,2 %40,6 توزر

 725 347 378 %23,0 %20,3 %25,4 %40,9 %43,0 %39,0 %36,1 %36,7 %35,6 دقاش

 168 75 93 %18,8 %22,4 %15,9 %52,3 %49,7 %54,4 %28,9 %27,9 %29,8 تمغزة

 422 194 228 %29,0 %29,7 %28,4 %39,2 %38,8 %39,5 %31,8 %31,5 %32,1 نفطة

 108 39 69 %35,4 %40,3 %32,6 %32,0 %28,5 %34,0 %32,6 %31,2 %33,4 حزوة

 2448 1142 1306 %23,4 %22,7 %24,1 %40,2 %41,2 %39,4 %36,3 %36,1 %36,5 الوالية

 241240 119160 122080 %18,4 %17,1 %19,8 %37,2 %36,6 %37,9 %44,3 %46,4 %42,3 الوطني
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ـــة  ــ ــ ـــزت معتمديــ ــ ــ ـــــزةتميــ ــ ـــــريةبارتفـــــــــاع نســـــــــب ذوي العاقـــــــــات  تمغــ ــ ـــت  البصــ ــ ــ ـــث بلغــ ــ ــ ـــفوف  %23.3) %24.1حيــ ــ ــ ــــي صــ ــ ــ فـ

ــــديتي  ــ ــ ــ ـــهدت معتمــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء(. وشـ ــ ــ ــ ــــاشو  تــــــــــــوزرالنسـ ــ ــ ــ ـــة  دقــ ــ ــ ــ ــ ـــــار العاقـ ــ ــ ــ ـــــددةانتشـ ــ ــ ــ ـــالل  املتعـ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ــ ـــفوف  %32.1) %31.2مـ ــ ــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ــ فــ

 ي صفوف النساء( على التوالي.  ف %34.3) %31.2النساء( و

فـــــــــي املقابـــــــــل، تبـــــــــاين التوزيـــــــــع النســـــــــبي لـــــــــذوي الصـــــــــعوبات فـــــــــي صـــــــــفوف النســـــــــاء والرجـــــــــال حســـــــــب نـــــــــوع العاقـــــــــة 

ـــة  ــ ــ ــ ــــديات واليـ ــ ــ ـــين معتمــ ــ ــ ــ ـــة  13دون أن تتجــــــــــاوز الفجــــــــــوة بــــــــــين الجنســــــــــين الـــــــــــ تــــــــــوزربـ ــ ــ ــ ـــــاملي العاقـ ــ ــ ـــب حـ ــ ــ ــ ـــت نسـ ــ ــ ــ ـــــة. وعرفـ ــ ــ نقطـ

 .تمغزةمعتمدية ب 13.4رجال حيث ناهزت الفجوة البصرية عموما ارتفاعا في صفوف النساء مقارنة بال

كمــــــــــا بــــــــــرزت بعــــــــــض الفـــــــــــوارق بــــــــــين الجنســــــــــين فــــــــــي نســـــــــــب العاقــــــــــة املتعــــــــــددة، حيــــــــــث انتشـــــــــــر هــــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــــن 

ـــة  تـــــــوزرالعاقـــــــة أكثـــــــر فـــــــي صـــــــفوف الفتيات/النســـــــاء مقارنـــــــة بالفتيان/الرجـــــــال بكـــــــل مـــــــن معتمديـــــــة  ــ ـــن  حـــــــزوةومعتمديــ ــ أيــ

 نقطة على التوالي.  11.3نقطة و 2.2ناهزت الفجوة بين الجنسين 

فــــــــــــي املقابــــــــــــل، ارتفعــــــــــــت نســــــــــــب صــــــــــــعوبات التواصــــــــــــل لــــــــــــدى الفتيان/الرجــــــــــــال مقارنــــــــــــة بالفتيات/النساءخاصــــــــــــة 

 نقطة(.   2.2) حزوةنقطة( ومعتمدية  3.4) نفطةبمعتمدية 
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12 النوع االجتماعي واملسنين وذوي االحتياجات الخصوصيةاملحور السادس: 
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 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 لرجا

 %5,2 %2,8 %7,4 %20,6 %18,1 %22,8 %5,0 %5,0 %5,1 %28,2 %32,5 %24,3 توزر

 %4,2 %4,9 %3,5 %22,8 %23,1 %22,5 %5,0 %4,9 %5,2 %24,4 %26,2 %22,8 دقاش

 %3,4 %2,6 %4,0 %21,2 %22,1 %20,4 %5,9 %5,4 %6,4 %42,0 %49,3 %36,1 تمغزة

 %6,5 %5,7 %7,2 %29,5 %32,8 %26,6 %6,9 %5,6 %7,9 %20,4 %23,1 %18,1 نفطة

 %11,3 %5,2 %14,7 %29,1 %33,8 %26,4 %5,7 %8,0 %4,4 %13,3 %5,6 %17,6 حزوة

 %5,2 %4,0 %6,4 %23,2 %22,9 %23,4 %5,4 %5,2 %5,7 %26,0 %29,2 %23,2 الوالية

يالوطن  27,3% 30,8% 29,0% 6,0% 6,0% 6,0% 18,3% 17,1% 17,7% 5,9% 4,1% 5,0% 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

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

 1025 488 538 %30,5 %34,0 %27,3 %6,9 %4,7 %8,9 %3,7 %2,9 %4,4 توزر

 725 347 378 %31,8 %31,4 %32,3 %5,9 %4,3 %7,3 %5,9 %5,2 %6,5 دقاش

 168 75 93 %22,4 %16,7 %26,9 %3,0 %2,7 %3,1 %2,2 %1,2 %3,0 تمغزة

 422 194 228 %16,1 %16,1 %16,2 %15,3 %10,4 %19,6 %5,3 %6,3 %4,4 نفطة

 108 39 69 %19,2 %26,5 %15,2 %13,1 %8,2 %15,9 %8,3 %12,8 %5,8 حزوة

 2448 1142 1306 %27,3 %28,8 %26,1 %8,1 %5,5 %10,3 %4,7 %4,4 %5,0 الوالية

 241240 119160 122080 %32,4 %33,3 %31,4 %5,1 %4,1 %6,1 %4,8 %4,5 %5,0 الوطني
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في صفوف  %23.1)مقابل  توزرفقط من الفتيات/النساء ذوي الصعوبات بطاقة إعاقة بوالية  %24.3تملك 

 %21.1( وتمغزة)بمعتمدية  %33.3عتمدية إلى أخرى حيث تراوحت بين الفتيان/الرجال(. وتتفاوت هذه النسبة من م

 (. نفطة)بمعتمدية 

الفجوة ل صومقارنة بالفتيان/الرجال، تنخفض نسب التغطية ببطاقات العاقة في صفوف الفتيات/النساء لت

 .دقاشية نقطة بمعتمد 12.3و توزرنقطة بمعتمدية  12.2وتمغزة نقطة بمعتمدية  13.1بين الجنسين الـ

 

 4102سنة من ذوي الصعوبات لنساء والرجال اإمتالك بطاقة إعاقة بين نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 5-6رسم 

 

وشملت التغطية ببطاقة العاقة تقدما في صفوف الفتيان/الرجال مقارنة بالفتيات/النساء بمختلف الفئات 

 41.2سنة( و 12-1بالفئة العمرية ) توزرنقطة بمعتمدية  12.2، حيث ناهزت الفجوة توزروالية  العمرية وبأغلب معتمديات

 سنة(. 43-12بالفئة العمرية ) عتمديةنفس املنقطة ب

 12-1سنة( مقارنة بالفتيان ) 12-1في املقابل، كانت نسب التغطية ببطاقة إعاقة أفضل نسبيا لدى الفتيات )

 نقطة(. 42.3) تمغزةنقطة( ومعتمدية  31.2) حزوةسنة( خاصة معتمدية 

 

ة سن الفئة العمريةحسب  من ذوي الصعوبات لنساء والرجالإمتالك بطاقة إعاقة بين انسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 6-6رسم 

4102 
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 4102حسب الفئة العمرية سنة ذوي الصعوبات لدى بطاقة إعاقة  إمتالك: نسبة 5-6جدول 

 
سنة 1-02 سنة 03-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   املجموع 

 املجموع نساء رجال موعاملج نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %51,9 %43,3 %59,8 %40,3 %37,3 %43,5 %54,2 %41,6 %64,3 %66,7 %54,3 %75,7 %73,1 %64,2 %81,9 توزر

 %50,9 %43,4 %57,7 %37,0 %29,4 %46,6 %57,7 %53,1 %61,6 %74,4 %74,7 %74,3 %56,6 %59,1 %54,6 دقاش

 %39,9 %29,4 %48,4 %23,8 %18,0 %30,3 %42,2 %22,5 %57,2 %62,0 %73,9 %57,0 %63,1 %77,5 %51,6 تمغزة

 %60,1 %53,8 %65,5 %44,9 %44,0 %46,2 %68,3 %58,0 %75,5 %83,5 %86,5 %82,0 %52,6 %50,2 %54,1 نفطة

 %55,2 %58,5 %53,4 %33,7 %33,4 %33,8 %49,1 %37,2 %55,6 %82,4 %83,6 %81,4 %59,6 %84,3 %45,7 حزوة

 %52,3 %44,7 %59,0 %38,8 %34,6 %43,6 %56,5 %46,0 %64,7 %72,8 %68,3 %75,4 %63,1 %62,6 %63,5 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

 4102عاقة حسب الفئة العمرية سنة ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إ: 6-6جدول 

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
سنة 1-02 سنة 03-49  سنة 11-39  فما فوق سنة  61   

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

 532 211 322 %31,0 %37,4 %26,8 %39,7 %34,4 %43,3 %17,3 %15,0 %18,8 %12,0 %13,2 %11,1 توزر

 369 151 218 %31,2 %34,1 %29,3 %39,7 %40,7 %38,9 %18,9 %13,9 %22,4 %10,2 %11,3 %9,4 دقاش

 67 22 45 %21,8 %26,5 %19,4 %43,8 %30,7 %50,2 %24,5 %26,3 %23,6 %9,9 %16,5 %6,7 تمغزة

 254 104 150 %29,7 %40,4 %22,2 %41,0 %34,5 %45,5 %21,9 %18,3 %24,4 %7,5 %6,8 %7,9 نفطة

 60 23 37 %17,2 %13,5 %19,5 %26,1 %18,4 %30,8 %39,3 %44,8 %35,9 %17,5 %23,3 %13,8 حزوة

 1282 511 771 %29,7 %35,5 %25,8 %39,5 %35,4 %42,3 %20,1 %17,2 %22,0 %10,7 %11,9 %9,9 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

 

ي يشكون اللواتخاصة في صفوف النساء من ذوي صعوبات إعاقة متالك بطاقة إةنسب ترتفعلنوع العاقة،  تبعاو 

لدى  %22.3)مقابل  %23.4لدى الرجال( و %22.2)مقابل  %22.3 لتبلغالتركيز التذكر و و  التواصلمن صعوبات في 

إلى  ةالصعوبات لبطاقة إعاقة من معتمدي اتعلى الصعيد املحلي، تباينت نسب إمتالك النساء ذو الرجال( على التوالي. 

من النساء ذوات الصعوبات  %21.4فبالنسبة لإلعاقة البصرية على سبيل املثال، تمتلك ختالف نوع العاقة، اأخرى ب

 .تمغزةبمعتمدية  %44.1بطاقة إعاقة في حين ال تتعدى هذه النسبة  نفطةبمعتمدية 

 

 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

 %86,9 %92,6 %84,9 %51,2 %35,3 %62,7 %60,8 %50,7 %69,8 %35,8 %31,1 %41,5 توزر

 %67,1 %58,7 %77,9 %46,2 %43,6 %48,7 %75,2 %70,5 %79,2 %35,1 %26,5 %44,1 دقاش

 %64,2 %50,0 %71,5 %50,3 %41,8 %57,8 %20,0 %25,3 %16,3 %30,3 %22,8 %38,5 تمغزة

 %67,6 %63,7 %70,2 %52,9 %43,9 %62,3 %69,2 %54,0 %78,3 %58,2 %60,2 %56,0 نفطة

 %58,8 %50,0 %60,5 %54,7 %53,7 %55,5 %50,3 %34,0 %66,9 %44,3 %100,0 %34,3 حزوة

 %74,4 %69,2 %77,3 %50,3 %41,3 %58,0 %63,0 %54,4 %70,0 %38,2 %33,3 %43,6 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

 %51,9 %43,3 %59,8 %54,8 %50,1 %60,2 %65,1 %50,1 %72,3 %69,6 %78,0 %64,5 توزر

 %50,9 %43,4 %57,7 %56,9 %46,5 %66,3 %65,4 %73,5 %61,0 %54,4 %44,1 %62,0 دقاش

 %39,9 %29,4 %48,4 %46,5 %29,9 %54,8 %38,8 %0,0 %65,8 %75,0 %100,0 %66,7 تمغزة

 %60,1 %53,8 %65,5 %55,8 %44,9 %64,9 %70,8 %80,5 %66,4 %68,5 %50,7 %90,2 نفطة

 %55,2 %58,5 %53,4 %75,3 %70,4 %80,0 %64,8 %100,0 %54,7 %11,3 %20,4 %0,0 حزوة

 %52,3 %44,7 %59,0 %55,8 %48,3 %63,1 %66,4 %66,3 %66,4 %59,4 %53,9 %63,7 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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وأبرزت الفجوات بين الجنسين تقدم نسب التغطية ببطاقة العاقة لدى الفتيان/الرجال مقارنة بماهو عليه في 

ا بعض عد توزرة وعلى مستوى كامل معتمديات والية صفوف الفتيات/النساء من ذوي الصعوبات بمختلف أنواع العاق

 13.2االستثناءات، على غرار مستوى الصعوبات العضوية أين تجاوزت النسبة لدى النساء النسبة املسجلة لدى الرجال بـ

النسبة بالش يء نفس  .على التوالي حزوةومعتمدية  تمغزةومعتمدية  توزرنقطة بكل من معتمدية  41.2نقطة و 33.3نقطة و

حزوة و  نفطةو  دقاشالتواصل، حيث كانت نسب التغطية ببطاقة العاقة أفضل نسبيا لدى النساء بمعتمديات  لصعوبات

 . نقطة على التوالي 22.3و نقطة 12.1نقطة و 14.2 ت الفجوةبلغ إذ

 

 4102حسب نوع اإلعاقة سنة بين النساء والرجال من ذوي الصعوبات بطاقة إعاقة إمتالك نسب  فيفجوات النوع االجتماعي : 7-6رسم 

 

 4102ذوي الصعوبات املالكين لبطاقة إعاقة حسب نوع اإلعاقة سنة : 8-6جدول 

 
 بيالتوزيع النس

 التذكر والتركيز إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

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

 %8,6 %2,6 %10,4 %20,3 %6,4 %23,9 %5,9 %2,5 %5,9 %19,4 %10,1 %16,8 توزر

 %5,5 %2,9 %4,7 %20,7 %10,1 %19,0 %7,4 %3,5 %7,1 %16,8 %6,9 %17,4 دقاش

 %5,4 %1,3 %5,9 %26,7 %9,2 %24,3 %3,0 %1,4 %2,1 %31,9 %11,2 %28,7 تمغزة

 %7,3 %3,6 %7,8 %25,9 %14,4 %25,3 %7,9 %3,0 %9,5 %19,8 %13,9 %15,5 نفطة

 %12,0 %2,6 %16,6 %28,8 %18,1 %27,5 %5,2 %2,7 %5,5 %10,7 %5,6 %11,3 حزوة

 %7,5 %2,8 %8,3 %22,3 %9,5 %23,0 %6,6 %2,8 %6,7 %19,0 %9,7 %17,2 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

 
 التوزيع النسبي

 املجموع
 إعاقة متعددة التواصل إعاقة عضوية

 موعاملج نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 532 211 322 %32,2 %17,1 %27,4 %8,6 %2,3 %10,7 %5,0 %2,3 %4,8 توزر

 369 151 218 %35,6 %14,6 %37,1 %7,6 %3,2 %7,8 %6,3 %2,3 %7,0 دقاش

 67 22 45 %26,0 %5,0 %30,5 %2,9 %0,0 %4,3 %4,2 %1,2 %4,2 تمغزة

 254 104 150 %15,0 %7,2 %16,1 %18,1 %8,4 %19,8 %6,0 %3,2 %6,1 نفطة

 60 23 37 %26,2 %18,6 %22,8 %15,4 %8,2 %16,3 %1,7 %2,6 %0,0 حزوة

 1282 511 771 %29,2 %13,9 %27,9 %10,2 %3,7 %11,5 %5,4 %2,4 %5,4 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 %23.3 توزرسنة( من ذوي الصعوبات بوالية  12-2بلغت نسبة تمدرس الفتيات )

 . دقاشبمعتمدية  %22.3، في حين كانت في حدود حزوةية بمعتمد %22.3و نفطةبمعتمدية  22.2%

سنة( من معتمدية  12-2بالنسبة للفجوة بين الجنسين في هذا الخصوص، تباينت األسبقية في نسب التمدرس )

 نقطة لفائدة الفتيات بمعتمدية 41.2لفائدة الفتيات على الصعيد الجهوي. محليا، ناهزت الفجوة  2.4إلى أخرى مع تقدم بـ

 . نقطة 13.1نفطة بفارق بلغ  فقط بمعتمدية لفائدة الفتيان لفائدة الفتيات في كانت نقطة فقط 2.2وكانت في حدود  تمغزة

( سنة، بلغت نسبة التمدرس الجهوية لدى الفتيات 42-12وبالنسبة لذوي الصعوبات من الفئة العمرية )

أدنى النسب في صفوف الفتيات  حزوة(. وعرفت معتمدية %12.3، أي ما يقارب ضغف ما هو عليه لدى الفتيان )43.1%

 على التوالي.  %13.2و %22.2توزر ومعتمدية  تمغزة ، في حين بلغت هذه النسب بكل من معتمدية%12.1بــ

سنة( عموما أفضل في صفوف الفتيات مقارنة بالفتيان بكامل  42-12لكن تبقى نسب تمدس ذوي الصعوبات )

 تمغزةنقطة، على غرارا ما تعرفه معتمدية  21( أين تتعدى الفجوة في بعض األحيان الـنفطةباستثناء ) توزرمعتمديات والية 

 .  (نقطة لفائدة الفتيات 23.2)

 

 4102سنة الفئة العمرية ذوي الصعوبات حسب من النساء والرجال بين التمدرس  نسب فيفجوات النوع االجتماعي : 8-6م رس

 

 

 4102 سنةحسب الفئة العمرية سنة(  42-6)ذوي الصعوبات لدى نسبة التمدرس : 9-6جدول 

 
سنة 6-02 ةسن 03-42  سنة 6-42   

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %41,1 %44,0 %38,5 %19,5 %26,2 %13,8 %62,0 %60,5 %63,4 توزر

 %36,8 %44,3 %32,8 %13,3 %17,6 %11,6 %66,4 %66,3 %66,4 دقاش

 %42,0 %60,9 %32,4 %27,6 %66,7 %17,0 %65,1 %57,2 %74,4 تمغزة

 %36,6 %27,3 %41,1 %20,3 %17,6 %21,7 %63,4 %45,5 %71,1 نفطة

 %24,8 %29,5 %21,4 %6,7 %16,8 %0,0 %54,4 %47,9 %59,7 حزوة

 %37,9 %41,0 %35,8 %17,5 %23,1 %14,3 %63,3 %59,3 %66,3 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 "2-1( من أهداف التنمية املستدامة، وتحديدا الغاية )1)الهدف العمل الالئق للجميع"، 

واملنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو العاقة، وتكافؤ األجر لقاء 

)مقابل %13.4لدى النساء ذوي الصعوبات  توزروالية بلغت نسبة البطالة ب"، 4131العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 

 على التوالي. توزرو  دقاشبكل من معتمديتي  %12.2و %12.2فقط لدى الرجال(، ووصلت إلى حدود  14.2%

وتتفاوت الفجوات بين الجنسين في نسب بطالة ذوي الصعوبات من معتمدية إلى أخرى وفقا لعدة متغيرات التي 

رص الدماج في سوق الشغل. لكن عموما، ورغم صغر حجم فئة النساء الناشطات من ذوي من شأنها أن تحد من ف

نقطة لفائدة  2.2الصعوبات، ترتفع نسب البطالة في صفوفهن مقارنة بالرجال. ففي حين ناهزت الفجوة بين الجنسين 

صفوف النساء مقارنة بالرجال  ، ولم تتقلص البطالة فيدقاشنقطة بمعتمدية  11.2 النساء على املستوى الجهوي، بلغت

 .  حزوةومعتمدية  توزرإال بكل من معتمدية 

 

 4102ذوي الصعوبات سنة من النساء والرجال بين البطالة نسب  فيالنوع االجتماعي  فجوات: 9-6رسم 

 

 4102 سنةسنة فما فوق(  03ات )ذوي الصعوبالبطالة لدى : 10-6جدول 

 
 12نسبة البطالة لدى ذوي الصعوبات عدد العاطلين من ذوي الصعوبات

 التوزيع النسبي
 املجموع نساء رجال املجموع

 نساء رجال

 %15,6 %16,0 %15,4 30 %27,5 %72,5 توزر

 %17,7 %33,2 %14,6 19 %31,1 %68,9 دقاش

 %9,0 %18,7 %5,2 5 %59,2 %40,8 تمغزة

 %8,2 %17,0 %6,4 6 %33,7 %66,3 نفطة

 %14,3 %0,0 %16,0 4 %0,0 %100,0 حزوة

 %14,0 %19,2 %12,6 64 %29,8 %70,2 الوالية

 %17,0 %24,1 %14,3 6912 %38,4 %61,6 الوطني

                                                                    

 
 ( ضمن أهداف التنمية املستدامة 4-2-1املوافق للمؤشر ) 12 
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 توزر . وبلغت نسبة العالة بواليةمنهم من النساء( %21.2ألف نسمة ) 11حوالي  توزربلغ عدد مسني والية 

تبعا للتركيبة  نفطةكأقص ى نسبة بمعتمدية %12.2و حزوةكأدنى نسبة بمعتمدية  %11.3، مقابل تسجيل 12.2%

 الديمغرافية بها.

من مجموع %24.1و %23.1بالنسبة للفجوات بين الجنسين، مثلت النساء بكافة معتمديات والية زغوان ما بين  

 سنة فما فوق(.  21املسنين )

بالتوازي، عرفت نسب العالة إرتفاعا طفيفا في صفوف الرجال مقارنة بالنساء، إذ بلغت الفجوة على الصعيد 

نقطة بكل من معتمدية الناظور ومعتمدية الزريبة على التوالي كأقص ى حد. في  1.2نقطة و 4.1نقطة، وحوالي  1.4الجهوي 

 املقابل، تتقارب نسب العالة بباقي املعتمديات لتشابه الهيكلة السكانية للنساء والرجال بكل منهما.

 

 4102بين النساء والرجال سنة  فجوات النوع االجتماعي في نسب اإلعالة: 2-6خارطة 
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 4102سنة فما فوق( ونسبة اإلعالة سنة  61املسنين ): 11-6جدول 

 
 نسبة اإلعالة13 عدد املسنين

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %14,7 %14,7 %14,7 4400 2239 2161 توزر

 %16,3 %16,4 %16,1 3007 1570 1437 دقاش

 %14,9 %14,8 %15,1 637 317 320 تمغزة

 %16,6 %17,3 %15,9 2287 1235 1052 نفطة

 %11,9 %11,3 %12,5 366 171 196 حزوة

 %15,4 %15,5 %15,3 10696 5532 5164 الوالية

 %17,7 %17,8 %17,6 1249639 637391 612249 الوطني
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من املسنات( ومن  %21.3أساسا بين من هن في حالة زواج ) توزرتبعا للعادات االجتماعية، توزعت مسنات والية 

ن هم في حالة زواج. وينسحب هذا من الرجال املسني %11.3من املسنات(. في املقابل، نجد أّن  %24.1هن في حالة ترمل )

 23.2نقطة و 22.4، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين في نسب الترمل حوالي توزراملشهد تقريبا على كامل معتمديات والية 

رق . في املقابل، تقدم الرجال في نسب املسنين املتزوجين بفوانفطةومعتمدية  توزرنقطة لفائدة النساء بكل من معتمدية 

 نقطة ببعض املعتمديات. 22لـتجاوزت ا

ات بي لنسب املسنمن جهة أخرى، تّم تسجيل بعض الخصوصيات ببعض املعتمديات على غرار االرتفاع النس

 .     من مجموع املسنات%3.1من خاللتمغزة معتمدية املطلقات ب

 

 4102سنة املدنية ة حالحسب السنة فما فوق(  61)لنساء والرجال بين ا النسبي توزيعال فيفجوات النوع االجتماعي : 10-6رسم 

 

 

                                                                    

 
 X  111سنة((  23-12سنة فما فوق( / السكان ) 21نسبة العالة = )السكان ) 13 
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 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

 4400 2239 2161 %2,2 %2,8 %1,5 %30,1 %51,8 %7,5 %64,4 %41,6 %88,0 %3,4 %3,7 %3,0 توزر

 3007 1570 1437 %2,2 %2,8 %1,6 %31,4 %52,5 %8,3 %63,0 %41,0 %87,0 %3,4 %3,7 %3,0 دقاش

 637 317 320 %2,0 %3,1 %0,9 %25,0 %45,0 %5,1 %69,2 %48,4 %89,9 %3,8 %3,5 %4,1 تمغزة

 2287 1235 1052 %1,2 %1,9 %0,5 %33,2 %55,9 %6,5 %62,2 %39,4 %88,9 %3,4 %2,8 %4,0 نفطة

 366 171 196 %0,6 %1,2 %0,0 %20,4 %39,0 %4,1 %78,5 %59,1 %95,4 %0,5 %0,6 %0,5 حزوة

 10696 5532 5164 %1,9 %2,6 %1,2 %30,5 %52,1 %7,3 %64,3 %41,9 %88,3 %3,3 %3,4 %3,2 الوالية

 1249639 637391 612249 %1,5 %2,1 %0,9 %24,9 %43,0 %6,0 %71,1 %52,3 %90,7 %2,6 %2,7 %2,4 الوطني
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 جاز، علما وأن حوالي نصف املسنين ال تتتوزرتتقارب التركيبة العمرية للمسنين بين مختلف معتمديات والية 

سنة. في املقابل، تتفاوت الفجوات بين الجنسين حسب الفئات العمرية للمسنين دون أن تتجاوز هذه الفجوة  21أعمارهم الـ

نقاط على أقص ى تقدير. وعموما نالحظ في هذا الصدد، ارتفاع نسبة الرجال املسنين مقارنة بالنساء املسنات عند  2.4الـ

 تمغزةنقطة لفائدتهم بكل من معتمدية  1.1نقطة و 1.3لفجوة إلى حدود سنة(، حيث تصل ا 22-21الفئة العمرية )

سنة(، حيث ترتفع نسبيا نسب النساء بهذه  22-21على التوالي. بينما تنعكس الصورة عند الفئة العمرية ) نفطةومعتمدية 

 لفائدة النساء.  نقاط كأقص ى حد 2.4الشريحة العمرية مقارنة بالرجال دون أن تتعدى الفجوة بينهما حدود الـ

 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  61لنساء والرجال )بين االنسبي توزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 11-6رسم 

 

 4102سنة فما فوق( حسب الفئة العمرية سنة  61املسنين ): 13-6جدول 

 

 التوزيع النسبي
 املجموع

 سنة فما فوق  11 سنة 39-33 سنة 32-31 سنة 69-63 سنة 61-62
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 4400 2239 2161 %14,7 %14,4 %15,0 %13,7 %12,9 %14,5 %15,5 %16,3 %14,6 %21,1 %21,2 %21,0 %35,1 %35,1 %35,0 توزر

 3007 1570 1437 %16,3 %16,5 %16,2 %15,0 %13,6 %16,6 %16,0 %16,5 %15,4 %20,6 %20,5 %20,8 %32,0 %32,9 %31,1 دقاش

 637 317 320 %24,0 %21,7 %26,2 %15,1 %15,7 %14,5 %14,6 %17,7 %11,5 %15,9 %15,4 %16,4 %30,5 %29,5 %31,4 تمغزة

 2287 1235 1052 %19,1 %19,4 %18,7 %14,5 %14,3 %14,8 %14,9 %15,8 %13,9 %21,8 %21,7 %22,0 %29,6 %28,8 %30,6 نفطة

 366 171 196 %19,7 %16,8 %22,3 %14,6 %14,4 %14,8 %14,7 %16,6 %13,0 %15,2 %16,1 %14,5 %35,7 %36,1 %35,3 حزوة

 10696 5532 5164 %16,8 %16,6 %17,0 %14,3 %13,6 %15,1 %15,4 %16,4 %14,4 %20,6 %20,6 %20,6 %32,8 %32,8 %32,8 الوالية

 1249639 637391 612249 %15,8 %16,0 %15,6 %13,6 %13,7 %13,5 %16,9 %17,0 %16,8 %21,0 %21,3 %20,7 %32,7 %32,0 %33,5 الوطني
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تبرز الفجوات بين الجنسين أساسا على مستوى االنتفاع بجراية تقاعد من عدمه وفقا ملصدر الدخل املصرح به، 

ة اللواتي ال ينتفعن بأية جراي توزروذلك على الصعيد الجهوي واملحلي على حد السواء. وقد بلغت نسبة مسنات والية 

ث من حيلجنسين في هذا الصدد وتتعمق الفجوة بين ا .لدى الرجال املسنين%13.3، نجد أن هذه النسبة ال تتجاوز 21.1%

 دقاشنقطة( و  43.2) توزرنقطة على غرار ما تشهده معتمديات  42على الصعيد املحلي لتتعدى التمتع بجراية تقاعد 

بجراية تقاعد مقابل  توزرمن الرجال املسنين بوالية  %23.1نقطة(.  في املقابل، يتمتع  42.3) حزوةنقطة( و  42.2)

  .ناتالنساء املس من21.2%

 

 4102سنة  مصدر الدخلحسب سنة فما فوق(  61)نساء والرجال لبين ا ينسبالتوزيع ال فيفجوات النوع االجتماعي : 12-6رسم 

 

لكن تقارب الفجوات بين الجنسين حسب مصدر الدخل، اليعكس الفوارق الحاصلة بين معتمديات والية زغوان 

خاصة في نسب املسنات املنتفعات بجراية تقاعد أو ممن ليس لهن أين جراية. في هذا الصدد، تراوحت نسب املسنات 

(، في حين كانت نسبة غير املنتفعات بأي ةفطن)معتمدية  %24.3( وزوةح)معتمدية  %22.1فعات بجراية تقاعد بين املنت

 (.زوةح)معتمدية  %21.1( ومغزةت)معتمدية  %32.3جراية بين 

   

 4102 سنةسنة فما فوق( حسب مصدر الدخل  61املسنين ): 14-6دول ج

 

 توزيع النسبيال
 املجموع

 ال ينتفع بأية جراية مصادر أخرى  مساعدات اجتماعية دخل قار آخر جراية تقاعد
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 4400 2239 2161 %27,0 %41,1 %12,4 %0,7 %0,8 %0,6 %7,1 %8,8 %5,3 %4,3 %2,9 %5,7 %61,0 %46,4 %76,1 توزر

 3007 1570 1437 %30,3 %43,2 %16,2 %0,3 %0,3 %0,3 %4,4 %5,3 %3,3 %5,6 %3,3 %8,0 %59,4 %47,8 %72,2 دقاش

 637 317 320 %26,0 %34,3 %17,7 %1,1 %0,0 %2,2 %8,8 %12,9 %4,7 %5,5 %3,5 %7,5 %58,6 %49,3 %67,8 تمغزة

 2287 1235 1052 %26,6 %38,2 %12,9 %0,6 %0,3 %0,8 %3,9 %4,6 %3,0 %6,3 %3,9 %9,1 %62,7 %52,9 %74,1 نفطة

 366 171 196 %29,8 %50,8 %11,4 %1,4 %0,6 %2,0 %1,3 %0,6 %1,9 %9,6 %3,0 %15,4 %58,0 %45,0 %69,3 حزوة

 10696 5532 5164 %27,9 %41,0 %13,9 %0,6 %0,5 %0,7 %5,5 %6,8 %4,1 %5,3 %3,3 %7,5 %60,7 %48,4 %73,8 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
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منهم من النساء. ويعزو  %22.2ألف مسن،  4.2حوالي  توزربلغ عدد املسنين املكفولين من قبل أحد األقارب بوالية 

 ذلك للوضعية االجتماعية للمسنات حيث أن نسبة كبيرة منهن هن من األرامل.  

نقطة 41.1بالتوازي، ترتفع نسبة الكفالة في صفوف النساء املسنات مقارنة بالرجال لتبلغ الفجوة بين الجنسين 

يا قلص الفجوة نسب(، في حين تتنفطةنقطة كأقص ى حد على املستوى املحلي )بمعتمدية  31.3على املستوى الجهوي و

 نقطة.  12.3بمعتمدية أين فاقت نسبة الكفالة في صفوف النساء النسبة املسجلة لدى الرجال بـ

 

 4102سنة سنة فما فوق(  61اء والرجال )النس بيننسب الكفالة  فينوع االجتماعي فجوات ال: 13-6رسم 

 

يث ، ح، تتفاوت نسب كفالة املسنات من معتمدية إلى أخرى ديمغرافيةمنها و  وابط اجتماعيةضلعدة وتبعا 

 (.نفطةبمعتمدية ) %23.2( وتوزر)بمعتمدية  %42.2تراوحت هذه النسبة بين 
  

 4102 سنة املكفولين من قبل أحد األقاربسنة فما فوق(  61املسنين ): 15-6جدول 

 
 نسبة الكفالة عدد املسنين املكفولين من قبل أحد األقارب

 املجموع نساء رجال املجموع نساء رجال

 %18,9 %27,5 %9,9 830 615 215 توزر

 %23,0 %31,1 %14,2 692 489 203 دقاش

 %21,0 %30,9 %11,2 134 98 36 تمغزة

 %29,1 %43,5 %12,2 665 536 129 نفطة

 %27,8 %41,0 %16,3 102 70 32 حزوة

 %22,7 %32,7 %11,9 2423 1808 615 الوالية

 %23,5 %34,2 %12,3 293396 218151 75244 الوطني
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