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تونس إحصائيات 

تـوطئـة
شمل المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2010 الذي قام به المعهد 
تم  المهنية واالجتماعية  لكل األصناف  13392 أسرة ممثلة  قرابة  تعد  الوطني لإلحصاء عينة نظرية 
واليات  كل  من  مقاطعة   1116 على  العينة  هذه  وتتوزع  العلمية.  اإلحصائية  الطرق  اختيارها حسب 
الجمهورية بمدنها وقراها وأريافها. كما تم اختيار األسر المكونة للعينة حسب عدة ضوابط منها عدد 
أفراد األسرة وعدد المشتغلين بها ومهنة رئيس األسرة. وقد وزعت عينة المسح بالتساوي على كامل 
أشهر سنة البحث، بحيث يمّكن المسح من األخذ بعين االعتبار التغييرات الموسمية في استهالك األسر. 

وقد انطلقت األشغال الميدانية لهذا المسح يوم 27 جوان 2010 و تواصلت إلى حدود 27 جوان 2011.      

بالتغذية، في حين  باإلنفاق والثاني  المحور األول  يتعلق  المسح على ثالثة محاور متكاملة،  ويحتوي   
خّصص الثالث لمدى انتفاع األسر بالخدمات الجماعية من تعليم و تغطية صحية وعالج. وقد تم تخصيص 
العينة، في حين يقتصر كال من  استمارة مستقلة لكل محور على حدة. ويشمل محور اإلنفاق إجمالي 
محور التغذية ومحور التعليم والتغطية الصحية والعالج تقريبا على نصف عينة محور اإلنفاق وهو ما 
يعادل بالنسبة إلى محور التعليم و التغطية الصحية والعالج 5690 أسرة.                                                                                 

يعتبر هذا المحور عنصرا مكّمال  لمحوري اإلنفاق واالستهالك الغذائي. ويهتم الجزء الخاص بالتعليم 
عدم  أسباب  التعليم،  مزاولة  للفرد،  التعليمي  المستوى  منها  نذكر  بيانات  عّدة  بجمع  المحور  هذا  من 
االلتحاق بالمدرسة أو االنقطاع عن التعليم، المسافة التي تفصل بين المسكن والمؤسسة التعليمية والزمن 

المستغرق للذهاب لها ونوعية وسائل النقل المستعملة والمنح والقروض الجامعية.

ويتمحور العنصر الخاص بالتغطية الصحية حول انخراط أفراد األسرة بالصناديق االجتماعية وبتعاونيات 
التأمين على المرض واالنتفاع ببطاقات العالج المجانية أو ذات التعريفات المنخفضة. كما يهتم بانتفاع 

األطفال القّصر واألشخاص غير المنخرطين بالتغطية الصحية.

المزمنة  باألمراض  األفراد  من  المطلوبة  المعلومات  تتعلق  والعالج  الصحة  يخّص موضوع  فيما  أّما 
والعرضية واإلعاقة والعالج الطبي بما في ذلك المؤّسسة االستشفائية التي يقصدها الفرد للعالج والمسافة 
التي تفصل بين المسكن ومؤّسسة العالج ونوع وسيلة النقل المستعملة والمّدة الزمنية المقّضاة للذهاب 

إلى مكان العالج.

أبواب،  إلى ثالثة  تبويبه  تم  التعليم والتغطية الصحية والعالج ولقد  نتائج محور  التقرير  ويتضمن هذا 
حيث يتعلق الباب األول منها بالتعليم ومدى تمتع األفراد بمختلف الخدمات التي تسهل االلتحاق به، في 
حين يحتوي الباب الثاني على نتائج التغطية الصحية. أما الباب الثالث فيتضمن مختلف النتائج المتعلقة 

باألمراض المزمنة والعالج الصحي.
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والتعليم الرتبية   .I
1.مزاولة التعليم يف موؤ�س�سة تربوية اأو مهنية

األف �شخ�ص من الفئة العمرية 5 �سنوات فما فوق زاولوا  تبني نتائج م�شح م�شتوى عي�ص الأ�شر ل�شنة 2010 اأّن  5447.3 

تعليمهم يف موؤ�ش�شة تربوية اأو مهنية، كما  يقّدر عدد الذين يزاولون الآن تعليمهم بـ 2679.7 األف �شخ�ص و ميثل جمموع الذين 

زاولوا  و الذين يزاولون الآن تعليمهم  80.6 %، يف حني تبلغ ن�شبة الذين مل يدر�شوا قط 19.4 %. وتختلف هذه الن�شب ح�شب 

الو�شط اإذ ترتفع ن�شبة الذين مل يدر�شوا قط يف الو�شط غري البلدي لت�شل اإىل 31.1 % مقابل 13.8 % يف الو�شط البلدي.

اجلدول 1 : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 5 �سنوات فما فوق « ح�سب الو�سط و ح�سب املزاولة يف موؤ�س�سة

 تربوية اأو مهنية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي املزاولة

54.0 46.4 57.6 5447.3 1506.1 3941.2 زاول

26.6 22.4 28.5 2679.7 727.1 1952.5 يزاول

19.4 31.1 13.8 1952.4 1007.9 944.6 مل يدر�ص قط

- 0.1 - 3.7 2.7 1.0 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 10083.1 3243.9 6839.2 املجموع

 2.اأ�سباب عدم املزاولة يف موؤ�س�سة تربوية اأو مهنية

جتدر الإ�شارة اإىل اأن 5 .27%  مل يدر�شوا ب�شبب بعد املدر�شة عن مقر اإقامتهم و11.5 % مل يدر�شوا ب�شبب غالء م�شتلزمات 

الدرا�شة، ويفيد توزع هذه الأ�شباب ح�شب الو�شط اأن ال�شبب الأكرث ت�شريحا يف الو�شط البلدي هو وجوب البقاء يف 

املنزل بن�شبة 29.2  %، ويف املقابل، يكون بعد املدر�شة هو ال�شبب الأكرث انت�شارا يف الو�شط غري البلدي بن�شبة 30.1 %.

اجلدول 2 : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 5 �صنوات فما فوق « الذين مل يدر�صوا قط ح�صب الو�صط وح�صب 

اأ�صباب عدم املزاولة

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي اأ�صباب عدم املزاولة

3.4 3.7 3.0 65.9 37.4 28.5 �شغري ال�شن

27.5 30.1 24.7 536.7 303.4 233.3 املدر�شة بعيدة

27.6 26.1 29.2 539.0 262.8 276.2 يجب عليه البقاء يف املنزل

2.6 2.5 2.7 50.2 24.7 25.5 اأ�شباب �شحية

11.5 12.2 10.8 225.1 123.0 102.2 غالء م�شتلزمات الدرا�شة

19.5 19.9 19.2 381.2 200.2 181.1 ل يرى فائدة يف الدرا�شة

7.7 5.5 10.1 150.8 55.5 95.3 �شبب اآخر

0.2 0.1 0.3 3.5 0.9 2.6 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1952.4 1007.9 944.6 املجموع
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3.اأ�سباب مغادرة املوؤ�س�سة الرتبوية
اأّن  والو�شط  املغادرة  اأ�شباب  ح�شب  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  غادروا  ثم  التعليم  زاولوا  الذين  الأفراد  توّزع  من  ي�شتخل�ص 

يرون  ل  األفا   543.1 اأن  حني  يف   ،%  14.3 ميثلون  هم  و  الدرا�شة  اإنهاء  من  متكنوا  األفا   238.8

الو�شط  يف  قليال  الن�شبة  هذه  وتنخف�ص   .%  32.5 بـ  يقدر  ما  وهو  الدرا�شة  موا�شلة  يف  فائدة 

الأخرى.  بالأ�شباب  مقارنة  الو�شطني  يف  انت�شارا  الأكرث  ال�شبب  هذا  يبقى  ولكن   )%  30.5( البلدي 

اجلدول 3 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط وح�صب اأ�صباب مغادرة املوؤ�ص�صة الرتبوية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي اأ�صباب املغادرة

14.3 6.6 19.2 238.8 43.0 195.8 انتهاء الدرا�شة

15.9 13.3 17.6 266.4 87.1 179.3 يحبذ العمل

16.2 15.7 16.5 270.6 102.4 168.1 الرفت

2.7 4.9 1.4 45.8 31.8 14.0 املدر�شة بعيدة

9.6 14.6 6.3 160.0 95.9 64.1 غالء م�شتلزمات الدرا�شة

32.5 35.6 30.5 543.1 232.7 310.4 ل يرى فائدة يف موا�شلة الدرا�شة

7.6 7.3 7.7 126.5 47.9 78.6 �شبب اآخر

1.3 2.1 0.8 22.2 13.6 8.6 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1673.5 654.6 1018.9 املجموع

 4.الوجهة بعد مغادرة املوؤ�س�سة الرتبوية

ت�شري البيانات التي تتعلق وجهة الأفراد بعد مغادرة املوؤ�ش�شة الرتبوية اأن 738.7األفا يبحثون عن عمل وهو ما يقدر  

بـ  44.1% و  636.6 األفا  ف�شلوا البقاء  يف املنزل اأي حوايل  38.0 % ، يف حني يتوجه 116.4 األفا نحو مراكز التكوين 

املهني )7.0 %(. 
 

اجلدول 4 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط وح�صب الوجهة بعد مغادرة املوؤ�ص�صة الرتبوية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي التوجه بعد املغادرة

44.1 37.3 48.6 738.7 243.9 494.9 بحث عن عمل

3.3 1.8 4.2 54.9 12.1 42.8 وقع تعيينه

7.0 3.4 9.3 116.4 22.0 94.5 تكوين مهني

3.8 3.1 4.2 63.0 20.4 42.7 تدرب على حرفة

38.0 50.3 30.2 636.6 329.2 307.4 بقي يف املنزل

2.7 2.4 2.9 45.3 15.9 29.5 حالة اأخرى

1.1 1.7 0.7 18.4 11.2 7.2 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1673.5 654.6 1018.9 املجموع
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الفرد بها  يزاول  التي  املهنية  اأو  الرتبوية  املوؤ�س�سة  5.�سنف 
اأفرزت نتائج امل�شح اأن عدد املزاولني يف موؤ�ش�شات تربوية اأو جامعية عمومية يناهز 2446.2 األفا موّزعني ح�شب الو�شط اإىل 

1740.3 األفا يف الو�شط البلدي و705.9 األفا يف الو�شط غري البلدي وهو ما ميّثل على التوايل 88.2  % و93.6  %. كما اأن 164.4 

األفا يزاولون يف موؤ�ش�شات تربوية اأو جامعية خا�شة وتقدر ن�شبتهم بـ6.0  % من جمموع املزاولني. اأما بالن�شبة للمزاولني 

تعليمهم يف موؤ�ش�شة مهنية، فقد تبني اأن 89.4 األفا منهم يزاولون تعليمهم يف موؤ�ش�شة عمومية و 22.6 األفا يف موؤ�ش�شة خا�شة. 

اجلدول 5 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط و ح�صب �صنف املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي   �صنف املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية

89.7 93.6 88.2 2446.2 705.9 1740.3 موؤ�ش�شة تربوية اأو جامعية عمومية

6.0 2.5 7.4 164.4 18.5 145.9 موؤ�ش�شة تربوية اأو جامعية خا�شة

3.3 3.2 3.3 89.4 24.3 65.1 موؤ�ش�شة مهنية عمومية

0.8 0.5 1.0 22.6 3.5 19.1 موؤ�ش�شة مهنية خا�شة

0.1 0.2 0.1 3.7 1.7 2.0 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 2726.4 753.9 1972.6 املجموع

 6.امل�سافة التي تف�سل املوؤ�س�سة الرتبوية اأو املهنية عن مقر الإقامة

جتدر املالحظة اإىل اأن 61.7 % من بني الأفراد الذين يزاولون تعليمهم يف موؤ�ش�شة تربوية اأو مهنية �شرحوا باأن املوؤ�ش�شة 

التي يزاولون بها تبعد اأقل من 2 كم عن مقر الإقامة، يف حني اأن 20.5 % يتجاوز بعد مقر اإقامتهم عن موؤ�ش�شة املزاولة 

4  كم، كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذه الن�شبة تقدر بـ 32.8 % يف الو�شط غري البلدي مقابل  15.8% فقط يف الو�شط البلدي.

اجلدول 6 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط وح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة 

الرتبوية اأو املهنية عن مقر الإقامة 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي امل�سافة

61.7 45.3 67.9 1681.8 341.8 1340.0 اأقل من 2 كم

17.7 21.5 16.2 481.7 162.2 319.6 ما بني 2 و 4 كم

20.5 32.8 15.8 557.9 246.9 311.0 اأكرث من 4 كم

0.2 0.4 0.1 5.0 3.0 2.0 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 2726.4 753.9 1972.6 املجموع
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املهنية اأو  الرتبوية  املوؤ�س�سة  اإىل  للو�سول  امل�ستعملة  النقل  7.و�سيلة 
تفيد املعطيات اأّن 1956.4 األفا يذهبون اإىل املوؤ�ش�شة الرتبوية اأو اجلامعية م�شيا على الأقدام و تقدر ن�شبتهم 

 .% بـ 71.8%، يف حني ي�شتعمل 562.7 األفا النقل العمومي وهو ما ميثل 20.6 

اجلدول 7 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط و ح�صب  و�صيلة النقل امل�صتعملة للو�صول اإىل

 املوؤ�س�سة الرتبوية اأو املهنية 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي  و�صيلة النقل امل�صتعملة

71.8 66.0 73.9 1956.4 497.9 1458.5 م�شيا على الأقدام

5.4 2.0 6.7 146.9 15.3 131.7 و�شيلة نقل خا�شة

20.6 26.5 18.4 562.7 199.5 363.2 نقل عمومي

1.6 4.9 0.3 43.0 36.9 6.1 نقل ريفي

0.5 0.3 0.6 13.4 2.3 11.0 و�شيلة اأخرى

0.1 0.3 0.1 4.1 2.1 2.0 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 2726.4 753.9 1972.6 املجموع

 8.املدة الزمنية امل�ستغرقة للو�سول اإىل املوؤ�س�سة الرتبوية اأو املهنية

الذين  الأفراد  ن�شبة  اأّن  املهنية  اأو  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  اإىل  للو�شول  امل�شتغرقة  الزمنية  املدة  ح�شب  الأفراد  توزع  يفيد 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املزاولني  الأفراد  جمموع  من   %   12.3 بـ  تقدر  دقيقة   119 اإىل   60 من  ي�شتغرقون 

5 و 29 �شنة، مع الإ�شارة اإىل اأّن هذه الن�شبة تبلغ 9.5% يف الو�شط البلدي مقابل 19.6 % يف الو�شط غري البلدي.

اجلدول 8 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الو�صط  وح�صب املدة الزمنية امل�صتغرقة للو�صول

 اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي املدة الزمنية

56.0 41.0 61.8 1527.3 309.1 1218.2 اأقل من 30 دقيقة

27.3 32.7 25.2 744.0 246.5 497.5 من 30 اإىل 59 دقيقة

12.3 19.6 9.5 335.1 148.1 187.0 من60 اإىل 119 دقيقة

3.9 5.8 3.2 107.5 43.4 64.0 120دقيقة اأو اأكرث
0.5 0.9 0.3 12.5 6.7 5.8 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 2726.4 753.9 1972.6 املجموع
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اجلامعي والقر�ض  9.املنحة 
تقّدر  جامعية  مبنحة  املنتفعني  ن�شبة  اأّن   2010 ل�شنة  الأ�شر  عي�ص  م�شتوى  حول  الوطني  امل�شح  نتائج  بينت 

اجلامعي،  للقر�ص  بالن�شبة  اأما  البلدي.  غري  الو�شط  يف   %  63.3 و  البلدي  الو�شط  يف   %  21.1 منهم   %  26.6 بـ 

البلدي. غري  الو�شط  يف   % و13.3  البلدي  الو�شط  يف   %  17.1 اإىل  يتوّزعون   %  16.6 املنتفعني  ن�شبة  فتبلغ 

اجلدول 9 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« املزاولون يف التعليم العايل ح�صب الو�صط وح�صب انتفاعهم

 مبنحة اأو بقر�ض جامعي 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي

26.6 63.3 21.1 82.1 25.5 56.6  يتمتع مبنحة

16.6 13.3 17.1 51.2 5.4 45.8  يتمتع بقر�ص

56.2 22.6 61.2 173.3 9.1 164.2 ل يتمتع

0.6 0.8 0.6 1.8 0.3 1.5 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 308.3 40.3 268.0 املجموع

كما توؤكد النتائج اأّن ن�شبة املنتفعني مبنحة جامعية تنخف�ص كلما ارتفع م�شتوى الإنفاق ال�شنوي للفرد، يف حني اأن 

ن�شبة املنتفعني بالقر�ص اجلامعي ترتفع ن�شبيا كلما ارتفع م�شتوى اإنفاق الفرد.

اجلدول 10 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« املزاولون يف التعليم العايل ح�صب خمي�صيات الإنفاق 

وح�صب انتفاعهم مبنحة اأو بقر�ض جامعي )%( 

املجموع اخلمي�ص  اخلام�ص اخلمي�ص الرابع اخلمي�ص الثالث اخلمي�ص الثاين اخلمي�ص الأول

26.6 12.2 25.5 33.8 43.2 61.2  يتمتع مبنحة

16.6 15.7 22.0 14.1 17.0 8.3  يتمتع بقر�ص

56.2 71.5 52.5 52.1 36.3 30.5 ل يتمتع

0.6 0.5 - - 3.6 - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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التغطية ال�سحية  .II
الجتماعية ال�سناديق  يف  النخراط    .1

ت�شري املعطيات اإىل اأن ن�شبة املنخرطني يف ال�شناديق الجتماعية ت�شل اإىل 36.4 %. ويتوزع هوؤلء املنخرطون اإىل 

931.4 األف منخرط يف ال�شندوق الوطني للتقاعد و احليطة الجتماعية و 1894.4 األف منخرط يف ال�شندوق الوطني 

لل�شمان الجتماعي. وبذلك تكون ن�شبة املنخرطني يف ال�شندوقني علي التوايل 12.0 % و 24.4 %.

اجلدول 11 : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �صنة فما فوق « ح�صب الو�صط وح�صب النخراط 

يف ال�صناديق الجتماعية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي ال�صناديق الجتماعية

12.0 4.0 15.7 931.4 97.7 833.7 ال�شندوق الوطني للتقاعد و احليطة الجتماعية

24.4 16.6 28.0 1894.4 406.4 1488.0 ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي

63.5 79.2 56.2 4927.4 1941.2 2986.2 غري املنخرطني

0.1 0.2 0.1 7.9 4.8 3.1 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 7761.0 2450.1 5310.9 املجموع

املر�ض على  للتاأمني  الوطني  ال�سندوق  يف  بها  امل�سجل  التكفل  2.�سيغة 
األفا   2741.0 لال�شتعمال  �شالح  دفرت  لهم  الذين  املر�ص  على  للتاأمني  الوطني  بال�شندوق  امل�شجلني  عدد  يناهز 

باملنظومة  األفا  و437.7  العمومية  العالجية  باملنظومة  م�شجلني  األفا   1855.9 اإىل  التكفل  �شيغة  ح�شب  موزعني 

العالجية اخلا�شة و 445.0 األفا بنظام ا�شرتجاع امل�شاريف وهو ما ميثل على التوايل 67.7 %، 16.0 % و 16.2 %.

اجلدول 12 : توّزع الأفراد الذين لهم دفرت عالج �صالح لال�صتعمال من قبل ال�صندوق الوطني للتاأمني على 

املر�ض ح�صب الو�صط وح�صب �صيغة التكفل امل�صجل بها

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي �صيغة التكفل امل�صجل بها

67.7 85.5 64.1 1855.9 404.9 1451.0 املنظومة العالجية العمومية

16.0 8.1 17.6 437.7 38.4 399.3 املنظومة العالجية اخلا�شة

16.2 6.0 18.3 445.0 28.6 416.4 نظام ا�شرتجاع م�شاريف

0.1 0.4 - 2.5 1.9 0.5 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 2741.0 473.7 2267.3 املجموع

املنخف�سة  بالتعريفة  اأو  جمانية  عالج  ببطاقة  النتفاع    .3
األف   236.2 حوايل  اأن  املنخف�شة  بالتعريفة  اأو  املجانية  العالج  ببطاقات  انتفاعهم  ح�شب  الأفراد  توزع  يبنّي 

املنخف�شة. بالتعريفة  عالج  ببطاقة  ينتفعون  اآخرين  األف    577.1 و  جمانية  عالج  ببطاقة  ينتفعون  �شخ�ص 
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اجلدول 13 : توّزع الأ�صر ح�صب الو�صط وح�صب متتعهم ببطاقة عالج جمانية اأو بالتعريفة املنخف�صة )%(

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي بطاقة عالج 

3.0 4.4 2.4 236.2 107.0 129.2 �شنف جماين

7.4 11.5 5.6 577.1 281.4 295.7 �شنف بالتعريفة املنخف�شة

1.2 1.5 1.1 96.8 37.2 59.6 بطاقة معاق

0.6 0.5 0.7 48.8 12.0 36.8 بطاقة منا�شل اأو بطاقة اأخرى

86.8 81.7 89.1 6732.9 2002.2 4730.7 لي�ص له بطاقة

0.9 0.4 1.1 69.3 10.5 58.8 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 7761.0 2450.1 5310.9 املجموع

ينتفعون   18 الذين دون �شن  باأي تغطية �شحية و كذلك  املنتفعني  األفا من بني غري   4850.5 اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

بتغطية �شحية مع فرد من اأفراد العائلة وهو ما ميثل 67.9 %.

اجلدول 14 :  توّزع الأفراد غري املنتفعني باأي تغطية �صحية و كذلك الذين »دون �صن 18« ح�سب 

الو�صط وح�صب انتفاعهم بتغطية �صحية مع اأحد اأفراد الأ�صرة

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي التغطية �صحية مع اأحد اأفراد الأ�صرة

67.9 60.0 72.4 4850.5 1566.3 3284.2 ينتفع

29.6 36.6 25.6 2118.1 955.3 1162.8 ل ينتفع

2.5 3.4 2.0 178.6 87.5 91.0 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 7147.2 2609.2 4538.0 املجموع

كماي�شتخل�ص من درا�شة متتع  الأفراد مبختلف اأنواع التغطية ال�شحية اأن 8531.8 األفا من جمموع ال�شكان يتمتعون ب�شكل من 

اأ�شكال التغطية ال�شحية  وهو ما يقدر ب 78.3 %، يف حني اأن عدد املحرومني منها يناهز2370.1  األفا اأي حوايل 21.7%. وجتدر 

املالحظة اإىل اأن 29.8 % من القاطنني يف الو�شط غري البلدي ل يتمتعون باأي تغطية �شحية مقابل 17.9 % يف الو�شط البلدي. 

الر�سم 15 : توزع الأفراد ح�صب الو�صط وح�صب متتعهم باأي �صكل من اأ�صكال التغطية ال�صحية

له تغطية صحية ليس له تغطية صحية

21.7 % 

78.3 % 



ال�سحة و العالج
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III. ال�سحة والعالج
املزمنة 1.الأمرا�ض 

 % اأفرزت النتائج اأّن ن�شبة امل�شابني باأمرا�ص مزمنة تقّدر بـ 14.2 %منهم  10.3% يعانون من مر�ص مزمن، و 3.9 

يعانون من مر�شني مزمنني.

اجلدول 16  : توّزع الأفراد ح�صب الو�صط وح�صب اإ�صابتهم باأمرا�ض مزمنة

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي

10.3 9.6 10.6 1124.1 341.9 782.3 يعاين من مر�ص مزمن

3.9 2.3 4.6 423.3 83.0 340.3 يعاين من مر�شني مزمنني

85.8 88.0 84.7 9350.1 3118.8 6231.3 ل يعاين

- - 0.1 4.3 - 4.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 10901.9 3543.7 7358.1 املجموع

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأمرا�ص املزمنة الأكرث انت�شارا هي ارتفاع �شغط الدم اإذ ت�شل ن�شبة امل�شابني به اإىل 28.1 %

  وال�شكري حيث تناهز ن�شبة امل�شابني به 22.7 %.

اجلدول 17 : توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض مزمن ح�صب الو�صط وح�صب نوع املر�ض املزمن

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي نوع املر�ض املزمن

28.1 27.0 28.5 435.2 114.9 320.3 ارتفاع �شغط الدم

22.7 14.7 25.7 350.6 62.3 288.3 ال�شكري

49.2 58.3 45.7 760.9 247.7 513.2 مر�ص اآخر

- - 0.1 0.7 - 0.7 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1547.4 424.9 1122.5 املجموع

يفيد توّزع الأفراد الذين يعانون من مر�ص مزمن اأن 13.8 % منهم ينتفعون بتكفل ال�شندوق الوطني للتاأمني على 

املر�ص. وتبلغ ن�شبة الذين لي�شوا على علم بنظام التكفل مب�شاريف املر�ص املزمن 15.0 %.

اجلدول 18 : توزع الأفراد الذين يعانون من مر�ض مزمن ح�صب الو�صط وح�صب تكفل ال�صندوق

 الوطني للتاأمني على املر�ض

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي تكفل ال�صندوق الوطني للتاأمني على املر�ض

13.8 4.6 17.2 213.1 19.8 193.3 ينتفع

70.8 72.7 70.1 1095.3 308.9 786.4 ل ينتفع

15.0 22.1 12.2 231.4 94.1 137.3 لي�ص على علم بهذا النظام

0.4 0.5 0.4 6.9 2.2 4.7 مت رف�ص املطلب

- - 0.1 0.7 - 0.7 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1547.4 424.9 1122.5 املجموع
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املعاينة �سهر  خالل  وقائية  مبراقبة  القيام  اأو  بجرح  اأو  مبر�ض  الإ�سابة    .2
الذين  الأفراد  عدد  اأّن   2010 ل�شنة  الأ�شر  عي�ص  م�شتوى  حول  الوطني  امل�شح  نتائج  بينت 

اأ�شيبوا  الذين  اأو  والإعاقة  املزمنة  الأمرا�ص  با�شتثناء  املعاينة  �شهر  خالل  �شحتهم  توعكت 

الأفراد. جمموع  من   %  11.3 بن�شبة  اأي  األفا   1236.7 بـ  يقّدر  وقائية  مبراقبة  قاموا  اأو  بجروح 

 اجلدول 19  : توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب الو�صط

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي

10.0 8.0 11.0 1093.5 282.4 811.1 مر�ص

0.6 0.6 0.6 69.2 22.9 46.3 جرح اأو اإ�شابة

0.7 0.5 0.8 74.0 16.1 57.9 مراقبة وقائية

88.6 90.9 87.5 9662.5 3222.3 6440.2 ل �شيء

- - - 2.6 - 2.6 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 10901.9 3543.7 7358.1 املجموع

الطبي بالفح�ض  للقيام  اإليها  املتوجه  اجلهة    .3
%، يف حني اأّن ن�شبة الأفراد الذين توجهوا اإىل  ت�شري املعطيات اإىل اأّن ن�شبة الأفراد الذين توجهوا اإىل طبيب تبلغ 72.4 

.% %. اأما الذين مل يفح�شوا فتقدر ن�شبتهم بـ 14.6  �شيديل تناهز 11.8 

اجلدول 20 : توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب الو�صط وح�صب اجلهة املتوجه 

اإليها للفح�ض

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي اجلهة املتجه اإليها

45.2 51.8 42.9 558.7 166.4 392.3 طبيب عام

3.5 3.6 3.5 43.2 11.6 31.6 طبيب اأ�شنان

23.7 19.1 25.3 292.8 61.5 231.2 طبيب خمت�ص

0.7 0.3 0.9 8.7 0.8 7.9 ممر�ص

11.8 9.0 12.8 146.1 29.0 117.1 �شيديل

0.5 0.4 0.5 5.7 1.4 4.3 جهة اأخرى

14.6 15.8 14.2 181.0 50.7 130.3 مل يفح�ص

34.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1236.7 321.4 915.3 املجموع
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الطبي بالفح�ض  القيام  عدم  اأ�سباب    .4
يف حني  تفيد النتائج اأّن ال�شبب الأول لعدم قيام الأفراد بالفح�ص الطبي هو اأن املر�ص خفيف و تقدر ن�شبتهم  بـ %70.0. 

. % ميثل �شبب قلة املوارد املالية 19.3 

 اجلدول 21  : توزع الأفراد امل�صابون مبر�ض اأو بجرح ح�صب الو�صط وح�صب اأ�صباب عدم القيام بالفح�ض الطبي

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي اأ�صباب عدم القيام بالفح�ض الطبي

70.0 54.5 76.1 126.8 27.6 99.1 مر�ص خفيف

19.3 31.0 14.7 34.9 15.7 19.2 قلة املوارد املالية

2.1 - 3.0 3.8 - 3.8 عدم وجود وقت فراغ

1.1 3.9 - 2.0 2.0 - ل يوجد عون �شحة باملنطقة

7.5 10.5 6.3 13.5 5.4 8.2 �شبب اآخر

100.0 100.0 100.0 181.0 50.7 130.3 املجموع

كيفية اختيار املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية ملعاجلة املر�ض اأو اجلرح اأو القيام مبراقبة وقائية   .5
وقائية  مبراقبة  قاموا  الذين  اأو  بجرح  اأو  مبر�ص  اأ�شيبوا  الذين  الأفراد  من   %  84.8 اأّن  اإىل  النتائج  ت�شري 

الو�شطني  يف  متقاربة  ن�شبة  وهي  الطبي  بالفح�ص  للقيام  للمنزل  الأقرب  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  يختارون 

.%  15.0 تناهز  اآخر  اإختيار  على  يعتمدون  الذين  الأفراد  ن�شبة  اأن  حني  يف  البلدي،  وغري  البلدي 

 اجلدول 22 : توزع الأفراد ح�صب الو�صط وح�صب كيفية اإختيار اختيار املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية

84.8 86.2 84.2 878.3 231.8 646.5 اأقرب موؤ�ش�شة للمنزل

15.0 13.4 15.6 155.6 36.0 119.6 لي�شت اأقرب موؤ�ش�شة للمنزل

0.2 0.4 0.2 2.4 1.1 1.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1036.2 268.9 767.4 املجموع

بالأ�شا�ص  يعتمدون  لهم  الأقرب  املوؤ�ش�شة  يختاروا  مل  الذين  بني  من   %  42.3 اأّن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

املوؤ�ش�شة  اإىل  يتوجهوا   %  27.0 اأن  حني  يف  املنا�شبة.  املوؤ�ش�شة  لتحديد  اخلدمات  نوعية  على 

انقطاع. بدون  تعمل  التي  للموؤ�ش�شة  يتجهون   %  11.5 و  خا�شة  معرفة  اأ�شا�ص  على  ال�شت�شفائية 

اجلدول 23 : توزع الأفراد ح�صب الو�صط وح�صب اأ�صباب اختيار املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي اأ�صباب اإختيار املوؤ�ص�صة

11.5 15.0 10.4 17.9 5.4 12.5 تعمل بدون انقطاع

27.0 18.8 29.4 42.0 6.8 35.2 معرفة خا�شة

42.3 43.6 41.9 65.8 15.7 50.1 نوعية اخلدمات

18.7 21.2 18.0 29.1 7.6 21.5 �شبب اآخر

0.5 1.3 0.3 0.8 0.5 0.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 155.6 36.0 119.6 املجموع





املالحق





الرتبية و التعليم

ملحق عدد1





التعليم و التغطية ال�صحية و العالج
30

 اجلدول 24  :توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 5 �صنوات فما فوق « الذين مل يدر�صوا قط ح�صب املزاولةيف موؤ�ص�صة 

تربوية اأومهنية وح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى  )%(

املجموع غري م�صرح به مل يدر�ض قط يزاول زاول اجلهة اجلغرافية الكربى

100.0 - 12.4 26.7 60.9 اإقليم تون�ص

100.0 - 19.9 26.8 53.2 ال�شمال ال�شرقي

100.0 - 29.7 23.1 47.2 ال�شمال الغربي

100.0 - 16.6 26.9 56.5 الو�شط ال�شرقي

100.0 0.1 28.6 26.5 44.8 الو�شط الغربي

100.0 0.1 17.6 28.1 54.2 اجلنوب ال�شرقي

100.0 0.2 20.5 28.9 50.4 اجلنوب الغربي

100.0 - 19.4 26.6 54.0 املجموع

اجلدول 25  : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 5 �صنوات فما فوق « ح�صب اأ�صباب عدم املزاولة يف موؤ�ص�صة تربوية اأو 

مهنية و ح�سب الفئة العمرية ) %(

املجموع �صبب اآخر

 ل يرى فائدة

 يف موا�صلة

الدرا�صة

غالء 

م�صتلزمات 

الدرا�صة

اأ�صباب 

�صحية

يجب عليه 

البقاء يف 

املنزل

املدر�صة 

بعيدة
�صغري ال�صن الفئة العمرية

100.0 0.8 0.7 1.8 3.1 1.1 1.4 91.1 5-9 سنة
100.0 7.3 19.4 26.8 26.9 8.5 10.9 10-14 سنة -
100.0 17.8 9.2 21.4 20.0 - 31.5 15-19 سنة -
100.0 12.6 15.7 17.4 17.1 13.4 23.9 20-29 سنة -
100.0 7.9 15.4 17.5 6.9 26.4 25.6 30-39 سنة -
100.0 6.9 17.5 13.7 3.3 28.1 30.2 40-49 سنة -
100.0 6.4 17.6 11.8 1.0 33.2 29.5 50-59 سنة -
100.0 7.9 21.6 10.4 1.0 32.2 27.0 60-69 سنة -
100.0 8.7 24.5 9.4 - 27.4 29.5 70 سنة فما فوق -
100.0 7.7 19.5 11.5 2.6 27.6 27.5 3.4 املجموع

اجلدول 26  :توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب امل�صتوى التعليمي وح�صب اأ�صباب

 مغادرة املوؤ�س�سة الرتبوية ) %(

املجموع عايل ثانوي اأ�سا�سي دون م�صتوى اأ�صباب املغادرة

14.3 89.9 انتهاء الدرا�شة - - -

15.9 2.5 26.7 15.3 9.6 يحبذ العمل

16.2 0.6 18.3 19.6 الرفت -

2.7 0.1 2.6 3.4 20.0 املدر�شة بعيدة

9.6 1.4 6.3 12.9 26.4 غالء م�شتلزمات الدرا�شة

32.5 2.8 34.7 39.3 24.1 ل يرى فائدة يف موا�شلة الدرا�شة

7.6 2.4 9.9 8.0 12.6 �شبب اآخر

1.3 0.2 1.5 1.5 7.2 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 27 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« املغادرون للموؤ�ص�صة الرتبوية ح�صب النوع 

وح�سب الفئة العمرية )%(

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع اأنثى ذكر املجموع اأنثى ذكر الفئة العمرية

100.0 31.8 68.2 0.1 0.1 0.1 5-9 سنة
100.0 48.4 51.6 2.3 2.4 2.2 10-14 سنة
100.0 40.0 60.0 18.0 15.3 20.4 15-19 سنة
100.0 48.6 51.4 79.6 82.3 77.3 20-29 سنة
100.0 47.0 53.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 اجلدول 28 : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الوجهة بعد مغادرة املوؤ�ص�صة الرتبوية وح�صب

 اجلهة اجلغرافية الكربى )%(

املجموع غري م�صرح به حالة اأخرى بقي يف املنزل تدرب على حرفة تكوين مهني وقع تعيينه بحث عن عمل

 اجلهة اجلغرافية 

الكربى

100.0 0.1 2.7 24.4 2.9 13.3 5.1 51.5 اإقليم تون�ص

100.0 - 0.3 32.1 2.3 3.2 7.2 52.5 ال�شمال ال�شرقي

100.0 0.7 2.0 46.8 3.8 6.3 1.0 39.5 ال�شمال الغربي

100.0 3.0 0.9 36.1 4.1 6.0 3.9 46.0 الو�شط ال�شرقي

100.0 1.4 3.0 57.7 4.3 3.4 1.1 29.0 الو�شط الغربي

100.0 - 3.2 43.5 4.9 4.9 0.3 43.1 اجلنوب ال�شرقي

100.0 1.4 9.5 34.1 5.2 10.2 - 39.4 اجلنوب الغربي

100.0 1.1 2.7 38.0 3.8 7.0 3.3 44.1 املجموع

 اجلدول 29  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب الوجهة بعد مغادرة 

املوؤ�ص�صة الرتبوية وح�صب امل�صتوى التعليمي )%(

املجموع
غري م�صرح 

به
حالة اأخرى

بقي يف 

املنزل

تدرب على 

حرفة
تكوين مهني وقع تعيينه

بحث عن 

عمل
امل�صتوى التعليمي

100.0 7.2 6.2 47.7 2.3 5.9 - 30.8 دون م�شتوى

100.0 1.2 2.7 47.9 5.1 5.7 1.2 36.2 ابتدائي واأ�شا�شي مرحلة اأوىل

100.0 1.2 2.7 30.1 2.8 14.2 2.2 46.8 ثانوي واأ�شا�شي مرحلة ثانية

100.0 0.2 2.7 13.0 0.4 0.7 13.0 70.0 عايل

100.0 - - 6.1 - 11.3 5.0 77.5 غري م�شرح به

100.0 1.1 2.7 38.0 3.8 7.0 3.3 44.1 املجموع
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اجلدول 30  :  توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب مدة البحث

 عن عمل بعد مغادرة املوؤ�ص�صة الرتبوية )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض مدة البحث عن عمل

24.5 20.9 28.3 23.5 26.4 13.2 27.3 24.2 اأقل من 6 اأ�شهر

17.5 14.7 18.9 16.4 17.4 20.2 18.3 16.4 من 6 اأ�شهر اإىل 11 �سهر

30.6 21.8 25.8 22.7 30.0 31.5 31.9 37.1 من 12 اأ�شهر اإىل 23 �سهر

13.1 18.1 10.7 15.8 13.9 15.8 13.9 9.9 من 24 اأ�شهر اإىل 35 �سهر

13.1 21.9 16.3 18.6 9.4 18.5 8.5 12.4 36 �شهر اأواأكرث
1.2 2.6 - 3.1 2.9 0.7 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 31  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب مدة البحث عن عمل بعد 

مغادرة املوؤ�ص�صة الرتبوية وح�صب امل�صتوى التعليمي )%(

املجموع
غري م�صرح 

به

36�صهر 
اأواأكرث

من 24 اأ�صهر 

اإىل 35 �صهر

من 12 اأ�صهر 

اإىل 23 �صهر

من 6 اأ�صهر 

اإىل 11 �صهر

اأقل من 6 

اأ�صهر
امل�صتوى التعليمي

100.0 - - 37.8 31.1 31.1 - دون م�شتوى

100.0 1.4 13.5 13.3 27.1 16.6 28.0 ابتدائي واأ�شا�شي مرحلة اأوىل

100.0 1.6 10.7 11.9 35.7 16.2 24.0 ثانوي واأ�شا�شي مرحلة ثانية

100.0 0.5 14.5 13.2 32.8 20.5 18.4 عايل

100.0 - 27.3 27.0 18.1 13.0 14.6 غري م�شرح به

100.0 1.2 13.1 13.1 30.6 17.5 24.5 املجموع

 اجلدول 32  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب �صنف املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية و ح�صب

 املرحلة التي يزاولون بها )%(

املجموع موؤ�ص�صة مهنية خا�صة
موؤ�س�سة مهنية 

عمومية

موؤ�س�سة تربوية اأو 

جامعية خا�صة

موؤ�س�سة تربوية اأو 

جامعية عمومية
املرحلة

100.0 - - 54.2 45.8 مرحلة ما قبل الدرا�شة

100.0 - - 2.9 97.1 مرحلة تعليمية

100.0 23.0 77.0 - - مرحلة تكوينية

100.0 0.9 3.0 5.9 90.0 املجموع

اجلدول 33  :  توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب خمي�صيات الإنفاق وح�صب �صنف 

املوؤ�س�سة الرتبوية اأو املهنية )%(

املجموع اخلمي�ص  اخلام�ص اخلمي�ص الرابع اخلمي�ص الثالث اخلمي�ص الثاين اخلمي�ص الأول �صنف املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية 

89.7 83.3 87.3 88.9 93.1 95.1 موؤ�ش�شة تربوية اأو جامعية عمومية

6.0 11.4 8.3 5.5 3.3 2.2 موؤ�ش�شة تربوية اأو جامعية خا�شة

3.3 4.1 3.0 4.5 2.8 2.2 موؤ�ش�شة مهنية عمومية

0.8 1.2 1.3 1.1 0.5 0.2 موؤ�ش�شة مهنية خا�شة

0.1 - 0.1 - 0.2 0.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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اجلدول 34  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة 

الرتبوية اأو املهنية عن مقر الإقامة )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض امل�سافة

61.7 69.6 65.9 61.1 60.6 59.0 57.3 63.0 اأقل من 2 كم

17.7 19.4 19.0 16.0 19.1 19.2 16.8 16.1 ما بني 2 و 4 كم

20.5 10.6 14.5 22.4 20.2 21.6 25.9 20.9 اأكرث من 4 كم

0.2 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 اجلدول 35  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية عن مقر الإقامة و 

ح�صب املرحلة التي يزاولون بها )%(

املجموع غري م�صرح به اأكرث من 4 كم ما بني 2 و 4 كم اأقل من 2 كم املرحلة

100.0 - 3.9 12.0 84.1 مرحلة ما قبل الدرا�شة

100.0 - 20.4 18.0 61.6 مرحلة تعليمية

100.0 - 49.6 20.4 30.0 مرحلة تكوينية

100.0 0.2 20.5 17.7 61.7 املجموع

اجلدول 36  :  توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة«  ح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية عن مقر الإقامة 

وح�صب امل�صتوى التعليمي )%(

املجموع غري م�صرح به اأكرث من 4 كم ما بني 2 و 4 كم اأقل من 2 كم املرحلة التعليمية

100.0 - 3.9 12.0 84.1 ما قبل الدرا�شة

100.0 0.1 10.2 17.2 72.6 اأ�شا�شي

100.0 - 24.4 20.1 55.5 ثانوي

100.0 - 65.3 18.4 16.4 عايل

100.0 - 19.3 17.6 63.1 املجموع
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اجلدول 37  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية 

عن مقر  الإقامة وح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة )%(

املجموع اأكرث من 4 كم ما بني 2 و 4 كم اأقل من 2 كم و�صيلة النقل امل�صتعملة 

71.8 11.5 61.3 94.9 م�شيا على الأقدام

5.4 7.5 9.5 3.5 و�شيلة نقل خا�شة

20.6 73.4 27.5 1.2 نقل عمومي

1.6 5.7 1.3 0.3 نقل ريفي

0.5 1.8 0.4 0.1 و�شيلة اأخرى

0.1 - - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 اجلدول 38  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض و�صيلة النقل امل�صتعملة 

71.8 79.7 77.5 77.5 66.4 78.9 68.2 68.6 م�شيا على الأقدام

5.4 1.8 3.2 2.3 9.3 1.2 4.2 7.5 و�شيلة نقل خا�شة

20.6 17.2 18.5 14.5 22.2 15.7 26.6 22.8 نقل عمومي

1.6 0.6 0.2 5.1 1.0 3.5 0.8 0.7 نقل ريفي

0.5 0.3 0.4 0.2 1.0 0.4 0.1 0.5 و�شيلة اأخرى

0.1 0.3 0.2 0.5 0.1 0.3 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 39  :  توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة«  ح�صب خمي�صيات الإنفاق وح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة )%(

املجموع اخلمي�ص  اخلام�ص اخلمي�ص الرابع اخلمي�ص الثالث اخلمي�ص الثاين اخلمي�ص الأول و�صيلة النقل امل�صتعملة 

71.8 55.3 71.1 73.3 76.2 81.1 م�شيا على الأقدام

5.4 18.1 5.1 2.2 1.7 0.9 و�شيلة نقل خا�شة

20.6 25.8 22.7 22.6 18.8 14.3 نقل عمومي

1.6 0.2 0.2 1.4 2.7 3.1 نقل ريفي

0.5 0.5 0.8 0.5 0.3 0.3 و�شيلة اأخرى

0.1 - 0.1 - 0.3 0.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 40  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة وح�صب املدة الزمنية امل�صتغرقة 

للو�صول اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية )%(

املجموع غري م�صرح به و�صيلة اأخرى نقل ريفي نقل عمومي
و�صيلة نقل 

خا�صة

م�صيا على 

الأقدام
املدة الزمنية

100.0 - 0.1 1.0 6.6 5.7 86.5 اأقل من 30 دقيقة

100.0 - 0.9 2.2 30.4 5.7 60.8 من 30 اإىل 59 دقيقة

100.0 - 0.7 2.6 50.7 3.0 42.9 من 60 اإىل 119 دقيقة

100.0 - 2.2 1.3 57.7 6.4 32.3 120دقيقة اأو اأكرث  
100.0 0.1 0.5 1.6 20.6 5.4 71.8 املجموع
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 اجلدول 41  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب املدة الزمنية 

امل�صتغرقة للو�صول اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض املدة الزمنية

56.0 58.1 49.8 49.1 54.6 50.5 59.7 63.5 اأقل من 30 دقيقة

27.3 34.8 27.9 31.9 28.5 25.6 28.9 21.2 من 30 اإىل 59 دقيقة

12.3 6.1 19.5 13.0 12.8 17.5 10.0 9.2 من 60 اإىل 119 دقيقة

3.9 0.3 2.6 4.1 4.0 5.1 1.5 6.1 120دقيقة اأو اأكرث  
0.5 0.8 0.2 1.9 0.1 1.2 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 42  :  توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة«  ح�صب املدة الزمنية امل�صتغرقة للو�صول اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية 

وح�صب املرحلة التي يزاولون بها )%(

املجموع غري م�صرح به 120دقيقة اأو اأكرث  من 60 اإىل 119 دقيقة من 30 اإىل 59 دقيقة اأقل من 30 دقيقة املرحلة

100.0 - 0.4 3.5 10.1 85.9 مرحلة ما قبل الدرا�شة

100.0 0.3 3.8 12.2 28.5 55.2 مرحلة تعليمية

100.0 - 12.4 29.1 28.4 30.2 مرحلة تكوينية

100.0 0.5 3.9 12.3 27.3 56.0 املجموع

اجلدول 43  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة«  ح�صب املدة الزمنية امل�صتغرقة للو�صول اإىل املوؤ�ص�صة الرتبوية اأو املهنية 

وح�صب امل�صتوى التعليمي )%(

املجموع غري م�صرح به 120دقيقة اأو اأكرث  من 60 اإىل 119 دقيقة من 30 اإىل 59 دقيقة اأقل من 30 دقيقة املرحلة التعليمية

100.0 - 0.4 3.5 10.1 85.9 ما قبل الدرا�شة

100.0 0.2 2.3 9.0 24.6 63.9 اأ�شا�شي

100.0 0.5 1.3 14.0 36.0 48.2 ثانوي

100.0 0.6 16.3 25.4 34.5 23.2 عايل

100.0 0.3 3.6 11.6 27.3 57.2 املجموع

اجلدول 44  : توّزع الأفراد »بني 5 و 29 �صنة« املزاولون يف التعليم العايل ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب 

انتفاعهم مبنحة اأو بقر�ض جامعي )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض

26.6 47.4 23.2 57.6 20.4 37.8 18.7 23.2 يتمتع مبنحة

16.6 21.6 9.8 27.5 19.3 31.7 11.8 11.2 يتمتع بقر�ص

56.2 26.5 67.0 13.2 59.5 30.5 69.5 65.6 ل يتمتع

0.6 4.5 - 1.7 0.7 - - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 45  :  توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �صنة فما فوق « ح�صب النخراط يف ال�صناديق الجتماعية وح�صب 

اجلهة اجلغرافية الكربى )%(

ن�صبة املنخرطني غري م�صرح به غري املنخرطني
ال�صندوق الوطني لل�صمان 

الجتماعي

ال�صندوق الوطني للتقاعد 

و احليطة الجتماعية
اجلهة اجلغرافية الكربى

47.1 - 52.9 30.1 17.0 اإقليم تون�ص

38.6 - 61.4 29.0 9.6 ال�شمال ال�شرقي

25.8 0.2 74.0 14.9 10.9 ال�شمال الغربي

41.7 0.2 58.2 29.8 11.9 الو�شط ال�شرقي

18.3 0.1 81.6 10.4 7.9 الو�شط الغربي

29.6 0.1 70.4 20.2 9.4 اجلنوب ال�شرقي

32.1 0.4 67.5 21.1 11.0 اجلنوب الغربي

36.4 0.1 63.5 24.4 12.0 املجموع

اجلدول 46  :  توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �صنة فما فوق « ح�صب النوع وح�صب النخراط يف ال�صناديق 

الجتماعية 

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع اأنثى ذكر املجموع اأنثى ذكر  ال�صناديق الجتماعية

12.0 7.7 16.6 931.4 312.8 618.6 ال�شندوق الوطني للتقاعد و احليطة الجتماعية

24.4 14.3 35.4 1894.4 576.0 1318.4 ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي

63.5 77.9 47.8 4927.4 3148.6 1778.2 غري املنخرطني

0.1 0.1 0.1 7.9 3.0 4.9 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 7761.0 4040.4 3720.1 املجموع

اجلدول 47  :  توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �سنة فما فوق «  ح�صب النخراط يف ال�صناديق الجتماعية

وح�صب امل�صتوى التعليمي)%(

ن�صبة املنخرطني غري م�صرح به غري املنخرطني
ال�صندوق الوطني 

لل�صمان الجتماعي

ال�صندوق الوطني 

للتقاعد و احليطة 

الجتماعية

امل�صتوى التعليمي

21.9 0.1 78.1 16.9 5.0 دون م�شتوى

29.8 0.1 70.1 24.3 5.6 اإبتدائي واأ�شا�شي مرحلة اأوىل

45.3 0.1 54.6 28.0 17.3 ثانوي واأ�شا�شي مرحلة ثانية

64.6 0.3 35.1 32.3 32.3 عايل

36.4 0.1 63.5 24.4 12.0 املجموع

اجلدول 48  : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �سنة فما فوق «  ح�صب خمي�صيات الإنفاق وح�صب النخراط يف 

ال�صناديق الجتماعية )%(

املجموع اخلمي�ص  اخلام�ص اخلمي�ص الرابع اخلمي�ص الثالث اخلمي�ص الثاين اخلمي�ص الأول ال�صناديق الجتماعية

12.0 24.9 13.8 9.0 6.0 2.4 ال�شندوق الوطني للتقاعد و احليطة الجتماعية

24.4 32.4 29.5 24.5 18.8 13.4 ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي

63.5 42.5 56.7 66.5 75.2 83.9 غري املنخرطني

0.1 0.2 - - - 0.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 49  :  توّزع الأفراد الذين لهم دفرت عالج �صالح لال�صتعمال من قبل ال�صندوق الوطني للتاأمني على املر�ض 

ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب �صيغة التكفل امل�صجل بها )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض �صيغة التكفل بها

67.7 84.7 60.4 82.3 67.4 72.1 68.5 63.2 املنظومة العالجية العمومية

16.0 6.7 15.7 8.9 21.9 13.6 20.4 12.1 املنظومة العالجية اخلا�شة

16.2 8.6 24.0 7.7 10.7 14.0 11.1 24.6 نظام ا�شرتجاع م�شاريف

0.1 - - 1.2 - 0.4 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 50  : توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �صنة فما فوق « ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب متتعهم 

ببطاقات العالج )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض بطاقة عالج

3.0 5.4 2.9 4.2 2.0 6.0 2.6 1.9 �شنف جماين

7.4 5.2 6.1 11.5 8.6 12.3 7.9 3.0 �شنف بالتعريفة املنخف�شة

1.2 1.2 1.0 1.3 1.6 1.1 1.1 1.1 بطاقة معاق

0.6 0.4 1.7 1.0 0.5 0.8 0.3 0.4 بطاقة منا�شل اأو بطاقة اأخرى

86.8 87.8 88.3 81.8 83.8 79.7 88.1 93.6 لي�ص له بطاقة عالج

0.9 - - 0.2 3.6 0.2 39.4 غري م�شرح به -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 51  :  توّزع الأفراد من الفئة العمرية » 18 �صنة فما فوق « ح�صب ع�صريات النفاق وح�صب متتعهم ببطاقات 

العالج )%(

املجموع
العي�صري 

العا�صر

العي�صري 

التا�سع

العي�صري 

الثامن

العي�صري 

ال�سابع

العي�صري 

ال�صاد�ض

العي�صري 

اخلام�ض

العي�صري 

الرابع

العي�صري 

الثالث

العي�صري 

الثاين

العي�صري 

الأول
بطاقة عالج

3.0 0.7 0.9 1.9 2.3 3.3 2.7 3.7 4.4 5.8 6.4 �شنف جماين

7.4 3.6 3.6 5.5 6.2 5.5 7.9 8.4 10.7 11.6 14.7 �شنف بالتعريفة املنخف�شة

1.2 0.3 0.8 0.8 1.1 1.2 1.1 1.4 1.6 2.5 2.1 بطاقة معاق

0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 1.2 0.8 0.5 بطاقة منا�شل اأو بطاقة اأخرى

86.8 94.1 92.5 89.9 88.8 88.4 86.3 85.5 81.7 79.3 75.8 لي�ص له بطاقة عالج

0.9 0.6 1.4 1.3 0.9 1.3 1.7 0.6 0.4 - 0.4 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 52  :  توّزع الأفراد الذين لي�ض لهم اأي تغطية �صحية و كذلك الذين دون �صن 18 ح�سب

 اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب انتفاعهم بتغطية �صحية مع اأحد اأفراد الأ�صرة)%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي

اإقليم 

تون�ض

67.9 70.8 61.9 58.1 76.8 62.8 71.4 68.2 ينتفع

29.6 24.7 35.8 38.1 22.9 30.4 26.3 30.5 ل ينتفع

2.5 4.4 2.3 3.8 0.2 6.7 2.3 1.3 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 اجلدول 53  :  توزع الأفراد ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب انتفاعهم باأي �صكل من اأ�صكال 

التغطية ال�سحية )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي

اإقليم 

تون�ض

78.3 79.4 71.9 67.7 83.7 74.8 81.2 80.8 له تغطية �شحية

21.7 20.6 28.1 32.3 16.3 25.2 18.8 19.2 لي�ص له اأي تغطية �شحية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 54  :  توزع الأفراد ح�صب خمي�صيات الإنفاق وح�صب انتفاعهم باأي �صكل من اأ�صكال

 التغطية ال�سحية)%(

املجموع اخلمي�ص  اخلام�ص اخلمي�ص الرابع اخلمي�ص الثالث اخلمي�ص الثاين اخلمي�ص الأول

78.3 87.5 82.0 76.3 75.0 69.8 له تغطية �شحية

21.7 12.5 18.0 23.7 25.0 30.2 لي�ص له اأي تغطية �شحية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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اجلدول 55  :  توزع الأفراد ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب اإ�صابتهم باأمرا�ض مزمنة)%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض

10.3 9.0 9.6 8.3 11.4 9.3 10.0 11.6 يعاين من مر�ص مزمن

3.9 2.4 3.5 2.5 5.2 2.2 3.4 4.9 يعاين من مر�شني مزمنني

85.7 88.6 86.9 89.1 83.4 88.5 86.4 83.5 ل يعاين من اأمرا�ص مزمنة

- - - 0.1 - - 0.2 - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

 اجلدول 56  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض مزمن ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب انتفاعهم بتكفل 

ال�صندوق الوطني للتاأمني على املر�ض )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي

اإقليم 

تون�ض

 تكفل ال�صندوق للتاأمني على

املر�ض

13.8 7.9 8.2 2.8 19.1 4.5 8.7 20.6 ينتفع

70.8 78.5 80.9 70.9 63.9 64.8 81.4 70.2 ل ينتفع

15.0 13.6 10.9 25.7 16.6 29.9 9.3 8.7 لي�ص على علم بهذا النظام

0.4 - - 0.6 0.4 0.9 0.6 0.4 مت رف�ص املطلب

- - - - - - - 0.2 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 57  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب الو�صط وح�صب املدة الزمنية 

املق�صات يف الذهاب للقيام باأول فح�ض طبي

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي المدة الزمنية
63.7 38.3 72.6 659.8 103.0 556.8 اأقل من 30 دقيقة

24.2 36.8 19.8 250.6 99.0 151.6 من 30 اإىل 59 دقيقة

8.8 18.6 5.3 91.1 50.1 41.0 من 60 اإىل 119 دقيقة

2.8 5.5 1.9 29.1 14.7 14.4 120دقيقة اأو اأكرث  
0.5 0.8 0.5 5.5 2.0 3.5 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1036.2 268.9 767.4 املجموع

اجلدول 58  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى 

وح�صب املدة الزمنية املق�صات يف الذهاب للقيام باأول فح�ض طبي )%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي

اإقليم 

تون�ض
المدة الزمنية

63.7 64.5 63.1 38.6 65.2 52.4 66.5 71.3 اأقل من 30 دقيقة

24.2 18.2 19.2 25.7 28.1 21.6 24.7 22.2 من 30 اإىل 59 دقيقة

8.8 13.0 11.1 23.9 5.6 17.9 6.5 5.0 من 60 اإىل 119 دقيقة

2.8 2.5 6.5 7.6 1.0 6.9 2.4 1.5 120دقيقة اأو اأكرث  
0.5 1.7 - 4.1 0.2 1.2 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 59  :توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب املدة الزمنية املق�صات يف 

الذهاب للقيام باأول فح�ض طبي وح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة )%(

املجموع 120دقيقة اأو اأكرث  
 من 60 اإىل 119

دقيقة

من 30 اإىل 59 دقيقة اأقل من 30 دقيقة و�صيلة النقل امل�صتعملة

29.5 30.2 19.9 25.1 32.5 �شيارة

4.1 13.4 13.1 7.7 1.1 حافلة

0.6 - 0.7 1.6 0.3 مرتو

0.2 - - 0.3 0.1 قطار

17.0 22.9 22.8 20.6 14.7 �شيارة اأجرة

33.2 12.3 12.3 23.4 40.9 م�شيا على الأقدام

11.6 14.1 25.3 18.8 6.7 نقل ريفي

0.2 - 1.0 0.3 0.1 �شيارة اإ�شعاف

3.3 7.1 4.2 2.3 3.4 و�شيلة اأخرى

0.2 - 0.7 - 0.1 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 60  : توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب الو�صط  وح�صب امل�صافة التي 

تف�صل املوؤ�ص�صة الإ�صت�صفائية عن مقر الإقامة

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف(

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي امل�سافة

44.7 19.1 53.7 463.5 51.3 412.2 اأقل من 2 كم

25.2 22.6 26.1 260.7 60.7 200.0 ما بني 2 و 4 كم

30.0 58.1 20.2 310.9 156.2 154.7 اأكرث من 4 كم

0.1 0.3 0.1 1.2 0.7 0.5 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1036.2 268.9 767.4 املجموع

اجلدول 61  : توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب اجلهة اجلغرافية الكربى 

وح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة الإ�صت�صفائية عن مقر الإقامة)%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي

اإقليم 

تون�ض
امل�سافة

44.7 52.7 32.5 32.6 45.6 41.5 44.6 50.7 اأقل من 2 كم

25.2 17.3 26.3 16.7 30.1 16.6 19.4 28.9 ما بني 2 و 4 كم

30.0 30.1 41.2 50.8 24.1 41.2 36.0 20.4 اأكرث من 4 كم

0.1 - - - 0.2 0.8 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع
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 اجلدول 62  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب امل�صافة التي تف�صل املوؤ�ص�صة 

الإ�صت�صفائية عن مقر الإقامة وح�صب و�صيلة النقل امل�صتعملة )%(

املجموع اأكرث من 4 كم ما بني 2 و 4 كم اأقل من 2 كم و�صيلة النقل امل�صتعملة

29.5 35.2 34.1 23.0 �شيارة

4.1 9.1 4.0 0.8 حافلة

0.6 0.4 2.1 - مرتو

0.2 0.4 - 0.1 قطار

17.0 20.2 27.1 9.3 �شيارة اأجرة

33.2 2.6 18.8 62.0 م�شيا على الأقدام

11.6 28.8 8.4 1.9 نقل ريفي

0.2 0.7 - - �شيارة اإ�شعاف

3.3 2.5 5.3 2.8 و�شيلة اأخرى

0.2 0.2 0.1 0.1 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

اجلدول 63  :  توزع الأفرادامل�صابني مبر�ض اأو جرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب اأ�صباب اختيار املوؤ�ص�صة 

ال�صت�صفائية وح�صب مكان القيام بالفح�ض  )%(

املجموع غري م�شرح به �شبب اآخر نوعية اخلدمات معرفة خا�شة تعمل بدون انقطاع مكان الفح�ض

100.0 0.6 5.7 57.0 31.0 5.7 عيادة خا�شة

100.0 - 58.2 8.9 15.0 17.9 مركز �شحة اأ�شا�شية

100.0 - 16.2 61.5 - 22.3 م�شحة �شندوق ال�شمان الجتماعي

100.0 - - 100.0 مركز رعاية الأم و الطفل - -

100.0 - 45.0 22.8 20.7 11.5 م�شت�شفى حملي

100.0 2.4 30.0 48.1 1.0 18.5 م�شت�شفى جهوي

100.0 - - 55.4 15.6 29.0 م�شت�شفى جامعي

100.0 - - 50.9 49.1 م�شحة خا�شة -

100.0 - - 35.2 64.8 حمل متري�ص -

100.0 - 100.0 م�شتو�شف تابع للموؤ�ش�شة - - -

100.0 - 100.0 محل تمريض تابع للمؤسسة - - -
100.0 - 100.0 مصحة أو مستشفى تابع للمؤسسة - - -
100.0 - 35.2 2.0 39.9 22.9 صيدلية
100.0 - 100.0 مكان اخر - - -
100.0 0.5 18.7 42.3 27.0 11.5 املجموع
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اجلدول 65  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب 

اجلهة اجلغرافية الكربى وح�صب عدد الفحو�ض التي قاموا بها)%(

املجموع
اجلنوب 

الغربي

اجلنوب 

ال�سرقي

الو�سط 

الغربي

الو�سط 

ال�سرقي

ال�صمال 

الغربي

ال�صمال 

ال�سرقي
اإقليم تون�ض عدد الفحو�ض

78.8 68.2 82.2 65.0 81.9 71.5 81.4 81.0 فح�ص واحد

13.6 19.5 11.5 14.4 11.5 19.5 15.1 12.6 فح�شني

4.0 8.6 3.4 7.5 3.2 3.5 2.3 4.6 ثالثة فحو�ص

2.6 3.0 2.9 4.4 3.2 2.7 1.3 1.9 اأربعة فحو�ص اأو اأكرث

1.0 0.7 0.2 8.6 0.3 2.8 - - غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجموع

التوزيع الن�سبي )%( عدد الأفراد )بالألف( عدد الفحو�ض

املجموع غري بلدي بلدي املجموع غري بلدي بلدي

78.8 76.3 79.7 831.3 206.4 624.9 فح�ص واحد

13.6 15.4 13.0 143.6 41.7 102.0 فح�شني

4.0 4.5 3.9 42.5 12.2 30.3 ثالثة فحو�ص

2.6 2.9 2.5 27.5 7.8 19.7 اأربعة فحو�ص اأو اأكرث

1.0 1.0 1.0 10.3 2.6 7.6 غري م�شرح به

100.0 100.0 100.0 1055.2 270.7 784.5 املجموع

اجلدول 64  :  توزع الأفراد امل�صابني مبر�ض اأو بجرح اأو القائمني مبراقبة وقائية ح�صب 

الو�صط وح�صب عدد الفحو�ض التي قاموا بها
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ت�سميم العينة

يشمل هذا المسح عينة من األسر تعد 13.392  أسرة ممثلة لكل األصناف االجتماعية والجهات بنسبة تبلغ 0.61 % من 
اإلحصائية   الطرق  العينة حسب  هذه  تّم سحب  وقد  أسرة(.   10000 لكّل  أسرة   61 حدود  في  )أي  بالبالد  األسر  مجموع 
العلمية وهي موزعة على 1116 مقاطعة من كل واليات الجمهورية بمدنها و قراها وأريافها  قد تّم اختيارها حسب الطرق 

اإلحصائية العلمية من بين جّل مقاطعات التعداد العام للسكان والسكنى 2004.

 sondage( وحرصا على تحسين مدى دقة التقديرات المستخرجة من نتائج هذا المسح تم االعتماد على طرق العينة الطبقية
stratifié( وعلى هذا األساس وزعت المقاطعات المكونة لقاعدة العينة إلى » طبقات عينة« حسب الوالية والوسط الجغرافي 
لإلقامة الذي تّم تصنيفه حسب درجة التحضر والكثافة السكانية من جهة وحسب انتماء المقاطعة إلى وسط بلدي ) المدن 
الكبرى – المدن الصغرى – والمتوّسطة ( والوسط غير البلدي )الدشر األساسية والدشر الثانوية والمساكن المنعزلة( و لهذا 

التصنيف ارتباط وثيق بمستوى دخل األسرة و نمط عيشها.

1 - مقاطعات المدن الكبرى : وقد صنفت مدنا كبرى كل من مدينة تونس و ضواحيها ومدن بنزرت وسوسة والقيروان 
وصفاقس و ضواحيها وقابس الكبرى وهي مدن يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة كما كان من الصالح إدماج البلديات 

المتواجدة في ضواحي وأحواز البلديات الكبرى  والتي تكّون تواصال إلى النسيج العمراني للمدن ا لكبرى.

2 - مقاطعات المدن الصغرى و المتوسطة: وهي تمّثل الوسط البلدي باستثناء المدن الكبرى.

3 - مقاطعات الدشر األساسية بالوسط غير البلدي: وتعتبر دشرة أساسية كل تجّمع سكني يفوق عدد سكانه 400 نسمة أثناء تعداد 2004. 

4 - مقاطعات الوسط غير البلدي بجهة طبيعية )مساكن منعزلة ودشر ثانوّية(.

وقد تّم سحب مقاطعات العينة باحتماالت مناسبة لعدد األسر بالمقاطعة حسب نتائج الّتعداد العام للسّكان والسكنى لسنة 2004 
بالنسبة للطبقات األربعة. ويختلف حجم  العينة من والية إلى أخرى إاّل أّنه قد أخذت احتياطات بحيث ال يقل حجم العينة 
عن  36 مقاطعة بكل والية. وفي كل مقاطعة تم اختيارها ضمن العينة وقع سحب 12 أسرة أصلية و 12 أسرة معّوضة 
األسرة. لرئيس  واالجتماعي  المهني  الصنف  وحسب  بها  المشتغلين  وعدد  حجمها  حيث  من  المقاطعة  أسر  لجميع   ممثلة 

هذا وقد تّم إعداد قائمة أسماء رؤساء األسر )القائمة األصلية والقائمة التعويضية( الذين سيشملهم البحث وعناوين مقر إقامتهم 
وبذلك يتحتـم على العـون الباحث أن يتصل بهـم شخصيـّا فإذا لم يتم العثور على أسرة بسبب غياب طويل أو تغيير في مقـر 
 اإلقامة يجب على العون بعد إعادة زيارة مقّر األسرة والتثّبت أن  يتصل بمراقبه لتعويضها حسب قائمة خاصة لألسر التعويضّية.

حسب  العينة  وأسر  مقاطعـات  توزيـع  وكذلك  العّينة  قاعدة  وأسر  لمقاطعات  الجملي  العدد  توزيع  الموالي  الجدول  ويبّين 
الواليات والجهات الجغرافية
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ك�صر عّينة 

الأ�سر )%(

حجم العينــة العدد اجلملــي

الوليـــة

الأ�شر املقاطعة الأ�شر املقاطعة

3628 244018 96 1152 0.47 تونس 

1536 101327 48 576 0.57 أريانة 

1691 117901 60 720 0.61 بن عروس 

1008 70750 36 432 0.61 منوبة 

7863 533996 240 2880 0.54 إقليم تونس

2174 162691 60 720 0.44 نابل

473 33532 36 432 1.29 زغوان

1799 119976 60 720 0.6 بنزرت

4446 316199 156 1872 0.59 الشمال الشرقي

972 68584 36 432 0.63 باجة 

1307 92877 36 432 0.47 جندوبة 

876 59107 36 432 0.73 الكاف 

666 48448 36 432 0.89 سليانة 

3821 269016 144 1728 0.64 الشمال الغربي

1876 124519 60 720 0.58 سوسة 

1480 100967 48 576 0.57 المنستير 

1201 79197 36 432 0.55 المهدية

2822 198565 72 864 0.44 صفاقس

7379 503248 216 2592 0.52 الوسط الشرقي

1572 107923 60 720 0.67 القيروان

1186 79448 48 576 0.73 القصرين

1113 76771 36 432 0.56 سيدي بوزيد

3871 264142 144 1728 0.65 الوسط الغربي 

975 69703 36 432 0.62 قابس

1328 90000 36 432 0.48 مدنين

408 26575 36 432 1.63 تطاوين

2711 186278 108 1296 0.7 الجنوب الشرقي

959 65926 36 432 0.66 قفصة

302 20485 36 432 2.11 توزر

383 26549 36 432 1.63 قبلي

1644 112960 108 1296 1.15 الجنوب الغربي

31735 2185839 1116 13392 0.61 المجموع

توزيع املقاطعات و اأ�صر العينة ح�صب الوليات
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        الجمهورية التونسية     
     المعهد الوطني لإلحصاء

 المسـح الوطنـي حـول إنفـاق األســـر
 و استــهالكهاو مستـوى عيـشها لسنـة 2010

 الترخيص عدد : 2/1 2005 مؤرخ في 19 مارس 2005 من ماي 2005 إلى غاية ماي 2006

  تنطبق على هذا المسح أحكام القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 و المتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء 
 وخاصة منها :

- الفصل 5 المتعلق بالسر اإلحصائي الذي يتمثل في عدم الكشف عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات اإلحصائية. 
و ال يمكن استعمال هذه المعطيات إال ألغراض إحصائية و ال لغايات ذات عالقة بالمراقبة الجبائية أو االقتصادية أو اإلجتماعية و 

 أعوان اإلحصاء مطالبون باحترام السر المهني.
 -الفصل 6 المتعلق بإلزامية اإلجابة بكل دقة وفي اآلجال المحددة على االستمارات اإلحصائية.

-الفصل 26 المتعلق بالعقوبات وذلك بخطية مالية لكل من يمتنع عن اإلجابة على استمارات المسوحات اإلحصائية أو يدلي بإجابات 
منقوصة أو غير صحيحة.

 استمارة محور
التعليــم والتغطية الصحية و العالج

م 4

 التعريف الجغرافي لألسرة :

 الوالية :......................... المعتمدية : .................

 البلدية :.......................... المنطقة : ...................

اسم الوحدة األولية للمسح :...................................

 الترميز اإلحصائي لألسرة :

 رمــز الوحـــدة األوليـــة :  

 العـدد الرتــبي لألســــرة : 

01

 اسم و لقب رئيس األسرة : .................................................................................................................

العنوان : .......................................................................................................................................
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الحالة المدنية

 1 - أعزب
 2 - متزوج

 3 - أرمل
4 - مطلق

الجنس

 1 -  ذكر
2 -  أنثى

 العمر
باألعوام

االســـــــــــــم والـــلـــقب العدد
الرتبي

)4( )3( )2( )1(

...................................... ............................................. 01

...................................... ............................................. 02

...................................... ............................................. 03

...................................... .............................................. 04

...................................... .............................................. 05

...................................... .............................................. 06

...................................... .............................................. 07

...................................... .............................................. 08

...................................... .............................................. 09

...................................... .............................................. 10

...................................... ............................................... 11

...................................... ............................................... 12

...................................... ............................................... 13

...................................... ............................................... 14

...................................... ............................................... 15

قائمــة أفراد األســـرة
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 اسم و لقب العون الباحث : .....................................................................................................................................

مالحظات : ........................................................................................................................................................      

.........................................................................................................................................................  

 مالحظات المراقب : .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................   

.....................................................................................................................................................   

 اسم و لقب  المراقب الميداني :  ................................................................................................................................

مالحظات : ........................................................................................................................................................      

.........................................................................................................................................................  

 اسم و لقب المراقب المكتبي : ..................................................................................................................................
مالحظات : ........................................................................................................................................................      

.........................................................................................................................................................   

 تاريخ القيام بالمراقبة المكتبية :                 
                                            اليوم    الشهر          السنة 

 اسم و لقب عون الترميز : .......................................................................................................................................

 تاريخ الترميز:   
                     اليوم    الشهر          السنة 

 اسم و لقب عون خزن المعطيات بالحاسوب : ..............................................................................................................

 تاريخ الخزن:   
                   اليوم    الشهر          السنة 





اإلعــداد : 

 المـعـهـد الـوطـنـي لإلحـصـاء
70 نهج الشام - ص.ب 265 - توزيع خاص تونس

الهاتف : 002 891 71 )216+( / الفاكس : 559 792 71 )216 +(     
 www.ins.tn : الموقع على شبكة األنترنات / ins@ins.tn : البريد اإللكتروني
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