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5
تونس إحصائيات 

تـوطئـة

أنجز املعهد الوطني لإلحصاء املسح الوطني العارش حول إنفاق األرس واستهالكها ومستوى عيشها خالل الفرتة املرتاوحة 

بالتغذية  والثاين  باإلنفاق  األول  املحور  يتعّلق  ثالثة محاور متكاملة،  املسح عىل  بني ماي 2015 وماي 2016، يحتوي 

والثالث مبدى انتفاع األرس بالخدمات الجامعية من تعليم وتغطية صحية وعالج وقد تم تخصيص استامرة مستقلة لكل 

محور عىل حدة.

 

اإلنفاق  ملحوري  مكمال  عنرصا  والعالج،  الصحية  والتغطيو  التعليم  محور  نتائج  يتضمن  التقرير،الذي  هذا  ويعترب 

التعليمي  املستوى  بيانات نذكر منها  املحور بجمع عّدة  بالتعليم  من هذا  الخاص  الجزء  الغذايئ. ويهتم  واالستهالك 

الجامعية. يف  الرتبوية، املساعدات املدرسية واملنح والقروض  املزاولة ومغادرة املؤسسة  التمدرس، أسباب عدم  للفرد، 

حني يتمحور العنرص الخاص بالتغطية الصحية واالجتامعية حول انخراط أفراد األرسة بالصناديق االجتامعية وبتعاونيات 

القرّص  األطفال  بانتفاع  يهتم  املنخفضة، كام  التعريفات  ذات  أو  املجاين  العالج  ببطاقات  واالنتفاع  املرض  التأمني عىل 

واألشخاص غري املنخرطني بالصناديق االجتامعية. أّما فيام يخص الصحة والعالج متحورت النتائج حول األمراض املزمنة 

والصعوبات البدنية والذهنية والعالج الطبي مبا يف ذلك املسافة الفاصلة بني املؤسسة االستشفائية التي يقصدها الفرد 

للعالج ومسكنه. كام خصص جزء للحمل والوالدة الذي يقدم نتائج حول وفيات األطفال والحمل والوالدة واإلجهاض 

الوالدة واإلجهاض  الوالدة ونسبة اإلرشاف الطبي وشبه الطبي عىل عمليتي  الطبية قبل وبعد  وشمل كذلك الفحوص 

والوسائل املستعملة ملنع الحمل.

الباب األول منها بالرتبية والتعليم، يف  وقد تّم تبويب نتائج محور الخدمات الجامعية إىل ثالثة أبواب، حيث يتعّلق 

حني يحتوي الباب الثاين عىل النتائج املتعّلقة بالتغطية الصحية واالجتامعية، فيام يقدم الباب الثالث النتائج الخاصة 

بالصحة والعالج. وتتوّفر كل هذه املعطيات عىل املستوى الوطني وعىل مستوى األقاليم وحسب الخصائص الجغرافّية 

واالجتامعية. 





التربية و التعليم

البـــاب1





9
تونس إحصائيات 

1. المستوى التعليمي »10 سنوات فما فوق« 
1.1. المستوى التعليمي »10 سنوات فما فوق« حسب الوسط والجنس

أفرزت نتائج محور الخدمات الجامعية لسنة 2015، أّن أكرث من ثلثي السكان من الفئة العمرية 10سنوات فام فوق لديهم مستوى تعليمي 

ابتدايئ أو ثانوي وهو ما يعادل عىل التوايل 30.6 % و 37.5 % من هذه الفئة، يف حني تبلغ نسبة الذين لديهم مستوى تعليمي عايل 13.6 %. 

وتختلف هذه الهيكلة حسب الوسط، إذ ترتفع نسبة من لديهم مستوى تعليمي ثانوي وعايل يف الوسط البلدي إىل 40.8 % و 17.3 % مقابل 

30.1 % و5.4 % بالوسط غري البلدي. وتبلغ نسبة من ليس لديهم أي مستوى تعليمي يف الوسط غري البلدي 29.4 % مقابل 13.2 % يف الوسط 

البلدي.

جدول 1: التوزيع النسبي للسكان » 10 سنوات فما فوق« حسب المستوى التعليمي والوسط والجنس )%(

2.1. المستوى التعليمي حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( 
تفيد النتائج أّن حوايل 69.1 % من األفراد الذين ينتمون إىل أرس فقرية لديهم مستوى تعليمي ابتدايئ أو ثانوي و26.7 % منهم ليس لديهم أي 

مستوى تعليمي، يف حني تبلغ نسبة ذوي مستوى تعليمي عايل 4.0 % فقط ممن ينتمون اىل أرس فقرية. وتجدر اإلشارة إىل أّن 33.0 % من الفئة 

الفقرية يف الوسط غري البلدي ليس لديهم أي مستوى تعليمي مقابل 19.5 % يف الوسط البلدي.

 
جدول 2: التوزيع النسبي للسكان »10 سنوات فما فوق« حسب المستوى التعليمي وتصنيف األفراد

 )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المستوى التعليمي

18,2 24,6 11,6 29,4 38,3 2,0 13,2 18,4 7,9 ال شيء
30,6 27,9 33,3 35,0 30,1 40,1 28,6 27,0 30,3 ابتدائي
37,5 32,9 42,2 30,1 25,6 34,8 40,8 36,2 45,5 ثانوي
13,6 14,4 12,8 5,4 5,9 4,9 17,3 18,3 16,2 عالي

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المستوى التعليمي

18,2 26,7 16,9 29,4 33,0 28,3 13,2 19,5 12,6 ال شيء
30,6 38,7 29,2 35,0 38,8 33,7 28,6 38,6 27,6 ابتدائي
37,5 30,4 38,6 30,1 25,5 31,5 40,8 35,9 41,3 ثانوي
13,6 4,0 15,2 5,4 2,5 6,4 17,3 5,8 18,5 عالي

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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2. األمية »10 سنوات فما فوق« 
1.2. األمية حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر(

يبني توزيع األفراد الفقراء حسب معرفتهم للقراءة والكتابة أّن 32.8 % منهم ال يحسنون القراءة والكتابة، يف حني تقّدر هذه النسبة بـــ 19.2 

% بالنسبة لألفراد الذين ينتمون إىل أرس غري فقرية. وتختلف نسبة األمية لدى الفقراء بني الوسطني، حيث تصل نسبة األميني من الفئة الفقرية 

إىل 40.5 % يف الوسط غري البلدي مقابل 23.7 % يف الوسط البلدي.

جدول 3: التوزيع النسبي لألميين حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

3. التمدرس »6-14 سنة«  
1.3. التمدرس »6-14 سنة« حسب الوسط والجنس

بــــــ 97.2 % عىل املستوى  التمدرس تقّدر  أّن نسبة  العمرية 6-14 سنة  الفئة  يشري توزيع األفراد املزاولني تعليمهم مبؤسسات تربوية من 

الوطني: 98.5 % يف الوسط البلدي و 94.7 % يف الوسط غري البلدي. كام تبلغ نسبة التمدرس 97.5 % بالنسبة لإلناث و 96.9 % بالنسبة للذكور.

جدول 4: توزيع األفراد »6-14 سنة« الذين يزاولون في مؤسسات تربوية حسب الوسط والجنس )%(

2.3. التمدرس »6-14 سنة« حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( 
يستخلص من توزيع األفراد الفقراء من الفئة العمرية 6-14 سنة أن 5.9 % منهم ال يزاولون تعليمهم، وتبلغ هذه النسبة 8.4 % يف الوسط غري 

البلدي مقابل 2.5 % يف الوسط البلدي.

جدول 5: التوزيع النسبي للمتمدرسين »6-14 سنة« حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر

معرفة القراءة والكتابة

78,8 66,8 80,6 66,2 59,1 68,3 84,6 75,9 85,5 يحسن القراءة والكتابة
21,0 32,8 19,2 33,4 40,5 31,3 15,2 23,7 14,4 ال يحسن القراءة والكتابة

0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي المجموع وسط غير بلدي وسط بلدي الجنس

96,9 50,9 51,9 804,9 258,8 546,1 ذكور
97,5 49,1 48,1 755,3 249,8 505,4 إناث
97,2 94,7 98,5 1560,2 508,7 1051,5 المستوى الوطني

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر

المزاولة في 
مؤسسة 

تربوية
97,2 94,1 98,1 94,7 91,6 96,5 98,5 97,4 98,6 يزاول 

2,8 5,9 1,9 5,3 8,4 3,5 1,5 2,5 1,4 ال يزاول
- 0,1 - - - - - 0,1 - غير مصرّح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع



11
تونس إحصائيات 

4. أسباب عدم المزاولة في مؤسسة تربوية 
تبني دراسة أسباب عدم املزاولة يف مؤسسة تربوية بالنسبة لألفراد يف سّن 6 سنوات فام فوق أن األسباب الرئيسية لذلك تعود إىل وجوب البقاء 

يف املنزل بنسبة 25.7 %، بعد املدرسة بنسبة 22.5 %، عدم الفائدة من مواصلة الدراسة بنسبة 21.3 % ثم غالء مستلزمات الدراسة بنسبة 

19.9 %. و يبنّي توزيع هذه األسباب حسب الوسط أّن وجوب البقاء يف املنزل هو السبب األكرث انتشارا يف كال الوسطني: 27.2 % بالوسط البلدي 

مقابل 24.3 % بالوسط غري البلدي.

ويعترب غالء مستلزمات الدراسة )23.4 %( وبعد املدرسة )22.5 %( السببان الرئيسيان لعدم املزاولة باملؤسسات الرتبوية بالنسبة لألفراد الفقراء، 

يف حني أّن السببني الرئيسيني لعدم املزاولة بالنسبة لألفراد غري الفقراء هام وجوب البقاء يف املنزل )26.8 %(، وبعد املدرسة )22.5 %(. وتنسحب 

هذه االستنتاجات عىل األفراد القاطنني يف الوسطني البلدي وغري البلدي عىل حد السواء.  

جدول 6 : التوزيع النسبي ألسباب عدم المزاولة حسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

5. أسباب مغادرة المؤسسة التربوية  
يبنّي توّزع األفراد حسب أسباب مغادرة املؤسسة الرتبوية والوسط أّن 49.4 % من األفراد الذين غادروا املؤسسات الرتبوية ال يرون فائدة يف 

مواصلة الدراسة، وترتفع هذه النسبة قليال يف الوسط البلدي )50.3 %( بينام تنخفض بنقطني يف الوسط غري البلدي )47.2 %(، لكن يبقى هذا 

السبب األكرث انتشارا يف الوسطني مقارنة باألسباب األخرى. كام نجد أن 18.9 % من املغادرين عىل املستوى الوطني يحبذون العمل ليكون 

هذا السبب الثاين للمغادرة عىل املستوى الوطني ويف الوسط البلدي بنسبة 21.4 %، يف حني ميثل غالء مستلزمات الدراسة العائق الثاين بنسبة 

)%20.2( يف الوسط غري البلدي. 

ويستخلص من دراسة توّزع األفراد الفقراء حسب أسباب مغادرة املؤسسة الرتبوية أّن 43.4 % منهم ال يرون فائدة يف مواصلة الدراسة و 25.8 

% منهم غادروا بسبب غالء مستلزمات الدراسة، يف حني أّن 50.3 % من األفراد غري الفقراء ال يرون فائدة يف مواصلة الدراسة و 20.1 % يحّبذون 

العمل. وتختلف هذه املقارنة يف الوسط غري البلدي حيث نجد غالء مستلزمات الدراسة يف املرتبة الثانية بالنسبة للفئتني الفقرية وغري الفقرية 

بنسبة 31.0 % و17.2 %.

جدول7: التوزيع النسبي لألفراد الذين غادروا المؤسسة التربوية حسب أسباب المغادرة و الوسط
 وتصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر أسباب عدم المزاولة

22,5 22,5 22,5 23,4 22,7 23,7 21,5 22,2 21,4 المدرسة بعيدة
25,7 21,5 26,8 24,3 20,7 25,6 27,2 23,2 2,8 يجب عليه البقاء في المنزل

3,0 4,0 2,7 2,6 4,0 2,1 3,3 3,9 3,2 أسباب صحية
19,9 23,4 18,9 21,8 24,7 20,7 17,8 20,8 17,3 غالء مستلزمات الدراسة
21,3 20,3 21,6 21,7 20,6 22,1 20,9 19,6 21,1 ال يرى فائدة في الدراسة

5,7 5,9 5,6 4,3 5,4 3,9 7,1 7,0 7,1 سبب آخر
2,1 2,3 2,0 1,9 1,9 1,9 2,2 3,3 2,0 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر أسباب المغادرة

18,9 10,8 20,1 12,9 7,7 14,4 21,4 13,7 22,2 يحبذ العمل
7,3 8,7 7,1 7,5 7,7 7,5 7,3 9,7 7,0 الرفت
3,4 5,0 3,2 6,0 7,3 5,6 2,3 2,7 2,3 المدرسة بعيدة

14,7 25,8 13,0 20,2 31,0 17,2 12,3 20,9 11,4 غالء مستلزمات الدراسة
49,4 43,4 50,3 47,2 40,5 49,0 50,3 46,2 50,8 ال يرى فائدة في مواصلة الدراسة

5,9 5,7 6,0 5,7 5,4 5,8 6,0 6,1 6,0 سبب آخر
0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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6. المساعدات المدرسية   
أبرزت نتائج املسح أّن 5.3 % فقط من األفراد املزاولني يف املستوى دون العايل ينتفعون مبساعدات مدرسية، وتبلغ هذه النسبة 11.3 % يف 

الوسط غري البلدي مقابل 2.7 % يف الوسط البلدي. كام تصل هذه النسبة لدى األفراد الفقراء إىل 10.3 % عىل املستوى الوطني، 5.6 % بالوسط 

البلدي و14.7 % بالوسط غري البلدي.

جدول8: التوزيع النسبي  للمنتفعين بالمساعدات المدرسية حسب الوسط وتصنيف األسرة )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

7. المنح والقروض الجامعية   
يبنّي توزيع الطلبة حسب االنتفاع مبنحة أو بقرض جامعي أّن 24.2 % منهم ينتفعون مبنح وقروض جامعية، وتبلغ هذه النسبة 50.7 % بالنسبة 

للفقراء مقابل 22.6 % لغري الفقراء. وتجدر اإلشارة إىل أّن نسبة املنتفعني مبنح وقروض جامعية تصل إىل 59.9 % بالنسبة للفئة الفقرية يف الوسط 

غري البلدي مقابل 44.7 % يف الوسط البلدي.

جدول9: التوزيع النسبي للمنتفعين بمنح أو قروض جامعية حسب الوسط وتصنيف األسرة )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر

المساعدات المدرسية

5,3 10,3 4,1 11,3 14,7 9,7 2,7 5,6 2,3 ينتفع بالمساعدات المدرسية 
94,7 89,7 95,9 88,7 85,3 90,3 97,3 94,4 97,7 ال ينتفع بالمساعدات المدرسية

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر القروض والمنح الجامعية

21,7 45,2 20,2 48,0 58,1 46,0 17,4 36,9 16,5 ينتفع بمنحة جامعية
2,5 5,5 2,4 2,5 1,8 2,6 2,6 7,8 2,3 ينتفع بقرض جامعي

72,5 43,4 74,4 43,8 32,7 46,1 77,3 50,2 78,5 ال ينتفع
3,2 6,0 3,0 5,7 7,4 5,3 2,8 5,1 2,7 غير مصرّح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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تونس إحصائيات 

1. االنخراط بالصناديق االجتماعية 
تشري نتائج املسح إىل أّن نسبة املنخرطني يف الصناديق االجتامعية تصل إىل 37.6 % من مجموع األفراد الذين تفوق أعامرهم 18 سنة، موزعة 

إىل 12.6 % نسبة اإلنخراط يف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية و25.0 % نسبة اإلنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. 

كام تجدر اإلشارة إىل أن نسبة املنخرطني يف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية تقدر بـ15,7 % يف الوسط البلدي و 5.4 % يف الوسط 

غري البلدي. يف حني تناهز نسبة املنخرطني يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 28.2 % يف الوسط البلدي و 18.0 % يف الوسط غري البلدي.

يستخلص من الجدول 10 أّن الفئة غري الفقرية هي األكرث انخراطا يف الصناديق االجتامعية بنسبة 40.3 % مقارنة بالفئة الفقرية حيث تقّدر نسبة 

االنخراط بـــحوايل 19.0 %. كام نالحظ أّن هذه املقارنة تنطبق عىل الوسطني البلدي وغري البلدي بدرجات متفاوتة، حيث يصل الفارق بني نسبة 

انخراط غري الفقراء ونسبة انخراط الفقراء إىل20.6 نقطة يف الوسط البلدي مقابل 12.7 نقطة يف الوسط غري البلدي.

جدول10: التوزيع النسبي للمنخرطين في الصناديق االجتماعية حسب الوسط وتصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

2. التغطية الصحية
يبنّي توزيع األفراد حسب متتعهم عىل األقل بشكل من أشكال التغطية الصحية أن 82.8 % يتمتعون بتغطية صحية يف حني أن نسبة املحرومني 

منها يناهز 16.7 %. وتجدر اإلشارة إىل أّن 18.1 % من القاطنني يف الوسط غري البلدي ال يتمتعون بأي تغطية صحية مقابل 16.1 % يف الوسط 

البلدي. 

كام يستخلص من مقارنة هذه املعطيات بسنة 2010 أّن نسبة عدم التمتع بالتغطية الصحية شهدت انخفاضا طفيفا عىل املستوى الوطني، يف 

حني أّنها تقّلصت بحوايل 11 نقطة بالنسبة للوسط غري البلدي حيث انتقلت من 29.8 % إىل 18.1 % وانخفضت بـ 3 نقاط يف الوسط البلدي.

كام أفرزت النتائج أّن نسبة املحرومني من التغطية الصحية ال تختلف كثريا بني الفئة الفقرية والفئة غري الفقرية، حيث تقّدر بـ 18.1 % بالنسبة 

لألفراد الفقراء مقابل 16.5 % بالنسبة لغري الفقراء.

جدول11: التوزيع النسبي للمنتفعين بالتغطية الصحية حسب الوسط وحسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر الصناديق االجتماعية

12,6 4,2 13,8 5,4 2,6 6,2 15,7 5,9 16,7
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

االجتماعية
25,0 14,8 26,5 18,0 10,9 20,0 28,2 19,2 29,0 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
58,7 75,6 56,2 71,6 79,7 69,3 53,0 71,1 51,3 غير المنخرطين

0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 حالة أخرى
3,3 5,1 3,1 4,7 6,6 4,1 2,8 3,5 2,7 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر التغطية الصحية

82,8 81,3 83,0 81,3 82,5 80,9 83,4 79,9 83,8 ينتفع بتغطية صحية
16,7 18,1 16,5 18,1 16,9 18,6 16,1 19,6 15.7 ال ينتفع بتغطية صحية

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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تونس إحصائيات 

1. األمراض المزمنة والصعوبات البدنية والذهنية
1.1. األمراض المزمنة  

تبنّي النتائج التالية أّن نسبة املصابني بأمراض مزمنة تقّدر بـ 15.8 % عىل املستوى الوطني موزعة إىل 17.1 % يف الوسط البلدي و 13.0 % يف 

الوسط غري البلدي. يف حني يعاين 10.5 % من مجموع الفقراء من األمراض املزمنة مقابل 16.8 % بالنسبة للفئة غري الفقرية. وتتوّزع هذه النسب 

األخرية إىل 12.1 % مقابل 17.7 % يف الوسط البلدي و9.2 % مقابل 14.4 % يف الوسط غري البلدي.

جدول12: التوزيع النسبي للمصابين بأمراض مزمنة حسب الوسط وتصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

2.1. الصعوبات البدنية والذهنية  
يستخلص من التوزيع النسبي لألفراد حسب الصعوبات البدنية والذهنية أّن 3.5 % من مجموع األفراد يعانون من صعوبات مختلفة. وتبني 

معطيات الجدول 13 أن الوسط والحالة املادية ال يعتربان عاملني مؤثرين إذ أن نسب اإلعاقة ال تختلف كثريا بني الوسطني وحسب الحالة املادية.

جدول13: التوزيع النسبي  لألفراد الذين يعانون من صعوبات بدنية وذهنية حسب الوسط وتصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

2. الحمل والوالدة  
1.2. وفيات األطفال   

تفيد النتائج التالية أّن 10.0 ‰ من النساء الاليت ال تتجاوز أعامرهّن 50 سنة لديهّن عىل األقل وفاة طفل ال يتجاوز سّنه 5 سنوات، وترتفع هذه 

النسبة لدى الفئة الفقرية لتصل إىل 14 ‰. وتبلغ هذه النسبة بالوسط غري البلدي 15 ‰ مقابل 7 ‰ يف الوسط البلدي. وتجدر اإلشارة إىل أّن 

21 ‰ من النساء الاليت ينتمني إىل أرس فقرية يف الوسط غري البلدي لديهّن عىل األقل وفاة طفل دون الـ5 سنوات بينام ال تتجاوز هذه النسبة 

6 ‰ يف الوسط البلدي.

جدول14: التوزيع النسبي للنساء »دون الـ50 سنة« حسب وفيات األطفال وتصنيفهم )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي

المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر المجموع دون خط 

الفقر
فوق خط 

الفقر المجموع دون خط 
الفقر

فوق خط 
الفقر األمراض المزمنة

15,8 10,5 16,8 13,0 9,2 14,4 17,1 12,1 17,7 يعاني من مرض مزمن
84,2 89,4 83,2 87,0 90,8 85,6 82,9 87,8 82,3 ال يعاني من مرض مزمن

- 0,1 - - - - - 0,1 - غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

املستوى الوطني وسط غري بلدي وسط بلدي

املجموع
دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
الصعوبات البدنية والذهنية

3,5 3,5 3,5 3,3 3,4 3,2 3,5 3,7 3,5 يعاين من صعوبات بدنية وذهنية

89,0 92,0 88,5 91,3 92,7 90,8 88,0 91,1 87,6 ال يعاين من صعوبات بدنية وذهنية

7,5 4,5 8,0 5,4 3,9 5,9 8,5 5,2 8,8 غري مرصح به

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

املستوى الوطني وسط غري بلدي وسط بلدي

املجموع
دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
وفيات الرضع )ال يتجاوز 5 سنوات(

1,0 1,4 0,9 1,5 2,1 1,2 0,7 0,6 0,7 لديها وفيات

93,6 92,5 93,8 92,0 91,7 92,1 94,3 93,3 94,4 ليس لديها وفيات

5,5 6,1 5,3 6,5 6,1 6,6 5,0 6,1 4,9 غري مرصح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 املجموع
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2.2. الحمل والوالدة واإلجهاض  
أفرزت نتائج املسح الوطني حول مستوى عيش األرس لسنة 2015 أّن نسبة النساء الحوامل تقّدر بـ 5 % من مجموع النساء الاليت ال تتجاوز 

أعامرهم 50 سنة، موّزعة إىل 4.3 % يف الوسط البلدي و6.6 % يف الوسط غري البلدي. أّما بالنسبة للنساء الاليت ولدن تناهز نسبتهّن 7.5 %  موّزعة 

إىل 6.8 % يف الوسط البلدي و9.1 % يف الوسط غري البلدي. 

كام يستخلص من مقارنة الفئة الفقرية وغري الفقرية أّن نسبة النساء الاليت ولدن ترتفع قليال بالنسبة للفئة الفقرية خاّصة يف الوسط غري البلدي، 

حيث تصل إىل 10.5 % مقابل 6.3 % يف الوسط البلدي.

جدول15: التوزيع النسبي للنساء الالتي سبق أن تزوجن و ال تتجاوز أعمارهن 50 سنة حسب الحمل والوالدة واإلجهاض وحسب تصنيف 
النساء )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

 3.2. المتابعة الطبية قبل الوالدة حسب تصنيف النساء )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر(   
يستخلص من دراسة الفحوص الطبية قبل الوالدة أو اإلجهاض أّن نسبة النساء الاليت قمن بفحوص طبّية ملتابعة الحمل تبلغ 91.1 % من مجموع 

النساء الحوامل أو الاليت ولدن أو أجهضن، وتنخفض هذه النسبة إىل 84.7 % بالنسبة للنساء من الفئة الفقرية. كام تبني دراسة توزع هذه 

املعطيات بالنسبة للفئة الفقرية حسب الوسط أّن هذه النسبة تشهد انخفاضا إىل 83.2 % يف الوسط غري البلدي مقابل 87.2 % يف الوسط البلدي. 

جدول 16: التوزيع النسبي للنساء الحوامل أو الالتي ولدن أو أجهضن حسب القيام بالفحوص الطبية قبل الوالدة أو اإلجهاض
 وحسب تصنيفهم )دون خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(

املستوى الوطني وسط غري بلدي وسط بلدي

املجموع دون خط الفقر
فوق خط 

الفقر
املجموع دون خط الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع دون خط الفقر

فوق خط 

الفقر
الحمل والوالدة

5,0 4,7 5,0 6,6 4,9 7,2 4,3 4,4 4,3 حامل

7,5 8,6 7,3 9,1 10,5 8,6 6,8 6,3 6,8 ولدت

0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8 أجهضت

84,6 83,3 84,8 80,9 81,1 80,9 86,2 85,8 86,3 ال يشء

2,2 2,6 2,1 2,7 2,9 2,7 1,9 2,4 1,9 غري مرّصح به

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

املستوى الوطني وسط غري بلدي وسط بلدي

املجموع
دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
املجموع

دون خط 

الفقر

فوق خط 

الفقر
الفحوص طبية قبل الوالدة

91,1 84,7 92,3 90,1 83,2 92,5 91,7 87,2 92,2 القيام بفحوص طبية

7,1 12,7 6,0 8,3 13,9 6,4 6,3 10,8 5,8 عدم القيام بفحوص طبية

1,9 2,6 1,7 1,6 2,9 1,1 2,0 2,0 2,0 غري مرصح به

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



المالحق
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 الجدول 17  : التوزيع النسبي ألسباب  عدم المزاولة في مؤسسة تربوية حسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الوسط
الغربي

 الوسط
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

اقليم 
تونس أسباب عدم المزاولة

22,5 12,9 41,8 28,3 15,3 16,2 14,9 29,5 المدرسة بعيدة
25,7 33,7 21,6 17,7 35,2 23,3 30,7 23,0 يجب عليه البقاء في المنزل

3,0 3,3 2,3 2,5 3,4 2,5 3,3 3,4 أسباب صحية
19,9 15,5 9,3 20,1 20,6 28,0 20,7 16,0 غالء مستلزمات الدراسة
21,3 23,7 11,9 21,5 18,7 26,1 26,4 18,6 ال يرى فائدة في الدراسة

5,7 8,9 12,4 6,5 5,1 1,5 2,6 7,9 سبب آخر
2,1 2,0 0,6 3,5 1,7 2,4 1,5 1,7 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 18  : توزّع أسباب مغادرة المؤسسة التربوية حسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
أسباب المغادرة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
18,9 12,9 21,4 889,3 179,9 709,5 يحبذ العمل

7,3 7,5 7,3 345,5 104,3 241,3 الرفت 
3,4 6,0 2,3 160,8 83,3 77,5 المدرسة بعيدة

14,7 20,2 12,3 689,6 280,6 409,0 غالء مستلزمات الدراسة
49,4 47,2 50,3 2324,5 655,4 1669,2 ال يرى فائدة في مواصلة الدراسة

5,9 5,7 6,0 279,8 79,8 200,0 سبب آخر
0,3 0,4 0,3 16,4 6,1 10,3 غير مصرح به

100 100 100 4706,1 1389,3 3316,7 المجموع

الجدول 19  : تتوزّع أسباب مغادرة المؤسسة التربوية حسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

 الجنوب
الشرقي

 الوسط
الغربي

 الوسط
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

اقليم 
تونس أسباب المغادرة

18,9 13,5 11,3 11,0 19,1 18,9 16,2 28,1 يحبذ العمل
7,3 13,8 12,8 5,4 3,2 8,1 9,1 7,5 الرفت
3,4 1,8 5,6 7,1 1,7 5,2 2,1 3,2 المدرسة بعيدة

14,7 11,1 11,2 22,4 11,8 22,2 15,6 13,1 غالء مستلزمات الدراسة
49,4 53,6 48,6 42,6 58,4 42,6 53,5 42,7 ال يرى فائدة في مواصلة الدراسة

5,9 5,6 10,4 10,8 5,5 2,0 3,5 5,3 سبب آخر
0,3 0,5 0,1 0,6 0,4 1,0 0,0 0,2 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 20 : توّزع األفراد حسب التوجه بعد مغادرة املؤسسة التعليمية وحسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي التوجه بعد المغادرة

33,3 32,8 33,5 1920,1 498,2 1421,9 بحث عن عمل
21,9 16,5 23,8 1262,6 251,1 1011,4 وقع تعيينه

7,4 4,7 8,4 429,3 70,7 358,6 تكوين مهني
2,3 1,5 2,6 133,9 22,8 111,1 تدرب على حرفة

33,9 43,3 30,6 1957,6 658,9 1298,6 بقي في المنزل
0,6 0,6 0,6 34,1 9,0 25,0 حالة أخرى
0,5 0,6 0,4 28,7 9,8 18,9 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 5766,3 1520,6 4245,7 المجموع
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21 : التوزيع النسبي لألفراد حسب التوجه بعد مغادرة المؤسسة التربوية وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-  
المجموع الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي اقليم تونس التوجه بعد المغادرة

33,3 33,3 38,3 27,4 31,2 45,7 27,0 35,0 بحث عن عمل
21,9 20,0 10,9 19,8 24,8 13,6 27,1 24,3 وقع تعيينه

7,4 9,0 9,2 3,3 7,1 3,2 6,7 10,2 تكوين مهني
2,3 1,9 2,3 1,8 3,1 0,9 2,3 2,4 تدرب على حرفة

33,9 34,0 38,6 45,9 32,8 34,9 36,1 27,4 بقي في المنزل
0,6 0,9 0,5 0,8 0,6 0,3 0,6 0,6 حالة أخرى
0,5 1,0 0,1 1,0 0,4 1,5 0,3 0,2 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 22  :  توزّع األفراد المزاولين حسب المسافة التي تفصل المؤسسة التعليمية عن مكان اإلقامة وحسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
المسافة بين المؤسسة  ومكان االقامة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
61,0 39,4 69,2 1775,7 318,3 1457,3 أقل من 2 كم
17,5 22,4 15,5 508,4 181,5 326,9 ما بين 2 و 4 كم
21,4 37,9 15,1 624,7 306,7 318,0 أكثر من 4 كم

0,2 0,3 0,1 4,4 2,2 2,3 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 2913,2 808,7 2104,5 المجموع

الجدول 23  : التوزيع النسبي لألفراد المزاولين حسب المسافة الفاصلة بين المؤسسة التعليمية ومكان اإلقامة وحسب تصنيف األفراد )دون 
خط الفقر أو فوق خط الفقر( )%(-2015-

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي
المجموعالمسافة بين المؤسسة  ومكان اإلقامة  دون خط

الفقر
 فوق خط

الفقر المجموع  دون خط
الفقر

 فوق خط
الفقر المجموع  دون خط

الفقر
 فوق خط

الفقر
60,9 58,4 61,5 39,4 37,5 40,2 69,2 80,2 67,8 أقل من 2 كم
17,5 19,7 17,0 22,4 26,6 20,5 15,5 12,5 15,9 ما بين 2 و 4 كم
21,4 21,7 21,4 37,9 35,5 39,0 15,1 7,3 16,2 أكثر من 4 كم

0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 24  : التوزيع النسبي لألفراد المزاولين حسب المسافة الفاصلة بين المؤسسة التعليمية ومكان اإلقامة وحسب الجهة الجغرافية 
الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي اقليم تونس   المسافة بين المؤسسة
ومكان اإلقامة

60,9 68,7 62,8 54,6 59,1 49,5 65,1 65,1 أقل من 2 كم
17,5 16,4 20,8 22,7 18,7 18,0 13,2 14,8 ما بين 2 و 4 كم
21,4 14,7 16,3 22,4 22,1 32,2 21,7 19,9 أكثر من 4 كم

0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 - 0,2 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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الجدول 25  :  التوزيع النسبي لألفراد المزاولين حسب المسافة بين المؤسسة التعليمية ومكان اإلقامة ووسيلة النقل المستعملة وحسب 
الوسط )%( -2015-

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي  المسافة بين
  المؤسسة

المجموعومكان اإلقامة  أقل من
4 كم

 ما بين 2
و 4 كم

 أكثر من
2 كم المجموع  أقل من

4 كم
 ما بين 2

و 4 كم
 أكثر من

2 كم المجموع  أقل من
4 كم

 ما بين 2
و 4 كم

 أكثر من
2 كم

67,4 12,7 56,2 90,0 60,4 19,3 72,5 93,5 70,1 6,4 47,2 89,3  مشيا على
األقدام

32,4 87,2 43,8 9,9 39,3 80,6 27,5 6,4 29,7 93,5 52,8 10,7 وسيلة نقل

0,2 0,1 - 0,1 0,2 - - 0,1 0,2 0,1 - 0,1 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 26  : التوزيع النسبي لألفراد المزاولين حسب المدة الزمنية التي يستغرقونها للوصول إلى المؤسسة التعليمية وحسب وسيلة 
النقل المستعملة )%( -2015-

المجموع د120دقيقة أو أكثر من 60 إلى 119 دقيقة من 30 إلى 59 دقيقة أقل من 30 دقيقة المدة الزمنية

وسط بلدي
70,1 1,5 9,6 42,0 77,7 مشيا على األقدام
29,7 29,7 90,4 58,0 22,3 وسيلة نقل

0,2 0,2 - - - غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

وسط غير بلدي
60,4 27,4 55,4 51,3 66,1 مشيا على األقدام
39,3 39,3 44,6 48,6 33,9 وسيلة نقل

0,2 0,2 - - - غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني
67,4 9,7 35,7 46,2 75,2 مشيا على األقدام
32,4 32,4 64,3 53,8 24,8 وسيلة نقل

0,2 0,2 - - - غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع





التغطية الصحية 
واالجتماعية

ملحق عدد2
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 الجدول 27  : التوزيع النسبي لألفراد »18 سنة فما فوق« حسب االنخراط في الصناديق االجتماعية وحسب الجهة الجغرافية الكبرى  )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي إقليم تونس الصناديق االجتماعية

12,6 12,6 9,1 8,4 11,4 10,4 10,5 18,8  الصندوق الوطني للتقاعد و
الحيطة االجتماعية

25,0 20,5 19,8 13,7 27,6 17,4 29,7 31,6  الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

58,7 65,6 70,3 76,5 55,9 55,8 58,1 48,6 غير المنخرطين

0,4 0,1 0,1 0,5 0,7 0,1 0,6 0,1 حالة أخرى

3,3 1,1 0,7 0,9 4,3 16,3 1,1 0,8 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 28  : التوزيع النسبي لألفراد حسب تمتعهم بشكل من أشكال التغطية الصحية وحسب تصنيف األفراد )دون خط الفقر أو فوق 
خط الفقر(  )%( -2015-

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي
التغطية الصحية 

المجموع  دون خط
الفقر

 فوق خط
الفقر المجموع  دون خط

الفقر
 فوق خط

الفقر المجموع  دون خط
الفقر

 فوق خط
الفقر

26,1 10,9 28,8 15,4 7,4 18,2 31,0 14,9 32,8 الصندوق الوطني للتأمين على المرض
50,5 59,8 48,8 55,6 62,6 53,2 48,1 56,5 47,1 منتفع كألي الحق

2,1 3,4 1,9 3,3 3,7 3,2 - 3,0 1,4 دفتر العالج المجاني
3,6 - 3,0 6,4 8,4 5,7 - 4,9 2,0 دفتر عالج بالتعريفة المنخفضة

17,6 19,0 17,4 19,2 17,8 19,6 16,9 20,4 16,5 ليس لدي تغطية من هذا النوع
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

 الجدول 29  : التوزيع النسبي لألفراد حسب تمتعهم بالتغطية الصحية وحسب الجهة الجغرافية الكبرى  )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي إقليم تونس التغطية الصحية

82,8 90,1 82,5 78,2 80,7 89,1 81,9 83,3 ينتفع بتغطية صحية

16,7 9,9 17,4 21,7 18,2 9,6 17,8 16,5 ال ينتفع بتغطية صحية

0,5 0,1 0,2 0,1 1,1 1,2 0,3 0,1 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع





الصحة والعالج
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 الجدول 30  :  توزّع األمراض المزمنة حسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
األمراض المزمنة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
15,8 13,0 17,1 1768,2 460,1 1308,0 يعاني من مرض مزمن
84,2 87,0 82,9 9411,2 3071,0 6340,3 ال يعاني من مرض مزمن

- - - 1,2 0,3 1,0 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 11180,6 3531,3 7649,3 المجموع

 الجدول 31  :  التوزيع النسبي لألمراض المزمنة حسب الجهة الجغرافية الكبرى  )%( -2015-

المجموع الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي إقليم تونس األمراض المزمنة
15,8 11,8 15,4 12,0 17,0 14,6 16,9 17,6 يعاين من مرض مزمن

84,2 88,2 84,5 88,0 83,0 85,3 83,1 82,4 ال يعاين من مرض مزمن

- - 0,1 - - - - - غري مرصح به

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

الجدول 32  :  توزّع األفراد  حسب الصعوبات البدنية والذهنية وحسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
الصعوبات البدنية والذهنية

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
3,5 3,3 3,5 387,3 116,0 271,3 يعاني من صعوبات بدنية وذهنية

89,0 91,3 88,0 9954,3 3224,5 6729,8 ال يعاني من صعوبات بدنية وذهنية
7,5 5,4 8,5 839,0 190,9 648,1 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 11180,6 3531,3 7649,3 المجموع

 الجدول 33  : التوزيع النسبي لألفراد  حسب الصعوبات البدنية والذهنية وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

إقليم 
تونس الصعوبات البدنية والذهنية

3,5 4,3 5,9 2,5 3,2 3,5 3,0 3,3 يعاني من صعوبات بدنية وذهنية
89,0 88,9 82,7 93,7 91,9 90,0 89,3 85,8 ال يعاني من صعوبات بدنية وذهنية

7,5 6,9 11,4 3,9 4,9 6,5 7,7 10,9 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

 الجدول 34 : توزع النساء »دون الـ50 سنة« حسب وفيات األطفال »5 سنوات فما فوق« وحسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي

1,0 1,5 0,7 14,7 7,0 7,7 لديها وفيات
93,6 92,0 94,3 1438,0 438,9 999,1 ليس لديها وفيات

5,5 6,5 5,0 83,9 31,0 52,9 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 1536,6 476,9 1059,7 المجموع
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الجدول 35  : توزع النساء »دون الـ50 سنة« حسب الحمل والوالدة وحسب الوسط -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
الحمل والوالدة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
5,0 6,6 4,3 76,7 31,4 45,3 حامل
7,5 9,1 6,8 114,8 43,3 71,6 ولدت
0,8 0,7 0,8 11,7 3,2 8,5 أجهضت

84,6 80,9 86,2 1299,9 386,0 913,9 ال شيء
2,2 2,7 1,9 33,5 13,1 20,5 غير مصرّح به

100,0 100,0 100,0 1536,6 476,9 1059,7 المجموع

الجدول 36  : توزع النساء »دون الـ50 سنة« حسب الحمل والوالدة وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي إقليم تونس الحمل والوالدة
5,0 7,3 5,5 7,0 5,1 4,8 4,2 3,7 حامل
7,5 8,5 8,3 9,1 7,6 7,1 6,9 6,6 ولدت
0,8 1,1 0,6 1,0 0,8 0,9 0,4 0,7 أجهضت

84,6 81,0 84,7 79,8 84,4 84,4 86,0 87,1 ال شيء
2,2 2,1 0,9 3,1 2,1 2,9 2,5 1,9 غير مصرّح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 37  : توزع الوالدات واالجهاض حسب المشرفين عن الوالدة أو االجهاض وحسب الوسط )%( -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
االشراف على الوالدة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
57,5 44,6 65,0 72,8 20,7 52,0 طبيب

0,9 1,2 0,6 1,1 0,6 0,5 ممرضة
38,2 49,3 31,7 48,3 22,9 25,4 قابلة

0,3 0,9 - 0,4 0,4 - قابلة تقليدية
0,5 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 قريب/صديق
1,7 1,8 1,7 2,2 0,8 1,4 شخص اخر
0,9 1,5 0,6 1,2 0,7 0,5 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 126,5 46,5 80,0 المجموع

الجدول 38  : التوزيع النسبي للنساء »دون الـ50 سنة« حسب المشرفين عن الوالدة أو االجهاض وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشرقي الشمال الغربي الشمال الشرقي إقليم تونس الحمل والوالدة
57,5 53,5 45,8 39,4 64,8 45,8 61,8 69,7 طبيب

0,9 0,5 4,6 0,9 - 0,4 1,0 0,4 ممرضة
38,2 43,4 46,2 54,9 32,8 45,5 35,6 26,8 قابلة

0,3 - 0,7 0,5 - 0,8 - 0,5 قابلة تقليدية
0,5 0,4 0,9 - 0,3 0,7 - 0,9 قريب/صديق
1,7 2,2 1,2 2,5 2,1 2,3 - 1,8 شخص اخر
0,9 - 0,6 1,8 - 4,5 1,6 - غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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 الجدول 39  :  توزع النساء »دون الـ50 سنة« الحوامل أو الالتي ولدن أو أجهضن حسب القيام الفحوص الطبية قبل الوالدة أو اإلجهاض 
وحسب الوسط )%( -2015-

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
الفحوص طبية قبل الوالدة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
91,1 90,1 91,7 185,0 70,1 114,9 القيام بفحوص طبية

7,1 8,3 6,3 14,4 6,5 7,9 عدم القيام بفحوص طبية
1,9 1,6 2,0 3,8 1,2 2,5 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 203,2 77,8 125,4 المجموع

الجدول 40  :  التوزيع النسبي للنساء »دون الـ50 سنة« الحوامل أو الالتي ولدن أو أجهضن حسب القيام الفحوص الطبية قبل الوالدة أو 
اإلجهاض وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

إقليم 
تونس الفحوص طبية قبل الوالدة

91,1 87,8 89,5 89,2 94,0 87,8 91,8 91,6 القيام بفحوص طبية
7,1 10,1 9,4 9,4 5,2 10,7 3,1 6,5 عدم القيام بفحوص طبية
1,9 2,1 1,1 1,4 0,8 1,5 5,2 1,9 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 41  :  توزع النساء »دون الـ50 سنة« الالتي ولدن أو أجهضن حسب القيام الفحوص الطبية بعد الوالدة أو اإلجهاض وحسب الوسط 
-2015- )%(

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
الفحوص طبية قبل الوالدة

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
61,1 51,9 66,5 77,3 24,1 53,2 القيام بفحوص طبية
38,1 47,3 32,8 48,2 22,0 26,2 عدم القيام بفحوص طبية

0,7 0,8 0,7 0,9 0,4 0,6 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 126,5 46,5 80,0 المجموع

الجدول 42  : توزع النساء »دون الـ50 سنة« حسب الوسيلة المستعملة لمنع الحمل وحسب الوسط )%( -2015- 

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(
 وسائل منع الحمل

المجموع غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي
41,4 41,4 41,5 591,2 179,3 412,0 ال شيء
10,4 7,0 11,9 148,1 30,2 117,9 الرزنامة
22,5 27,1 20,5 320,6 117,2 203,5 الحبوب
17,4 15,7 18,2 248,6 67,9 180,8 التعقيم األنثوي

5,0 5,1 5,0 71,7 21,9 49,8 الزراعة )الغراسات(
0,7 0,4 0,8 9,8 1,8 8,0 الواقي الذكري
1,8 2,4 1,6 26,2 10,2 16,0 وسيلة أخرى
0,7 1,0 0,6 10,0 4,1 5,9 غير مصرح به

100,0 100,0 100,0 1426,4 432,5 993,9 المجموع
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الجدول 43  : توزع األفراد  حسب المسافة الفاصلة بين المؤسسة االستشفائية ومكان اإلقامة وحسب الوسط )%( -2015- 

التوزيع النسبي )%( عدد األفراد )باأللف(  المسافة بين المؤسسة االستشفائية
المجموع ومكان اإلقامة غير بلدي بلدي المجموع غير بلدي بلدي

46,9 18,7 57,5 2521,1 274,5 2246,6 أقل من 2 كم
19,8 16,4 21,1 1064,9 240,5 824,4 ما بين 2 و 4 كم
29,9 61,9 18,0 1609,2 907,8 701,4 أكثر من 4 كم

3,3 3,0 3,5 178,5 43,6 134,9 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 5373,6 1466,4 3907,2 المجموع

الجدول 44  :  التوزيع النسبي لألفراد حسب  المسافة الفاصلة بين المؤسسة االستشفائية ومكان اإلقامة وحسب الجهة الجغرافية الكبرى )%( -2015-

المجموع الجنوب 
الغربي

الجنوب 
الشرقي

الوسط 
الغربي

الوسط 
الشرقي

الشمال 
الغربي

الشمال 
الشرقي

إقليم 
تونس

 المسافة بين المؤسسة
 االستشفائية ومكان اإلقامة

46,9 53,2 40,8 31,3 45,5 29,5 52,5 58,5 أقل من 2 كم
19,8 20,3 26,8 14,2 20,5 14,3 18,7 21,2 ما بين 2 و 4 كم
29,9 23,5 30,9 49,1 29,0 51,4 26,9 18,6 أكثر من 4 كم

3,3 2,9 1,5 5,4 5,0 4,7 2,0 1,7 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 45  : التوزيع النسبي لألفراد حسب المسافة الفاصلة بين المؤسسة االستشفائية ومكان اإلقامة وحسب تصنيف األفراد )دون خط 
الفقر أو فوق خط الفقر( )%( -2015-

المستوى الوطني وسط غير بلدي وسط بلدي  المسافة بين المؤسسة االستشفائية
المجموع ومكان اإلقامة  دون خط

الفقر
 فوق خط

الفقر المجموع  دون خط
الفقر

 فوق خط
الفقر المجموع  دون خط

الفقر
 فوق خط

الفقر
46,9 40,5 47,8 18,7 15,2 19,6 57,5 64,1 56,9 أقل من 2 كم
19,8 16,3 20,3 16,4 16,0 16,5 21,1 16,7 21,5 ما بين 2 و 4 كم
29,9 39,0 28,7 61,9 65,2 61,1 18,0 14,5 18,3 أكثر من 4 كم

3,3 4,2 3,2 3,0 3,6 2,8 3,5 4,7 3,3 غير مصرح به
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

الجدول 46  : التوزع األفراد حسب المسافة بين المؤسسة االستشفائية ومكان اإلقامة ووسيلة النقل المستعملة وحسب الوسط )%( -2015-

المجموع أكثر من 4 كم ما بين 2 و 4 كم أقل من 2 كم  المسافة بين المؤسسة ومكان اإلقامة
وسط بلدي

43,8 1,5 15,6 69,9 مشيا على األقدام
52,7 98,4 84,2 30,0 وسيلة نقل

3,5 0,1 0,2 0,1 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

وسط غير بلدي
20,5 2,3 30,1 75,8 مشيا على األقدام
76,4 97,6 69,6 24,1 وسيلة نقل

3,1 0,2 0,4 0,1 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع

المستوى الوطني
37,4 1,9 18,9 70,6 مشيا على األقدام
59,2 97,9 80,9 29,4 وسيلة نقل

3,4 0,1 0,2 0,1 غير مصرّح به
100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
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        الجمهورية التونسية     

     املعهد الوطني لإلحصاء

 املسـح الوطنـي حـول إنفـاق األســـر

 و استــهالكها ومستـوى عيـشها لسنـة 2015

 الرتخيص عدد : 2/1 2005 مؤرخ يف 19 مارس 2005 من ماي 2005 إىل غاية ماي 2006

   تنطبق عىل هذا املسح أحكام القانون عدد 32 لسنة 1999 املؤرخ يف 13 أفريل 1999 و املتعلق باملنظومة الوطنية لإلحصاء وخاصة منها :

- الفصل 5 املتعلق بالرس اإلحصايئ الذي يتمثل يف عدم الكشف عن املعطيات الشخصية املضمنة باستامرات املسوحات اإلحصائية. و ال ميكن استعامل هذه املعطيات 

 إال ألغراض إحصائية و ال لغايات ذات عالقة باملراقبة الجبائية أو االقتصادية أو اإلجتامعية و أعوان اإلحصاء مطالبون باحرتام الرس املهني.

 -الفصل 6 املتعلق بإلزامية اإلجابة بكل دقة ويف اآلجال املحددة عىل االستامرات اإلحصائية.

-الفصل 26 املتعلق بالعقوبات وذلك بخطية مالية لكل من ميتنع عن اإلجابة عىل استامرات املسوحات اإلحصائية أو يديل بإجابات منقوصة أو غري صحيحة.

 استامرة محور

التعليــم والتغطية الصحية و العالج

م 4

 التعريف الجغرايف لألرسة :

 الوالية :......................... املعتمدية : .................

 البلدية :.......................... املنطقة : ...................

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

 الرتميز اإلحصايئ لألرسة :

 رمــز الوحـــدة األوليـــة :  

 العـدد الرتــبي لألســــرة : 

01

 اسم و لقب رئيس األرسة : .................................................................................................................

العنوان : .......................................................................................................................................
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 مواعيد زيارات األرسة:

  

        هل تكّون األرسة وحدة إنفاق مستقلة أو تشاركها أرسة أخرى ؟

1-   وحدة إنفاق مستقلة

2-   تشاركها أرسة أخرى

02

     1

بيانات عامة عن األرسة

     هل أن هذه األرسة أصلية أو معوضة ؟

                                

1-   أرسة أصلية

2-   أرسة معوضة  

    تاريخ الرشوع يف الزيارات اليومية:                           

                                                                                 

                                                                                                        3- اليوم                                     4- الشهر                          5- السنة

    تاريخ الزيارة العرشية األوىل:

                                                                               

                                                                                                        6- اليوم                                     7- الشهر                          8- السنة

     2

   تاريخ الزيارة العرشية الثانية:

                                                                                                         9- اليوم                                    10- الشهر                         11-السنة

12            ما هو عدد الزيارات اليومية الناقصة ؟

13                  ما هو عدد الزيارات العرشية الناقصة ؟                               

14            ما هو عدد االستامرات الشخصية التي تم تعمريها ؟

15                      ما هو عدد استامرات النفقات الشخصية  الناقصة ؟                               

           من خالل تعاملك مع األرسة هل يبدو لك أن ترصيحاتها كانت :                               

1-   رصيحة وتلقائّية )تعاون إيجايب من طرف األرسة(

2-   مرتّددة  )تّم جمع البيانات بصعوبة(

3-   مل يتواصل املسح إىل نهايته            

      16
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قامئة أفراد األرسة :اإلرشادات الدميغرافية03

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

القرابة مع رئيس األرسةاإلسم و اللقب
حالة

 اإلقامة
تاريخ الوالدةالجنس

الحالة 

املدنية
الوزنالقامة

حسب الرتتيب التايل:

- رئيس األرسة و زوجته

- األبناء العزاب إبتداء من 

أصغرهم سنا

- األبناء املتزوجون و أفراد 

عائلتهم

- بقية األقارب

- بقية األفراد غري األقارب

1- رئيس أرسة

2- زوجة )1(

3- إبن )ة( )1(

4- حفيد)ة( )1(

5- زوج )ة( إبن)ة()1( 

6- والد)ة()1(، والد)ة(

زوجة)1(

7- قريب آخر

8- بدون قرابة

1- مقيم حارض

2- مقيم متغيب

)الزائرون غري معنيون 

باإلستامرة(

1-ذكر

2-أنثى

أذكر تاريخ الوالدة

1- أعزب / عزباء

2- متزوج )ة(

3- أرمل )ة(

4- مطلق )ة(

) بالهغ () بالصنتمرت (

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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  الرتبية والتعليم  03

للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعامرهم 3 سنوات

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

هل تزاول حاليا 

مرحلة تعليمية

أو تكوينية ؟

1- نعم

2- ال

 )←ع20(

مزاولة التعليم والتكوين

هل أن هذه املؤسسة

الرتبوية أو الجامعية

أو املهنية مؤسسة

عمومية أو خاصة ؟

1- مؤسسة تربوية عمومية

2- مؤسسة تربوية خاصة

3- مؤسسة تكوين مهني 

عمومية

4- مؤسسة تكوين مهني 

خاصة

ما هي املسافة التي 

تفصل املؤسسة عن مكان 

اإلقامة ؟

1- أقل من 2 كم

2- ما بني 2 و4 كم

3- أكرث من 4 كم

ما هي وسيلة

النقل التي تستعملها عادة ؟

01- مشيا عىل األقدام
02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة املرتو
04- حافلة نقل حرضي

05- حافلة نقل بني املدن
06- سيارة أجرة )تاكيس،نقل 

ريفي.....(
07- سيارة خاصة )سائق(
08- سيارة خاصة )راكب(

09- وسيلة نقل أخرى

10- ليس هناك تنقل بتاتا

ما هي املدة 

الزمنية للذهاب 

يوميا إىل املؤسسة 

الرتبوية

 أو الجامعية

 أو مؤسسة 

التكوين املهني ؟

السنةاملرحلـــــة

01- روضة

02- كتاب                           

03- تحضريي

04- أسايس

05- ثانوي

06- عايل مرحلة قصرية

07- عايل مرحلة طويلة

08- تدريب مهني مبدارس املهن

CAP 09- كفاءة مهنية

BTP 10- تقني مهني

 BTS 11- تقني سامي

12- تدريب مهني

13- تكوين مهني آخر

14- تأهيل للعمل أو تكوين تكمييل

15- تكوين مستمر، رسكلة

16- تعليم الكبار)محو األمية(

اذكر السنة التي 

تزاول فيها حاليا 

تعليمك أو 

تكوينك

)10()11()12()13()14()15()16(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالدقائق

 )←ع13(}
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  الرتبية والتعليم )تابع(  03

للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعامرهم 3 سنوات

لكل من أجاب 6-7 بالعمود)11(لكل من أجاب1-2-3 -4- 5 بالعمود)11(

هل تحسن قـــــراءة وكتابـة لغة 

من اللغات ؟

1- نعم

2- ال )←ع 27 (

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

هل لك منحة أو قرض جامعي ؟

1- نعم منحة

2- نعم قرض

3- ال ← )الفرد املوايل(

ما هو املعلوم السنوي للمنحة أو 

القرض ؟

)بالدينار(

هل تتمتع بكتب وأدوات مدرسية أو مالبس أو وجبة مجانا ؟

1- نعم، كتب وأدوات من مؤسسة عمومية

2- نعم، كتب وأدوات من مؤسسة خاصة

3- نعم، مالبس من مؤسسة عمومية

4- نعم، مالبس من مؤسسة خاصة

5- نعم، وجبة من مؤسسة عمومية

6- نعم، وجبة من مؤسسة خاصة

7- ال 

)17()18()19()20(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الفرد املوايل الفرد املوايل
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  الرتبية والتعليم)تابع(  
للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعامرهم 3 سنوات

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

املستوى التعليمي

الشهادة املتحصل عليها

يف أي سنة 

غادرت 

املؤسسة  

الرتبوية ؟

ملاذا غادرت املؤسسة  

الرتبوية؟

1- انتهاء الدراسة

2- يحبذ العمل

3- الرفت

4- بعد املدرسة

5- غالء مستلزمات 

الدراسة

6- ال يرى فائدة من 

مواصلة الدراسة

7- سبب آخراذكره 

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

بعد أن غادرت  

املؤسسة الرتبوية:

1- بحث عن عمل 

2- يعمل  

3- تكوين مهني

4- تدرب عىل حرفة 

5- بقي يف املنزل                 

6- حالة أخرى                  

ملاذا مل تــدرس قــــط 

يف مؤسسة تربوية ؟

1- صغري السن

2- املدرسة بعيدة

3- يجب عليه البقاء يف 

املنزل

4- أسباب صحية

5- غالء مستلزمات 

الدراسة

6- ال يرى فائدة يف 

الدراسة

7- سبب آخر )اذكره(

هل تابعت أو 

تتابع دروسا يف 

محو األمية و 

تعليم الكبار

1- نعم

2- ال

3- لست عىل 

علم بالربنامج

ماهو أعىل مستوى 

تعليمي بلغته بنجاح
السنة

1- كتاب )←ع24(

2- ابتدايئ قديم

3- ثانوي قديم

4- تعليم مهني 

)إعدادي(

5- أسايس

6- ثانوي جديد

7- عايل مرحلة قصرية

8- عايل مرحلة طويلة

9- تعليم الكبار

0-ال يشء)← 27 (

اذكر السنة التي 

بلغتها بنجاح

ماهي أعىل شهادة تحصلت عليها؟
01- شهادة دون الباكالوريا

02- شهادة الباكالوريا أو مايعادلها
03- شهادة تقني سامي أو مايعادلها

04- اآلداب والعلوم اإلنسانية
05- اقتصاد, ترصف، حقوق

06- العلوم األساسية
07- اختصاص آخر

08- شهادة مهندس
09- شهادة الطب أو الصيدلة

10- شهادة ماجستري أومايعادلها
11- شهادة الدكتوراه

)CAP( 12- شهادة الكفاءة املهنية
 )BTP( 13- مؤهل تقني مهني
)BTS( 14- مؤهل تقني سامي

15-شهادة تكوين أخرى
16- شهادة برنامج محو األمية وتعليم 

الكبار

)← ع27 (
0- ال شئ

)21()22()23()24()25()26()27()28(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الفرد املوايل الفرد املوايل
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عدد ساعات االشتغال خالل األسبوع املايض
مدة البحث التفرغ للعملالبحث عن عملسبب عدم االشتغالالعمل

عن عمل

ي
ـــ

ـــ
ـــ

تبـ
لر

د ا
عد

ـــ
ـــ

ـــ
ال

هل اشتغلت

خالل األسبوع املايض )أي 7 

أيام السابقة

ليوم االستجواب(

ولو ملدة ساعة

واحدة يف أي

قطاع كان مبقابل

أو بدون مقابل

)باستثناء

 األعامل التطوعية

يف الجمعيات...( ؟

1- نعم

           2-ال)←ع31 ( 

   

اذكر عدد 
الساعات التي 
اشتغلت فيها 
خالل األسبوع 

املايض

)← ع 36 (

ما هو سبب عدم اشتغالك خالل األسبوع املايض ؟

01- عطلة،راحة أو مرض

02- رداءة الطقس

03- توقف مؤقت لنشاط  املؤسسة    )←ع 36 (

        أو للشخص ذاته     

04- الخدمة العسكرية  

05- االستعداد لالنطالق الفعيل ملرشوع

خاص أو تلقي وعد متأكد للعمل كأجري

06- عدم وجود شغل

07- مل أرد االشتغال

08- األعامل املنزلية

09- تلميذ أو طالب أو بصدد التكوين أوالتأهيل 

10- متقاعد

11- عاجز عن العمل )معاق،مسن،...(

12- له أمالك يرشف عليها )←ع36 (

13- له أمالك تدرعليه إرادات

14- حالة أخرى )أذكرها(

هل بحثت عن شغل خالل الشهر 

السابق ليوم اإلستجواب؟

 وماهو اإلجراء الذي قمت به؟

1- مل أبحث عن شغل )←ع 35 (

2- تسجيل مبكتب تشغيل

3- مشاركة يف مناظرات إنتداب

4- إرسال مطالب شغل او إتصال مبارش 

باملشتغلني

5- تسجيل لدى السلطة املحلية

6- طلب تراخيص إدارية

7- إتصال بصناديق او برامج حكومية

8- الحضور يف نقاط انتداب

9- إجراء آخر، أذكره: ..........

هل أنت 

متفرغ 

ومستعد 

لإلشتغال 

خالل 

األسبوعني

 القادمني 

كأجري

 أو كمستقل؟

 1- نعم

    2- ال )←ع 35 (

منذ كم من 

شهر وأنت 

تبحث عن 

شغل؟

)أذكر املدة 

باألشهر(

)29()30()31()32()33()34(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

{
{←(

ع 34(

  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فام فوق(03
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  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فام فوق(

الوضع يف املهنةاملهنة أو الحرفةاإلشتغال سابقا
إسم املؤسسة أو

مكان العمل

نشاط املؤسسة أو

املشغل

هل إشتغلت

سابقا

1- نعم

2-ال)← الفرد املوايل(

أذكر املهنة أو الحرفة التي تتعاطاها أو كنت 

تتعاطاها؟

أذكر مثال:

- عامل ميكانييك

- معينة منزلية

- أستاذ جامعي

- طبيب مختص

- صيديل

- مهندس فالحي

- معلم

- مستكتب

- خياط )تارزي(

- حجام

- جزار

- مريب دواجن

- سائق جرار

هل تشتغل )أو كنت تشتغل(؟

1- لحسابك الخاص ولك أجراء

2- لحسابك الخاص بدون أجراء

3- أجري

4- متدرب

5- يعمل لدى األرسة بدون أجر

6- حالة أخرى،

أذكرها: ........

أذكر إسم املؤسسة 

التي تشتغل 

)أو كنت تشتغل( بها

01- إدارة أو منشأة

عمومية

02- مؤسسة عمومية

03- مؤسسة خاصة

تونسية

04- مؤسسة أجنبية أو

مختلطة

05- محل خاص

06- مسكن

07- متجول

08- ضيعة فالحية

09- حضرية بناء

10- حضائر أخرى

11- مكان آخر، أذكره

أذكر مثال: 

- زراعة حبوب

- تصليح كهرباء 

 السيارات

- صناعة أحذية

- بيع مواد غذائية بالجملة

- بيع مواد غذائية بالتفصيل

- مطعم أكالت خفيفة 

- كراء وسائل النقل البحري

- ورشة نجارة

- ورشة حدادة

-  مكتب دراسات إجتامعية

- تعليم ابتدايئ عمومي

- صناعة األدوية ....

)35()36()37()38()39(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.......................................................................................................
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  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فام فوق(03

عـدد أ شهر عقد العملصفة العمل

اإلشتغال

ملن أجاب نعم بالعمود 29
الفالحة

كيف تصّنف

طبيعة عملك؟

عمل منتظم

1- دائم

2- مؤقت )قصري املدى(

عمل غري منتظم

3- موسمي

4- ظريف )متقطع(

هل لديك عقد عمل؟

1- ملدة غري محددة

2- ملدة محددة

3- ليس يل عقد

ماهو عـدد

األشهر التي

إ شتغلت فيها

خالل السنة 

السابقة؟

)إن أقل من أسبوعني 

أرمز لذلك 

بصفرين(

ما هي وسيلة

النقل التي تستعملها عادة للذهاب  للعمل ؟

01- مشيا عىل األقدام

02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة املرتو

04- حافلة نقل حرضي

05- حافلة نقل بني املدن

06- سيارة أجرة )تاكيس،نقل ريفي.....(

07- سيارة خاصة )سائق(

08- سيارة خاصة )راكب(

09- وسيلة نقل أخرى

10- ليس هناك تنقل بتاتا

ما هي املدة الزمنية

 املستغرقة للذهاب يوميا

 إىل العمل

باإلضافة إىل مهنتك 

الرئيسية هل متارس نشاط 

فالحي لحسابك الخاص؟

1- نعم

2- ال

)40()41()42()43()44()45(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالدقائق

ي
ـــ

ـــ
ـــ

تبـ
لر

د ا
عد

ـــ
ـــ

ـــ
ال
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  التغطية الصحية و االجتامعية 04

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

هل تنتفع بالتغطية الصحية ؟

1- نعم، عن طريق صندوق التأمني عىل املرض

2- نعم، كأويل الحق)ينتفع عن طريق انخراط من 

يقوم بالكفالة(←الفرد املوايل

3- نعم، دفرت العالج املجاين)الدفرت األبيض( 

4- نعم، دفرت عالج بالتعريفة املنخفضة )الدفرت 

األصفر( 

5- ال 

هل تتمتع بتغطية صحية من نوع آخر؟

1- نعم، تأمني جامعي عىل املرض أو بإحدى التعاونيات 

للتأمني عىل املرض

2- نعم، عالج مجاين تابع ملؤسسة عملك

3- نعم، بطاقة ذوي اإلحتياجات الخصوصية

4- نعم، بطاقة مناضل

5- نعم، بطاقة جرحى الثورة

6- نعم، بطاقة املنتفعني بالعفو الترشيعي العام

7- ال

هل أنت شخصيا منخرط بإحدى الصناديق االجتامعية ؟

1- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية

)CNRPS(    

)CNSS( 2- الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

3- غري منخرط

4- حالة أخرى، أذكرها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التغطية االجتامعيةالتغطية الصحية

خاص باألفراد الذين تفوق أعامرهم 18 سنة



51
تونس إحصائيات 

  األمراض املزمنة وذوي اإلحتياجات الخصوصية 05

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

املرض املزمن الثايناملرض املزمن األول

 

هل تعاين من أمراض 

مزمنة  ؟

1- نعم

2- ال )← ع7(

ما هوهذا املرض الذي 

تعاين منه ؟

هل تتمتع بتكفل الصندوق 

الوطني للتأمني عىل املرض

)APCI(

بالنسبة للمرض األول

1- نعم

2- ال

هل تتمتع بتكفل الصندوق ما هوهذا املرض الذي تعاين منه ؟

الوطني للتأمني عىل املرض

)APCI(

بالنسبة للمرض الثاين

1- نعم

2- ال

)1()2()3()4()5(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15..............................................................................................................................
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  األمراض املزمنة وذوي اإلحتياجات الخصوصية )تابع(

هل تعاين من  صعوبات بدنية أو 

ذهنية ؟

1- نعم

2- ال )← الفرد املوايل(

ما هي نوعية هذه الصعوبات ؟

1- -الصعوبة يف الرؤية

2- الصعوبة يف السمع

3- الصعوبة يف امليش

4- الصعوبة يف التذكر والرتكيز

5- الصعوبة يف االعتناء بالنفس

6- الصعوبة يف التواصل

ما هي درجة هذه الصعوبات ؟

1- أواجه بعض الصعوبات

2- أواجه صعوبات كبرية

3- ال أستطيع بتاتا

ما هو سبب هذه الصعوبات؟

1- منذ الوالدة

2- مرض مزمن

3- مرض مهني

4-حادث شغل

5- حادث مرور

6- حادث منزيل

7- حادث أخر

8- كرب السن

9- سبب آخر، أذكره

)7()8(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15........................................................................
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للعون الباحث : هذا الجزء خاص بكل امرأة متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو من تبني أن لها أبناء عىل أن ال يتجاوز سنها 50 سنة

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

العمر عند أول زواج لك

عدد األطفال الذين أنجبتهم أحياء

هل أنت حامل أو هل 

كنت حامال خالل  سنة 

املعاينة ؟

 

1- حامل اآلن

 )←ع 17(

2- ولدت 

3- أجهضت )←ع11(

4- ال يشء

    )←ع 20(

ماهي مدة 

الرضاعة 

الطبيعية؟

)املدة باألشهر(

هل كان االجهاض 

أو الوالدة بعملية 

قيرصية؟

1- نعم

2- ال

من الذي أرشف عىل 

الوالدة أو االجهاض؟

1- طبيب

2- ممرضة

3- قابلة

4- قابلة تقليدية

5- قريب/صديق

6- شخص اخر

7- ال أحد

 الذين هم عىل قيد الحياة؟
 الذين توفوا ؟

الذين توفوا يف سن ال يتجاوز 

5 سنوات

خالل سنة املعاينة

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()11()12(

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 الحمل والوالدة06

   ذكور       إناث   ذكور       إناث   ذكور       إناث
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  الحمل والوالدة )تابع(  

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

أين ولدت أو أجهضت ؟

1- باملنزل

2- مبصحة خاصة

3- مبركز توليد عمومي

4- مبستشفى محيل

5- مبستشفى جهوي

6- مبستشفى جامعي

7- مبؤسسة أخرى

هل قمت بفحوص 

طبية بعد الوالدة أو 

اإلجهاض  خالل سنة 

املعاينة ؟

1- نعم

2- ال

)←ع 17(

عدد الفحوص 

مبقابل بعد الوالدة

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 

املجانية  بعد 

الوالدة أو اإلجهاض

 

هل قمت بفحوص 

طبية قبل الوالدة أو 

اإلجهاض 

خالل سنة املعاينة  ؟

1- نعم 

2- ال  )←ع 20(

عدد الفحوص 

مبقابل قبل الوالدة  

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 

املجانية قبل 

الوالدة  أو 

اإلجهاض 

الحامل غري معنية بهذا السؤال

إذا كنت تستعملني وسيلة ملنع الحمل، 

ماهي هذه الوسيلة؟

1- ال يشء 

2- الرزنامة

3- الحبوب

4- التعقيم األنثوي

5- الزراعة )الغرسات(

6- الواقي الذكري

7- وسيلة أخرى، أذكرها

)13()14()15()16()17()18()19()20(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العددالعددالعدد العدد
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  العالج الطبي  07

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

باستثناء األمراض املزمنة 

والصعوبات البدنية و 

الذهنية والوالدة و الحمل 

واإلجهاض آخر مرّة توعكت 
صحتك خالل سنة املسح

ماهو املرض الذي أصبت به؟

)إذا كانت اإلجابة مل تتوعك 

صحتي خالل سنة املعاينة 

إنتقل إىل الفرد املوايل(

عىل من عرضت نفسك ؟

1- طبيب عام         

  2- طبيب أسنان          

3- طبيب  مختص         

4- متطبب رعواين     

5- ممرض                

6- صيديل                 

7- جهة أخرى            

)اذكرها(

                 

8- مل يفحص

ملاذا مل تقم بزيارة الطبيب 

أو املمرض

أو الصيديل للتداوي ؟

السبب الرئييس :

1- مرض خفيف

2- قلة املوارد املالية

3- عدم وجود وقت فراغ

4- ال يوجد عون صحة باملنطقة

5- سبب آخر )اذكره(

أين قمت بالفحص الطبي ؟

ما هي املدة الزمنية التي 

قضيتها يف الذهاب للقيام بأول 

فحص طبي ؟

)ذهابا فقط(

01- يف املنزل)← 10(   

02- عيادة خاصة             

03- مركز صحة أساسية

04- مصحة صندوق الضامن 

االجتامعي

05- مركز رعاية األم و الطفل

06- مستشفى محيل

07- مستشفى جهوي

08- مستشفى جامعي

09- مصحة خاصة

10- محل متريض

11- مستوصف تابع 

للمؤسسة

12- محل متريض 

 )أو فحص طبي( تابع 

للمؤسسة

13- مستشفى أو مصحة 

تابعة للمؤسسة

14- صيدلية

15- مكان آخر )اذكره(

)1()2()3()4()5()6(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

←ع 10
بالدقائق

)← ع 5(
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  العالج الطبي )تابع(  

ي
ـــ

بــ
لرت

د ا
ـد

ـــ
عـ

ال

ما هي املسافة التي تفصل 

مكان اإلقامة عن هذه 

املؤسسة االستشفائية ؟

1- أقل من 2 كم

2- ما بني 2 و 4 كم

3- أكرث من 4 كم

ما هي وسيلة النقل التي استعملتها 

للقيام بأول 

فحص طبي ؟

01- مشيا عىل األقدام

02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة املرتو

04- حافلة نقل حرضي

05- حافلة نقل بني املدن

06- سيارة أجرة )تاكيس،نقل ريفي.....(

07- سيارة خاصة )سائق(

08- سيارة خاصة )راكب(

09- سيارة إسعاف

10- وسيلة نقل أخرى

11- ليس هناك تنقل بتاتا

ما هي املدة الزمنية التي 

قضيتها يف قاعة االنتظار قبل 

القيام بأول فحص طبي ؟

هل قضيت ليلة 

مبستشفى أو مبصحة 

خاصة خالل سنة 

املعاينة )باستثناء 

الوالدات و اإلجهاض 

واألمراض املزمنة( ؟

1- نعم

2- ال← )الفرد املوايل(

ما هي هذه املؤسسة 

االستشفائية ؟

1- مستشفى محيل

2- مستشفى جهوي

3- مستشفى جامعي

4- مصحة خاصة

5- مستشفى أو مصحة تابع 

للمؤسسة

6- مؤسسة بالخارج

7- مؤسسة أخرى

ما هو عدد الليايل 

املقضاة يف هذه 

املؤسسة االستشفائية 

خالل سنة املعاينة ؟

)7()8()9()10()11()12(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.....................................................................................................................
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   هل تشتغل؟

1-   نعم، عمل منتظم

2-   نعم، عمل غري منتظم

3-   ال، أعامل منزلية

4-   ال، تلميذة أو طالبة

5-  ال، حالة أخرى     

      هل متلك املستجوبة أرضا أو عقارا؟ يف األيام العادية، كم متيض من الوقت يف؟ )بالساعات(

1-  نعم

 

2-   ال  )← س 12( 

      إن نعم، هل تتحكم يف إيراد أو ناتج هذا العقار أو هذه األرض؟  

1-  نعم كليا 

2-  نعم جزئيا

3-  ال

 

      هل متلك رصيدا بنكيا أو دفرت ادخار؟

1-  نعم

2-  ال

          2

     10

     11

      12  

استامرة النوع االجتامعي 

    بالنسبة للعمل الذي تقومني به، هل تتقاضني أجرا نقديا أو عينيا أو ال تتقاىض شيئا؟

1-  أجرا نقديا

2-   أجرا نقديا وعينيا

3-   أجرا عينيا

4-  ال أتقاىض شيئا )← س 9(     

     6

 يف العادة، من يقرر طريقة رصف األجر الذي تتقاضاه؟

1-  املستجوبة

2-  الزوج

3-   االثنني معا

4- آخر، ذكر

5-  آخر، أنثى     

      7

 هل األجر الذي تتقاضاه أكرث أو أقل أو يضاهي األجر الذي يتقاضاه زوجك؟ )خاص 

باملتزوجات(

1-  أكرث

2-  أقل

3-  نفس األجر

4- زوجي ال يتقاىض أجرا

5-  ال أعرف     

     8

إن كانت األرسة مالكة للمسكن الذي تقطن فيه، هل هو عىل ملك؟

1- املستجوبة

2- الزوج

3- ملكية مشرتكة

4- آخر ذكر

5- آخر أنثى

     9

      من يقرر عادة املقتنيات و املصاريف الكربى لألرسة؟

1- املستجوبة

2- الزوج

3- اإلثنني معا

4- آخر، ذكر

5- آخر، أنثى

      13  

08

1               العدد الرتبي للفرد الذي تم إختياره:

العمل بأجر

األعامل املنزلية

أعامل أخرى

      3

      4

      5
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