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عشية اليوم اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا 
 08/09/2018العالمي لمحو األمية 

اإلحصـــاء الفلســـطيني عشـــية اليـــوم العـــالمي لمحـــو األميـــة  أعلـــن
الـــذي يصـــادف الثـــامن مـــن أيلـــول مـــن كـــل عـــام أنـــه يوجـــد فـــي 

 الفلســطينيين 1الســكان مــن ألــف أمــي وأمّيــة 95فلســطين حــوالي 
ـــة ـــة  فـــي الفئ حســـب و  ،2017ســـنة فـــأكثر فـــي العـــام  15العمري

) اليونسـكو(تعريف منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافـة والعلـوم 
يعــرف الشــخص األمــي بأنــه الشــخص الــذي ال يســتطيع أن يقــرأ 

  .ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية
  

 %3.3إلــى  1997عــام  %13.9انخفــاض معــدل األميــة مــن 
  2017عام 

العشـــرين طـــرأت تحـــوالت واضـــحة علـــى معـــدالت األميـــة خـــالل 
ســنة الماضــية، حيــث أشــارت البيانــات إلــى انخفــاض كبيــر فــي 

، حيـــث بلـــغ معـــدل األميـــة بـــين 1997معـــدل األميـــة منـــذ العـــام 
 1997فـي العـام  %13.9سـنة فـأكثر  15 السكان الفلسطينيين

، وهــــــذا االتجــــــاه فــــــي 2017فــــــي العــــــام  %3.3ووصــــــل إلــــــى 
االنخفـــاض ينطبـــق علـــى الجنســـين حيـــث انخفـــض المعـــدل بـــين 

فــــي العــــام  %1.7إلــــى  1997فــــي العــــام  %7.8ن الــــذكور مــــ
 %5.0إلـى  %20.3، أما بين اإلناث فقد انخفـض مـن 2017

  . لنفس الفترة
في فلسطين ) سنة فأكثر 15( ين السكان الفلسطينيينبمعدالت األمية 

  2017-2000، 1997حسب الجنس لألعوام 
  

  
                                                 

تشمل السكان الذين تم عدهم فعال في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  1
، وال يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة 2017
  .البعدية

   بين الذكور أعلى منهاألمية بين اإلناث معدل 
سنة فأكثر في  15 السكان الفلسطينيينبين  األميةبلغ معدل 
في % 3.6، بواقع )أمي وأمّية 95,450% (3.3فلسطين 

في قطاع غزة % 3.0و) أمي وأمّية 62,736(الضفة الغربية 
وتتفاوت هذه النسبة ، 2017في العام ) أمي وأمّية 32,714(

حيث بلغ معدل األمية بين  بشكل كبير بين الذكور واإلناث،
في حين بلغ بين اإلناث ) أمي 24,590% (1.7الذكور 

فيما بلغ معدل األمية . س العامفي نف) أمّية %70,860 (5.0
 %21.4 اإلعاقات/بين السكان الفلسطينيين ذوي الصعوبات

  .2017لنفس الفئة العمرية في العام ) أمي وأمّية 46,729(
  
  

  من كبار السن أكثر من نصف األميين هم
بالنسبة لمعدالت األمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل 

 52,165( %34.6سنة فأكثر  65األمية بين كبار السن 
في الفئة العمرية  %4.5 بينما بلغ 2017في العام  )أمي وأمّية

في الفئة  %1.3و) وأمّية أمي 24,656( سنة 64 - 45
في حين بلغ ، )وأمّية أمي 10,068( سنة 44 -30العمرية 

لنفس  )أمي وأمّية 8,561( %0.6سنة  29-15بين الشباب 
  .العام

يتفاوت توزيع األميين على الفئات العمرية، إذ سّجلت الفئة 
سنة فأكثر أعلى نسبة بين األميين، في حين  65العمرية 

أدنى سنة  29-15وسنة  44-30سّجلت الفئتين العمريتين 
  .  نسبة بين األميين

  
األميين حسب ) كثرسنة فأ 15( للسكان الفلسطينيينسبي التوزيع الن

  2017الفئات العمرية للعام 
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معدل األمية في التجمعات الريفية األعلى مقارنة بالتجمعات 
  األخرى

أمي  20,228% (4.8بلغ معدل األمية في التجمعات الريفية 
 %3.1و) أمي وأمّية 7,898(في المخيمات % 3.3و) وأمّية

في العام ) أمي وأمّية 67,324(في التجمعات الحضرية 
أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل لألمية . 2017

. بين الذكور في التجمعات الريفية، يليها الحضر والمخيمات
أما بين اإلناث فقد كان أعلى معدل لألمية في التجمعات 

  .الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر
  

في فلسطين ) فأكثرسنة  15( بين السكان الفلسطينيينمعدل األمية 
  2017حسب التجمع والجنس، 

  
 

  
  

  محافظة أريحا واألغوار سجلت أعلى معدل لألمية
يتفاوت معدل األمية على مستوى المحافظات، إذ سّجل أعلى 

في ) سنة فأكثر 15( السكان الفلسطينيينن معدل أمية بي
أمي  1,623% (5.5محافظة أريحا واألغوار حيث بلغ 

% 4.7ل بمعد واألغوار الشمالية ، تليها محافظة طوباس)وأمّية
، في حين سّجل أدنى معدل أمية في )أمي وأمّية 1,808(

 أمي وأمّية 5,752( %2.3حيث بلغ  وغزة القدس تيمحافظ
  ).في محافظة غزةأمي وأمّية  8,778في محافظة القدس و

  

  
  
  
  
  

) سنة فأكثر 15( السكان الفلسطينيينأعداد األميين بين معدل األمية و 
  2017حسب المحافظة للعام 

  

 المعدل المحافظة
العدد

 )باآلالف(
 المعدل المحافظة

العدد 
 )باآلالف(

أريحا
 1.6 5.5 واألغوار

رام اهللا 
 7.2 3.5 والبيرة

طوباس
واألغوار 
 الشمالية

 7.0 3.3 خان يونس 1.8 4.7

 4.0 3.3 طولكرم 18.2 4.4الخليل

 6.7 3.2 شمال غزة 5.3 4.0رفح

 4.9 3.1 دير البلح 2.7 3.9قلقيلية

 7.5 3.0 نابلس 1.8 3.8سلفيت

 8.8 2.3 غزة 7.3 3.7جنين

 5.8 2.3 القدس 4.9 3.6بيت لحم
  

  العالممعدالت األمية في فلسطين تعد من أقل المعدالت في 
تعتبر معدالت األمية في فلسطين من أقل المعدالت في العالم، 

فــي الــدول  ســنة فــأكثر 15معــدل األميــة بــين األفــراد  حيــث بلــغ
ـــــــة  ـــــــي العـــــــام  %24.8العربي ـــــــات معهـــــــد  2016ف حســـــــب بيان

اليونسكو لإلحصاء، وبلغ عـدد األميـين فـي العـالم العربـي لـنفس 
يونـــــًا مـــــن اإلنـــــاث مل 40.9مليونـــــًا مـــــنهم  64.6العـــــام حـــــوالي 

 ،بـين الـذكور) مليوناً  23.7( %17.4مقارنة بـ %32.8بمعدل 
، %13.8سـنة فـأكثر  15وبلغ معدل األمية عالميًا بـين األفـراد 

مليونـــــًا مـــــنهم  750.1وبلـــــغ عـــــدد األميـــــين فـــــي العـــــالم حـــــوالي 
في حـين بلـغ معـدل  %17.3مليونًا من اإلناث بمعدل  472.9

 %10.2فـــــي العـــــالم ) ســـــنة فـــــأكثر 15(األميـــــة بـــــين الـــــذكور 
  ). مليوناً  277.2(
  

  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647ب  .فلسطين  ص- رام اهللا
  )972/970( 2 2700 298: هاتف
  )972/970( 2 2710 298: فاكس

    1800300300: هاتف مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
  http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
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