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 80/80/3802عشية اليوم العالمي لمحو األمية 
  

انخفييائ : السييي ع عييوئي رايييا ااحصيياء الفلسييطيني
% 0230سيينة فيياكنر ميين  01معيي ا األمييية اييين األفييرا  

 .3803عام % 4.0 إلى 0001عام 
 

سإلحصتتاا سيسلدتت يني ع تتي   أعلنتتا سيدتتيد  عتت  عتت    ر تتي 
 مت  لتع عتام 80/80سيي م سيعايمي يمح  سألمي  سيتي  يصتاد  
ألتتي أيتت  أمتتي  081أنتتي ي  تتد ألتتي سألرسلتتي سيسلدتت يني  حتت سيي 

  م ير  ألي نس  سيدياق أني حدت  دن  ألألثر 01سيس   سيعمري  
( سيي ندتل )تعري  منظم  سألمم سيمتحد  يلتربي   سيثقاألت   سيعلت م 

سألمتتي بانتتي لتت  سي تت   سيتتي  ن يدتتت ي  أ   يعتتر  سي تت  
 .يقرأ  يلت   مل  بدي   ع  حياتي سيي مي 

 
واستعرضيييييي السيييييي ع عيييييص عيييييوئي راييييييا ااحصييييياء 
الفلسييطيني فييي ايينا المناسيياة ااييرز المعشييراي المتعل يية 

 :األتيااألمية في األراضي الفلسطينية على النحو 
 

األراضي في  سنة فأكنر 01األفرا  مع الي األمية اين 
 تع  من اقا المع الي في العالم الفلسطينية

 
سعتبرا سيديد  ع  ع   أ  معدنا سألمي  ألي سألرسلي 

سألمي   معدعسيسلد يني  م  سقع سيمعدنا ألي سيعايم حيث بلغ 
  %4.0ألي سألرسلي سيسلد يني  دن  ألألثر  01بي  سألألرسد 

ألي سيعام  بي  سإلناث% ..6ييل ر  بي  س% 0.0ب سق  
سألميي  أ  عدد ر ي  سإلحصاا سيسلد يني   ألاألا. 3803

 ألي سيس   سيعمري أمي  084,401ي سألرسلي سيسلد يني  بلغ أل
أمي  10,036  يت زع   ب سق  3803دن  ألألثر ألي سيعام  01

يت زع   أمي ألي ق اع غز      22,260 ألي سيلس  سيغربي  
 00,804 يل ر  م  بي  سي أمي 32,202 ب سق  حد  سي ن 

  أما حد  ملا  سيدل  ألأنهم يت زع   أمي م  بي  سإلناث
أمي  33,840ألي سيت معاا سيحلري   أمي  10,063ب سق  

 أمي ألي  08,104 ألي سيت معاا سيريسي  

 
 بايندب  يعدد سألميي  حد  سيس اا سيعمري  ألقد بلغ  .سيم يماا

أمي بينما  60,810دن  ألألثر  61عددلم ألي سيس   سيعمري  
 42,430دن   64 -01ألي سيس   سيعمري   بلغ عدد سألميي 

 . أمي
 

سيعتتتام  ألتتتي% 32.0 سيعربيتتت  ألتتتي سيتتتد ع سألميتتت معتتتدع  بلتتتغ  قتتتد
 بلتتتتغ عتتتتددإي يإلحصتتتتاا  بيانتتتتاا معهتتتتد سيي ندتتتتل  حدتتتت   3800
 سيعتامألتي نست   ملي نتا  ( 41.6)حت سيي سيعربي  ألي سيعايم سألميي 
سإلنتتاث بتتي    أميتت  معتتدعب سقتت    مليتت   متت  سإلنتتاث 20.1متتنهم 

  بلتتغ معتتدع  سيتتيل ربتتي   %01.2مقارنتت  بتتت% 20.6 صتتع إيتت ي
    بلتتغ عتتدد%01.0دتتن  ألتتألثر  01سألميتت  عايميتتا  بتتي  سألألتترسد 

مليت    402.6متنهم  ملي نتا  ( 114.3) حت سيي ألي سيعايم سألميي 
ألتي  (دتن  ألتألثر 01) سألمي  بي  سيتيل ر  بلغ معدعم  سإلناث 

( دتتتن  ألتتتألثر 01)بتتتي  سإلنتتتاث  بلتتتغألتتتي حتتتي   % 00.1سيعتتتايم 
 .سيعامينس  % 38.0

  
األمية في التجمعاي الريفية عنها في  مع ا ارتفاع

 التجمعاي األخرى
 

ر ي  سإلحصاا سيسلد يني أني  ترأا تحت نا  سلتح   ا أ ار 
ع تر  دتن  سيمالتي   حيتث  سي مت عل  معدنا سألمي    ع 

سألميتت  منتتتي  معتتتدعأ تتارا سيبيانتتاا إيتتت  سنن ستتا  سيلبيتتتر ألتتي 
دن  ألألثر  01سألمي  بي  سألألرسد  بلغ معدع  حيث 0001سيعام 
   لتيس سنت تاف ألتي سنن ستا  ين بتق 0001ألي سيعتام % 02.0

% 1.0بتتي  سيتتيل ر متت   سن ستت  سيمعتتدععلتت  سي ندتتي  حيتتث 
  أمتا بتي  سإلنتاث 3803ألتي سيعتام % 0.0إيت   0001ألي سيعام 

 علتتتت  .  يتتتتنس  سيستتتتتر % 6.4إيتتتت  % 38.2ألقتتتتد سن ستتتت  متتتت  
مدتتت ن نتت ع سيت متت  ألقتتد سن ستت  ألتتي سيت معتتاا سيحلتتري  متت  

  بينمتتا 3803ألتتي سيعتتام % 2.0إيتت   0001ألتتي سيعتتام % 03.4
  يتتنس% 4.0إيتت  % 06.0سن ستت  ألتتي سيت معتتاا سيريسيتت  متت  
يلستتتر  % 4.0إيتت  % 02.1سيستتتر   سن ستت  ألتتي سيم يمتتاا متت  

ميتت  بتتي  سأل معتتدع نتدتتا  أمتتا علتت  مدتتت ن سي تتن  ألقتتد   .يستهتتا
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% 0.0ب سقت   3803يلعتام سيحلتر  سيريت   لت   مت  ألي سييل ر
أ  إيتت  ألتتي حتي  تظهتر سيمت ترسا  .%3.3 ب سقت  سيم يمتااثتم 

  %0.6بتتتي  سإلنتتتاث لتتتا  ألتتتي سيريتتت  ب سقتتت    أميتتت معتتتدعأعلتتت  
   متتتت  ثتتتتم سيحلتتتتر ب سقتتتت  %6.2سيم يمتتتتاا ب سقتتتت  يليهتتتتا ألتتتتي 

6.0.% 
 

 ألاألا سيديد  ع   أني عل  مدت ن سيعمر ألقد أظهرا 
دن  ألألثر  61سألمي  بي  سألألرسد لبار سيد   معدعسيبياناا أ  

لا  سألعل  بايمقارن  م  سيس اا سيعمري  سأل رن  ألقد بلغ 
 34-01  ألي حي  بلغ بي  سي با  3803ألي سيعام % 40.1
 .سيعام ينس % 8.1دن  

 
 ال  اأمية كان في محافظة  مع اأعلى 

عل   يتسا اسألمي   معدعأ    أ ارا سيديد  ع  ع  
 01)   أمي  بي  سألألرسد  معدعمدت ن سيمحاألظاا  أللا  أعل  

  تليها %6.0حيث بلغ  سيقد ألي محاألظ  ( دن  ألألثر
أمي   معدع   لا  سدن  %1.1 بمعدع أريحا  سألغ سرمحاألظ  

  تليها محاألظ  نابل  %2.0ألي محاألظ  غز  حيث بلغ 
2.2.% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسح ارنامج ت ييم وتتاع مستوياي معرفة ال راءع 
 (LAMP)والكتااة 

ر ي  سإلحصاا سيسلد يني أني ألي ألاألا سيديد  ع  ع    
  سألمي  سيتح ع  سيتغير سيي   رأ عل  مسه م مح ظع 
 

سيمقدر   ت  ا مسه م سيقرسا   سيلتاب  يت معحيث   تعليم سيلبار
  عل  سيتحليع  سيتعامع م  سيم ردسا عل  عد  مدت ياا

سيرم ز سيمعقد   ليسي  سيتعامع م   سيتعامع م  إي  باإللاأل 
 سدت دسم  ت بيق عملي إي سينظرياا سيمعرألي   تر متها 

بدأ  هاز   ألقد سيبرسمج  سيمهارسا سيتي تت لبها سيحيا  سيي مي 
بايتعا   م  معهد سيي ندل   3884سإلحصاا ألي سيعام 

 لم  م م ع  د يي  عل  سيعمع يتنسيي ( UIS)حصاا يإل
مدح سدر  يت بيق برنامج تقييم  تتب  مدت ياا سيقرس ي  

(LAMP)  حيث يرلز ليس سيبرنامج عل  ألح  قدر  
سأل  ا  عل  سدت دسم مهارسا سيقرسا   سيلتاب   سيحدا  ألي 

سن تبارسا م   حياتهم م    ع سإل اب  عل  م م ع  م 
  ع مدح أدر  عل  عين  م  سأل  ا  ألي سيس   سيعمري  

دن   حيث لانا أللد ي  أ ع د ي  تنسي سيت رب   68 -01
   تم تنسيي 3886سيقبلي   ييك ألي سيرب  سأل ير م  سيعام 

ألي  3800سيمدح سير يدي   ع سيرب  سيثاني م  سيعام 
  . ان  سألرد   منغ ييا  سيبارغ س  إي ألرسلي سيسلد يني  س

سيتقرير سيد يي سأل ع ينتا ج سيمدح يلد ع سألرب  ألي  ر  دين
 .3802م  سيعام  سيثانيسينص  
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