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 2022/09/08 بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية ياً الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحف
 

 معدالت األمية في فلسطين تعد من أقل المعدالت في العالم
منظمررا مممررم مدمتلرردب د تفلثررا  مدلعاوررا  مدع رر(  لمدص(األرر (أ مداررخص مممررال يساررع مداررخص مدررب     ألررت ث      عررف   ي ترر   تعررف  

سرنا  15 ممورفم % برصن 2.3تعتبف معرد   مممثرا ورال و ألر صن مرن  مرد مدمعرد   ورال مدعرادم ل   جم ا يألث ا عن حثاتع مدص(مثا.
 ،1948م رمضررال مدملت ررا عرررا   وررالسرررنا وررسرلف  15 نمدف ألرر صنصص مثررا بررصن مموررفم وررال حررصن ب رر  معرررد  مم، 2021دعررا   وررسرلفأ
    سرنا ورسرلف ورال  15ورال حرصن ب ر  معرد  مممثرا برصن ممورفم    .جمعثرا مدل صرد لرزرا أحألر  بثاارا   2017% وال مدعا  3.6

برررصن مثارررا  % 25.1يمعررد   حألررر  بثاارررا  معوررد مدص(األررر ( د ح رررا ، 2020% ورررال مدعررا  19.5 غررفآ يسرررثا  إررما   وفي ثرررا
ورال  برصن مثارا ، %16.7%، يمعرد  13.3سرنا ورسرلف  15% بصن مدبز(ر،  ل   معد  مممثا عادمثرا  برصن ممورفم  14.2معاراا بر

  .%9.9سنا وسرلفأ وال مدعادم  15حصن ب   معد  مممثا بصن مدبز(ر ل
 

 2018بية للعام في بعض الدول العر سنة فأكثر(  15) بين االفرادمعدالت األمية 
 

 المعدل الدولة المعدل الدولة المعدل الدولة
 19.6 الجزائر 4.0 الكويت 2.3 أ2021و أل صن ل

 26.3 المغرب 4.4 ُعمان 1.8 م ر  

 28.8 (2017مصر ) 4.7 (2017السعودية ) 2.6 مدبلفين

 39.4 السودان 14.4 (2017العراق ) 4.0 دبنا 

 )/http://data.uis.unesco.org)معهد اليونسكو لإلحصاء الصفحة االلكترونية لالمصدر: 
 
 

 العقدين الماضيينخالل  %84بنسبة انخفاض معدل األمية 
 15 مدألرر ا  مدف ألرر صنصصنمعررد  مممثررا بررصن  مذ ماخفرر ، 1997 إررار  مدبثااررا   دررا ماخفرراي زبصررف وررال معررد  مممثررا منررب مدعررا  

  ذ،  هرربم م تلررا  وررال م اخفرراي ىن بررس ع ررا مدلنألررصن 2021وررال مدعررا   %2.3 دررا  1997وررال مدعررا   13.9% مررن سررنا وررسرلف
 ،  مرررا برررصن مثارررا  وعرررد ماخفررر  مرررن2021ورررال مدعرررا   %1.2  درررا 1997ورررال مدعرررا   %7.8 ماخفررر  مدمعرررد  برررصن مدررربز(ر مرررن

 دنفس مدفتفب.  %3.5  دا 20.3%
 

 2021-2000، 1997في فلسطين حسب الجنس لألعوام  سنة فأكثر( 15) األفرادبين معدالت األمية 
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وال ، 2021وال مدعا   %5.2 دا  1997وال مدعا   %14.1 ع ا مألت(ى مدمن عا، وعد ماخف  مدمعد  وال مدضفا مدغفلثا من 
 دنفس مدفتفب. %2.0 دا  %13.7 من حصن ماخف  وال م اع غزب

 2021للعام  المنطقة والجنسسنة فأكثر( حسب  15األميين ) معدالت األمية وأعداد
 

 
 المنطقة

 إناث ذكور كال الجنسين
 مدعد  لياآل  أ مدمعد  مدعد  لياآل  أ مدمعد  مدعد  لياآل  أ مدمعد 

 55.9 3.5 19.5 1.2 75.4 2.3 فلسطين

 38.1 3.9 12.9 1.3 51.0 2.5 مدضفا مدغفلثا

 17.8 2.9 6.6 1.1 24.4 2.0 م اع غزب

 

 األميين هم من كبار السنأكثر من نصف 
مدفئا سل ت ، وال حصن األمثدسنا وسرلف  ع ا األبا  65،  ذ سل  ت مدفئا مدعمفيا وئا  مدعمف حأل ىتفا   ت( ي  مممصصن 

وال  أ مال   مث ا  دف 543.ل %24.8 سنا وسرلف 65ل   معد  مممثا بصن زبار مدألن    ،دوماألبا   اا  أسنا 44-30ل مدعمفيا
 أسنا 44 -30ل فئا مدعمفيا د %0.8  مث اأ    مال  دف 15.5ل أسنا 64 -45ل فئا مدعمفيا د %2.4 ل     2021مدعا  
  دنفس مدعا . أ مال   مث ا ي   9.4ل %0.6 أسنا 29-15لبصن مداباآ هبم مدمعد  وال حصن ب     مث اأ،   مال ي   7.0ل

 2021للعام  والجنس سنة فأكثر( حسب الفئات العمرية 15األميين ) أعداد
 

 إناث ذكور كال الجنسين الفئة العمرية 
15-29 9.4 4.4 5.0 

30-44 7.0 3.7 3.3 

45-64 15.5 3.5 12.0 

 35.6 7.9 43.5 سنا وسرلف 65

 55.9 19.5 75.4 المجموع
 

 

 من األميين يعيشون في التجمعات الحضرية ألف أمي 52ما يقارب 
 مال   مث اأ  ي   6.8وال مدمخثما  ل %2.5 مال   مث اأ    دف 16.2ل %3.3ب   معد  مممثا وال مدتلمعا  مدفيفثا 

 . 2021 مال   مث اأ وال مدعا    دف 52.4وال مدتلمعا  مدلضفيا ل 2.1% 
 

 2021التجمع والجنس، نوع سنة فأكثر( في فلسطين حسب  15)وأعداد األميين معدل األمية 
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 مركزًا لمحو األمية في فلسطين 26
وررال مدضررفا  مفمرررز 5مفزررزم ، ب(ممرر   26 إررار  بثااررا    مرب مدتفلثررا  مدتع ررثم  دررا    عررد  مفمرررز ملرر( مممثررا وررال و ألرر صن ب غررت 

 663، فثمررا ب ر  عررد  مد  بررا مدم تلعررصن بت ررم مدمفمرررز 2021/2020مفزررزم  وررال م رراع غررزب  ذدرم وررال مدعررا  مددرمسررال  21مدغفلثرا  
  الا. 245ذزفم    418طادبا  طادبا، منوم 
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