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 2021/09/08 بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية ياً إلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفا
 

 معدالت األمية في فلسطين تعد من أقل المعدالت في العالم
منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكككككلوخ الألكككككنه األمخ  انذ الألكككككنه اليق أ وسكككككت ي     وقر  ويلت   تعّرف

سككككنة  15 األفراد% بيا 5 2تعتبر معدأت األمية فخ فلسكككك يا ما  لم المعدأت فخ العالم )و  جملة  سككككي ة يا هياتذ اليومية 
% فخ العام 7 19 دول غرب آسككيا واككمال قفري ياسككنة فاكثر فخ  15مية بيا األفراد ، فخ هيا بلغ معدل األ2020لعام  فاكثرخ
% بيا اليكور، وبلغ معدل األمية 3 14مقارنة بككككككككككككبيا اإلناث % 4 25هس  بيانات معهد اليونسلو لإلهصاء،  معدل  2019

سكككككككككككككنة  15فخ هيا بلغ معدل األمية بيا اليكور ) بيا اإلناث، %0 17%،  معدل 5 13سكككككككككككككنة فاكثر  15يالميًا بيا األفراد 
   %7 10فاكثرخ فخ العالم 

 

 العقدين الماضيينخالل  %82بنسبة انخفاض معدل األمية 
 15 السككككككلا  اليلسكككككك ينييامعدل األمية بيا  اذ اننيض، 1997 اككككككارت البيانات قلا اننيا  كبير فخ معدل األمية مني العام 

 اذ، وهيا اأتجاه فخ اأننيا  ين بق يلا الجنسككككككككيا 2020فخ العام  %5 2قلا  1997فخ العام  13.9% ما سككككككككنة فاكثر
 ،  مكككا بيا اإلنكككاث فقكككد اننيض ما2020فخ العكككام  %1.2 قلا 1997فخ العكككام  %7.8 اننيض المعكككدل بيا الكككيكور ما

 لنيس اليترة   %3.8 قلا 20.3%
 

 2020-2000، 1997سنة فأكثر( في فلسطين حسب الجنس لألعوام  15) األفرادبين معدالت األمية 
 

 
 
 

فخ ، 2020فخ العام  %2 8قلا  1997فخ العام  %14.1يلا مستوى المن قة، فقد اننيض المعدل فخ الضية الغربية ما و 
 لنيس اليترة  %2.0قلا  %13.7 ما فخ ل اع غزةهيا اننيض 

 

 2020للعام  والجنس المنطقةسنة فأكثر( حسب  15األميين ) وأعداد معدالت األمية
 

 

 المنطقة

 إناث ذكور كال الجنسين

 المعدل العدد )باآلالف( المعدل
العدد 

 )باآلالف(
 المعدل

العدد 

 )باآلالف(

 59.1 3.8 19.3 1.2 78.4 2.5 فلسطين

 40.7 4.2 13.1 1.3 53.8 2.8 الضفة الغربية

 18.4 3.1 6.1 1.0 24.6 2.0 قطاع غزة
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 أكثر من نصف األميين هم من كبار السن
 اليئة العمريةسجلت ، فخ هيا ةألميلسنة فاكثر  يلا نسبة  65، قذ سّجلت اليئة العمرية فئات العمر هس يتياوت توزي  األمييا 

فخ العام  خ مخ و مّية  لف 143.) %25.5 سنة فاكثر 65بلغ معدل األمية بيا كبار السا و  ،لهم دنا نسبة  خسنة 30-44)
 آأف 8.3) خسنة 44 -30)ليئة العمرية ل %9 0و مّيةخ و  مخ  لف 15.8) خسنة 64 -45)ليئة العمرية ل %2.5 بلغو  2020
ما الجدير ذكره  لنيس العام  خ مخ و مّية آأف 11.2) %8 0 خسنة 29-15)بيا الألباب هيا المعدل فخ هيا بلغ و مّيةخ،   مخ

بيانات المسح العنقودق متعدد المؤارات لعام ل وفقا %0.3سنة لد بلغ  24-15   معدل األمية بيا النساء فخ اليئة العمرية 
2019-2020  

 

 2020للعام  والجنس سنة فأكثر( حسب الفئات العمرية 15األميين ) وأعداد التوزيع النسبي
 

الفئة العمرية 

 بالسنوات

 إناث ذكور كال الجنسين

النسبة 

)%( 

العدد  النسبة )%( العدد )باآلالف(

 )باآلالف(

النسبة 

)%( 

 العدد )باآلالف(

15-29 14.4 11.2 26.3 5.1 10.4 6.2 

30-44 10.6 8.3 20.0 3.8 7.5 4.4 

45-64 20.1 15.8 19.9 3.9 20.2 11.9 

 36.6 61.9 6.5 33.8 43.1 54.9 سنة فأكثر 65

 59.1 100.0 19.3 100.0 78.4 100.0 المجموع
 

 

 % من األميين يعيشون في التجمعات الحضرية72
 %4 2 مخ و مّيةخ و آأف 6.6فخ المنيمات ) %5 2 مخ و مّيةخ و  لف 15.1) %2 3بلغ معدل األمية فخ التجمعات الريفية 

   2020 مخ و مّيةخ فخ العام   لف 56.7فخ التجمعات الحضرية )
  

 2020التجمع والجنس، نوع سنة فأكثر( في فلسطين حسب  15)وأعداد األميين معدل األمية 
 

 
 

 مركزًا لمحو األمية في فلسطين 81
مركزًا فخ الضكككككككية  56مركزًا، بوال   81 اكككككككارت بيانات وزارة التربية والتعليم قلا    يدد مراكز محو األمية فخ فلسككككككك يا بلغت 

 1,247، فيما بلغ يدد ال لبة الملتحقيا بتلك المراكز 2020/2019مركزًا فخ ل اع غزة وذلك فخ العام الدراسككككككخ  25الغربية و
  نثا  552ذكرًا و 695طالبا وطالبة، منهم 
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين - P6028179، رام هللا 1647.ب.  ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
 


