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 شكر وتقدير
 

مؤسسة ثقافية ساهمت في هذا  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة بالشكر والتقدير إلى كل 

 .  المسح، والى جميع العاملين فيه لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم     
 

، في األراضي الفلسطينية بقيادة فريق فني من الجهاز         2010تخطيط وتنفيذ مسح واقع المؤسسات الثقافية         تـم  لقـد 

) PNA(مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية         مالي   بدعمو المركـزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة،     

 ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى      2010لعام  ) CFG(وعـدد مـن أعـضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز           

 .  )SDC(السلطة الوطنية الفلسطينية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 
ل الرئيسيـة    يومتلا  ةعومج مأعضـاء  سطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى   قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفل يت

 .، الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح    )CFG(للجـهاز 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 تنويه للمستخدمين
 

الثقافية الموجودة في األراضي الفلسطينية جميع المؤسسات استهدف مـسح واقـع المؤسـسات الثقافية هو مسح شامل،         

المراكز الثقافية، المسارح، المتاحف، المحطات     (بغض النظر عن كونها حاصلة على ترخيص أم ال، حيث شمل المسح             

وقد تم إعداد اإلطار باالعتماد على بيانات وزارة        ) اإلذاعـية والتلفزيونية المحلية، المكتبات العامة، دور النشر والتوزيع        

 .2005الثقافة، ومسح واقع المؤسسات الثقافية الذي نفذه الجهاز منذ عام 
 

 .تعني ال يوجد مشاهدات): -(اإلشارة 



 

 



 

 

 فريق العمل
   

 اللجنة الفنية • 

  منى القية رئيس اللجنة يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

  ديما عباسي يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

  فداء أبو عيشة يحصاء الفلسطينالجهاز المركزي لإل

  رياض سيف ابو عابد وزارة الثقافة

  محمد عاصم دراغمة  وزارة الثقافة

 
 إعداد التقرير • 

  منى القية يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

 
 تصميم جرافيكي • 

  أحمد سوالمة يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

 
 تدقيق معايير النشر • 

  حنان جناجرة يز المركزي لإلحصاء الفلسطينالجها

   
 

 المراجعة األولية • 

  ماهر صبيح يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

  يوسف فالح يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

   
 

 المراجعة النهائية  • 

  عناية زيدان يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

 
 اإلشراف العام  • 

  عال عوض  بأعمال رئيس الجهازالقائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تقديم
 

في صلب اهتمامه مسألة توفير الرقم الرسمي الخاص بمسيرة المجتمع  يـضع الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني     

كاملة الفلـسطيني بأبعادهـا االجتماعـية واالقتصادية والجغرافية، ونتوخى من خالل إنجاز هذه المهام إتاحة الفرصة ال                

 .للمخطط وصانع القرار الفلسطيني في اتخاذ القرار التنموي بناء على أسس علمية مدروسة
 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يضع بين أيدي أبناء شعبنا الفلسطيني هذا التقرير حول           وزارة الثقافة و يسر

من خالل مسح شامل لجميع المؤسسات الثقافية        اته بيان تم استخالص  والذي المؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية،     

المراكز الثقافية، المسارح، المتاحف، المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية، المكتبات    (العاملة في فلسطين وهي 

 . )العامة، دور النشر والتوزيع   
 

المؤشرات    بتوفير الوزارة والجهاز     لسياسة  ثمرة للتعاون وتأكيداً     2010 للعام المؤسسات الثقافية   واقع  تقرير  إعداد يأتي

من أجل    النتائج   الثقافي، ونأمل أن تبادر المؤسسات والدوائر الرسمية والباحثون إلى دراسة              اإلحصائية حول الواقع     

 . التخطيط ورسم السياسات  
 

ين فيها واألفراد   خصائص األفراد العامل ، ومناطق تمركزها المؤسسات الثقافية  انتشار  يوفر التقرير بيانات حول 

ت   آالمنش  الحاجات األساسية على صعيد   المنتسبين إليها، خصائص المباني واألجهزة والمواد الثقافية واألدوات المتوفرة،          

وقد توخينا توفير هذه البيانات على    . األجهزة والمعدات، وغيرها من البيانات الثقافية الهامة   ، البرامج واألنشطة  ، واألبنية

 .  والمحافظات ،ألراضي الفلسطينية، الضفة الغربية، قطاع غزة    مستوى كل من ا 
 

 قد وفقنا في سد ثغرة إضافية في الجانب المعلوماتي حول المؤسسات الثقافية ونشاطاتها، ونرجو أن يكون            نكون نأمل أن  

واهللا نسأل أن تتكلل       .  ةفي هذا الجهد فائدة  للمخطط وصانع القرار الفلسطيني في اتخاذ القرارات الفعالة في مجال الثقاف               

 .أعمالنا بالنجاح
 
 
 
 
 

 
 سهام البرغوثي عال عوض

 وزير الثقافة  القائم بأعمال رئيس الجهاز

 وزارة الثقافة  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  

2010تشرين أول،    
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 ملخص تنفيذي
 

حيث بلغ عددها    20/06/2010 – 09/05خالل الفترة   مسح شامل للمؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية        تم تنفيذ   

  مؤسسة عاملة، اما في قطاع غزة ونظراً لظروف العمل فقد تم زيارة             475 منها    في الضفة الغربية   مؤسسة ثقافية  834

 . جميعها عاملةمؤسسة 136
  

في % 85.9بواقع  (من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية مبانيها مستأجرة         % 88.2أن  إلى  أشـارت النتائج     •

 .من المراكز الثقافية مبانيها ملك للمؤسسة% 9.0، بينما )في قطاع غزة% 95.5الضفة الغربية، مقابل 

 .من اإلناث% 48.0منهم من الذكور مقابل % 52.0 عامالً 3,388بخصوص العاملين في المراكز فقد بلغ عددهم  •

41.3بواقع  من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية يوجد بها مكتبة،          % 42.0أن حوالي   إلى  أشـارت النتائج     •

 .في قطاع غزة% 43.8مقابل في الضفة الغربية % 

% 95.1بواقع  % (94.5ية في األراضي الفلسطينية     بلغـت نسبة المراكز الثقافية العاملة التي يوجد فيها هيئة إدار           •

 ).في قطاع غزة% 92.6في الضفة الغربية، و 

من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية يوجد بها مختبر حاسوب،          % 28.0أن حوالي   إلى  أشـارت النـتائج      •

 .في قطاع غزة% 22.3مقابل في الضفة الغربية % 30.0بواقع 

في % 39.8بواقع  (من المراكز الثقافية يرتادها أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة          % 39.7أظهـرت النتائج أن      •

 ).في قطاع غزة% 39.7الضفة الغربية و

من % 78.6من العاملين في المتاحف يحملون مؤهل علمي اقل من ثانوي بينما            % 21.4بيـنت النتائج أن حوالي       •

 .العاملين حاصلين على مؤهل علمي ثانوي فأعلى

% 37.8محطة إذاعية، و  % 55.5 محطة إذاعية وتلفزيونية محلية في الضفة الغربية،         45النتائج أن هناك    بيـنت    •

 .محطة إذاعية وتلفزيونية% 6.7محطة تلفزيونية، و

بلغـت نـسبة المتخصصين في مجال عمل محطات اإلذاعة والتلفزيون المحلية من مجموع العاملين في محطات                  •

 %.68.4 في الضفة الغربية اإلذاعة والتلفزيون المحلية

بلغ معدل نسبة ساعات البث من البرامج المحلية التي تبث من قبل محطات اإلذاعة والتلفزيون المحلية في الضفة                   •

 %.44.0الغربية 

في الضفة % 67.3بواقع  % (69.2بلغـت نسبة المكتبات في األراضي الفلسطينية التي يتوفر فيها أجهزة حاسوب              •

 ).ي قطاع غزةف% 76.9الغربية، و

في % 94.2بواقع  % (93.8بلغـت نـسبة المكتبات في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها قسم خاص لألطفال                •

 ).في قطاع غزة% 92.3الضفة الغربية، و

منهم من الذكور        % 48.1 مستفيداً،   90,040بلـغ عـدد المستفيدين من المكتبات العامة  في األراضي الفلسطينية              •

 . اإلناثمن% 51.9و

 .من اإلناث% 28.7منهم من الذكور و% 71.3 عامالً، 87أشارت النتائج أن عدد العاملين في المسارح  •

منها مبانيها  % 26.7من المسارح في األراضي الفلسطينية مبانيها مستأجرة، بينما         % 53.3أن  إلى  أشارت النتائج    •

 .منها مبانيها تبرع% 6.7ملك للمؤسسة و



 

 

66.7منها تقوم بالطباعة فقط، و    % 11.1من دور النشر والتوزيع تقوم بالنشر فقط، و       % 22.2أظهرت النتائج أن     •

 .منها تقوم بالطباعة والنشر معاً% 

 .تقوم بطباعة الصحف% 11.1من دور النشر والتوزيع تقوم  بطباعة الكتب، ببنما % 88.9بينت النتائج أن  •
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

يشمل المصدر   . لتي توفرها المؤسسات الثقافية والمسوح األسرية مصادر رئيسة إلحصاءات الثقافة         تعتبـر البـيانات ا    

: ومن هذه المؤسسات  .  األول جمـيع المؤسـسات التـي تقدم نشاطات ثقافية ويمكن لكافة أفراد المجتمع االستفادة منها               

وعادة ما يتم جمع بيانات إحصائية      .  مكتبات العامة لمسارح، المعارض، المتاحف، وال   ااإلذاعة والتلفزيون، دور السينما،     

عـن أعداد هذه المؤسسات ومدى تردد األفراد عليها أو نسبة األفراد المستفيدين منها ومدى تغطيتها الجغرافية وما إلى                   

م أما المصدر الثاني إلحصاءات الثقافة، فهو يوفر إحصاءات حول ممارسة أفراد المجتمع أنفسه            .  ذلـك مـن مؤشرات    

 ، القـراءة والكتابة، المشاركة في ندوات ثقافية، حضور محاضرات عامة، االستماع للراديو     : لنـشاطات ثقافـية، مـثل     

الكتب والمكتبات، وأجهزة   : مـشاهدة التلفزيون، واالشتراك في فرق غناء ورقص، أو ملكيتهم ألدوات نشر الثقافة مثل             

 .ات الموسيقية، وغير ذلك من المؤشراتالراديو والتلفزيون، أجهزة التسجيل، ملكية األدو
 

 من البيانات حول المؤسسات      د ، والذي يوفر العدي    2010 هذا التقرير الضوء على المؤسسات الثقافية خالل العام           يلقي

 خصائص األفراد العاملين واألفراد   ،ومناطق تمركزهاالمؤسسات الثقافية  انتشار بيانات حول  يوفر، حيث الثقافية

ت  آالمنش الحاجات األساسية على صعيدخصائص المباني واألجهزة والمواد الثقافية واألدوات المتوفرة،     المنتسبين، 

على مستوى كل من  ، وذلك  األجهزة والمعدات، وغيرها من البيانات الثقافية الهامة   ،  البرامج واألنشطة ، واألبنية

 . والمحافظات ،األراضي الفلسطينية، الضفة الغربية، قطاع غزة    
 
، وأن  األراضي الفلسطينية  عن واقع المؤسسات والنشاطات الثقافية في        كافية أن تعطـي نتائج هذا التقرير فكرة         لـين آم

 .تشكل نقطة انطالق لمزيد من المسوح والدراسات المتخصصة في هذا المجال
 

 أهداف المسح 1.1

 :يةمسح واقع المؤسسات الثقافية إلى توفير معلومات حول المواضيع التاليهدف 

 .التوزيع الجغرافي للمؤسسات الثقافية •

 .خصائص األفراد العاملين في المؤسسات الثقافية •

 . للمؤسسات الثقافيةالمنتسبينخصائص األفراد  •

 .واقع مباني المؤسسات الثقافية •

 .خصائص األجهزة والمواد الثقافية واألدوات المتوفرة في المؤسسات الثقافية •

 .األجهزة والمعدات، البرامج واألنشطة، لمنشات واألبنيةا الحاجات األساسية على صعيد •
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  هيكلية التقرير أهداف و2.1

تتمثل األهداف الرئيسة لهذا التقرير في توفير بيانات ومؤشرات أساسية تساعد في رسم السياسات التنموية حول القضايا                 

اإلضافة إلى إعداد إحصاءات فلسطينية رسمية حول       األساسـية المرتبطة بالمؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية، ب        

 .اإلحصاءات المتعلقة بقطاع الثقافة
 

 بما يمكنها من رسم السياسات واتخاذ       من االستفادة من نتائج المسح،    العديد من المؤسسات والجهات     سيمكن هذا التقرير    

ي يتمحور اختصاص عملها في هذا    الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات، والت     : ، وهي القـرارات على أسس علمية    

 مؤسسات السلطة ،  وزارة التخطيط ، وزارة األعالم، المجلس األعلى للتربية والثقافة والعلوم،         المجـال مثل وزارة الثقافة    

 األعمالرجال  ،  التربويون الفلسطينيون ،  مراكز األبحاث ،  الباحثون في الثقافة الفلسطينية    األخرى،   الوطنـية الفلسطينية  

 .طلبة الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة، توالشركا
 

يـتكون هـذا التقريـر من خمسة فصول باإلضافة إلى التقديم، يتناول الفصل األول مقدمة عامة حول موضوع المسح                    

وأهدافـه وهيكلـية التقرير، بينما يعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح، ويتطرق الفصل                

تائج المسح األساسية، في حين يتطرق الفصل الرابع من التقرير إلى المنهجية التي استخدمت في تخطيط                الـثالث إلى ن   

 .وتنفيذ المسح،  ويعرض الفصل الخامس جودة البيانات
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 الفصل الثاني
 

 المصطلحات المفاهيم و
 

  ذا، في تفسير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في ه       اعـتمدت المعايير الدولية المستخلصة من توصيات األمم المتحدة        

 .تالءم وأهداف التقرير وظروف المجتمع الفلسطينيتالتقرير، وقد صيغت بما 
 

  :المتحف

 مواد تدل   باحتواء، وتكون في خدمة المجتمع وتنميته ومفتوحة للجمهور، وتقوم          مؤسـسة دائمـة، ال تبغي ربحاً تجارياً       

 .    حفظها، وتجري بحوثاً بشأنها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتاععلى اإلنسان وبيئته، وت
 

 :التخطيط لمشاريع إنتاجية

 .التدريب على إعداد وثيقة المشروع وتقديمها للجهات المانحة بهدف الحصول على تمويل لهذه المشاريع
 

  :المؤسسة الثقافية

.  المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة        )  والمعدات األدوات(هـي مؤسـسة تتضمن السلع       

 .والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع
 

  :مشاريع إنتاجية

 .توفر مشاريع إنتاجية في المراكز الثقافية تساهم في تغطية نفقات المركز وتكون مصدر من مصادر الميزانية
 

  :هيئة إدارية

 عة من األعضاء تقوم على إدارة المركز وقد تكون على شكل مجلس أو هيئة إدارية او جسم أدارى مجمو

 . مشابه وتفرز أما باالنتخاب أو التعيين أو االتفاق بين الفعاليات واألطر المجتمعيةآخر
 

  :الفترة الصباحية

 ً.تمتد هذه الفترة من بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا
 

  :الفترة المسائية

 .تمتد هذه الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل
 

  :المؤسسة اإلذاعية

 . بتقديم خدمة إذاعية موجهة في المقام األول للجمهور بشكل عام في البلد الذي تعمل فيهة قانونياًهي منظمة مرخص
 

  :مؤسسة إذاعية محلية

 .كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محليةهي 
 

  :مؤسسة إذاعية حكومية

 .هي كل مؤسسة إذاعية تتولى الحكومة تشغيلها من جميع النواحي إما مباشرة أو عن طريق مؤسسة مستقلة تنشئها
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

  المراكز الثقافية1.3

  350 مركزاً ثقافياً تتوزع بواقع 471افية العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ  بأن عدد المراكز الثق   نتائج المسح تفيد

 وتتوزع المراكز العاملة على كافة المحافظات حيث بلغت       .  مركزاً في قطاع غزة121مركزا في الضفة الغربية مقابل   

 .  مركزا ثقافيا65ًيل    مركزا تليها محافظة الخل70أعلى نسبة مراكز عاملة في محافظة نابلس حيث بلغ عددها   
 

% 95.1 بواقعمن المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية تدار من قبل هيئات إدارية،            % 94.5 أن   بيـنت نتائج المسح   

من الذكور  % 52 عامال منهم    3,388، وبلغ عدد العاملين في المراكز       في قطاع غزة  % 92.6مقابل  في الضفة الغربية    

 .من اإلناث% 48.0مقابل 
 
من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية تتلقى دعماً مادياً أو معنوياً من        % 63.9أن حوالي   إلـى   شـارت النـتائج     أ

، كما حققت المراكز التي تتلقى      في قطاع غزة  % 52.1مقابل  في الضفة الغربية    % 68.0 بواقـع   المجـتمع المحلـي،     

% 70.2في الضفة الغربية و   % 76.7وتتوزع بواقع   % 75.0مصدر ميزانيتها من رسوم العضوية أعلى نسبة وقد بلغت          

من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية مبانيها مستأجرة،          % 88.2أن  إلى  أشارت النتائج   كما  .  فـي قطـاع غزة    

، %9.0في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة المراكز التي مبانيها ملك للمؤسسة            % 95.5في الضفة الغربية و   % 85.9بواقع  

 .من المراكز الثقافية مبانيها تبرع% 0.5و
 

في % 41.3بواقع  من المراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية يوجد بها مكتبة،          % 42.0أن حوالي   إلى  أشارت النتائج   

من المراكز الثقافية التي يوجد بها مكتبة يوجد في المكتبة          % 75.9، وان   في قطاع غزة  % 43.8مقابل  الـضفة الغربية    

من المركز الثقافية يرتادها أفراد من ذوي االحتياجات        % 39.7 أن حوالي إلى  أشارت النتائج   سم خاص باألطفال، كما     ق

 . في قطاع غزة% 39.7مقابل في الضفة الغربية % 39.8بواقع الخاصة، 
 

في % 22.3بل  في الضفة الغربية مقا   % 30.0من المراكز يوجد فيها مختبر حاسوب بواقع        % 28.0بيـنت النـتائج أن      

من المراكز التي يوجد فيها مختبر حاسوب لديها اتصال مع شبكة اإلنترنت،            % 68.8قطاع غزة، كما أشارت النتائج أن       

وهي % 80.7حـيث حققـت نسبة المراكز في األراضي الفلسطينية التي تتصل باإلنترنت عن طريق الخط الالتماثلي                 

 %. 8.7ال بمودم الهاتف أعلى نسبة بينما بلغت نسبتها عن طريق االتص
 

  المتاحف2.3

 متاحف عاملة جميعها في الضفة الغربية تتوزع        6بان عدد المتاحف في األراضي الفلسطينية قد بلغ          نتائج المسح    تفـيد 

أشارت   كما .بواقـع متحفين في محافظة بيت لحم وواحد في كل من محافظات نابلس ورام اهللا والبيرة والخليل والقدس              

 .من المباني ملك للمؤسسة% 66.7من مباني المتاحف في الضفة الغربية مستأجرة، بينما % 33.3أن لى إالنتائج 
 

بأن    نتائج المسح    وتفيد.  إناث% 35.7ذكور مقابل   % 64.3 عامالً منهم    14أمـا بخـصوص العاملين فقد بلغ عددهم         

 .ملون مؤهل علمي ثانوي فأعلىيح% 78.6من العاملين يحملون مؤهل علمي اقل من ثانوي مقابل % 21.4
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  المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية3.3

.             في الضفة الغربية محطة عاملة جميعها  45بأن عدد المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية قد بلغ       نتائج المسح تفيد

 . يت والقدسكما تتوزع على كافة محافظات الضفة الغربية باستثناء محافظات طوباس وسلف    
 

من المحطات  % 37.8من المحطات المحلية في الضفة الغربية إذاعية و       % 55.5بأن هناك    نتائج المسح    كمـا أظهـرت   

من المحطات تقوم   % 75.6وأظهرت النتائج أن    .  من المحطات إذاعية وتلفزيونية معاً    % 6.7تلفـزيونية، وان هـناك      

بة ساعات البث من البرامج المحلية التي تبث من قبل محطات           بإنـتاج بـرامج مشتركة مع جهات أخرى، بلغ معدل نس          

29.3منهم من الذكور مقابل     % 70.7 عامالً،   450أما بخصوص العاملين فقد بلغ عددهم       %.  44.0اإلذاعة والتلفزيون   

لون يحم% 96.4من العاملين يحملون مؤهل علمي اقل من ثانوي مقابل          % 3.6بأن   نتائج المسح    وتفيد.  من اإلناث % 

من العاملين في المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية       % 68.4مؤهل علمي ثانوي فأعلى، كما أشارت نتائج المسح أن          

 .من العاملين غير متخصصين% 31.6متخصصين في مجال العمل بينما 
 

  المكتبات العامة4.3

في  مكتبة عامة    52 مكتبة عامة منها     65طينية بلغ   بان عدد المكتبات العامة العاملة في األراضي الفلس        نتائج المسح    تفيد

 .تتوزع على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. في قطاع غزة مكتبة عامة 13مقابل الضفة الغربية 
  

 نتائج  وتفيد.  من اإلناث % 54.3من الذكور مقابل    % 45.7 عامالً منهم    140أمـا بخصوص عدد العاملين فقد بلغ        

يحملون مؤهل علمي ثانوي    % 92.9 مـن العاملين يحملون مؤهل علمي اقل من ثانوي مقابل            %7.1بـان   المـسح   

من % 48.1 مستفيد في األراضي الفلسطينية،      90,040بلـغ عدد األفراد المستفيدين من المكتبات العامة         .  فأعلـى 

في الضفة  % 94.3قع  بواويتوزع عدد المستفيدين في األراضي الفلسطينية        . مـن اإلناث  % 51.9الذكـور بيـنما     

 .في قطاع غزة% 5.7مقابل الغربية 
 

في % 96.2من المكتبات يرتادها األفراد من اجل المطالعة وتتوزع بواقع          % 96.9كمـا أشـارت نتائج المسح أن        

فـي قطـاع غزة، بينما بلغت نسبة المكتبات التي يرتادها األفراد من اجل االستعارة                   % 100الـضفة الغـربية، و    

في األراضي  % 40.0 كمـا بلغـت نـسبة المكتـبات التي يرتادها أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة                 %. 93.8

 .في قطاع غزة% 38.5في الضفة الغربية، و% 40.4الفلسطينية، وتتوزع بواقع 
 

من المكتبات يوجد بها جهاز     % 69.2بان   نتائج المسح    أمـا بخـصوص توفـر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تفيد         

مـن المكتبات التي يوجد فيها حاسوب تخصص أيضا أجهزة حاسوب    % 37.0سـوب، كمـا أظهـرت النـتائج أن          حا

من % 15.6من المكتبات التي يوجد فيها أجهزة حاسوب للمستفيدين توفر لديهم خدمة اإلنترنت، و            % 76.5للمستفيدين، و 

 .يوجد بها جهاز تلفزيون% 66.2المكتبات يوجد بها نظام فهرسة، و
 

  المسارح  5.3

 مسرحاً عامالً في الضفة الغربية      14 مسرحاً منها    15بان عدد المسارح في األراضي الفلسطينية بلغ         نتائج المسح    تفـيد 

 .قطاع غزةومسرح واحد في 

% 21.8بان   نتائج المسح    وتفيد.  من اإلناث % 28.7من الذكور مقابل    % 71.3 عامالً منهم    87وبلغ عدد العاملين فيها     

يحملون مؤهل علمي ثانوي فأعلى، كما أفادت نتائج        % 78.2ملـين يحملون مؤهل علمي اقل من ثانوي مقابل          مـن العا  

 .من العاملين في المسارح متخصصين في مجال التمثيل% 46.2المسح أن 
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مسارح من المسارح في األراضي الفلسطينية مبانيها مستأجرة، بينما بلغت نسبة ال          % 53.3أن  إلى  أشارت النتائج   كمـا   

 .من المسارح مبانيها تبرع% 6.7، و%26.7التي مبانيها ملك للمؤسسة 
 

  دور النشر والتوزيع  6.3

 الضفة الغربية ي دور ف8بواقع ، 9بان عدد دور النشر والتوزيع العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ            نتائج المسح    تفـيد 

من محافظة جنين ونابلس ورام اهللا والبيرة وبيت لحم والخليل          ، وتتواجد في كل     في قطاع غزة  مقابـل داراً واحدة للنشر      

 .وخانيونس
  

منها % 66.7منها تقوم بالطباعة فقط، و% 11.1ومن دور النشر والتوزيع تقوم بالنشر فقط،       % 22.2 نأأشارت النتائج   

من دور النشر والتوزيع     % 88.9أن  إلى  أشارت النتائج   أما بخصوص طباعة مواد ثقافية ف     .  تقوم بالطباعة والنشر معاً   

أيضا تقوم بطباعة المجالت، بينما       % 11.1من دور النشر تقوم بطباعة الصحف و      % 11.1تقـوم بطـباعة الكـتب، و      

 21  أما بخصوص العاملين في دور النشر والتوزيع فقد بلغ عددهم             .مـنها تقـوم بطـباعة مواد ثقافية أخرى        % 22.2

 .من اإلناث% 23.8 منهم من الذكور مقابل% 76.2عامالً 
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

 تشكيل لجنة فنية من ذوي الخبرة في         أولها ، كان على عدة خطوات    2010مسح واقع المؤسسات الثقافية،     اشتملت خطة  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة، حيث بدأ العمل على تحديد االحتياجات واألهداف من خالل       

على التوصيات الدولية وتجارب الدول في تنفيذ      اإلطالع  ماعات والنقاش مع مختلف الجهات المعنية وكذلكاالجت

 شكالً ومضموناً، وقد تم تنفيذ ذلك ضمن إطار    تحديث االستمارات، ومن ثم البدء في المسوح المتعلقة في قطاع الثقافة 

 .عمل جماعي
 

  المسحاستمارات 1.4

التوصيات الدولية وتجارب الدول      مراجعة  المسح بعد استمارات تم تطوير ات من البيانات، على ضوء تحديد االحتياج 

في هذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية، وقد شمل ذلك عقد ورشة عمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني                 

قة، حيث عقدت ورشة العمل     في نطاق حوار المنتجين والمستخدمين حضرها ممثلون عن كافة القطاعات ذات العال        

 . لمناقشة مؤشرات المسح   03/03/2010بتاريخ 
 

  العينة واإلطار2.4
 

 اإلطار 1.2.4

جميع المؤسسات الثقافية الموجودة في     استهدف المسح   مـسح واقـع المؤسـسات الثقافـية عبارة عن مسح شامل، حيث              

المراكز الثقافية، المسارح، المتاحف،    (ث شمل المسح    األراضي الفلسطينية بغض النظر عن كونها لديها ترخيص ام ال، حي          

وقد تم إعداد اإلطار باالعتماد على بيانات       ) المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية، المكتبات العامة، دور النشر والتوزيع        

 .2005وزارة الثقافة، ومسح واقع المؤسسات الثقافية 
  

  حجم العينة2.2.4

جميع المؤسسات الثقافية الموجودة في     استهدف المسح   افية عبارة عن مسح شامل، حيث       مـسح واقـع المؤسـسات الثق      

 مؤسسة في قطاع غزة،     136 و في الضفة الغربية  مؤسسة   834، منها    مؤسسة 970والبالغ عددها   األراضي الفلسطينية   

 .  مؤسسة في الضفة الغربية وجميع المؤسسات في قطاع غزة475حيث تم استكمال بيانات 
 

  اإلسناد الزمني3.4

 . 20/06/2010 وحتى 09/05/2010الفترة الواقعة ما بين   خالل  نفذ هذا المسح ميدانياً    
 

  العمليات الميدانية4.4
 

  تجهيز كتيب إرشادات الباحثات وتدريب الفريق1.4.4

، بحيث شمل مهام كل تم تجهيز كتيب تدريب ليشمل جميع المواضيع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء االستمارة     

عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول للمؤسسة، وإجراء المقابلة واستيفاء االستمارة بهدف تدريب الطاقم على             

وقد تم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل          .    كل المهارات الالزمة لضمان نجاح المشروع   
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 في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني              3/5/2010يبية لمدة يوم واحد بتاريخ وتم عقد دورة تدر . التدريب

حيث  اشتمل تدريب الطاقم ) 8( وعدد متدربي الوزارة  6وبشكل مشترك مع وزارة الثقافة حيث بلغ عدد متدربي الجهاز

ية، المكتبات العامة، دور النشر والتوزيع،    المراكز الثقاف( استيفاء االستمارة للمؤسسات الثقافية ةعلى أهداف المسح وكيفي  

 التدريب على فريق العمل في     روكيفية التعامل مع المؤسسة وقد اقتص   ) المسارح، المتاحف، محطات اإلذاعة والتلفزيون   

  .الضفة الغربية، أما بخصوص فريق العمل في قطاع غزة فقد تم تدريبهم بشكل منفصل عبر التلفزيون المرئي    
 

  الميداني للمسح الرئيسي العمل2.4.4
 

 :مرحلة جمع البيانات

 .2010/ 20/6 واستمرت لغاية 9/5/2010تم تنفيذ المسح خالل الفترة الواقعة ما بين 
 

 :تقسيم العمل

بمـا أن العمـل مشترك مع وزارة الثقافة فقد تم تقسيم وتوزيع العمل ما بين موظفي الجهاز ووزارة الثقافة على النحو                      

 :يالتال

 مناصفة ما بين اإلحصاء ووزارة الثقافة للمحافظات التالية الخليل، بيت لحم، جنين،             ةزيع المراكز الثقافي  تـم تو   .1

 .نابلس

تـم االتفاق على أن تقوم وزارة الثقافة بجمع بيانات المؤسسات الثقافية بشكل كامل لمحافظات طوباس وسلفيت                  .2

لمتبقي من المحافظات فيقوم الجهاز المركزي لإلحصاء       وأريحـا وجميع المراكز الثقافية لمحافظة طولكرم، أما ا        

 .الفلسطيني بجمع بيانات المؤسسات الثقافية فيها
 

 :آلية العمل

 .قام العاملون على المسح بزيارة المؤسسات الثقافية الموجودة في اإلطار من خالل كشف العينة  .1

 .تم تزويد الباحثين باستمارة ورسالة المسح .2

لميدانية تقديم تقارير أسبوعية عن سير العمل إلى منسق العمل الميداني توضح معدالت             تـم الطلـب من الفرق ا       .3

 .الخ..…اإلنجاز وحاالت االكتمال والرفض وغير المكتمل

القيام بزيارات ميدانية وبصورة مستمرة من قبل إدارة المشروع وإدارة العمل الميداني إلى كافة محافظات الضفة             .4

 .الغربية
 

 بياناتمعالجة ال 5.4
 

  مرحلة البرمجة1.5.4

 قواعد اإلدخال بشكل    وضع، والعمل على    ACCESS باستخدام حزمة    اإلدخالتم خالل هذه المرحلة إعداد برامج       

 البيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه       لفحصيـضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعالمات تنظيف           

 . االستمارةتوى االستعالمات على فحص المتغيرات على مس
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 مرحلة استالم وضبط االستمارات 2.5.4

 حيث يقوم   ، االستمارات من منسق العمل الميداني ومن خالل النموذج المعد لذلك          استالمتـم فـي هـذه المـرحلة         

توثيق عملية االستالم وفق النموذج المخصص لهذا        بـضبط االستمارات والتأكد من استالمها جميعها و        الموظـف 

 .الغرض

  مرحلة اإلدخال3.5.4

 مدخلين بفترات   3، وعمل فيها    28/08/2010 وانتهت بتاريخ    20/06/2010بـدأت عملية إدخال البيانات بتاريخ       

 .متقطعة حسب ورود االستمارات من الميدان
 

  مرحلة تدقيق البيانات4.5.4

 يعملوا على مقارنة البيانات      أشخاص المهمة اإلدخال، حيث يقوم بهذه      بعد التسجيل   طريقعن   تـتم هـذه المرحلة    

 . اإلدخال إن وجدتأخطاءالمدخلة باالستمارات األصلية لتعديل 
 

  مرحلة تنظيف البيانات5.5.4

 ها مع بعض  األسئلة قـواعد تنظيف آلية شاملة بين األسئلة على مستوى االستمارة وذلك لضمان تناسق               وضـع  تـم 

بشكل على البيانات   نفذ    ذلك من خالل برنامج خاص     ويتم.  واإلجابـات التي تكون خارج المدى أو غير المنطقية        

لمدير المسح لتصحيح الخطأ باالعتماد على        االستمارة إعادة تعـديل األخطـاء بناء على التعديالت أو          دوري وتـم  

 .المصدر
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

 دقة البيانات 1.5
 

  األخطاء اإلحصائية1.1.5

 . باألخطاء اإلحصائية ألنه حصرا شامال لجميع المؤسسات الثقافيةر تتأثإن بيانات هذا المسح ال
 

  األخطاء غير اإلحصائية2.1.5

أمـا األخطـاء اإلحـصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل إعداد التقرير، خالل جمع البيانات أو إدخالها، ولتفادي                   

يق وزيارة مصادر البيانات للتأكد من منطقية البيانات،        األخطـاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدق           

 .وتم فحص برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية فحص البيانات
 

 :إجراءات ضبط الجودة

تـم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره                   

 .ائقةوتدريبه بعناية ف
 

 :حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، ومن أبرزها

 وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم        فترة العمل الميداني،   خالل   لمؤسساتوضـع برنامج زيارات ل     -

 . مع الباحثين والمشرفيناالجتماعات الدورية وجمعها في كل زيارة

،  جميع اإلجابات بدقة    وتسجيل  جميع األقسام واألسئلة في االستمارة،     والتأكد من استيفاء  فحـص كـل استمارة       -

 إلى   بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض         وجدإعادة االستمارات غير المكتملة أو التي       وكـذلك   

 .المصدر للتصحيح

قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع       وذلك  نية  الميداوالمعالجة  وضـع مجموعة من قواعد المراجعة        -

 .فترة العمل الميداني خالل المؤسسةإلى 

 .بأخذ موعد آخر لدى المؤسسة إن تعذر استيفاء االستمارة للمؤسسةالباحثة  الباحث أو قيام -

 دقيقم وضع آلية لت   أمـا فـيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً، كما ت                 -

 . هو ما يسمى قواعد التدقيق اآلليالبيانات ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال
 

  مقارنة البيانات2.5

تم مقارنة التقرير مع نتائج السنوات السابقة لمسح واقع المؤسسات الثقافية حيث أظهرت المقارنة منطقية وتجانس                

 .في النتائج
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                 . نتائج أساسية  -2005مـسح واقع المؤسسات الثقافية      . 2006الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،          .1

 . فلسطين–رام اهللا 
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 2010، المحافظة/ النوع والمنطقةحسبالمؤسسات الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 1جدول 
Table 1: Cultural Institutions in Operation in the Palestinian Territory by Type and Region\ 

Governorate, 2010 
 

Cultural Institutions In Operation الثقافية العاملة المؤسسات 

Region\ 
Governorate المجموع 

Total 

 المحطات
اإلذاعية 

 والتلفزيونية
Radio and 
Television 
Stations 

النشر  دور

 والتوزيع
Publishing 

and 
Distribution 
Institutions 

 المكتبات   
 العامة

Public 
Libraries 

 المسارح
Theaters 

 المتاحف
  

Museums 

 كزالمرا

 الثقافية
Cultural 
Centers 

 المحافظة/المنطقة

Palestinian 
Territory 611 45 9 65 15 6 471 

 األراضي

 الفلسطينية

 West Bank 475 45 8 52 14 6 350 الغربيةالضفة  

 Jenin 66 5 1 7 1 - 52  جنين 

Tubas  7 - - 1 - - 6  طوباس 

Tulkarm 32 3 - 9 1 - 19  طولكرم 

Nablus 91 10 2 6 2 1   70  نابلس 

Qalqiliya 8 2 - 2 - - 4  قلقيلية 

 Salfit  23 - - 2 - - 21  سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 64 8 3 9 4 1   39  اهللا والبيرةرام  
Jericho and 
 Al Aghwar 7 3 - 1 2 - 1  واألغوارأريحا  

Jerusalem 40 - - 3 3 1   33  القدس 

Bethlehem 54 6 1 5 - 2  40  لحمبيت  

Hebron 83 8 1 7 1 1  65  الخليل 

Gaza Strip 136 - 1 13 1 - 121 غزةقطاع  

North Gaza 39 - - 4 1 - 34  غزةشمال  

Gaza 32 - - 2 - - 30  غزة 

Deir Al-Balah 26 - - 2 - - 24  البلحدير  

Khan Yunis 22 - 1 3 - - 18  خانيونس 

 Rafah 17 - - 2 - - 15  رفح 
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 الحاجة األساسية األهم على صعيد المباني والمنشآت حسبالتوزيع النسبي للمؤسسات الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 2جدول 

 2010والمنطقة، 
Table 2: Percentage Distribution of Cultural Institutions in Operation in the Palestinian Territory 

by The Most Important Basic Needs at the Buildings level and Region, 2010 
 

Region  المنطقة 
Institutions/Basic Needs 

 at the buildings level  غزةقطاع  
Gaza Strip

  الغربيةالضفة
West Bank

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory

الحاجات األساسية على صعيد المباني /المؤسسة

 والمنشآت

Cultural Centers    المراكز الثقافية 

 Building/ refurbishment                          62.7 66.4 65.4 ترميم مباني/ إنشاء 

 Building/ refurbishing playgrounds         2.5 7.6 6.3 ترميم مالعب/ إنشاء 

 Furnish halls                              33.1 22.0 24.9 قاعات/ تأثيث صاالت 

 Others  1.7 4.0 3.4  أخرى  

 Total 100 100 100 المجموع 

 Museums    المتاحف  

 Building/ building refurbishment             - - 83.3 ترميم مباني/ إنشاء 

 Building/refurbishing exhibition halls      - - 16.7 ترميم صاالت عرض/ إنشاء 

Total - - 100 المجموع 

 
 
 

 2010، ةفظالمحا/قةوالمنط  ملكية مبنى المؤسسة حسبللمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي : 3جدول 
Table 3 : Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

Institutions Building Ownership and Region\Governorate, 2010 
 

Institutions Building Ownership  ملكية مبنى المؤسسة 
Region\Governorate المجموع 

Total 
 أخرى

Other 
 تبرع 

Donated 
 ملك للمؤسسة
Owned 

 مستأجر
Rented 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 2.3 0.5 9.0 88.2 يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 2.7 0.6 10.8 85.9 ةربيغلا ةلضفا 

  Jenin 100 2.0 - 16.3 81.7 نينج 

Tubas  100 - - - 100.0 سوباط 

Tulkarm 100 - - - 100.0 مرولكط 

Nablus 100 4.6 1.5 9.2 84.7 سابلن 

Qalqiliya 100 50.0 - - 50.0 يةللقيق 

 Salfit  100 5.0 - 30.0 65.0    تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 2.8 - 2.8 94.4 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 - - - 100.0 أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 - - 9.4 90.6 سلقدا 

Bethlehem 100 - 2.6 15.4 82.0 حمليت ب 

Hebron 100 1.6 - 9.8 88.6 ليلخلا 

Gaza Strip 100 0.9 - 3.6 95.5 غزة طاعق 

North Gaza 100 - - 2.9 97.1 غزة مالش 

Gaza 100 - - - 100.0 زةغ 

Deir Al-Balah 100 - - 13.0 87.0 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 5.9 - - 94.1 نسوانيخ 

  Rafah 100 - - - 100.0 فحر 
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 2010لتوزيع النسبي للعاملين وعددهم في المراكز الثقافية العاملة حسب بعض الخصائص الخلفية، ا: 4جدول 

Table 4: Percentage Distribution and Number of Employees in the Cultural Centres in Operation 
by Selected Background Characteristics, 2010 

 

Background Characteristics دد العاملينع 
Number of Employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

Males 1,761 52.0 ذكور 

Females 1,627 48.0 إناث 

Total 3,388 100 المجموع 

Age   العمر 

18-24 145 4.3 18-24 

25-34 804 23.7 25-34 

35-44 1,133 33.4 35-44 

45-54 935 27.6 45-54 

55-64 279 8.2 55-64  

65+ 80 2.4 65+  

 Not stated 12 0.4 غير مبين 

 Total 3,388 100 المجموع 

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

  Lower than Secondary 363 10.7 اقل من ثانوي 

  Secondary 613 18.1 ثانوي 

  Associate  Diploma 433 12.8 دبلوم متوسط 

  Bachelor 1499 44.2 بكالوريوس 

  Master 323 9.5 ماجستير 

  PhD 155 4.6 دكتوراة 

 Not stated 2 0.1 غير مبين 

 Total 3,388 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

 0-5 1,391 41.1 0-5 

6-14 1,344 39.6 6-14 

15-24 447 13.2 15-24 

25+ 141 4.2 25+ 

 Not stated 65 1.9 غير مبين 

 Total 3,388 100 المجموع 

Position in the institution   المنصب في المركز 

 Head 446 13.2 رئيس 

Deputy head 384 11.3 نائب رئيس 

Secretary 382 11.3 أمين سر 

Cashier 396 11.7 أمين صندوق 

Member 1,636 48.3 عضو 

Other 144 4.2 غير ذلك 

Total 3,388 100 المجموع 
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 2010 مؤشرات مختارة والمنطقة، حسبنسبة المراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 5جدول 
Table 5 : Percentage of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by Selected 

Indicators and Region, 2010 
 

Region  قةالمنط 
Indicator غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory

 المؤشر

Having a Library 43.8 41.3 42.0 وجود مكتبة 
Library with a special section for 
children in the centers which have 
libraries 

88.5 71.3 75.9 
فال بالمكتبة في المراكز وجود قسم خاص باألط

 التي يوجد بها مكتبة

Having a meeting room 76.9 67.6 70.0  وجود صالة اجتماعات 

Having children playground 39.7 23.3 27.6 وجود ساحة العاب لألطفال 
Having specialized committees in the 
center 51.2 44.5 46.3 زوجود لجان متخصصة داخل المرك 

Having specialized art committees 31.4 29.5 30.0 وجود فرق فنية 
Having trainers for the art bands in the 
center which have specialized art 
committees 

86.8 73.7 77.4 
وجود مدربين للفرق الفنية في المراكز التي 

 يوجد بها فرق فنية

Access of people with special needs  39.7 39.8 39.7 
ارتياد أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة 

 للمركز

Administration board 92.6 95.1 94.5 وجود هيئة إدارية 

Ability to write fund raising proposals 95.9 82.1 85.7 قدرة المركز على كتابة مشاريع تمويلية 
Availability of a financial and 
administrative system for the institution 98.3 93.1 94.4 وجود نظام مالي واداري للمركز 

Availability of a media plan for the 
Institution 59.2 51.0 53.1 وجود خطة إعالمية للمركز 

Availability of a media employee 43.0 26.5 30.8 وجود موظف مختص باإلعالم 
Any obstacles facing the development 
of the center 95.9 86.7 89.1 وجود عقبات تواجه تقدم عمل المركز 
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 2010، ة األنشطة الثقافية التي يمارسها المركز والمنطقحسبنسبة المراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 6جدول 
Table 6: Percentage of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by Cultural 

Activity and Region, 2010 
 

 Region  المنطقة
 

Cultural Activity غزة قطاع 
Gaza Strip 

 ةالضفة الغربي
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory

 النشاط الثقافي

 Ceminars   93.4 91.1 91.7 ندوات 

 Lectures       93.4 88.2 89.5 محاضرات 

 Education courses  89.3 84.4 85.7 دورات تعليمية 

 Rehabilitation courses  81.8 62.7 67.7 دورات تأهيل 

 Art shows   59.5 49.6 52.1 عروض فنية 

 Exhibitions 57.9 64.7 63.0 معارض 

 Sports camps 49.6 32.1    36.6     اضيةمخيمات ري 
 Children camps/ special events 
for children  79.2 68.9 71.5 فعاليات خاصة لألطفال/مخيمات طفولة 

 Environment activities   53.7 53.5 53.5 أنشطة بيئية 

 Sport activities   52.9 34.4 39.2 أنشطة رياضية 

 Religious activities 52.9 34.7 39.4 أنشطة دينية 

 Research activities 43.8 27.5 31.7 أنشطة بحثية 

 Cultural activities 92.6 83.0 85.5 أنشطة ثقافية 

 Charitable assistance 81.8 51.7    59.5     مساعدات خيرية 
  Production and publication of 
researches 33.1 24.6 26.8 أعداد ونشر أبحاث 

 Others  6.6 11.2 10.0 مجاالت أخرى 
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 2010ة، فظالمحا/قةالنسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب وجود خطة عمل مكتوبة ورسمية والمنط زيعتوال: 7 دولج
Table 7: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

Availability of a Written Official Work Plan and Region\Governorate, 2010 
 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 21.6 78.4 يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 23.3 76.7 ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 29.4 70.6 نينج 

Tubas  100 33.3 66.7 سوباط 

Tulkarm 100 15.8 84.2 مرولكط 

Nablus 100 32.9 67.1 سابلن 

Qalqiliya 100 25.0 75.0 يةللقيق 

Salfit  100 19.0 81.0 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 13.2 86.8 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 - 100.0 غوارأريحا واأل 

Jerusalem 100 15.2 84.8 سلقدا 

Bethlehem 100 20.5 79.5 حمليت ب 

Hebron 100 23.1 76.9 ليلخلا 

Gaza Strip 100 16.5 83.5 غزة طاعق 

North Gaza 100 5.7 94.3 غزة مالش 

Gaza 100 17.2 82.8 زةغ 

Deir Al-Balah 100 20.8 79.2 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 25.0 75.0 نسوانيخ 

Rafah 100 23.1 76.9 فحر 
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 2010ة، فظالمحا/قةالنسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب وجود مختبر حاسوب والمنط زيعتوال: 8 دولج
Table 8: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

Availability of Computer Lab in the Institution and Region\Governorate, 2010 
 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 72.0 28.0  يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 70.0 30.0  ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 70.6 29.4 نينج 

Tubas  100 100.0 - سوباط 

Tulkarm 100 73.7 26.3 مرولكط 

Nablus 100 65.7 34.3 سابلن 

Qalqiliya 100 75.0 25.0 يةللقيق 

Salfit  100 61.9 38.1 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 71.1 28.9 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 - 100.0 أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 57.6 42.4 سلقدا 

Bethlehem 100 74.4 25.6 حمليت ب 

Hebron 100 76.9 23.1 ليلخلا 

Gaza Strip 100 77.7 22.3 غزة طاعق 

North Gaza 100 80.0 20.0 غزة مالش 

Gaza 100 79.3 20.7 زةغ 

Deir Al-Balah 100 62.5 37.5 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 75.0 25.0 نسوانيخ 

Rafah 100 100.0 -  فحر 
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 النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها مختبر حاسوب حسب وجود اتصال مع شبكة زيعتوال: 9 دولج
 2010ة، فظالمحا/قة اإلنترنت والمنط

Table 9: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory that 
have a Computer Lab by Availability of Internet Connection and Region\Governorate, 2010 

 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 31.2 68.8 يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 38.6 61.4 ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 66.7 33.3 نينج 

Tubas  100 50.0 50.0 سوباط 

Tulkarm 100 57.9 42.1 مرولكط 

Nablus 100 32.9 67.1 سابلن 

Qalqiliya 100 75.0 25.0 يةللقيق 

 Salfit  100 47.6 52.4 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 7.9 92.1 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 - 100.0 أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 12.1 87.9 سلقدا 

Bethlehem 100 35.9 64.1 حمليت ب 

Hebron 100 44.6 55.4 ليلخلا 

Gaza Strip 100 9.9 90.1 غزة طاعق 

North Gaza 100 17.1 82.9 غزة مالش 

Gaza 100 - 100.0 زةغ 

Deir Al-Balah 100 12.5 87.5 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 10.0 90.0 نسوانيخ 

 Rafah 100 7.7 92.3 فحر 

 
 

 
التوزيع النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية التي يوجد فيها اتصال مع اإلنترنت حسب وسيلة الدخول إلى : 10جدول 

 2010اإلنترنت والمنطقة، 
Table 10: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory 

which Have Internet Connection by the Connection Service Type and Region, 2010 
 

Region  المنطقة 
Connection Service Type غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 وسيلة الدخول الى اإلنترنت

Dial up 6.4 9.9 8.7 مودم هاتف 

ADSL                                                 85.4 78.4 80.8 الخط الالتماثلي 

Wireless                                                   7.3 8.9 8.4 مودم السلكي 

Leased line        - 1.4 0.9 الخطوط المستأجرة 

Other             0.9 1.4 1.2 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية حسب وجود برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير قيادات شابة  زيعتوال: 11دول ج

 2010ة، فظالمحا/قةالمنطو
Table 11 :Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

Availability of Programs and Projects Designed to Develop Young Leaders  
and Region\Governorate, 2010 

 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 26.3 73.7 يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 28.0 72.0 ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 33.3 66.7 نينج 

Tubas  100 16.7 83.3 سوباط 

Tulkarm 100 31.6 68.4 مرولكط 

Nablus 100 31.4 68.6 سابلن 

Qalqiliya 100 25.0 75.0 يةللقيق 

Salfit  100 - 100.0 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 36.8 63.2 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 100.0 - أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 18.2 81.8 سلقدا 

Bethlehem 100 25.6 74.4 حمليت ب 

Hebron 100 29.2 70.8 ليخللا 

Gaza Strip 100 21.5 78.5 غزة طاعق 

North Gaza 100 11.4 88.6 غزة مالش 

Gaza 100 27.6 72.4 زةغ 

Deir Al-Balah 100 20.8 79.2 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 15.0 85.0 نسوانيخ 

Rafah 100 46.2 53.8 فحر 
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 اضي الفلسطينية حسب وجود ممتلكات أو أراضى تحت تصرف المركزالنسبي للمراكز الثقافية العاملة في األر زيعتوال: 12دول ج
 2010ة، فظالمحا/قةوالمنط

Table 12: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 
Availability of Property or Land at the Disposal of the Institution and Region\Governorate, 2010 

 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory  يةطينسلفلاضي األرا 15.8 84.2 100 

 West Bank 100 85.6 14.4 ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 94.1 5.9 نينج 

Tubas  100 66.7 33.3 سوباط 

Tulkarm 100 73.7 26.3 مرولكط 

Nablus 100 84.3 15.7 سابلن 

Qalqiliya 100 75.0 25.0 يةللقيق 

 Salfit  100 85.7 14.3 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 94.7 5.3 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 100.0 - أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 90.9 9.1 سلقدا 

Bethlehem 100 71.8 28.2 حمليت ب 

Hebron 100 86.2 13.8 ليلخلا 

Gaza Strip 100 80.2 19.8  غزة طاعق 

North Gaza 100 71.4 28.6 غزة مالش 

Gaza 100 82.8 17.2 زةغ 

Deir Al-Balah 100 83.3 16.7 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 80.0 20.0 نسوانيخ 

 Rafah 100 92.3 7.7 فحر 
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  الحاجة األساسية األهم على الصعيد اإلداريحسبالتوزيع النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية : 13جدول 

 2010 والمنطقة، 
Table 13: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

the Most Important Basic Need at the Administrative Level and Region, 2010 
 

Region  المنطقة 
Basic Need at the Administrative Level غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

الحاجات األساسية على الصعيد اإلداري 

Planning for productive projects 37.1 34.1 34.9  التخطيط لمشاريع إنتاجية 

Developing leadership skills  19.0 18.7 18.8  تنمية المهارات القيادية 

Developing planning capacity  22.3 12.3 15.0  تنمية القدرة على التخطيط 

Development financial organization   1.7 3.6 3.1  على التنظيم الماليتنمية القدرة  

Bylaws  3.3 3.6 3.5 نظام داخلي  

Productive projects   6.6 16.0 13.5 مشاريع إنتاجية  

Cultural management 1.7 3.0 2.6 اإلدارة الثقافية  

Cultural revitalization 5.0 4.2 4.4 التنشيط الثقافي  

File keeping                                    - 0.9 0.7 حفظ الملفات  

Financial system                             3.3 2.4 2.6 نظام مالي  

Others              - 1.2 0.9   أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

األهم على صعيد البرامج واألنشطة  الحاجة األساسية  حسبالتوزيع النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية: 14جدول 

 2010والمنطقة، 
Table 14 : Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

the Most Important Basic Need at the Programs and Activities Level and Region, 2010 
 

Region  المنطقة 
Basic Need  at the Programs and 

activities level غزةقطاع  
Gaza Strip

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

الحاجات األساسية على صعيد البرامج 

 واألنشطة

 Cultural programs                                        27.4 32.5 31.0 امج ثقافيةبر 

 Social programs                                           19.8 12.7 14.6 برامج اجتماعية 

 Media programs                                           6.6 6.9 6.9 برامج إعالمية 

 Activities coordinated with other centers      13.2 6.9 8.6 ىتنسيق نشاطات مع مراكز أخر  

 Awareness programs                         10.7 15.1 13.9 برامج توعية 

 Training programs                             21.5 20.5 20.8 برامج تدريب  

 Boys and girls scout programs                     0.8 2.1 1.8 رامج كشفيةب 

 Other  - 3.3 2.4 أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
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 الحاجة األساسية األهم على صعيد األجهزة والمواد والمعدات  حسبالتوزيع النسبي للمراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية: 15جدول 

 2010والمنطقة، 
Table15 : Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by 

the Most Important Basic Need from Supplies, Materials, and Equipment, and Region, 2010 
 

Region  المنطقة 
Basic Need at the Supplies, Materials, 

and Equipment غزةقطاع  
Gaza Strip

  الغربيةالضفة
West Bank

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory

 األجهزةالحاجات األساسية على صعيد 

 والمعداتوالمواد 

Technical supplies (PCs, printers, Vedio,   
projectors,…)                                               84.3 66.8 71.5 

، طابعة، فيديو، أجهزة   حاسوب(أجهزة تقنية 

 ...)عرض،

Sports equipment                                         2.5 8.2 6.7 أجهزة رياضية  

Cultural supplies                                          3.3 4.3 4.0  أدوات ثقافية  

Media equipments, (audio, visual) display   5.8 13.1 11.1 تجهيزات إضاءة وصوت وعرض أفالم  

Media awareness tools 4.1 4.6 4.5   وسائل توعية إعالمية 

Others  - 3.0 2.2  مجاالت أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 2010انية والمنطقة،  مصادر الميز حسبنسبة المراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية: 16جدول 
Table 16: Percentage of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory by Budget 

Source and Region, 2010 
      

Region  المنطقة 
Budget Sources غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory

 مصادر الميزانية 

Membership fees 70.2 76.7  رسوم عضوية 75.0

Center activities and participation fees 43.0 35.5 رسوم حضور ومشاركة في أنشطة المركز 37.5

Donations and grants from individuals   48.8 50.3  تبرع ومنح من أفراد 49.9

Government agencies 21.5 32.1  مؤسسات حكومية 29.3

NGOs 76.0 55.2  مؤسسات غير حكومية 60.6

Income generating projects    50.4 29.5  مشاريع مدرة للدخل 34.9

Donors 76.9 61.3  جهات مانحة 65.3

Other 2.5 7.9  أخرى 6.5
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 المجتمع المحلي في دعمها مادياً أو معنويا ينية حسب مشاركةفي األراضي الفلسطالنسبي للمراكز الثقافية العاملة  زيعتوال :17 دولج

 2010ة، فظالمحا/قةالمنطو
Table 17: Percentage Distribution of Cultural Centers in Operation in the Palestinian Territory  

 by Local Community Financial and in Kind Supports and Region\Governorate, 2010 
 

Region\Governorate مجموع 
Total 

  يوجدال
Not Available 

 يوجد
Available 

 فظةالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100 36.1 63.9  يةطينسلفلاضي األرا 

 West Bank 100 32.0 68.0 ةربيغلا ةلضفا 

 Jenin 100 37.3 62.7 نينج 

Tubas  100 33.3 66.7 سوباط 

Tulkarm 100 15.8 84.2 مرولكط 

Nablus 100 34.3 65.7 سابلن 

Qalqiliya 100 - 100.0 يةللقيق 

 Salfit  100 28.6 71.4 تلفيس 

Ramallah & Al-Bireh 100 26.3 73.7 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar 100 - 100.0 أريحا واألغوار 

Jerusalem 100 12.1 87.9 سلقدا 

Bethlehem 100 30.8 69.2 حمليت ب 

Hebron 100 47.7 52.3 ليلخلا 

Gaza Strip 100 47.9 52.1   غزة طاعق 

North Gaza 100 51.4 48.6    غزة مالش 

Gaza 100 34.5 65.5 زةغ 

Deir Al-Balah 100 29.2 70.8 حلبلاير د 

Khan Yunis 100 65.0 35.0 نسوانيخ 

Rafah 100 76.9 23.1 فحر 
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 2010يع النسبي للعاملين وعددهم في المتاحف العاملة في الضفة الغربية حسب بعض الخصائص الخلفية، التوز: 18 جدول

Table 18: Percentage Distribution and Number of Employees in the Museums in Operation in the 
West Bank by Selected Background Characteristics, 2010 

 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

Males 9 64.3 ذكور 

Females 5 35.7 إناث 

Total 14 100 المجموع 

Age   العمر 

18-34 3 21.4 18-34 

35-44 4 28.6 35-44 

45-54 3 21.4 45-54 

55+ 4 28.6 55+ 

 Total 14 100 المجموع 

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

Lower than Secondary 3 21.4 اقل من ثانوي 

Secondary 4 28.6 ثانوي 

Intermediate Diploma 3 21.4 دبلوم متوسط 

Bachelor 2 14.3 بكالوريوس 

Master - - ماجستير 

PhD 2 14.3 دكتوراة 

 Total 14 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

0-5 4 28.6 0-5 

6-14 6 42.8 6-14 

15+ 4 28.6 15+ 

 Total 14 100 المجموع 

Type of Post in Museums    طبيعة الدوام في المتحف 

Full-time    5 35.7 متفرغ 

Part-time   9 64.3 غير متفرغ 

 Total 14 100 المجموع 
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 عاملين وعددهم في محطات اإلذاعة والتلفزيون المحلية العاملة في الضفة الغربية حسب بعض الخصائصالتوزيع النسبي لل: 19جدول 
 2010 الخلفية، 

Table 19: Percentage Distribution and Numbers of Employees in the Local Radio and TV Stations 
in Operation in the West Bank by Selected Background Characteristics, 2010 

 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

 Males 318 70.7 ذكور   

 Females 132 29.3 إناث   

Total 450 100 المجموع  

Age   العمر 

17-24 129 28.7 17-24 

25-34 157 35.0 25-34 

35-44 96 21.3 35-44 

45-54 37 8.2 45-54 

55-64 11 2.4 55-64  

65+ 2 0.4 65+ 

 Not stated 18 4.0 غير مبين 

 Total 450 100 المجموع  

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

Lower than Secondary 16 3.6 اقل من ثانوي 

Secondary 93 20.6 ثانوي 

 Associate  Diploma 97 21.6 دبلوم متوسط 

Bachelor 225 50.0 بكالوريوس 

Master 11 2.4 ماجستير 

PhD 8 1.8 دكتوراة 

Total 450 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

 0-5 259 57.6  0-5 

 6-14 142 31.6  6-14 

 15+ 44 9.8  15+ 

 Not stated 5 1.0 غير مبين  

 Total 450 100 المجموع  

Type of post    طبيعة الدوام في المؤسسة 

Full-time    323 71.8 متفرغ 

Part-time   127 28.2 غير متفرغ 

 Total 450 100 المجموع  
Specialization in the field of 
work    التخصص في مجال العمل 

Yes 308 68.4 نعم 

No 142 31.6 ال 

Total 450 100 المجموع 
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 2010 نوع المحطة، حسبي للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية العاملة في الضفة الغربية  التوزيع النسب:20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Local Radio and TV In Operation in the West Bank by Type 

of Station, 2010 
 

Type of Station النسبة 
% 

 نوع المحطة

 Radio Stations  محطات إذاعية 55.5

 TV Stations 37.8 محطات تلفزيونية 

 Radio and TV Stations 6.7 محطات إذاعية وتلفزيونية 

 Total 100 المجموع 
 
 
 

 2010مؤشرات مختارة للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية العاملة في الضفة الغربية، : 21جدول 
Table 21: Selected Indicators of Local Radio and TV Stations In Operation in the West Bank, 2010 

   

Indicator القيمة 
Value 

 المؤشر

Average morning transmission hours  10.5  معدل ساعات البث اليومية في الصباح 

Average evening transmission hours 10.6 ي المساءمعدل ساعات البث اليومية ف 

Average number of studios in stations 1.9 في المحطةتمعدل عدد االستوديوها  

Average number of rooms in stations 5.9 معدل عدد الغرف في المحطة 
Average of percentage transmission hours of  local 
programs out of all transmission hours 44.0  ساعات البث من البرامج المحلية من ساعات البث الكليمعدل نسبة

Percentage of shared programs with others    75.6 نسبة وجود برامج مشتركة مع جهات أخرى 
 
 
 

 
 2010 نوع البرامج المحلية المنتجة،  حسبنسبة المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية العاملة في الضفة الغربية: 22جدول 

Table 22: Percentage of Local Radio and TV Stations In Operation in the West Bank by Type of 
Locally Produced Programs, 2010 

  

Type of Locally Produced Programs النسبة 
% 

 نوعية البرامج المنتجة محلياً

Political 86.0 سياسية 

Entertaining 93.0 ترفيهية 

Religious 74.4 دينية 

Cultural 100.0 ثقافية 

Educational 67.4 تعليمية 

Social 97.7 اجتماعية 

Health 88.4 صحية 

Children 79.1 أطفال 

Advertisement 90.7 إعالنات 

Other 35.7 برامج أخرى 
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 2010ة الغربية، مؤشرات مختارة للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية العاملة في الضف: 23جدول 
Table 23: Selected Indicators of Local Radio and TV Stations In Operation in the West Bank, 2010 

   

Indicator النسبة 
% 

 المؤشر

Percentage of Local Radio and TV Stations In Operation 
by Types of Support  

محلية العاملة حسب    والتلفزيونية ال  ةنـسبة المحطات اإلذاعي   

 أشكال الدعم

Voluntary work                                                    66.7   تطوع 

Financial and in kind donations        16.7 تبرع مالي أو عيني 

Transportation                                   33.3  مواصالت 

Percentage Distribution of Local Radio and TV Stations 
In Operation by Institution Building Ownership  

 والتلفزيونية المحلية العاملة ةالتوزيع النسبي للمحطات اإلذاعي

 حسب ملكية مبنى المؤسسة

Rented 77.8 مستأجر 

Owned 20.0 ملك للمؤسسة 

Other 2.2  أخرى 

 Total 100 المجموع 
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 2010التوزيع النسبي للعاملين وعددهم في المكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية حسب بعض الخصائص الخلفية، : 24جدول 

Table 24: Percentage Distribution and Number of Employees in the Libraries in Operation in the 
Palestinian Territory  by Selected Background Characteristics, 2010 

 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

 Males 64 45.7 ذكور  

 Females 76 54.3 إناث  

 Total 140 100 المجموع 

Age   العمر 

17-24 14 10.0 17-24 

25-34 43 30.7 25-34 

35-44 49 35.1 35-44 

45-54 24 17.1 45-54 

55-64 7 5.0 55-64  

65+ 2 1.4 65+ 

 Not stated 1 0.7 غير مبين 

 Total 140 100 المجموع 

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

Lower than Secondary 10 7.1 اقل من ثانوي 

Secondary 29 20.7 ثانوي 

 Associate  Diploma 36 25.8 دبلوم متوسط 

Bachelor 56 40.0 بكالوريوس 

Master 9 6.4 ماجستير 

PhD - - دكتوراة 

Total 140 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

 0-5 58 41.4  0-5 

 6-14 60 42.9  6-14 

 15+ 20 14.3  15+ 

 Not stated 2 1.4 غير مبين 

 Total 140 100 وعالمجم 

Methods Experience Obtained 
Related to Libraries   

طريقة الحصول على الخبرة في مجال عمل 

 المكتبات

Study 33 23.6 الدراسة  

Practice 56 40.0 الممارسة العملية  

Training 31 22.1 دورات وتأهيل  

Other 20 14.3 أخرى  

 Total 140 100 المجموع 

Type of post   عة الدوام في المكتبة طبي 

Full-time    113 80.7 متفرغ  

Part-time   27 19.3 غير متفرغ  

Total 140 100 المجموع  
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 2010 المنطقة، حسبمؤشرات مختارة للمكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية : 25جدول 
Table 25: Selected Indicators of Public Libraries in Operation in Palestinian Territory  

by Region, 2010 
 

Region  المنطقة 

Indicator غزةقطاع  
Gaza Strip

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 المؤشر

Availability of computers in the library 76.9 67.3 69.2 حاسوب في المكتبةةتوفر أجهز  

Availability of archiving system 15.4 15.7 15.6 توفر نظام فهرسة 

Availability of computers for users access 10.0 44.4 37.0 توفر حاسب للمستفيدين 

Availability of internet for users access 100.0 75.0 76.5 توفر إنترنت للمستفيدين 

Availability of TV set 46.2 71.2 66.2 توفر جهاز تلفزيون 

Availability of video player  46.2 65.4 61.5 توفر جهاز فيديو 

Availability of projector 53.8 65.4 63.1  توفر جهاز عرض 

Availability of printer 92.3 65.4 70.8 توفر طابعة 

Availability of L.C.D 61.5 34.6 40.0  توفر جهاز عرض)(L.C.D 

Availability of radio\ recorder 76.9 73.1 73.8 راديو/توفر مسجل 

Availability of photocopying machine 76.9 69.2 70.8 توفر ماكنة تصوير 

Availability of section for children 92.3 94.2 93.8 توفر قسم خاص لألطفال 

Access of people with special needs 38.5 40.4 40.0 ارتياد أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة للمكتبة

 
 
 

 2010نسبة المكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية التي يرتادها األفراد حسب الهدف من زيارة المكتبة والمنطقة، : 26جدول 
Table 26: Percentage of Libraries in Operation in Palestinian Territory by Beneficiaries Purpose 

 of Visit and Region, 2010 
 

 Region  المنطقة 
Purpose of Visit غزة قطاع 

Gaza Strip 
 الغربية الضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 الهدف من زيارة المكتبة

 Reading  100.0 96.2 96.9 المطالعة 

 Entertainment 92.3 73.1 76.9 التسلية 

 Search about references 100.0 90.4 92.3 البحث عن مراجع 

 Internet access - 28.8 23.1 استخدام اإلنترنت 

To participate in activities 92.3 80.8 83.1 المشاركة في األنشطة 

 Lending 100.0 92.3 93.8 االستعارة 

 Photocopying 38.5 46.2 44.6 التصوير 

 Others 15.4 9.8 10.9  أخرى 
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 2010 ممارسة أنشطة ثقافية والمنطقة، حسبنسبة المكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية : 27جدول 
Table 27: Percentage of Public Libraries in Operation in Palestinian Territory by Cultural 

Activities Practiced and Region, 2010 
     

Region  المنطقة 
Cultural Activities غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 األنشطة الثقافية

Ceminars 92.3 73.1 76.9 ندوات 

Lectures 76.9 73.1 73.8 محاضرات 

Courses 53.8 69.2 66.2 دورات 

Art shows 84.6 55.8 61.5 عروض فنية 

Exhibitions 61.5 51.9 53.8 معارض 

Children oriented activities 92.3 86.5 87.7 فعاليات خاصة باألطفال 

Preparation of researches 38.5 21.2 24.6 إعداد أبحاث 

Publication of researches 7.7 5.8 6.2 نشر أبحاث 

Other - 11.1 8.6 ة أخرىمجاالت ثقافي 

 
 

 
 2010 المنطقة،  حسبمؤشرات مختارة للمكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية: 28جدول 

Table 28: Selected Indicators of Public Libraries in Operation in Palestinian Territory 
 by Region, 2010 

 

Region  المنطقة 
Indicator غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 المؤشر

Institutions Building Ownership    ملكية مبنى المؤسسة 

Rented - 11.5 9.2 مستأجر 

Owned 76.9 71.2 72.3 ملك للمؤسسة 

Donated - 7.7 6.2 تبرع 

Other 23.1 9.6 12.3 أخرى 

Total 100 100 100 جموعالم 

Local Community Support (Financial or 
in Kind)     

 المجتمع المحلي في دعم مشاركة

 المؤسسة مادياَ او معنويا

Yes 7.7 55.8 46.2 يوجد 

No 92.3 44.2 53.8 يوجدال  

Total 100 100 100 المجموع 

Beneficiaries of Public Libraries    عامةعدد المستفيدين من المكتبات ال 

Both sexes 5,122 84,918 90,040 كال الجنسين 

Males 2,180 41,132 43,312 ذكور 

Females 2,942 43,786 46,728 اناث 
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 2010التوزيع النسبي للعاملين وعددهم في المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية حسب بعض الخصائص الخلفية، : 29جدول 

Table 29: Percentage Distribution and Number of Employees in the Theaters in Operation in the 
Palestinian Territory by Selected Background Characteristics, 2010 

 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of Employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

Males 62 71.3 ذكور 

Females 25 28.7 إناث 

Total 87 100 المجموع 

Age   العمر 

10-17 10 11.5 10-17 

18-24 21 24.1 18-24 

25-34 19 21.8 25-34 

35-44 22 25.4 35-44 

45+ 15 17.2 45+ 

 Total 87 100 المجموع 

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

Lower than Secondary 19 21.8 ل من ثانوياق 

Secondary 28 32.2 ثانوي 

Associate  Diploma 14 16.1 متوسط دبلوم  

Bachelor  22 25.3 سبكالوريو 

Master 4 4.6 ماجستير 

PhD - - دكتوراة 

 Total 87 100 المجموع 
Specializations of Workers in 
the Theatre Band   حيةمجاالت التخصص للعاملين في الفرقة المسر 

Acting 40 46.2 التمثيل 

Directing 8 9.2 اإلخراج 

Scenario writing - -  كتابة النص 

Training 1 1.1  تدريب 

Kinetic design 1 1.1 تصميم حركي 

Snogeravia and decoration - - سنوجرافيا وديكور 
Management of Theatre  
(Stage) 2 2.3  إدارة المنصة المسرحية 

 Lighting techniques 3 3.4  تقنيات أضاءه 

Sound techniques 3 3.4  تقنيات صوت 

Administration and finance 6 6.9 إدارة ومالية  

Production 1 1.1 إدارة إنتاج  

Other 22 25.3 أخرى  

Total 87 100 المجموع 
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 2010العاملة في األراضي الفلسطينية حسب بعض الخصائص الخلفية، التوزيع النسبي للعاملين وعددهم في المسارح : )تابع( 29 جدول
Table 29 (Cont.): Percentage Distribution and Number of Employees in the Theaters in Operation 

in the Palestinian Territory by Selected Background Characteristics, 2010 
 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of Employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Type of work in the theatre band   طبيعة العمل في الفرقة المسرحية 

Permanent jobs 24 27.6 وظيفة دائمة 

Rewards base 4 4.6 نظام المكافئة 

Volunteering 53 60.9 تطوع 

  Not stated 6 6.9 غير مبين  

  Total 87 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

 0-5 38 43.7  0-5 

 6-14 17 19.5  6-14 

 15+ 28 32.2  15+ 

  Not stated 4 4.6 غير مبين 

  Total 87 100 المجموع 

 
   
   

2010 أنواع العروض، حسبنسبة المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية : 30جدول   
Table 30: Percentage of Theaters in Operation in the Palestinian Territory by Types of 

Performance, 2010 
 

Types of Performance النسبة 
% 

 أنواع التدريب

 Concert dance 33.3 استعراض غنائي راقص 

 Comedies 73.3 كوميديا 

 Silent theatre 46.7  إيماء(مسرح صامت( 

 Children theatre 66.7 مسرح أطفال 

 Puppet theater 53.3 مسرح دمى 

Tragedy 73.3 تراجيديا 

 Monodrama 66.7 مونودراما 

 Other 13.3 أخرى  
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 2010اع التدريب التي تقدمها الفرقة المسرحية، أنو حسبنسبة المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية : 31جدول 
Table 31: Percentage of Theaters in Operation in the Palestinian Territory by Type of Training 

Offered by Theatrical Band, 2010 
 

Type of training النسبة 
% 

 أنواع التدريب

  Acting 66.7 تمثيل  

 Dancing 26.7 رقص  

 Movement 60.0 حركة  

 Presentation 46.7  إلقاء 

 Decor design and fashion 46.7 تصميم ديكور وأزياء  

 Other 20.0 أخرى  

 
 
 

 2010 احتياجات الفرقة لتطوير أدائها اإلداري والمهني، حسبنسبة المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية : 32جدول 
Table 32: Percentage of Theaters in Operation in the Palestinian Territory by Theatrical Band 

Administrative and Professional Needs to Improve its Performance, 2010 
 

The needs النسبة 
% 

 االحتياجات

Project Planning, drafting and evaluation                60.0 تخطيط المشاريع وكتابتها وتقييمها 

Administrative and finance ordering 53.3 التنظيم المالي واإلداري 

Public relations and marketing                                 53.3 العالقات العامة والتسويق 

Others                                20.0 أخرى  
 

 
 

 2010 ملكية مبنى المؤسسة، حسبة في األراضي الفلسطينية  للمسارح العامل التوزيع النسبي:33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Theaters in Operation in the Palestinian Territory by 

Institutions Building Ownership, 2010 
 

Institutions Building Ownership النسبة 
% 

 ملكية مبنى المؤسسة

Rented 53.3 مستأجر 

Owned 26.7 ملك للمؤسسة 

Donated 6.7 تبرع 

Other 13.3 أخرى 

Total 100 المجموع 
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 2010 العاملة في األراضي الفلسطينية حسب بعض الخصائص الخلفية،  دور النشر والتوزيعالتوزيع النسبي للعاملين وعددهم  في: 34جدول 

Table 34: Percentage Distribution and Number of Employees in the Publishing and Distribution 
Institutions in Operation in the Palestinian Territory by Selected Background  

Characteristics, 2010 
 

Background Characteristics عدد العاملين 
Number of Employees 

 النسبة
% 

  الخلفيةالخصائص

Sex   الجنس 

Males 16 76.2 ذكور 

Females 5 23.8 إناث 

Total 21 100 المجموع 

Age   العمر 

18-24 5 23.8 18-24 

25-34 7 33.3 25-34 

35-44 4 19.0 35-44 

45+ 5 23.9 45+ 

  Total 21 100 المجموع 

Educational Qualification    العلميالمؤهل   

Lower than secondary 3 14.3 نوياقل من ثا 

Secondary 7 33.3 ثانوي 

Associate  Diploma 4 19.0 متوسط دبلوم  

Bachelor and above 7 33.4 فأعلىسبكالوريو  

 Total 21 100 المجموع 

Years of Experience   سنوات الخبرة 

 0-5 10 47.6  0-5 

 6-14 3 14.3  6-14 

15+ 7 33.3  15+ 

 Not stated 1 4.8 غير مبين 

 Total 21 100 المجموع 
Type of post in the Publishing 
 and Distribution Institutions    طبيعة الدوام في دور النشر والتوزيع 

 Full-time    18 85.7 متفرغ 

 Part-time   3 14.3 غير متفرغ 

  Total 21 100 المجموع 
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 2010ملة في األراضي الفلسطينية، مؤشرات مختارة لدور النشر والتوزيع العا: 35جدول 
Table 35: Selected Indicators of Publishing and Distribution Institutions in Operation in the 

Palestinian Territory, 2010 
 

Indicator النسبة 
% 

 المؤشر

Percentage Distribution of Publishing and Distribution 
Institutions in Operation by Main Activity  

التوزيع النسبي لدور النشر والتوزيع العاملة حسب النشاط 

 الرئيسي

Publishing  11.1 الطباعة 

Distribution  22.2 النشر 

Publishing and Distribution  66.7 الطباعة والنشر 

Total 100 المجموع 

Percentage of Publishing and Distribution Institutions in 
Operation by Culture Material that printed  

نسبة دور النشر والتوزيع العاملة حسب المواد الثقافية التي يتم

 طباعتها

Books 88.9 كتب 

Newspapers 11.1 صحف 

Magazines 11.1 مجالت 

Other 22.2 مواد ثقافية أخرى 

Percentage Distribution of Publishing and Distribution 
Institutions in Operation Institutions by Building Ownership  

ملكية مبنى التوزيع النسبي لدور النشر والتوزيع العاملة حسب 

 المؤسسة

Rented 77.8 مستأجر 

Owned 22.2 ملك للمؤسسة 

 Total 100 المجموع 
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Note for Users 
 

The Status of Cultural Institutions Survey is a comprehensive survey. The survey targets 
included all existing cultural institutions in the Palestinian Territory whether such institutions 
were licensed or not.  A comprehensive survey covered all operating cultural institutions in 
the Palestinian Territory (cultural centers, theatres, museums, local radio and television 
stations, public libraries, and publishing and distribution) through obtaining its frame from the 
Ministry of Culture and Cultural Institutions Survey, 2005 
 
The sign (-) means there are no observations.  
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Preface 
 

Since its establishment in 1993, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has 
endeavored to compile official statistics on social, economic, geographical and environmental 
aspects of the Palestinian society  to furnish the needs of planning and decision making. 
 
Ministry of Culture and PCBS are pleased to present this report on the status of cultural 
institutions in the Palestinian Territory, where a comprehensive survey was conducted in 2010 
covering all operating cultural institutions including cultural centers, theatres, museums, local 
radio and television stations, public libraries as well as publishing and distribution institutions 
 
This report, as a joint effort with the Ministry of Culture comes in line with PCBS’ policy to 
provide users with up-to-date statistical indicators on the status of cultural institutions in the 
Palestinian Territory to facilitate the development of the cultural life of the Palestinian 
society. 
 
The report provides indicators on the distribution of the cultural institutions in the Palestinian 
Territory, their locations, as well as the characteristics of their staff, their members, buildings, 
and type of available instruments and cultural materials. In addition, the report presents 
findings related to basic needs  regarding constructional requirements, programs, activities, as 
well as instruments and equipment. Indicators are presented in detailed geographical levels 
including region and governorates to meet the needs of different types of users. 
  
Ministry of Culture and PCBS hope that this report contributes further to better understanding 
of the status of  cultural institutions and their activities in the Palestinian Territory, and that 
would in turn enrich the planning and policy making in the cultural sector.  
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Executive Summary 
 
A comprehensive survey of cultural institutions in the Palestinian Territory was conducted 
during the period 09/05/2010 and 20/06/2010 and 834 cultural institution in the West Bank 
were visited. The number of operating institutions in the West Bank amounted to 475. 
Regarding Gaza Strip, only 136 operating cultural institutions were visited due to current 
working conditions there. 
 

• Results indicate that 88.2% of the buildings of cultural centers in the Palestinian 
Territory are rented (85.9% in the West Bank and 95.5% in the Gaza Strip); while 
9.0% are owned property. 

• There are 3,388 employees in cultural centers; of whom 52.0% males and 48.0% 
females. 

• The results of the survey indicate that 42.0% of the cultural centers in the Palestinian 
Territory have libraries (41.3% in the West Bank and 43.8% in Gaza Strip). 

• The results also show that 94.5% of the cultural centers in the Palestinian Territory are 
managed by Administration Board (95.1% in the West Bank and 92.6% in Gaza 
Strip). 

• The findings of the survey indicate that about 28.0% of cultural centers in the 
Palestinian Territory have computer lab, distributed as 30.0% in the West Bank and 
22.3% in the Gaza Strip. 

• Approximately 39.7% of cultural centers are equipped to receive persons with special 
needs (39.8% in the West Bank and 39.7% in Gaza Strip). 

• The findings of the survey also show that 21.4% of staff in museums have education 
level of less than secondary compared with 78.6% of secondary level or higher. 

• There are 45 operational radio and television station in the West Bank; of which 
55.5% are radio stations, 37.8% TV stations; while 6.7% are both TV and radio 
stations. 

• About 68.4% of all employees in TV and radio stations are specialists in the same area 
of work. 

• About 44.0% of average percentage transmission hours of  local programs out of all 
transmission hours in Local Radio and TV Stations.  

• Regarding the use of Information and Communication Technology (ICT), the findings 
reveal that  69.2% of libraries have computers (67.3% in the West Bank and 76.9% in 
Gaza Strip). 

• About 93.8% of public libraries have special section for children (94.2% in the West 
Bank and 92.3% in Gaza Strip). 

• The number of people who benefit from the services offered by public libraries 
reached 90,040 person of whom 48.1% male 51.9% female. 

• The number of employees in the theaters amounted to 87 employee distributed to 
71.3% male and 28.7% females. 

• The results indicate that 53.3% of the buildings that are used as theaters in the 
Palestinian Territory are rented; while 26.7% are owned and 6.7% are as donation. 

• Results show that 22.2% of publishers and distribution institutions do publishing only; 
11.1% do printing only; and 66.7% do both printing and publishing. 

• Additionally, 88.9% of Publishing and Distribution Institutions print books; 11.1% 
print newspapers. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
There are two main sources for culture statistics, the first is provided by cultural institutions 
that provide cultural activities for the benefit of society.  These institutions include radio and 
television stations, cinemas, theaters, exhibitions, museums, and public libraries. Collected 
data cover the number of these institutions, the percentage of individuals who benefit from the 
provided activities, and the extent of geographical coverage to these cultural activities, in 
addition to other relevant indicators. 
 
The second source for cultural statistics is household surveys where relevant statistics is 
collected to identify cultural practices of society including reading, attending public lectures, 
listening to radio, watching TV, and participation in music and dancing bands. In addition, 
these activities also include the ownership of cultural dissemination media like books, 
libraries, radio and TV sets, tape recording, musical instruments, and other. 
 
This report sheds light on the cultural institutions during the year 2010.  It provides data on 
the distribution of cultural institutions and the characteristics of their geographical coverage. 
In addition, the report reflects on the characteristics of workers in these institutions, affiliated 
members, used buildings, type of equipments, cultural materials and tools available, and the 
basic needs of these institutions in terms of facilities and buildings. The disseminated data 
covers basic geographical levels that include the West Bank, Gaza Strip and governorates. 
 
PCBS hopes that the findings of this report shed light on the cultural status of the Palestinian 
society and to furnish users and researchers with the needed data for further utilization and 
analysis.  
 
1.1 Objectives of the Survey 
This survey aims to provide data about: 

• The distribution of the cultural institutions in the Palestinian Territory and their 
geographical coverage 

• The characteristics of employees in these institutions as well as affiliated members 
• Used buildings by these institutions and their constructional requirements 
• Basic needed related to programs and activities that are offered by these 

institutions 
• Basic needs in terms of equipments and tools. 

 
1.2 Objectives and structure of the report  
The main objective of this report is to provide data and key indicators to help in the 
formulation of development policies on the key issues associated with cultural institutions in 
the Palestinian Territory. 
 
The report is intended to serve many institutions to benefit from the results of the survey 
particularly in policy and decision making.  Main beneficiaries include government 
institutions such as the Ministry of Culture, Ministry of Information, Ministry of Planning, as 
well as the Higher Council for Education, Culture and Science.  Other beneficiaries include 
Palestinian researchers, Palestinian educators, businessmen and companies, students, 
universities and community colleges. 
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This report includes five chapters.  Chapter one is a general introduction about the subject of 
the survey, its objectives and structure of the report. Chapter two presents concepts and 
definitions used in the survey. Chapter three presents the main finding of the survey. Chapter 
four covers the methodology used in planning and conducting the survey; while chapter five 
discusses the quality of data. 
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Chapter Two 
 

Definitions and Explanations 
 

For the purpose of this Report, the following words and expressions shall have the meanings 
here in after. 
 
Museum: 
a non-profit-making, permanent institution in the service of society and of its development, 
and open to the public, who acquires, conserves, conducts, researches, communicates, and 
exhibits, for purposes of study, education and entertainment topics about people and the 
environment. 
 
Planning for Productive Projects:  
Tarring on preparing projects documents and submitted to donors to have donation for 
institution project. 
 
Cultural Institution: 
An institution including goods (tools and equipment) using in art, craltiplaying and sport 
activity. These goods facilitate performance at cultural activities. 
 
Productive Projects: 
Availability of  productive projects in culture center  to be resources of the budget. 
 
Administration Board: 
Group of institution members who administrative the institution, it can be council or 
administration board or any other administration body, and it was selecting by election, 
appointment or division by factions/parties. 
 
Morning Period: 
 From 12:01 am up to 11:59 am. 
 
Evening Period:  
From 12:00 pm up to 12:00 am. 
 
Broadcasting Institutions: 
Organizations legally authorized to provide broadcasting service primarily intended for 
general audience within the country in which they operate. 
 
Local Broadcasting Institution: 
A broadcasting institution which provides a local broadcasting service. 
 
Government Broadcasting Institution: 
A broadcasting institution operated in all respects by the government either directly or 
through a separate institution created by it. 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 
3.1 Cultural Centers 
The results of the survey indicate that the total number of operating cultural centers in the 
Palestinian Territory reached 471 of which 350 in the West Bank and 121 in the Gaza Strip.  
The operating cultural centers are distributed in all governorates where Nablus recorded the 
highest with 70 centers followed by Hebron governorate with 65 cultural centers. 
 
The findings show that 94.5% of cultural centers in the Palestinian Territory are supervised by 
Administration Boards of which 95.1% in the West Bank compared with 92.6% in the Gaza 
Strip.  The total number of employees in the cultural centers reached 3,388 and 52% are males 
and 48% females. 
 
About 63.9% of cultural centers in the Palestinian Territory receive financial or in-kind 
support from local communities (68.0% in the West Bank and 52.1% in the Gaza Strip).  
Membership fees occupied the highest source of the budget of cultural centers with a share of 
75.0% distributed as 76.7% in the West Bank and 70.2% in the Gaza Strip. 
 
The results show that 88.2% of cultural centers occupy rented buildings of which 85.9% in 
the West Bank and 95.5% in the Gaza Strip.  While 9.0% of cultural centers occupy owned 
buildings and 0.5% occupy donated buildings. 
 
Results show that 42.0% of the cultural centers in the Palestinian Territory have libraries 
(41.3% in the West Bank and 43.8% in Gaza Strip).  The results also indicate that 75.9% of 
cultural centers, which have libraries, provide special section for children.  The results also 
indicate that approximately 39.7% of cultural centers are equipped to receive individuals with 
special needs (39.8% in the West Bank and 39.7% in Gaza Strip). 
 
About 28% of cultural centers have computer lab (30% in the West Bank and 22.3% in the 
Gaza Strip). From these centers with computer lab, 68.8% have internet connection where the 
majority of which through ADSL (80.7%) and (8.7%) through modem. 
 
3.2 Museums 
There are 6 museums in the Palestinian Territory all of which are located in the West Bank. 
These museums are distributed as follows: 2 in Bethlehem governorate while 1 museum in 
each of Nablus, Ramallah and Al-Bireh, Hebron and Jerusalem.  The results show that 33.3% 
of museums occupy rented buildings in the West Bank, While 66.7 of museums occupy 
owned buildings. 
 
There are 14 employees who work in the museums, distributed as 64.3% males 35.7% 
females.  Survey results show that 21.4% of persons employed by museums have less than 
secondary school level of education and 78.6% have secondary or higher education. 
 
3.3 Radio and TV stations 
Survey results show that there are 45 operational radio and television station in the West Bank 
(none in the Gaza Strip) distributed in all governorates excluding Tubas, Salfit and Jerusalem. 
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Regarding the type of station in the West Bank, the results indicate that 55.5% are radio 
stations; while 37.8% as TV stations and 6.7% are both radio and TV stations.  The results 
show that 75.6% of stations produce programs in cooperation with other parties.  The average 
percentage transmission hours of  local programs out of all transmission hours 44.4%.  There 
are 450 employees (70.7% are males and 29.3% females) working for radio and television 
stations.  Results also show that 3.6% of the staff in the stations have education level of less 
than secondary, while 96.4% have education level of secondary or higher. 
 
The findings of the survey show that 68.4% of the employees in Radio and TV stations are 
specialists compared with 31.6% as non-specialists.   
 
3.4 Public Libraries 
There are 65 operating public libraries in the Palestinian Territory including 52 in the West 
Bank and 13 in Gaza Strip.  Libraries are distributed in all governorates. 
 
The number of employees in public libraries amounted to 140 distributed to 45.7% male and 
54.3% females.  Survey results show that 7.1% of the employees in public libraries have 
education level of less than secondary and 92.9% have secondary or higher education. 
 
The number of beneficiaries from the services of public libraries reached 90,040 person in the 
Palestinian Territory; distributed by region as 94.3% in the West Bank and 5.7% in the Gaza 
Strip; while the distribution by sex indicate 48.1% as males compared to 51.9% females.  
 
The findings also show that 96.9% of public libraries are visited for reading, distributed to 
96.2% in the West Bank and 100% in the Gaza Strip.  On the other hand, 93.8% of public 
libraries are visited to borrow titles. 
 
Public libraries that are visited by persons with special needs amounted to 40.0% of which 
40.4% in the West Bank and 38.5% in the Gaza Strip. 
 
Regarding the use of Information and Communication Technology (ICT), the findings reveal 
that 69.2% of public libraries have computers; 37.0% of public libraries avail computers to be 
used by their visitors; and 76.5% of libraries that provide computers to visitors provide 
internet services.  The results also show that 15.6% of libraries have classification systems; 
while 66.2% have TV set. 
 
3.5 Theatres 
Survey results indicate that the number of theaters in the Palestinian Territory is 15 including 
14 operating theaters in the West Bank and one in the Gaza Strip.  
 
There are 87 employees (71.3% male and 28.7% females) who work in theatres.  Survey 
results showed that 21.8% of the employees in theaters have less than secondary school level 
of education while 78.2% have secondary or higher education.  About 46.2% of employees in 
theatres are specialized in acting.  In addition, 53.3% of buildings occupied by theatres are 
rented compared with 26.7% and 6.7% are owned and as donations respectively. 
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3.6  Publishing and Distribution  Institutions 
The number of publishing and distribution institutions in the Palestinian Territory amounted 
to 9 of which 8 are located in the West Bank and 1 in Gaza Strip.  These institutions are 
distributed in the governorates of Jenin, Nablus, Ramallah and Al-Bireh, Bethlehem, Hebron, 
and Khan Yunis.  The Results showed that 22.2% of publishing and distribution institutions 
do publishing only; 11.1% do printing only; and 66.7% do both printing and publishing. 
Additionally, 88.9% of Publishing and Distribution Institution print books, 11.1% print 
newspapers, 11.1% print magazines, while 22.2% print other cultural materials. There are 21 
employees who work for publishing and distribution houses including 76.2% males and 
23.8% females. 
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Chapter Four 
 

The Methodology 
 
The work plan of the survey on the Status of Cultural  Institutions -2010 included a number of 
steps; first of which the formation of a technical committee that included as members 
experienced subject matter staff from the Palestinian Central Bureau of Statistics and the 
Ministry of Culture.  The committee started the work by identifying needs and objectives 
through meetings and discussions with various stakeholders, and then started to design the 
forms with the required content. 
 
4.1 Survey Questionnaire 
The survey questionnaire was developed based on the identified needs and after discussion 
with stakeholders.  A workshop in March 2010 was conducted at the Palestinian Central 
Bureau of Statistics as part of the user producer dialogue attended by representatives from all 
sectors related to discuss the indicators of the survey. 
 
4.2 The Sampling Frame and The Sample 

 
4.2.1 Sampling Frame 
The survey is a comprehensive one that covers all operating cultural institutions in the 
Palestinian Territory (cultural centers, theatres, museums, local radio and television stations, 
public libraries, and publishing and distribution).  The sampling frame was based on data 
from the Ministry of Culture and through the surveys on the status of cultural institutions 
conducted by PCBS in 2005. 
 
4.2.2 Sample Size 
The sample size of the cultural institutions of the Palestinian Territory was 970 including 834 
in the West Bank and 136 in Gaza Strip.  Completed data was collected from 475 institutions 
in the West Bank, and all institutions in Gaza Strip. 
 
4.3 Reference Date 
This survey was conducted during the period between May 9, 2010 and June 20, 2010. 
 
4.4 Fieldwork Operations 
 
4.4.1 Instructions and Training Manual 
The training manual covered all aspects dealing with fieldwork and filling in questionnaires. 
Moreover, it dealt with the tasks assigned to fieldworker, interviewing, and questionnaires’ 
completion.  Training manuals for supervisors and editors were prepared in order to secure 
team training and success of project.  A one day training course was held at PCBS on 
03/05/2010 in cooperation with Ministry of Culture.  There were 6 trainees from PCBS and 8 
trainees from Ministry of Culture. 
The training covered different topics such as the objectives of the survey and interviewing 
cultural institutions (cultural centers, public libraries, publishing and distribution houses, 
theaters, museums, radio and television stations).  The training course was held in the West 
Bank and Gaza Strip separately.  The training in the Gaza Strip was conducted through video 
conference with Ramallah. 
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4.4.2 Main Fieldwork  
Fieldwork activities had started on 09/05/2010 till 20/06/2010.  
 
Division of Work Between PCBS and Ministry of Culture: 

1. Cultural centers have been distributed equally between PCBS and the Ministry of 
Culture for the following governorates: Hebron, Bethlehem, Jenin, Nablus. 

2. Ministry of Culture was responsible to collect data in the governorates of Tubas, 
Salfit, Tulkarem and Jericho; while PCBS covered the remaining governorates. 

 
Fieldwork Procedures: 
Fieldworkers visited the cultural institutions in the sampling frame as listed in the sample: 

1. Fieldworkers were provided with the questionnaire and letter addressed to the 
cultural institutions. 

2. Fieldworkers submitted weekly reports to fieldwork coordinator on the progress  
in the data collection, showing the completion, rejection, and incomplete 
questionnaires. 

3. Field visits were conducted by project management and fieldwork coordinators on 
regular basis to ensure data collection is according to standards. 

 
4.5 Data Processing 

 
4.5.1 Programming Stage 
This stage included preparation of the data entry programs using ACCESS package, 
setting up the data entry control rules to avoid data entry errors, and validation inquiries to 
examine the data after its being electronically captured.  
 
4.5.2 Delivery and Check-in of Questionnaires 
The receipt and check-in of questionnaires was supervised by fieldwork coordinators, and 
documentation the receiving process according  to the specific form..  
 
4.5.3 Data Entry Stage 
The data entry process started on 20/06/2010 and ended on 28/08/2010.  The data entry 
was implemented using 3 data clerks. 
 
4.5.4 Data Verification 
This is to ensure that data was correctly captured electronically. 
 
4.5.5 Computer Editing 
Computer editing routines were used to ensure data files have no consistency errors. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 
5.1 Accuracy of  the Data 
 
5.1.1 Statistical Errors 
 The report was free of statistical (sampling) errors because it is a comprehensive survey. 
 
5.1.2 Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors are possible to occur at all stages of preparing the report, during the data 
collection or processing. To avoid errors and reduce their impact extensive efforts were made 
efforts during the field visits to check the data sources to ensure the quality of information 
they provided, in addition to examining the data entry program before starting the process of 
data entry. 
 
Procedures to control quality: 
The impact of errors on the data quality was reduced to the minimal due to the high efficiency 
and outstanding selection, training, and performance of the fieldworkers. 
 
Procedures adopted during the fieldwork of the survey were considered a necessity to 
ensure the collection of accurate data, notably: 
 
•  Conducting regular field visits to the institutions during fieldwork stage. The main 

objectives of  the visits and the data that is collected on each visit were predetermined. 
•  Each questionnaire was edited to ensure completion and consistency in the data.  

Incomplete questionnaire were sent back to the filed for completion or correction. 
•  Fieldwork editing rules were applied during the data collection to ensure that corrections 

were    made before the end of fieldwork activities 
•  In the case that the fieldworkers failed to complete the questionnaire in the first visit, the 

fieldworkers were asked to re-visit the institution to complete the questionnaire  
• Validation rules were embedded in the data processing systems along with procedures to 

verify data entry and data editing. 
 
5.2 Comparison of the Data  
The results of this survey were compared with previous surveys about the status of cultural 
institutions, the results reveal consistency with previous survey data.  
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