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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع المؤسسات الثقافية
في فلسطين بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني

بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف يوم الثالث عشر من

آذار من كل عام ،استعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع المؤسسات

الثقافية في فلسطين لعام  ،7102حيث يقصد بالمؤسسة الثقافية هي

المؤسسة التي تتضمن السلع (األدوات والمعدات) المستخدمة في
أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة والتي تسهل
القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع.

ال في فلسطين عام 1332
 516مرك ازً ثقافياً عام ً

بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في فلسطين  576مرك اًز في عام

المشق ققاركين فق ققي األنشق ققطة الثقافيق ققة ح ق قوالي  602ألق ققف مشق ققار عق ققام

.7105

حوالي  168ألف زائر زاروا المتاحف في فلسطين عام 1332

بلغ عدد المتاحف العاملة في فلسطين خلل عام 7102؛ 27

متحفاً 72 .متحفاً في الضفة الغربية ،و 6متاحف في قطاع غزة.

علماً بأن هنا متحفين في الضفة الغربية رفضا اإلدالء بالبيانات.

أما بخصوص الزوار للمتاحف التي أدلت بالبيانات فقد بلغ عددهم

حوالي  260ألف زائر عام 7102؛  %00.0فلسطينيون و%00.7

من جنسيات أخرى .وتفيد البيانات بأن أكبر عدد للزائرين كان في
شهر نيسان حيث بلغ عددهم حوالي  21ألف زائر ،في حين بلغ

أقل عدد للزائرين في شهر حزيران بحوالي  06آالف زائر .في حين

 517( 7102مركز أدلوا بالبيانات و 72مركز رفضوا اإلدالء

بلغ عدد زوار المتاحف حوالي  715آالف زائر في العام .7105

بالبيانات و 01مركز رفضوا اإلدالء بالبيانات) ،و 01مرك ًاز في

حوالي  %39من المسرحيات المعروضة عام  7102عرضت

بالبيانات)؛  646مرك اًز في الضفة الغربية ( 675مركز أدلوا
قطاع غزة ( 25مركز أدلوا بالبيانات و 4مراكز رفضوا اإلدالء

بالبيانات) ،وبلغ أعلى عدد مراكز ثقافية عاملة في محافظة نابلس

مركز ثقافياً ،يليها محافظة بيت لحم  02مرك اًز ثقافيًا
بواقع 17
اً

ل.
عام ً

قدمت المراكز الثقافية التي أدلت بالبيانات خلل عام  7102حوالي

 1آالف نشاط ثقافي؛  %5.2من هذه األنشطة ندوات ،و%6.2
محاضرات %27.0 ،دورات ،و %07.1عروض فنية ،و%7.5

معارض .في حين بلغ عدد األنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز

الثقافية حوالي  01آالف نشاط ثقافي في عام .7105

للكبار

ل
 15مسرح عامل في فلسطين عام  ،1017منها  11مسرحاً عام ً
في الضفة الغربية ،و 3مسارح في قطاع غزة .علماً بأن هنا

مسرحاً واحداً في الضفة الغربية رفض اإلدالء بالبيانات.

 172مسرحية عرضت في المسارح في فلسطين عام 1017؛ 132
مسرحية في الضفة الغربية ،و 00مسرحية في قطاع غزة%32.9 .

من المسرحيات المعروضة للكبار و %15.5عرضت لألطفال في

حين  %35.6عرضت لألطفال والكبار .وبلغت نسبة المسرحيات
التي قدمها ممثلون فلسطينيون  ،%91.0و %9.0قدمها ممثلون

من جنسيات أخرى .أما بخصوص عدد المشاهدين للمسرحيات فقد

حوالي  636ألف مشارك في األنشطة الثقافية للمراكز الثقافية في

بلغ عددهم حوالي  90ألف مشاهد ،وقد بلغ أعلى عدد للمشاهدين

فيما يتعلق بعقدد المشقاركين فقي األنشقطة الثقافيقة للم اركقز التقي أدلقت

شباط حوالي  11ألف مشاهد .في حين بلغ عدد المشاهدين

فلسطين عام 1332

بالبيانققات فققي عققام  7102فقققد بلققغ ح قوالي  606ألققف مشققار  ،مققنهم
ح ق قوالي  472ألق ققف مشق ققار فق ققي الضق ققفة الغربيق ققة ،وح ق قوالي  00ألق ققف

مشققار فققي قطققاع غ قزة ،حيققث كققان أكبققر عققدد مققن المشققاركين فققي
األنشققطة الثقافيققة فققي محافظققة بيققت لحققم ح قوالي  042ألققف مشققار ،

يليها محافظة رام اهلل والبيرة حوالي  20ألف مشار فقي حقين احتلقت
محافظة خانيونس أقل عقدد مقن المشقاركين فقي األنشقطة الثقافيقة وققد

بل ققغ ع ققدد المش ققاركين فيه ققا حق قوالي  6آالف مش ققار  .فيم ققا بل ققغ ع ققدد

في شهر آذار حيث بلغ عددهم حوالي  16آالف مشاهد ،ثم شهر

للمسرحيات حوالي  101ألف مشاهد في العام 1016
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