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اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع المؤسسات 

الثقافية في األراضي الفلسطينية بمناسبة يوم الثقافة 

  الفلسطيني 
  

من كل  13/3بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف يوم 

، استعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع المؤسسات الثقافية عام

، حيث يقصد بالمؤسسة 2011في األراضي الفلسطينية لعام 

) األدوات والمعدات(تتضمن السلع التي مؤسسة الالثقافية هي 

المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب 

  .الواسعوالرياضة والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى 
  

  

  2011مركزاً ثقافياً عامالً في األراضي الفلسطينية عام  597
  

 597بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية 

مركزاً ثقافياً عامالً  531؛ 2011مركزاً ثقافياً عامالً في عام 

مركزاً ثقافياً عامالً في قطاع غزة،  66و، في الضفة الغربية

أعلى عدد مراكز ثقافية عاملة  في محافظة نابلس حيث بلغ 

 مركزاً 88مركزاً ثقافياً، يليها محافظة الخليل  102بواقع 

  . ثقافياً عامالً

آالف نشاط  9حوالي  2011خالل عام قدمت المراكز الثقافية 

% 10.1و من هذه األنشطة ندوات،% 10.9ثقافي؛ 

 فنية،عروض % 12.9و دورات،% 63.6و محاضرات،

  . معارض% 2.5و
  

 عدد المشاركين في األنشطة الثقافية خالل العشرتضاعف 

  سنوات السابقة

 2011فيما يتعلق بعدد المشاركين في األنشطة الثقافية في عام 

ألف  413، منهم حوالي ألف مشارك 500بلغ حوالي فقد 

ألف مشارك في قطاع غزة،  87و مشارك في الضفة الغربية،

المشاركين في األنشطة الثقافية في  اكبر عدد منحيث كان 

 74ألف مشارك يليها محافظة نابلس  86محافظة بيت لحم 

ألف مشارك في حين احتلت محافظة شمال غزة اقل عدد من 

 المشاركين فيهاعدد المشاركين في األنشطة الثقافية وقد بلغ 

فقد بلغ عدد  2001بالمقارنة مع عام .  مشاركآالف  3 حوالي

  .ألف مشارك 238في األنشطة الثقافية حوالي المشاركين 

  
  

  

   2011للمتاحف في األراضي الفلسطينية عام ألف زائر  45حوالي 

خالل عام  في األراضي الفلسطينيةبلغ عدد المتاحف العاملة 

متاحف  4ومتاحف في الضفة الغربية،  10 . متحفاً 14؛2011

  . في قطاع غزة

ألف  45عددهم حوالي قد بلغ أما بخصوص زوار المتاحف ف

من جنسيات % 5.9فلسطينيين و% 94.1؛ 2011زائر عام 

بأن اكبر عدد للزائرين كان في شهر  البيانات وتفيد.  أخرى

في حين بلغ اقل  ،آالف زائر 9يث بلغ عددهم حوالي آذار ح

يث بلغ عددهم ما يقارب عدد للزائرين في شهر كانون الثاني ح

فقد بلغ عدد زوار  2001ام وبالمقارنة مع ع.  زائر 400

  .ألف زائر 15 حوالي المتاحف
  

عرضت  2011المعروضة عام  من المسرحيات%  57.5

 لألطفال
، منهـا  2011عام  مسارح عاملة في األراضي الفلسطينية 10

قطـاع  مسارح فـي   3و ،مسارح عاملة في الضفة الغربية 7

مسرحية عرضـت فـي المسـارح فـي      285حوالي   .غزة

مسرحية فـي الضـفة    132؛ 2011عام  الفلسطينيةاألراضي 

مـن  % 57.5.  مسرحية فـي قطـاع غـزة    153و ،الغربية

للكبار في  عرضت% 32.3لألطفال و المعروضةالمسرحيات 

وبلغـت نسـبة    .للصـغار والكبـار   عرضت% 10.2حين 

% 1.8، و%89.4فلسطينيون ممثلون  قدمهاالمسرحيات التي 

قـدمها ممثلـون   % 4.2، ممثلون عرب قدمهامن المسرحيات 

.  من جنسيات مختلفـة ممثلون  قدمها% 4.6أجانب، في حين 

للمسارح فقد بلغ عـددهم حـوالي    أما بخصوص عدد الزوار

، وقد بلغ أعلى عدد للزائرين في شهر شـباط  لف زائرأ 165

 حوالي شهر نيسان ثم ،ألف زائر 23 حوالي حيث بلغ عددهم

عدد زائري  فقد بلغ 2001وبالمقارنة مع عام  ألف زائر، 22

  .ئراز ألف 45 حواليالمسارح 
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