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جهاز اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع 

بمناسبة يوم الثقافة  فلسطينالمؤسسات الثقافية في 

  الفلسطيني 
  

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

استعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع المؤسسات الثقافية  عام،

، حيث يقصد بالمؤسسة الثقافية هي 2012لعام  فلسطينفي 

المستخدمة ) األدوات والمعدات(تتضمن السلع التي مؤسسة ال

في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة والتي 

  .تسهل القيام بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع
  

  2012عام  فلسطينمركزاً ثقافياً عامالً في  646
  

مركزاً ثقافياً  646 فلسطينبلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في 

مركزاً ثقافياً عامالً في الضفة  577؛ 2012عامالً في عام 

لغ مركزاً ثقافياً عامالً في قطاع غزة، حيث ب 69، والغربية

 107في محافظة نابلس بواقع أعلى عدد مراكز ثقافية عاملة 

  . ثقافياً عامالً مركزاً 86، يليها محافظة الخليل ةكز ثقافيامر

نشاط  ألف 9.5حوالي  2012قدمت المراكز الثقافية خالل عام 

 محاضرات،% 8.1و من هذه األنشطة ندوات،% 10.3ثقافي؛ 

% 2.5و فنية،عروض % 16.1و دورات،% 63.0و

  .معارض

عام  آالف نشاط ثقافي 9لي احو األنشطةفي حين بلغت هذه 

2011.   
  

  ارتفاع عدد المشاركين في االنشطة الثقافية عن العام السابق

 2012فيما يتعلق بعدد المشاركين في األنشطة الثقافية في عام 

ألف  466ألف مشارك، منهم حوالي  565فقد بلغ حوالي 

غزة، ألف مشارك في قطاع  99مشارك في الضفة الغربية، و

حيث كان اكبر عدد من المشاركين في األنشطة الثقافية في 

 86ألف مشارك يليها محافظة الخليل  94محافظة بيت لحم 

ألف مشارك في حين احتلت محافظة طوباس اقل عدد من 

المشاركين في األنشطة الثقافية وقد بلغ عدد المشاركين فيها 

في األنشطة  بلغ عدد المشاركين فيما.  آالف مشارك 4حوالي 

  .2011عام  ألف مشارك 500الثقافية حوالي 

  

  

  

   2012عام  فلسطينلمتاحف في زاروا األف زائر  44حوالي 

 14 ؛2012خالل عام  فلسطينفي بلغ عدد المتاحف العاملة 

متاحف في قطاع  4ومتاحف في الضفة الغربية،  10.  متحفاً

  . غزة

ألف  44قد بلغ عددهم حوالي أما بخصوص زوار المتاحف ف

من جنسيات % 5.6و ونفلسطيني% 94.4؛ 2012زائر عام 

أن اكبر عدد للزائرين كان في شهر ب البيانات وتفيد.  أخرى

في حين بلغ اقل  ،آالف زائر 8يث بلغ عددهم حوالي حنيسان 

 1.5يث بلغ عددهم ما يقارب ح ايلولعدد للزائرين في شهر 

 ألف زائر 45 حوالي بلغ عدد زوار المتاحف فيما.  زائر ألف

  .2011في عام 
  

عرضت  2012المعروضة عام  من المسرحيات%  50.0

 لألطفال
مسـارح   7، منهـا  2012عام  فلسطينمسارح عاملة في  10

حوالي   .قطاع غزةمسارح في  3و ،عاملة في الضفة الغربية

؛ 2012عام  فلسطينمسرحية عرضت في المسارح في  122

.  مسرحية في قطاع غزة 54و ،مسرحية في الضفة الغربية 68

% 26.2لألطفـال و  المعروضـة من المسـرحيات  % 50.0

 .للصغار والكبـار  عرضت% 23.8للكبار في حين  عرضت

فلسـطينيون  ممثلـون   قـدمها وبلغت نسبة المسرحيات التـي  

 ممثلـون عـرب،   قـدمها من المسرحيات % 2.5، و83.5%

 قدمها% 11.5 ، و)غير العرب( أجانبقدمها ممثلون % 2.5و

 أما بخصـوص عـدد الـزوار   .  من جنسيات مختلفةممثلون 

، وقد بلغ أعلـى  لف زائرأ 96للمسارح فقد بلغ عددهم حوالي 

ألـف   27 حوالي حيث بلغ عددهم آذارعدد للزائرين في شهر 

  .ألف زائر 16 حوالي شهر نيسان ثم ،زائر
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