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 بيانًا صحفياً  انيصدر الثقافة  ووزارة اإلحصاء الفلسطيني

  بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني
 

بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف الثالث عشر من آذار من 
واقع المؤسسات  ووزارة الثقافة كل عام، استعرض اإلحصاء الفلسطيني

 .الثقافية في فلسطين
 

 2020اقع المؤسسات الثقافية خالل عام و  على 19-أثرت جائحة كوفيد 
نظرًا لالغالقات المتكررة للحد من تفشي الفيروس، وعلى الرغم من 
انخفاض عدد زوار المتاحف وعدد المسرحيات المعروضة في المسارح 

الثقافية المنعقدة في  األنشطةومشاهديها اال أن عدد المشاركين في 
لعقد  نظراً  2019ًا مقارنة مع العام المراكز الثقافية شهد ارتفاعًا ملحوظ

قع التي تعكس وا اإلحصائيةافتراضية عن بعد. أدناه أبرز األرقام  أنشطة
 .2020المؤسسات الثقافية خالل عام 

 
في القطاع الخاص  1بلغ عدد المؤسسات العاملة في االنشطة الثقافية

مؤسسة وتعمل تلك  1,086 في فلسطين 2017والقطاع االهلي عام 
اناث،  958ذكور و 2,924عامل منهم  3,882مؤسسات على تشغيل ال

مؤسسة بنسبة  729في الضفة الغربية  وقد بلغ عدد هذه المؤسسات
% ذكور 74عامل منهم  2,574%( وبلغ عدد العاملين فيها 67.1)
% اناث، بينما بلغ عدد المؤسسات العاملة في االنشطة الثقافيه في 16و

%( وبلغ عدد العاملين فيها 32.9بة )مؤسسة بنس 357قطاع غزة 
 % اناث.23% ذكور و77منهم   1,308

توزعت هذه المؤسسات في فلسطين حسب فئات حجم العمالة الى 
مؤسسة  858عددها  ( عامل وبلغ4-1مؤسسات صغيرة تشغل من )

عددها  ( عامل بلغ19-5%، ومؤسسات متوسطة تشغل من )79بنسبة 
( وبلغ فاعلى عامل 20)رة تشغل %، وكبي19.4مؤسسة بنسبة  211
 .%1.6مؤسسة بنسبة  17 عددها

 
 بقانخفاض عدد المراكز الثقافية العاملة في فلسطين عن العام السا

، انخفض عدد وما ترتب عليها من اغالقات 19-كوفيدعلى أثر جائحة 
م مركزًا ثقافيًا في العا 566المراكز الثقافية العاملة في فلسطين من 

في مع فجوة واضحة  ،2020عام المركزًا ثقافيًا في  528الى  2019
 عدد المراكز الثقافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
 

                                                           
 فيةالثقا على انها مؤسسات ثقافية بغض النظر عن ممارستها لالنشطة المصنفةهي المؤسسات   1

 من عدمه

 رةألعوام مختا المراكز الثقافية العاملة في فلسطين حسب المنطقةتوزيع 
 2020 2019 2018 2017 2014 المنطقة

 528 566 597 625 666 فلسطين

 473 510 528 545 583 الضفة الغربية

 55 56 69 80 83 قطاع غزة

 

وقد كان األثر األكبر لالنخفاض على االنشطة الثقافية التي عقدت في 
، إذ انخفض عدد 2020خالل عام  2بالبيانات المراكز الثقافية التي أدلت

نشاط  ألف 4.7حوالي حيث بلغ ، الى النصف تقريباً  الثقافية األنشطة
عدد األنشطة الثقافية المنعقدة في  كان حين في ،2020للعام  ثقافي

 . 2019عام الفي ألف نشاط ثقافي  9.2حوالي  المراكز الثقافية
 

 أن إالولكن على الرغم من االنخفاض الملحوظ في عدد األنشطة 
عقدة ال تزال تحتل المرتبة األولى من بين األنشطة الثقافية المنالدورات 

 في المراكز الثقافية.
 

ي فاملة لألنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العالتوزيع النسبي 
 فلسطين حسب نوع النشاط ألعوام مختارة

 2020 2019 2018 2017 2014 نوع النشاط

 62.8 66.5 65.0 72.1 67.6 دورات

 11.1 14.8 16.5 12.9 13.9 عروض فنية

 14.5 10.4 9.2 5.7 7.7 محاضرات

 10.2 5.9 7.3 6.7 9.2 ندوات

 1.4 2.4 2.0 2.6 1.6 معارض

 100 100 100 100 100 المجموع )نسبة(

 4,738 9,187 9,534 9,345 9,204 المجموع )عدد(

 

 المشاركة عن بعد هي السمة الغالبة على االنشطة الثقافية، وذلك
ألف مشارك في  878حوالي ، إذ شارك 19-بسبب جائحة كوفيد 

م ، منهالثقافية في فلسطيناكز مر ال التي نفذتها األنشطة الثقافية
 .ألف مشارك شاركوا بأنشطة ثقافية عقدت عن بعد  672 حوالي

 
لتةي ا التي نفذتها المراكز الثقافيةةالمشاركين في األنشطة الثقافية  بلغ عدد
مةةنهم حةةوالي  ؛ألةةف مشةةار  878حةةوالي  2020فةةي عةةام  ببياناتهةةاأدلةةت 
ألف مشار  في قطاع  96ألف مشار  في الضفة الغربية، وحوالي  782
  .غزة

ألةةف مشةةار   558فيمةا بلةةغ عةةدد المشةاركين فةةي األنشةةطة الثقافيةة حةةوالي 
 .2019عام 

 

                                                           
 ،2017، 2014% من مجموع المراكز الثقافية العاملة في األعوام 4بلغت نسبة الرفض حوالي   2

 .2020، 2019 ين% في العام6و 2018
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قد ع آليةالمشاركين في األنشطة الثقافية في المراكز الثقافية حسب توزيع 

 2020 ،النشاط
 

 
 

% مقارنة 94سبة بن 2020عدد زوار المتاحف خالل عام انهيار في 
 2019مع عام 

متحفًا.  32؛ 2020بلغ عدد المتاحف العاملة في فلسطين خالل عام 
، اإلدالء بالبيانات( ترفض متاحف 3 ا)منه متحفًا في الضفة الغربية 27
 متاحف في قطاع غزة.  5و
 

 قات الى انهياروما رافقها من اجراءات واغال 19-كوفيد جائحة  أدت
الزوار للمتاحف  حيث بلغ عدد 2020عدد زوار المتاحف خالل عام 

% فلسطينيون 76؛ 2020زائر عام ألف  26التي أدلت بالبيانات حوالي 
ألف زائر خالل عام  388مقارنة مع % من جنسيات أخرى. 24و

كان في  2020خالل عام  بأن أكبر عدد للزائرين البيانات وتفيد .2019
زائر، في حين بلغ  آالف 10بلغ عددهم حوالي حيث  كانون ثانيشهر 

 زوار فقط. 7حيث بلغ  تموزأقل عدد للزائرين في شهر 

 
انخفاض في عدد المسرحيات المعروضة في المسارح الى أكثر من 

 النصف مقارنة مع العام السابق
مسرحًا  13، منها 2020في فلسطين عام  عامالً  امسرح 16يوجد 

 3، و(مسرحًا واحدًا رفض اإلدالء بالبيانات) عاماًل في الضفة الغربية
  مسارح في قطاع غزة.

 
 

مسرحية  92؛ 2020مسرحية في المسارح في فلسطين عام  96عرضت 
مسرحية عرضت  36في قطاع غزة.  اتمسرحي 4وفي الضفة الغربية، 

عرضت  مسرحية 31أن في حين  لكبارلعرضت  مسرحية 29و لألطفال
صوص عدد المشاهدين للمسرحيات فقد بلغ . أما بخوالكبار طفاللأل

ألف مشاهد، وقد بلغ أعلى عدد للمشاهدين في شهر  22عددهم حوالي 
في حين لم يتم مشاهد،  االف 8حيث بلغ عددهم حوالي  كانون ثاني

نتيجة  وتموز ذار ونيسان وأيارآعرض مسرحيات خالل األشهر 
بلغ  فقد 2019م بالمقارنة مع عا .19-كوفيد بسبب جائحة  اتلالغالق
المشاهدين مسرحية وبلغ عدد  323المسرحيات المعروضة  عدد

  .2019ألف مشاهد في العام  90للمسرحيات حوالي 
 

 2020في العام  مساهمة وزارة الثقافة في دعم األنشطة الثقافية
عل ل ونيةالعديد من االنشطة والفعاليات الثقافية االلكتر وزارة الثقافة نفذت 
ألف كتاب  350توزيع أكثر من  خاللها ة الكتاب للجميع تمحمل ابرزها
مؤسسة من جامعات ومدارس ومعاهد وبلديات ومؤسسات  1,700على 

 ثقافية ومكتبات المخيمات في كافة انحاء فلسطين.
 

وجاءت هذه اإلصدارات بين اصدارا،  12أصدرت وزارة الثقافة كذلك 
دب املة لألدباء الراحلين وأالتراث والشعر والقصص والنقد واألعمال الك

. كما عملت على إعادة إطالق جائزة الدولة التقديرية لآلداب األطفال
ين من االدباء والمثقفين والفنان 7والفنون والعلوم اإلنسانية حيث حاز 

 الجائزة، هذا باإلضافة الى تكريم العديد من الشخصيات الثقافية.على 
 

المقدمة  الثقافية المبادرات ير منفي سياق متصل دعمت الوزارة عدد كب
ها خالل عام دبلغ عد من أفراد وجمعيات ومؤسسات ثقافية فلسطينية،

برنامج  تم دعمها من اً مشروع 67منها  ًا ثقافيًا،مشروع 576 ،2020
مؤسسة  35 طالت ثقافياً  مشاريع 509و، الفلسطينيصندوق الثقافي ال

خالل برنامج من تم دعمها ي فردا عامال في القطاع الثقاف 474ثقافية و
 .دعم المبادرات الثقافية

 
 :ادرالمص

كن . التعداد العام للسكان والمسا2018الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  .1
 لسطين.ف -. رام هللا 2017والمنشات 

راكز قاعدة بيانات المسح الشامل للم. 2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .2
 .فلسطين –. رام هللا 2020والمتاحف، الثقافية والمسارح 

ات المشاريع، قاعدة بيان وإدارةالعامة للتخطيط  اإلدارة. 2021وزارة الثقافة،  .3
  فلسطين. –. رام هللا 2020اإلدارية، السجالت 
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 1647لسطين  ص.ب  ف-رام هللا
 (972/970) 2 2700 298هاتف: 
 (972/970) 2 2710 298فاكس: 

    1800300300هاتف مجاني: 
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 صفحة إلكترونية:

http://www.pcbs.gov.ps 
 

 وزارة الثقافة
 14741فلسطين ص.ب  –رام هللا 
 (972/970) 2 3860 241هاتف: 

 (972/970) 2 3852 241كس: فا

 moc@moc.pna.ps   بريد إلكتروني:

 صفحة الكترونية:
http://www.moc.pna.ps 
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