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الجهاز المركزي لإلحراء الفمدطيني

وزارة الثقافة

دولة فمدطين
اإلحراء الفمدطيني ووزارة الثقافة ردران بباااًا صححباًا
بمناسبة يهم الثقافة الفمدطيني

حهالي  558ألف مذارك في األاذطة الثقافبة لممراكز الثقافبة
في فمدطين
بمغ عجد السذاركين في األنذظة الثقافية لمسخاكد التي أدلت بالبيانات في

بيت لحم عاصمة الثقافة العرببة لمعام 2020
بسشاسبة يهم الثقافة الفمدظيشي الحي يرادف الثالث عذخ من آذار من
كل عام ،استعخض اإلحراء الفمدظيشي وو ازرة الثقافة واقع السؤسدات
الثقافية في فمدظين.

عام  2019حهالي  558ألف مذارك؛ مشهم حهالي  424ألف مذارك في
الزفة الغخبية ،وحهالي  134ألف مذارك في قظاع غدة،

وكان أكبخ

عجد من السذاركين في األنذظة الثقافية في محافظة رام هللا والبيخة فبمغ
حهالي  162ألف مذارك من اجسالي عجد السذاركين في األنذظة

ااخفاض عدد المراكز الثقافبة العاممة في فمدطين عن العام
الدابق
 566مخك اًد ثقافياً عامالً في عام

بمغ عجد السخاكد الثقافية العاممة

 ،2019في حين بمغ عجد السخاكد الثقافية العاممة

 597مخك ًاد في عام

الثقافية .فيسا بمغ عجد السراركين في األنذظة الثقافية حهالي  462ألف
مذارك عام .2018
تهزيع المذاركين في األاذطة الثقافبة المنعقدة في المراكز الثقافبة
العاممة حدب المحافظة2019 ،

 ،2018مع فجهة واضحة في عجد السخاكد الثقافية بي ن الزفة الغخبية
وقظاع غدة.
تهزيع المراكز الثقافبة العاممة في فمدطين حدب المنطقة ألعهام مختارة
المنطقة

فمدطين

الزفة الغخبية
قظاع غدة

2014

2011

2017

2019

2018

597

666

625

597

566

531

583

545

528

510

66

83

80

69

56

قجمت السخاكد الثقافية التي أدلت بالبيا نات 1خالل عام  2019حهالي
 9.2ألف نذاط ثقافي  ،في حين كان عجد األنذظة الثقافية السشعقجة في
السخاكد الثقافية حهالي  9.5ألف نذاط ثقافي في عام .2018
ال تدال الجورات تحتل السختبة األولى من بين األنذظة الثقافية السشعقجة
في السخاكد الثقافية.
التهزيع الندبي لألنشطة الثقافبة المنعقدة في المراكز الثقافبة العاممة في
فمدطين حدب اهع النذاط ألعهام مختارة

اهع النذاط

دورات

عخوض فشية

محاضخات
نجوات

معارض

المجمهع (ادبة)
المجمهع (عدد)

2011

2014

2017

2018

2019

63.5

67.6

72.1

65.0

66.5

13.7

13.9

12.9

16.5

14.8

10.1

7.7

5.7

9.2

10.4

10.3

9.2

6.7

7.3

5.9

حهالي  388ألف زائر للمتاحف في فمدطين
بمغ عجد الستاحف العاممة في فمدظين خالل
 29متحفاً في الزفة الغخبية

عام 2019؛  34متحفاً.

(مشهم  4متاحف رفضت اإلدالء

2.4

1.6

2.6

2.0

2.4

بالبيانات) ،و 5متاحف في قظاع غدة.

100

100

100

100

100

10,630

9,204

9,345

9,534

9,187

أما بخرهص الدوار لمستاحف التي أدلت بالبيانات فقج بمغ عجدهم حهالي

 388ألف زائخ عام 2019؛  %73فمدظيشيهن و %27من جشديات

أخخر .وتفيج البيانات بأن أكبخ عجد لمدائخين كان في شهخ نيدان حيث

1

بمغت ندبة الخفض حهالي  %4من مجسهع السخاكد الثقافية العاممة في األعهام ،2014 ،2011

 2018 ،2017و %6في العام .2019

بمغ عجدهم حهالي  82ألف زائخ ،في حين بمغ أقل عجد لمدائخين في شهخ
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كانهن ثاني بحهالي  18ألف زائخ .في حين بمغ عجد زوار الستاحف
حهالي  337ألف زائخ في العام .2018

 %38من المدرحبات المعروضة عرضت للكبار

الجائدة ،هحا باإلضافة الى تكخيم العجيج من الذخريات الثقافية.

كسا أنها عسمت عمى دعم السبادرات الثقافية السقجمة من أفخاد وجسعيات

ال في
 17مدخح عامل في فمدظين عا م  ،2019مشها  14مدخحًا عام ً

الزفة الغخبية (مدخحاً واحجاً رفض اإلدالء بالبيانات ) ،و  3مدارح في

قظاع غدة.

 323مدخحية عخضت في السدارح في فمدظين عام

لآلداب والفشهن والعمهم اإلندانية

2019؛ 256

مدخحية في الزفة الغخبية ،و 67مدخحية في قظاع غدة  %38 .من

ومؤسدات ثقافية فمدظيشية  ،حيث بمغ عج دها خالل عام  2019حهالي 61

مذخوع اً ثقافياً ،مشها  41مذخوع اً تم دعسها من بخنامج الصشجوق الثقافي

الفمدظيشي بحهالي  648.5ألف دوالر أمخيكي ،و 20مذخوع اً ثقافياً في تم
دعسها من خالل بخنامج دعم السبادرات الثقافية بحهالي  843ألف شيقل.

تهزيع المذاريع التي تم دعمها من الصندوق الثقافي الفمدطيني في
فمدطين حدب الحقل والمبمغ2019 ،

السدخحيات السعخوضة لمكبار و %29عخضت لؤلطفال في حين %33
عخضت لؤل طفال والكبار .أما بخرهص عجد السذاهجين لمسدخحيات فقج
بمغ عجدهم حهالي  90ألف مذاهج ،وقج بمغ أعمى عجد لمسذاهجين في

شهخ أيمهل حيث بمغ عجدهم حهالي  12ألف مذاهج ،ثم شهخ كانهن
ثاني حهالي  10آالف مذاهج .في حين بمغ عجد السذاهجين لمسدخحيات
حهالي  85ألف مذاهج في العام .2018

بيت لحم عاصمة الثقافة العرببة لمعام 2020

 ،2020وذلك بقخار

اعتسجت مجيشة بيت لحم عاصسة لمثقافة العخبية لمعام
ُ
من وزراء الثقافة العخب في شهخ كانهن الثاني من العام .2016
قامت و ازرة الثقافة خالل عام

 2019بتشفيح ( )868فعالية ثقافية ضسن

بخنامجين 643 ،نذاط ثقافي ضسن براامج (الثقافة لمجمبع )( ،مشها 147
نذاط ضسن فعاليات القجس عاصسة لمثقافة اإلسالمية لمعام

.)2019

و 225فعالية ضسن براامج حما ة المهروث( ،مشها  85نذاطاً بسشاسبة يهم
التخاث الفمدظيشي تزسن عخوضاً في الديشسا والسدخ ح والفشهن التذكيمية
واآلداب والسهخجانات الفشية والسمتقيات الذبابية والثقافية  ،وتم جسع وترشيف

 5من عشاصخ التخاث حيث قخرت المجشة الحكهمية الجولية لحساية التخاث
الثقافي غيخ السادي في مشظسة األمم الستحجة لمتخبية

"اليهنيدكه" ادراج شجخة الشخيل في

والعمم والثقافة

القائسة التسثيمية لمتخاث الثقافي غيخ

السادي لمبذخية ) .وتججر األشارة الى ان اله ازرة قج راعت خالل تشفيحها
ألنذظتها السؤسدات التعميسية (السجارس والجامعات الفمدظيشية).
قامت و ازرة الثقافة خالل عام

حيث حاز  11أديباً ومثقفاً وفشاناً عمى

الحقل

قبمة الدعم (ألف دوالر االمريكي)

الحخف والرشاعات التقميجية

54.8

السهسيقى

80.0

السدخح

374.8

الديشسا

72.0

فن تذكيمي

21.8

فيجيه ارت

45.0

المرادر:

 .1الجهاز المركزي لإلحراء الفمدطيني .2020 ،قاعجة بيانات السدح الذامل لمسخاكد
الثقافية والسدارح والستاحف .2019 ،رام هللا – فمدظين.

 .2وزارة الثقافة .2020 ،اإلدارة العامة لمتخظيط وإدارة السذاريع ،قاعجة بيانات
الدجالت اإلدارية .2019 ،رام هللا – فمدظين.

لمزيد من المعمهمات يرجى االترال:
الجهاز المركزي لإلحراء الفمدطيني

رام هللا-فمدطين ص.ب 1647

هاتف)970/972( 2 298 2700 :

فاكذ)970/972( 2 298 2710 :
هاتف مجاني1800300300 :
بخيج إلكتخونيdiwan@pcbs.gov.ps :
صفحة إلكترونيةhttp://www.pcbs.gov.ps :
وزارة الثقافة

 2019بتشظيم  5معارض محمية لمكتب،

وعسمت اله ازرة عمى تعديد حزهره ا الثقافي عمى السدتهر العخبي والجولي

من خالل السذاركة في العجيج من الفعاليات والسعارض الجولية حيث شاركت
في ست معارض دولية لمكتب في كالً من مرخ والسغخب والجدائخ وسمظشة
من األردن

ُعسان واألردن وبيالروسيا ونظمت األسابيع الثقافية في كالً
والبحخين والعخاق ،كسا أنها عسمت عمى إعادة إطالق جائدة الجولة التقجيخية

رام هللا-فمدطين ص.ب 14714

هاتف)970/972( 2 2413860 :

فاكذ)970/972( 2 2413852 :

بخيج إلكتخونيmoc@moc.pna.ps :
صفحة إلكترونيةhttp://www.moc.pna.ps :

