دولة فلسطين

صدر بتاريخ 7332/31/31

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

حوالي  732آالف زائر زاروا المتاحف في فلسطين عام 7332

بلغ عدد المتاحف العاملة في فلسطين خلل عام 6102؛  30متحفاً.

 62متحفاً في الضفة الغربية ،و 8متاحف في قطاع غزة .علماً بأن
هناك متحفين في الضفة الغربية رفضوا اإلدالء بالبيانات.

آذار من كل عام ،استعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع المؤسسات

أما بخصوص الزوار للمتاحف التي أدلت بالبيانات فقد بلغ عددهم

المؤسسة التي تتضمن السلع (األدوات والمعدات) المستخدمة في

من جنسيات أخرى .وتفيد البيانات بأن أكبر عدد للزائرين كان في

الثقافية في فلسطين لعام  ،6102حيث يقصد بالمؤسسة الثقافية هي
أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة والتي تسهل القيام

بأنشطة الثقافة بالمعنى الواسع.

ال في فلسطين عام 7332
 237مرك ازً ثقافياً عام ً
بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في فلسطين  206مرك اًز في عام

 895( 6102مركز أدلوا بالبيانات و 01مركز رفضوا اإلدالء

بالبيانات)؛  830مرك اًز في الضفة الغربية ( 809مركز أدلوا بالبيانات

و 06مركز رفضوا اإلدالء بالبيانات) ،و 50مرك اًز في قطاع غزة (99

مركز أدلوا بالبيانات ومركزين رفضوا اإلدالء بالبيانات) ،وبلغ أعلى
مركز ثقافياً،
عدد مراكز ثقافية عاملة في محافظة نابلس بواقع 91
اً

يليها محافظة بيت لحم  52مرك اًز ثقافياً عاملً.

قدمت المراكز الثقافية التي أدلت بالبيانات خلل عام  6102حوالي
 01آالف نشاط ثقافي؛  %9.9من هذه األنشطة ندوات ،و%2.1
محاضرات %22.2 ،دورات ،و %09.6عروض فنية ،و%6.8
معارض .في حين بلغ عدد األنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز
الثقافية حوالي  9آالف نشاط ثقافي في عام .6108

حوالي  381ألف مشارك في األنشطة الثقافية للمراكز الثقافية
في فلسطين عام 7332

فيما يتعلق بعدد المشاركين في األنشطة الثقافية للمراكز التي أدلت

بالبيانات في عام  6102فقد بلغ حوالي  853ألف مشارك ،منهم
حوالي  151ألف مشارك في الضفة الغربية ،وحوالي  99ألف مشارك
في قطاع غزة ،حيث كان أكبر عدد من المشاركين في األنشطة

الثقافية في محافظة رام اهلل والبيرة حوالي  036ألف مشارك ،يليها
محافظة بيت لحم حوالي  009ألف مشارك في حين احتلت محافظة
خانيونس أقل عدد من المشاركين في األنشطة الثقافية وقد بلغ عدد

المشاركين فيها حوالي  2آالف مشارك .فيما بلغ عدد المشاركين في

األنشطة الثقافية حوالي  118ألف مشارك عام .6108

حوالي  612آالف زائر عام 6102؛  %99.3فلسطينيون و%66.9
شهر نيسان حيث بلغ عددهم حوالي  61ألف زائر ،في حين بلغ أقل
عدد للزائرين في شهر حزيران بحوالي  9آالف زائر .في حين بلغ
عدد زوار المتاحف حوالي  058ألف زائر في العام 6108

 %42.3من المسرحيات المعروضة عام  7332عرضت لألطفال
 41مسرح عامل في فلسطين عام  ،6142منها  44مسرحاً عاملً

في الضفة الغربية ،و 3مسارح في قطاع غزة .علماً بأن هناك مسرحاً

واحداً في الضفة الغربية رفض اإلدالء بالبيانات.

 671مسرحية عرضت في المسارح في فلسطين عام 6142؛ 451
مسرحية في الضفة الغربية ،و 446مسرحية في قطاع غزة%17.1 .
من المسرحيات المعروضة لألطفال و %62.7عرضت للكبار في
حين  %62.3عرضت للصغار والكبار .وبلغت نسبة المسرحيات
التي قدمها ممثلون فلسطينيون  ،%18.2و %41.1قدمها ممثلون

من جنسيات أخرى .أما بخصوص عدد المشاهدين للمسرحيات فقد
بلغ عددهم حوالي  416ألف مشاهد ،وقد بلغ أعلى عدد للمشاهدين
في شهر نيسان حيث بلغ عددهم حوالي  42ألف مشاهد ،ثم شهر

تشرين ثاني حوالي  43ألف مشاهد .في حين بلغ عدد المشاهدين
للمسرحيات حوالي  76ألف مشاهد في العام 6145
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