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 شكـر وتـقديـر
 

ي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع              يـتقدم الجهاز المركز   

 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ركزي لإلحصاء الفلسطيني وبدعم     بقيادة فريق فني من الجهاز الم      2006فيذ مسح السياحة المحلية،     تنو طتم تخطي  دقل

ل الرئيسية للجهاز     يومتلا ةعومجم وعدد من أعضاء     )PNA( الوطنية الفلسطينية    طةسلالكل من   ن  بيك  مالـي مشتر  

)CFG (  الفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى     ية  لوطنطة ا السل  النرويجية لدى  يةمثلمال بتكمب ةلثم م 2007لعام

 .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاينية، الوكالسلطة الوطنية الفلسط
 

ل الرئيسية للجهاز       يومتلا ةعومجمأعضاء  قدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى           يـت 

)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع 
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 تقـديم
 

ة من الحقول التقليدية في نظام اإلحصاءات الرسمية، حيث تمثل هذه اإلحصاءات أحد المدخالت              تعتبر إحصاءات السياح  

األساسـية فـي عملـية تحلـيل واقع القطاع السياحي من الناحية االقتصادية وبحوث السوق وأداء الصناعة السياحية                   

 .  سياحة للتوقعات المستقبليةالو
 

للجذب السياحي، نظراً لما تتمتع به من مواقع دينية وأثرية وسياحية أخرى تهم              هاماً مركزاً األراضي الفلسطينية    تمـثل 

لذلك يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الريادية المرشحة للمساهمة بصورة فاعلة في الناتج             .  مخـتلف شعوب العالم   

ي لتأسيس برنامج إحصائي    لذلك، فقد سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين      .   والـدخل القومي   اإلجمالـي المحلـي   

متخـصص بهـدف بناء وتحديث قاعدة بيانات موثوقة وشاملة حول المؤشرات األساسية للقطاع السياحي في األراضي                 

 األراضي بجمع ونشر بيانات دورية حول النشاط الفندقي في          1995الفلـسطينية، حـيث بـدأ البرنامج عمله منذ عام           

 .الفلسطينية
 

 في 2006 حصاء الفلسطيني أن يقدم هذا التقرير حول النتائج األساسية لمسح السياحة المحليةيـسر الجهاز المركزي لإل   

 السياحة الخارجية والسياحة الوافدة     إلى جانب  والتي تشكل أحد األشكال األساسية الثالثة للسياحة         ،األراضـي الفلسطينية  

اقع الجذب السياحي لألسر الفلسطينية والخدمات       بهـدف توفير بيانات إحصائية حول أنماط السياحة المحلية ومو          وذلـك 

المتوفـرة فـي هـذه المواقع والوسائل واألدوات التي يستخدمها الفلسطينيون في حركة السياحة المحلية في األراضي                  

 .الفلسطينية
 

 السياسات  نأمـل أن يساهم هذا التقرير في توفير مادة إحصائية شاملة وموثوقة حول الحركة السياحية المحلية لراسمي                

 . وصناع القرار التنموي
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
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 ملخص تنفيذي
 

ن المجتمع  مسحاً متخصصاً بالسياحة المحلية، وهو مسح أسري لعينة م         الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني        نفـذ 

 أسرة فلسطينية، وقد غطى المسح كافة األراضي الفلسطينية، حيث كانت النتائج الرئيسية كما              7,552الفلسطيني قوامها   

 :  يلي
 

 حيث  ،2006 خالل عام    %42.7 محلية أو أفراد منها، والتي نفذت رحالت سياحية       ،األسر الفلسطينية بلغـت نسبة     •

، وبلغت نسبة تنفيذ الرحالت في الضفة الغربية        2005عام مقارنة مع العام     لهذا ال % 25.6إرتفعـت النـسبة بواقع      

 .في قطاع غزة% 57.6، مقابل 35.5%
 

 استخدمت  2006من األسر الفلسطينية التي نفذت رحالت سياحية محلية خالل العام           % 40.9تـشير النتائج إلى أن       •

 . حافالت النقل العام للوصول إلى المكان المزار
 

من األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة أريحا              % 32.9ائج أن   بينت النت  •

 .في محافظة نابلس% 13.3منها كانت تقصد محافظة طولكرم، في حين بلغت % 16.4واألغوار، وأن 
 

 تقصد محافظة غزة، وأن     من الرحالت السياحية المحلية المنفذة في قطاع غزة كانت        % 48.6أشارت النتائج إلى ان      •

 .منها كانت تقصد محافظة خانيونس% 18.2
 

من األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية قامت بتنظيم رحالتها بشكل شخصي، في حين إشترك               % 59.4تبين أن    •

 . منها في رحالت مدرسية% 40.2
 

نفذة لرحالت سياحية محلية، في حين      من األسر الم  % 99.3بلغت نسبة األسر التي قامت بتنفيذ رحالت اليوم الواحد           •

 . فقط% 0.7بلغت نسبة األسر التي أقامت ولو ليلة واحدة على األقل في المكان المزار 
 

 بتراجع 2006 دوالراً أمريكياً خالل العام 27.7 على الرحلة المحلية الواحدة      ةبلـغ متوسـط إنفاق األسرة الفلسطيني       •

 دوالر لألسر في    19.6، مقابل    الضفة الغربية   دوالر لألسر في   33.6، بواقع   2005عـنه في العام     % 37.9قـدره   

 .قطاع غزة
 

% 72.0من األماكن المزارة هذه األماكن يتوفر فيها مرافق صحية، في حين كان             % 78.5بيـنت نـتائج المسح أن        •

 .  منها يتوفر فيه مطاعم ومتنزهات سياحية
 

، بسبب األوضاع   2006 لم تقم برحالت سياحية محلية خالل عام         من األسر الفلسطينية التي   % 54.2بينت النتائج أن     •

 .االقتصادية الصعبة التي تعاني منها األسر
 



 

 19 
 

 الفصل األول
 

 مقدمةال
 

  الجهات الرسمية  قبل في األراضي الفلسطينية أحد القطاعات الهامه، والتي استقطبت اهتماماً من            السياحي القطاع   يشكل

.   وتشغيل األيدي العاملة الفلسطينية    األجنبية نظـراً لما يشكله هذا القطاع من أهمية في توفير العمالت الصعبة              المعنـية 

 لإلحصاء الفلسطيني بتنفيد مسح     المركزية توفير بيانات إحصائية حول هذا القطاع فقد قام الجهاز            مـنطلق أهمي   ومـن 

ينفذ للمرة الثانية حيث تم تنفيذ المسح األول في          هذا المسح    بان، علماً   2006ة المحلية   إحـصائي متخصص في السياح    

 . 1998 عن عام اإلسناد الزمني 1999العام 
   

 عن مائة   يزيداحي، تعتبر السياحة صناعة خدمات واسعة األبعاد، بسبب تداخالتها مع ما             الـسي  العـرض  جانـب    مـن 

 والحرف التقليدية الشعبية والمحافظة     والفنونوأربعـين نـشاط صناعة وتجارة، وارتباطاتها الوثيقة واألساسية بالتراث           

 التي يمارسها األفراد أثناء الرحالت      المتنوعة حيث أنها مجموعة من األنشطة       والبيئية،على المصادر الطبيعية والثقافية     

  . السياحية
 

 : أهداف المسح1.1

 داخل ونمط حركة األسر الفلسطينية      المحلية ةيهـدف هـذا المسح إلى توفير بيانات لمؤشرات هامة حول نشاط السياح            

 : لتوفير مؤشرات إحصائية حول القضايا التاليةالمسح ويسعى هذا ،األراضي الفلسطينية

 . األراضي الفلسطينيةداخل  محليةسبة األسر الفلسطينية التي قامت برحالت سياحيةن •

 . ووسائل النقل المستخدمة ومدة اإلقامة وطريقة تنظيم الرحلة وغيرها  المحليةأنماط الرحالت السياحية •

 . المحلية وأوجه اإلنفاق خاللها السياحيةالرحلةتكاليف  •
 
 :  هيكلية التقرير2.1

 :التاليةفصول السيم هذا التقرير إلى لقد تم تق

 . وهيكلية التقرير وأهداف المسح المسح حول  ويشمل مقدمة:الفصل األول

 .  يتناول أهم التعاريف والمصطلحات الواردة في هذا التقرير:الفصل الثاني

 . المستخلصة من المسح الرئيسية  يتناول عرض أبرز النتائج:الثالثالفصل 

الميدانية  تناول منهجية المسح من حيث االستمارة واإلطار والعينة والشمولية، وكذلك يتناول العمليات             ي  :الرابعالفـصل   

 . كيفية معالجة البيانات وجدولتهاباإلضافة إلىفي جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز، 

من خالل التعرض ألبرز المالحظــات      يتـناول جـودة البيانات الواردة في نتائج المسح وذلك            :الخـامس الفـصل   

  .اإلجابةالمالحظات على البيانات والجداول ومعدالت والمستخلصة من العمل الميداني، 
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 الفصل الثاني
 

 المصطلحات والمفاهيم
 

ة في  حيث تم التقيد بالمفاهيم المحدد      السياحية الواردة في استمارة المسح،       والمصطلحات لمفاهيمليشمل هذا الفصل شرحاً     

 .التوصيات الدولية وبما يتوافق مع الوضع الخاص لفلسطين في هذا المجال
 

 بحيث داخل البالد لممارسة أنشطة مختلفة المقيمين المحلية حركة تنقل األفراد   السياحة تعكـس 

 زيارتهال يكـون الغـرض األساسي من الرحلة ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم                 

 بيئتهم المعتادة وال منالمقصود بالتنقل في السياحة المحلية هو انتقال األفراد  ويشار هنا الى أن     

 .  يتم التنقل عبرهاالتييوجد حدا أدنى للمسافة المقطوعة أو التجمعات السكانية 

 : المحليةالسياحة

  

ون بحيث ال يك  ها،   إلى مكان خارج البيئة المعتادة ل      أفراداً منها أي سـفر تقـوم به األسرة أو         

العمال :   مثل   ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته          السفر الغرض األساسي من  

وإذا كانت  .  ومندوبـي المبيعات، والمسافرين بهدف عقد الصفقات التجارية والمالية، وغيرها         

الـرحلة داخل البالد سميت رحلة سياحية محلية، وإذا كانت خارج البالد، سميت رحلة سياحية               

 وهما يشيران إلى األنشطة التي يقوم بها الزوار منذ مغادرتهم أماكن إقامتهم المعتادة              رجية،خا

 .حتى عودتهم

 : سياحيةرحلة

  

وهـو الهدف الذي يخرج من أجله السائح أو الزائر من مكان إقامته المعتاد، حيث من الممكن                 

 أي أهداف    أو ةأو تعليمي بية  أن يكـون هذا الهدف ترفيهي أو ألهداف دينية أو اجتماعية أو ط            

 .أخرى

 :الرحلةالهدف من 

  

مكان في   وهـو عـدد سـاعات اإلقامة لزوار اليوم الواحد، وعدد ليالي المبيت لزوار المبيت              

 .  الرئيسيالرحلة

 :مدة اإلقامة

  

 :النقلوسائل  .الوصول إلى المكان المزار الزوار من أجل يستخدمهاالتي  المواصالت والنقل وهي وسائل
  

 السياحية من مواصالت، طعام، شراء الهدايا وما        الرحلةيشمل كل ما ينفق من أجل مستلزمات        

 . كانت عملية اإلنفاق خالل الرحلة أو وقت التحضير لهاسواًءشابه، 

 :السياحياإلنفاق 

  

ملية وهـي المنـشأة التي تقدم خدمات ومعلومات استشارية وفنية وتجري الترتيبات الالزمة لع     

الـسفر ابتداًء من حجز وسائل النقل، مروراً بمنشآت اإلقامة والحجوزات األخرى وغيرها من              

 .الخدمات والمعلومات التي تهم السائح

 : الوكاالت السياحية

  

 هو الشخص الذي يحمل رخصة دليل سياحي ولديه المعرفة الكافية           السياحيالدلـيل   /المرشـد 

 إلىموجودة فيها ويستطيع تقديم خدمة اإلرشاد السياحي والترجمة          السياحية ال  والمواقعبالمنطقة  

 .الزوار مقابل أجر

 : السياحياإلرشاد

  

 :شمال الضفة الغربية .طوباس، وسلفيت ومنطقة تشمل محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية
  

 : الغربيةوسط الضفة .والقدس,  واألغوار وأريحا، رام اهللا والبيرةات تشمل محافظ
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 :جنوب الضفة الغربية . والخليل،تشمل محافظتي بيت لحم
  

 :قطاع غزة . ورفح،غزة، وشمال غزة، ودير البلح، وخانيونس شمل محافظاتي
  

 ):-( ال يوجد
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

 في األراضي   2006 المحلية لمسح السياحة    ائيةيـتم مـن خـالل هـذا الفصل عرض ملخص ألهم المؤشرات اإلحص             

 أو أفراداً منها، تتضمن      الفلسطينية  للرحالت التي قامت بها األسر      أساسية مميزاتالفلسطينية، حيث تعرض هذه النتائج      

اإلنفاق خالل الرحلة، ومعدل مدة اإلقامة في المكان        نمط  وحجم و  ،األهدافو نـسبة األسـر التي نفذت رحالت محلية،       

إلى  مـزار، كمـا يتطرق الى طرق تنظيم الرحالت، ووسائل النقل المستخدمة للوصول الى المكان المزار، باإلضافة                ال

 . وأسباب عدم قيامها بذلك2006 داخل األراضي الفلسطينية خالل عام  سياحيةالتي لم تنفذ رحالتاألسر 
 

 :  تنفيذ الرحالت السياحية المحلية1.3

 ،%42.7قد بلغت    محلية التي قامت برحالت   )األسرة أو أفرداً منها    (األسر الفلسطينية  نسبة   أنإلى    المسح تـشير نتائج  

 . 2006عام   خاللداخل األراضي الفلسطينية من األسر لم تقم برحالت% 57.3مقابل 
 

ة في وسط الضف  % 31.4من األسر في شمال الضفة الغربية و      % 38.1وتختلف هذه النسبة حسب المنطقة، حيث بلغت        

من % 57.6أما في قطاع غزة فقد كانت النسبة األعلى حيث بلغت           . في جنوب الضفة الغربية   % 36.2الغـربية مقابل    

 . 2006 رحالت سياحية محلية خالل عام ذاألسر ممن قاموا بتنفي
 

   2006 محلية والمنطقة، سياحية حسب القيام برحالت في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر ): 1(شكل 
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 :  المحلية وسائل النقل المستخدمة خالل الرحلة2.3

من األسر الفلسطينية التي نفذت رحالت سياحية محلية استخدمت حافالت النقل العام            % 40.9بينت النتائج أن ما نسبته      

 واستخدمت  رحالت المحلية تكسي عمومي،   من األسر المنفذة لل   % 31.7للوصـول إلى المكان المزار، في حين إستخدم         

فيما كان استخدام السيارات المستأجرة يشكل      مـن األسر المنفذة للرحالت السياحية المحلية السيارات الخاصة،          % 18.9

 %. 2.5 ما نسبته
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 برحالت سياحية محلية في األراضي الفلسطينية حسب وسيلة لألسر التي قامت التوزيع النسبي ): 2(شكل 

 2006نقل المستخدمة في الرحلة والمنطقة، ال
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حافالت عمومي تكسي عمومي سيارة خاصة سيارة مستأجرة أخرى

  
 

 :  وجهات الرحالت السياحية المحلية المنفذة في الضفة الغربية3.3

من األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة % 32.9أشارت نتائج المسح إلى أن      

من األسر  % 13.3من هذه األسر قصدت محافظة طولكرم، وتشير النتائج أن          % 16.4 هما نسبت أريحـا واألغوار وان     

 . التي نفذت رحالت سياحية محلية قصدت محافظة نابلس
 

 التوزيع النسبي للرحالت السياحية المحلية المنفذة في الضفة الغربية حسب وجهة الرحلة): 3(شكل 

 2006 الرئيسية، 

0
5

10
15
20
25
30
35

أريحا واألغوار طولكرم نابلس الخليل بيت لحم  القدس

المحافظة

%

 
 

 :  وجهات الرحالت السياحية المحلية المنفذة في قطاع غزة4.3

من األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية في قطاع غزة كانت تقصد محافظة غزة % 48.6أظهـرت نتائج المسح أن   

ح، وتشير  من هذه األسر كانت تقصد محافظة رف      % 11.8منها كانت تقصد محافظة خانيونس، وأن ما نسبته         % 18.2و

  . كانت تقصد محافظة دير البلح% 10.2من هذه األسر كانت تقصد محافظة شمال غزة و% 11.2النتائج إلى ان 
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 2006التوزيع النسبي للرحالت السياحية المحلية المنفذة في قطاع غزة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، ): 4(شكل 
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 :الرحلة السياحية المحلية طريقة تنظيم 5.3

من األسر الفلسطينية التي نفذت رحالت سياحية محلية قامت بتنظيم رحالتها           % 59.4بيـنت نتائج المسح أن ما نسبته        

أو ) رحالت مدرسية (من األسر قامت بتنظيم رحالتها بواسطة المدارس        % 40.2مباشرة بشكل شخصي، وأن ما نسبته       

 .   هذه األسر على وكاالت سياحة وسفر لتنظيم رحالتهامن% 0.4غيرها، في حين اعتمدت 
 

 حسب طريقة تنظيم الرحلة  في األراضي الفلسطينيةلألسر التي قامت برحالت محلية التوزيع النسبي ): 5(شكل 

 2006والمنطقة، 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

شمال الضفة الغربية وسط الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية قطاع غزة

المنطقة

 %

رحالت مدرسية بشكل شخصي

 
 

 :اإلقامة والمبيت في المكان المزار  6.3

من األسر المنفذة للرحالت السياحية في األراضي الفلسطينية نفذت رحالت اليوم الواحد     % 99.3  أن بيـنت نتائج المسح   

من هذه األسر قد أقامت ليلة واحدة على األقل في المكان           % 0.7 في حين أن     .لم تقيم ولو ليلة واحدة في المكان المزار       و

 . ط في قطاع غزةفق% 0.5في الضفة الغربية مقابل % 0.9حيث بلغت النسبة  المزار،
 

 : اإلنفاق خالل الرحلة7.3

 دوالراً أمريكياً،   27.7 خالل الرحلة المحلية الواحدة بلغ       ةأشـارت نـتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة الفلسطيني          

  دوالر،  أما بالنسبة    19.6 دوالر وفي قطاع غزة      33.6حـيث كان متوسط اإلنفاق لألسر الفلسطينية في الضفة الغربية           

نفقات الطعام والشراب النصيب األكبر من حصة إنفاق        ، فقد كان ل    في المكان المزار   ألوجـه اإلنفـاق لألسر الفلسطينية     
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 دوالراً، وتشير النتائج إلى أن قيمة       8.4 دوالراً، يليها نفقات النقل واإلتصاالت بواقع        9.7األسـرة فـي الـرحلة بواقع        

 2.5 دوالر والنفقات األخرى     3.0ن بلغت النفقات الترفيهية والرياضية       دوالر، في حي   4.1اإلنفـاق علـى التسوق بلغ       

 .دوالر أمريكي
 

 )القيمة بالدوالر األمريكي (2006متوسط إنفاق األسرة الفلسطينية خالل الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق، ): 6(شكل 

0

2

4

6

8

10

12

الطعام والشراب النقل واإلتصاالت التسوق ترفيهية وثقافية ورياضية نفقات أخرى

نوع اإلنفاق

كي
ري
ألم
ر ا
وال
الد
ة ب
قيم
ال

 
 

 :ماكن المزارة المرافق والخدمات المتوفرة في األ 8.3

من األماكن السياحية المزارة في األراضي الفلسطينية يتوفر فيها مرافق صحية، في حين             % 78.5بينت نتائج المسح ان     

من هذه األماكن المزارة    % 38.0 مطاعم ومتنزهات، وأن     امن هذه األماكن يتوفر فيه    % 72.0أشـارت النتائج إلى أن      

 .  فقط من هذه األماكن يتوفر فيها فنادق للمبيت% 5.4اك يتوفر فيها برك للسباحة، في حين هن
 

 2006السياحية ونوع الخدمة، حسب توفر الخدمات  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألماكن المزارة ): 7(شكل 
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 :  مستوى رضى الزوار عن الخدمات المقدمة في األماكن المزارة9.3

من المطاعم الموجودة في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية كان مستوى الخدمة            % 37.1ارت النتائج إلى أن     أش

من المرافق الصحية   % 15.8من المطاعم كان مستواها جيد، وبينت النتائج أن         % 51.7فـيها جـيد جداً، في حين أن         

من المسابح الموجودة   % 29.4 جيدة، وتشير النتائج إلى أن       منها% 36.6المتوفـرة في األماكن المزارة جيدة جداً، وأن         

من المسبح كان   % 58.0فـي األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية كان مستوى الخدمة فيها جيد جداً، في حين أن                 

 .مستواها جيد
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 :  أسباب عدم قيام األسر برحالت سياحية محلية10.3

، 2006ينية لم يقوموا بتنفيذ أي رحلة داخل األراضي الفلسطينية خالل عام            من األسر الفلسط  % 57.3تشير النتائج إلى    

 بسبب األوضاع االقتصادية    2006من األسر الفلسطينية التي لم تقم برحالت سياحية محلية عام           % 54.2حـيث كـان     

 محلية بسبب عدم    من هذه األسر لم تنفذ رحالت سياحية      % 14.5والمالـية التـي تعاني منها هذه األسر، وأن ما نسبته            

وجـود ضـرورة لها بالنسبة لهذه األسر، وأن نسبة األسر التي لم تنفذ رحالت سياحية محلية بسبب اإلغالق والحواجز         

 %.13.8اإلسرائيلية قد بلغت 
 

 2006التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية التي لم تقم برحالت سياحية محلية حسب السبب، ): 8( شكل
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

 بما في ذلك تصميم     2006السياحة المحلية   يعـرض هـذا الفصل المنهجية العلمية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح              

 .أدوات البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع الدراسة
 

:استمارة المسح 1.4  

 األداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك ال بـد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني               تمـثل استمارة المسح   

قد تم تصميم استمارة المسح بعد االطالع على تجارب الدول          وكما يتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها،         

 السياحة المحلية اإلمكان أهم مؤشرات إحصاءات     ، بحيث تغطي االستمارة قدر      السياحةاألخرى في موضوع إحصاءات     

 .حسب توصيات األمم المتحدة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب
  

 :العينة واإلطار 2.4
 

 ):مجتمع الدراسة(الشمول 

صورة اعتيادية في األراضي     من جميع األسر المقيمة ب     2006المحلية  لمسح السياحة   ) الهدف(يـتألف مجـتمع الدراسة      

 .الفلسطينية
 

 :إطار المعاينة

 وتتألف العينة هذه من     1997تم اختيارها من تعـداد السكان والمساكن والمنشآت        ممثلة  يـتكون إطار المعاينة من عينة       

تخدام هذه  ، وهي عبارة عن مناطق العد المستخدمة في التعداد، وقد تم اس           )عدد األسر (مـناطق جغرافية متقاربة الحجم      

 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة)  PSUs( الوحدات كوحدات معاينة أولية
 

 :تصميم العينة

العينة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية، وقد أخذت من عينة مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز بصـورة دورية منذ                   

 7,552شار هنـا إلى أن العينة اإلجمالية لمسح القوى العاملة تبلغ           وي.  بشكل ربعي  حيث يتم تنفيذ المسح      1995أيلول  

 حيث تم    اسبوعاً، 13 موزعة على     أسرة 7,552، وبلغت عينة مسح السياحة المحلية        أسبوعا 13أسـرة مـوزعة على      

 .  اختيار األسر ضمن العينة بحيث تكون ممثلة على مستوى األسبوع الواحد
 

 :توزيع العينة إلى طبقات

 :قد تم توزيع العينة إلى طبقات باستخدام أربعة مستويات  ل

 .توزيع العينة إلى طبقات حسب المحافظة •

 .حضر، وريف، ومخيمات الجئين: توزيع العينة إلى طبقات حسب نوع التجمع السكاني والذي يشمل •

    طبقات بناًء على   توزيـع العيـنة إلـى طـبقات حيث تم تصنيف التجمعات، باستثناء مراكز المحافظات، إلى ثالث                   •

 .1997ملكية األسر في هذه التجمعات للسلع المعمرة والوسائل كما جاءت في تعداد السكان والمساكن والمنشآت 

 ).عدد األسر في التجمع(توزيع العينة إلى طبقات حسب حجم التجمع السكاني  •
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 :وحدة المعاينة

ت المعاينة من مناطق العد، أما في المرحلة الثانية واألخيرة     فـي المرحلة األولى من مراحل اختيار العينة، تكونت وحدا         

 .فقد تكونت وحدات المعاينة من األسر
 

 :العمليات الميدانية 3.4

لذلك فإن ضمان وجود    .  األسرةتمثل العمليات الميدانية، العمل الحقيقي للمسح في الحصول على البيانات المطلوبة من             

 .و من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيليمقومات النجاح في هذه المرحلة ه
 

وقـد اشـتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التدريب وتوفير المستلزمات المادية                   

 .الالزمة ألداء العمل بأفضل صورة
 
 :لتدريب والتعيينا

يات الميدانية المختلفة بشكل عام ضمن التدريب الشامل لمسح القوى العاملة           لقـد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمل       

لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل الميداني            .  وذلـك قبل بداية تنفيذ المسح     

لى تدريب خاص تركز على     بمـا فـي ذلـك طـرح األسـئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إ                

 بالسياحة المحلية واإلنفاق السياحي    بما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة         السياحة المحلية خـصوصيات مـسح     

وقد تم إجراء عمليات التدريب في رام اهللا للباحثين الميدانيين الذين           .  والمـصطلحات والمفاهـيم المستخدمة في المسح      

، وقد   في غزة للباحثين الميدانيين الذين عملوا في قطاع غزة         الثانية الضفة الغربية، و   ب شمال ووسط وجنو   عملـوا فـي   

 .)Video Conference(كان تدريب الباحثين في قطاع غزة عن طريق البث المباشر بواسطة الفيديو المرئي 
 

 : وقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية التالية

 .وأهدافهمحلية السياحة المسح بالتعريف  •

 . االستمارة تعريف المصطلحات المستخدمة في •

 .آلية استيفاء االستمارة •

وقد اشتمل التدريب على محاضرات نظرية باإلضافة إلى تطبيق تمارين عملية بهدف إكساب الباحثين المهارات الالزمة                

 .لجمع البيانات
 
 :مع البياناتج

بدأ وقد    .لى اإلجابة عابلة الشخصية ألحد أفراد األسرة البالغين القادرين        تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المق      

 30/03/2007 غزة وانتهى بتاريخقطاع   في محافظات الضفة الغربية و     04/01/2007العمـل الميدانـي للمشروع في       

ويد الفريق الميداني وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع المحافظات حسب حجم العينة لكل محافظة، كما تم تز        

) 4(، منهم منسق العمل الميداني و     )24(بجمـيع أدوات ولـوازم العمل الميداني، وبلغ عدد طاقم العاملين في المشروع              

 .باحث ميداني) 15(مدققين مكتبيين باإلضافة إلى ) 4(مشرفي مناطق و
 

غزة، حيث كانت نتائج المقابالت النهائية على  أسرة في الضفة الغربية وقطاع 7,552 لقد تم خالل العمل الميداني زيارة  

 :النحو التالي
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 6,495  مكتملةةاستمار

 124 أسرة مسافرة

 75 وحدة سكنية غير موجودة

 221  ال أحد في البيتةحال

 124  رفض ةحال

 374  سكنية غير مأهولةةوحد

 43 أسرة لم تستطع توفير بيانات

 96  أخرىةحال
 

، على الرغم من أنه     "غير الموجود "نات بعض اإلشكاليات الميدانية تمثلت بشكل أساسي بحاالت         صاحب عملية جمع البيا   

 حاالت ال أحد في البيت وتـم سـحب العيـنة حسب قائمة أرباب األسر، إال أن هناك حاالت وحدة سكنية غير موجودة    

 :وقد يعود ذلك لمجموعة من األسباب منها.  وحدات سكنية غير مأهولةو

 .ي أرقام البيوت بين الخريطة والواقعتباين ف •

 .أخطاء مطبعية في إدخال أسماء أرباب األسر •

 . مرات3بعد أن تم زيارة البيت ) ال أحد في البيت(هناك حاالت  •

 أو بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية أثناء      هـناك أسـر تـركت البـيت إما بسبب السفر أو تغيير البيت أو الهجرة،                •

 . إلى أسباب أخرى باإلضافةانتفاضة األقصى
 

 :معالجة البيانات 4.4

تـضمنت مـرحلة معالجـة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على االستمارات بهدف إعدادها                  

 :لمرحلة التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات التالية
 
مارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد      في هذه المرحلة تم تدقيق جميع االست      :  التدقـيق قبل إدخال البيانات     .1

 .من منطقية البيانات وإعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان
 
 حيث تمت برمجة االستمارة من خالل       Access برنامجتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام       :  إدخـال البيانات   .2

 : في الجهاز بـالخواص والسمات التاليةوقد تميز البرنامج الذي تم إعداده.  البرنامج اهذ

 .إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب •

 .القدرة على عمل جميع الفحوص واالحتماالت المنطقية الممكنة وتسلسل البيانات في االستمارة •

 .القدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األسئلة •

 . أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميدانيالحفاظ على الحد األدنى من •

 ).User-Friendly(سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات  •

إمكانـية تحـويل البـيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خالل منظومات إحصائية  تحليلية                   •

 . SPSS أخرى مثل
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 :التباينحساب األوزان والتقديرات و

بمـا أن أوزان المعايـنة تتناسـب عكسياً مع نسبة العينة من اإلطار، والذي هو تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام                     

، فقد تم تعديل األوزان 2006عام ال، وحـيث أن هذه النسبة تختلف عن نسبة العينة من المجتمع في فترة اإلسناد،       1997

كذلك فقد تم عمل تعديل لألوزان بحيث أصبح توزيع السكان في العينة            .  2006منتصف عام   لتعكس عـدد السكان في     

أخيراً، فقد تم تعديل    .  1997حـسب المنطقة والجنس والتركيب العمري مطابقاً لنفس التوزيع كما جاء في التعداد لعام               

 .األوزان للتعويض عن حاالت عدم االكتمال التي تمت خالل عملية جمع البيانات
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  الخامسالفصل
 

 جودة البيانات
  دقة البيانات1.5

 األخطاء اإلحصائية. 1

 تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس         في األراضي الفلسطينية   2006 المحليةمسح السياحة   إن بـيانات    

الحصول عليها من   حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع                

 معومرفق   ن موجود ايالتبحسابات   جدول أن كما ،هم المؤشرات أل التباين   احتساب تم   وقد.  خـالل المـسوح بالعيـنة     

 وعلى  ، على مستوى األراضي الفلسطينية     في التقرير  المذكورة في مستويات النشر للتقديرات      إشكاليةيوجد   الوالتقرير،  

وقطاع غزة، وتم النشر على هذه المستويات ألسباب ذات         ) شمال، ووسط، وجنوب  (مستوى المناطق في الضفة الغربية      

ت اإلنفاق حيث تبين    للمتغيرات المتعلقة بمعدال   المختلفة و  ت حساب التباين للمؤشرا    وقد تم إجراء   عالقة بتصميم العينة و   

بمتوسط نات المتعلقة   ا استخدام البي  يجب توخي الحذر عند   أن هـناك تـباين عالي بالنسبة لبنود اإلنفاق خالل الرحلة لذا             

 .اإلنفاق على كل بند من بنود اإلنفاق الواردة في التقرير، حيث أن حجم العينة ال يسمح بالنشر على مستوى المحافظة
 
 :األخطاء غير اإلحصائية. 2

 أو إدخالها والتي    أمـا األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات               

. وأخطاء إدخال البيانات  ) الباحث(، وأخطاء المقابلة    )المبحوث(يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة        

، وتدريبهم على كيفية    اً تدريبا مكثف  ينكبيرة من خالل تدريب الباحث      بذلت جهود   فقد لـتفادي األخطاء والحد من تأثيرها     و

بعض التمارين  واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء              إجراء المقابالت،   

باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح           ،  خالل الدورة التدريبية  العملـية والنظرية    

 مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانات         خـاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل       

برنامج اإلدخال قبل البدء     فحص وتم   ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال       ،  الـصحيحة وغير المنحازة   

 ..بعملية إدخال البيانات
 

ف عن األخطاء الميدانية، مما يقلل إلى       أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق االستمارات والكش           

ومن أجل خفض نسبة األخطاء التي يمكن أن .  حـد كبيـر معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني         

تحـصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب، فقد تم تصميم برنامج إدخال بحيث ال يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن                    

ملية اإلدخال ويحتوي على العديد من الشروط المنطقية، وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم األخطاء                تحـصل أثناء ع   

 . التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها
 

ات بواسطة الحاسوب، وقد تبين أنها كانت متناسقة        وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيان          

 جيدا للقائمين على المسح بأنه      اًوهذا بدوره أعطى انطباع   .  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات         اًتمام

 في  يةالمحليمكـن االعـتماد على هذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة عالية عـن السياحة                 

 .األراضي الفلسطينية
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  مقارنة البيانات 2.5

 لنفس 2005 مع بيانات عام   في األراضي الفلسطينية   2006 المحليةمسح السياحة   تـم إجـراء بعض المقارنات لبيانات        

المـسح والتـي تم جمعها في نفس الفترة الزمنية من العام السابق وتعتمد على نفس منهجيات وآليات العمل التحضيري                    

 . التنفيذي إدارياً وفنياً، وبناءا على هذه المقارنات تبين تقارب ومنطقية البياناتو
 

  المالحظات الفنية على البيانات3.5

 :ويمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي

 عدم وجود أحد في البيت أو تكون الوحدة         في بعض االستمارات بسبب حاالت    عـدم القـدرة على استيفاء البيانات         •

 .السكنية غير موجودة أو غير مأهولة وهناك اسر لم تستطيع توفير بعض البيانات أو رفضت ذلك

 .بعض األسر لم تأخذ موضوع االستمارة بجدية تامة مما يؤثر على نوعية البيانات التي قدمتها •

 .لميدانيأخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث ا •

 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلك •

 .بقيم اإلنفاق خالل الرحلة المحلية إلى إجراء بعض التقديرات المتعلقة  في بعض الحاالتلجوء المبحوث •
 

 ألبرز مؤشرات المسح حساب التباين ملخص 
 

 قيمة التقدير %95فئة الثقة 

 الحد األدنى الحد األعلى

 الخطأ النسبي

% 

الخطأ 

 الوحدة القيمة المعياري
 المنطقة المتغير

  رحالتنفذت نسبة مئوية 42.72 0.66 0.02 41.44 44.01

  تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 57.28 0.66 0.01 55.99 58.56

 األراضي 

 الفلسطينية

  رحالتنفذت نسبة مئوية 38.12 1.23 0.03 35.73 40.56

  تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 61.88 1.23 0.02 59.44 64.27

 شمال الضفة

  رحالتنفذت نسبة مئوية 31.37 1.50 0.05 28.51 34.39

  تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 68.63 1.50 0.02 65.61 71.49

 وسط الضفة

  رحالتنفذت نسبة مئوية 36.16 1.42 0.04 33.43 38.99

  تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 63.84 1.42 0.02 61.01 66.57

 جنوب الضفة

  رحالتنفذت نسبة مئوية 57.56 1.14 0.02 55.31 59.79

  تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 42.44 1.14 0.03 40.21 44.69

 قطاع غزة
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 2006المنطقة، القيام برحالت سياحية محلية وحسب لألسر في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of the Households by Conducting Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory and Region, 2006 

 

Region المنطقة 
Conducting Trips غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الضفة الغربية جنوب

South of West Bank  
  الضفة الغربيةوسط

 Middle of  West Bank 
  الضفة الغربيةشمال

North of  West Bank  
  الغربيةالضفة

West Bank  
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 تنفيذ رحالت

Conducted  57.6 36.2 31.4 38.1 35.5 42.7  نفذت رحالت محلية 

Not Conducted  42.4 63.8 68.6 61.9 64.5 57.3 لم تنفذ رحالت محلية  

Total  100 100 100 100 100 100  المجموع 

 
 
 

  2006منطقة،  وسيلة النقل المستخدمة والسب حمحلية  سياحية قامت برحالتالتي  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 2 جدول
Table 2: Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory by Means of 

Transportation and Region, 2006 
 

Region المنطقة  
Means of 

Transportation 
  غزةقطاع

Gaza Strip 
 لضفة الغربية  اجنوب

South of West Bank  
  الضفة الغربيةوسط

Middle of  West Bank  
  الضفة الغربيةشمال

North of  West Bank  
  الغربيةالضفة

West Bank  
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

  النقلوسيلة

Public Transport 11.0 78.7 56.7 61.0 64.7 40.9 عموميحافالت  

Taxi 57.8 5.8 6.2 16.9 10.9 31.7 تكسي عمومي 

Private Car 21.6 11.1 28.6 13.1 16.8 18.9 خاصةسيارة  

Rented Car 1.3 0.1 8.0 2.8 3.5 2.5 جرةستأ مسيارة 

Other 8.3 4.3 0.5 6.2 4.1 6.0 أخرى 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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  2006، وجهة الرحلة والمنطقة سب حمحلية  سياحية قامت برحالتالتي سطينية في األراضي الفلالتوزيع النسبي لألسر: 3 جدول
Table 3: Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic Tourism Trips in the  Palestinian Territory by Destination  

of Trip and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Destination of Trip غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الضفة الغربية جنوب

South of West Bank  
  الضفة الغربيةوسط

Middle of  West Bank  
  الضفة الغربيةشمال

North of  West Bank  
  الغربيةالضفة

West Bank  

 وجهة الرحلة 

Jenin - 0.3 0.5 11.4 5.4  جنين 

Tulkarm - - 1.4 35.5 16.4 طولكرم 

Nablus - 0.2 1.1 28.7 13.3 نابلس 

Qalqilya - - 0.9 10.3 4.9  قلقيلية 

Salfit - - - 0.3 0.1 سلفيت 

 Ramallah and Al-Bireh - 1.6 24.0 5.8 9.7  رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al-Aghwar - 44.7 62.7 7.4 32.9 أريحا واألغوار 

Jerusalem - 1.3 5.6 0.6 2.2 القدس 

Bethlehem - 13.6 3.4 - 4.6  بيت لحم 

Hebron - 38.3 0.4 - 10.5 الخليل 

North Gaza  11.2 - - - -  شمال غزة 

Gaza 48.6 - - - -  غزة 

Deir El-Balah 10.2 - - - -  دير البلح 

Khan Younis 18.2 - - - -  خانيونس 

Rafah 11.8 - - - - رفح 

Total 100 100 100 100 100 موع المج 
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 2006 والمنطقة،  المحلية محلية حسب طريقة تنظيم الرحلة سياحية برحالتقامت التي  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 4 جدول
Table 4: Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory by the Way of 

Organization Trip and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Way of Organization 

Trip 
  غزةقطاع

Gaza Strip 
  الضفة الغربية جنوب

South of West Bank  
  الضفة الغربيةوسط

Middle of  West 
Bank  

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

 غربية الالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

  تنظيم الرحلةطريقة

Personal Arrangements  87.6 22.0 45.3 41.3 37.1 59.4 شخصيترتيب  

Schools Trips 12.4 78.0 54.4 57.5 62.3 40.2 المدرسيةالرحالت  

Tourist Agency - - 0.3 1.2 0.6 0.4 أو وكيل رحالتمنظم  

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 
 

  2006، نوع الرحلة والمنطقة سب حمحلية  سياحية قامت برحالتالتي  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 5 جدول
Table 5: Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory by type of Trip 

 and Region, 2006 
 

Region المنطقة 

Type of Trip  غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

 لسطينية الفاألراضي
Palestinian 

Territory 

 نوع الرحلة 

Same day Trip 99.5 99.7 98.9 98.8 99.1 99.3 رحلة اليوم الواحد 

Over night Trip 0.5 0.3 1.1 1.2 0.9 0.7 رحلة المبيت 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 
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     )  بالدوالر األمريكيالقيمة   (2006  نوع اإلنفاق والمنطقة، حسبالفلسطينيةالرحلة السياحية المحلية في األراضي على   إنفاق األسرةمتوسط: 6جدول 
Table 6: Average Expenditure of the Palestinian Household on the Domestic Tourism Trip by Type of Expenditure and Region, 2006 

 (Value in US$) 
 

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 وع اإلنفاقن

Food and Drinks 6.6 10.3 18.3 10.3 12.1 9.7 والشراب الطعام 

Shopping 3.3 9.9 4.8 9.9 4.4 4.1 التسوق 
Transportations and 
Telecommunications 3.5 11.0 17.4 11.0 12.2 8.4 واالتصاالت النقل 

Entertainments 3.4 1.2 1.7 5.8 2.9 3.0 ،ورياضيةثقافية ترفيهية  

Other Expenditures 2.8 0.7 2.9 17.0 2.0 2.5 أخرىنفقات  

Total 19.6 33.1 45.1 54.0 33.6 27.7  المجموع 

 
 
 

 2005 مقارنة مع العام 2006  نوع اإلنفاق والمنطقة في العام حسبالرحلة السياحية المحلية في األراضي الفلسطينيةعلى   إنفاق األسرةالتغير النسبي في متوسط: 7جدول 
Table 7: Percentage change of Total Expenditure of the Palestinian Household on the Domestic Tourism Trip by Type of Expenditure 

 and Region in 2006 compared with 2005 
 

 Region                                                                                                                 المنطقة  
Type of Expenditure غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

West Bank  
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 نوع اإلنفاق

Food and Drinks -43.6 -17.1 -26.5 والشراب الطعام 

Shopping -49.2 -10.2 -22.6 التسوق 

Transportations and Telecommunications -40.7 -4.7 -14.3 واالتصاالت النقل 

Entertainments -29.2 -43.1 -40.0 ،ورياضيةثقافية ترفيهية  

Other Expenditures -47.2 -23.1 -7.4 أخرىنفقات  

Percentage change  of Total   -42.7 -16.0 -23.1 نسبة التغير بالمجموع 
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  2006المنطقة، خالل الرحلة السياحية المحلية و) بالدوالر األمريكي(فئة اإلنفاق حسب ة لألسر في األراضي الفلسطينيالتوزيع النسبي : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of the Households by Category of Expenditure (In US $) During the Domestic Tourism Trip in the 

 Palestinian Territory and Region, 2006  
 

Region المنطقة Expenditure 
Category 
In US $  

  غزةقطاع
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

 نية الفلسطياألراضي
Palestinian Territory 

 فئة اإلنفاق 

 بالدوالر األمريكي 

0 – 10  42.0 29.9 9.7 27.1 23.0 31.5 0 – 10  

11 – 20 40.2 41.3 19.0 33.3 31.4 35.4 11 – 20  

21 – 30 13.8 13.8 19.7 14.9 16.0 15.0 21 - 30 

31 – 40  2.8 7.6 10.6 10.0 9.5 6.5 31 – 40  

41 And Above 1.2 7.4    فأعلى41 11.6 20.1 14.7 41.0

Total 100 100  المجموع  100 100 100 100

 
 
 

  2006والمنطقة، حسب فئات عدد ساعات الرحلة  محلية  سياحية قامت برحالتالتي  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 9 جدول
Table 9:  Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory by Category  

of the Number of Hours and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Category Number 

of Hours غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 فئات عدد الساعات

1 - 6 84.9 29.9 30.8 45.8 37.3 58.4 1 – 6  

7 - 12 14.8 69.2 66.1 52.9 61.0 40.5 7 – 12  

13  And Above 0.3 0.9 3.1 1.3 1.7 1.1 13فأعلى   

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 
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 2006التوزيع النسبي للخدمات المتوفرة في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية حسب نوع الخدمة، :  10جدول 
Table 10 :Percentage Distribution of Available Services in Visited Places in the Palestinian Territory by Type of Service  

   

Available Services   توفر الخدمة 
Type of Service المجموع 

Total 
 غير متوفر 

Not Available     
 متوفر 

Available 

 نوع الخدمة 

Restaurants & Parks 100 28.0 72.0 مطاعم ومتنزهات 

Coffee Shops  100 44.0 56.0 مقاهي 

Swimming Pools 100 62.0 38.0 مسابح 

Hotels  100 94.6 5.4 فنادق 

Commercial Shops  100 53.5 46.5 محالت تجارية 

Health Utilities   100 21.5 78.5 مرافق صحية 

Museums  100 94.3 5.7 متاحف 

Tourism Guides   100 98.1 1.9 إرشاد سياحي 

 
 
 

  2006 والمنطقة، راضي الفلسطينية حسب مستوى الرضى عن الخدمة المقدمةللمطاعم المتوفرة في األماكن المزارة في األالتوزيع النسبي : 11 جدول
Table 11:  Percentage Distribution of the Available Restaurants in the Visited Places in the Palestinian Territory by Level of Satisfaction 

 of Service and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Satisfaction Level 

of Service  غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

مستوى الرضى عن 

 الخدمة

Very good  11.6 47.2 45.2 49.1 47.5 37.1 ًجيد جدا 

Good  70.5 43.0 47.2 42.7 44.0 51.7  جيد 

Accepted 16.9 8.5 5.7 7.1 7.1 9.9 مقبول 

Bad  1.0 1.3 1.9 1.1 1.4 1.3  سيء 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 

 
 
 



 45

 2006 والمنطقة، في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية حسب مستوى الرضى عن الخدمة المقدمةللمسابح المتوفرة التوزيع النسبي : 12 جدول
Table 12:  Percentage Distribution of the Available Swimming Pools in the Visited Places in the Palestinian Territory by Level of Satisfaction 

 of Service and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Satisfaction Level 

of Service غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank  

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

 نية الفلسطياألراضي
Palestinian Territory 

مستوى الرضى عن 

 الخدمة

Very good  6.1 42.9 29.4 44.1 40.4 29.4 ًجيد جدا 

Good  74.8 43.8 64.1 47.8 50.1 58.0  جيد 

Accepted 17.7 11.7 5.0 7.8 8.5 11.5 مقبول 

Bad  1.4 1.6 1.5 0.3 1.0 1.1  سيء 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 

 
 
 

 2006 والمنطقة، للمرافق الصحية المتوفرة في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية حسب مستوى الرضى عن الخدمة المقدمةع النسبي التوزي: 13 جدول
Table 13:  Percentage Distribution of the Available Health Utilities in the Visited Places in the Palestinian Territory by Level of Satisfaction 

 of Service and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Satisfaction Level of 

Service غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربية جنوب
South of West Bank  

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

مستوى الرضى عن 

 الخدمة

Very good  0.6 23.9 8.4 31.8 23.1 15.8 ًجيد جدا 

Good  33.2 40.3 38.0 37.4 38.3 36.6  جيد 

Accepted 45.2 28.1 34.9 20.1 26.4 32.6 مقبول 

Bad  21.0 7.7 18.7 10.7 12.1 15.0  سيء 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 

 
 
 
 
 
 



 46

 2006 والمنطقة، السبب حسب سياحية محلية في األراضي الفلسطينية النسبي لألسر التي لم تقم برحالت التوزيع:  14جدول
Table 14: Percentage Distribution of the Households that did not Conduct Domestic Tourism Trips in the Palestinian Territory by Reason  

and Region, 2006 
 

Region المنطقة 

Reason غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of  West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 السبب 

Economic  & Financial Reason 56.9   ومالية اقتصادية أسباب  54.2 53.4 55.3 47.4 58.0

Not Necessity  21.4   لها ضرورة وجود عدم 14.5 12.3 15.9 9.9 9.7

Israeli Measurements  0.7   اإلسرائيلي االحتالل إجراءات 13.8 17.9 20.9 18.2 13.2

Not Enough Time  1.2   توفر الوقت الكافيعدم 5.9 7.3 5.0 9.1 8.7

Not Available Places  2.0  عدم توفر أماكن مناسبة 3.9 4.5 0.6 9.0 4.6

Other Reasons  17.8   ىأخرأسباب  7.7 4.6 2.3 6.4 5.8

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 
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Preface 
 

Tourism statistics is considered one of the traditional and important fields of official statistics.  
These statistics serve as an important input in the economic and market analysis of tourism 
sector in Palestine. 
 
Palestinian Territory is considered attractive area for tourists due to the presence of many 
religious and historical resorts for all nations.  Tourism sector is considered one of the leading 
sectors in the Palestinian economy, which is supposed to have significant contribution to the 
GDP.  Therefore, PCBS established a statistical programme to supervise and implement the 
production of reliable and timely statistics on the main indicators of tourism activity.  This 
programme has started in 1995 through conducting the hotel survey in order to provide 
periodic data on accommodation statistics. 
 
PCBS is pleased to introduce this report on the domestic tourism survey 2006, as an 
additional component of tourism statistics programme beside the outbound and inbound 
tourism.  The main objective of the domestic tourism survey is to provide basic information 
on domestic tourism in the Palestinian Territory. 
 
This report provides statistical data on domestic tourism, including the expenditure during the 
trip and tourist resorts, trips conducted by households, and the available facilities and services 
in the resorts visited by the Palestinian households in 2006. 
 
 
PCBS hopes that this report will provide national governmental organizations, the non-
governmental organizations, and the research institutions in the Palestinian Territory with 
statistical data needed for planning and developing tourism sector in Palestine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   June, 2007 Luay Shabaneh, PH.D 
                                President 
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Executive Summary 
 

Results reveal that 42.7% from the Palestinian households were conducted a visit inside the 
Palestinian Territory during the year 2006.  
 
The main characteristics of these domestic trips are: 
• The results of the survey indicate that 42.7% of the Palestinian households conducted  

domestic trips during the year 2006, of which 35.5% in the West Bank, and 57.6% in 
Gaza Strip.  

 
• About 40.9% of the households used the public buses to reach to their destinations. 
 
• In the West Bank 32.9% of the households that conducted trips where visited Jericho and 

Al-Aghwar governorate, while 16.4% visited Tulkarm governorate, and 13.3% visited 
Nablus governorate. 

 
• In Gaza Strip 48.6% of the households that conducted visited Gaza governorate, while 

18.2%  visited Khanyounis governorate.  
 
• 59.4% of the trips conducted by the households had been organized by themselves, and 

40.2% had been organized by Schools.   
 
• Most of the domestic trips in the Palestinian Territory are same day  visiting by 99.3%.  
 
• The average of expenditure on the domestic tourism trip by the Palestinian household was 

27.7 US$. 
 
• The results show that 78.5% of visited places in the Palestinian Territory were health 

facilities, and 72.0% were restaurants and gardens. 
 
• The main reason for not conducting trips during 2006  is the bad economic situation in the 

Palestinian Territory by %. 54.2    
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Chapter One 
 

 Introduction 
 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) conducted a Domestic Tourism Survey, 
which aims at producing a comprehensive data base on all domestic tourism activities in 
Palestine.  The ultimate goal is to compile and maintain data on domestic tourism activities.  
In this survey, PCBS hopes eventually to be able to produce statistics regularly on the basic 
indicators recommended and adopted by World Tourism Organization (WTO) and the 
European Union (EU).   In the mean time, this initiative in the present format aims to fill the 
existing gaps on the basic statistics of the domestic tourism, which might help to provide data 
necessary for policy making to promote this important sector in Palestine. 
 
This survey reflects the data for the year 2006, and it may provide us main data about the 
domestic tourism expenditure which is related to the overnight-stay tourists.  
 
1.1 Objectives of the Survey: 
The survey provided data on:  

• Conducting domestic tourism trips  
• The length of stay of the trips. 
• Destination of tourism trips 
• Means of transportations during the trip 
• Organizing the trip  
• Expenditure during the trip 

 
1.2 Report Structure: 
This report comprises five chapters: 

• The first chapter presents the background of the Domestic Tourism Survey 2006 and the 
objectives of the survey  

• The second chapter presents the main definitions used in the report. 
• The third chapter exhibits the main findings of Domestic Tourism Survey. 
• The fourth chapter discusses the methodology used in this survey. 
• The fifth chapter presents the quality of the data of the survey.  
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Chapter Two 
  

Concepts and Definitions 
 

The following concepts and their definitions are based on international recommendations in 
the fields of tourism and economic statistics, while taking into account the particular aspects 
of the Palestinian Territory: 

 
Domestic tourism: This is defined as comprising the activities of residents of a 

given area traveling only within that area, but outside their usual 
environment. 

  

Tourism Trip: The activities of person(s) traveling to and staying in places 
outside their usual environment. 

  

Purpose of Visit: 
 

The purpose in the absence of which the trip would not have 
taken place.  For many purposes, the secondary purposes is also 
important and worth including in a survey, for example leisure 
and business, combined visiting friends and relatives and 
recreation 

  

Duration of Visit: The number of hours for same-day visits, and nights for staying 
visits 

  

Means of Passenger 
Transport: 
 

Refers to the means used by a visitor to travel from his/her place 
of residence to the places visited outside his/her usual 
environment. 

  

Tourism Expenditure:  
 

The total consumption expenditure made by a visitor or on 
behalf of a visitor  for and during his/her trip and stay at 
destination 

  

Tourism Agency: 
 

Establishment engaged in doing business for tourist travel 
services and related activities (e.g. transport accommodation 
catering, entertainment, sightseeing) and sell them through 
travel agencies or directly to final consumers as a single product 
(called a package tour). 

  

Tourism Guide:  A person who guide the tourists to the tourism seats and region, 
and he has an ability to speak many languages. 

  

North of West Bank: Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Salfit governorates, and  
Tubas district. 

  

Middle of West Bank: Ramallah and Al-Bereh, Jericho and Al-Aghwar, and Jerusalem 
governorates 

  

South of West Bank: Bethlehem and Hebron governorates 
  

Gaza Strip: North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan Yunis and Rafah 
governorates 

  

(-): Nil 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

This section presents the main findings of the Domestic Tourism Survey for the Palestinian 
households during the year 2006, which demonstrate the nature of trips and activities of those 
households inside of the Palestinian Territory. 
 
The aim of the survey is to identify some indicators related to the attitudes of Palestinian 
households inside of the Palestinian Territory during the trip, such as expenditures, mode of 
consumption, destination, average length of stay, the activities of those households during 
domestic trips, in addition to the reasons for other households not conducting domestic trips. 
 
3.1 Conducting Domestic Tourism Trips: 
The results of the survey indicate that 42.7% of the Palestinian households or member of it 
conducted domestic visits inside the Palestinian Territory during the year 2006, while 57.3% 
did not. The households that conducted trips are distributed by region as follows: 38.1% from 
North of West Bank, and 31.4% from Middle of West Bank, and 36.2% in South of West 
Bank while in Gaza Strip 57.6% conducted trips. 
 

Figure (1): Percentage Distribution of the Households by Conducting Domestic 
Tourism Trips in the Palestinian Territory and Region, 2006 
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3.2 Means of Transportations: 
The results show that 40.9% of traveled households in the Palestinian Territory used public 
buses to reach their destinations, and 31.7% used a taxi, while  2.5% used rented cars and 
18.9% used their own cars.  
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Figure (2): Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic 
 Tourism Trips in the Palestinian Territory by Means of Transportation 

 and Region 2006 
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3.3 Destination of Trips in the West Bank:  
The results indicate that the main destination governorate was Jericho and Al-Aghwar in the 
West Bank 32.9% of the domestic travelers visited Jericho and Al-Aghwar governorate, 
whereas 13.3% of the households traveled to Nablus governorate, and 16.4% of the 
households traveled to Tulkarm governorate.  
 

Figure (3): Percentage Distribution of the Domestic Tourism Trips in the 
 West Bank by Main Destination, 2006 
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3.4 Destination of Trips in Gaza Strip:  
For Gaza Strip 48.6% of all traveled households visited Gaza governorate in 2006. The 
percentage of households that traveled to Khanyounis governorate was 18.2%, and to Rafah 
governorate was 11.8%. 
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Figure (4): Percentage Distribution of the Domestic Tourism Trips in Gaza Strip 
 by Main Destination, 2006 
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3.5 Organizing Trip   
The results indicate that 59.4% of the domestic trips conducted by the households in the 
Palestinian Territory were organized by themselves, and 40.2% of them were organized their 
trips by Schools and similar enterprises, while 0.4% of the trips were organized by tourist 
agencies. 
 

Figure (5): Percentage Distribution of the Households that Conducted Domestic 
 Trips in the Palestinian Territory by the Way of Organization of the Trip 

 and Region, 2006 
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3.6 Length of Stay in the Visited Places:  
The results of the survey indicate that 99.3% from the households did not remain overnight in 
their visit places, and 0.7% from traveled households in the Palestinian Territory stay at least 
one night in visited places. This percentage is distributed between the West Bank and Gaza 
Strip, as 0.9% and 0.5% respectively.   
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3.7 Expenditure During Trip: 
The average expenditure for domestic tourism trip by the Palestinian household was US$27.7 
while expenditure by households of the West Bank was 33.6 US$ compared to 19.6 US$ for 
households of Gaza Strip. 
 
The distribution of expenditure according to the mode of the household’s consumption during 
the trip showed that the consumption of food and drink was 9.7 US$, 8.4 US$ was consumed 
on transportation and telecommunications, while the cost on shopping was 4.1 US$, and         
3.0 US$ was spent on sport, culture and welfare activities, while the other consumptions cost 
about  2.5 US$.  

 
Figure (6): Average Expenditure of the Household During the Domestic Trip in the 

Palestinian Territory by Type of Expenditure, 2006 (Value in US$) 
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3.8 Type of Public Utilities and Services in Visited Place: 
The results show that 78.5% of visited places in the Palestinian Territory were health 
facilities, and 72.0% were restaurants and gardens, 38.0% were available swimming pools, 
and 5.4% were hotels. 
 

Figure (7): Distribution of Public Utilities and Services in the Visited Places in the 
Palestinian Territory, 2006 
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3.9 Level of Services in Visited Places:  
The results indicate that for 37.1% of restaurants in visited places services in the Palestinian 
Territory are very good and for 51.7% of them they are good; the results show 15.8% of  
health utilities are very good and 36.6% of them are good.  
 
3.10 The Reasons of not Conducting  Domestic Tourism Trips: 
The results show that 57.3% of the Palestinian households did not conduct any trip during  
year 2006. For 54.2% the reason for not conducting any trip is the bad economic situation in 
the Palestinian Territory, and 14.5% there was no necessity to make a domestic trip, and 
finally 13.8% because of Israeli Measurements. 
   

 
Figure (8): Percentage Distribution of the Households That not Conduct 

 Domestic Trips in the Palestinian Territory by Reason, 2006 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

4.1 Survey’s Questionnaire 
The domestic Tourism survey questionnaire was designed in accordance with similar country 
experience and with international standards and recommendations for the most important 
indicators, taking into account the special situation of the Palestinian Territory. 
 
4.2 Sample and Frame  
The sample is a two-stage stratified cluster random sample.  
  
Target Population  
All the Palestinian households living within the Palestinian Territory.  
   
Sampling Frame  
Sampling frame is a master sample from the Population, Housing and Establishment Census 
1997.  It consists of a list of enumeration areas, which were used as PSU’s in the first stage of 
selection. 
 
Sampling Design  
The sample of this survey is a sub-sample of Labour Force Survey (LFS) sample.  The total 
sample of LFS is about 7,552 households distributed over 13 weeks. The sample of the 
domestic Tourism Survey occupies 13 weeks of the first quarter 2007 of LFS. 
 
Stratification:  
In designing the sample of LFS, four levels of stratification were made:  
1. Stratification by governorate.    
2. Stratification by place of residence which comprises:  
      (a) Urban           (b) Rural        (c) Refugee camps    
3. Stratification by locality size.  
4. Stratification by classifying localities, excluding governorate capitals, into three strata 

based on the ownership of households within these localities of durable goods.    
 
Sample Unit:  
In the first stage, the sampling units are the enumerator areas (clusters) in the master sample. 
In the second stage, the sampling units are the households. 
  
4.3 Fieldwork  
 
1. Training Fieldworkers  
Fieldworkers were trained on the main skills before the start of data collection. The 
interviewers were trained on the domestic Tourism Survey, by implementing the training 
course in Ramallah for West Bank trainees, and in Gaza for Gaza Strip trainees. Instructions 
for filling the questionnaire were made available for the interviewers.  The training provides 
the participant with aims and definitions of the different indicators and expressions of the 
survey and how to fill in the questionnaire.   
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2. Data Collection  
Field work started on 04/01/2007 and lasted until 30/03/2007. Field work teams were 
distributed to all districts proportional to the sample size of each governorate. The field work 
team consisted of 24 members including one field work coordinator, 4 supervisors, 4 editors 
and 15 interviewers.    
 
During the field working, there is 7,552 households had been visited in the Palestinian 
Territory, the end results for the interview become as following: 
 

6,495 complete questionnaire 
124 traveling family 
75 housing unit not existed 

221 cases no body in the house 
124 objection cases 
374 housing unit abandoned 
43 household can’t give data 
96 other cases  

 
4.4 Data Processing  
The data processing stage consisted of the following operations:  
1. Editing and coding before data entry: All questionnaires were edited and coded in the     

office using the same instructions adopted for editing in the field.    
2. Data entry: At this stage, data was entered into the computer using a data entered template 

written in Access. The data entry program was prepared to satisfy a number of 
requirements such as:  
• Duplication of the questionnaires on the computer screen.  
• Logical and consistency check of data entered.  
• Possibility for internal editing of question answers.  
• Maintaining a minimum of digital data entry and fieldwork errors.  
• User friendly handling.  
• Possibility of transferring data into another format to be used and analyzed using other 

statistical analytic systems such as SPSS.   
 
Weight Calculation and the Estimation  
Because the sampling weight counteractive with the percentage sample from the frame, and as 
this ratio different from the percentage sample for the society in reference period, therefore 
the weight was adjusted to show number of population in 2006.  And the weight was adjusted 
to make the distribution of people in the sample by region, sort, and structure age become 
identical to this distribution on census 1997. Finally, weight were adjusted to compensate for 
incomplete cases that occur during data collecting. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

5.1 Accuracy of the Data 
 
1. Statistical Errors 
Data of Domestic Tourism survey affected by statistical errors due to use the sample, 
Therefore, the emergence of certain differences from the real values expect obtained through 
surveys. It had been calculated variation of the most important indicators exists and the 
facility with the report. And the dissemination levels of the data were particularized at the 
regional level in the West Bank (North, Middle, South) and Gaza Strip, due to the sample 
design and the variance calculations for the different indicators.  
 
2. Non-Statistical  Errors 
Non-statistical errors are probable in all stages of the project, during data collection or 
processing. This is referred to as non-response errors, response errors, interviewing        
errors, and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, great efforts were made 
to train the fieldworkers intensively.  They were trained in how to carry out the interview, 
what to discuss and what to avoid, carrying out a pilot survey and practical and theoretical 
training during the training course. 
 
Also data entry staff was trained on the entry program that was examined before starting the 
data entry process.  To have a fair idea about the situation and to limit obstacles, there was 
continuous contact with the fieldwork team through regular visits to the field and regular 
meetings with them during the different field visits.  Problems faced by fieldworkers were 
discussed to clarify any issues.  
 
5.2 Comparison of the Data 
Some comparisons were applied to data with the data of the previous annual report of 
Domestic Tourism survey of the year 2005, which indicate that there were reasonable 
matching between the two reports. 
  
5.3 Technical Notes 
These errors are due to non-response cases as well as the implementation of surveys.   In this 
survey, these errors emerged because of (a) the special situation of the questionnaire itself 
which depends on type of estimation (b) diversity of sources (e.g. the interviewers, 
respondent, editors, coders, data entry operator …etc).  
   
The sources of these errors can be summarized in:  
• Some of the households were not in their houses and the interviewers couldn’t meet them.  
• Some of the households did not show attention toward the questionnaire.   
• Some errors occurred due to the way the questions were asked by interviewers.  
• Misunderstood of the questions by the respondents.  
• Answering the questions related to consumption by making estimations.  
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Summary of Variance Calculation for the Main Indicator 
 

Estimate 95% Confidence 
Interval Region Variables 

Unit Value 

Standard 

Error 
C.V % 

Lower Upper 

Conducted a Trip % 42.72 0.66 0.02 41.44 44.01 Palestinian 

Territory Did not Conducted % 57.28 0.66 0.01 55.99 58.56 

Conducted a Trip % 38.12 1.23 0.03 35.73 40.56 North of West 

Bank Did not Conducted % 61.88 1.23 0.02 59.44 64.27 

Conducted a Trip % 31.37 1.50 0.05 28.51 34.39 Middle of 

West Bank Did not Conducted % 68.63 1.50 0.02 65.61 71.49 

Conducted a Trip % 36.16 1.42 0.04 33.43 38.99 South of 

West Bank Did not Conducted % 63.84 1.42 0.02 61.01 66.57 

Conducted a Trip % 57.56 1.14 0.02 55.31 59.79 
Gaza Strip

Did not Conducted % 42.44 1.14 0.03 40.21 44.69 
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