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 شكـر وتـقديـر
 
الذين ساهموا   األسر المقيمة في األراضي الفلسطينية    يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى         

 إنجـاح جمع بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية                   فـي 

 .واجبهم
 

الجهاز  ، في األراضي الفلسطينية بقيادة فريق فني من       2009مسح السياحة المحلية والخارجية     لقد تم تخطيط وتنفيذ     

 أعضاء   من  وعدد (PNA) دعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية لفلسطينية        المركزي لإلحصاء الفلسطيني وب   

ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية  2010 لعام) CFG (مجمـوعة الـتمويل الرئيـسية للجهـاز    

 ).SDC (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الفلسطينية
 

     طيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز         يـتقدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلس      

)CFG (على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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  احمد سوالمه
   

 لية المراجعة األو •

 فتحي فراسين

 مصطفى خواجا

 محمود عبد الرحمن

 محمود القيه
 

 المراجعة النهائية •

 محمود جرادات
 

  اإلشراف العام   •

   عال عوض                        القائم باعمال رئيس الجهاز



 

 

 تقـديم
 

ذه اإلحصاءات أحد المدخالت    تعتبر إحصاءات السياحة من الحقول التقليدية في نظام اإلحصاءات الرسمية، حيث تمثل ه            

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

 .  سياحة للتوقعات المستقبليةالو
 

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

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

لـذلك، سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتأسيس برنامج إحصائي         .   والـدخل القومـي    اإلجمالـي المحلـي   

وثوقة وشاملة حول المؤشرات األساسية للقطاع السياحي في األراضي          بهدف بناء وتحديث قاعدة بيانات م      ،متخـصص 

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

 .الفلسطينية
 

  السياحة المحلية والخارجية   يسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم هذا التقرير حول النتائج األساسية لمسح            

 ، السياحة الوافدةإلى جانب ، األشكال األساسية الثالثة للسياحةإثنين من والتي تشكل  ، فـي األراضـي الفلسطينية     2009

المقيمة في   بهدف توفير بيانات إحصائية حول أنماط السياحة المحلية والخارجية ومواقع الجذب السياحي لألسر               وذلـك 

واإلنفاق األسري على السياحة المحلية والخارجية، ووجهات        ، والخدمات المتوفرة في هذه المواقع     ،يةالفلسطيناألراضي  

 في حركة السياحة المحلية والخارجية      سرستخدمها األ توالوسائل واألدوات التي    الـرحالت السياحية المحلية والخارجية،      

 . األراضي الفلسطينيةداخل وخارج
 

ر في توفير مادة إحصائية شاملة وموثوقة حول الحركة السياحية المحلية والخارجية لراسمي             نأمـل أن يساهم هذا التقري     

 . السياسات وصناع القرار التنموي
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2010تموز،  عال عوض

  رئيس الجهازالقائم بأعمال 
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 الملخص التنفيذي
 

مسحاً متخصصاً بالسياحة المحلية والخارجية، وهو مسح أسري لعينة من           الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       نفـذ 

 أسرة، وقد غطى المسح كافة األراضي       7,772 بحجم   راضي الفلسطينية األسـر المقـيمة بـصورة اعتـيادية فـي األ          

 :الفلسطينية، حيث كانت النتائج األساسية كاآلتي
 

 خالل عام   %38.1 محلية أو أفراداً منها، والتي نفذت رحالت سياحية       ،في األراضي الفلسطينية   األسربلغت نسبة    •

 .من األسر% 47.9ت في قطاع غزة في حين كان% 33.9 حيث بلغت في الضفة الغربية ،2009
 

مـن األسـر التي نفذت رحالت سياحية محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة أريحا واألغوار                      % 31.1 •

 .منها قصدت محافظة نابلس% 15.0منها كانت تقصد محافظة طولكرم، في حين أن % 20.4و
 

منها كانت  % 31.0انت تقصد محافظة غزة، مقابل      من األسر التي نفذت رحالت محلية في قطاع غزة ك         % 41.5 •

 .تقصد محافظة خانيونس
 

 مليون  10.5 بلغ حوالي    2009بيـنت النتائج أن إجمالي نفقات األسر على الرحالت السياحية المحلية خالل العام               •

 .   اع غزة مليون دوالر أمريكي في قط2.8 مليون دوالر أمريكي في الضفة الغربية، و7.7دوالر أمريكي، بواقع 
 

دوالراً  50.1، بواقع 2009دوالراً أمريكياً خالل العام  42.6بلغ متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية الواحدة    •

 . دوالراً لألسر في قطاع غزة30.2، مقابل  الضفة الغربيةلألسر في
 

منها يتوفر  % 80.0ن كان   من األماكن المزارة يتوفر فيها مرافق صحية، في حي        % 95.2بيـنت نتائج المسح أن       •

 .  فيها مطاعم ومتنزهات سياحية
 

خالل % 15.6 منها، والتي نفذت رحالت سياحية خارجية        اًأفراد، أو    في األراضي الفلسطينية    نسبة األسر  بلغـت  •

 .من األسر% 0.7في حين كانت في قطاع غزة % 21.9 بلغت في الضفة الغربية حيث 2009عام 
 

% 21.4 قصدت األردن، وأن     2009 عامن األسر التي نفذت رحالت خارجية خالل        م% 52.0 النتائج أن    بيـنت  •

 . منها قصدت المملكة العربية السعودية
 
 

 بهدف اإلستجمام والراحة والترفيه، كانتمن األسر التي نفذت رحالت خارجية     % 17.9 نتائج المسح ان     أشـارت  •

 . منها كانت بهدف العمل والمهمات الرسمية% 35.8 وان واألصدقاء،كان بهدف زيارة األقارب % 46.3وان 
 

 

 بواسطةمن األسر التي نفذت رحالت خارجية كانت عن طريق األسرة نفسها وليس             % 67.2 أن   النتائج أشـارت  •

 . وسفرمن تلك الرحل تم تنظيمها بواسطة مكتب سياحة % 32.8وكيل سياحة وسفر، وان 

منها % 24.7ية كانت بدون مرافقين للشخص المسافر، وأن        من الرحالت الخارج  % 53.0بيـنت نتائج المسح أن       •

 . كانت بمرافق واحد فقط
 

 مليون دوالر   137 حوالي   بلغ 2009 أن إجمالي نفقات األسر على الرحالت الخارجية خالل العام           النـتائج  بيـنت  •

 . والترفيهوالراحةمليون دوالر على رحالت اإلستجمام  26أمريكي، منها حوالي 
    

 . 2009 أمريكياً خالل العام دوالراً 975.2 الواحدةسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية  متوبلغ •
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

 مقدمة 1.1

  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 

 مسح  بتنفيذ لإلحصاء الفلسطيني    المركزيمـنطلق أهمية توفير بيانات إحصائية حول هذا القطاع فقد قام الجهاز              ومـن 

   . 2009ة المحلية والخارجية إحصائي متخصص في السياح

العديد من األنشطة    السياحي، تعتبر السياحة صناعة خدمات واسعة األبعاد، بسبب تداخالتها مع            العـرض  جانـب    مـن 

 والحرف التقليدية الشعبية والمحافظة على المصادر       والفنون، وارتباطاتها الوثيقة واألساسية بالتراث      عية والتجارية الصنا

  .  التي يمارسها األفراد أثناء الرحالت السياحية حيث أنها مجموعة من األنشطة المتنوعةوالبيئية،الطبيعية والثقافية 
 

  أهداف المسح2.1

 المقيمة   ونمط حركة األسر   المحلية والخارجية  ةتوفير بيانات لمؤشرات هامة حول نشاط السياح      يهـدف هذا المسح إلى      

حيث ستشكل بيانات المسح مرجعية مهمة لصناع        بالد،الوخارج   أثناء القيام برحالت داخل    الفلسطينية   فـي األراضـي   

 لتوفير مؤشرات إحصائية حول     المسحويسعى هذا   القـرار فـي مجال تطوير الواقع السياحي في األراضي الفلسطينية،            

 :اآلتيةالقضايا 

 . األراضي الفلسطينيةداخل  محليةالفلسطينية التي قامت برحالت سياحيةفي األراضي نسبة األسر  •

 . ومدة اإلقامة وطريقة تنظيم الرحلة  المحليةأنماط الرحالت السياحية •

 . المحلية وأوجه اإلنفاق خاللها السياحيةالرحلةتكاليف  •

 . ستوى الخدمات المقدمة في األماكن السياحية المزارةم •

 .خارجية الفلسطينية التي قامت برحالت سياحية  في األراضينسبة األسر •

 .، أو أسرية جماعية،أنماط الرحالت السياحية من حيث كونها فردية •

 . خارجية سياحيةترحال والدوافع للقيام باألهداف الرئيسية •

 .لخارجية وأنماط اإلنفاق لألسر الفلسطينية في الخارج ا السياحيةالرحلةتكاليف  •
 
   هيكلية التقرير3.1

 :اآلتيةفصول اللقد تم تقسيم هذا التقرير إلى 

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

 . والمصطلحات الواردة في هذا التقريرالمفاهيم  يتناول أهم :الفصل الثاني

 . المستخلصة من المسح األساسية  يتناول عرض أبرز النتائج:الثالثل الفص

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

 .بيانات وجدولتها كيفية معالجة الباإلضافة إلىفي جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز، 

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

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

 المصطلحات والمفاهيم
 

حيث تم التقيد بالمفاهيم المحددة في        السياحية الواردة في استمارة المسح،       والمصطلحات هيملمفاليشمل هذا الفصل شرحاً     

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

 : المحليةالسياحة

 ويشار هنا الى أن     ترفيه،بهدف االستجمام والراحة وال    داخل البالد    المقيمين المحلية حركة تنقل األفراد      السياحة تعكـس 

 .بيئتهم المعتادةالى خارج المقصود بالتنقل في السياحة المحلية هو انتقال األفراد 
 

 : الخارجيةالسياحة

 لممارسة أنشطة   ، البالد خارج  األفراد المقيمين في األراضي الفلسطينية الى       حركة تنقل    الخارجية،  يقصد بالسياحة 

ة كزيارة األقارب واألصدقاء، أو دينية، أو بهدف االستجمام والراحة، وقد تكون              ، قد تكون لدوافع اجتماعي     مختلفة

بحيث ال يكون الغرض األساسي من      لمتطلبات العمل كالخروج في مهمات رسمية لحضور االجتماعات وورش العمل،           

 . ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارتهالرحلة
 

 : سياحيةرحلة

  السفر بحيث ال يكون الغرض األساسي من     ها،   إلى مكان خارج البيئة المعتادة ل      أفراداً منها األسرة أو   أي سفر تقوم به     

العمال ومندوبي المبيعات، والمسافرين بهدف عقد الصفقات       :    مثل  ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته        

د سميت رحلة سياحية محلية، وإذا كانت خارج البالد، سميت          وإذا كانت الرحلة داخل البال    .    التجارية والمالية، وغيرها  

 وهما يشيران إلى األنشطة التي يقوم بها الزوار منذ مغادرتهم أماكن إقامتهم المعتادة حتى                  رحلة سياحية خارجية،  

 .عودتهم
 

 :الرحلةالهدف من 

ث من الممكن أن يكون هذا الهدف        وهو الهدف الذي يخرج من أجله السائح أو الزائر من مكان إقامته المعتاد، حي               

 . أي أهداف أخرى أوةأو تعليميترفيهي أو ألهداف دينية أو اجتماعية أو طبية 
 

 :مدة اإلقامة

 . الرئيسيمكان الرحلةفي  وهو عدد ساعات اإلقامة لزوار اليوم الواحد، وعدد ليالي المبيت لزوار المبيت
 

 :السياحياإلنفاق 

 كانت عملية   سواًء السياحية من مواصالت، طعام، شراء الهدايا وما شابه،          الرحلةتلزمات  يشمل كل ما ينفق من أجل مس      

 .اإلنفاق خالل الرحلة أو وقت التحضير لها
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 : الوكاالت السياحية

وهي المنشأة التي تقدم خدمات ومعلومات استشارية وفنية وتجري الترتيبات الالزمة لعملية السفر ابتداًء من حجز                   

 .ل، مروراً بمنشآت اإلقامة والحجوزات األخرى وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تهم السائحوسائل النق
 

 : السياحياإلرشاد

 السياحية  والمواقع هو الشخص الذي يحمل رخصة دليل سياحي ولديه المعرفة الكافية بالمنطقة              السياحيالدليل  /المرشد

 . الزوار مقابل أجرإلىياحي والترجمة الموجودة فيها ويستطيع تقديم خدمة اإلرشاد الس
 

 : العمل والمهمات الرسمية

وهو العمل الذي يمارسه الشخص المسافر بحيث ال يدر له دخل، مثل األعمال الرسمية التي يكلف بها الشخص من                     

 ).أنشطة رجال األعمال. (مؤسسته أو حكومته ويستثنى منها األعمال ذات الطابع التجاري أو الربحي
 

 : الضفة الغربيةشمال

 .طوباس، وسلفيت، وتشمل محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية
 

 :وسط الضفة الغربية

 .والقدس،  واألغوار وأريحا، رام اهللا والبيرةات تشمل محافظ
 

 :جنوب الضفة الغربية

 . والخليل،تشمل محافظتي بيت لحم
 

 :قطاع غزة

 . ورفح،ح، وخانيونسغزة، وشمال غزة، ودير البل شمل محافظاتي
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 الفصل الثالث
 

 األساسيةالنتائج 
 

 المحلية والخارجية خالل العام    لمسح السياحة    يـتم مـن خـالل هذا الفصل عرض ملخص ألهم المؤشرات اإلحصائية            

 المقيمة في    للرحالت التي قامت بها األسر      أساسية مميزات فـي األراضي الفلسطينية، حيث تعرض هذه النتائج          2009

 األهدافو  أو أفـراداً مـنها، تتضمن نسبة األسر التي نفذت رحالت محلية ورحالت خارجية،               الفلـسطينية  األراضـي 

اإلنفاق خالل الرحالت، ومعدل مدة اإلقامة في المكان المزار، كما يتطرق الى            نمط  وحجم و  الرئيسية من تنفيذ الرحالت   

 . طرق تنظيم تلك الرحالت
 

 

 لرحالت المحلية  تنفيذ ا1.3

التي قامت بتنفيذ    )فرد واحد من األسرة أو أكثر     ( الفلسطينية   المقيمة في األراضي  األسر   نسبة   أنإلى    المسح تشير نتائج 

 2009عام    خالل داخل األراضي الفلسطينية   من األسر لم تقم برحالت    % 61.9 مقابل   ،%38.1قد بلغت    محلية رحالت

 . في قطاع غزة% 47.9و في الضفة الغربية % 33.9بواقع 
 

في وسط الضفة الغربية    % 26.6في شمال الضفة الغربية، و    % 35.9وتخـتلف هذه النسبة حسب المنطقة، حيث بلغت         

 ذمن األسر ممن قاموا بتنفي% 47.9أما في قطاع غزة فقد كانت النسبة .  فـي جـنوب الضفة الغربية   % 38.8مقابـل   

 . 2009رحالت سياحية محلية خالل عام 
 

   2009 حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة، في األراضي الفلسطينيةنسبي لألسر التوزيع ال): 1(شكل 
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  توزيع األسر حسب عدد الرحالت المحلية2.3

دة خالل العام   ، قد نفذت رحلة محلية واح      الفلسطينية من األسر المقيمة في األراضي    % 16.7أشـارت نـتائج المسح أن       

 .  من األسر نفذت ثالث رحالت فأكثر% 11.6 همنها نفذت رحلتين، في حين أن ما نسبت% 9.8، مقابل 2009
 

  وجهات الرحالت المحلية في الضفة الغربية 3.3

من األسر التي نفذت رحالت محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة أريحا             % 31.1أشارت نتائج المسح إلى أن      

 %. 15.0، ثم محافظة نابلس بنسبة بلغت %20.4األغوار، يليها محافظة طولكرم بنسبة و



 

 26 
 

 
 2009التوزيع النسبي للرحالت المحلية في الضفة الغربية حسب وجهة الرحلة الرئيسية، ): 2(شكل 

بيت لحم 
%1.9

جنين
الخليل%4.1

قلقيلية%7.1
%9.6
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%10.8
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%15.0
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أريحا واألغوار
%31.1

 
 

  وجهات الرحالت المحلية في قطاع غزة 4.3

 التي نفذت رحالت محلية في قطاع غزة         الفلسطينية  المقيمة في األراضي   من األسر % 41.5ن  أظهـرت نتائج المسح أ    

% 18.1منها كانت تقصد محافظة خانيونس، كما تشير النتائج إلى أن ما نسبته             % 31.0كانـت تقصد محافظة غزة، و     

  . منها كانت تقصد محافظة دير البلح% 9.4من هذه األسر كانت تقصد محافظة رفح، و
 

 2009التوزيع النسبي للرحالت المحلية المنفذة في قطاع غزة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، ): 3(شكل 

غزة
%41.5
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%31.0
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  طريقة تنظيم الرحالت المحلية5.3

 التي نفذت رحالت محلية قامت   الفلسطينية من األسر المقيمة في األراضي    % 99.9بيـنت نـتائج المـسح أن ما نسبته          

 . فقط من األسر نظمت رحالتها عن طريق مكتب سياحة وسفر% 0.1بتنظيم رحالتها مباشرة بشكل شخصي، مقابل 
 

  اإلنفاق الكلي على الرحالت المحلية6.3

 دوالراً   مليون 10.5 على الرحالت المحلية بلغ       الفلسطينية المقيمة في األراضي  أشارت نتائج المسح إلى أن إنفاق األسر        

دوالر، أما بالنسبة ألوجه      مليون 2.8 دوالر، وفي قطاع غزة       مليون 7.7حيث بلغ اإلنفاق في الضفة الغربية       أمـريكياً،   

الطعام والشراب هي األكبر من إجمالي إنفاق األسر على الرحالت المحلية بواقع            اإلنفاق، فقد كانت حصة اإلنفاق على       

دوالر أمريكي، وعلى التسوق     مليون   1.3الر، وعلى الترفيه     دو  مليون 3.8 دوالر، وعلى النقل واالتصاالت       مليون 4.4

 .دوالر  مليون1.0
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Map 1: Percentage of Households in the Palestinian Territory 
               that Traveled for Domestic Trips by Region, 2009

2009نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي نفذت رحالت محلية حسب المنطقة،      : 1خريطة 
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 متوسط اإلنفاق خالل الرحلة المحلية الواحدة 7.3 

 42.6 خالل الرحلة المحلية الواحدة بلغ       ةأشـارت نـتائج المـسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة في األراضي الفلسطيني             

 دوالراً  30.2 دوالراً، مقابل    50.1توسط إنفاق األسرة حسب المنطقة، فقد كان في الضفة الغربية           دوالراً أمريكياً، أما م   

نفقات الطعام ، فقد كان ل  في المكان المزار    بالنـسبة ألوجه اإلنفاق لألسر في األراضي الفلسطينية        . فـي قطـاع غـزة     

دوالراً، يليها نفقات النقل واالتصاالت بواقع       17.8والـشراب النصيب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الرحلة بواقع            

 .  دوالرات على التسوق4.1 دوالرات، و5.2 دوالراً، كما تشير النتائج إلى أن قيمة اإلنفاق على النفقات الترفيهية 15.5
 

 )القيمة بالدوالر األمريكي (2009متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق، ): 4(شكل 
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 المرافق والخدمات المتوفرة في األماكن المزارة 8.3

بيـنت نتائج المسح إلجابات األسر حول توفر المرافق والخدمات في األماكن السياحية المزارة في األراضي الفلسطينية                 

منها يتوفر فيها مرافق    % 95.2ن    مـنهم أفـادوا بـأن األماكن المزارة يتوفر فيها مطاعم ومتنزهات، وا            % 80.0ان  

منها يتوفر فيها محالت    % 55.7من هذه األماكن يتوفر فيها خدمات المقاهي، وان         % 69.4صـحية، وبينت النتائج أن      

يتوفر فيها خدمات   % 12.5من هذه األماكن يتوفر فيها برك للسباحة، و       % 45.8تجارية، في حين أشارت النتائج إلى أن        

 . من هذه األماكن يتوفر فيها فنادق للمبيت% 4.3ما أشارت النتائج إلى أن اإلرشاد السياحي، ك
 

 2009 الخدمة،حسب نوع  لخدمات في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينيةنسبة إجابات األسر حول توفر ا): 5(شكل 
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 كن المزارة مستوى رضى الزوار عن الخدمات المقدمة في األما9.3

 التي قامت بتنفيذ رحالت محلية أفادوا بأن خدمات         ةمن األسر في األراضي الفلسطيني    % 69.9أشـارت النتائج إلى أن      

من هذه األسر قد قالوا بأن مستوى رضاهم عن المرافق الصحية           % 66.5المطـاعم فـي األمـاكن المزارة جيده، وأن          

من األسر أن مستوى رضاهم عن المسابح المتوفرة        % 44.3 أخرى أفاد    المتوفـرة في األماكن المزارة جيدة، من ناحية       

 . في األماكن المزارة كان جيداً
 

  تنفيذ الرحالت الخارجية 10.3

 التي قامت برحالت   )فرد واحد من األسرة أو أكثر     ( ةفي األراضي الفلسطيني  األسر   نسبة   أنإلى    المسح تـشير نـتائج   

، 2009عام    خالل خارج األراضي الفلسطينية   من األسر لم تقم برحالت    % 84.4 مقابل   ،%15.6قـد بلغت     خارجـية 

 . من إجمالي عدد األسر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي% 0.7و% 21.9بواقع 
 

في وسط الضفة الغربية    % 25.9في شمال الضفة الغربية و    % 16.5وتخـتلف هـذه النسبة حسب المنطقة، حيث بلغت          

 ذفقط من األسر ممن قاموا بتنفي     % 0.7أما في قطاع غزة فقد كانت النسبة        .  في جنوب الضفة الغربية   % 25.1مقابـل   

 . 2009رحالت سياحية خارجية خالل عام 
 

   2009 حسب تنفيذ الرحالت الخارجية والمنطقة، في األراضي الفلسطينيةنسبي لألسر التوزيع ال): 6(شكل 
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  توزيع األسر حسب عدد الرحالت الخارجية11.3 

  2009من األسر في األراضي الفلسطينية نفذت رحلة خارجية واحدة خالل العام % 12.6أشارت نتائج المسح أن 

خالل % 1.0نفذت رحلتين اثنتين، في حين كانت نسبة األسر التي نفذت ثالث رحالت فأكثر قد بلغت % 2.0مقابل 

  .  2009العام 
 

  وجهات الرحالت الخارجية12.3

% 21.4من األسر التي نفذت رحالت سياحية خارجية كانت تقصد األردن، وأن            % 52.0أشـارت نتائج المسح إلى أن       

منها قصدت باقي الدول % 4.5منها قصدت مصر، و  % 3.3مـنها قـصدت المملكـة العـربية السعودية، في حين أن             

 .  من الرحالت إلى الدول األوروبية% 2.1مقابل % 2.5 نصيبها ما نسبته العربية، أما الواليات المتحدة فكان
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Map 2: Total Expenditure on Domestic Trips in the Palestinian
                   Territory by Region, 2009 (Value in Million US$)

مجموع اإلنفاق على الرحالت المحلية في األراضي الفلسطينية حسب       : 2خريطة 

)القيمة بالمليون دوالر أمريكي     (2009                      المنطقة،  
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 2009التوزيع النسبي للرحالت الخارجية المنفذة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، ): 7( شكل 

األردن
%52.0
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%2.1

إسرائيل
%9.8

مصر
%3.3
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%4.5

المملكة العربية السعودية
%21.4

الواليات المتحدة األمريكية
%3.5

دول أخرى
%4.4

 
 

  هدف الرحالت الخارجية13.3

 في األراضي الفلسطينية التي نفذت رحالت خارجية كانت بهدف اإلستجمام           من األسر % 17.9أشارت نتائج المسح ان     

منها كانت بهدف العمل    % 35.8منها بهدف زيارة األقارب واألصدقاء، وان       % 46.3والـراحة والترفيه، في حين كان       

 . والمهمات الرسمية
 

  طريقة تنظيم الرحالت الخارجية14.3

من األسر في األراضي الفلسطينية التي نفذت رحالت سياحية خارجية قامت           % 67.2بيـنت نتائج المسح أن ما نسبته        

من األسر قامت بتنظيم رحالتها عن طريق مكاتب سياحة         % 32.8بتنظـيم رحالتهـا مباشـرة بشكل شخصي، مقابل          

 . وسفر
 

  اإلنفاق الكلي على الرحالت الخارجية15.3

  مليون 137.3على الرحالت الخارجية بلغ     األراضي الفلسطينية   في  أشـارت نـتائج المسح إلى أن إنفاق األسر المقيمة           

 مليون في قطاع غزة، أما بالنسبة ألوجه اإلنفاق، فقد          6.9 مليون في الضفة الغربية، و     130.3،  بواقع    دوالراً أمـريكياً  

ـ    السياحة والسفر  ، يليها نفقات مكاتب      مليون 40.0إنفاق األسر بواقع    إجمالي  نفقات التسوق النصيب األكبر من      كـان ل

 16.8 وأما الطعام والشراب فقد بلغ اإلنفاق عليه          مليون، 28.7، ثم نفقات النقل واالتصاالت بواقع        مليون 31.8بواقـع   

 . مليون دوالر أمريكي5.0 مليون، ونفقات المبيت بالفنادق 15.0مليون، في حين أن اإلنفاق على األنشطة الترفيهية بلغ 
 

  2009على الرحالت الخارجية حسب نوع اإلنفاق، المقيمة في األراضي الفلسطينية  لألسر اإلنفاق الكلي): 8(شكل 
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 متوسط اإلنفاق خالل الرحلة الخارجية الواحدة 16.3

خالل الرحلة الخارجية الواحدة بلغ     لفلسطينية  في األراضي ا  أشـارت نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة المقيمة           

نفقات التسوق النصيب   ، فقد كان ل    في البلد المزار     أما بالنسبة ألوجه اإلنفاق لألسر الفلسطينية        دوالراً أمـريكياً،   975.2

ر بواقع   دوالراً أمريكياًً، يليها نفقات مكاتب السياحة والسف       284.1األكبـر مـن حـصة إنفاق األسرة في الرحلة بواقع            

 دوالرات، وتشير النتائج إلى أن قيمة اإلنفاق على         203.9 دوالراً، ثـم يلـيها نفقـات النقل واالتصاالت بواقع            225.5

 دوالراً على المبيت في     35.6 دوالرات على النفقات الترفيهية، و     106.5 دوالراً مقابل    119.6الطعـام والشراب بلغت     

 . الفنادق
 

 الهدف الرئيسي من الرحلة حسب الخارجيةحالت على الرالكلي اإلنفاق  17.3

 مليون دوالر على الرحالت الخارجية الهادفة لالستجمام والراحة         25.7أنفقـت األسر المقيمة في األراضي الفلسطينية        

 48.2 مليون دوالر، و   63.4والترفيه، في حين كان اإلنفاق على الرحالت الخارجية الهادفة لزيارة األقارب واألصدقاء             

 الرحالت الخارجية الهادفة للعمل والمهمات الرسمية، يشار إلى أن هذه األرقام ال تتضارب مع بنود                ىلـيون دوالر عل   م

 .اإلنفاق على الرحالت الخارجية الختالف التصنيف
   

2009توزيع اإلنفاق الكلي على الرحالت الخارجية حسب الهدف من الرحلة، ):  9(شكل 
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Map 3: Percentage of Households in the Palestinian Territory 
               that Traveled for Outbound Trips by Region, 2009

2009نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي نفذت رحالت خارجية حسب المنطقة،      : 3خريطة 
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Map 4: Total Expenditure on Outbound Trips for Households
                      in the Palestinian Territory by Region, 2009
                                        (Value in Million US$)

مجموع اإلنفاق على الرحالت الخارجية لألسر في األراضي الفلسطينية        : 4خريطة 

)القيمة بالمليون دوالر أمريكي    (2009                    حسب المنطقة،  
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  الفصل الرابع      

  

  المنهجية
  

بما في ذلك تصميم  2009السياحة المحلية والخارجية يعرض هذا الفصل المنهجية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح 

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

  

استمارة المسح 1.4  

ل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك ال بـد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميـداني  تمث

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

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

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

   

  العينة واإلطار 2.4

  

  ):مجتمع الدراسة(الشمول 

من جميع األسر المقيمة بصورة اعتيادية في  2009خارجية المحلية واللمسح السياحة ) الهدف(يتألف مجتمع الدراسة 

  .األراضي الفلسطينية

  

  إطار المعاينة

وتتألف العينة هذه مـن   2007تم اختيارها من تعـداد السكان والمساكن والمنشآت ممثلة يتكون إطار المعاينة من عينة 

عد المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هـذه  ، وهي عبارة عن مناطق ال)عدد األسر(مناطق 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 

 7,772ويشار هنا إلى أن العينة اإلجمالية لمسح القوى العاملة تبلـغ    .بشكل ربعييث يتم تنفيذ المسح ح 1995أيلول 

  . 2009وهي ذات العينة لمسح السياحة المحلية والخارجية  أسبوعاً، 13موزعة على 
 

  :طبقات العينة

  :تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يليتم 

 )محافظة 16(المحافظة  .1

 ).ر، ريف، مخيمات الالجئينحض(نوع التجمع  .2
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 وحدة المعاينة

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

 .د تكونت وحدات المعاينة من األسرفق
 

 العمليات الميدانية 3.4

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

 .مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي
 

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

 .الالزمة ألداء العمل بأفضل صورة
 
 لتدريب والتعيينا

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

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

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

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

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

، وقد  وا في قطاع غزة    في غزة للباحثين الميدانيين الذين عمل      الثانية الضفة الغربية، و    شمال ووسط وجنوب   عملـوا فـي   

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

  :اآلتيةوقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية 

 .وأهدافهالسياحة المحلية والخارجية مسح بالتعريف  •

 .ة االستمار 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    .إلجابةلى ا عتمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية ألحد أفراد األسرة البالغين القادرين              

 15/04/2010 غزة وانتهى بتاريخقطاع   في محافظات الضفة الغربية و     03/01/2010العمـل الميدانـي للمشروع في       

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

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

 .باحث ميداني) 15(مدققين مكتبيين باإلضافة إلى ) 4(مشرفي مناطق و
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بشكل  ة استمار 6,941تم استيفاء    أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث         7,772 لقد تم خالل العمل الميداني زيارة     

 . استمارة831 لم يتم استيفاء كامل، في حين
  

 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
 
 التدقيق قبل إدخال البيانات .1

ميع االستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد من منطقية البيانات وإعادة           فـي هـذه المرحلة تم تدقيق ج       

 .غير المكتمل منها ثانية للميدان

 إدخال البيانات. 2

.  البرنامج ا حيث تمت برمجة االستمارة من خالل هذ   Access برنامج  تـم تنظـيم عملية إدخال البيانات باستخدام         

 :اآلتية تم إعداده في الجهاز بـالخواص والسمات وقد تميز البرنامج الذي

 .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 •

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

 ).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
 
 التقديرات والتباينحساب األوزان و. 3

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

، فقد تم تعديل األوزان 2009عام ال، وحـيث أن هذه النسبة تختلف عن نسبة العينة من المجتمع في فترة اإلسناد،       2007

كذلك فقد تم عمل تعديل لألوزان بحيث أصبح توزيع السكان في العينة            .  2009تصف عام   منلتعكس عـدد السكان في     

أخيراً، فقد تم تعديل األوزان للتعويض عن حاالت عدم االكتمال          .  2007مطابقاً لنفس التوزيع كما جاء في التعداد لعام         

 .التي تمت خالل عملية جمع البيانات
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
شمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة                 ي

 .الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية.  منها
 

  دقة البيانات 1.5

 أخطاء بسبب استخدام عينة، وكذلك      اإلحصائية األخطاء أبرزهادة في المسح من      متعد بدقة البيانات جوان  فحص   شملي

، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على           المسح وأدوات العمل   طاقم إلى ترجع   إحـصائية غيـر   

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي. التقديرات
 

 األخطاء اإلحصائية. 1

 تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام       في األراضي الفلسطينية   2009 محلية والخارجية المسح السياحة   إن بـيانات    

عيـنة ولـيس حـصرا شـامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع                     

ن ايالتبحسابات   جدول أن كما ،هم المؤشرات أل التباين   احتساب تم   وقد.  الحـصول علـيها مـن خالل المسوح الشاملة        

 على مستوى األراضي  في التقريرالمذكورة في مستويات النشر للتقديرات      إشكاليةيوجد   الو التقرير،   معومرفق   موجود

وقطاع غزة، وتم النشر على هذه      ) شمال، ووسط، وجنوب  ( وعلـى مـستوى المناطق في الضفة الغربية          ،الفلـسطينية 

للمتغيرات المتعلقة   المختلفة و  ت حساب التباين للمؤشرا   وقد تم إجراء   بتصميم العينة    المـستويات ألسـباب ذات عالقـة      

يجب توخي الحذر عند استخدام     ت اإلنفاق حيث تبين أن هناك تباين عالي بالنسبة لبنود اإلنفاق خالل الرحلة، لذا               بمعدال

 في التقرير، حيث أن حجم العينة ال يسمح بالنشر          بمتوسط اإلنفاق على كل بند من بنود اإلنفاق الواردة        نات المتعلقة   االبي

 .على مستوى المحافظة
 

 : جدول التباين

 ألبرز مؤشرات المسح حساب التباين ملخص 
 

 قيمة التقدير %95فئة الثقة 

 الحد األدنى الحد األعلى

االنحراف 

 %المعياري 
الخطأ 

 الوحدة لقيمةا %المعياري 
 المنطقة المتغير

  خارجية رحالتنفذت نسبة مئوية 15.6 0.6 0.04 14.5 16.8

 خارجية تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 84.4 0.6 0.07 83.2 85.5

 األراضي  الفلسطينية

  محلية  رحالتنفذت نسبة مئوية 38.1 0.8 0.02 36.4 39.7

  محلية تنفذ رحالتلم نسبة مئوية 61.9 0.8 0.01 60.3 63.6

 األراضي  الفلسطينية

 
 األخطاء غير اإلحصائية. 2

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

. 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 لحد من تأثيرها  لـتفادي األخطاء وا   و

بعض التمارين  إجراء المقابالت، واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء                
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 تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح          باإلضافة إلى ،  خالل الدورة التدريبية  العملـية والنظرية    

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

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

 .بعملية إدخال البيانات
 

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

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

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

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

 . ث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافهاالتي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حي
 

 باستخدام الجداول التكرارية    وبعـد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوب             

 بدوره  وهذا.  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات         اً، وقـد تبين أنها كانت متناسقة تمام       والتقاطعـية 

 جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة               اًأعطـى انطـباع   

 . في األراضي الفلسطينيةالمحليةوذات داللة عالية عـن السياحة 
 
  اجراءات ضبط الجودة  3

 تم تدريب مدخلي البيانات على      ان ضبط الجودة، حيث   خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضم         

ومن أجل االطالع على صورة الوضع      .  برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات       فحص وتم   ،بـرنامج اإلدخال  

طالع  لال المستمرةالميدانية  من خالل الزيارات    طاقم العمل الميداني     كان هناك اتصال دائم مع       ،والحد من أية إشكاليات   

تم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية المختلفة،           ، و علـى سير العمل الميداني للمشروع     

ووضع الحلول المناسبة لها من      أثناء العمل الميداني     ينها الباحث هإلى المشاكل التي واج   بشكل مستمر   كـذلك تم التطرق     

ح مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من     خـالل إصـدار التعليمات في حال عدم وضو        

     .التوضيح
 

  المالحظات الفنية على البيانات2.5

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

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

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

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

 .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 •
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 2009المنطقة، عدد الرحالت المحلية وحسب لألسر في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of the Households in the Palestinian Territory by Number of Domestic Trips and Region, 2009 

 

Region ةالمنطق 
Number of 

 Domestic Trips  
  غزةقطاع

Gaza Strip 
  الضفة الغربية جنوب

South of the West 
Bank  

  الضفة الغربيةوسط
 Middle of the West 

Bank  

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank  

  الغربيةالضفة
West Bank  

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 عدد الرحالت المحلية

0 52.1 61.2 73.4 64.1 66.1 61.9 0 

1 11.8 19.8 18.8 17.5 18.7 16.7 1 

2 13.4 8.7 4.7 11.0 8.4 9.8 2 

3+ 22.7 10.3 3.1 7.4 6.8 11.6 3+ 

Total  100 100 100 100 100 100  المجموع 
 

 
 2009، امة في المكان المزار والمنطقةالتوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية في األراضي الفلسطينية حسب عدد أيام اإلق: 2 جدول

Table 2: Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips in the Palestinian Territory by Number 
 of Days and Region, 2009 

 

Region المنطقة 

Number of Days غزةقطاع  
Gaza Strip 

 ضفة الغربية الجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian Territory 

 عدد األيام

One Day 99.3 98.9 96.2 99.1 98.3 98.7 يوم واحد 

More Than One Day 1.8 1.1 3.8 0.9 1.7 1.3  أآثر من يوم 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 
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  2009، وجهة الرحلة والمنطقة سب ح محليةرحالتنفذت  التي  في األراضي الفلسطينيةالتوزيع النسبي لألسر: 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips in the Palestinian Territory by  

Destination of the Trip and Region, 2009 
 

Region المنطقة 

Destination of the Trip غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

 غربية الضفة الشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

 وجهة الرحلة 

Jenin 0.0 1.3 5.7 5.3 4.1  جنين 

Tulkarm 0.0 4.4 12.6 37.3 20.4 طولكرم 

Nablus 0.0 8.4 8.1 24.1 15.0 نابلس 

Qalqilya 0.0 1.4 12.0 14.6 9.6  قلقيلية 

 Ramallah and Al-Bireh 0.0 18.9 6.4 7.0 10.8 والبيرة رام اهللا  

Jericho and Al-Aghwar 0.0 41.9 51.6 11.1 31.1 أريحا واألغوار 

Bethlehem 0.0 4.7 0.7 0.5 1.9  بيت لحم 

Hebron 0.0 19.0 2.9 0.1 7.1 الخليل 

Gaza 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0  غزة 

Deir El-Balah 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0  دير البلح 

Khan Yunis 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0  خانيونس 

Rafah 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 رفح 

Total 100 100 100 100 100  المجموع 
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  2009لألسر التي نفذت رحالت محلية داخل األراضي الفلسطينية حسب طريقة تنظيم الرحلة والمنطقة،  النسبي التوزيع: 4جدول 

Table 4: Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips in the Palestinian Territory by the Way 
 of Trip Organization and Region, 2009 

 

Region المنطقة 

Way of Trip Organization  غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

  طريقة تنظيم الرحلة 

Self Arrangement  100.0 99.8  بشكل شخصي 99.9 99.8 99.8 99.7

Travel Agency 0.0 0.2  منظم أو وكيل رحالت 0.1 0.2 0.2 0.3

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 

   2009 الفلسطينية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، األراضيمجموع اإلنفاق على الرحالت المحلية في : 5 جدول
Table 5: Total Expenditure on Domestic Trips in the Palestinian Territory by Type of Expenditure and Region, 2009  

    ($Value in 1,000 US)                                                                                                                                                             ) لف دوالر أمريكيالقيمة باأل(

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

  اإلنفاقنوع

Food and Drinks 1,499.5 924.2 954.9 987.3 2,866.4 4,365.9 والشرابالطعام  

Shopping* 247.1 54.4 332.8 363.0 750.2 997.3 التسوق* 
Transportation & 
Telecommunications 719.1 964.2 992.0 1,137.3 3,093.5 3,812.6 واالتصاالت النقل 

Entertainments 299.6 210.8 432.0 337.2 980.0 1,279.6 ترفيهية نفقات 

Total 2,765.3 2,153.6 2,711.7 2,824.8 7,690.1 10,455.4 المجموع  

*: Coefficient of Variation is high     :*التباين مرتفع 
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         2009  نوع اإلنفاق والمنطقة، حسبالرحلة المحلية الواحدة في األراضي الفلسطينيةعلى   إنفاق األسرةمتوسط: 6جدول 
Table 6: Average Expenditure of the Households on the One Domestic Trip in the Palestinian Territory by Type of Expenditure 

 and Region, 2009   
    ($Value in US)                                                                                                                                                                              ) مريكياألالقيمة بالدوالر (

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 نوع اإلنفاق

Food and Drinks 16.4 18.1 25.8 15.1 18.7 17.8 والشرابالطعام  

Shopping* 2.7 1.2 8.9 5.6 4.9 4.1 التسوق* 

Transp. & Telecom. 7.8 18.9 26.8 17.3 20.1 15.5 واالتصاالت النقل 

Entertainments 3.3 4.1 11.7 5.1 6.4 5.2 ترفيهية نفقات 

Total 30.2 42.3 73.2 43.1 50.1 42.6  المجموع 

*: Coefficient of Variation is high    :*التباين مرتفع 

 
 2009 الخدمة،سب نوع لخدمات في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية حجابات األسر حول توفر اإل النسبي التوزيع: 7جدول 

Table 7: Percentage Distribution of the Households Answers about the Availability of Services in the Visited Places  
in the Palestinian Territory by Type of Service, 2009 

   

Available Services   توفر الخدمة 
Type of Service المجموع 

Total 
 غير متوفر

Not Available 
 متوفر

Available 

 نوع الخدمة 

Restaurants & Parks 100 20.0 80.0 مطاعم ومتنزهات 

Basic health facilities 100 4.8 95.2 صحيةمرافق  

Swimming Pools 100 54.2 45.8 مسابح 

Hotels  100 95.7 4.3 فنادق 

Commercial Shops  100 44.3 55.7 ت تجاريةمحال 

Coffee Shops 100 30.6 69.4 مقاهي 

Tourism Guides   100 87.5 12.5 إرشاد سياحي 

 
 
 



 53

  2009، جابات األسر حول مستوى الرضى عن الخدمات المتوفرة في األماكن المزارة في األراضي الفلسطينية حسب نوع الخدمةالتوزيع النسبي إل: 8 جدول
Table 8: Percentage Distribution of the Households Answers about the level of Satisfaction of the Services Available in the Visited  

Places in the Palestinian Territory by Type of Service, 2009 
 

Service الخدمة 
Satisfaction Level of Service  األرشاد السياحي 

Tourism Guides 
 مرافق صحية

Health Facilities 
 محالت تجارية

Shops 
 المسابح

Swimming Pools 
 المقاهي

Coffee Shops 
 المطاعم والمتنزهات

Restaurants & Parks 

مستوى الرضى عن 

 الخدمة

Good  12.1 66.5 53.7 44.3 51.8 69.9 جيد 

Bad  0.2 11.2 0.8 0.8 0.6 0.6  سيء 

Don’t know 87.7 22.3 45.5 54.9 47.6 29.5 ال أعرف 

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع 
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 2009المنطقة، عدد الرحالت الخارجية وحسب لألسر التوزيع النسبي : 9جدول 
Table 9: Percentage Distribution of the Households by Number of Outbound Trips and Region, 2009 

 

Region المنطقة 
Number of Outbound 

Trips  غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the 
West Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 عدد الرحالت الخارجية

0 99.3 74.9 74.1 83.5 78.1 84.4 0 

1 0.6 20.2 20.1 14.0 17.6 12.6 1 

2 0.1 3.4 3.5 1.6 2.8 2.0 2 

+3  0.0 1.5 2.3 0.9 1.5 1.0 3+ 

Total  100 100 100 100 100 100  المجموع 

 
 

 2009، ةوجهة الرحلة والمنطقالتي قامت برحالت خارجية حسب   النسبي لألسرالتوزيع: 10 جدول
Table 10: Percentage Distribution of the Households that Conducted Outbound Trips by the Destination 

 Country and Region, 2009 
 

Region المنطقة 

Destination Country غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 وجهة الرحلة

Jordan 0.0 51.9 43.8 64.5  األردن 52.0 52.8

Saudi Arabia 0.0 29.9 14.4 21.5 21.7 21.4 العربية السعوديةالمملكة  

Egypt* 23.3 3.3 4.9 1.3 3.6 3.3 مصر*  

Other Arab countries  19.6 5.1 5.8 4.5 5.1 4.5 الدول العربيةباقي  

Israel* 0.0 3.5 21.8 2.9 10.0 9.8 إسرائيل* 

European countries  22.6 1.7 2.0 1.7 1.7 2.1 يةوروباأل دولال 

United States of America * 11.3 2.3 3.9 0.5 2.3 2.5 متحدة الالواليات* 

Other countries 23.2 2.3 3.4 3.1 2.8 4.4 أخرىدول  

Total 100 100 100 100  المجموع 100 100

*: Coefficient of Variation is high       :*التباين مرتفع 
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 2009 والمنطقة،التي قامت برحالت خارجية حسب مدة اإلقامة   النسبي لألسرالتوزيع: 11 جدول
Table 11: Percentage Distribution of the Households that Conducted Outbound Trips by Length of  

Stay and Region, 2009 
 

Region المنطقة 
Length of 
Stay/Night غزةقطاع  

Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the 
West Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 ليلة/مدة اإلقامة

1 - 5 0.0 19.4 35.5 15.8 24.2 23.8 1 -  5  

6 - 10 15.0 22.2 24.7 23.1 23.4 23.3 6 - 10 

11 - 15 7.2 30.3 18.7 31.0 26.3 26.0 11 -  15  

16 and above 77.8 28.1 21.1 30.1 26.1 26.9 16فأعلى   

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
 

 2009 والمنطقة، عدد المرافقينالتي قامت برحالت خارجية حسب   النسبي لألسرالتوزيع: 12 جدول
Table 12 : Percentage Distribution of the Households that Conducted Outbound Trips by Number of  

Accompanying and Region, 2009 
 

Region المنطقة 
Number of  

Accompanying* غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the 
West Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 *عدد المرافقين

0 49.4 51.4 51.0 57.3 53.0 53.0 0 

1 26.9 26.9 22.5 24.8 24.7 24.7 1 

2 0.0 7.4 8.1 4.0 6.7 6.6 2  

3 9.6 7.1 5.3 4.7 5.7 5.8 3 

4+ 14.2 7.2 13.1 9.1 9.9 10.0 4+ 

Total 100 100 100  المجموع 100 100 100

* With non-family members      *من غير أفراد العائلة  
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 2009التي قامت برحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة،   النسبي لألسرالتوزيع: 13 جدول
Table 13: Percentage Distribution of the Households that Conducted Outbound Trips by Purpose of  

Trip and Region, 2009 
 

Region المنطقة 

Purpose of Trip غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

 لسطينية الفاألراضي
Palestinian 

Territory 

  الرحلةهدف

Entertainments  20.2 11.7 33.3 6.1 17.8  اإلستجمام والراحة 17.9

Visit Relatives & Friends 68.4 42.8 40.1 56.3 46.0  زيارة األقارب واألصدقاء 46.3

Work and Official Missions 11.4 45.5 26.6 37.6 36.2  عمل ومهمات رسمية 35.8

Total 100 100 100 100 100  المجموع 100

 
 

 2009 برحالت خارجية حسب طريقة تنظيم الرحلة والمنطقة، قامتالتوزيع النسبي لألسر التي : 14 جدول
Table 14: Percentage Distribution of the Households that Conducted Outbound Trips by the Way of  

Trip Organization and Region, 2009 
 

Region المنطقة 
Way of Trip 
Organization غزةقطاع  

Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the 
West Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

  تنظيم الرحلةطريقة

Self Arrangement  74.5 62.2 66.4   شخصي بشكل 67.2 67.1 73.5

Tourist Agency 25.5 37.8 33.6   أو وكيل رحالتمنظم 32.8 32.9 26.5

Total 100 100 100  المجموع 100 100 100
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   2009 اإلنفاق والمنطقة، حسب نوعالخارجية  األسر على الرحالت إنفاقمجموع  :15 جدول 

Table 15: Total Expenditure of the Households on the Outbound Trips by Type of Expenditure and Region, 2009  
    ($Value in 1,000 US)                                                                                                                                                ) القيمة باأللف دوالر أمريكي(        

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the 
West Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the 
West Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 نوع اإلنفاق

Food and Drinks 1,520.5 5,516.2 7,159.4 2,590.2 15,265.8 16,786.3 والشرابالطعام  

Shopping 1,519.6 13,229.7 15,944.0 9,332.2 38,505.9 40,025.5 التسوق 

Transp. & Telecom. 1,150.1 12,015.2 8,399.8 7,161.1 27,576.1 28,726.2 واالتصاالتالنقل  

Tourism Agencies 1,297.2 10,680.2 11,726.4 8,062.5 30,469.1 31,766.3 والسفر  السياحةمكاتب 

Entertainments 1,029.8 6,503.6 4,344.2 3,106.5 13,954.3 14,984.1 ترفيهيةنفقات  

Accommodations 426.8 1,307.2 2,435.4 825.3 4,567.9 4,994.7 بالفنادق المبيت 

Total 6,944.0 49,252.1 50,009.2 31,077.8 130,339.1 137,283.1  المجموع 

 
     )  القيمة بالدوالر األمريكي  (2009  نوع اإلنفاق والمنطقة،حسبالرحلة الخارجية على األسرة  إنفاق متوسط: 16جدول 

Table 16: Average Expenditure on Outbound Tourism Trip for the Households by Type of Expenditure and Region, 2009  
    ($Value in US)                                                                                                                                                             ) مريكياألدوالر لالقيمة با(        

Region المنطقة 

Type of Expenditure غزةقطاع  
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةجنوب
South of the 
West Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the 

West Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the 
West Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

 نوع اإلنفاق

Food and Drinks 838.2 119 141.4 61.2 109.6 119.6 والشرابالطعام  

Shopping 837.7 285.4 314.9 220.5 276.4 284.1 التسوق 

Transp. & Telecom. 634 259.2 165.9 169.2 197.9 203.9 ت واالتصاالالنقل 

Tourism Agencies 715.2 230.4 231.7 190.5 218.8 225.5 والسفر  السياحةمكاتب 

Entertainments 567.7 140.3 85.8 73.4 100.1 106.5 ترفيهيةنفقات  

Accommodations 235.3 28.2 48.1 19.5 32.8 35.6 بالفنادق المبيت 

Total 3,828.1 1,062.5 987.8 734.3 935.6 975.2 وع المجم 
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   2009 والمنطقة، الهدف من الرحلةحسب لألسر  الخارجيةعلى الرحالت الكلي  اإلنفاق توزيع: 17 جدول
Table 17: Distribution of Total Expenditure on the Outbound Trips for the Households by Purpose of Trip and Region, 2009  

   ($Value in 1,000 US)                                                                                                                                                             ) القيمة باأللف دوالر أمريكي(

Region المنطقة 

Purpose of Trip غزةقطاع  
Gaza Strip 

 ة الضفة الغربيجنوب
South of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةوسط
Middle of the West 

Bank 

  الضفة الغربيةشمال
North of  the West 

Bank 

  الغربيةالضفة
West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
Palestinian 

Territory 

  الرحلةهدف

Entertainments  1,402.7 5,762.5 16,654.8 1,895.7 24,313.0  لراحةاإلستجمام وا 25,715.7

Visit Relatives & Friends 4,749.8 21,079.9 20,055.7 17,496.8 58,632.5  زيارة األقارب واألصدقاء 63,382.3

Work and Official Missions 791.5 22,409.7 13,298.7 11,685.3 47,393.6  عمل ومهمات رسمية 48,185.1

Total 6,944.0 49,252.1 50,009.2 31,077.8 130,339.1  المجموع 137,283.1
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Preface 
 

Tourism statistics has been considered traditionally as one of the important fields of official 
statistics, serving as an important input into the economic and market analysis of the tourism 
sector in Palestine. 
 
The Palestinian Territory is an attractive area for tourists due to the presence of many 
religious and historical sites valued by many nations.  The tourism sector is considered one of 
the leading sectors in the Palestinian economy as it makes a significant contribution to the 
GDP. For this reason, 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 began in 1995 with the implementation of the hotel survey in order to provide 
periodic data on accommodation statistics. 
 
PCBS is pleased to introduce this report on the Domestic and Outbound Tourism Survey 2009 
as an additional component of tourism statistics on inbound tourism. The main objective of 
this survey is to provide basic information about the demand side of tourism, to be used in the 
system of Tourism Satellite Accounts in the Palestinian Territory. 
 
This report provides statistical data on domestic and outbound tourism, including expenditure 
during trips to tourist resorts, trips conducted by households, destinations countries and the 
available facilities and services in the resorts visited by the resident households in the 
Palestinian Territory. 
 
PCBS hopes that this report will provide national governmental organizations, non-
governmental organizations, and research institutions in the Palestinian Territory with 
statistical data needed for planning and developing the tourism sector in Palestine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   July, 2010                                    Ola Awad 
 Acting President of PCBS 
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Executive Summary 
 

PCBS conducted specialized survey of domestic and outbound tourism 2009, with a sample of 
7,772 households in the Palestinian Territory.  The survey covered all of the Palestinian 
Territory, and the main results were as follows:   
 
• The results of the survey indicate that 38.1% of the households in the Palestinian Territory 

took domestic trips during the year 2009, of which 33.9% in the West Bank, and 47.9% in 
Gaza Strip.  

 
• In the West Bank 31.1% of the households that took trips visited Jericho and Al-Aghwar 

governorate, while 20.4% visited Tulkarm governorate, and 15.0% visited Nablus 
governorate. 

 
• In Gaza Strip 41.5% of the households that took trips visited Gaza governorate, while  

31.0%  visited Khan Yunis governorate.  
 
• The total expenditure of the households on domestic trips during the year 2009 was about 

US$ 10.5 million, with US$ 7.7 million in the West Bank and US$ 2.8 million in Gaza 
Strip.   

 
• The average expenditure on domestic trip by the households was US$ 42.6 with US$ 50.1 

in the West Bank and US$ 30.2 in Gaza Strip.  
 
• The results indicate that 95.2% of visited areas in the Palestinian Territory have a basic 

health facilities, while 80.0% have restaurants and parks. 
 
 

• The results of the survey indicate that 15.6% of the households in the Palestinian Territory 
took outbound trips during the year 2009, of which 21.9% in the West Bank, and 0.7% in 
Gaza Strip.  

 
• 52.0% of the households that took trips visited Jordan, while 21.4% visited the Kingdom 

of Saudia Arabia.   
 
• 53.0% of the outbound trips were conducted by the traveling person alone without other 

attendants., while 24.7% of outbound trips were conducted along with one attendant.   
 
• Survey results show that 17.9% of households that conducted trips were aimed at leisure 

and recreation, and 46.3% were to visit relatives and friends, and 35.8% were for work 
and official missions. 

 
• 67.2% of the trips taken by the households were self organized, and 32.8% were 

organized by travel agencies. 
 
• The total expenditures of the households on the outbound trips was about US$ 137 

million, of which US$ 26 million expend on entertainments tourism trips.   
 
• The average expenditures on the outbound tourism trip by the household was US$ 975.2 

during the year of 2009.  
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction 
PCBS conducted a Domestic and Outbound Tourism Survey, which aimed to produce a 
comprehensive data base on all domestic and outbound tourism activities in Palestine. The 
ultimate goal is to compile and maintain data on domestic and outbound tourism activities. 
Through this survey, PCBS hopes to be able eventually, to produce regular statistics on the 
basic indicators recommended and adopted by the World Tourism Organization (WTO) and 
the European Union (EU).  In the meantime, this initiative in the present format aims to fill 
the existing gaps on basic statistics of domestic and outbound tourism, and may help to 
provide the data necessary for policy making to promote this important sector in Palestine. 
 
This survey reflects data for the year 2009; it provides the main data about domestic and 
outbound tourism expenditure which is related to the tourists. 
 
1.2 Objectives of the Survey  
The aim of this survey is to provide data for important indicators on the activity of the 
domestic and outbound tourism and the pattern of movement of the households that resident 
in the Palestinian Territory and out of the Palestinian Territory, where the survey data will be 
an important reference for decision-makers in the development of tourism Sector 
 
The survey provided data on:  

• Percentage of the households that traveled for domestic or outbound tourism.  
• Methods of trip organization and destinations.   
• Expenditure during the trip.  
• Type and level of services provided in the visited areas.  

 
1.3 Report Structure  
This report consists of five chapters: 

• The first chapter presents the background of the Domestic and Outbound Tourism 
Survey 2009 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 the Domestic and Outbound 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 regarding travel within 
that area only, but outside their usual environment, for entertainments or recreation purposes. 
 
 

Outbound  Tourism: 
Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside their 
usual permanent places of residence for not more than one consecutive year for leisure, 
business and other purposes.  In this sense, the term outbound tourism is the reverse, with the 
residents of a certain country travelling across its border to other countries. 
 

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

Purpose of Visit: 
The purpose of the trip without which the trip would not have taken place.  For many trips, 
the secondary purpose 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 longer visits 
 
 

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 the destination. 
 
 

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

Tourism Guide:  
A person who guides the tourists to the tourism sites and regions, and has an ability to speak 
many languages. 
 

 
 

Work and Official Missions:  
The work carried out by any traveler, so it does not generate income, such as official business 
that may be assigned to the person from his or his government, with the exception of the work 
of a commercial nature or profit. (activities of business) 
 

North of the West Bank: 
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and Tubas governorates 
 
 

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

South of the West Bank: 
Bethlehem and Hebron governorates 
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Gaza Strip: 
North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

This section presents the main findings of the Domestic and Outbound Tourism Survey for 
the resident households during the year 2009, which demonstrate the nature of trips and 
activities of those households inside and outside of the Palestinian Territory. 
 
The aim of the survey is to identify some indicators related to the behavior of households in 
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 the Domestic Trips 
The results of the survey indicate that 38.1% of the households (one member at least) 
conducted domestic trips during the year 2009, while 61.9% did not.  The traveling 
households are distributed by region as follows: 35.9% from the North of West Bank, and 
26.6% from the Middle of West Bank, and 38.8% in the South of West Bank while in Gaza 
Strip 47.9% traveled for tourism. 
 
Figure (1): Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips 

by Region, 2009 
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3.2 Frequency of the Domestic Trips 
Survey results show that 16.7% of households that have implemented one domestic trip in the 
Palestinian Territory during the year 2009, compared to 9.8% of which are carried out twice, 
while the rate of 11.6% of households carried out three times or more. 
 
3.3 Destinations of the Domestic Trips in the West Bank 
The results indicate that the main destination governorate was Jericho and Al-Aghwar in the 
West Bank with 31.1% of the visitors, while 20.4% of the households traveled to Tulkarm 
governorate, and 15.0% of the households traveled to Nablus governorate. 
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Figure (2): Percentage Distribution of the Domestic Trips in the West Bank by Main 
Destination, 2009 
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3.4 Destinations of the Domestic Trips in Gaza Strip 
For Gaza Strip, 40.6% of all traveled households visited Gaza governorate in 2009. The 
percentage of households that traveled to Khan Yunis governorate was 31.0% and to Rafah 
governorate was 18.1%. 
 

Figure (3): Percentage Distribution of the Domestic Trips in Gaza Strip by Main 
Destination, 2009 
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3.5 Organizing the Domestic Trip 
The results indicate that 99.9% of the domestic trips taken by households in the Palestinian 
Territory were self organized, and 0.1% depended on travel agencies to organize their trips. 
 
3.6 Total Expenditures on the Domestic Trips 
The expenditure of domestic tourism by the household was US$ 10.5 million of which the 
expenditure of the households in the West Bank was US$ 7.7 million compared to US$ 2.8 
million for households of Gaza Strip. 
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3.7 Conducting the Outbound  Trips 
The results of the survey indicate that 15.6% of the households (one member at least) traveled 
for outbound trips in the Palestinian Territory during the year 2009, while 84.4% did not.  
They are distributed by 21.9% in the West Bank and 0.7% in Gaza. 
 
The traveling households are distributed by region as follows: 16.5% from the North of West 
Bank, and 25.9% from the Middle of West Bank, and 25.1% in the South of West Bank while 
in Gaza Strip 0.7% only traveled for outbound  tourism. 
 

Figure (4): Percentage Distribution of the Households that Traveled for Outbound 
Trips by Region, 2009 
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3.8 Frequency of the Outbound Trips.  
Survey results show that 12.6% of households in the Palestinian Territory carried out a single 
outbound trip during the year 2009, compared to 2.0% carried two trips, while the proportion 
of households that have been implemented three times or more amounted to 1.0%. 
 
3.9 Destinations of the Outbound Trips 
The results indicate that 52.0% of the households that took trips visited Jordan, while 21.4% 
visited Kingdom of Saudi Arabia, and 3.3% visited Egypt. 

 
Figure (5): Percentage Distribution of the Outbound Trips by Main Destination, 2009 
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3.10 Organizing the Outbound  Trip   
The results indicate that 67.2% of the outbound trips taken by the households in the 
Palestinian Territory were self organized, and 32.8% depended on travel agencies to organize 
their trips. 
 
3.11 Total Expenditures on the Outbound Trips 
The Total expenditure for outbound tourism by the household was US$ 137.3 million.   
 
The expenditure of the household’s according to the mode during the last trip was as follows:  
US$ 40.0 million was consumed on shopping, US$ 28.7 million was consumed on 
Transportations and Telecommunications.   
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

4.1 Survey’s Questionnaire 
The Domestic and Outbound 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 households living within the Palestinian Territory.  
   
Sampling Frame  
Sampling frame is a master sample from the Population, Housing and Establishment Census 
2007.  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 and Outbound Tourism Survey lasted 13 weeks of the first quarter 2009 of LFS. 
 
Sample Strata:  
The population was divided by: 

1. Governorate (16 governorates) 
2. Type of Locality (urban, rural, refugee camp) 

 
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 basic skills before the start of data collection. The interviewers 
were trained on the Domestic and Outbound Tourism Survey by implementing the training 
course in Ramallah for the West Bank trainees, and in Gaza for Gaza Strip trainees. 
Instructions for filling the questionnaire were made available for the interviewers.  The 
training provided 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 03/01/2010 and lasted until 15/04/2010. 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 field work, 7,772 households were visited in the Palestinian Territory; the end results 
of the interviews were as follows: 
 

6,941 Complete questionnaire 
831 Incomplete questionnaire 

 
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 entry template 

designed 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  
Since the sampling weight is inversely related to the sample percentage, and since this ratio is 
different from the sample percentage in the society in the reference period, the weight was 
adjusted to show the number of population in 2009.  The weight was adjusted to make the 
distribution of people in the sample by region, kind, and age structure become identical to the 
distribution in the 2007 census. Finally, weights were adjusted to compensate for incomplete 
cases that occurred during data collection. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

5.1 Accuracy of the Data 
 
5.1.1. Statistical Errors 
Data of the Domestic and Outbound Tourism Survey was affected by statistical errors due to 
the use of the sample, therefore, certain differences emerge from the real values obtained 
through surveys. The variation had been calculated from the most important indicators and 
their use in the report. The dissemination levels of the data were particularized at the regional 
level in the West Bank (North, Middle, South) and the Gaza Strip, due to the sample design 
and the variance calculations for the different indicators.  
 
5.1.2. 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.  Continuous contacts with the fieldwork team were maintained through 
regular visits to the field and regular meetings during the different field visits.  Problems 
faced by fieldworkers were discussed to clarify issues and provide relevant instructions. 
 
5.2 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 a type of estimation (b) diversity of sources (e.g., the interviewers, 
respondents, 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.  
• Misunderstanding of the questions by the respondents.  
• Answering the questions related to consumption by estimations.  
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