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 اإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً احصائياً حول السياحة المحلية في األراضي الفلسطينية
 2008للعام 

 2008 خالل عام محلية  نفذت رحالت سياحيةالفلسطينيةمن األسر  30%
 

ألراضي السياحة المحلية في ا    أعلن من خالله نتائج مسح       إحصائياً، تقريراًأصـدر الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

محلية       أو أفراد منها، والتي نفذت رحالت سياحية       ،األسر الفلسطينية ، حـيث بلغت نسبة      2008الفلـسطينية خـالل العـام       

 . من األسر في قطاع غزة% 34مقابل % 28 حيث بلغت في الضفة الغربية ،2008 خالل عام 30%
 

ة في األراضي الفلسطينية كانت بهدف اإلستجمام والراحة        من الرحالت السياحية المحلية المنفذ    % 99.6بيـنت النـتائج أن      

 194,543والتـرفيه، وأشـارت نتائج المسح إلى أن عدد األسر التي نفذت رحالت سياحية محلية في األراضي الفلسطينية                   

 .  في قطاع غزة74,323 في الضفة الغربية و120,220أسرة توزعت بواقع 
 

نفذت رحالت سياحية محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة أريحا واألغوار،            من األسر التي    % 26بينت النتائج أن    

وأظهرت %.  13مـنها كانـت تقصد محافظة قلقيلية، في حين بلغت نسبة األسر التي  قصدت محافظة نابلس                  % 22وأن  

منها كانت  % 25، وأن   مـن الرحالت السياحية المحلية المنفذة في قطاع غزة كانت تقصد محافظة غزة            % 39النـتائج ان    

 .تقصد محافظة خانيونس
 

، 2008 دوالراً أمريكياً خالل العام      41.4 على الرحلة المحلية الواحدة      ةأشارت نتائج المسح أن متوسط إنفاق األسرة الفلسطيني       

ه اإلنفاق لألسر    دوالراً لألسر في قطاع غزة، أما بالنسبة ألوج        32.5 دوالراً لألسـر في الضفة الغربية، مقابل         47.2بواقـع   

 17.0الفلسطينية في المكان المزار، فقد كان لنفقات الطعام والشراب النصيب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الرحلة بواقع                   

 دوالرات 5.0 دوالراً، في حين بلغت قيمة اإلنفاق على النفقات الترفيهية 15.3دوالراً ، يلـيها نفقات النقل واالتصاالت بواقع   

 .  دوالرا4.1ًوالتسوق 
 

من األسر الفلسطينية التي نفذت رحالت سياحية محلية قامت بتنظيم رحالتها مباشرة            % 99.9وبينت نتائج المسح أن ما نسبته       

 . فقط من األسر نظمت رحالتها عن طريق مكتب سياحة وسفر% 0.1بشكل شخصي، و ما نسبته 
 

من األماكن السياحية المزارة في األراضي      % 92قد بينت نتائج المسح ان      أمـا بالنسبة للمرافق المتوفرة في األماكن المزارة ف        

من هذه األماكن   % 65منها يتوفر فيها مرافق صحية، وبينت النتائج أن         % 86الفلسطينية يتوفر فيها مطاعم ومتنزهات، وان       

من هذه % 48تائج إلى أن منها يتوفر فيها محالت تجارية، في حين أشارت الن% 63يتوفـر فـيها خـدمات المقاهـي، وان        

فقط من هذه األماكن    % 5يتوفر فيها خدمات اإلرشاد السياحي، وأشارت النتائج أن         % 12األماكن يتوفر فيها برك للسباحة، و     

 .يتوفر فيها فنادق للمبيت
 
 "تم إعداد هذا التقرير بمساعدة مالية من اإلتحاد األوروبي " 
 
 
 

 


