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

  

الجهاز المركزي لإلحصاء  ، بقيادة فريق فني من2012مسح السياحة المحلية والخارجية لقد تم تخطيط وتنفيذ 

 2012 لعام) CFG( مجموعة التمويل الرئيسية للجهازو دولة فلسطينوبدعم مالي مشترك بين كل من  ،الفلسطيني

  ).SDC( والتعاونالوكالة السويسرية للتنمية و فلسطيندولة  ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى

  

     يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسـية للجهـاز  

)CFG (على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح.  
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  المقدمة
  

نظراً  المعنية الجهات الرسمية قبل، والتي استقطبت اهتماماً من ةأحد القطاعات الهام فلسطينفي  السياحيالقطاع  يشكل

منطلق  ومن.  وتشغيل األيدي العاملة الفلسطينية األجنبيةلما يشكله هذا القطاع من أهمية في توفير العمالت الصعبة 

مسح إحصائي  بتنفيذلإلحصاء الفلسطيني  المركزيأهمية توفير بيانات إحصائية حول هذا القطاع فقد قام الجهاز 

، والتي تشكل بيانات مكونات الطلب السياحياشكاالً رئيسية من  اباعتباره، ة المحلية والخارجيةالسياح حولمتخصص 

    . رئيسية في جداول الحسابات السياحية التابعة
  

أنماط واهم  فلسطين داخل محلية نفذت رحالتالتي  فلسطينفي المقيمة األسر  حولتوفير بيانات الى المسح يهدف هذا 

 ،المحلية وأوجه اإلنفاق خاللها الرحلةتكاليف ، اضافة الى ومدة اإلقامة وطريقة تنظيم الرحلة المحلية الرحالت السياحية

بيانات  المسحيوفرناحية أخرى  ن، مفي األماكن السياحية المزارة ودرجة الرضى عنها ختلفةالخدمات المدى توفر مو

، اضافة خارجية سياحية لتنفيذ رحالت األهداف الرئيسية، وخارجية نفذت رحالتالتي و فلسطينفي المقيمة  األسرحول 

  .الخارجية لألسر الفلسطينية السياحية تالرحالعلى وأنماط اإلنفاق الى حجم 
 

، حيث ثالثة فصول، ويتألف التقرير من 2012 السياحة المحلية والخارجية،يعرض هذا التقرير النتائج األساسية لمسح 

  .المسح تنفيذ تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج، وتوفر لمستخدم البيانات توثيقاً شامالً حول إجراءات

  

المنهجية التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ المسح  الفصل الثانيويعرض .  يعرض الفصل األول النتائج األساسية للمسح

لعمليات لبما في ذلك استمارة المسح ومجتمع الدراسة وإطار المعاينة وتصميم العينة، كما يشمل هذا الفصل توثيقا 

صائية التي تم تقييما لجودة البيانات اإلح كذلكويعرض  ،الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات ومعالجتها

عتمادها في تطوير إبينما يعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم   .الحصول عليها في هذا المسح

  .أدوات البحث

  

لألسر المقيمة في حول الحركة السياحية المحلية والخارجية سهم هذا التقرير في توفير البيانات الالزمة ييأمل الجهاز أن 

  .متخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملةيساعد وأن ،  فلسطين
  

  لتوفيق،،،اواهللا ولي 

  

  

  

  

  عال عوض                                                        

  رئيس الجهاز                                                          

  

  2013، بآ 
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  الفصل األول

  

  النتائج األساسية
  

، حيث فلسطينفي  2012 المحلية والخارجية خالل العاملمسح السياحة  المؤشرات اإلحصائية أهمهذا الفصل يعرض 

أو أفراداً منها، تتضمن نسبة األسر  فلسطيناألسر المقيمة في  نفذتهاللرحالت التي  أساسية مميزاتتعرض هذه النتائج 

اإلنفاق نمط وحجم و الخارجية، الرئيسية من تنفيذ الرحالت األهدافو التي نفذت رحالت محلية ورحالت خارجية،

  . طرق تنظيم تلك الرحالتاضافة الى ، ومعدل مدة اإلقامة في المكان المزار، المحلية والخارجية خالل الرحالت

  

  تنفيذ الرحالت المحلية  1.1

قـد   محلية رحالت نفذتالتي  )فرد واحد من األسرة أو أكثر( فلسطينالمقيمة في األسر نسبة  أن المسح نتائج اظهرت

مـن األسـر   % 65.2لـم تقـم    في قطاع غزة، في حين% 62.3في الضفة الغربية و% 20.1بواقع  ،%34.8بلغت 

   .2012عام  خالل فلسطينداخل  برحالت

  
  2012حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة،  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 

  
  

  :الرحالت المحلية تكرار

، قد نفذت رحلة محلية واحدة نفذت رحالت محليةالتي و فلسطينمن األسر المقيمة في % 36.2نتائج المسح أن  اظهرت

من األسر نفذت ثالث رحـالت  % 43.3 همنها نفذت رحلتين، في حين أن ما نسبت% 20.5، مقابل 2012خالل العام 

  . فأكثر
  

   :الرحالت المحلية في الضفة الغربيةوجهات 

من األسر التي نفذت رحالت محلية في الضفة الغربية كانـت تقصـد محافظـة    % 23.8أشارت نتائج المسح إلى أن 

  %. 18.5بنسبة بلغت  اريحا واالغوار ، ثم محافظة%20.9بنسبة  نابلس طولكرم، يليها محافظة
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  2012التوزيع النسبي للرحالت المحلية في الضفة الغربية حسب وجهة الرحلة الرئيسية، 

  

  

   :وجهات الرحالت المحلية في قطاع غزة

كانت تقصـد محافظـة    ،التي نفذت رحالت محليةقطاع غزة ومن األسر المقيمة في % 31.0أظهرت نتائج المسح أن 

من هذه األسر كانـت تقصـد   % 17.5، كما تشير النتائج إلى أن ما نسبته %30.7 يليها محافظة غزة بنسبة خانيونس

    .لكل منهما% 10.2محافظتي دير البلح ورفح بنسبة المقيمة في قطاع غزة قصدت االسر في حين ، شمال غزة
    

  2012في قطاع غزة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، التوزيع النسبي للرحالت المحلية المنفذة 

  
  

  

  :طريقة تنظيم الرحالت المحلية

التي نفذت رحالت محلية قامت بتنظيم رحالتهـا   فلسطينمن األسر المقيمة في % 99.7بينت نتائج المسح أن ما نسبته 

  . فقط من األسر نظمت رحالتها عن طريق مكتب سياحة وسفر% 0.3مباشرة بشكل شخصي، مقابل 
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  :المرافق والخدمات المتوفرة في األماكن المزارة

توفر المرافق والخدمات في األماكن السياحية المزارة  رأيها في حول التي نفذت رحالت محليةلألسربينت نتائج المسح 

منها يتوفر فيها % 88.2منهم أفادوا بأن األماكن المزارة يتوفر فيها مطاعم ومتنزهات، وان % 88.6ان  فلسطينفي 

منها يتوفر فيها % 68.3من هذه األماكن يتوفر فيها خدمات المقاهي، وان % 70.4بينت النتائج أن كما مرافق صحية، 

من % 19.4وأن توفر فيها برك للسباحة، من هذه األماكن ي% 28.3محالت تجارية، في حين أشارت النتائج إلى أن 

اإلرشاد  من هذه األماكن يتوفر فيها% 9.5، كما أشارت النتائج إلى أن فنادق للمبيت يتوفر فيها خدماتهذه األماكن 

من االسر تعتبر الخدمات المقدمة من المطاعم % 27.2وعن مستوى رضى األسر عن تلك المرافق، فإن   .السياحي

  .فقط للمرافق الصحية% 5.2لخدمة المقاهي، و% 12.4جداً  مقابل  والمتنزهات جيدة
  

  

  

  2012 الخدمة،حسب نوع  فلسطينلخدمات في األماكن المزارة في توفر ا رأيها في حول التي نفذت رحالت محلية نسبة األسر

  
  

  

  :الرحلة المحلية علىمتوسط اإلنفاق 

خالل الرحلة المحلية الواحدة بلغ  الفلسطينية التي نفذت رحالت محليةأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة 

 42.4دوالراً، مقابل  66.3المنطقة، فقد كان في الضفة الغربية  ويختلف هذا المتوسط حسبدوالراً أمريكياً،  47.4

بر من حصة إنفاق األسرة بالنسبة ألوجه اإلنفاق، فقد كان لنفقات الطعام والشراب النصيب األك.  دوالراً في قطاع غزة

النفقات الترفيهية  في حين بلغتدوالراً،  12.9دوالراً، يليها نفقات النقل واالتصاالت بواقع  16.0الرحلة بواقع  على

  .دوالرات على التسوق 7.3 مقابل ،اتدوالر 10.0
  

  )القيمة بالدوالر األمريكي( 2012متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق، 
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  تنفيذ الرحالت الخارجية   2.1

قـد بلغـت    خارجيـة  نفذت رحالتالتي  )فرد واحد من األسرة أو أكثر(فلسطين في األسر نسبة  أن المسح نتائج بينت

في الضفة الغربية % 86.7، بواقع 2012عام  خالل فلسطينخارج  تنفذ رحالتمن األسر لم % 89.1مقابل  ،10.9%

  . فلسطينخارج  تنفذ رحالتلم  قطاع غزةفي % 93.6و

  
   2012حسب تنفيذ الرحالت الخارجية والمنطقة،  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 

 
  

  :الرحالت الخارجية تكرار

نفذت رحلة خارجية واحدة خالل التي نفذت رحالت خارجية،  فلسطينمن األسر في % 85.2نتائج المسح أن  اظهرت

% 4.5نسبة األسر التي نفذت ثالث رحـالت فـأكثر    بلغتنفذت رحلتين اثنتين، في حين % 10.3 مقابل ،2012العام 

  .   2012العام  خالل
  

  :وجهات الرحالت الخارجية 

% 29.5من األسر التي نفذت رحالت سياحية خارجية كانت تقصـد األردن، وأن  % 39.6أشارت نتائج المسح إلى أن 

، في حـين  %9.8فكان نصيبها ما نسبته  اسرائيلأما  منها قصدت مصر،% 11.5، في حين أن السعودية منها قصدت

  . تركيا قصدتاألسر من % 1.7ما نسبته 
   

  2012التوزيع النسبي للرحالت الخارجية المنفذة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، 
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  :هدف الرحالت الخارجية

التي نفذت رحالت خارجية كانت بهدف اإلسـتجمام والراحـة    فلسطينمن األسر في % 19.5ن أأشارت نتائج المسح 

منها كانت بهدف العمل والمهمـات  % 5.5ن أواألصدقاء، ومنها بهدف زيارة األقارب % 46.2والترفيه، في حين كان 

  . كانت الهداف دينية %28.8و الرسمية
  

  :طريقة تنظيم الرحالت الخارجية

التي نفذت رحالت سياحية خارجية قامت بتنظيم رحالتها  فلسطينمن األسر في % 69.9بينت نتائج المسح أن ما نسبته 

  . من األسر قامت بتنظيم رحالتها عن طريق مكاتب سياحة وسفر% 30.1مباشرة بشكل شخصي، مقابل 
  

  :الرحلة الخارجية علىمتوسط اإلنفاق 

 1,456.4 الرحلة الخارجية الواحدة بلغ على فلسطينأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة المقيمة في 

التسوق النصيب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الرحلة دوالراً أمريكياً، أما بالنسبة ألوجه اإلنفاق، فقد كان لنفقات 

بواقع  النقل واالتصاالتثم دوالراً  351.1 بواقعمكاتب السياحة والسفر  دوالراً أمريكياً، يليها نفقات 442.3 بواقع

بلغت في حين ، دوالراً 122.0نفقات المبيت  دوالراً، و 190.1 على الطعام والشرابالنفقات  بلغتو دوالرات 307.1

  .دوالرا 43.8النفقات الترفيهية 
  

  )القيمة بالدوالر األمريكي( 2012حسب نوع اإلنفاق،  الخارجية متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة
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  الثاني الفصل
  

 والجودة المنهجية
  

بما في ذلك تصميم أدوات  سياحة المحلية والخارجيةيعرض هذا الفصل المنهجية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح ال

، كما يعرض جودة البيانات بدءاً البيانات الخاصة بموضوع الدراسة البحث األساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل

  .بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة منها
  

  استمارة المسح  1.2

مع المعلومات، لذلك ال بـد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني، تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لج

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

حسب الطلب السياحي ، بحيث تغطي االستمارة قدر اإلمكان أهم مؤشرات السياحةاألخرى في موضوع إحصاءات 

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

   اإلطار والعينة 2.2
  

  مجتمع الهدف  1.2.2

ويقيمون بصورة اعتيادية في  )الضفة الغربية وقطاع غزة( فلسطيناألسر الفلسطينية في  يتألف مجتمع الهدف من جميع

  . 2013لعام  فلسطين
  

  إطار المعاينة   2.2.2

العينة  وتتألف  2007تعداد السكان والمساكن والمنشآت  إطار  منإطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها  يتكون

 العد، وهي عبارة عن مناطق )أسرة 124 ألسرمتوسط عدد ا(مناطق جغرافية متقاربة الحجم  منالشاملة هذه 

المرحلة األولى من عملية اختيار  في )PSUs(المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية

  .العينة
 

  حجم العينة  3.2.2

  .أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 673,7حجم العينة  بلغ
 

  تصميم العينة  4.2.2

عينة مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بصورة دورية منذ نفس عينة هذا المسح هي 

 في الربعمسح القوى العاملة  مع وهي مرفق السنة ارباع من) اسبوع 13( ربع حيث يتم تنفيذ المسح كل 1995أيلول 

  . 2013لعام من ااألول 
  

طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتين، المرحلة األولى تم فيها وبالنسبة إلى تصميم العينة فهي عينة 

والمرحلة  للدورة كاملةمنطقة عد  496اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة من مناطق العد للعينة الشاملة يبلغ عددها 
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، وقد تم اختيار في المرحلة األولى منتظمة من األسر ضمن كل منطقة عد مختارةاختيار عينة عشوائية الثانية تم فيها 

  .أسرة في منطقة العد الواحدة 16ما معدله 

  

  طبقات العينة  5.2.2

  :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم

  .)محافظة  16(  المحافظة .1

  ).ات الالجئينمخيم ،حضر، ريف( التجمع نوع .2

  

  حساب األوزان  3.2

وعينة مسح  في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة ،) وحدة المعاينة(يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد  ,السياحة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من  ,)عشوائية منتظمة عينة(باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 

ثم  ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي ,كل منطقة عد

نوع  ،محافظة( وتكون فئة التعديل هي الطبقة 2013نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف 

  .وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي) تجمعال

  

  العمليات الميدانية 4.2

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

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

وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التدريب وتوفير المسـتلزمات الماديـة   

  .الالزمة ألداء العمل بأفضل صورة

  

  لتدريب والتعيينا 1.4.2

ضمن التدريب الشامل لمسح القوى العاملـة   لقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام

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

بما في ذلك طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات وأدبيات إجراء المقابالت، باإلضافة إلـى تـدريب خـاص تركـز علـى      

 بالسياحة المحلية واإلنفـاق السـياحي  بما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة  السياحة المحليةسح خصوصيات م

ـ وقد تم إجراء عمليات التدريب في رام اهللا للباحثين الميـدانيين ال .  والمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسح ذين ل

، وقـد  ذين عملوا في قطاع غزةلزة للباحثين الميدانيين الفي غ الثانيةالضفة الغربية، و شمال ووسط وجنوب عملوا في

  .)Video Conference(كان تدريب الباحثين في قطاع غزة بواسطة الفيديو المرئي 

  

   :اآلتيةوقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية 

  .وأهدافهالسياحة المحلية والخارجية مسح بالتعريف  •

  .االستمارة  فيتعريف المصطلحات المستخدمة  •
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  .آلية استيفاء االستمارة •

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

  .لجمع البيانات

  

  مع البياناتج 2.4.2

بدأ وقد   .لى اإلجابةعغين القادرين تمت عملية استيفاء االستمارات عن طريق المقابلة الشخصية ألحد أفراد األسرة البال

 28/03/2013 غزة وانتهـى بتـاريخ  قطاع في محافظات الضفة الغربية و 30/12/2012العمل الميداني للمشروع في 

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

) 4(، منهم منسق العمـل الميـداني و  )24(ولوازم العمل الميداني، وبلغ عدد طاقم العاملين في المشروع بجميع أدوات 

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

بشكل  ةاستمار 663,6تم استيفاء أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث  7,673 لقد تم خالل العمل الميداني زيارة

  .اتاستمار 1,010كامل، في حين لم يتم استيفاء 

  

  معالجة البيانات 3.4.2

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على االسـتمارات بهـدف إعـدادها    

  :اآلتيةلمرحلة التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات 

  

  التدقيق قبل إدخال البيانات .1

هذه المرحلة تم تدقيق جميع االستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد من منطقية البيانـات وإعـادة   في 

  .غير المكتمل منها ثانية للميدان

  

  إدخال البيانات. 2

.  البرنـامج  احيث تمت برمجة االستمارة من خالل هـذ  Access برنامجتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام   

  :اآلتيةوقد تميز البرنامج الذي تم إعداده في الجهاز بـالخواص والسمات 

  .إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب •

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

  .األسئلةالقدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على  •

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

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

إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خالل منظومـات إحصـائية  تحليليـة     •

 . SPSS أخرى مثل
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  جودة البيانـات 5.2

يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة 

, االتساق ,القابلية للمقارنة ,امكانية الوصول, الوقتية الدقة،، الصلة بالواقع :للجودة اإلحصائية سبعة ابعادوهناك  .منها

  .االكتمال

  

  دقة البيانات  1.5.2
  

  أخطاء المعاينة .1

نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولـذلك   يتأثر بأخطاء المعاينةإن بيانات هذا المسح 

هـم  ألالتباين  احتسابتم  وقد من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

في مستويات النشر للتقـديرات   إشكاليةيوجد  الوالتقرير،  معومرفق  ن موجودايالتبحسابات  جدول أن كما ،المؤشرات

للمتغيرات المتعلقـة  ، و)وقطاع غزة الضفة الغربية( ةوعلى مستوى المنطق ،فلسطينعلى مستوى  في التقرير المذكورة

أن هناك تباين عالي حيث تم اإلشارة في الجداول إلـى أن التبـاين عـالي لهـذه     ت اإلنفاق خالل الرحلة تبين بمعدال

  .المؤشرات
  

  ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 

  المؤشر
قيمة 

  التقدير

الخطأ 

  المعياري

الخطأ 

 %النسبي

  %95فئة الثقة 

  الحد األعلى  الحد األدنى

 الل خ فلسطيننسبة االسر التي نفذت رحالت محلية في 

   2012عام 

34.8  0.8%  2.4  %33.1  %36.4  

الطعام  االسرة بالدوالر االمريكي على متوسط انفاق

للذين نفذوا رحالت خارجية خالل  فلسطينوالشراب في 

190.1  13.6%  7.2  163.3%  216.9%  

متوسط انفاق االسرة بالدوالر االمريكي على الطعام 

نفذوا رحالت  محلية والشراب  في الضفة الغربية للذين 

177.0  15.3%  8.6  146.9%  207.1%  

نسبة االسر التي كان الهدف من قيامها برحلة خارجية 

 في قطاع غزة هو زيارة االقارب و االصدقاء  2012خالل 

40.9  4.7%  11.6  32.0%  50.4%  
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  أخطاء غير المعاينة .2

فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن  أخطاء غير المعاينة أما 

. وأخطـاء إدخـال البيانـات   ) الباحث(، وأخطاء المقابلة )المبحوث(إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 

، وتدريبهم على كيفيـة  اًتدريبا مكثف ينب الباحثكبيرة من خالل تدري بذلت جهود فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرهاو

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

على مفتـاح   باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي، خالل الدورة التدريبيةالعملية والنظرية 

خاص بأسئلة االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض واإلدالء بالبيانـات  

برنامج اإلدخال قبل البـدء   فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال، الصحيحة وغير المنحازة

  .بعملية إدخال البيانات
  

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

ومن أجل خفض نسبة األخطاء التـي يمكـن أن   .  حد كبير معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني

امج إدخال بحيث ال يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكـن أن  تحصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب، فقد تم تصميم برن

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

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

  

باستخدام الجداول التكراريـة   د االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوبوبع

وهـذا بـدوره   .  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البياناتاً، وقد تبين أنها كانت متناسقة تماموالتقاطعية

نه يمكن االعتماد على هذه البيانات واستخراج مؤشرات إحصـائية موثوقـة   جيدا للقائمين على المسح بأ اًأعطى انطباع

  .فلسطينفي  المحليةوذات داللة عالية عـن السياحة 
  

  خالل )عدم وجود األسرة في الوحدة السكنية( حيث شكلت حالةصاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة  وقد

بلغت نسبة  وقد.  النسبة االعلى من حاالت عدم االستجابة) الوحدة السكنية خالية من االسرة(و ،ةالميداني ةزيارات الباحث

 تنفذ في الجهازالتي  بالمسوح االسريةإذا ما قورنت  منخفضة نسبياوتعتبر هذه النسبة % 8.6عدم االستجابة اإلجمالية 

ا بالمقارنة مع المسوح االسرية التي ينفذها وهي نسبة منخفضة كثير % 2.4كذلك بلغت نسبة حاالت الرفض حوالي 

  . الجهاز وذلك يعود الى كون استمارة المسح قصيرة وواضحة

  

  معدالت اإلجابة 2.5.2

أسرة ) 4,334( أسرة، منها) 663,6(وبلغ عدد األسر التي تم استيفاء بياناتها  ،لفلسطينأسرة ممثلة ) 7,673(تم اختيار 

طبقات التصميم لتعديل تأثير  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى, اسرة في قطاع غزة) 2,329(و في الضفة الغربية،

  %.95وفي قطاع غزة  ،%90نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة التجاوب في الضفة الغربية 
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  وزيادة الشمول حاالت عدم االستجابة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : معادالت التجاوب و عدم التجاوب
  x100%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 

  عدد حاالت العينة األصلية                                  

  %5= وتساوي 

  x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

  العينة الصافية                              

 %8.6= وتساوي 

  )حاالت زيادة الشمول (  –العينة األصلية = العينة الصافية 

  .نسبة عدم االستجابة  -% 100= نسبة االستجابة 

  %91.4= وتساوي 

  

  :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

  

 

 حيث أن

  wi   .iالوزن االولي قبل التعديل لالسرة   :  

    g :فئة التعديل حسب المحافظة و نوع التجمع.  

    fg : معامل تعديل الوزن حسب الفئةg. 

∑ ng
wi        : مجموع األوزان في الفئةg   

∑ cgo
wi

.
  مجموع اوزان حاالت زيادة شمول:       

  عدد الحاالت حاالت عدم االستجابة

  6,663  المكتملةاالسر 
  102  االسرة مسافرة

  386  حاالت زيادة الشمول

  49  وحدة غير موجودة

  337  وحدة غير ماهولة

  251  ال احد في البيت

  184  رفض التعاون

  19  لم يتوفر معلومات

  68  اخرى

 7,673 )حجم العينة الكلي(المجموع
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∑ rg
wi         :مجموع اوزان حاالت االستجابة  

  :باستخدام المعادلة التالية)  'iw( لكل فئة وفي النهاية نحصل على الوزن النهائي لالسرة   fgيتم ايجاد 

                

fgiwiiw *' =  
  المقارنات  3.5.2

الجغرافي والزمنـي،  مستوى اللقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح والمسوح السابقة، وقد تمت المقارنات على 

  :، وذلك كما هو موضح في الجدول اآلتيالنتائج في وتجانس منطقية المقارنة أظهرت حيث

  السنة المؤشر
  المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 46.2 27.7 34.0 2005 %محلية تنفيذ رحالت 

2006 42.7 35.5 57.6 

2008 29.8 27.8 33.9 

2009 38.1 33.9 47.9 

2010 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 

 6.6 15.5 12.5 2004 %تنفيذ رحالت خارجية 

2009 15.6 21.9 0.7 

2010 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

  

  إجراءات ضبط الجودة  4.5.2

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

على صورة الوضـع   اإلطالعومن أجل .  برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،برنامج اإلدخال

 المسـتمرة الميدانيـة  مـن خـالل الزيـارات    طاقم العمل الميداني كان هناك اتصال دائم مع  ،والحد من أية إشكاليات

تم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية ، وعلى سير العمل الميداني للمشروع علالضطال

ووضع الحلول المناسبة أثناء العمل الميداني  ينها الباحثهإلى المشاكل التي واجبشكل مستمر كذلك تم التطرق المختلفة، 

لها من خالل إصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد 

    .من التوضيح
  

  :المالحظات الفنية على البيانات 5.5.2  

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

عدم وجود أحد في : في بعض االستمارات بسبب حاالت عدم االستجابة مثل عدم القدرة على استيفاء البيانات  •

  .البيت، وهناك اسر لم يستطع الباحث مقابلتها النها رفضت

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

  .أخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميداني •

 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلكسوء  •

 .بقيم اإلنفاق خالل الرحلة المحليةإلى إجراء بعض التقديرات المتعلقة  في بعض الحاالت لجوء المبحوث •
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  لثالثاالفصل 
  

  المفاهيم والمصطلحات

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

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

  :المحلية السياحة

أماكن بيئتهم المعتادة الى أخرى داخل البالد وممارسة أنشطة مختلفة بحيث ال يكون في  المقيمينحركة تنقل األفراد 

  . دخال في المكان الذي تتم زيارته يدر  الغرض األساسي من الرحلة ممارسة نشاط

  

  :الخارجية السياحة

ولمدة ال تتجاوز عن اثنى عشر شهرا متتاليا،  في أماكن بيئتهم المعتادة الى خارج البالد المقيمينحركة تنقل األفراد 

بحيث ال يكون الغرض األساسي من الرحلة ممارسة نشاط  يدردخال في المكان الذي تتم  مختلفة، بحيث للمارسة انشطة

  . زيارته

  

  :سياحية رحلة

 الغرض األساسي من السفر، بحيث ال يكون هاإلى مكان خارج البيئة المعتادة ل أفراداً منهاأي سفر تقوم به األسرة أو 

  .ممارسة نشاط يدر دخال في المكان الذي تتم زيارته ولمدة ال تزيد عن اثنى عشر شهرا متتاليا
  

  :الرحلةالهدف من 

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

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

  )مؤشر( :مدة اإلقامة

  .الرئيسي مكان الرحلةفي  لزوار المبيتوهو عدد ساعات اإلقامة لزوار اليوم الواحد، وعدد ليالي المبيت 
  

  :السياحياإلنفاق 

كانت عملية  سواءالسياحية من مواصالت، طعام، شراء الهدايا وما شابه،  الرحلةيشمل كل ما ينفق من أجل مستلزمات 

  .اإلنفاق خالل الرحلة أو وقت التحضير لها

  

  : والسفر السياحة ةوكال

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

  .وسائل النقل، مروراً بمنشآت اإلقامة والحجوزات األخرى وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تهم السائح
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  :السياحي الدليل

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

  .الزوار مقابل أجر إلىالموجودة فيها ويستطيع تقديم خدمة اإلرشاد السياحي والترجمة 

  

  : 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. (أو حكومته ويستثنى منها األعمال ذات الطابع التجاري أو الربحيمؤسسته 
  

  :المنطقة

حسب التقسيمات اإلدارية هي تقسيم األراضي الفلسطينية إلى منطقتين جغرافيتين هما الضفة الغربية وقطاع غزة وتضم 

  .محافظات 5محافظة أما قطاع غزة فيضم  11الضفة الغربية 
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Region

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip
34.820.162.3Conductedنفذت رحالت

65.279.937.7Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West Bank Gaza Strip

136.254.425.21

220.524.318.22

+343.321.356.6   3+          

                     Total 100100100المجموع

جدول 2: التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي نفذت رحالت محلية حسب عدد الرحالت المحلية والمنطقة، 2012

 Number of Domesticعدد الرحالت المحلية
Trips

Table 2: Percentage Distribution of Traveled Households in Palestine on Domestic 
Trips by Number of Trips and Region, 2012

تنفيذ الرحالت المحلية

المنطقة
Conducting Domestic 

Trips

Table 1: Percentage Distribution of Households in Palestine by Domestic Trips 
Conducted and Region, 2012

جدول 1: التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة، 2012
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip
100One Day*98.798.7*يوم واحد

0.0More than one day*1.31.3*أآثر من يوم

100100100Totalالمجموع
 Coefficient of Variation is high* التباين مرتفع*

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip
1.64.20.0Jeninجنين

0.10.20.0Tubasطوباس
23.80.1Tulkarm*9.0طولكرم
20.90.1Nablus*7.9نابلس
9.10.1Qalqiliya*3.5قلقيلية
0.10.0Salfit*0.0سلفيت

7.80.0Ramallah & AL-Bireh*2.9رام اهللا والبيرة
18.50.0Jericho & Al-Aghwar*7.0أريحا واألغوار

7.20.0Jerusalem*2.7القدس
2.00.0Bethlehem*0.7بيت لحم
6.20.1Hebron*2.4الخليل

10.90.017.5South Gazaشمال غزه
19.20.030.7Gazaغزه

6.40.010.2Deir Al-Balahدير البلح
19.30.031.0Khan Yunisخانيونس

6.40.010.2Rafahرفح

100100100Totalالمجموع
 Coefficient of Variation is high* التباين مرتفع*

جدول 3: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب مدة اإلقامة في المكان المزار والمنطقة، 2012

 Table 3: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by
Duration and Region, 2012

Destination of  Tripوجهة الرحلة 

 جدول 4: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب وجهة الرحلة والمنطقة، 2012

 Table 4: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by
Destination of Trip and Region, 2012

Durationمدة اإلقامة 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

 Self Arrangement 99.799.599.9بشكل شخصي

Travel Agency 0.30.50.1وكالة سياحة وسفر

 100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

126.342.916.21

210.115.66.82

39.210.38.53

+454.431.268.54+

100100100Totalالمجموع

* من أفراد األسرة

 طريقة تنظيم الرحلة

عدد المرافقين*

 Method of Trip
 Organization

 Number of People 
Accompanying*

* With a household members

جدول 5: التوزيع النسبي لألسـر التي نفذت رحالت محليـة حسب طريقة تنظيم الرحلـة والمنطقة، 2012

Table 5: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips 
by Method of Trip Organization and Region, 2012

Table 6: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips 
by Number of People Accompanying and Region, 2012

جدول 6: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب عدد المرافقين والمنطقة، 2012
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المطاعم 
محالت فنادقالمسابحالمقاهيوالمتنزهات

األرشاد السياحيمرافق صحيةتجارية

Restaurants 
& Parks

 Coffee
Shops

 Swimming
PoolsHotelsShops Health

Facilities
 Tourism
Guides

88.670.428.319.468.388.29.5متوفر

10.926.565.774.630.49.887.3غير متوفر

0.53.16.06.01.32.03.2ال اعرف 

100100100100100100100المجموع

المطاعم 
فنادقالمسابحالمقاهيوالمتنزهات

محالت
األرشاد السياحيمرافق صحيةتجارية

Restaurants 
& Parks

 Coffee
Shops

 Swimming
PoolsHotelsShops Health

Facilities
 Tourism
Guides

27.212.420.147.310.55.231.1جيد جدًا

45.141.350.529.658.626.766.5جيد

9.76.710.42.019.829.40.8مقبول

1.00.72.30.05.511.60.6سيئ

0.20.10.70.02.29.70.0سيئ جدًا

16.838.816.021.13.417.41.0ال اعرف

100100100100100100100Totalالمجموع

 Very good 
Good
 Fair 
 Bad
Very bad
Don’t know

Table 8: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by Level of 
Satisfaction with Services Available in Sites Visited in Palestine by Type of Service, 2012  

مستوى الرضى عن 
الخدمة

الخدمة
 Level of 

Satisfaction with 
Services 

Service

Available
Not Available
Don’t Know
Total

  جدول 8: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول مستوى الرضى عن الخدمات المتوفرة في األماآن المزارة في فلسطين حسب 
2012 نوع الخدمة،

جدول 7: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول رأيها في توفر الخدمات في األماآن المزارة في فلسطين حسب نوع الخدمة، 

2012
Table 7: Percentage Distribution of Opinion of Traveled Households on Domestic Trips on 

Availability of Services in Sites Visited in Palestine  by Type of Service, 2012

توفر الخدمة

الخدمة

Availability of  
Service

Service
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   (Value in USD)القيمة بالدوالر االمريكي
Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

16.019.913.6Food and Drinksالطعام والشراب
8.85.3Shopping*7.3التسوق

.12.923.95.8Transp. & Telecomالنقل واالتصاالت
6.0Tour Agents*0.0*0.1*مكاتب السياحة والسفر

10.012.66.1Entertainmentsنفقات ترفيهية
5.6Accommodation*1.1*1.1*مبيت

47.466.342.4Total Averageالمتوسط العام

التباين مرتفع*

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest Bank Gaza Strip
10.913.36.4Conductedنفذت رحالت

89.186.793.6Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

تنفيذ رحالت  خارجية

نوع اإلنفاق

Traveled  Outbound 
Trips

جدول 9: متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، 2012

 Table 9: Average Expenditure of Households on Domestic Trips by Type of
Expenditure and Region, 2012

جدول 10: التوزيع النسبي لألسر حسب تنفيذ رحالت خارجية والمنطقة، 2012

Type of Expenditure

*Coefficient of Variation is high 

 Table 10: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips
and Region, 2012
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Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

 PalestineWest BankGaza Strip
185.286.082.01

210.39.513.62

            +34.54.54.43+

 100100100Totalالمجموع    

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

 PalestineWest BankGaza Strip

39.648.45.4Jordanاالردن

29.529.230.9Saudi Arabiaالسعودية

11.51.849.2Egyptمصر

9.812.30.0Israelإسرائيل

1.71.91.3Turkeyترآيا

7.96.413.2Other countriesأخرى

100100100Totalالمجموع    

Destination Countryوجهة الرحلة

جدول 12: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب وجهة الرحلة والمنطقة، 2012

Table 12: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound 
Trips by Destination Country and Region, 2012

عدد الرحالت 
الخارجية

 Number of     
Outbound Trips

جدول 11: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد الرحالت الخارجية والمنطقة، 2012

Table 11: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound 
Trips by Number of Outbound Trips and Region, 2012

42



PCBS: Domestic and Outbound Tourism Survey, 2012 شPCBS: مسح السياحة المحلية والخارجية، 2012

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

148.245.558.51

226.527.821.52

39.310.45.83

+416.016.314.24+                                    

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip
 19.520.017.6Entertainmentsاإلستجمام والراحة

46.247.640.9Visit Relatives & Friendsزيارة األقارب واألصدقاء

5.53.314.0Work and Official Missionsعمل ومهمات رسمية

28.829.127.5Pilgrimageاسباب دينية

100100100Totalالمجموع

جدول 13: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد المرافقين والمنطقة، 2012

Table 13: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by Number 
of People Accompanying and Region, 2012

Purpose of Tripهدف الرحلة

جدول 14: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة، 2012

* من أفراد األسرة

Number of People عدد المرافقين*
 Accompanying*

* With a household members

Table 14: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 
Purpose of Trip and Region, 2012
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Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip
 69.965.886.1Self Arrangementبشكل شخصي

30.134.213.9Tourist Agencyوآالة سياحة

100100100Totalالمجموع

(Value in  USD)  القيمة بالدوالر االمريكي
Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفسطين
PalestineWest BankGaza Strip

190.1177.0260.2Food and Drinksالطعام والشراب

442.3421.9541.2Shoppingالتسوق

.393.7Transp. & Telecom*307.1289.2النقل واالتصاالت

1,724.8Tourism Agencies*230.4*351.1مكاتب السياحة والسفر

188.1Entertainments*33.5*43.8نفقات ترفيهية

341.7Accommodations*109.3*122.0*المبيت بالفنادق

1,456.41,261.33,449.7Total Averageالمتوسط العام

 *التباين مرتفع   

Table 16: Average Expenditure by Traveled Households on Outbound Trips by Type of 
Expenditure and Region, 2012

*Coefficient of Variation is high

جدول 15: التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب طريقة تنظيم الرحلة والمنطقة، 2012

Table 15: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 
Method of Trip Organization and Region, 2012

متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، 2012 جدول 16:

 Method of Trip طريقة تنظيم الرحلة
Organization

Type of Expenditureنوع اإلنفاق
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Introduction 
 

Tourism statistics are traditionally considered to be an important field of official statistics, and 
serve as a significant input for economic and market analysis of the tourism sector in 
Palestine. 
 
Palestine is an attractive area for tourists due to the presence of many highly valued religious 
and historical sites.  Tourism is a leading sectors in the Palestinian economy and makes a 
significant contribution to GDP. For this reason, PCBS established a statistical program to 
supervise and produce reliable and timely statistics on the main indicators of tourism activity.  
This program began in 1995 with the implementation of the Hotel Survey to provide periodic 
data on accommodation statistics. 
 
PCBS is pleased to introduce this report on the Domestic and Outbound Tourism Survey 2012 
as an additional component of statistics on internal tourism. The main objective of the survey 
is to provide basic information about the demand aspect of tourism for use in the Tourism 
Satellite Accounts system in Palestine. 
 
This report provides statistical data on domestic and outbound tourism, including expenditure 
during trips to tourist resorts, trips conducted by households, destination countries, and the 
facilities and services available in the resorts visited by households resident in Palestine. 
 
PCBS hopes that this report will provide national governmental institutions, non-
governmental organizations, and research institutes in Palestine with statistical data required 
for planning and developing the tourism sector in Palestine. 

 
 
 
 
 
 
 

August, 2013                                         Ola Awad 
       President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 

This section presents the main findings of the Domestic and Outbound Tourism Survey for 
resident households during 2012 and illustrates the nature of trips and activities by those 
households inside and outside of Palestine. 
 
The aim of the survey is to identify indicators related to the behavior of households in 
Palestine during the trip, such as expenditure, mode of consumption, destination, average 
length of stay, activities engaged in during domestic trips, in addition to the reasons for other 
households not conducting domestic trips. 
 
1.1 Domestic Trips 
The results of the survey indicate that 34.8% of households (one member at least) participated 
in domestic trips during 2012, while 65.2% did not.  Households participating in domestic 
trips were distributed by region as follows: 20.1% in the West Bank and 62.3% in the Gaza 
Strip. 
 

 
Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips by  

Region, 2012 
 

 
  
Frequency of Domestic Trips: 
The survey results for 2012 show that among traveled households on domestic trips. 36.2%  
participated in one domestic trip within Palestine, 20.5% made two trips, and 43.3% of 
households participated in three trips or more. 
 
Destination of Domestic Trips in the West Bank: 
The results indicate that the main destination of domestic trips by households in the West 
Bank was Tulkarm with 23.8%, followed by Nablus governorate with 20.9%, while 18.5% 
traveled to the Jericho and Al-Aghwar governorate. 
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Destination of Domestic Trips in Gaza Strip: 
In the Gaza Strip, 62.3% of all traveled households conducted a domestic trip in 2012 with 
31.0% traveling to Khan Yunis governorate, 30.7% to Gaza governorate and 17.5% to North 
Gaza governorate. 
 
Organization of Domestic Trip: 
The results indicate that 99.7% of the domestic trips taken by households in Palestine were 
organized independently and 0.3% used travel agencies to organize their trips. 
 
1.2 Conducting Outbound Trips 
Survey results indicate that 10.9% of households (at least one member))traveled outside 
Palestine during 2012, while 89.1% did not: 86.7% in the West Bank and 93.6% in the Gaza 
Strip. 
 
Frequency of Outbound Trips:  
Survey results show that 85.2% of households in Palestine taking outbound trips carried out a 
single outbound trip during 2012, while 10.3% made two trips, and 4.5% made three trips or 
more.   
 
Destination of Outbound Trips: 
The results indicate that 39.6% of households taking outbound trips visited Jordan, 29.5% 
visited Saudia Arabia, 11.5% visited Egypt and 9.8% visited Israel. 

 
 

Percentage Distribution of the Outbound Trips by Main Destination, 2012 

 
 
 

Organization of Outbound Trip:  
The results indicate that 69.9% of outbound trips taken by households in Palestine were 
organized independently and 30.1% used travel agencies to organize their trip. 

  

Jordan
39.6%

Saudi Arabia
29.5%

Egypt
11.5%

Israel
9.8%

Turkey
1.7%

Other countries
7.9%
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Chapter Two 
         

Methodology and Data Quality 
 

This section presents the methodology used in conducting the Domestic and Outbound 
Survey, including the design of the survey's instruments, data collection, data processing, and 
data tabulation.  It also presents data quality control from the preparatory stage to conducting 
the survey and data dissemination. 
 
2.1 Questionnaire 
The design of the questionnaire was based on the experiences of similar countries, as well as 
on international standards and recommendations for the most important indicators, taking into 
account the special situation of Palestine. 
 
Target Population:  
This consists of all Palestinian households who normally reside in Palestine (West Bank and 
Gaza Strip) during 2013. 

 
2.2 Sample Frame 
The sampling frame consists of all enumeration areas defined in the Population, Housing and 
Establishment Census 2007.  Each enumeration area consists of buildings and housing units 
comprising an average of 124 households.  These enumeration areas are used as primary 
sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection.  
 
Sample Size: 
The estimated sample size is 7,673 households in the West Bank and Gaza Strip. 
 
Sampling Design:  
The sample for this survey is the same as that of the Labour Force Survey (LFS), which has 
been conducted quarterly by PCBS since 1995.  The Domestic and Outbound Tourism survey 
is attached with the LFS in the first quarter of 2013.   
 
The sample is a stratified cluster sample with two stages. In the first stage, we selected a 
systematic random sample of 496 enumeration areas for the whole round. In the second stage, 
we selected a random area sample of 16 households on average from each enumeration area 
selected in the first stage. 
 
Sample Strata: 
The population was divided by: 
1- Governorate (16 governorates) 
2- Type of Locality (urban, rural, refugee camp) 
 
Weight Calculation of Households: 
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the sample of the survey is a two-stage stratified 
cluster sample. In the first stage, we calculate the weight of enumeration areas depending on 
the probability of each enumeration area (a systematic random sample). In the second stage, 
we calculate the weight of households in each enumeration area: initial household weights 
resulted from the product of weight of the first stage and weight of the second stage. Final 
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household weights were obtained after adjustment of initial weights with the household 
estimates mid-2013 on the level of design strata (governorate, locality type).    
 
2.3 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.   
 
 2. Data Collection  
Field work started on 30/12/2012 and lasted until 28/03/2013. 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, 7,673 households were visited in Palestine; the end results of the 
interviews were as follows: 

Complete questionnaire 6,663 
Incomplete questionnaire 1,010 

 
2.4 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.   
  
2.5 Data Quality 
The concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the 
survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 
There are seven dimensions of statistical quality: relevance, accuracy, timeliness, 
accessibility, comparability, coherence, and completeness. 
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2.5.1 Data Accuracy 
 
1. Sampling Errors 

Data of this survey affected by sampling errors due to use of the sample and not a complete 
enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real values 
obtained through censuses. Variance were calculated for the most important indicators, the 
variance table is attached with the final report. There is no problem to disseminate results at 
the regional level (West bank, Gaza strip).  However, the indicator of averages of expenditure  
during the trip show a high variance as explained in the statistical tables.  
 
 

Summary for variance calculation for main indictors 
 

 
Indicator 

 
Estimate Standard 

Error C.V%* 
95% confidence 

Interval 
Lower Upper 

Percentage of Households travelled for domestic  
trips in Palestine uring 2012 34.8  %0.8  2.4  %33.1  %36.4  

Average of household expenditure (us dollar)  on 
food and drink for whom travelling in outbound 
trips in Palestine in 2012 

190.1  %13.6  7.2  %163.3  %216.9  

Average of household expenditure (us dollar)  on 
food and drink for whom travelling in domestic 
trips in the west bank in 2012 

177.0  %15.3  8.6  %146.9  %207.1  

Percentage of Households whom the main 
purpose of conducting outbound  trips in Gaza 
strip during 2012 is visiting friends 

40.9  %4.7  11.6  %32.0  %50.4  

*C.V: coefficient of variation 
 
2.  Non-Sampling  Errors 

Non-sampling 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. 

  
The implementation of the survey encountered non-response where the case (household was 
not present at home) during the fieldwork visit and the case (housing unit is vacant) become 
the high percentage of the non response cases. The total non-response rate reached 8.6% 
which is relatively low once compared to the household surveys conducted by PCBS , The 
refusal rate reached 2.4% which is very low percentage  compared to the household surveys 
conducted by PCBS, and the reason is the short and clear questionnaire . 
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2.5.2 Response Rates 
The survey sample consists of about 7,673 households of which 6,663 households completed 
the interview; whereas 4,334 households from the West Bank and 2,329 households in Gaza 
Strip.  Weights were modified to account for non-response rate. The response rate in the West 
Bank reached 90% while in the Gaza Strip it reached 95%. 

 
Non-response cases 

 
 

  
  
 

  
  
  
  
 
 
 
 

Response and non-response formulas:  
  

100% x   cases of over coverage          Percentage of over coverage errors = Total 
                                                             Number of cases in original sample  

= 5% 
100% xcases of non response  Non response rate =    Total 

                                         Net Sample size 
                                   = 8.6% 

 
Net sample = Original sample – cases of over coverage 
Response rate = 100%  -  non-response rate 
                              = 91.4% 

 
 
Treatment of non-response cases using weight adjustment   

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

  

Where 
 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 
g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 
fg: weight adjustment factor for the group g.  

      ∑ng
wi  :   Total weights in group g          

   cases ∑ cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

    :    Total weights of response cases ∑rg
wi        

No. of cases  Non-response cases 

       6,663 Household completed  

102  Traveling households 

386 cases of over coverage 

       49 Unit does not exist 

337 Vacant Housing unit 

251  No one at home 

184 Refused to cooperate 

19 No available information  

68  Other 

7,673  Total sample size  



PCBS:  Domestic and Outbound Tourism Survey, 2012 

 
 

19 
 

 
We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by 
using the following formula: 

fgiwiiw *' =  
  

2.5.3   Comparability 
As illustrated below, the survey data is comparable geographically and over time by 
comparing data from different geographical areas to data of previous surveys. The main 
indicators regarding domestic and outbound trips have only slight variance.  
 

Indicator Year  
Region  

Palestine   West 
Bank Gaza Strip 

Conducted  Domestic 
Trips by the Households 
(%) 

2005 34.0 27.7 46.2 

2006 42.7 35.5 57.6 

2008 29.8 27.8 33.9 

2009 38.1 33.9 47.9 

2010 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 
Conducted Outbound 
Trips by the Households 
(%) 

2004 12.5 15.5 6.6 

2009 15.6 21.9 0.7 

2010 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

 
2.5.4 Data Quality Assurance Procedures 
Several measures were implemented to ensure the efficiency of quality controls in the survey. 
These included the training of fieldworkers in the main skills prior to the start of data 
collection, conducting field visits to fieldworkers to ensure the integrity of data collection, 
editing of questionnaires prior to data entry, using a data entry application that does not allow 
mistakes during the data entry process, and then examining the data. This was done to ensure 
that data would be error-free: cleaning and inspection of the anomalous values was carried out 
to ensure harmony between the different questions on the questionnaire. 

  

2.5.5 Technical Notes 
The sources of errors can be summarized as follows:  
• Inability to complete the data in some questionnaires due to cases of non-response 

because the household was not at home or the household refused to participate.  
• Some households did not answer the questionnaire accurately.   
• Errors due to the way the questions were asked by interviewers.  
• Misunderstanding of the questions by respondents.  
• Answering questions related to consumption by estimation.  
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Chapter Three 
 

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 Palestine: 
 
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, for less than12 months and whose main 
purpose of trip is the other than exercise of an activity remunerated from within the place 
visited. 
 
Outbound  Tourism: 
Outbound tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places 
outside their usual permanent places of residence for less than12 months and whose main 
purpose of trip is the other than exercise of an activity remunerated from within the place 
visited. 
 
Tourism Trip: 
Traveling to and staying in places outside their usual environment for less than12 months and 
whose main purpose of trip is the other than exercise of an activity remunerated from within 
the place visited. 
 
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) 
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Region: 
According to current administrative divisions, the Palestinian Territory were divided into two 
geographic regions (areas): The West Bank and Gaza Strip. The West Bank was divided into 
11 Governorates while Gaza Strip was divided into 5 Governorates. 
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