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ر اثوبالتعاون مع وزارة السياحة واآل االحصاء الفلسطيني
 يصدران بيانًا صحفياً 
 72/90/7912بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، 

 أداة للتطوير –السياحة المستدامة  :انبعنو 
  
 

بدأت منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة االحتفال بيوم 
 72كل عام في  الذي يحتفل به 0891السياحة العالمي في عام 

وقد تم اختيار هذا اليوم بسبب دخول قوانين منظمة . سبتمبر/أيلول
الذي يعتبر قرارًا  0821السياحة العالمية حيز النفاذ في عام 

تاريخيًا للسياحة العالمية، التي تهدف إلی إبراز الدور الهام للسياحة 
داخل المجتمع الدولي فضال عن إظهار كيف تتأثر القيم 

 .اعية واالقتصادية والثقافية والسياسية به عالمياً االجتم
 

وبهذه المناسبة أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
وبالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بيانًا صحفيًا، تم فيه 

 .استعراض أبرز المؤشرات السياحية في فلسطين
 

ي الضفة الغربية مليون زيارة للمواقع السياحية ف 2.7أكثر من 
 7912خالل النصف األول من العام 

شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول من 
مليون  6.73حركة زوار وافدين ومحليين نتج عنها  7102العام 

زيارة الى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة  منها 
مليون زيارة  0.93لوافدين، ومليون زيارة من قبل الزوار ا 1..0

وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام .  من قبل الزوار المحليين
، وكذلك %2.7.فقد ارتفع عدد زيارات الوافدين بنسبة  7103

 %. 33.6ارتفع عدد الزيارات المحلية بنسبة 
 

يليها % 61.9تركزت زيارات الوافدين في محافظة بيت لحم بنسبة 
من مجموع الزيارات % 78.1وغوار بنسبة محافظة أريحا واأل

% 6..0و % 06.3الوافدة، ثم محافظتي نابلس وجنين بنسبة 
 .على التوالي

 

 

 
 
 
 

 عدد زيارات الوافدين خالل النصف األول من األعوام
 (7990-7912) 

 
 
 

اكثر من نصف الزيارات الوافدة كانت من فلسطينيي االراضي 
 1091المحتلة عام 

فيما يتعلق بأبرز جنسيات الزوار الوافدين، فقد كان للزوار 
النصيب  08.9الفلسطينيين المقيمين في األراضي المحتلة عام 

الف زيارة،  229وبعدد % 66.3األكبر من الزيارات الوافدة بنسبة 
وبعدد % 2.7يليها القادمون من روسيا االتحادية بنسبة بنسبة 

وبعدد % 6.9المتحدة األمريكية بنسبة الف زيارة، ثم الواليات  011
الف زيارة،  66وبعدد % ..7الف زيارة، ثم رومانيا بنسبة  97

من % 73.9الف زيارة، فيما توزعت  60بعدد % 7.7والهند بنسبة 
 .الف زيارة 623الزيارات الوافدة على بقية الجنسيات بعدد 

 

ال تشمل  تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الزوار الوافدين والمحليين
 .محافظة القدس وقطاع وغزة

 

 212ادق الضفة الغربية أقاموا ألف نزيل في فن 761حوالي 
  7912ف ليلة مبيت خالل النصف األول من عام ال

بلغ عدد النزالء في فنادق الضفة الغربية خالل النصف األول من 
 ليلة مبيت، 297,263نزياًل أقاموا  939,731نحو  7102العام 

، فقد ارتفع عدد 7103وبالمقارنة مع النصف األول من العام 
 %.34.6النزالء بنسبة 
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وقد تركز تواجد النزالء في فنادق جنوب الضفة الغربية، حيث 
يليها فنادق  من مجموع النزالء،% 63.2وصلت نسبتهم إلى 

، وفي وسط الضفة الغربية %77.6محافظة القدس بنسبة 
، %06.0بلغت نسبتهم ( محافظتي رام اهلل والبيرة، واريحا واألوغوار)

 %.2.2في حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية 
 

فندقًا في شهر  076بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 
وغرفة، وعدد االسرَّة  2,717بلغ عدد الغرف و  7102حزيران 
 .سريراً  06,336

 

منشأة عاملة في القطاع السياحي في فلسطين  21711يوجد 
من العاملين في المنشآت % 2.7، تضم 7912خالل عام 
 .الفلسطينية
منشأة عاملة في القطاع السياحي في فلسطين  709,2ما يقارب 
ملة في مجال أنشطة منشأة عا 6,396: تشمل  7106خالل عام 
 0,601منشأة لبيع التحف والهدايا التذكارية، و 697المطاعم، و

منشأة عاملة في الصناعات  701منشأة لتقديم المشروبات، و
منشأة لتأجير المركبات اضافة  .73التقليدية والتحف الخشبية، و

 منشآت  013منشآت لتنظيم رحالت الحج والعمرة، و 016الى 
 
 
 

 
 
 
 
 

 012، و(الفنادق)شطة اإلقامة قصيرة المدى عاملة في مجال أن
 وكالة 67منشآت النشطة تنظيم الجوالت السياحية، اضافة الى 

منشأة عاملة في مجال التسلية  282سياحة وسفر، فيما تتوزع 
 .والترفيه واالنشطة االبداعية والفنون وانشطة سياحية أخرى

 

عامال، تضم منشآت  70,212ويعمل في هذه االنشطة نحو
لمطاعم وأنشطة تقديم المشروبات النسبة األكبر من العاملين بلغت ا

، ثم أنشطة %..01، يليها أنشطة االقامة والفنادق بنسبة 36.1%
، اما بيع الهدايا التذكارية ومنتجات %3.2التسلية والترفيه بنسبة 

، فيما توزع ما %6..الحرف اليدوية بالتجزئة فيعمل فيها ما نسبته 
 . من العاملين على بقية األنشطة% ..06نسبته 

 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

 .فلسطين –، رام هللا 7461.  ب.ص
 2982700  2 (970/972): هاتف

 2982710  2 (970/972): فاكس

 0011011011: المجاني الرقم

    diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية

عدد نزالء الفنادق حسب الجنسية خالل النصف األول من 
 (7912 -7916)العام 

 
 
 

 2017 2016 الجنسية
 20,961 21,991 فلسطيني
 26,382 إسرائيلي

 
 

33,873 
 37,211 آسيا

 
54,496 

 17,998 وكندا الواليات المتحدة
 

24,277 
 56,557 اإلتحاد األوروبي

 
96,998 

 16,369 دول أوروبا األخرى
 

14,381 
 15,882 17,237 دول أخرى
 260,868 193,745 المجموع
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