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 انيصدر ووزارة السياحة واآلثار اإلحصاء الفلسطيني 
العالمي  سياحةمناسبة يوم الببيانًا صحفيًا 

72/90/2202  
 

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع 
مناسبة اليوم العالمي بوزارة السياحة واآلثار بيانًا صحفيًا 

   كل عام.أيلول من  27للسياحة والذي يصادف يوم 

 

موضوع يوم  (UNWTOحددت منظمة السياحة العالمية )وقد 
 ."إعادة التفكير في السياحةليكون " 2022 للعام السياحة العالمي

 
وبهذه المناسبة، تم استعراض أبرز المؤشرات السياحية في 

، والتي تعكس نمو واضح في القطاع السياحي فلسطين
 النحو اآلتي: مقارنة مع العامين السابقين، وهي على

 
اعف في اعداد نزالء الفنادق في الضفة الغربية خالل تض

 2022النصف األول 
 2022شهد عدد نزالء الفنادق خالل النصف االول من العام 

 نة بذات الفترة من العام السابق،يزيد عن الضعفين مقار ارتفاعا 
 الً ينز  ألف 145 بلغ عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربيةحيث 
 ليلة مبيت.ألف  362 أقاموا

 

 العدد األكبر من النزالء بنسبة  بيت لحم ةمحافظاستقبلت  وقد
والبيرة  رام هللامحافظة ، يليها الفنادق نزالءعدد من اجمالي % 34

 . %17أريحا واألغوار بنسبة  محافظة %، ثم25 بنسبة
 

وافدين المن هم نزالء الفنادق % من 39ذكر أن ومن الجدير بال
 1948الفلسطينيين المقيمين في أراضي ، يليهم من خارج فلسطين

                                                 
 ال تشمل محافظة القدس.ة الوافد اتار يبيانات الز  1
 
 
 
 

من اجمالي  %29في حين شكل النزالء المحليون  ،%32بنسبة 
 النزالء.

 
عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربية حسب المحافظة خالل النصف األول لألعوام 

(2019-2022) 
 2022 2021 2020 2019 المحافظة

 5,090 3,424 790 9,060 جنين

 13,504 5,398 2,738 15,139 نابلس

 35,996 4,815 5,533 17,809 رام هللا والبيرة

 25,278 42,258 5,991 20,451 أريحا واألغوار

 11,186 1,666 17,539 57,660 القدس

 48,805 - 56,274 232,457 بيت لحم

 4,896 1,204 1,705 10,809 باقي المحافظات

 144,755 58,765 90,570 363,385 المجموع

 ال يوجد مشاهدات -
 

الضفة الغربية خالل  الى ةالوافد اتزيار عدد الفي تضاعف 
 20221من العام النصف األول 

)زوار اليوم  ن و وافدقام بها الزوار ال زيارةمليون  1.1ما يزيد عن 
ول خالل النصف األ لمواقع السياحية في الضفة الغربيةلالواحد( 

من الفلسطينيين المقيمين  ألف 893.3منهم ، 2022من العام 
 .وافد من خارج فلسطينلف أ 251.7و 1948في أراضي 

 
 2022-2020عوام زيارات خالل النصف األول من االعدد ال
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زيارات محليين زيارات وافدين
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خالل النصف األول من خارج فلسطين عدد الزيارات الوافدة توزع 

 على النحو اآلتي: حسب المحافظة 2022من العام الحالي 
يحا أر  محافظةفي % 22و بيت لحم،% في محافظة 56

% من 4توزع فيما نابلس، محافظة % في 18واألغوار، و
 الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.

 
على  تفقد توزع 1948من فلسطينيي عدد الزيارات الوافدة ما أ

% في 18و ريحا واألغوار،أ% في محافظة 49النحو اآلتي: 
% من 21% في محافظة نابلس، فيما توزع 12و ،جنينمحافظة 

 الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.
 

 ةالمحليفي عدد الزيارات ارتفاع 
شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول 

ما  نتج عنهاالزوار المحليين حركة تحسنًا في  2022من العام 
المواقع السياحية والحدائق زيارة الى  مليون  1.7يزيد عن 

 2021والمتنزهات المختلفة.  وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام 
 %.68بنسبة محليين فقد ارتفع عدد زيارات ال

 
% يليها 23بنسبة قلقيلية في محافظة  المحليينتركزت زيارات 

لكل منهما، ثم  % 17بنسبة وأريحا واألغوار  نابلسمحافظتي 
فيما لكل منهما، % 11بنسبة وجنين  رام هللا والبيرة تيمحافظ
  % من الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.21توزع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ارتفاع في عدد العاملين في قطاع السياحة خالل الربع الثاني 

 .2022من العام 
ارتفع عدد العاملين في األنشطة السياحية مقارنة مع ذات الفترة 

حيث بلغ عدد العاملين في القطاع  ،%28بنسبة  2021 من العام
، 2022لف عامل خالل الربع الثاني من العام أ 54.2السياحي 
  .% من اجمالي العاملين من فلسطين5 تهنسبتشكل ما 

 
ويتوزع عدد العاملين في قطاع السياحة حسب الحالة العملية الى 

ألف  2.9ألف ذكر، و 44.4ألف عامل بأجر )منهم  47.3
 0.9ألف ذكر، و 6.1ألف عامل لحسابه منهم )  7.0أنثى(، و

 ألف أنثى(.
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ، فلسطين.P6028179، رام هللا، 1647ص.ب.  

 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه
 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300: خط مجاني
 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
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