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 انيصدر ووزارة السياحة واآلثار اإلحصاء الفلسطيني 
العالمي  سياحةبيانًا صحفيًا بمناسبة يوم ال  

 

تأثير اجتماعي واقتصادي هائل. وقد  لجائحة كوروناكان 
تضررت االقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وكانت 

إن الفئات المهمشة واألكثر ضعفًا هي األكثر تضرراً من الجميع. 
لذلك، ، استئناف السياحة سيساعد على بدء االنتعاش والنمو

( يوم السياحة UNWTOحددت منظمة السياحة العالمية )
ى "السياحة من أجل باعتباره يوًما للتركيز عل 2021العالمي 

أهداف  في اساسيدور من السياحة ، لما تمثله النمو الشامل"
)القضاء على  1األهداف (، وال سيما SGDsالتنمية المستدامة )

)العمل الالئق والنمو  8و ،)المساواة بين الجنسين( 5و ،الفقر(
 )الحد من أوجه عدم المساواة(. 10و ،االقتصادي(

 
 بيت لحم االكثر تضررًا جراء جائحة كورونامحافظة 

 يواصل أداء القطاع السياحي انخفاضه بسبب جائحة كورونا ً 
ما يزيد عن سنويا بيت لحم التي تستقبل  ةوبخاصة في محافظ

الضفة الى  نزوار الوافديالو الفنادق نزالء عدد من اجمالي % 60
خالل النصف االول من العام  بلغ عدد نزالء الفنادق.  وقد الغربية
محافظة في سجل تلم و  نزبالً  765,58الغربية  الضفةفي  2021

مما يجعلها األكثر ، الفترةهذه  اي اقامة لنزيل فندقي بيت لحم
نزالء الفنادق % من 77.2يذكر أن ، تضررًا على مستوى الوطن

من الفلسطينيين المقيمين في أراضي هم  في الضفة الغربية
وافدين من % نزالء 0.3فقط ، و نزالء محليون % 22.5و 1948

  .خارج فلسطين
 

 من جانب اخر، شهدت محافظة أريحا واالغوار ارتفاعا قياسياً 
% من إجمالي 72في استقبال نزالء الفنادق لتسجل ما نسبته 

 2021العام النصف االول من  خالل  في الضفة الغربية النزالء

                                                 
 ال تشمل محافظة القدس.ة الوافد اتار يبيانات الز  1
 
 
 
 

من  %7 الـ زيد عنحيث كان نصيبها خالل السنوات السابقة ال ي
 .الضفة الغربيةالى الفنادق نزالء اجمالي 

 
المحافظة خالل النصف عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربية حسب 

 (2021-2018األول لألعوام )
 2021 2020 2019 2018 المحافظة

أريحا 

 42,258 5,991 20,451 8,005 واألغوار

 1,666 17,539 57,660 54,571 القدس

 0 56,274 232,457 203,638 بيت لحم

باقي 

 14,841 10,766 52,817 35,208 المحافظات

 58,765 90,570 363,385 301,422 المجموع

 
الضفة الغربية  الى ةالوافد اتزيار عدد الفي نخفاض تواصل اال 

 12021من العام خالل النصف األول 
لمواقع السياحية في ل)زوار اليوم الواحد( بلغ عدد الزيارات الوافدة 

خالل النصف االول من العام  زيارةالف  314.8 الضفة الغربية
% منهم من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 99.3)، 2021
مزيدًا من العدد شهد مقارنة مع االعوام السابقة، فقد وبال( 1948

مقارنة مع ذات الفترة من العام  %52 ت نسبتهبلغاالنخفاض 
% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 82، وبنسبة انخفاض 2020
2019. 

 

 2021-2019عوام اال زيارات خالل النصف األول منعدد ال
 حسب نوع الزائر
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عدد الزيارات الوافدة خالل النصف األول من العام الحالي توزع 
في % 46 ةبنسب على النحو اآلتي: حسب المحافظة 2021
% في 14نابلس، ومحافظة % في 24اريحا واألغوار، و محافظة

% من الزيارات على بقية محافظات 16توزع فيما محافظة جنين، 
 الضفة الغربية.

 

 ارتفاع طفيف على حركة الزوار المحليين
شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول 

الزوار المحليين بلغ حركة تحسنًا طفيفًا في  2021من العام 
زيارة الى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات الف  880

فقد ارتفع  2020من العام المختلفة.  وبالمقارنة مع ذات الفترة 
مع ذات الفترة %، أما بالمقارنة 48بنسبة محليين عدد زيارات ال

 %.52فقد كانت نسبة االنخفاض  2019من العام 
 

% يليها 29بنسبة  نابلسفي محافظة  المحليينتركزت زيارات 
، محلية% من مجموع الزيارات ال20بنسبة  رام هللا والبيرة محافظة

  % على التوالي.14% و 16بنسبة وقلقيلية ثم محافظتي جنين 
 

تحسن في عدد العاملين في قطاع السياحة خالل الربع الثاني 
 .2021من العام 

بلغ عدد العاملين في االنشطة ذات العالقة بالقطاع السياحي 
، بنسبة 2021الربع الثاني من العام  خاللالف عامل  42.4
عدد % من اجمالي العاملين من فلسطين، حيث ارتفع 4بلغت 

مقارنة مع ذات الفترة من العام  العاملين في األنشطة السياحية
، فما زال عدد 2019، أما مقارنة مع العام %18بنسبة  2020

 %.2العاملين في قطاع السياحة منخفضًا بنسبة 
 

 2020خالل العام قطاع السياحة الوافدة خسائر تقديرات يذكر أن 
تراجع انفاق السياحة ، بعد مليار دوالر أمريكي 1.021بلغت 

  .2019% بالمقارنه مع عام 68الوافدة إلى فلسطين بنسبة 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
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