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 المقدمة
 

أيــد أخطــر المماريــاس ائيــرا اليف الهاد ــف إلــى منــع ييــام دولــف  لســطانيف   لســطانيمثــل النشــاس االيــاتماري ائيــرا الي  ــي 
قابلف للحياة  ي ال  ف ال ربيف وقطاع غزة.  وتتمل مخالف األجهزة والمؤيساس والمنظماس ائيرا اليف باوجيه مباشـر ودعـم 

المناطق ال لسـطانيف، بحاـث تاحـول  نهج للاويع االياتماري  ي مخالفمريمي من الحكومف ائيرا اليف على تن اذ برنامج م
ــف  لســطانيف  اس و بشــبكف االيــاتمار ومــا يرا قهــا مــن ت اــراس ط غرافيــف وديم رافيــف إلــى عــا ق يميقــي أمــام إمكانيــف ييــام دول

 تواصل ج را ي.  
 

رمــــف ال يقا ــــر تــــأثار يرمــــف االيــــاتمار ائيــــرا الي علــــى زعزعــــف االيــــاقرار السيايــــي واألمنــــي للمنــــاطق الاــــي تشــــملها ي
، ائـي القـا م  ـي المجامـع ال لسـطانيالبو  االقا ـاديو  االياتمار، بل تماد آثار االيـاتمار المـدمرة لاشـمل الاـوازن االجامـاعي

مـن ياــث إعاقاهــا لانميـف المجامــع ال لســطاني وتقطيــع أوصـاله ويــلبها لم ــادره الطبيعيــف، وتلويـث بائاــه، إ ــا ف لكونهــا أداة 
المسامرة  د  اناهاكاتهقواعد انطالق للجيش ائيرا الي  ي مماره، واياخدام تلك المساتمراس للسيطرة على هذا المجامع وتد

الشـــتب ال لســـطاني.  ويتـــاني يـــكان الاجمتـــاس ال لســـطانيف مـــن الاويـــتاس المســـامرة للمســـاتمراس ائيـــرا اليف، واالعاـــدا اس 
 الاوميف من قبل المساتمرين.

   
انطالقــا مــن هــذا ال هــم،  قــد باشــر الجهــاز المرمــزي لاي ــا  ال لســطاني التمــل علــى إصــدار يلســلف دوريــف يــنويف مــن هــذا 

، ويرمـز علـى تقـديم وصـف ممـي لتـدد  لسطانالاقرير والذي يترض الاطوراس المادانيف على واقع االياتمار ائيرا الي  ي 
 مساتمراس والمساتمرين. من المؤشراس ائي ا يف األياييف الماتلقف بال

 
وياناول  ،الم طلحاسالم اهيم و   ول بائ ا ف إلى الجداول، ياث يترض ال  ل األول  أربتفيشامل هذا الاقرير على 

 جودة البياناس.وياناول ال  ل الرابع بانما يترض ال  ل الثالث المنهجيف الناا ج األياييف،  ال  ل الثاني
 

نـوع و الاأيـيس، يسـب  اـرة عـدد المسـاتمراس والمسـاتمرين  يـول 2020للتام يهدف هذا الاقرير إلى تو ار بياناس إي ا يف 
األيـديولوجيا السـا دة، والابعيـف المؤيسـيف، و ، االناشـار الج را ـيو المجلـس ائقليمـي، و  ئـاس السـكان، و المحا ظـف، و المساتمرة، 

والتمل على تو ار أداة متلوماتيـف هامـف  جرا  الدراياس الاحلاليف فيما يخص المساتمراسو لك لاشكال قاعدة بياناس مافيف ئ
  ي يد جميع المهامان  ي هذا المو وع، والمخططان وصانتي القراراس والبايثان.

 

 
 وهللا ولي الاو اق،،،

 
 
 

 عال عوضد. 
 الجهاز فر يس

 2021ل،تشرين ثاني
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 األولال  ل 
 

  المصطلحاتالمفاهيم و 
  

يترض هذا ال  ل الم اهيم والم طلحاس األياييف الاي تم اياخدامها  ي هذا الاقرير.  وهي تتامد على الاتاريف 
أن تاطابق مع تلك المتامدة من قبل الجهاز المرمزي الخاصف بالم ادر الاي تم اياقا  البياناس منها، وليس بال رورة 

 لاي ا  ال لسطاني.
 

 المستعمرة:
هي مساتمرة متارف بها من قبل يلطف االياالل ائيرا الي، بحاث تنطبق علاها شروس "الاجمع"، ويترف مكاب ائي ـا  

 المرمزي ائيرا الي الاجمع على النحو اآلتي:
 تايار اآلتيف:مكان مأهول بشكل دا م،  من الم

 شخص أو أكثر. 20غالبا ما يسكنه  .1
 له إدارة  اتيف. .2
 ليس مشموال مع الحدود الريميف لاجمع آخر. .3
 .تم إقرار تأييسه ريميا   .4

 (.J1ي اف إلى  لك المساتمراس واألييا  الاهوديف الموجودة  ي القدس )منطقف 
  

 البسرة االستعمارية:
إقـرار إنشــا ه مــن قبـل الســلطاس ائيـرا اليف، وغالبــا مــا يـام ائقــرار فيمـا بتــد، و لــك هـي بنــا  مـدني أو شــبه عســكري، لـم يــام 

 باخايار توقات ييايي منايب.  ومن هذا الاتريف يا   أن البؤرة االياتماريف قد تاحول إلى مساتمرة أو متسكر.
  

  الموقع االستعماري:
مراس الزراعيــف والمنــاطق التســكريف وشــبه التســكريف والمســات هــو موقــع يشــمل المســاتمراس والبــؤر االيــاتماريف والمســاتمراس

 متسكراس الجيش ائيرا الي.و  ال ناعيف
 

 مجلس يشع:
القـدس والـذي  ـمه االيـاالل االيـرا الي هو مجلس يمثل المسـاتمرين  ـي ال ـ ف ال ربيـف بايـاثنا   لـك الجـز  مـن محا ظـف 

 يابع مجلس يشع عدة يلطاس تسمى مجالس إقليميف..  و 1967اليه عنوة بتاد اياالله لل  ف ال ربيف عام 
 

  المجلس اإلقليمي:
 هو يلطف إداريف تشمل عدة مساتمراس.

 

  األراضي المبنية في المواقع االستعمارية:
هــي المســاياس الاــي تشــمل منــاطق البنــا ، ومرا ــق الخــدماس، والحــدا ق التامــف، والمســاياس المكشــو ف، والطــرق، ومنــاطق 

تام علاها أعمال البنا   ي المواقع االياتماريف، وال تتني األرا ي المخ  ف للبنا  يسب المخطط الهيكلـي الاجريف الاي 
 للموقع االياتماري، أو األرا ي الاي صودرس ل مها للموقع االياتماري.
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 المستعمرة الحضرية:
( ب ــا النظــر J1منطقــف القــدس ) ، أو أي مســاتمرة تقــع داخــل يــدودرنســمف أو أكثــ 2000بلــع عــدد يــكانها هــي مســاتمرة ي

 عن عدد السكان  اها.  
 

  المستعمرة الريفية:
ويسـاثنى مـن  لـك المسـاتمراس  نسـمف، ويشـمل  لـك المسـاتمراس الزراعيـف.  2000هي مساتمرة يقـل عـدد السـكان  اهـا عـن 

أنهــا مســاتمراس  ( ياــث ت ــنف علــىJ1نســمف والاــي تقــع داخــل يــدود منطقــف القــدس ) 2000الاــي يقــل عــدد يــكانها عــن 
 ي ريف.

 
 موشاف:

هي مساتمرة ريفيف يام إدارتها ب ـ ف هائـف تتاونيـف، ويملـك يـكانها الحـق  ـي زراعـف األرا ـي الم ـن ف مـن قبـل إدارة أرض 
إيــرا ال، علــى أنهــا أرا ــي زراعيــف.  وياكــون هــذا النــوع مــن المســاتمراس مــن مجموعــف أيــر، مــل منهــا تمثــل ويــدة مســاقلف 

 ويدار جز  من ائنااج من قبل الهائف الاتاونيف، ويام تحديد هذا الجز  من قبل السكان.اقا اديا.  
 

  موشاف جماعي:
 هي مساتمرة ريفيف يكون  اها ائنااج والاسويق مشارك )تتاوني(، واالياهالك خاص.

 
 كيبوتس:

 هي مساتمرة ريفيف يكون  اها ائنااج، والاسويق، واالياهالك مشارك )تتاوني(.
 

 مستعمرة إقامة منتظمة:
 هي مؤيسف لها ص اس الاجمع السكاني، وال تقع  من الحدود ائداريف المناظمف لاجمع آخر.

 
  مستعمرة جماعية:

هي مساتمرة ريفيف يام إدارتها ب  ف هائف تتاونيف، وال يملك يكانها الحق  ي زراعـف األرا ـي، ويـام تحديـد مـدى النشـاطاس 
 ياهالك، والنشاطاس البلديف واالجاماعيف( من قبل السكان.الاتاونيف )ائنااج، واال

 
  مستعمرة ريفية أخرى:

 نسمف، وغار مذمورة  ي أي من أنواع المساتمراس أعاله. 2000هي المساتمرة الاي يقل عدد السكان  اها عن 
 

  :للضفة الغربية االنتشار الجغرافي
القطــاع الشـــرقي، والقطــاع الجبلـــي، وقطــاع الـــاالل ال ربيـــف  نـــاطق:تقســم ال ـــ ف ال ربيــف بموجـــب هــذا الا ـــنيف إلــى أربـــع م

 والقدس الكبرى.  
 

ولكل منطقف خواص ماشابهف من ياث الطوبوغرافيا، ومدى القرب من الاجمتاس ال لسطانيف، والطرق الر يسيف، والبنيف 
 ماشابهف.الاحايف االقا اديف، والارمابف السكانيف، والبتد عن الخط األخ ر، وخواص أخرى 
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يا من منطقف وادي األردن وشواطئ البحر المات )خارج الخط األخ ر(، إ ا ف إلى المنحدراس الشرييف  القطاع الشرقي:
 لجبال ال  ف ال ربيف الاي تشطرها طوليا من الشمال إلى الجنوب.

 
هذه المنطقف بخط توزيع المياه أو يا من المنطقف الواقتف على قمف جبال ال  ف ال ربيف أو يولها، وتترف  القطاع الجبلي:

 منطقف قمم الجبال.
 

 يا من المنحدراس ال ربيف لجبال ال  ف ال ربيف، ويماد غربا ياى الخط األخ ر. قطاع الاالل ال ربيف:
 

 تماـــد هـــذه المنطقـــف  ـــمن مـــدى وايـــع يـــول القـــدس ال ربيـــف، وبـــالرغم مـــن وقـــوع متظـــم هـــذا القطـــاع  قطـــاع القـــدس الكبـــرى:
  من القطاع الجبلي، إال انه يمالك خ ا ص  ريدة تحااج إلى متالجف مساقلف. -الج را ي البحت  بالمتنى –
 

 :معدل االرتفاع عن سطح البحر  باألمتار(
 مقايا نسبف إلى موقع الامرمز الر يسي للسكان. ،هو متدل االرت اع عن يط  البحر

 
  (: J1القدس  منطقة 

. 1967الذي  مه االياالل االيرا الي اليه عنوة بتاد اياالله لل  ف ال ربيف عام تشمل  لك الجز  من محا ظف القدس و 
تجمتاس )َكْ ر َعَقب، ِبات َيِنانا، ُمَخيَّْم ُشْتَ اس، ُشْتَ اس، الِعيَسِويَّف، َشْيخ َجرَّاح، وادي الَجْوز، باْب   J1وت م منطقف

الُقْدس )ِبات الَمْقِدس(، الَشيَّاح، راس الَتاُمود، ِيْلوان، الَثْوِري، َجَبْل الُمَكبِ ر،  الَساِهَرة، الُ وَّاَنف، الُطوْر )َجَبل الَزْيُاون(،
 الَسواِيَرة الَ ْرِبيَّف، ِبات َصَ ا ا، َشَرَ اس، ُصوْر َباِهر، أمُّ ُطوبا(.

 
 (:J2القدس  منطقة 

ِبات ُدقُّو، َجَبْع، الُجَدْيَرة، الَرام وَ اِيَيف الَبريد، ِبات َعَنان، الِجْاب، وت م تجمتاس )َراَ اس، ِمْخَماس، ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا، َقَلْنِدَيا، 
و، الَنِبي َصُمو ال، ِيْزما، ِبات َيِناَنا الَبَلد، َقَطنَّ  ف، ِبات ُيوِريك، ِبات إْكَسا، ِبار َنَباال، ِبات إْجَزا، الُقَبْاَبف، َخراِ ب أمُّ الَلْحْم، ِبدُّ

 .د(َنف )َتَجمُّع َبَدوي(، الْزَعيِ ْم، الِتْاَزِريَّف، ابو ِديس، عرب الَجَهالان )يالماس(، الَسواِيَرة الَشْرِييَّف، الَشْيخ َيتْ َعناَتا، الَكتابِ 
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 الثانيال  ل 
 
 ساسيةالنتائج األ

 
 ي ائيرا اليف يترض هذا ال  ل ملخ ا ألهم الناا ج يول المؤشراس السكانيف والج رافيف والحاويف لسكان المساتمراس 

 ال  ف ال ربيف. 
  

 المستعمرات   1.2
، 2020مساتمرة و لك  ي نهايف التام  151 ي ال  ف ال ربيف قد بلع اإلسرائيلية تشار البياناس إلى أن عدد المساتمراس 

مما  ،(J2) القدس مساتمراس  ي 10، و(J1)  ي القدسمساتمرة  16مساتمرة  ي محا ظف القدس تاوزع بواقع  26ا منه
، ومان أقل عدد من المساتمراس  ي محا ظف طولكرم بواقع مساتمرة 26 محا ظف رام هللا والبارة ي  بلع عدد المساتمراس
 .(2، )أنظر/ي جدول ثالث مساتمراس

 
 2020في الضفة الغربية حسب المحافظة،  اإلسرائيليةعدد المستعمرات 

 
 

 عدد المستعمرين 2.2

 ، و لك  ي نهايف التام ا  مساتمر  712,815تشار الاقديراس إلى أن عدد المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف قد بلع 
 ,909246منهم  ،ا  مساتمر  332,294بواقع ، ويا   من البياناس أن متظم المساتمرين يسكنون محا ظف القدس 2020
 محا ظف  ي  ا  مساتمر  92,183و ،ا  مساتمر  139,386بواقع يلاها محا ظف رام هللا والبارة  ،(J1 ي منطقف ) ينمساتمر 

 محا ظف يل ات.  أما أقل المحا ظاس من ياث عدد المساتمرين  هي محا ظف طوباس ي  ينمساتمر  47,905بات لحم و
 .(3، )أنظر/ي جدول ا  مساتمر  2,541بواقع  واألغوار الشماليف
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 2020في الضفة الغربية حسب المحافظة،  اإلسرائيليةفي المستعمرات  باأللف( عدد المستعمرين 

 
 

 مراحن االستعمار 3.2
 من خالل تقسيم ينواس االياالل إلى عدة مرايل:اإلسرائيلية يمكن رصد منحى تأييس المساتمراس 

  تم  اها تأييس المساتمراس ب ورة اناقا يف،  من ييايف اياتمار تتامد على 1976-1967المريلف األولى :
 الكيف وليس الكم، وترمزس المساتمراس  ي القدس وال ور و لك بويي من خطف ألون.

  نيم شهدس هذه المريلف صتود يزب الليكود، وتزايد ن و  يرمف غوش ايمو : 1984-1977المريلف الثانيف
 االياتماريف، إ ا ف إلى عقد ات اييف مامب دي اد مع م ر وما تبتها من إخال  مساتمراس شبه جزيرة يانا .

 
لقد شهدس هذه المريلف ط رة  ي بنا  المساتمراس، والاويع  ي اناشارها األ قي، ومان ائطار النظري لهذا الاويع مجموعف 

 من الخطط/المشاريع االياتماريف من أهمها:
تا من هذه الخطف إقامف تكال اياتماري  ي ال  ف ال ربيف يقطتها طوليا )من الشمال إلى خطف شارون:  -

 الجنوب( تماد منه قطاعاس عر يف وايتف.

مساتمرة تقام  ي  50يهودي من خالل بنا   120,000تهدف هذه الخطف إلى توطان خطف مااياهو دروبلس:  -
 .  لسطاناألماكن االياراتيجيف  ي 

تارمز المساتمراس، بحسب خطف هذه الحرمف االياتماريف، تماما  ي المناطق الاي تحاول غوش ايمونيم:  خطف -
 نيف ال لسطانيف  ي المرت تاس.اقرب الاجمتاس السكريع االياتماريف األخرى تجنبها: المشا

 
إلى المنطق السيايي  -بال رورة  –ونايجف لذلك اناشر االياتمار  ي مخالف المناطق ال لسطانيف، دون أن يام االياكام 

 والج را ي واالياراتيجي من ورا  هذا االناشار.
  إلى ما يشبه المريلف  -من ياث الكم  –: عادس  ي هذه المريلف وتارة االياتمار 1990-1985المريلف الثالثف

لقانوني والج را ي بتان األولى، وقد يكون  لك عا د إلى عدم وجود أماكن مثارة ت ل  لالياتمار )عند أخذ البتد ا
االعابار(، إ ا ف إلى الا ارب  ي الرؤيف االياتماريف بان جنايي اال االف الحاكم )يزب التمل ويزب الليكود(، 

  لك اال االف الذي يكم  ي أغلب ينواس هذه المريلف.
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  ولم يبنى  ي األعوام : انخ  ت وتارة الاويع  ي تأييس المساتمراس ب ورة يادة، 2020-1991المريلف الرابتف
.  ويتود  لك إلى مسارة السالم وما را قها من   وس أي مساتمرة جديدة 2000-2012، 1995، 1993، 1992

يلطاس  ، إال أنايي  ي إيرا ال خالل تلك المريلفدوليف على إيرا ال لاجماد االياتمار، وعدم وجود اياقرار يي
بؤرة بائ ا ف الى تحويل ال ،2013التام  ي مساتمرة  "رياليم" إلىاريف ياتمالبؤرة امل من الاالياالل قامت باحويل 

 .2018التام  ي " إلى مساتمرة عميحايياتماريف "الا
 

وللاتويا عن  لك لجأس يلطاس االياالل خالل هذه ال ارة إلى تسمان المساتمراس القا مف يوا  من ياث السكان أو من 
 من يدود المساتمراس القا مف.  ي اف إلى  لك البد   ي إنشا  جدار ال م والاويع خالل إقامف وإنشا  "أييا " جديدة 

ج للم او اس الداخليف بان الحكومف ائيرا اليف  ،  لك الجدار الذي ريمت يدوده مناا2002 ي شهر يزيران من التام 
.  و ي ن س 1واقتف داخل الجدار% من يكان المساتمراس إلى المنطقف ال88 يوالي وزعما  المساتمرين، وبهذا تم  م

 ي  ةبؤر  150ياث بلع عددها ال ارة اتستت وت اعدس هجمف األ رع االياتماريف من خالل إنشا  البؤر االياتماريف، 
    .(1، )أنظر/ي جدول 2020نهايف التام 

 
مساتمرة  ي التام  151ى إل 1967وبائجمال  قد تطور عدد المساتمراس  ي ال  ف ال ربيف من مساتمرة وايدة  ي التام 

   .(5، )أنظر/ي جدول 2020
 

 لسنوات مختارةفي الضفة الغربية  اإلسرائيليةعدد المستعمرين في المستعمرات 

 

 
 طبيعة االستعمار في الضفة الغربية 4.2

 مساتمرة، و لك  ي نهايف التام 64تشار البياناس إلى أن عدد المساتمراس الح ريف  ي ال  ف ال ربيف قد بلع 
من المجموع الكلي  %91ويمثل يكان هذا النوع من المساتمراس يوالي  ،مساتمرة  ي محا ظف القدس 22، منها 2020

 .(10، 9، )أنظر/ي جدول  ي ال  ف ال ربيف لتدد المساتمرين
 

                                                 
 . بياناس غار منشورة:  لسطانالمساتمراس ائيرا اليف  ي  قاعدة بياناس الجهاز المرمزي لاي ا  ال لسطاني،  1
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اتمرة، متظمهـا ت ـنف مسـاتمراس جماعيـف مسـ 87قـد بلـع  2020لتـام  أن عدد المساتمراس الريفيف  ـي ال ـ ف ال ربيـف كما
    ، )أنظــــر/ي ا  مســــاتمر  6,284مســــاتمرة يســــكنها  17بواقــــع  موشــــاف ، يلاهــــاا  مســــاتمر  41,657مســــاتمرة يســــكنها  40بواقــــع 
    .(10، 9جدول 
 

 2020في الضفة الغربية حسب نوع المستعمرة،  اإلسرائيليةلمستعمرين في المستعمرات ل ينسبالتوزيع ال

 
 
 اسمسـاتمر  8 أن هنـاك 2020بيانـاس التـام  اا   مـن  ،أما بخ وص توزيع المساتمراس الريفيف يسب  ئاس عدد السكان

ـــف يســـكن الوايـــدة منهـــا أقـــل مـــن  ـــف  ـــي ال ـــ ف ال ربي  499-200مســـاتمرة يســـكن الوايـــدة منهـــا  27مســـاتمر، و 200ريفي
 .(14، 13، )أنظر/ي جدول ا  مساتمر  1,999-500 مساتمرة يسكن الوايدة منها 52، والباقي ا  مساتمر 

91.0

5.8
1.5 1.1 0.6

حضر مستعمرات جماعية موشاف وموشاف جماعي أخرى كيبوتس
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PCBS: المستعمرات السرائيلية في فلسطين، 2020

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021
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المجالس اإلقليمية .25  
تمثل المجالس ائقليميف يلطف إداريف تشمل عدة مساتمراس، وتابع هذه المجالس لـ "يشع" وهو مجلس أعلى يمثل 

( وال J1المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف.  مع ماليظف أن شموليف تمثال هذا المجلس ال تماد إلى القدس )منطقف 
 المساتمراس األخرى الاي تم  مها إلى إيرا ال.

 
 س إقليمية في الضفة الغربية:مجال 6هنا  

 : لآلتيعلى المجالس ائقليميف و قا   2020توزعت المساتمراس ويكانها  ي نهايف التام 
 ا  مساتمر  110,273مساتمرة يسكنها  35 بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس مرون:ش  . 
  ا  مساتمر  6,330مساتمرة يسكنها  19آر وس هياردين )وادي األردن(: بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس. 
  ا  مساتمر  214,420مساتمرة يسكنها  32ماتي بنيامان: بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس. 
  ا  مساتمر  1,713نها مساتمراس يسك 5ميجلاوس: بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس . 
  ا  مساتمر  97,465مساتمرة يسكنها  16غوش عا اون: بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس . 
  ا  مساتمر  16,755مساتمرة يسكنها  15هار هي رون )جبل الخلال(: بلع عدد المساتمراس الاي تابع هذا المجلس 

 .(16، 15)أنظر/ي جدول ، هذه المساتمراس  ي محا ظف الخلالوتقع جميع 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021
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لضفة الغربيةفي ا االنتشار الجغرافي .26  
 تقسم ال  ف ال ربيف بموجب هذا الا نيف إلى أربع مناطق: القطاع الشرقي، والقطاع الجبلي، وقطاع الاالل 

 الم طلحاس(.الم اهيم و   ل أنظر/ي ال ربيف، والقدس الكبرى.  )لمزيد من الا اصال يول يدود مل قطاع 
 

إن هذا الا نيف يتامد بشكل أيايي على ما ورد  ي الدرايف المتنونف "انازاع األرض: ييايف إيرا ال االياتماريف  ي 
ال  ف ال ربيف" والاي أجراها مرمز المتلوماس ائيرا الي لحقوق ائنسان  ي األرا ي المحالف )بااسالم(؛ ب رض تحلال أثر 

 ى يقوق ائنسان ال لسطاني.المساتمراس عل
 

 القطاع الشرقي:
إن الاأثاراس األياييف على السكان ال لسطاناان  ي هذا القطاع تامثل  ي الحد من  رص الاطوير االقا ادي )الزراعي 

.  بلع عدد المساتمرين  ي هذا 2020مساتمرة يسب بياناس نهايف التام  28بشكل خاص( والح ري.  ي م هذا القطاع 
 (.18، 17)أنظر/ي جدول  % من مجموع المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف1.3، يمثلون ا  مساتمر  8,873ع القطا
 

 القطاع الجبلي:
إن األهداف الر يسيف من إقامف المساتمراس  ي هذا القطاع تامثل بالسيطرة على شريان المواصالس الر يسي الذي يربط أهم 

(، من خالل إقامف تكاالس اياتماريف تمنع البنا  ال لسطاني 60)طريق رقم  المدن ال لسطانيف  ي ال  ف ال ربيف ببت ها
بالقرب من هذا الطريق، ومنع الاواصل التمراني ال لسطاني على يديه، إ ا ف إلى تطويق المدن ال لسطانيف ومنع تويتها 

 التمراني. 
 

، ا  مساتمر  62,760مساتمرين  ي هذا القطاع .  بلع عدد ال2020مساتمرة يسب بياناس نهايف التام  33ي م هذا القطاع 
 (.18، 17)أنظر/ي جدول  % من مجموع المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف8.8يمثلون 

 
 قطاع التالل الغربية: 

إن األهداف الر يسيف من إقامف المساتمراس  ي هذا القطاع تامثل بمحو الخط األخ ر الذي يتابر يدا يياييا ي  ل بان 
ومنع الاواصل التمراني بان ،  الوإيرا ال، وخلق تواصل عمراني بان المساتمراس والمدن الر يسيف  ي إيرا لسطان 

 .مساتمراس  من هذا القطاع قد تم  مها إلى إيرا ال( 3)ياليظ هنا أن ، الاجمتاس ال لسطانيف
 

 218,936المساتمرين  ي هذا القطاع .  بلع عدد 2020مساتمرة يسب بياناس نهايف التام  53 م قطاع الاالل ال ربيف 
 .(18، 17، )أنظر/ي جدول % من مجموع المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف7.30، يمثلون ا  مساتمر 
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توزيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب الإنتشار الجغرافي، 2020

Distribution of Israeli Settlements in the West Bank by Geographical Dispersion, 2020
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PCBS: المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين، 2020

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021
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 قطاع القدس الكبرى:
وتحميقا لذلك ، J1إن التنوان الر يسي لاجرا اس االياتماريف  ي القدس هو تهويد الجز  الشرقي من المدينف أي منطقف 

 ، فيما يلي تذمار بأبرز هذه ائجرا اس:1967قامت يلطاس االياالل بإجرا اس  وريف بتد اياالل المدينف  ي التام 
 .إصدار الكنيست ائيرا الي قرار ب م القدس الشرييف إلى إيرا ال 

 دينف.توييع يدود القدس التربيف إلى عشرة أ تاف مساياها و مها إلى الجز  ال ربي من الم 

 .شن يملف ترهاب  د السكان الترب ب رض تشجيتهم على م ادرة المدينف 

 .هدم يي الم اربف وإجال  يكانه 

 .إجال  قسم مبار من يكان يي الشرف 

 .عزل أييا  عربيف ماملف عن القدس 

 .م ادرة وو ع الاد على مساياس وايتف من األرا ي التربيف 
 

القدس التربيف منذ السنف األولى لالياالل وياى يومنا هذا، وتمثلت األهداف لم تحد يلطاس االياالل عن عنوان تهويد 
 :باآلتيالر يسيف لالياتمار، 

 .ترماز أغلبيف يهوديف مطلقف  ي القدس تكون التامل الحايم  ي أي ات اق مساقبلي يول المدينف 
 .خلق يقا ق تمنع تقسيم المدينف مجددا 

  مناطق ال  ف ال ربيف.عزل القدس التربيف عن غارها من 

 قالع إيرا اليف. / تطويق يدود البلديف بمساتمراس 

 .)إقامف القدس الكبرى الاي تماد من رام هللا إلى الخلال، ومن أريحا إلى بات شيمش )داخل الخط األخ ر 

  ال ربي من خلق تواصل إقليمي بان المساتمراس  ي الجز  الشرقي من المدينف واألييا  الاهوديف الواقتف  ي الجز  
 المدينف، وبعبارة أخرى محو الخط األخ ر الذي ي  ل بان شطري المدينف.

 
 من أهم ناا ج ييايف االياتمار الاي اتبتت  ي هذا القطاع ما يلي:

  إن نسبف األرا ي المااح البنا    عبر الم ادرة وائغالق وو ع الاد وتقااد البنا .  لسطان قدان أجزا  وايتف من
 % من أرا ي هذه المنطقف.8ال تزيد عن  J1علاها  ي منطقف 

 .الحد من الاواصل التمراني الجنوبي لمحا ظف رام هللا والبارة، والاواصل التمراني الشمالي لمحا ظف بات لحم 

  منع الاواصل الج را ي بان األييا  التربيف داخل منطقفJ1لتمراني.، ومنع تطورها ا 

 .ل مراكز المدن ال لسطانيف الواقتف شمال المدينف عن تلك الواقتف جنوبها، و  ل تلك المراكز عن المدينف ن سها   
 
مساتمرة  ي  25 ، موزعف على النحو اآلتي:2020مساتمرة يسب بياناس نهايف التام  37 الكبرى  القدس قطاع  م

رام هللا والبارة ومساتمرة محا ظف ومساتمرة وايدة  ي  (،J1منطقف ) مساتمرة )يي يهودي(  ي 16محا ظف القدس منها 
الخلال.  بلع عدد محا ظف بات لحم، ومساتمرتان  ي محا ظف مساتمراس  ي  8أريحا واألغوار، ومحا ظف وايدة  ي 

% من مجموع المساتمرين  ي ال  ف ال ربيف.  و ي 59.2، يمثلون ا  مساتمر  422,246المساتمرين  ي هذا القطاع 
 246,909هذا القطاع، منهم  المساتمرين  ي% من مجموع 6.78يشكلون  ا  مساتمر  331,829محا ظف القدس بلع عددهم 

 .(18، 17، )أنظر/ي جدول هذا القطاعإجمالي المساتمرين ل% من 58.5( يشكلون J1 ي منطقف ) ا  مساتمر 
  



PCBS :2020 ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

 36 

 2020الغربية حسب االنتشار الجغرافي،  في الضفة يةاإلسرائيلالتوزيع النسبي للمستعمرين في المستعمرات 
 
 
 

 
 األيديولوجيا السائدة 7.2

مساتمراس  اس طابع  لقد تم تقسيم المساتمراس الريفيف  ي هذا الاقرير يسب األيديولوجيا السا دة، على النحو اآلتي:
إلى أن يكان المساتمراس  2020مساتمراس مخالطف.  تشار بياناس نهايف التام و مساتمراس  اس طابع علماني، و مادين، 

مساتمرة علمانيف يسكنها  36، وا  مساتمر  26,125مساتمرة دينيف يسكنها  26 مساتمرة، منها 87الريفيف يعيشون  ي 
السا دة األيديولوجيا ، والباقي ال ياو ر بياناس يول ا  مساتمر  4,328مساتمراس مخالطف يسكنها  4، وينمساتمر  19,306
 .(22، 21، )أنظر/ي جدول  اها

  
 التبعية المسسسية 8.2

يكان المساتمراس الريفيف  ي مساتمراس تابع يرمف "أمناه"  يارمزينطبق هذا الاقسيم على المساتمراس الريفيف.  
% من مجموع المساتمرين  ي 43.5، يشكلون ما نسباه ا  مساتمر  28,070مساتمرة يسكنها  27بواقع اريف: االياتم

    .(24، 23، )أنظر/ي جدول المساتمراس الريفيف  ي ال  ف ال ربيف
 

  

القطاع الشرقي
1.3%
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30.7%
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PCBS: المستعمرات السرائيلية في فلسطين، 2020

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021
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  لثالثا ال  ل 
 

 المنهجية
 

الم ادر المخال ف ألهداف إعداد هذا الاقرير، ومن  يحاوي هذا ال  ل على المنهجيف الاي تم إتباعها  ي جمع البياناس من
 أهمها مكاب ائي ا  المرمزي ائيرا الي ومتهد القدس للدراياس ائيرا اليف.

 
 أهداف التقرير  1.3
نـوع و الاأيـيس، يسـب  اـرة  ـي ال ـ ف ال ربيـف والمسـاتمرين  ائيـرا اليفتو ار بياناس إي ا يف يول عـدد المسـاتمراس . 1

الســــا دة، والابعيــــف  األيــــديولوجيا، و االناشــــار الج را ــــيو المجلــــس ائقليمــــي، و  ئــــاس الســــكان، و المحا ظــــف، و المســــاتمرة، 
 .المؤيسيف

والتمـل علـى تـو ار أداة متلوماتيـف هامـف  تشكال قاعدة بياناس مافيف ئجرا  الدراياس الاحلاليف فيما يخص المسـاتمراس. 2
 ا المو وع، والمخططان وصانتي القراراس والبايثان. ي يد جميع المهامان  ي هذ

 
 معالجة البيانات  2.3

تشمل البياناس جميع المساتمراس ائيرا اليف  من المسايف الم ـن ف مـن قبـل الجهـاس الريـميف ال لسـطانيف علـى أنهـا تمثـل 
والباــرة والمنــاطق التســكريف الم لقــف ، والمنطقــف الحــرام  ــي محا ظــف رام هللا J1ال ــ ف ال ربيــف، بمــا  ــي  لــك القــدس منطقــف 

 الواقتف على اماداد الخط األخ ر  ي ال  ف ال ربيف.
 

تحاــوي قاعــدة بيانــاس المســاتمراس المشــار إلاهــا يــابقا علــى مجموعــف مــن الحقــول الالزمــف ئعــداد الجــداول، ويــام تحــديثها 
 النحو اآلتي:ينويا، ومن ثم اياخراج الجداول بنا  على الناا ج المحدثف، و لك على 

 .ف الحقل الجديد  من  ئف "محدث"تحديث بياناس األعوام السابقف فيما ياتلق بسكان مل مساتمرة، وت ني .1
ربط يكان مل مساتمرة مع عدد السكان لتام ائيناد و لك للمساتمراس الاي ياو ر بياناس عنها وعـادة مـا يـام تحـديث  .2

 .هذه البياناس من قبل ائي ا  ائيرا الي ينويا  
 .بتد تحديث قاعدة البياناس يام إجرا  تدقاق شامل ل حص متقوليف وتنايق األرقام مقارنف مع البياناس السابقف .3
إجرا  مطابقـف بـان الناـا ج  ـي قاعـدة البيانـاس مـع الناـا ج  ـي الم ـادر األصـليف و لـك  ـمن ن ـس المنطقـف الج رافيـف  .4

 القابلف للمقارنف.

 اياخراج الجداول وتدييقها. .5

 
قاعدة البياناس الخاصف بالمواقع االياتماريف  ي  ، باالياناد إلىالمساتمراس ائيرا اليف  ي ال  ف ال ربيفإعداد تقرير  تم

، باالعاماد المساتمراس ائيرا اليف  ي ال  ف ال ربيف لسطان، والاي تم إنشاؤها ب رض تو ار بياناس إي ا يف خاصف ب
 على عدة م ادر وهي:
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 ييانات المستعمرات:قاعدة . 1
المســاتمراس ائيــرا اليف  ــي بإنشـا  قاعــدة بيانــاس خاصــف يــول  2002قـام الجهــاز المرمــزي لاي ــا  ال لســطاني منــذ التــام 

وقــد تــم  لــك ايــانادا إلــى مجموعــف مــن الم ــادر مــن بانهـــا وزارة  . ســامرمومــن ثــم تــم تطويرهــا وتحــديثها بشــكل   لســطان
 ــا ف الــى تقــديراس إ ال لســطانيف وائيــرا اليف األخــرى،، وعــددا مــن الم ــادر لســطانيف )يــابقا (والاتــاون الــدولي ال الاخطــيط 
 الجهاز.

 
 مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي:. 2

يمثل مكاب ائي ا  المرمزي ائيرا الي الم در األيايي للبياناس السنويف الماتلقف بسكان المساتمراس ائيرا اليف وتاريخ 
 .مجلس ائقليمي والابعيف المؤيسيفالمساتمرة، ونوع المساتمرة والتأييس 

 
ـــف بالقـــدس  ـــاس الماتلق ـــف، وال تشـــمل البيان ـــل المســـاتمراس الواقتـــف  ـــي ال ـــ ف ال ربي ـــاس هـــذا الم ـــدر تمث  يشـــار إلـــى أن بيان

 .J1منطقف 
 
 :منظمة السالم للشرق األوسط. 3

بيانــاس الســنويف الماتلقــف بســكان المســاتمراس ائيــرا اليف الم ــدر تمثــل  قاعــدة بيانــاس منظمــف الســالم للشــرق األويــط، والاــي
 .مساتمر 5,000الاي يقل عدد السكان  اها عن 

 
 معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية:. 4

      يمثــــل متهــــد القــــدس للدرايــــاس ائيــــرا اليف الم ــــدر األيايــــي للبيانــــاس الســــنويف الماتلقــــف بأعــــداد المســــاتمرين  ــــي القــــدس
 .  J1منطقف 
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 الرابع ال  ل 
 

 جودة البيانات
 

 البياناتدقة  1.4
لاي امن األدواس الر يسيف  اليف  ي ال  ف ال ربيف ئي ا اس الحديثف والموثوقف يول المساتمراس ائيراايتابر إعداد ونشر 

عمل الجهاز المرمزي ، ياث البياناس ويسايااهايحااج إلاها صانع القرار ال لسطاني، و لك نظرا ألهميف هذا النوع من 
لاكون قاعدة لدراياس  لاي ا  ال لسطاني على تو ار بياناس إي ا يف عن المساتمراس ائيرا اليف  ي ال  ف ال ربيف،

لك تنا  قاعدة بياناس شاملف يول بتحلاليف فيما يخص مجامع المساتمراس ومجاالس تويتها، وخطوة  ي يبال 
خططان وصانتي مهذا المو وع، وال داة متلوماتيف هامف  ي يد جميع المهامان  يأ، والتمل على تو ار المساتمراس

 ايثان.بلاراراس و قلا
  

بنا   2020 ي التام بالقدس الشرييف المساتمراس االيرا اليف عدد يكان قام الجهاز المرمزي لاي ا  ال لسطاني باقدير 
ياث أننا ناتامل مع ظاهرة  ، بحاث تاو ر بياناس للسنف قبل الحاليف،لكل مساتمرة على بياناس متدل النمو آلخر يناان

الديم رافيف  الاقديراسساجاب ل ر ياس تغار طبيعيف  ي األبتاد الماتلقف بالنمو السكاني وم ادر هذا النمو يمكن أن ال 
 ي يجم السكان يوا  مان باتجاه الزيادة أو  وخاصف بما ياتلق باد ق الهجرة أو الاوجهاس السياييف الاي تقود إلى ط راس

ال  ف ال ربيف تتابر عدد المساتمرين  ي المساتمراس ائيرا اليف  ي النق ان، ورغم  لك  الاقديراس التامف على مساوى 
 %. 6دييقف إي ا يا وتتكس هامش خطأ مقداره 

 
 مقارنة البيانات 2.4
 ما لم يرد غار  لك.2020البياناس إلى الواقع مما هو  ي نهايف التام  تشار ، 
  بنا   على بياناس متدل النمو آلخر  2020تم تقدير عدد يكان المساتمراس االيرا اليف  ي القدس الشرييف  ي التام

 يناان لكل مساتمرة.
  الاي مان من ال تب ت طااها إال بتد الرجوع ا اقار بتا البياناس إلى الشموليف لوجود بتا ال جواس  ي البياناس و

 ألكثر من م در لهذه البياناس.
  البياناس الاي تم الح ول علاها من منشوراس مكاب ائي ا  المرمزي ائيرا الي يول ال  ف ال ربيف ال تشمل  لك

، وال 1967 ربيف عام الجز  من محا ظف القدس والذي  مه االياالل االيرا الي اليه عنوة بتاد اياالله لل  ف ال
المساتمراس الاي تم  مها إلى إيرا ال من أرا ي محا ظف رام هللا والبارة ومحا ظف الخلال، مما أوجد صتوبف  ي 

 المقارنف بان هذه البياناس وبياناس الم ادر األخرى.
 مرمزي ائيرا الي.الاتاريف الخاصف بالمساتمراس ائيرا اليف من ياث أنواعها هي يسب تتريف مكاب ائي ا  ال 
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 .  قاعــدة بيانــاس االيــاتمار وم ــادرة األرا ــي )بيانــاس غاــر منشــورة(. 2021الجهــاز المرمــزي لاي ــا  ال لســطاني،  .1
  لسطان. -رام هللا

ــا ج النها يــف للاتــداد التــام للســكان والمســاكن 2021الجهــاز المرمــزي لاي ــا  ال لســطاني،  .2 . تقــديراس مبنيــف علــى النا
  لسطان. -رام هللا   .2017والمنشآس، 

تقاــيم لمســار الجــدار  .  جــدار  ــي وجــه الســالم:2009منظمــف الاحريــر ال لســطانيف )دا ــرة شــؤون الم او ــاس(، تمــوز  .3
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.  تقريـــر المســـاتمراس ائيـــرا اليف  ـــي األرا ـــي 2008يزيـــران  -الشـــرق األويـــط، أيـــار منظمـــف مـــن أجـــل الســـالم  ـــي .4
 .. واشنطن3، رقم 17المحالف، مجلد 
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.  اناـزاع األرض:  ييايـف إيـرا ال 2002مرمز المتلوماس ائيرا الي لحقوق ائنسان  ي األرا ـي المحالـف )بااسـالم(،  .7
 االياتماريف  ي ال  ف ال ربيف.  
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

ة ال
Value

ة، 2020 * ار ع اقع االس د ال * Number of Occupation Sites, 2020ع

ات ع 151Settlementsم

ر  150Outpostsب

ة ات قائ ع عة ل اء تا أح ارها  لة ت اع ر مأه 26Residential Outposts Approved to Settlementsب

ات ج ة، مع مات ة، خ اح ة، س ا ا ص (م أخ
الل) االح

144Others (Artificial sites, Touurism, Services,  Miltary Bases)

ع 471Totalال

:2018 ،(2 ارة (ك ع اقع االس ذ لل ف ا ال احة م :Jurisdiction Area of Occupation Sites (Km2), 2018 541.5م

:2018 ،(2 ا (ك غلقة ع ا ال احة ال :1,016.0Closed Military Bases area (Km2), 2018م

سع، 2017: ار ال وال :Annexation and Expansion Wall, 2017ج

( ه (ك ال ت ار ال ت اك 488.0Length of Completed Part (km)ل ال

( (ك لي ار ال 714.0Total Length (km)ل ال

ع ع ال ار م م ع داخل ال ة ال 88ن
Percentage of Settlers Inside the Wall out of the Total 
Settlers Population

ع ع مقارنة  اد ال اع
د: ه ان ال ال

Number of Settlers Compared with Total Jewish 
Population:

ة، 1972 فة الغ ع في ال د ال 12,403Number of Settlers in the West Bank, 1972ع

ة، 2020 فة الغ ع في ال د ال 712,815Number of Settlers in the West Bank, 2020ع

ة األراضي  ة و ار د في أرض فل ال ه د ال ع
لة، 1972 ة ال الع

2,752,700
Number of Jewish in Historical Palestine and other Arab 
Occupied Land, 1972

ة األراضي  ة و ار د في أرض فل ال ه د ال ع
لة، 2020 ة ال الع

6,873,900
Number of Jewish in Historical Palestine and other Arab 
Occupied Land, 2020

* Data presented in this table on the number of Israeli 
Settlements and occupation sites are not consistent with 
what is reported by other sources due to the different 
definitions and classifications. 
Sources: Colonization & Wall Resistance Comission, 2020.  
Israeli Settlements Database.  Ramallah- Palestine.
Ministry of Local Government, 2017. Geographical 
Information Management  System in Palestine (GeoMOLG). 
Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, 2021.  Statistical 
Abstract of Israel 2021 (No. 71).  Jerusalem.

ة فة الغ ة في ال ار ع اقع االس ارة لل ات م ش م :1 ول ج
Table 1: Selected Indicators on Occupation Sites in the West Bank

ش Indicatorال

ارة ال  ع اقع االس ة وال ل ائ ات االس ع د ال ل ع ول ح ا ال اردة في ه انات ال * ال
فات. فات وال ع الف ال ادر أخ الخ ه م م ت مع ما ی ن

ان.  رام هللا-  انات االس ة ب ان، 2021  قاع ار واالس ة مقاومة ال ادر: ه ال
. فل

ة  ان مات ال عل امل الدارة ال لي ال ام وزارة ال ال لي، 2017. ن وزارة ال ال
. (GeoMOLG). رام هللا- فل

لي 2021  ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، 2021  ال ائ اء ال اإلس م اإلح
س. (رق 71).  الق
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Classificationال

ع ل  عة ل ات تا ع ها إلىم ات ت ض ع م
ل ائ إس

Israeli Settlements 
Affiliated the Yesha 

Council

Israeli Settlements 
Annexed to Israel

Total

ة فة الغ 12625151West Bankال

5Jenin-5ج

ة ال ار ال 7Tubas & Northern Valleys-7اس واألغ

م 3Tulkarm-3ل

13Nablus-13نابل

ة ل 718Qalqiliyaقلق

13Salfit-13سلف

ة 20626Ramallah & Al-Birehرام هللا وال

ار ا واالغ 17Jericho & Al-Aghwar-17أر

س 101626Jerusalemالق

J1 قة 1616Area J1-م

J2 قة 10Area J2-10م

13Bethlehem-13ب ل

ل ل 18220Hebronال

انات  ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع االس

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and 
Land Grab Database 2021.  Ramallah- Palestine.

ع ال

2020 ، ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ول 2: ع ج
Table 2: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Classification, 

2020

ة اف Governorateال
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Classificationال

ع ل  عة ل ات تا ع لم ائ ها إلى إس ات ت ض ع م

Israeli Settlements 
Affiliated the Yesha 

Council

Israeli Settlements 
Annexed to Israel

Total

ة فة الغ 447,417265,398712,815West Bankال

3,553Jenin-3,553ج

ة ال ار ال 2,541Tubas & Northern Valleys-2,541اس واألغ

م 4,414Tulkarm-4,414ل

21,176Nablus-21,176نابل

ة ل 39,45593640,391Qalqiliyaقلق

47,905Salfit-47,905سلف

ة 122,95716,429139,386Ramallah & Al-Birehرام هللا وال

ار ا واالغ 7,508Jericho & Al-Aghwar-7,508أر

س 85,385246,909332,294Jerusalemالق

J1 قة 246,909246,909Area J1-م

J2 قة 85,385Area J2-85,385م

92,183Bethlehem-92,183ب ل

ل ل 20,3401,12421,464Hebronال

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, 
Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  
Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical 
Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, 
(2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2021, 
Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 35). 
Jerusalem.

ادرة األراضي 2021  رام  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
. هللا- فل

لفة،  ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح
.(2020 - 2003)

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

2020 ، ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ول 3: ع ج
Table 3: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by 

Governorate and Classification, 2020

ة اف Governorateال

ع ال
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د  ع
ع ال

ان د ال ع
الفل

ع الى  ة ال ن
* ان الفل ال

Number of 
Settlers

Palestinian 
Population

Ratio of Settlers to
Palestinian Population*

ة فة الغ 23.1West Bank          3,086,816            712,815ال

1.1Jenin             335,485                3,553ج

ة ال ار ال 3.9Tubas & Northern Valleys               65,211                2,541اس واألغ

م 2.2Tulkarm             197,098                4,414ل

5.1Nablus             411,680              21,176نابل

ة ل 33.6Qalqiliya             120,357              40,391قلق

59.0Salfit               81,162              47,905سلف

ة 39.7Ramallah & Al-Bireh             351,510            139,386رام هللا وال

ار ا واالغ 14.2Jericho & Al-Aghwar               52,836                7,508أر

س 71.2Jerusalem             466,750            332,294الق

J1 قة 82.0Area J1             301,163            246,909م

J2 قة 51.6Area J2             165,587              85,385م

39.7Bethlehem             232,343              92,183ب ل

ل ل 2.8Hebron             772,384              21,464ال

ادرة  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
. األراضي 2021.  رام هللا- فل

ة  هائ ائج ال ة على ال ات م ی ي، 2021. تق اء الفل هاز ال لإلح ال
. آت، 2017.  رام هللا - فل اك وال ان وال اد العام لل ع لل

س،  لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح
لفة، (2003 - 2020). ات م س

لي 2021 (رق  ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق
س. 35). الق

ة، 2020 اف ة ح ال فة الغ ان الفل في ال د ال ة وع ل ائ ات االس ع ع في ال د ال 4: ع ول ج
Table 4: Number of Settlers in the Israeli Settlements and Palestinian Population in the West 

Bank by Governorate, 2020

ة اف Governorateال

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli 
Settlements and Land Grab Database 2021.  Ramallah- 
Palestine.
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Estimates based 
on the final results of Population, Housing and Establishment 
Census 2017. Ramallah-Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  
Jerusalem, Various Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2021, Statistical 
Yearbook of Jerusalem 2021 (No 35). Jerusalem.

د  ما على ع ع مق د ال : هي ع ان الفل ع إلى ال ة ال * ن
ي ل 100 فل ا مقابل  ع د 23 م ي وج ال 23 تع ، ف الفل

* Ratio of settlers to the Palestinian population: Number of 
settlers devided by the Palestinian population, for example 23 
means the presence of 23 settlers per 100 Palestinians.
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

ة  ل ائ ات االس ع د ال ع
 Number of Israeli 

Settlements

ع 151Totalال

196711967

196851968

196951969

197041970

197141971

197241972

197331973

197411974

197561975

197611976

1977161977

197891978

197951979

1980101980

1981131981

1982121982

1983141983

1984121984

198531985

198631986

198711987

198941989

199041990

199111991

199411994

199621996

199721997

199811998

199911999

201312013

201812018

1Not Statedغ مب

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 
Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  
 Ramallah- Palestine.

أس ة ال Year of Establishmentس

أس ة ال ة ح س فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ع :5 ول ج
Table 5: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Year of Establishment

ادرة األراضي  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
. 2021.  رام هللا- فل
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Regionالمنطقة

(J1 قة س (م اء الق اس ة  فة الغ قة J1) ال س (م الق
West Bank excluding Jerusalem 

(Area J1)
Jerusalem (Area J1)West Bank

198660,766....1986

198767,483....1987

198873,403117,550190,9531988

198979,824123,061202,8851989

199088,888132,460221,3481990

1991100,729137,331238,0601991

1992111,673140,872252,5451992

1993122,320146,436268,7561993

1994133,572152,219285,7911994

1995140,235156,724296,9591995

1996153,974159,684313,6581996

1997167,124158,929326,0531997

1998179,087162,842341,9291998

1999190,750170,400361,1501999

2000205,113173,986379,0992000

2001215,062175,987391,0492001

2002226,712178,437405,1492002

(R)2003(R)240,313181,425(R)421,7382003(R)

(R)2004(R)252,737184,944(R)437,6812004(R)

(R)2005(R)265,049187,573(R)452,6222005(R)

(R)2006(R)279,479190,534(R)470,0132006(R)

(R)2007(R)294,133193,485(R)487,6182007(R)

(R)2008(R)298,961197,071(R)496,0322008(R)

(R)2009(R)314,101(R)196,803(R)510,9042009(R)

(R)2010(R)328,774(R)200,545(R)529,3192010(R)

(R)2011(R)343,350(R)205,088(R)548,4382011(R)

(R)2012(R)359,571(R)205,746(R)565,3172012(R)

(R)2013(R)373,995(R)209,912(R)583,9072013(R)

(R)2014(R)387,949(R)214,362(R)602,3112014(R)

(R)2015(R)400,988(R)218,297(R)619,2852015(R)

(R)2016414,127(R)221,755(R)635,8822016(R)

(R)2017428,286(R)225,137(R)653,4232017(R)

(R)2018442,393(R)228,563(R)670,9562018(R)

(R)2019456,169(R)237,263(R)693,4322019(R)

2020465,906246,909712,8152020

ائي ال  اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس ادر: م اإلح ال
لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي.  الق ائ اإلس

لي  ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق
س. 2021 (رق 35). الق

Sources: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of 
Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2020, Statistical Yearbook of 
Jerusalem 2021 (No 35). Jerusalem.

قة، 2020-1986 ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ول 6: ع ج

Table 6: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Region, 1986-2020

Yearالسنة
الضفة الغربية
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

أس ة ال Period of Establishmentف

غ م
Not StatedTotal

ة فة الغ 15123240329281151West Bankال

5Jenin----131--ج

ة ال ار ال 7Tubas & Northern Valleys----11212اس واألغ

م 3Tulkarm---1-2---ل

13Nablus-2--2216-نابل

ة ل 8Qalqiliya---2321--قلق

13Salfit-11-353--سلف

ة 26Ramallah & Al-Bireh-785113-1رام هللا وال

ار ا واالغ 17Jericho & Al-Aghwar-----3464أر

س 1126Jerusalem-743262الق

13Bethlehem---214411ب ل

ل ل 20Hebron-1-2763-1ال

2020 ، أس ة ال ة وف اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ع :7 ول ج
Table 7: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Period of Establishment, 2020

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 
Database 2021.  Ramallah- Palestine.

1986‐1983

ادرة األراضي 2021.                رام هللا-  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
. فل

ة اف ال
1970‐19671974‐19711978‐19751982‐19791990‐19871994‐1991

Governorate
ع ال

2018‐1995
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

أس ة ال Period of Establishmentف

غ م
Not StatedTotal

ة فة الغ West Bank      712,815     103,639         4,390         4,866       87,095      130,658      75,519     133,393        77,695        95,560ال

Jenin          3,553----3522,972229--ج

ة ال ار ال Tubas & Northern Valleys          2,541----629192835310575اس واألغ

م Tulkarm          4,414---2,080-2,334---ل

Nablus        1,11421,176---4375,5142,01012,101-نابل

ة ل Qalqiliya        40,391---14,0038,93315,0222,433--قلق

Salfit        1,47847,905-2,786-24,96614,7183,957--سلف

ة Ramallah & Al-Bireh      82,940139,386-15,15415,75315,8914,8822,080-2,686رام هللا وال

ار ا واالغ Jericho & Al-Aghwar          7,508-----1,7571,1693,4371,145أر

س Jerusalem      4,39017,530332,294-81,00072,82659,4285,82977,68013,611الق

Bethlehem        92,183---2,1503,0718,52617,05625561,125ب ل

ل ل Hebron        57721,464--1,1784,4594,9482,964-7,338ال

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 
2021.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 
- 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2020, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 35). 
Jerusalem.

ة اف ال
1994-1991 1990-1987 1986-1983

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2020،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

2018‐1995

ع ال

2020 ، أس ة ال ة وف اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :8 ول ج
Table 8: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Period of Establishment, 2020

1978-1975 1974-1971 1970-19671982-1979
Governorate
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

ع Typeال

Ruralر

شافح اعيم شاف ج تم ةك ا ات ج ع عأخ م ال
UrbanMoshavCollective

Moshav
Kibbutz Communal

Settlements
OthersTotal

Total

ة فة الغ 641789401387151West Bankال

55Jenin-4-1--ج

ة ال ار ال 1277Tubas & Northern Valleys-31-اس واألغ

م 23Tulkarm-1--11ل

52913Nablus--42نابل

ة ل 1128Qalqiliya---6قلق

32513Salfit---8سلف

ة 811226Ramallah & Al-Bireh-1421رام هللا وال

ار ا واالغ 21617Jericho & Al-Aghwar-1914أر

س 426Jerusalem-13--22الق

J1 قة 16Area J1------16م

J2 قة 410Area J2-13--6م

321613Bethlehem--7ب ل

ل ل 411221920Hebron-1ال

ة، 2020 ع ع ال ة ون اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ول 9: ع ج
Table 9: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Type of Settlement, 2020

ادرة األراضي 2021.   ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
. رام هللا- فل

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  Ramallah- 
Palestine.

Governorate ة اف ال
ع ال
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

ع Typeال

Ruralر

شافح اعيم شاف ج تم ةك ا ات ج ع عأخ م ال
UrbanMoshavCollective

Moshav
Kibbutz Communal

Settlements
OthersTotal

Total

ة فة الغ 648,2696,2844,3584,40141,6577,84664,546712,815West Bankال

3,5533,553Jenin-3,201-352--ج

ة ال ار ال 3105752,5412,541Tubas & Northern Valleys-991665-اس واألغ

م 2,3344,414Tulkarm-925--2,0801,409ل

5,6051,1147,15621,176Nablus--14,020437نابل

ة ل 93693640,391Qalqiliya----39,455قلق

4,3702,4276,79747,905Salfit---41,108سلف

ة 10,32033112,608139,386Ramallah & Al-Bireh-126,7781,059898رام هللا وال

ار ا واالغ 1,2554,9317,508Jericho & Al-Aghwar-2,5772,388322966أر

س 4,568332,294Jerusalem-4654,103--327,726الق

J1 قة 246,909Area J1------246,909م

J2 قة 4,56885,385Area J2-4654,103--80,817م

2,3942,3472554,99692,183Bethlehem--87,187ب ل

ل ل 2,12157610,47695314,12621,464Hebron-7,338ال

ادرة األراضي 2021.  رام هللا-  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
. فل

لفة، (2003 -  ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح
.(2020

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2020،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  Ramallah-
 Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2020, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 35). Jerusalem.

ة، 2020 ع ع ال ة ون اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ول 10: ع ج
Table 10: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Type of Settlement, 2020

ة اف ال
ع ال

Governorate
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Population Size Groups

2,000 30,000 فأكأقل م

less than 2,00030,000 and overTotal

ة فة الغ 1418326364West Bankال

م 1Tulkarm-----1-ل

4Nablus-----4-نابل

ة ل 6Qalqiliya----24-قلق

18Salfit----7-سلف

ة 14Ramallah & Al-Bireh-1-1-12-رام هللا وال

ار ا واالغ 1Jericho & Al-Aghwar-----1-أر

س 193124222Jerusalemالق

J1 قة 162123116Area J1م

J2 قة 116Area J2--31-م

7Bethlehem-1-1-5-ب ل

ل ل 1Hebron----1--ال

ول. ا ال اردة في ه ات ال اف ة على ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ق وج  *
. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال  Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Databaseال

2021.  Ramallah- Palestine.

ان، 2020 ات ح ال ة وف اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ع :11 ول ج
Table 11: Number of Urban Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Population Size Groups, 2020

ع ال
Governorate* ة* اف ال

ان ات ح ال ف
2,000-
5,999

6,000-
9,999

10,000-
13,999

14,000-
17,999

18,000-
29,999

* The urban Israeli Settlements existence is restricted on the governorates mentioned in this table.
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Population Size Groups

2,000 30,000 فأكأقل م

less than 2,00030,000 and overTotal

ة فة الغ 134,48964,94032,00632,510319,28765,037648,269West Bank-ال

م 2,080Tulkarm-----2,080-ل

14,020Nablus-----14,020-نابل

ة ل 39,455Qalqiliya----7,01932,436-قلق

19,58241,108Salfit----21,526-سلف

ة 126,778Ramallah & Al-Bireh-77,967-10,600-38,211-رام هللا وال

ار ا واالغ 2,577Jericho & Al-Aghwar-----2,577-أر

س 34,39925,16610,00132,510180,19545,455327,726Jerusalem-الق

J1 قة 19,76916,05010,00132,510142,34926,230246,909Area J1-م

J2 قة 37,84619,22580,817Area J2--14,6309,116-م

87,187Bethlehem-61,125-11,405-14,657-ب ل

ل ل 7,338Hebron----7,338--ال

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 
Database 2020.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 
Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2021, Statistical Yearbook of Jerusalem 
2021 (No 35). Jerusalem.

. ادرة األراضي 2020.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال

لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح
س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

ول. ا ال اردة في ه ات ال اف ة على ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ق وج

ان، 2020 ات ح ال ة وف اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :12 ول ج
Table 12: Number of Settlers in the Urban Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Population Size Groups, 2020

ة اف ال
ان ات ح ال ف

ع ال
Governorate 2,000-

5,999
6,000-
9,999

10,000-
13,999

14,000-
17,999

18,000-
29,999

The urban Israeli Settlements existence is restricted on the governorates mentioned 
in this table.
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Population Size Groups

200 أقل م
less than 200Total

ع 8271518412387Totalال

شاف 17Moshav-1--682م

اعي شاف ج 8Collective Moshav---431-م

ت 9Kibbutz--15111ك

ة ا ات ج ع 4813210340Communal Settlements-م

13Others-161311أخ 

ان، 2020 ات ح ال ة وف ع ع ال ة ح ن فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ع :13 ول ج
Table 13: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Type of Settlement and Population Size Groups, 2020

Type

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال  Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Databaseال
2021.  Ramallah- Palestine.

ع ال
ان ات ح ال ف

499‐200799‐5001099‐8001,399‐1,1001,699‐1,4001,999‐1,700

ع ال
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Population Size Groups

200 أقل م
Less than 200Total

ع 1,1278,8159,57716,2044,98018,2245,61964,546Totalال

شاف 6,284Moshav-1,409--1,0222,4371,416م

اعي شاف ج 4,358Collective Moshav---1,5991,861898-م

ت 4,401Kibbutz--1051,5705769471,203ك

ة ا ات ج ع 1,4645,14711,5682,52215,3375,61941,657Communal Settlements-م

7,846Others-1,7455772,7911,2551,478-أخ 

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 
Database 2021.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 
Years, (2003 - 2020).

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال

لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

1,999‐1,700
Type

ان، 2020 ات ح ال ة وف ع ع ال ة ح ن فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :14 ول ج
Table 14: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Type of Settlement and Population Size Groups, 2020

ع ال
ان ات ح ال ف

499‐200799‐5001099‐800

ع ال
1,399‐1,1001,699‐1,400
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Regional Council

ون اردی (واد االردن)ش ت  امآرف تماتي ب ل نم ش ع ل)غ ل ل ال (ج ون  ف ال یغ مهار 
ShomeronArvot Ha Yarden 

(Jordan Valley)
Matte 

Binyamin
MegilliotGush EzyonHar Hevron (Mount 

Hebron)
Not StatedNot Applicable

Total

ة فة الغ 35193251615623151West Bankال

5Jenin-------5ج

ة ال ار ال 7Tubas & Northern Valleys-2----5-اس واألغ

م 3Tulkarm-------3ل

13Nablus-1---624نابل

ة ل 8Qalqiliya-1-----7قلق

13Salfit-------13سلف

ة 626Ramallah & Al-Bireh----19-1رام هللا وال

ار ا واالغ 17Jericho & Al-Aghwar-1--1213-أر

س 1626Jerusalem--811--الق

J1 قة 1616Area J1-------م

J2 قة 10Area J2---811--م

13Bethlehem-1-111---ب ل

ل ل 120Hebron-415----ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال  Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Databaseال
2021.  Ramallah- Palestine.

2020 ي، ل االقل ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ع :15 ول ج
Table 15: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Regional Council, 2020

ة اف ال

ي ل اإلقل ال
المجموع

Governorate
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

Regional Council

ون اردی (واد االردن)ش ت  امآرف تماتي ب ل نم ش ع ل)غ ل ل ال (ج ون  ف ال یغ مهار 
ShomeronArvot Ha Yarden 

(Jordan Valley)
Matte 

Binyamin
MegilliotGush EzyonHar Hevron (Mount 

Hebron)
Not StatedNot Applicable

Total

ة فة الغ 110,2736,330214,4201,71397,46516,7551,974263,885712,815West Bankال

3,553Jenin-------3,553ج

ة ال ار ال 2,541Tubas & Northern Valleys-575----1,966-اس واألغ

م 4,414Tulkarm-------4,414ل

21,176Nablus-208---9,59543710,936نابل

ة ل 40,391Qalqiliya-936-----39,455قلق

47,905Salfit-------47,905سلف

ة 16,429139,386Ramallah & Al-Bireh----117,606-5,351رام هللا وال

ار ا واالغ 7,508Jericho & Al-Aghwar----3,9272,5771,004-أر

س 246,909332,294Jerusalem--83,3014651,619--الق

J1 قة 246,909246,909Area J1-------م

J2 قة 85,385Area J2---83,3014651,619--م

92,183Bethlehem-255-24491,684---ب ل

ل ل 54721,464Hebron-4,16216,755----ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 
2021.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, 
(2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2020, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 
35). Jerusalem.

ي، 2020 ل االقل ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :16 ول ج
Table 16: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Regional Council, 2020

ة اف ال

ي ل اإلقل ال
المجموع

Governorate
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افي غ ار ال Geographical Dispersionاالن

قي اع ال ليالق اع ال ةالق الل الغ اع ال س الق الق

The Eastern StripMountain StripThe Western Hills StripGreater JerusalemTotal

ة فة الغ 28335337151West Bankال
5Jenin-5--ج

ة ال ار ال 7Tubas & Northern Valleys---7اس واألغ
م 3Tulkarm-3--ل

13Nablus-2101نابل
ة ل 8Qalqiliya-17-قلق
13Salfit-112-سلف

ة 619126Ramallah & Al-Bireh-رام هللا وال
ار ا واالغ 117Jericho & Al-Aghwar--16أر

س 2526Jerusalem--1الق

J1 قة 1616Area J1---م

J2 قة 910Area J2--1م
813Bethlehem-23ب ل

ل ل 126220Hebron-ال

Sources: The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories (B'TSELEM), 2002.  Land Grab-Israel’s Settlement Policy in the West 
Bank.
Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 
Database 2021.  Ramallah- Palestine.

ارة في  ع ل االس ائ اسة إس اع األرض: س )، 2002.  ان ل لة (ب ان في األراضي ال ق اإلن ق لي ل ائ مات اإلس عل ادر: م ال ال
ة. فة الغ ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ال

2020 افي، غ ار ال ة واالن اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ع :17 ول ج
Table 17: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Geographical Dispersion, 2020

Governorate ة اف ال
المجموع
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افي غ ار ال Geographical Dispersionاالن

قي اع ال ليالق اع ال ةالق الل الغ اع ال س الق الق
The Eastern StripMountain StripThe Western Hills StripGreater JerusalemTotal

ة فة الغ 8,87362,760218,936422,246712,815West Bankال

3,553Jenin-3,553--ج

ة ال ار ال 2,541Tubas & Northern Valleys---2,541اس واألغ

م 4,414Tulkarm-4,414--ل

21,176Nablus-43717,8132,926نابل

ة ل 40,391Qalqiliya-4,58635,805-قلق

47,905Salfit-1,47346,432-سلف

ة 15,517122,4151,454139,386Ramallah & Al-Bireh-رام هللا وال

ار ا واالغ 2,5777,508Jericho & Al-Aghwar--4,931أر

س 331,829332,294Jerusalem--465الق

J1 قة 246,909246,909Area J1---م

J2 قة 84,92085,385Area J2--465م

84,20592,183Bethlehem-4997,479ب ل

ل ل 15,8923,3912,18121,464Hebron-ال

ارة في  ع ل االس ائ اسة إس اع األرض: س )، 2002.  ان ل لة (ب ان في األراضي ال ق اإلن ق لي ل ائ مات اإلس عل ادر: م ال ال
ة. فة الغ ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ال
لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

Sources: The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories 
(B'TSELEM), 2002.  Land Grab-Israel’s Settlement Policy in the West Bank. 
Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 
2021.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 
Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2021, Statistical Yearbook of Jerusalem 
2021 (No 35). Jerusalem.

افي، 2020 غ ار ال ة واالن اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ول 18: ع ج
Table 18: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Geographical Dispersion, 2020

Governorate ة اف ال
ع ال
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200- غ مأقل م
Less than -200Not StatedTotal

ة فة الغ 128132820332512151West Bankال

5Jenin---41---ج

ة ال ار ال 7Tubas & Northern Valleys-----25-اس واألغ

م 3Tulkarm----3---ل

13Nablus-2181-1-نابل

ة ل 8Qalqiliya---431--قلق

13Salfit--661---سلف

ة 37553326Ramallah & Al-Bireh--رام هللا وال

ار ا واالغ 17Jericho & Al-Aghwar----9512أر

س 1376826Jerusalem--1الق

J1 قة 44816Area J1-----م

J2 قة 10Area J2-1332--1م

13Bethlehem-128---2ب ل

ل ل 2107120Hebron----ال

2020 ،( (م ح ال ل االرتفاع ع س ة ومع اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع د ال ع :19 ول ج
Table 19: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Average Altitude (Meter), 2020

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 
2021.  Ramallah- Palestine.

Governorate

Average Altitude (m)ع ال
399 ‐ 200599 ‐ 400799 ‐ 600999 ‐ 800

ة اف ال
(م) ح ال ل االرتفاع ع س مع

(1‐) ‐ (200‐)199‐0

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

200- غ مأقل م
Less than -200Not StatedTotal

ة فة الغ 3,0542,64227,33870,64192,939168,208189,370158,623712,815West Bankال

3,553Jenin---2,5361,017---ج

ة ال ار ال 2,541Tubas & Northern Valleys-----1,2941,247-اس واألغ

م 4,414Tulkarm----4,414---ل

21,176Nablus-1,20990615,8762,926-259-نابل

ة ل 40,391Qalqiliya---18,39117,4144,586--قلق

47,905Salfit--16,08930,3431,473---سلف

ة 5,12322,44211,0897,05810,73482,940139,386Ramallah & Al-Bireh--رام هللا وال

ار ا واالغ 7,508Jericho & Al-Aghwar----2,0901,0892,5771,752أر

س 4,78540,905132,74078,09275,307332,294Jerusalem--465الق

J1 قة 106,71064,89275,307246,909Area J1-----م

J2 قة 85,385Area J2-4,78540,90526,03013,200--465م

92,183Bethlehem-2,5914,88884,205---499ب ل

ل ل 1,5026,17313,41337621,464Hebron----ال

ادرة األراضي 2021.  رام هللا-  ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
. فل

لفة، (2003 -  ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح
.(2020

س. لي 2021 (رق 35). الق ائ س ال اإلس اب الق ة 2021،  ل ائ راسات اإلس س لل معه الق

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  
Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2020). 
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2021, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 35). Jerusalem.

Governorate
799 ‐ 600999 ‐ 800

Average Altitude (m)

ة اف ال
(م) ح ال ل االرتفاع ع س مع

(1‐) ‐ (200‐)199 ‐ 0

2020 ،( ح ال (م ل االرتفاع ع س ة ومع اف ة ح ال فة الغ ة في ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :20 ول ج
Table 20: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Average Altitude (Meter), 2020

ع ال
399 ‐ 200599 ‐ 400
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ة ةدی ان ةعل ل غ مم
ReligiousSecularMixedNot StatedTotal

ة فة الغ 263642187West Bankال

15Jenin-4-ج

ة ال ار ال 27Tubas & Northern Valleys-32اس واألغ

م 2Tulkarm--11ل

29Nablus-43نابل

ة ل 112Qalqiliya--قلق

45Salfit--1سلف

ة 521412Ramallah & Al-Birehرام هللا وال

ار ا واالغ 131216Jericho & Al-Aghwar-أر

س 4Jerusalem-31-الق

26Bethlehem-22ب ل

ل ل 319Hebron-106ال

ادرة األراضي 2021.   ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال
. رام هللا- فل

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  
Ramallah- Palestine.

ة، 2020 ائ ا ال ج ل ی ة واالی اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ع :21 ول ج
Table 21: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Overwhelming Ideology, 2020

Overwhelming Ideologyع ال
Governorate ة اف ال

ة ائ ا ال ج ل ی االی
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ة ةدی ان ةعل ل غ مم
ReligiousSecularMixedNot StatedTotal

ة فة الغ 26,12519,3064,32814,78764,546West Bankال

1,4773,553Jenin-2,076-ج

ة ال ار ال 5752,541Tubas & Northern Valleys-1,604362اس واألغ

م 2,334Tulkarm--9251,409ل

1,1147,156Nablus-5,100942نابل

ة ل 936936Qalqiliya---قلق

5,3246,797Salfit--1,473سلف

ة 6,4832,5461,4542,12512,608Ramallah & Al-Birehرام هللا وال

ار ا واالغ 3,3541,2553224,931Jericho & Al-Aghwar-أر

س 4,568Jerusalem-2,9491,619-الق

9754,996Bethlehem-2,1501,871ب ل

ل ل 1,93914,126Hebron-8,3903,797ال

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land 
Grab Database 2021.  Ramallah- Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, 
Various Years, (2003 - 2020).

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال

لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

ة، 2020 ائ ا ال ج ل ی ة واالی اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :22 ول ج
Table 22: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Overwhelming Ideology, 2020

Overwhelming Ideologyع ال
Governorate ة اف ال

ة ائ ا ال ج ل ی االی
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شافات ة ال ل ح ع ه
راحي ه

ت  هاك
هاداتي

ت  ة ال ح
ح ال

ني دات هااوف هاز ل اغ ع ب
ل ائ إس

وت د ح هایه
ال هاه

اه از أم هام
الي هاخ

ال یغ م

Moshavim 
Movement

HaP’oel 
HaMiz-rahi

HaKib-
butz 

HaDati

The United 
Kibbutz Move-

ment

HaOved 
HaZiy-yoni

Po’ale 
Agudat 
Yisrael

HerutHaihud 
HaHaqla’i

AmanaHaMerkas 
HakhaqlaiNot 

Stated

Not 
Appli-
cable

Total

ة فة الغ 65373311627151087West Bankال

5Jenin--11-2-1----ج

ة ال ار ال 127Tubas & Northern Valleys--2-----2-اس واألغ

م 2Tulkarm---1-1------ل

9Nablus-2-25-------نابل

ة ل 2Qalqiliya-1---1------قلق

25Salfit----1----2-سلف

ة 112Ramallah & Al-Bireh--16-12---1رام هللا وال

ار ا واالغ 216Jericho & Al-Aghwar---21-51--5أر

س 4Jerusalem---2-1--1---الق

116Bethlehem---1--21--ب ل

ل ل 219Hebron--12-12--11-ال

2020 ة، س ة ال ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع د ال ع :23 ول ج
Table 23: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Organizational Affiliation, 2020

Organizational Affiliation

ة اف ال

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 
2021.  Ramallah- Palestine.

Governorate

ة س ة ال ال
ع ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ر: ال ال

69



PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2020 ة 2020 فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع س PCBS: ال

شافات ة ال ح
ل  ع ه
راحي ه

ت  هاك
هاداتي

ت  ة ال ح
ح ال

هااوف 
ني هاز

دات  ل اغ ع ب
ل ائ إس

وت ح
ال د هاه هایه

اه أم
الي از هاخ هام

غ م
ال ی

Moshavim 
Movement

HaP’oel 
HaMiz-rahi

HaKib-
butz 

HaDati

The United 
Kibbutz 

Move-ment

HaOved 
HaZiy-
yoni

Po’ale 
Agudat 
Yisrael

HerutHaihud 
HaHaqla’i

AmanaHaMerkas 
Hakhaqlai

Not 
Stated

Not 
Appli-
cable

Total

ة فة الغ 1,4904,7262,7261,9971,3192,6198,4821,85728,0701,4773,9875,79664,546West Bankال

3,553Jenin--4781,477-1,246-352----ج

ة ال ار ال 3105752,541Tubas & Northern Valleys--362-----1,294-اس واألغ

م 2,334Tulkarm---925-1,409------ل

7,156Nablus-1,114-4375,605-------نابل

ة ل 936Qalqiliya-936----------قلق

2,4276,797Salfit----1,933----2,437-سلف

ة 33112,608Ramallah & Al-Bireh--6988,887-7871,633---272رام هللا وال

ار ا واالغ 1,2554,931Jericho & Al-Aghwar---630360-1,288180--1,218أر

س 4,568Jerusalem---2,484-1,619--465---الق

1,6272554,996Bethlehem---720--2,150244--ب ل

ل ل 95314,126Hebron--9,691-986925--995576-ال

. ادرة األراضي 2021.  رام هللا- فل ار وم ع انات االس ة ب ي، قاع اء الفل هاز ال لإلح ادر: ال ال
لفة، (2003 - 2020). ات م س، س لي. الق ائ ائي ال اإلس اب اإلح لي، ال ائ اء ال اإلس م اإلح

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2021.  Ramallah- 
 Palestine.
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003-2020).

ة، 2020 س ة ال ة وال اف ة ح ال فة الغ ة في ال ة ال ل ائ ات االس ع ع في ال د ال ع :24 ول ج
Table 24: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Organizational Affiliation, 2020

ة اف Governorateال

ة س ة ال Organizational Affiliationال

ع ال
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Important Remarks 

 

 The data presented in this report on the number of settlements, and occupation sites are not 

consistent with what is reported from other sources due to the different definitions and 

classifications.  

  

 There are no data about the population of four settlements appeared in this report which are 

located in Qalqiliya, Jerusalem and Jericho & Al-Aghwar governorates.  
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Introduction 

 
Israeli settlements activities in Palestine constitute the most serious danger of the Israeli 

occupation and hampers the establishment of a viable national state of Palestine in the West 

Bank and Gaza Strip. With support from the Israeli government, many Israeli organizations and 

institutions are working on the implementation of an organized program that aims to expand 

the settlements in Palestine. Indeed, the settlements network and the accompanying changes in 

demographical and topographical aspects are the main obstacle to establish a state of Palestine 

with geographical continuity. 

 

The Israeli settlements movement does not only affect the political stability and security in 

Palestine. It also destroys the social, economic, and environmental balance of Palestinian 

society and land by hampering the development of Palestinian society, polluting the Palestinian 

environment, and playing a significant role in controlling, destroying and cantonizing 

Palestinian communities. Moreover, Israeli settlements are used as military bases to launch 

aggression, incursions and hostilities against the Palestinian people.  

 

We continue to publish annual reports in this series to present the main developments in Israeli 

settlements activities in Palestine. We have focused on presenting quantitative descriptions of 

a number of the main indicators related to settlements and settlers.   

 

This report contains statistical data for the year 2020 on the population and geographical 

indicators of Israeli settlements in the West Bank: The number of settlers, the level and nature 

of settlement, the geographical spread, prevalent ideology, and other related subjects. 

 

This report is divided into four chapters: The first chapter contains the concepts and terms in 

this report. The second chapter presents the main findings. The third chapter discusses the 

methodology. The fourth chapter demonstrates data quality. 
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Chapter One  

 

Concepts and Terms 

  
A Settlement:  
A settlement, which is considered by the Israeli occupation as legal settlement and meets 

locality conditions. The Israeli Central Bureau of Statistics defines a locality as follows:  

An inhabited place according to the following criteria: 

1. Contains 20 or more inhabitants. 

2. Self-ruled. 

3. Not included in the formal borders of another locality. 

4. Formally recognized.   

This is in addition to the settlements and Jewish neighborhoods located in Jerusalem (J1).  
 

Outpost: 
Civil or semi military building, which is not recognized by Israeli authority. However, the 

recognition would come later at the politically right moment. Accordingly, an outpost may 

become a settlement or a military base. 
  

Occupation Site: 

Includes settlements, outposts, military settlements, semi-military settlements, agricultural 

settlements, Israeli industrial areas and Israeli military bases. 

  

Yesha Council: 

It refers to the council that represents settlers in the West Bank except that part of Jerusalem 

which was forcefully Annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 

Yesha is also the representing body of a number of regional councils. 
  

Regional Council:   

It’s an administrative authority representing a number of settlements. 
  

Built –Up land in the Occupation Site: 

It refers to all areas of human activity within a settlement including built-up areas, service 

facilities, public parks, squares, and roads. It excludes any land that is planned for construction 

according to the structural plan of the occupation site or confiscated land to be annexed later to 

the occupation site. 
  

Urban Settlement:   

It’s a settlement that has 2000 or more inhabitants, beside those settlements located inside 

Jerusalem area (J1), which are classified as urban settlements regardless of the number of 

population. 
  

Rural Settlement:  
It’s a settlement that has less than 2,000 inhabitants, also includes agricultural localities, 

excluding settlements located inside Jerusalem area (J1), which are classified as urban 

settlements regardless of the number of population. 
 

Moshav:  
It refers to the rural settlement organized as a cooperative association, which has the right to 

agricultural farmland (as defined by the Israel Lands Administration). These settlements consist 

of family units, each of which is an independent economic entity. Part of the production and 
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economic administration of the moshav is handled by the cooperative association, and the 

residents determine the degree of cooperation. 
 

Collective Moshav: 
It refers to a collective rural settlement where production and marketing are cooperative and 

consumption is private. 
  

Kibbutz:  

It refers to a collective rural settlement with cooperative production, marketing, and 

consumption. 
  

Institutional Settlement:  

It refers to an institution, which has the characteristics of a settlement but is not within the 

administrative boundaries of another settlement. 
  

Communal Settlement:  

It refers to a settlement organized as a cooperative association, which has no right to farmland 

and its members determine the extent of its cooperative activities concerning production, 

consumption, municipal, and social activities. 
  

Other Rural Settlement:  

It’s a settlement that has less than 2,000 inhabitants and not found in any type of the settlements 

above. 
  

Geographical Dispersion of the West Bank: 

This classification divides the West Bank into four areas (strips): the mountain strip, the western 

hills strip, and greater Jerusalem strip.   
 

Each area includes settlements that share certain similarities in terms of topography, proximity 

to Palestinian communities and main roads, economic infrastructure, the composition of the 

population, distance from the Green Line, and other similarities.  
 

The Eastern Strip: It includes the Jordan Valley area and the shores of the Dead Sea (outside 

the Green Line), as well as the eastern slopes of the mountain range that divides the entire West 

Bank from north to south.  
 

The Mountain Strip: The area on or adjacent to the peaks of the mountain range. This area is 

also known as the watershed line or the mountain-peak area.  
 

The Western Hills Strip: It includes the western slopes of the mountain range, and extends to 

the Green Line to the west. 
 

Greater Jerusalem Strip: This area extends across a wide radius around West Jerusalem. 

Although in purely geographical terms this area lies mainly in the Mountain Strip, it has unique 

characteristics that demand separate attention. 
 

Average altitude (Meters):  

The average height of land above the level of the Sea (meter) in relation to main population 

center. 

 

Jerusalem (J1):  

It includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967. Those 

parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 
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'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab as Sahira, As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al Quds), 

Ash Shayyah, Ras al 'Amud, Silwan, Ath Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al Gharbiya, 

Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, Umm Tuba.).   
  

Jerusalem (J2): 

It includes the following localities: (Rafat, Mikhmas, Qalandiya Camp, Qalandiya, Beit Duqqu, 

Jaba', Al Judeira, Ar Ram & Dahiyat al Bareed, Beit A'nan, Al Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al 

Qubeiba, Kharayib Umm al Lahim, Biddu, An Nabi Samwil, Hizma, Beit Hanina al Balad, 

Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A'nata, Al Ka'abina (Tajammu' Badawi), Az Za'ayyem, Al 

'Eizariya, Abu Dis, A'rab al Jahalin (Salamat), As Sawahira ash Sharqiya, Ash Sheikh Sa'd). 
  

A set of special symbols was used in the tables of this report 

(-): Nil 

(..): Data not available 

(R):      Revised Figures  

  



PCBS: Israeli Settlements in the West Bank, 2020 

]18[ 

 

  



PCBS: Israeli Settlements in the West Bank, 2020 

]19[ 

 

Chapter Tow  
 

Main Findings 
 

2.1 Settlements  

There were 151 settlements in the West Bank by the end of 2020; of which 26 settlements were 

in Jerusalem governorate distributed as follows: 16 settlements in Jerusalem (J1), and 10 

settlements in Jerusalem (J2). (See Table 2). 

  
Number of Israeli Settlements in the West Bank, by Governorate, 2020 
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2.3 Stages of Settlement  

Stage One (1967-1976): Building of settlements started selectively within a colonization policy 

based on quality, not quantity. Settlements, in this stage, were concentrated in Jerusalem and in 

the Jordan Valley, inspired by the Allon Plan. 

 

Stage Two (1977-1984): During this stage, settlement movement grew greatly influencing and 

promoting the building and expansion of settlements.  

  

Stage Three (1985-1990): During this stage, colonialism accelerated and the number of 

settlements grew to match the pace of the first stage. 

 

Stage Four (1991-2020): Israel expanded the existing settlements during this period to 

compensate for the lack of new settlements. Expansion was achieved through population 

growth and the establishment of new ‘neighborhoods’ within existing settlements.  

 

The overall number of settlements has increased from one settlement in 1967 to 151 settlements 

in 2020. (See Table 5)   

 
Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank for Selected Years 

 

 
 

2.4 Nature of Settlements in the West Bank 

At the end of 2020, there were 64 urban settlements in the West Bank; of which 22 in Jerusalem 

governorate. Settlers in urban settlements represent around 91% out of all settlers in the West 

Bank. 

 

Additionally, there were 87 rural settlements in the West Bank; of which 40 are classified as 

communal settlements with a population of 41,657 settlers, followed by Moshav settlements 

which are 17 settlements with a population of 6,284 settlers. (See Tables 9 and 10) 

 

2.5 Regional Councils 

The regional councils are administrative authorities encompassing a number of settlements. 

Such councils are represented by Yesha which is a high council representing the settlers in the 

West Bank.  However, Yesha does not represent J1 or the other formal settlements annexed to 

Israel.  
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The following data represent the year 2020. There are 6 regional councils in the West Bank: 

 Shomeron: The number of settlements represented by this regional council is 35 with a 

population of 110,273 settlers; 

 Arvot Ha Yarden (The Jordan Valley): The number of settlements represented by this 

regional council is 19 with a population of 6,330 settlers; 

 Matte Binyamin: This council represents 32 settlements with a population of 214,420 

settlers; 

 Megilliot: The number of settlements represented by this regional council is 5 with a 

population of 1,713 settlers; 

 Gosh Ezyon: This council represents 16 settlements with a population of 97,465 settlers; 

 Har Hevron (Mount Hebron): This council represents 15 formal settlements with a 

population of 16,755 settlers. (See Tables 15 and 16) 

 

2.6 Geographical Dispersion  
 

Eastern Strip:  

At the end of 2020, this area included 28 settlements with a population of 8,873 settlers 

representing 1.3% of all settlers in the West Bank. 

 

Mountain Strip:  

At the end of 2020, this area included 33 settlements with a population of 62,760 settlers 

representing 8.8% of all settlers in the West Bank. 

 

Western Hills Strip:  

At the end of 2020, this area included 53 settlements with a population of 218,936 settlers 

representing 30.7% of all settlers in the West Bank. 

 

Greater Jerusalem Strip: 

At the end of 2020, this area included 37 settlements with a population of 422,246 settlers 

representing 59.2% of all settlers in the West Bank. (See Tables 17 and 18) 

 

2.7 Overwhelming Ideology 

The settlers’ population in rural settlements is distributed among 87 settlements, including 26 

religious settlements with a population of 26,125 settlers, 36 secular settlements with a 

population of 19,306 settlers, and 4 mixed settlements with a population of 4,328 settlers.  There 

are no available data with respect to religious ideology of the remaining settlements (See Tables 

21 and 22). 

 

2.8 Organizational Affiliation 

This division applies to rural settlements. The majority of settlers living in rural settlements are 

affiliated with Amana Movement (28,070 settlers living in 27 settlements). (See Tables 23          

and 24)   
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Chapter Three 

  
Methodology 

  

In addition to the objectives behind producing this report, this chapter presents the 

methodology used in data collection from different sources including Israeli Central Bureau of 

Statistics, and Jerusalem Institute for Israeli Studies. 

 

3.1 Objectives: 

1. To publish data on population and geographical indicators of Israeli settlements in the West 

Bank including the number of settlers, level and nature of the settlements, geographical 

distribution, prevalent ideology, and other related subjects. 

2. To create a database to provide data on Israeli Settlements in the West Bank. 

 

3.2 Data Processing 

Data of Israeli settlements include all the areas classified by the Palestinian Official sources as 

the West Bank, including settlements in J1, and no-man’s-land in Ramallah & Al-Bireh 

Governorate, closed military areas along with the Green Line in the West Bank. 

 

The Israeli settlements database contains many fields necessary for the preparation of tables. 

This database is updated annually and statistical tables were extracted based on the updated 

data as follows:   

1. Updating the data related to the population of each settlement and the classification of 

new fields as either updated or revised. 

2. Linking the population of each settlement with a population of attribution and the 

settlements for which data are available; data are usually updated yearly by Israeli 

statistics. 

3. After updating the database, comprehensive editing and comparisons are done to 

examine the logicality and consistency of figures compared with previous data. 

4. Matching results in the database with results in the original sources and within the same 

geographic area. 

5. Tabulation and verification of results. 

 

Figures in this report are based on the database created to provide data on Israeli settlements in 

the West Bank, which depends on the following sources: 

 

1. Israeli Settlements Database: 

Starting in 2002, PCBS has created and developed a database including all Israeli settlements 

in Palestine. The database is continuously updated using various data sources, such as the 

Palestinian Ministry of Planning and a number of Palestinian and Israeli sources, in addition to 

estimates based on statistical assumptions. 

 

2. Israeli Central Bureau of Statistics (ICBS): 

ICBS represents the main source of data on the annual population of Israeli settlements and 

the establishment date of settlements, the type of settlements, regional council and 

institutional affiliations. 

 

It should be noted that this data source only covers Israeli settlements located in the West Bank. 

There is no data on settlements in Jerusalem area (J1). 

 



PCBS: Israeli Settlements in the West Bank, 2020 

]24[ 

 

3. Foundation for Middle East Peace (FMEP):  

FMEP represents the main source of data on the annual population of Israeli settlements with 

a population of less than 5,000 

 

4. The Jerusalem Institute for Israeli Studies: 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies represents the main source for data on settlers' 

population of the settlements located in Jerusalem area (J1). 
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Chapter Four 

  
Data Quality 

 

4.1 Data Accuracy  

The preparation and dissemination of documented and updated statistics related to Israeli 

settlements in the West Bank is extremely needed as a major tool for decision makers. Thus, 

PCBS has undertaken the provision of statistical data on Israeli settlements in the West Bank, 

in terms of the demographic features of the settlements under question. The collected data are 

a reference material for analytical studies dealing with the future prospects of the settlements’ 

communities, and a step for developing a comprehensive database with respect to the 

settlements issue, and eventually it will be an information tool in the hands of all those who are 

interested, including strategic planners, decision-makers and researchers. 

 

PCBS obtained data based on the constant annual growth rate of the last two years in estimating 

the population of the Israeli settlements in East Jerusalem in 2020. Due to the unusual 

dimension of population growth, the sources of this growth cannot respond to hypotheses 

including demographic exceptions, and particularly the flow of immigration or political trends 

that lead to discrepancies in population levels. However, the general estimates of number of 

settlers in the Israeli settlements at the level of the West Bank are statistically accurate and 

reflect a margin error of    6%. 

 

4.2 Comparability 

 Data are for the period up to the end of 2020, unless otherwise stated. 
 Statistics presented in this report are derived from various sources, which are not fully 

consistent; thus, this should be taken into consideration. 

 Estimating the number of Israeli settlers in settlements located in J1 in 2020 is based on 

the constant annual growth rate of the last two years. 

 There is a lack of coverage on some data from all sources. 

 Data derived from the publications of the Israel Central Bureau of Statistics do not include 

those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967, in addition 

to settlements annexed by Israel from Ramallah and Al-Bireh or Hebron governorates. 

 Definitions of Israeli settlements in terms of types are defined according to Israeli 

statistics 
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