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ي ت  ة ال ات األساس ل فا وال ل ال ا الف ض ه عار إع .  وهي تع على ال ق ا ال امها في ه س
ي ت  ادر ال ال اصة  هاز ال إال ل ال ة م ق ع اب مع تل ال ورة أن ت ال ها، ول  انات م قاء ال س

ي. اء الفل   لإلح
  

ة: ع   ال
ة  ل سل ف بها م ق ة مع ع اللهي م ــاء  اإلح ــ اإلح ف م عــ ــع"، و و "ال ها شــ لي،  ت عل ائ اإلس

ع على ال اآلتي: لي ال ائ   ال اإلس
ة: عای اآلت ، ض ال ل دائ ل  ان مأه   م

ه  . 1 ا ما  . 20غال   ش أو أك
ة. . 2   له إدارة ذات
3 . . ع آخ ة ل س ود ال ال مع ال   ل م
ه رس . 4 ار تأس  .اً ت إق

قة  س (م دة في الق ج ة ال د ه اء ال ات واألح ع   ).J1اف إلى ذل ال
    

رة  ار ال ع   :ةاإلس
، وذلــ  عــ ــا  ار  ــا مــا یــ اإلقــ ة، وغال ل ائ ات اإلســ ــل ــل ال ــائه مــ ق ار إن ، لــ یــ إقــ ــ ه ع ني أو شــ ــاء مــ هــي ب

.  وم اس اسي م ق س ار ت رة اخ ح أن ال ع ی ا ال ار  ه ع . ةاإلس ة أو مع ع ل إلى م   ق ت
    

قع  ار ال ع     :اإلس
ر  ـــ ات وال ع ـــ ل ال ـــ قـــع  ار هـــ م ع ع ةاإلســـ ـــ ة وال ـــ ه الع ة وشـــ ـــ ات الع ع ـــ ـــا وال ـــة وال را ات ال

ة ا لي.و  ال ائ ات ال اإلس   مع
  

ع: ل    م
ــة  اف ء مــ م ــ اء ذلــ ال اســ ــة  ــفة الغ ع فــي ال ــ ــل ال لــ  ه هــ م س والــ ضــ اللالقــ لي اإل اإلحــ ائ ســ

ع إ ة  ه ع اللل ة عام إح فة الغ ة.1967ه لل ال إقل ى م ات ت ة سل ع ع ل  ع م   .  و
  

ي: ل اإلقل     ال
ات. ع ة م ل ع ة إدارة ت   ه سل

  

اقع األ  ة في ال ار راضي ال ع     :ةاإلس
ـــا  ق، وم ـــ فة، وال ـــ ـــاحات ال ائ العامـــة، وال ـــ مات، وال ـــ ــ ال افـ ـــاء، وم ـــا ال ل م ـــ ـــي ت ـــاحات ال هـــي ال

اقع  اء في ال ال ال ها أع ي ت عل ار ال ال ع لــي ةاإلس ــ اله ــ ال ــاء ح ــة لل ــي األراضــي ال ، وال تع
ار قع لل ع قع اإلس ها لل درت ل ي ص ار ، أو األراضي ال ع   .اإلس



PCBS :2021 ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

 18

ة: ة ال ع   ال
ة ی ع ــ انها هــي م د ســ ــ 2000لــغ عــ ة أو أك ــ س (ن قــة القــ ود م ة تقــع داخــل حــ ع ــ ــ J1، أو أ م غــ ال  (

ها.   ان ف د ال   ع ع
  

ة: ة ال ع     ال
هــا عــ  ان ف ــ د ال قــل عــ ة  ع ــ ــة.  2000هــي م را ات ال ع ــ ل ذلــ ال ــ ة، و ــ ات  ن ع ــ ى مــ ذلــ ال ــ و

انها عـــ  د ســـ قـــل عـــ ـــي  س ( 2000ال قـــة القـــ ود م ـــي تقـــع داخـــل حـــ ة وال ـــ ات J1ن ع ـــ ف علـــى أنهـــا م ـــ ـــ ت ) ح
ة.   ح

  
شاف:   م

ــة تع ــفة ه ــة یــ إدارتهــا  ة ر ع ــ ــل إدارة أرض هــي م فة مــ ق ــ ــ فــي زراعــة األراضــي ال انها ال لــ ســ ــة، و اون
قلة  ـــ ة م ــل وحــ هــا ت ــل م  ، عــة أســ ات مــ م ع ــ ع مــ ال ــ ا ال ن هــ ــ ــة.  و ل، علــى أنهــا أراضــي زرا ائ إســ

اً  اد لاق ء م ق ا ال ی ه ة، و ت عاون ة ال ل اله اج م ق ء م اإلن ار ج ان. .  و   ال
  

اعي: شاف ج     م
هالك خاص. ك (تعاوني)، واالس اج وال م ها اإلن ن ف ة  ة ر ع   هي م

  
: ت   ك

ة  ة ر ع ، واإلهي م اج، وال ها اإلن ك (تعاوني).ن ف هالك م   س
  

ة: ة إقامة م ع   م
و  اني، وال تقع ض ال ع ال ة لها صفات ال س .هي م ع آخ ة ل   د اإلدارة ال

  
ة: ا ة ج ع     م

ات  ــا یــ مــ ال ــ ت ــ فــي زراعــة األراضــي، و انها ال لــ ســ ــة، وال  ــة تعاون فة ه ة ی إدارتها  ة ر ع هي م
اج،  ة (اإلن عاون ة واإلواإلال ل ات ال ا هالك، وال ان.س ل ال ة) م ق ا   ج

  
ة  ة ر ع :م     أخ

ها ع  ان ف د ال قل ع ي  ة ال ع ات أعاله. 2000هي ال ع اع ال رة في أ م أن ة، وغ م   ن
  

ار افي اإلن غ ة ال فة الغ     :لل
: ـــا ــ إلـــى أرـــع م ـ ا ال ــ هـــ جـ ـــة  ـــفة الغ ــ ال ـ ـــة  تق الل الغ ـــاع الـــ لـــي، وق ـــاع ال قي، والق ـــ ـــاع ال الق

س ال    .  والق
  

ة  ة، وال ئ ق ال ة، وال عات الفل ب م ال ا، وم الق ا غ ابهة م ح ال اص م قة خ ل م ول
ة  ادال ابهة.اإلق اص أخ م ، وخ ع ع ال األخ ة، وال ان ة ال   ة، وال
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قي: اع ال ئ ال ال  الق ا قة واد األردن وش ة ی م رات ال )، إضافة إلى ال (خارج ال األخ
ب. ال إلى ال ا م ال ل ها  ي ت ة ال فة الغ ال ال   ل

  
لي: اع ال اه أو  الق زع ال قة  ت ه ال ف ه لها، وتع ة أو ح فة الغ ال ال ة ج اقعة على ق قة ال ی ال

ال. قة ق ال   م
  

الل  اع ال ة:ق . الغ ى ال األخ ا ح ة، و غ فة الغ ال ال ة ل رات الغ   ی ال
  

: ــ ـ س ال ـــاع القـــ ــاع  ق ـ ا الق ــ ــ هـ ـ ع مع ــ وقـــ غ مـ ــال ـ ـــة، و س الغ ل القـــ ــ واســـع حـــ ــ مـ قـــة ضـ ه ال ـــ هـــ   ت
افي ال  – غ ى ال ع ة  -ال ائ ف ل خ لي، إال انه  اع ال قلة.ض الق ة م اج إلى معال   ت
  

ار) األم ح ال ( ل االرتفاع ع س   :مع
ح ال ل االرتفاع ع س ان. ،ه مع ي لل ئ قع ال ال ة إلى م   مقاسا ن

  
قة  س (م     ): J1الق

س و  ة الق اف ء م م ل ذل ال ه ت اللال ض لي اإل اإلح ائ ع إس ة  ه ع اللل فة إح ة عام ه لل . 1967الغ
قة اْب    J1وت م ز،  ْ َ َّة، َشْخ َجَّاح، واد ال ِ َ ِ ، ال ، ُشْعَفا ْ ُشْعَفا َّ َ ا، ُم ، ِب َحِ عات (َكْف َعَق ت

د، ِسْل  َّاح، راس الَعاُم َ َْقِس)، ال ن)، الُقْس (ِب ال ُ ْ ْر (َجَل الَ ُ َّاَنة، ال ُ اِهَة، ال َ ، ال ِّ َ ُ ، َجَْل ال ِر ان، الَْ
ا). ُ ، أمُّ  ْر َاِه َفات، ُص َِّة، ِب َصَفافا، َشَ اِحَة الَغْ َ  ال

  
قة  س (م   ):J2الق

ْیَة، الَام وَضاِحَة الَ َ ُ ، َجَْع، ال َا، ِب ُدقُّ ِ َا، َقَلْ ِ ْ َقَلْ َّ َ َاس، ُم ْ عات (َراَفات، ِم ، وت ت ْ ِ ، ِب َعَان، ال
 َّ َ ، َق َا الََل ما، ِب َحِ ل، ِحْ ئ ُ و، الَِي َص ، ِبُّ ْ ْ اِئ أمُّ الَل َة، َخ ا، ِب َنَاال، ِب إْجَا، الُقَْ َ ، ِب إْك ِر ة، ِب ُس

ِرَّة، اب دِ  َ ، الِعْ ْ ِّ َ )، الْ و ُّع َبَ َ َعاِبَة (َت اَتا، ال )َع ْخ َسْع َ َِّة، ال ْ َ اِحَة ال َ َهال (سالمات)، ال َ ب ال   .، ع
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ل  انيالف   ال
  
ائج األ ةال   ساس

  
ات  ع ان ال ة ل ة وال ا غ ة وال ان ات ال ش ل ال ائج ح ا أله ال ل مل ا الف ض ه ة ع ل ائ في اإلس

ة.  فة الغ   ال
   

ات   1.2 ع   ال
ات  ع د ال انات إلى أن ع ة ق بلغ اإلسرائيلية ت ال فة الغ ة العام  151في ال ة وذل في نها ع ، 2021م

ها  اقع  26م زع ب س ت ة الق اف ة في م ع ة  16م ع سم ات في 10، و)J1( في الق ع س م ا  ،)J2( الق
ات ع د ال ة رام هللا في  بلغ ع اف ةم ة 26 وال ع اقع م م ب ل ة  اف ات في م ع د م ال ان أقل ع ، و

ات ع ول ثالث م / ج   .)2، (أن
  

ات  ع د ال ةع ل ائ ة،  اإلس اف ة ح ال فة الغ   2021في ال

 
  

ع 2.2 د ال  ع

اناتت  ة ق بلغ  ال فة الغ ع في ال د ال ع  719,452إلى أن ع ة العام اً م   ، وذل في نها
س 2021 ة الق اف ن م ع  انات أن مع ال ح م ال اقع ، و ع  326,523ب ه  ،اً م  239,951م
ع  قة ( اً م ة  ،)J1في م ة رام هللا وال اف ها م اقع یل ع  143,311ب ع  95,279و ،اً م ة في  اً م اف   م

ع  50,067ب ل و اسفي ًا م ة  اف ع فهي م د ال ات م ح ع اف .  أما أقل ال ة سلف اف  م
ة ال ار ال اقع  واألغ ع  2,629ب ول اً م / ج   .)3، (أن
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ع  د ال األلف) ع ات ( ع ةفي ال ل ائ ة،  اإلس اف ة ح ال فة الغ   2021في ال

  
  

احل  3.2 ارم ع   اإلس
ات  ع ى تأس ال ات اإلسرائيلية  رص م اللم خالل تق س احل: اإلح ة م   إلى ع

  حلة األولى رة 1976- 1967ال ات  ع ها تأس ال اسة إ: ت ف ة، ض س قائ ار تع على إن ع س
ر  س والغ ات في الق ع ت ال ، وت ن.ال ول ال ة أل حي م خ  وذل ب

  ة ان حلة ال ش : 1984- 1977ال ة غ ذ ح ای نف د، وت ب الل د ح حلة صع ه ال ت ه ن إشه
ار  ع اء.إ، إضافة إلى عق ةاإلس ة س ه ج ات ش ع عها م إخالء م ف مع م وما ت ام د ة   تفا

  
ا ع اء ال ة في ب ف حلة  ه ال ت ه سع في لق شه عة إت، وال سع م ا ال ار ال له ان اإل ارها األفقي، و ن

ارع  /ال ار م ال ع ها: ةاإلس   م أه
ة شارون:  - ل خ ة إقامة ت ه ال ال إلى إت ه ا (م ال ل عها  ق ة  فة الغ ار في ال ع س

ة واسعة. ض اعات ع ه ق ب) ت م  ال

-  : ل اه درو ة م ة إلى ت خ ه ال ف ه اء  120,000ته د م خالل ب ة تقام في  50یه ع م
ة في األماك اإل ات  . فلس

ش  - ة غ : إخ ة ن ه ال ة ه ات،  خ ع ار ت ال ع اول  ةاإلس ي ت ا ال اما في ال ت
ا ار رع ال ع ها:  ةاإلس عات الاألخ ت ب ال تفعات.اق ة في ال ة الفل  ن

  
ل  ة ل ارن إون ع ام  اإلس ة، دون أن ی االح ا الفل لف ال ورة  –في م اسي  -ال إلى ال ال
افي واإل غ ا وال ي م وراء ه ات ارس   .اإلن

  ة ال حلة ال ة 1990- 1985ال حلة وت ه ال ارا: عادت في ه ع حلة  -م ح ال  – إلس ه ال إلى ما 
ن ذل عائ لح لإل اً األولى، وق  ة ت د أماك  م وج ع إلى ع افي  غ ني وال ع القان ار (ع أخ ال ع س

ة  ؤ ارب في ال ار)، إضافة إلى ال ار االع ع احي اإل ةاإلس د)، ب ج ب الل ل وح ب الع اك (ح الف ال ئ
الف اإلل ذ حلة.ئ ه ال ات ه  ال ح في أغل س
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  عة ا حلة ال ام إ: 2021-1991ال ى في األع رة حادة، ول ی ات  ع سع في تأس ال ة ال ف وت ن
ة 2000-2012، 1995، 1993، 1992 ی ة ج ع الم وما رافقها م ضغ أ م ة ال د ذل إلى م ع .  و

ل ل  ائ ة على إس اردول ع د اإلس م وج ار سإ، وع ق حلةس ل خالل تل ال ائ ات  ، إال أناسي في إس سل
الل ل  اإلح ار رة ل م القام ب ع " إلى ةاإلس ة  "رحال ع ل ال ،2013العام في م رة اإلضافة الى ت
ار  ع ا" ةاإلس ة ع ع  .2018العام في " إلى م

  
ات  أت سل ع ع ذل ل اللولل ان أو م  اإلح اء م ح ال ة س ات القائ ع ة إلى ت ال ه الف خالل ه

ار ا اء ج ء في إن اف إلى ذل ال ة.   ات القائ ع ود ال ة ض ح ی اء" ج اء "أح سع خالل إقامة ون ل وال
ان م العام  ا2002في شه ح وده  ار ال رس ح ة ئ، ذل ال ل ائ مة اإلس ة ب ال اخل فاوضات ال ج لل

ا ت ض ه ، و ع اء ال الي وزع ار88 ح اقعة داخل ال قة ال ات إلى ال ع ان ال .  وفي نف 1% م س
ة األذرع  ت ه اع ع وت ة ات ار اإلالف ع ر  ةس اء ال ار م خالل إن ع دها ، ةاإلس ر  163ح بلغ ع في  ةب

ة العام  ول 2021نها / ج      .)1، (أن
  

ة في العام  ة واح ع ة م م فة الغ ات في ال ع د ال ر ع ال فق ت اإلج ة في العام  151إلى  1967و ع م
ول 2021 / ج     .)5، (أن

  
ات  ع ع في ال د ال ةع ل ائ ة  اإلس فة الغ ارةفي ال ات م   ل

  
ارعة  4.2 ع ة اإلس فة الغ  في ال

ة ق بلغ  فة الغ ة في ال ات ال ع د ال انات إلى أن ع ة العام 67ت ال ة، وذل في نها ع   م
ها 2021 س 22، م ة الق اف ة في م ع ات  ،م ع ع م ال ا ال ان ه ل س د  %91.4و لي لع ع ال م ال
ع ة ال فة الغ ول في ال / ج   .)10، 9، (أن

  
                                                 

ي،  1 اء الفل هاز ال لإلح انات ال ة ب ة في  قاع ل ائ ات اإلس ع رة: فلال انات غ م   . ب

221,348
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ــا ــة ك ــفة الغ ــة فــي ال ات ال ع ــ د ال ــة  84قــ بلــغ  2021لعــام  أن عــ ا ات ج ع ــ ف م ــ هــا ت ة، مع ع ــ م
ــع  اقـــ ها  38ب ــ ـــ ة  ع ــ ـــ ع  39,259م ــ ـــ ـــااً م هــ شـــــاف ، یل ـــع  م اقــ ها  17ب ــ ـــ ة  ع ــ ـــ ع  6,522م ـــ ــ / اً م ــ ـــ     ، (أن
ول       .)10، 9ج

  
ع ال ز ات ل يال ع ع في ال ةل ل ائ ة،  اإلس ع ع ال ة ح ن فة الغ   2021في ال

 

  
ان ــ د ال ــات عــ ــ ف ة ح ات ال ع زع ال ص ت ــح مــ  ،أما  انــات العــام ف ــاك 2021ب ع  8 أن ه ــ  اتم

ــ  ــا أقــــل مــ هــ ة م احــــ ـــ ال ـ ــــة  ــفة الغ ــ ــة فــــي ال ــ ، و 200ر ع ـــ ـ ـــا  26م هـ ة م ــ احــ ــ ال ــ ة  ع ــ ــ  499-200م
ع  اقي اً م ها 50، وال ة م اح ة  ال ع ع  1,999-500 م ول اً م / ج   .)14، 13، (أن
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توزيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب نوع المستعمرة، 2020
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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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ة .25 ال اإلقل ال  
ل  ل أعلى  ع" وه م ال لـ " ه ال ع ه ات، وت ع ة م ل ع ة إدارة ت ة سل ال اإلقل ل ال ت

قة  س (م ل ال ت إلى الق ا ال ل ه ة ت ل ة أن ش ة.  مع مالح فة الغ ع في ال ) وال J1ال
ها إلى  ي ت ض ات األخ ال ع ل.ال ائ   إس

  
اك  ة: 6ه فة الغ ة في ال ال إقل   م

ة العام  انها في نها ات وس ع زع ال ة وفقًا  2021ت ال اإلقل   : لآلتيعلى ال
 ل ون:ش ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال ها  35 بلغ ع ة  ع ع  113,814م   .  اً م
  ل ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال اردی (واد األردن): بلغ ع ت  ها  19آرف ة  ع ع  6,620م   .اً م
  ل ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال : بلغ ع ام ها  32ماتي ب ة  ع ع  219,920م   .اً م
  ل ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال ت: بلغ ع ل ات  5م ع ع  1,798ها م   . اً م
  ل ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال ن: بلغ ع ش ع ها  16غ ة  ع ع  100,715م   . اً م
  ل ا ال ع ه ي ت ات ال ع د ال ل): بلغ ع ل ل ال ون (ج ف ها  15هار  ة  ع ع  17,577م  اً م

ع  لوتقع ج ل ة ال اف ات في م ع ه ال ول ، ه / ج  .)16، 15(أن
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توزيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب المجلس الإقليمي، 2020

Distribution of Israeli Settlements in the West Bank by Regional Council, 2020
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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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ار .26 افي اإلن غ ةفي ا ال فة الغ ل  
الل  اع ال لي، وق اع ال قي، والق اع ال : الق ا ا ال إلى أرع م ج ه ة  فة الغ   تق ال

اع  ل ق ود  ل ح ل ح فاص .  (ل م ال س ال ة، والق / الغ ل أن فا و ف ات).ال ل   ال
  

ل  ائ اسة إس اع األرض: س نة "ان ع راسة ال ل أساسي على ما ورد في ال ع  ا ال  ار إن ه ع في  ةاإلس
ل أث  ل ض ت غ )؛  ل لة (ب ان في األراضي ال ق اإلن ق لي ل ائ مات اإلس عل اها م ال ي أج ة" وال فة الغ ال

ات عل ع ي.ال ان الفل ق اإلن   ى حق
  

قي: اع ال   الق
ص ال  ل في ال م ف اع ت ا الق ان الفل في ه ة على ال ات األساس أث ادإن ال راعي  اإلق (ال

اع  ا الق .   ه ة العام  28ل خاص) وال انات نها ة ح ب ع ا 2021م ع في ه د ال .  بلغ ع
اع  ع  9,281الق ن اً م ل ة1.3،  فة الغ ع في ال ع ال ول  % م م / ج   ).18، 17(أن

  
لي: اع ال   الق

ي ال ی أه  ئ اصالت ال ان ال ة على ش ال ل  اع ت ا الق ات في ه ع ة م إقامة ال ئ اف ال إن األه
ن  ها (ال ع ة ب فة الغ ة في ال الت 60رق  الفل ي إ)، م خالل إقامة ت اء الفل ع ال ارة ت ع س

سعها  ع ت ة وم ن الفل ه، إضافة إلى ت ال ي على ح اني الفل اصل الع ع ال ، وم ا ال ب م ه الق
اني.    الع

  
اع  ا الق ة ح ب 33 ه ع ة العام م اع 2021انات نها ا الق ع في ه د ال  64,806.  بلغ ع

ع ن م ل ة9.0،  فة الغ ع في ال ع ال ول  % م م / ج   ).18، 17(أن
  

ة:  الل الغ اع ال   ق
ع  ل  ال األخ ال  اع ت ا الق ات في ه ع ة م إقامة ال ئ اف ال ل ب إن األه ف ا  اس ا س ح

ا ة في إس ئ ن ال ات وال ع اني ب ال اصل ع ل، وخل ت ائ لفل وس اني ب ، ئ اصل الع ع ال وم
ة عات الفل ا أن ، ال ل) 3(یالح ه ائ ها إلى إس اع ق ت ض ا الق ات ض ه ع   .م

  
ة  الل الغ اع ال انات  53ض ق ة ح ب ع ة العام م اع 2021نها ا الق ع في ه د ال  226,106.  بلغ ع

ع ن م ل ة31.4،  فة الغ ع في ال ع ال ول % م م / ج   .)18، 17، (أن
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: س ال اع الق  ق
اءات  ي لإلج ئ ان ال ار إن الع ع قة  ةاإلس ة أ م ی قي م ال ء ال س ه ته ال ل J1في الق قا ل ، وت

ات  اللقام سل ع  اإلح رة  اءات ف اللإج ة في العام  إح ی اءات:1967ال ه اإلج ز ه أب ا یلي ت   ،  
 .ل ائ ة إلى إس س ال ار  الق لي ق ائ ار ال اإلس  إص

  س الع ود الق ع ح س ة.ت ی ي م ال ء الغ ها إلى ال ها وض اح ة أضعاف م  ة إلى ع

 .ة ی عه على مغادرة ال ض ت غ ب  ان الع ه ض ال لة ت  ش ح

 .انه غارة وجالء س م حي ال  ه

 .ف ان حي ال  إجالء ق  م س

 .س املة ع الق ة  اء ع ل أح  ع

 احات واسعة م ادرة ووضع ال على م ة. م   األراضي الع
  

ات  اللل ت سل ة األولى لإل اإلح ة م ال س الع ان ته الق اللع ع اف  ح ل األه ا، وت ا ه م ى ی وح
ار،  ع ة لالس ئ   :اآلتيال

 .ة ی ل ال لي ح ق اس في أ اتفاق م ن العامل ال س ت لقة في الق ة م د ة یه   ت أغل
 ع دا. خل حقائ ت ة م ی  تق ال

 .ة فة الغ ا ال ها م م ة ع غ س الع ل الق  ع

 ات ع ة  ل ود ال ة. / ت ح ل ائ  قالع إس

 .( ا إلى ب ش (داخل ال األخ ل، وم أر ل ي ت م رام هللا إلى ال س ال ال  إقامة الق

 ء ات في ال ع ي ب ال اصل إقل ي م  خل ت ء الغ اقعة في ال ة ال د ه اء ال ة واألح ی قي م ال ال
ة. ی ل ب ش ال ف ارة أخ م ال األخ ال  ة، و ی  ال

  
اسة  ائج س ارم أه ن ع اع ما یلي: اإلس ا الق ع في ه ي ات   ال

  اء واسعة م ان أج اء. فلفق ادرة واإلغالق ووضع ال وتق ال اء   ع ال اح ال ة األراضي ال إن ن
قة  ها في م قة.8ال ت ع  J1عل ه ال   % م أراضي ه

 . ة ب ل اف الي ل اني ال اصل الع ة، وال ة رام هللا وال اف ي ل اني ال اصل الع  ال م ال

  افي غ اصل ال ع ال قة م ة داخل م اء الع اني.J1ب األح رها الع ع ت  ، وم

 .ها ة نف ی اك ع ال ل تل ال ها، وف اقعة ج ة ع تل ال ی ال ال اقعة ش ة ال ن الفل اك ال ل م   ف
  
اع ض س ق ة العام  37 ال  الق انات نها ة ح ب ع زعة على ال اآلتي:2021م ع 25 ، م ة في م

ها  س م ة الق اف قة ( 16م ) في م د ة (حي یه ع ة في  )،J1م ة واح ع ة وم اف ة م ع ة وم رام هللا وال
ة في  ة واح اف ار، وم ا واألغ ات في  8أر ع ة م اف ت في م ع ، وم ة ب ل اف د م ل.  بلغ ع ل ال

اع  ا الق ع في ه ع  419,259ال ن ، اً م ة.  وفي 58.3ل فة الغ ع في ال ع ال % م م
ده  س بلغ ع ة الق اف ع  326,034م ن  اً م ع 77.8ل ع في% م م ه  ال اع، م ا الق  239,951ه

ع  قة ( اً م ن J1في م ل ع ل% م 57.2)  الي ال اعإج ا الق ول ه / ج   .)18، 17، (أن
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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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ات  ع ع في ال ي لل ع ال ز لال ائ فة ةاإلس ة ح  في ال ارالغ افي،  اإلن غ   2021ال
  
  
  

  
ة 7.2 ائ ا ال ج ل ی   األی

ة، على ال اآلتي: ائ ا ال ج ل ی ق ح األی ا ال ة في ه ات ال ع ع  لق ت تق ال ا ات ذات  ع م
 ، ی اني، و م ع عل ا ات ذات  ع ة العام و م انات نها ة.  ت ب ل ات م ع ات  2021م ع ان ال إلى أن س

ن في  ة  ها 84ال ة، م ع ها  25 م ة  ة دی ع ع  25,157م ها  36، واً م ة  ان ة عل ع م
ع  20,040 ات م 4، وم ع هام ة  ع  4.403 ل ل اً م انات ح ف ب اقي ال ی ا ، وال ج ل ی ة األی ائ ال

ها ول ف / ج   .)22، 21، (أن
    

ة 8.2 س ة ال   ال
ة ات ال ع ق على ال ا ال اه"  ی، ی ه ة "أم ع ح ات ت ع ة في م ات ال ع ان ال س

ار  ع اقع : ةاإلس ها  26ب ة  ع ع  177،27م ه اً م ن ما ن ل ع في 44.0،  ع ال % م م
ة فة الغ ة في ال ات ال ع ول ال / ج      .)24، 23، (أن
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توزأيع المستعمرات الإسرائيلية الرأيفية في الضفة الغربية حسب الأيدأيولوجيا السائدة، 2020

Distribution of Israeli Rural Settlements in the West Bank by Overwhelming Ideology, 2020
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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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ل   ا الف     لال
  

ة ه   ال
  

لفة  ادر ال انات م ال ع ال اعها في ج ي ت إت ة ال ه ل على ال ا الف ها إل ه ، وم أه ق ا ال اد ه ع
ة. ل ائ راسات اإلس س لل لي ومعه الق ائ اء ال اإلس   م اإلح

  
ق  1.3 اف ال   أه
ات . 1 ع ــ د ال ل عــ ة حــ ــائ انــات إح ف ب ةتــ ل ائ ع  اإلســ ــ ــة وال ــفة الغ ة فــي ال ــ ــ ف ، ح أســ ع و ال نــ

ة،  ع ـــ ــ ــة، و ال ـــ اف ان، و ال ــ ـــ ــات ال ـــ ـــــي، و ف ـــ اإلقل لــ ــارو ال ـــ افـــــي اإلن غ ا، و ال ج ل ی ــ ــة  األیـــ ـــ ة، وال ــائ ـــ ال
ة س   .ال

ات. 2 ع ــ ــ ال ــا  ــة  ل ل راســات ال اء ال ــة إلجــ ا انات  ة ب ل قاع ف ت ــل علــى تــ ــة هامــة والع مات  أداة معل
. اح ارات وال ضع، وال وصانعي الق ا ال ه في ه ع ال  في ی ج

  
انات  2.3 ة ال   معال

ــل  ة علــى أنهــا ت ــ ة الفل ســ هــات ال ــل ال فة مــ ق ــ ــاحة ال ة ضــ ال ل ائ ات اإلســ ع ــ ــع ال انــات ج ل ال ت
قـــة  س م ــا فـــي ذلـــ القـــ ـ ـــة،  ـــفة الغ غلقـــة J1ال ة ال ـــ ــا الع ـ ة وال ـــ ـــة رام هللا وال اف ام فـــي م ـــ قـــة ال ، وال

اد ال األخ في ال اقعة على ام ة.ال   فة الغ
  

ها  ی ـــ ــ ت ـ اول، و ـــ اد ال ل الالزمـــة إلعـــ قـــ ــ ال عـــة مـ قا علـــى م هـــا ســـا ـــار إل ات ال ع ـــ انـــات ال ة ب ــ قاعـــ ـ ت
ثة، وذل على ال اآلتي: ائج ال اء على ال اول ب اج ال ا، وم ث اس   س

ة، . 1 ع ل م ان  عل  ا ی قة  ا ام ال انات األع ی ب ث"وت ت ة "م ی ض ف قل ال   . ال
ی  . 2 ــ هــا وعــادة مــا یــ ت انــات ع ف ب ــ ــي ی ات ال ع ــ اد وذلــ لل ان لعام اإلس د ال ة مع ع ع ل م ان  ر س

ًا. لي س ائ اء اإلس ل اإلح انات م ق ه ال  ه

ق شامل لف  . 3 اء ت انات ی إج ة ال ی قاع ةع ت اس األ م قةوت ا انات ال  .رقام مقارنة مع ال

ــة  . 4 ا غ قــة ال ة وذلــ ضــ نفــ ال ــادر األصــل ــائج فــي ال انــات مــع ال ة ال ــائج فــي قاعــ قــة بــ ال ا اء م إجــ
قارنة.  القابلة لل

قها.إ . 5 اول وت اج ال  س

  
اد تق  ةت إع فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع اد إلىال االس اقع  ،  ال اصة  انات ال ة ال ار قاع ع في  ةاإلس

ة خاصة  ائ انات إح ف ب ض ت غ اؤها  ي ت إن ، وال ةفل فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع اد ال االع  ،
ادر وهي: ة م   على ع
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انات . 1 ة ب ادرة األراضيقاع ار وم ع   :اإلس
ــ العــام  ي م ــ ــاء الفل ــ لإلح هــاز ال ل  2002قــام ال انــات خاصــة حــ ة ب ــاء قاعــ ة فــي إن ل ائ ات اإلســ ع ــ ال

ـــ ل  فل ـــ ها  ی ـــ هـــا وت ــ ت ــ ثـــ تـ ــ  . ـــمومـ ــ ذلـ اداً إوقـــ تـ هـــا وزارة  ســـ ـــادر مـــ ب ــ ال عـــة مـ إلـــى م
ـــ  قًا)ال ة (ســـا ـــ ولي الفل عـــاون الـــ ـــادر ، وال دا مـــ ال ،وعـــ ة األخـــ ل ائ ة واإلســـ ـــ ات إ الفل ی ضـــافة الـــى تقـــ

هاز.   ال
  
لي:. 2 ائ اء ال اإلس   م اإلح

ة وتــارخ  ل ائ ات اإلســ ع ــ ان ال ــ علقــة  ة ال انات ال ر األساسي لل لي ال ائ اء ال اإلس ل م اإلح
ع  ة، ون ع ة والتأس ال ع ةال س ة ال ي وال   .ل اإلقل

  
س  القــــ ــة  علقــ ــات ال انــ ل ال ــــ ــة، وال ت ــ ــــفة الغ ــي ال ــة فــ اقعــ ات ال ع ــــ ــــل ال ر ت ــــ ا ال ــ ــات هــ انــ ــى أن ب ــار إلــ   ــ

قة    .J1م
  
ق األوس. 3 الم لل ة ال   :م

ــل  ــي ت ، وال ق األوســ ــ ــالم لل ــة ال انــات م ة ب ر قاعــ ــ ة الم ل ائ ات اإلســ ع ــ ان ال ــ علقــة  ة ال ــ انــات ال
ها ع  ان ف د ال قل ع ي  ع 5,000ال   .م

  
ة:. 4 ل ائ راسات اإلس س لل   معه الق

س ـــ ع فـــــي القــ ــ ـــ اد ال أعـــــ ـــة  علقــ ة ال ــ ـــ انـــــات ال ــي لل ر األساســـ ـــــ ة ال ل ائ ــ راســـــات اإلســـ س لل ــ القـــــ ــل معهـــ       ـــ
قة    .  J1م
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ل   ع الف ا   ال
  

انات دة ال   ج
  

اناتدقة  1.4   ال
اد ون  ااع إع ات اإلس ع ل ال قة ح ث ة وال ی اءات ال ةئإلح فة الغ ة في ال ة  ل ئ ي ام األدوات ال ل

انات  ع م ال ا ال ة ه ا أله ي، وذل ن ار الفل ها صانع الق هااج إل اس هاز ال ، ح وح ل ال ع
ة، فة الغ ة في ال ل ائ ات اإلس ع ة ع ال ائ انات إح ف ب ي على ت اء الفل راسات  لإلح ة ل ن قاع ل

ل  ة في س سعها، وخ االت ت ات وم ع ع ال ا  م ة  ل ل ل بت انات شاملة ح ة ب ل تاء قاع
ل  ات، والع ع ف ال ه فيأعلى ت ع ال ة هامة في ی ج مات ع، وال داة معل ض ا ال  وصانعي ه

.لاارات و قلا   اح
    

ی  ق ي ب اء الفل هاز ال لإلح ان قام ال د س ات ع ع ةال ل ائ ة  اإلس س ال اء  2021في العام الق ب
ل  ل ال آلخ س ل انات مع ةعلى ب ع ة،م ال ل ال ة ق انات لل ف ب ة  ،  ت اه عامل مع  ا ن ح أن

ا ال  أن ال  ادر ه اني وم ال ال علقة  عاد ال ة في األ ات تغ  ض ات لف ی ق ة  ال ا غ ال
ات في ح ف د إلى  ي تق ة ال اس جهات ال ة أو ال ف اله عل ب ا ی ادة أو وخاصة  اه ال ات ان  اء  ان س  ال

ات العامة على م  ی ق ان، ورغ ذل فال ق ات ال ع ع في ال د ال ةع ل ائ ة تع الفي  اإلس فة الغ
ا ائ قة إح ة بلغ د ة الفعل رة وال ق ة ال وق ب ال اك ف   %.3، ح ان ه

  
انات 2.4   مقارنة ال
 ة العام  ت ا ه في نها اقع  انات إلى ال .2021ال د غ ذل   ، ما ل ی
  ع ج ع ال ها إال  ع تغ ان م ال ي  انات وال ات في ال ع الف د  ج ة ل ل انات إلى ال ع ال قار  اف

انات. ه ال ر له   ألك م م
  ات ع ان ال د س ی ع ةت تق ل ائ س ال  اإلس ل ال آلخ  2021ة في العام في الق انات مع اًء على ب ب

ة. ع ل م   س ل
  ل ذل ة ال ت فة الغ ل ال لي ح ائ اء ال اإلس رات م اإلح ها م م ل عل ي ت ال انات ال ال

ه  س وال ض ة الق اف ء م م اللال ع  اإلح ة  ه ع لي ال ائ اللاالس فة إح ة عام ه لل ، وال 1967الغ
ة في  ا أوج صع ل، م ل ة ال اف ة وم ة رام هللا وال اف ل م أراضي م ائ ها إلى إس ي ت ض ات ال ع ال

. ادر األخ انات ال انات و ه ال قارنة ب ه   ال
  ات ع ال اصة  عار ال ةال ل ائ لي. اإلس ائ اء ال اإلس اعها هي ح تع م اإلح  م ح أن
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اجع   ال
  

ي،  . 1 ــ ــاء الفل ــ لإلح هــاز ال انــات 2022ال ة ب ار.  قاعــ ع رة).  اإلســ ــ ــ م انــات غ ــادرة األراضــي (ب   وم
. -رام هللا   فل

ي،  . 2 ـــ ـــاء الفل ــ لإلح ـ هـــاز ال ـــاك 2022ال ان وال ـــ اد العـــام لل عـــ ـــة لل هائ ـــائج ال ـــة علـــى ال ات م ی . تقـــ
آت،  . -رام هللا    .2017وال  فل

ز  . 3 ـــ فاوضـــات)، ت ون ال ة شـــ ة (دائـــ ـــ ــ الفل ـ ـــة ال ـــالم:2009م ار فـــي وجـــه ال ار  .  جـــ ـــ ـــار ال ــ ل ـ تق
لي.  ائ . -رام هللا اإلس   فل

ــالم فــــي . 4 ــ ــ أجــــل ال ــة مــ ــ ــــار م ، أ ق األوســــ ــــ ان  -ال ــ ــ ات 2008ح ع ــ ــ ــ ال ــ ة.  تق ل ائ ــ ــي  اإلســ فــــي األراضــ
ل  لة، م   .. واش3، رق 17ال

ــة، . 5 ــ ــ ــ لفــ ات م ـــ ـــ س، ســــ ـــــ ــ لي. القـــ ائ ــ ــ ــ ــ اإلســــ ـــ ـــ ــ ــائي ال ــ ــ ــ ــ ـــــاب اإلح ــ ـــ لي، ال ائ ــ ــ ـــ ــ اإلســـ ــ ـــ ـــ ــاء ال ــ ــ ــــ ــ اإلح ـــ ـــ ــ    م
)2003-2021.(  

راسات  . 6 س لل ةمعه الق ل ائ اب 2022 اإلس لي،  ائ س ال اإلس س ).36(رق . 2021 الق   .الق

7 .  ،( ل ــ لــة (ب ــان فــي األراضــي ال ق اإلن قــ لي ل ائ مــات اإلســ عل ــ ال ل إ.  2002م ائ اســة إســ اع األرض:  س ــ ن
ار  ع ة.   ةاإلس فة الغ  في ال

ان،  . 8 ار واإلس ة مقاومة ال ان.  رام هللا  2022ه انات اإلس ة ب . -قاع  فل

لــي،  . 9 ــ ال ــة (2017وزارة ال ان مــات ال عل امــل الدارة ال لــي ال ــ ال ــام وزارة ال  -). رام هللاGeoMOLG. ن
.  فل
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2021
2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

القيمة
Value

* Number of Occupation Sites, 2021 *2021عدد المواقع اإلستعمارية، 

151Settlementsمستعمرات

 163Outpostsبؤر

25Residential Outposts Approved to Settlementsبؤر مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة

مناطق صناعية، سياحية، خدماتية، معسكرات جيش )أخرى 
(االحتالل

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

483Totalالمجموع

Jurisdiction Area of Occupation Sites (Km 2021:537.0، (2كم)مساحة مناطق النفوذ للمواقع اإلستعمارية 
2
), 2021:

2021:1,016.0Closed Military Bases area (Km، (2كم)مساحة المناطق المغلقة عسكريا 
2
), 2021:

:Annexation and Expansion Wall, 2017:2017جدار الضم والتوسع، 

488.0Length of Completed Part (km)(كم)طول المسار الذي تم اكمال تشييده 

714.0Total Length (km)(كم)طول المسار الكلي 

88نسبة المستعمرين داخل الجدار من مجموع المستعمرين
Percentage of Settlers Inside the Wall out of the Total 

Settlers Population

اعداد المستعمرين مقارنة بمجموع
:السكان اليهود

Number of Settlers Compared with Total Jewish 

Population:

197212,403Number of Settlers in the West Bank, 1972عدد المستعمرين في الضفة الغربية، 

2021719,452Number of Settlers in the West Bank, 2021عدد المستعمرين في الضفة الغربية، 

عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية األراضي 
1972العربية المحتلة، 

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

Occupied Land, 1972

عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية األراضي 
2021العربية المحتلة، 

6,982,600
Number of Jewish in Historical Palestine and other Arab 

Occupied Land, 2021

* 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, 2022.  

 Israeli Settlements Database.  Ramallah- Palestine.

Ministry of Local Government, 2017. Geographical 

Information Management  System in Palestine (GeoMOLG). 

Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, 2022.  Statistical 

Abstract of Israel 2022 (No. 72).  Jerusalem.

مؤشرات مختارة للمواقع اإلستعمارية في الضفة الغربية: 1جدول 
Table 1: Selected Indicators on Occupation Sites in the West Bank

Indicatorالمؤشر

البيانات الواردة في هذا الجدول حول عدد المستعمرات اإلسرائيلية والمواقع اإلستعمارية ال * 
.تتسق مع ما يتم نشره من مصادر أخرى الختالف التعريفات والتصنيفات

- رام هللا.    قاعدة بيانات اإلستيطان2022هيئة مقاومة الجدار واإلستيطان،  :المصادر
.فلسطين

نظام وزارة الحكم المحلي المتكامل الدارة المعلومات المكانية . 2017وزارة الحكم المحلي، 
(GeoMOLG) .فلسطين- رام هللا.

 2022  الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي 2022مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، 
.القدس.  (72رقم )
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Classificationالتصنيف

مستعمرات تم ضمها إلى مستعمرات تابعة لمجلس يشع
Israeli Settlements 

Affiliated the Yesha 

Israeli Settlements 

Annexed to Israel
Total

12625151West Bankالضفة الغربية

5Jenin-5جنين

7Tubas & Northern Valleys-7طوباس واألغوار الشمالية

3Tulkarm-3طولكرم

13Nablus-13نابلس

718Qalqiliyaقلقيلية

13Salfit-13سلفيت

20626Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

17Jericho & Al-Aghwar-17أريحا واالغوار

101626Jerusalemالقدس

J1-1616Area J1منطقة 

J210-10Area J2منطقة 

13Bethlehem-13بيت لحم

18220Hebronالخليل

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات  :المصدر
.فلسطين- رام هللا.  2022اإلستعمار ومصادرة األراضي 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and 

Land Grab Database 2022.  Ramallah- Palestine.

المجموع

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة والتصنيف، : 2جدول 
Table 2: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Classification, 

2021

Governorateالمحافظة
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Classificationالتصنيف

مستعمرات تم ضمها إلى إسرائيلمستعمرات تابعة لمجلس يشع
Israeli Settlements 

Affiliated the Yesha 

Council

Israeli Settlements 

Annexed to Israel

Total

460,880258,572719,452West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin-3,722جنين

2,629Tubas & Northern Valleys-2,629طوباس واألغوار الشمالية

4,632Tulkarm-4,632طولكرم

22,082Nablus-22,082نابلس

39,94595240,897Qalqiliyaقلقيلية

50,067Salfit-50,067سلفيت

126,87816,433143,311Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

7,845Jericho & Al-Aghwar-7,845أريحا واالغوار

86,572239,951326,523Jerusalemالقدس

J1-239,951239,951Area J1منطقة 

J286,572-86,572Area J2منطقة 

95,279Bethlehem-95,279بيت لحم

21,2291,23622,465Hebronالخليل

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, 

Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical 

Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, 

(2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, 

Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 36). 

Jerusalem.

،  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.فلسطين- رام هللا

القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي
(2003 - 2022).

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة والتصنيف، : 3جدول 
Table 3: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by 

Governorate and Classification, 2021

Governorateالمحافظة

المجموع
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

عدد 
المستعمرين

عدد السكان
الفلسطينيين

نسبة المستعمرين الى 
*السكان الفلسطينيين

Number of 

Settlers

Palestinian 

Population

Ratio of Settlers to

Palestinian Population*

22.8West Bank          3,154,418            719,452الضفة الغربية

1.1Jenin             342,396                3,722جنين

3.9Tubas & Northern Valleys               66,628                2,629طوباس واألغوار الشمالية

2.3Tulkarm             200,629                4,632طولكرم

5.3Nablus             419,589              22,082نابلس

33.2Qalqiliya             123,002              40,897قلقيلية

60.3Salfit               83,050              50,067سلفيت

39.9Ramallah & Al-Bireh             358,902            143,311رام هللا والبيرة

14.6Jericho & Al-Aghwar               53,802                7,845أريحا واالغوار

68.5Jerusalem             476,949            326,523القدس

J1239,951            307,744             78.0Area J1منطقة 

J286,572              169,205             51.2Area J2منطقة 

40.2Bethlehem             237,271              95,279بيت لحم

2.8Hebron             792,200              22,465الخليل

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة  :المصادر
.فلسطين- رام هللا.  2022األراضي 

تقديرات مبنية على النتائج النهائية . 2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
.فلسطين- رام هللا .  2017للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 

القدس، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي
.(2022 - 2003)سنوات مختلفة، 

رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 
.القدس. (36

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية وعدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية حسب المحافظة، : 4جدول 
Table 4: Number of Settlers in the Israeli Settlements and Palestinian Population in the West 

Bank by Governorate, 2021

Governorateالمحافظة

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli 

Settlements and Land Grab Database 2022.  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 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical 

Yearbook of Jerusalem 2021 (No 36). Jerusalem.

هي عدد المستعمرين مقسوما على عدد : نسبة المستعمرين إلى السكان الفلسطينيين* 
 فلسطيني100 مستعمرا مقابل كل 23 تعني وجود 23الفلسطينيين، فمثال 

* 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 2021
2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

عدد المستعمرات اإلسرائيلية 
 Number of Israeli 

Settlements

151Totalالمجموع

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

غير مبين
1Not Stated

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 

Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

 Ramallah- Palestine.

Year of Establishmentسنة التأسيس

عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب سنة التأسيس: 5جدول 
Table 5: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Year of Establishment

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر
.فلسطين- رام هللا.  2022
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Regionالمنطقة

(J1منطقة )القدس (J1منطقة ) الضفة الغربية باستثناء القدس 

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)240,313(R)181,425(R)421,7382003(R)

(R)2004(R)252,737(R)184,944(R)437,6812004(R)

(R)2005(R)265,049(R)187,573(R)452,6222005(R)

(R)2006(R)279,479(R)190,534(R)470,0132006(R)

(R)2007(R)294,133(R)193,485(R)487,6182007(R)

(R)2008(R)298,961(R)197,071(R)496,0322008(R)

(R)2009(R)314,101(R)200,542(R)514,6432009(R)

(R)2010(R)328,774(R)204,248(R)533,0222010(R)

(R)2011(R)343,350(R)208,910(R)552,2602011(R)

(R)2012(R)359,571(R)210,156(R)569,7272012(R)

(R)2013(R)373,995(R)214,442(R)588,4372013(R)

(R)2014(R)387,949(R)218,902(R)606,8512014(R)

(R)2015(R)400,988(R)222,847(R)623,8352015(R)

(R)2016(R)414,127(R)226,315(R)640,4422016(R)

(R)2017(R)428,286(R)229,707(R)657,9932017(R)

(R)2018(R)442,393(R)233,093(R)675,6952018(R)

(R)2019(R)456,169(R)236,233(R)692,4022019(R)

(R)2020(R)465,906(R)237,968(R)703,8742020(R)

2021479,501239,951719,4522021

مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، .  اإلسرائيلي

، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 
.القدس. (36رقم ) 2021

Sources: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of 

Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook 

of Jerusalem 2021 (No 36). Jerusalem.

2021-1986عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، : 6جدول 

Table 6: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Region, 1986-2021

Yearالسنة

الضفة الغربية
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Period of Establishmentفترة التأسيس

غير مبين
Not StatedTotal

15123240329281151West Bankالضفة الغربية

5Jenin----131--جنين

7Tubas & Northern Valleys----11212طوباس واألغوار الشمالية

3Tulkarm---1-2---طولكرم

13Nablus-2--2216-نابلس

8Qalqiliya---2321--قلقيلية

13Salfit-11-353--سلفيت

26Ramallah & Al-Bireh-785113-1رام هللا والبيرة

17Jericho & Al-Aghwar-----3464أريحا واالغوار

1126Jerusalem-743262القدس

13Bethlehem---214411بيت لحم

20Hebron-1-2763-1الخليل

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة وفترة التأسيس، : 7جدول 
Table 7: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Period of Establishment, 2021

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 

Database 2022.  Ramallah- Palestine.

1986-1983

.فلسطين- رام هللا. 2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر

المحافظة
1970-19671974-19711978-19751982-19791990-19871994-1991

Governorate
المجموع

2018-1995
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2021
2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Period of Establishmentفترة التأسيس

غير مبين
Not StatedTotal

93,25778,756135,40078,246121,28295,3754,9894,301107,846719,452West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin----3843,102236--جنين

2,629Tubas & Northern Valleys----649186848343603طوباس واألغوار الشمالية

4,632Tulkarm---2,223-2,409---طولكرم

1,21322,082Nablus---4585,8332,00912,569-نابلس

40,897Qalqiliya---14,2528,91915,2372,489--قلقيلية

2,12950,067Salfit-2,908-25,24015,6594,131--سلفيت

85,926143,311Ramallah & Al-Bireh-15,30616,25415,9095,1412,081-2,694رام هللا والبيرة

7,845Jericho & Al-Aghwar-----1,8771,2153,5201,233أريحا واالغوار

4,30117,913326,523Jerusalem-78,31273,83660,0565,94866,98519,172القدس

95,279Bethlehem---2,2273,0618,76117,75026063,220بيت لحم

66522,465Hebron--1,2004,6205,3523,130-7,498الخليل

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 

2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 

- 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 36). 

Jerusalem.

المحافظة
1994-1991 1990-1987 1986-1983

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

2018-1995

المجموع

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة وفترة التأسيس، : 8جدول 
Table 8: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Period of Establishment, 2021

1978-1975 1974-1971 1970-19671982-1979
Governorate
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Typeالنوع

Ruralريف

المجموعأخرىمستعمرات جماعيةكيبوتسموشاف جماعيموشافحضر
UrbanMoshavCollective

Moshav

KibbutzCommunal 

Settlements

OthersTotalTotal

671789381284151West Bankالضفة الغربية

55Jenin-4-1--جنين

1277Tubas & Northern Valleys-31-طوباس واألغوار الشمالية

23Tulkarm-1--11طولكرم

42813Nablus--52نابلس

1128Qalqiliya---6قلقيلية

21313Salfit---10سلفيت

811226Ramallah & Al-Bireh-1421رام هللا والبيرة

21617Jericho & Al-Aghwar-1914أريحا واالغوار

426Jerusalem-13--22القدس

J116------16Area J1منطقة 

J26--13-410Area J2منطقة 

321613Bethlehem--7بيت لحم

411221920Hebron-1الخليل

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع المستعمرة، : 9جدول 
Table 9: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Type of Settlement, 2021

.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر
.فلسطين- رام هللا

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  Ramallah- 

 Palestine.

Governorate المحافظة
المجموع
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PCBS: Israeli Settlements in the West Bank 2021
2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Typeالنوع

Ruralريف

المجموعأخرىمستعمرات جماعيةكيبوتسموشاف جماعيموشافحضر
UrbanMoshavCollective

Moshav

KibbutzCommunal 

Settlements

OthersTotalTotal

657,7476,5224,4924,55439,2596,87861,705719,452West Bankالضفة الغربية

3,7223,722Jenin-3,338-384--جنين

3436032,6292,629Tubas & Northern Valleys-1,006677-طوباس واألغوار الشمالية

2,4094,632Tulkarm-983--2,2231,426طولكرم

3,9241,2135,59522,082Nablus--16,487458نابلس

95295240,897Qalqiliya----39,945قلقيلية

2,5131,0423,55550,067Salfit---46,512سلفيت

10,55535712,907143,311Ramallah & Al-Bireh-130,4041,073922رام هللا والبيرة

1,3185,2077,845Jericho & Al-Aghwar-2,6382,5592961,034أريحا واالغوار

4,568326,523Jerusalem-4894,079--321,955القدس

J1239,951------239,951Area J1منطقة 

J282,004--4894,079-4,56886,572Area J2منطقة 

2,4652,4692605,19495,279Bethlehem--90,085بيت لحم

2,21356611,0551,13314,96722,465Hebron-7,498الخليل

- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.فلسطين

 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي
2022).

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 36). Jerusalem.

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع المستعمرة، : 10جدول 

Table 10: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Type of Settlement, 2021

المحافظة
المجموع

Governorate
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Population Size Groups

 فأكثر2,00030,000أقل من 
less than 2,00030,000 and overTotal

1448236367West Bankالضفة الغربية

1Tulkarm-----1-طولكرم

5Nablus-----5-نابلس

6Qalqiliya----24-قلقيلية

110Salfit----9-سلفيت

14Ramallah & Al-Bireh-1-1-12-رام هللا والبيرة

1Jericho & Al-Aghwar-----1-أريحا واالغوار

34222Jerusalem-193القدس

J1162-33116Area J1منطقة 

J2-31--116Area J2منطقة 

7Bethlehem-1-1-5-بيت لحم

1Hebron----1--الخليل

.يقتصر وجود المستعمرات اإلسرائيلية الحضرية على المحافظات الواردة في هذا الجدول* 
 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر

2022.  Ramallah- Palestine.

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية الحضرية في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات حجم السكان، : 11جدول 
Table 11: Number of Urban Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Population Size Groups, 2021

المجموع
Governorate* *المحافظة

فئات حجم السكان

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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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Population Size Groups

 فأكثر2,00030,000أقل من 
less than 2,00030,000 and overTotal

142,83664,19122,40447,976314,12566,215657,747West Bank-الضفة الغربية

2,223Tulkarm-----2,223-طولكرم

16,487Nablus-----16,487-نابلس

39,945Qalqiliya----7,07932,866-قلقيلية

19,64746,512Salfit----26,865-سلفيت

130,404Ramallah & Al-Bireh-80,997-10,600-38,807-رام هللا والبيرة

2,638Jericho & Al-Aghwar-----2,638-أريحا واالغوار

47,976169,90846,568321,955Jerusalem-33,67623,827-القدس

J1-18,78514,303-47,976132,35326,534239,951Area J1منطقة 

J2-14,8919,524--37,55520,03482,004Area J2منطقة 

90,085Bethlehem-63,220-11,804-15,061-بيت لحم

7,498Hebron----7,498--الخليل

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 

Database 2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 

Years, (2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 

2021 (No 36). Jerusalem.

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

.يقتصر وجود المستعمرات اإلسرائيلية الحضرية على المحافظات الواردة في هذا الجدول

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية الحضرية في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات حجم السكان، : 12جدول 
Table 12: Number of Settlers in the Urban Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Population Size Groups, 2021

المحافظة
فئات حجم السكان

المجموع
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.

58
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Population Size Groups

200أقل من 

less than 200Total

8261617511184Totalالمجموع

17Moshav-1--592موشاف

8Collective Moshav---341-موشاف جماعي

9Kibbutz--15111كيبوتس

13812310138Communal Settlementsمستعمرات جماعية

12Others--16131أخرى

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب نوع المستعمرة وفئات حجم السكان، : 13جدول 
Table 13: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Type of Settlement and Population Size Groups, 2021

Type

 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر

2022.  Ramallah- Palestine.

النوع
فئات حجم السكان

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

المجموع
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Population Size Groups

200أقل من 

Less than 200Total

9768,57010,20516,5256,44217,1091,87861,705Totalالمجموع

6,522Moshav-1,426--8722,7871,437موشاف

4,492Collective Moshav---1,1472,423922-موشاف جماعي

4,554Kibbutz--1041,6575669481,279كيبوتس

1,0535,11411,6863,84515,6831,87839,259Communal Settlements-مستعمرات جماعية

6,878Others--1,9266652,9691,318-أخرى

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab 

Database 2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 

Years, (2003 - 2022).

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

1,999-1,700
Type

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب نوع المستعمرة وفئات حجم السكان، : 14جدول 
Table 14: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Type of Settlement and Population Size Groups, 2021

النوع
فئات حجم السكان

499-200799-5001099-800

المجموع
1,399-1,1001,699-1,400
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Regional Council

ال ينطبقغير مبين(جبل الخليل)هار هيفرون  غوش عتصيونميجيليوتماتي بنيامين(وادي االردن)آرفوت هياردين شمرون
ShomeronArvot Ha Yarden 

(Jordan Valley)

Matte 

Binyamin

MegilliotGush EzyonHar Hevron (Mount 

Hebron)

Not StatedNot ApplicableTotal

35193251615623151West Bankالضفة الغربية

5Jenin-------5جنين

7Tubas & Northern Valleys-2----5-طوباس واألغوار الشمالية

3Tulkarm-------3طولكرم

13Nablus-1---624نابلس

8Qalqiliya-1-----7قلقيلية

13Salfit-------13سلفيت

626Ramallah & Al-Bireh----19-1رام هللا والبيرة

17Jericho & Al-Aghwar-1--1213-أريحا واالغوار

1626Jerusalem--811--القدس

J1-------1616Area J1منطقة 

J2--811---10Area J2منطقة 

13Bethlehem-1-111---بيت لحم

120Hebron-415----الخليل

 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر

2022.  Ramallah- Palestine.

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة والمجلس اإلقليمي، : 15جدول 
Table 15: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Regional Council, 2021

المحافظة

المجلس اإلقليمي
المجموع

Governorate
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Regional Council

ال ينطبقغير مبين(جبل الخليل)هار هيفرون  غوش عتصيونميجيليوتماتي بنيامين(وادي االردن)آرفوت هياردين شمرون
ShomeronArvot Ha Yarden 

(Jordan Valley)

Matte 

Binyamin

MegilliotGush EzyonHar Hevron (Mount 

Hebron)

Not StatedNot ApplicableTotal

113,8146,620219,9201,798100,71517,5772,053256,955719,452West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin-------3,722جنين

2,629Tubas & Northern Valleys-603----2,026-طوباس واألغوار الشمالية

4,632Tulkarm-------4,632طولكرم

22,082Nablus-238---10,03945811,347نابلس

40,897Qalqiliya-952-----39,945قلقيلية

50,067Salfit-------50,067سلفيت

16,433143,311Ramallah & Al-Bireh----121,469-5,409رام هللا والبيرة

7,845Jericho & Al-Aghwar----4,1362,6381,071-أريحا واالغوار

239,951326,523Jerusalem--84,4664891,617--القدس

J1-------239,951239,951Area J1منطقة 

J2--84,4664891,617---86,572Area J2منطقة 

95,279Bethlehem-260-23894,781---بيت لحم

57122,465Hebron-4,31717,577----الخليل

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 

2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, 

(2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 

36). Jerusalem.

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة والمجلس اإلقليمي، : 16جدول 
Table 16: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Regional Council, 2021

المحافظة

المجلس اإلقليمي
المجموع

Governorate
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Geographical Dispersionاإلنتشار الجغرافي

قطاع القدس الكبرىقطاع التالل الغربيةالقطاع الجبليالقطاع الشرقي

The Eastern StripMountain StripThe Western Hills StripGreater Jerusalem StripTotal

28335337151West Bankالضفة الغربية

5Jenin-5--جنين

7Tubas & Northern Valleys---7طوباس واألغوار الشمالية

3Tulkarm-3--طولكرم

13Nablus-2101نابلس

8Qalqiliya-17-قلقيلية

13Salfit-112-سلفيت

619126Ramallah & Al-Bireh-رام هللا والبيرة

117Jericho & Al-Aghwar--16أريحا واالغوار

2526Jerusalem--1القدس

J1---1616Area J1منطقة 

J21--910Area J2منطقة 

813Bethlehem-23بيت لحم

الخليل
-126220Hebron

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 

2022.  Ramallah- Palestine.

سياسة إسرائيل اإلستعمارية في : إنتزاع األرض.  2002، (بيتسيلم)مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  :المصادر
.الضفة الغربية

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي 

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة واإلنتشار الجغرافي، : 17جدول 
Table 17: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Geographical Dispersion, 2021

Governorate المحافظة
المجموع
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

Geographical Dispersionاإلنتشار الجغرافي

قطاع القدس الكبرىقطاع التالل الغربيةالقطاع الجبليالقطاع الشرقي
The Eastern StripMountain StripThe Western Hills StripGreater Jerusalem StripTotal

9,28164,806226,106419,259719,452West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin-3,722--جنين

2,629Tubas & Northern Valleys---2,629طوباس واألغوار الشمالية

4,632Tulkarm-4,632--طولكرم

22,082Nablus-45818,5623,062نابلس

40,897Qalqiliya-4,59036,307-قلقيلية

50,067Salfit-1,52248,545-سلفيت

15,705126,1381,468143,311Ramallah & Al-Bireh-رام هللا والبيرة

2,6387,845Jericho & Al-Aghwar--5,207أريحا واالغوار

326,034326,523Jerusalem--489القدس

J1---239,951239,951Area J1منطقة 

J2489--86,08386,572Area J2منطقة 

86,88095,279Bethlehem-4987,901بيت لحم

16,5263,7002,23922,465Hebron-الخليل

سياسة إسرائيل اإلستعمارية في : إنتزاع األرض.  2002، (بيتسيلم)مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  :المصادر
.الضفة الغربية

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي 
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

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 

2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various 

Years, (2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 

2021 (No 36). Jerusalem.

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة واإلنتشار الجغرافي، : 18جدول 
Table 18: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Geographical Dispersion, 2021

Governorate المحافظة
المجموع
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غير مبين200-أقل من 
Less than -200Not StatedTotal

128132820332512151West Bankالضفة الغربية

5Jenin---41---جنين

7Tubas & Northern Valleys-----25-طوباس واألغوار الشمالية

3Tulkarm----3---طولكرم

13Nablus-2181-1-نابلس

8Qalqiliya---431--قلقيلية

13Salfit--661---سلفيت

37553326Ramallah & Al-Bireh--رام هللا والبيرة

17Jericho & Al-Aghwar----9512أريحا واالغوار

1376826Jerusalem--1القدس

J1-----44816Area J1منطقة 

J21--1332-10Area J2منطقة 

13Bethlehem-128---2بيت لحم

2107120Hebron----الخليل

2021، (متر)عدد المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة ومعدل اإلرتفاع عن سطح البحر : 19جدول 
Table 19: Number of Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Average Altitude (Meter), 2021

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 

2022.  Ramallah- Palestine.

Governorate

Average Altitude (m)المجموع
399 - 200599 - 400799 - 600999 - 800

المحافظة
(م)معدل اإلرتفاع عن سطح البحر 

(1-) - (200-)199-0

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

غير مبين200-أقل من 
Less than -200Not StatedTotal

3,2842,69327,70373,03694,337160,061197,406160,932719,452West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin---2,6411,081---جنين

2,629Tubas & Northern Valleys-----1,3261,303-طوباس واألغوار الشمالية

4,632Tulkarm----4,632---طولكرم

22,082Nablus-1,23597516,5373,062-273-نابلس

40,897Qalqiliya---18,67817,6294,590--قلقيلية

50,067Salfit--17,58030,9651,522---سلفيت

5,08422,57611,7207,22110,78485,926143,311Ramallah & Al-Bireh--رام هللا والبيرة

7,845Jericho & Al-Aghwar----2,2971,0942,6381,816أريحا واالغوار

4,92740,613123,16882,78874,538326,523Jerusalem--489القدس

J1-----96,25669,15774,538239,951Area J1منطقة 

J2489--4,92740,61326,91213,631-86,572Area J2منطقة 

95,279Bethlehem-2,7645,13786,880---498بيت لحم

1,6296,47613,89246822,465Hebron----الخليل

- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.فلسطين

 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي
2022).

.القدس. (36رقم ) 2021، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2022معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 2022). 

The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2022, Statistical Yearbook of Jerusalem 2021 (No 36). Jerusalem.

Governorate
799 - 600999 - 800

Average Altitude (m)

المحافظة
(م)معدل اإلرتفاع عن سطح البحر 

(1-) - (200-)199 - 0

2021، (متر)عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية حسب المحافظة ومعدل اإلرتفاع عن سطح البحر : 20جدول 
Table 20: Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Average Altitude (Meter), 2021

المجموع
399 - 200599 - 400
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غير مبينمختلطةعلمانيةدينية
ReligiousSecularMixedNot StatedTotal

253641984West Bankالضفة الغربية

15Jenin-4-جنين

27Tubas & Northern Valleys-32طوباس واألغوار الشمالية

2Tulkarm--11طولكرم

28Nablus-33نابلس

112Qalqiliya--قلقيلية

23Salfit--1سلفيت

521412Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

131216Jericho & Al-Aghwar-أريحا واالغوار

4Jerusalem-31-القدس

26Bethlehem-22بيت لحم

319Hebron-106الخليل

.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر
.فلسطين- رام هللا

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

Ramallah- Palestine.

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب المحافظة واأليديولوجيا السائدة، : 21جدول 
Table 21: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Overwhelming Ideology, 2021

Overwhelming Ideologyالمجموع
Governorate المحافظة

األيديولوجيا السائدة
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2021المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية : PCBSس 

غير مبينمختلطةعلمانيةدينية
ReligiousSecularMixedNot StatedTotal

25,15720,0404,40312,10561,705West Bankالضفة الغربية

1,5123,722Jenin-2,210-جنين

6032,629Tubas & Northern Valleys-1,669357طوباس واألغوار الشمالية

2,409Tulkarm--9831,426طولكرم

1,2135,595Nablus-3,3811,001نابلس

952952Qalqiliya---قلقيلية

2,0333,555Salfit--1,522سلفيت

6,6792,5931,4682,16712,907Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

3,5931,3182965,207Jericho & Al-Aghwar-أريحا واالغوار

4,568Jerusalem-2,9511,617-القدس

1,0825,194Bethlehem-2,2271,885بيت لحم

2,24714,967Hebron-8,6964,024الخليل

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land 

Grab Database 2022.  Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, 

Various Years, (2003 - 2022).

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب المحافظة واأليديولوجيا السائدة، : 22جدول 
Table 22: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Overwhelming Ideology, 2021

Overwhelming Ideologyالمجموع
Governorate المحافظة

األيديولوجيا السائدة
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هبوعيل حركة الموشافات
همزراحي

هاكيبوتس 
هاداتي

حركة الكيبوتس 
الموحد

بوعيل اغودات هااوفيد هازيوني
إسرائيل

هايهود حيروت
هاهكالي

هامركاز أمناه
هاخكالي

ال ينطبقغير مبين

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

6537331062615984West Bankالضفة الغربية

5Jenin--11-2-1----جنين

127Tubas & Northern Valleys--2-----2-طوباس واألغوار الشمالية

2Tulkarm---1-1------طولكرم

8Nablus-2-24-------نابلس

2Qalqiliya-1---1------قلقيلية

13Salfit---------2-سلفيت

112Ramallah & Al-Bireh--16-12---1رام هللا والبيرة

216Jericho & Al-Aghwar---21-51--5أريحا واالغوار

4Jerusalem---2-1--1---القدس

116Bethlehem---1--21--بيت لحم

219Hebron--12-12--11-الخليل

2021عدد المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب المحافظة والتبعية المؤسسية، : 23جدول 
Table 23: Number of Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Organizational Affiliation, 2021

Organizational Affiliation

المحافظة

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 

2022.  Ramallah- Palestine.

Governorate

التبعية المؤسسية
المجموع

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصدر
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حركة الموشافات
هبوعيل 
همزراحي

هاكيبوتس 
هاداتي

حركة الكيبوتس 
الموحد

هااوفيد 
هازيوني

بوعيل اغودات 
إسرائيل

حيروت
هايهود هاهكالي

أمناه
هامركاز هاخكالي

غير مبين
ال ينطبق

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

1,5864,8032,7932,0571,4352,7736,8071,89427,1771,5124,1554,71361,705West Bankالضفة الغربية

3,722Jenin--5091,512-1,317-384----جنين

3436032,629Tubas & Northern Valleys--357-----1,326-طوباس واألغوار الشمالية

2,409Tulkarm---983-1,426------طولكرم

5,595Nablus-1,213-4583,924-------نابلس

952Qalqiliya-952----------قلقيلية

1,0423,555Salfit---------2,513-سلفيت

35712,907Ramallah & Al-Bireh--7159,103-7881,659---285رام هللا والبيرة

1,3185,207Jericho & Al-Aghwar---631364-1,330263--1,301أريحا واالغوار

4,568Jerusalem---2,462-1,617--489---القدس

1,6472605,194Bethlehem---822--2,227238--بيت لحم

1,13314,967Hebron--10,196-1,114994--964566-الخليل

.فلسطين- رام هللا.  2022الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات اإلستعمار ومصادرة األراضي  :المصادر
.(2022 - 2003)القدس، سنوات مختلفة، . مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي

Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics, Israeli Settlements and Land Grab Database 2022.  

Ramallah- Palestine.

Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003-2022).

2021عدد المستعمرين في المستعمرات اإلسرائيلية الريفية في الضفة الغربية حسب المحافظة والتبعية المؤسسية، : 24جدول 
Table 24: Number of Settlers in the Rural Israeli Settlements in the West Bank by Governorate and Organizational Affiliation, 2021

Governorateالمحافظة

Organizational Affiliationالتبعية المؤسسية

المجموع
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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.  

 

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

(-):  Nil 

(..):  Data not available 

(R): Revised Figures  
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Introduction 

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

occupation that 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 the 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 the Palestinian 

society and land by hampering the development of the 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.  

 

PCBS continues to publish annual reports in this series to present the main developments in 

Israeli settlements activities in Palestine, focusing on presenting quantitative descriptions of a 

number of the main indicators related to settlements and settlers.   

 

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. 

 

This report contains statistical data for the year 2021 on the population and geographical 

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

of settlements, the geographical dispersion, overwhelming ideology, and other related subjects. 
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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 the 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 eastern strip, 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). 
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Chapter Two  
 

Main Findings 
 

2.1 Settlements  

There were 151 settlements in the West Bank by the end of 2021; 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, 2021 

 
 

2.2 Number of Settlers 

Data indicates that there were 719,452 settlers in the West Bank by the end of 2021. The 

majority of those settlers (326,523) live in Jerusalem Governorate. This figure comprises 

239,951 settlers within Jerusalem Governorate (J1). (See table 3) 
 

Number of Settlers (in thousands) in the Israeli Settlements in the West Bank, by 
Governorate, 2021 

 

 

 

26

26

20

17

13

13

13

8

7

5

3

0 5 10 15 20 25 30

Jerusalem

Ramallah & Al-Bireh

Hebron

Jericho & Al- Aghwar

Bethlehem

Salfit

Nablus

Qalqiliya

Tubas & Northern Valleys

Jenin

Tulkarm

Number of Settlements 

G
o

v
e

rn
o

ra
te

326.5 

143.3 

95.3 

50.1 

40.9 

22.5 

22.1 

7.8 

4.6 

3.7 

2.6 

0 50 100 150 200 250 300 350

Jerusalem

Ramallah & Al-Bireh

Bethlehem

Salfit

Qalqiliya

Hebron

Nablus

Jericho & Al- Aghwar

Tulkarm

Jenin

Tubas & Northern Valleys

Number in thousands

G
o

v
e

rn
o

ra
te



PCBS: Israeli Settlements in the West Bank, 2021 

]20[ 

 

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 (1991-2021): 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 2021. (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 2021, there were 67 urban settlements in the West Bank; of which 22 in Jerusalem 

Governorate. Settlers in urban settlements represent around 91.4% out of all settlers in the West 

Bank. 

 

Additionally, there were 84 rural settlements in the West Bank; of which 38 are classified as 

communal settlements with a population of 39,259 settlers, followed by Moshav settlements 

which are 17 settlements with a population of 6,522 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 2021. 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 113,814 settlers; 

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

regional council is 19 with a population of 6,620 settlers; 

 Matte Binyamin: This council represents 32 settlements with a population of 219,920 
settlers; 

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

population of 1,798 settlers; 

 Gosh Ezyon: This council represents 16 settlements with a population of 100,715 settlers; 

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

population of 17,577 settlers. (See Tables 15 and 16) 

 

2.6 Geographical Dispersion  
 

Eastern Strip:  

At the end of 2021, this area included 28 settlements with a population of 9,281 settlers 

representing 1.3% of all settlers in the West Bank. 

 

Mountain Strip:  

At the end of 2021, this area included 33 settlements with a population of 64,806 settlers 

representing 9.0% of all settlers in the West Bank. 

 

Western Hills Strip:  

At the end of 2021, this area included 53 settlements with a population of 226,106 settlers 

representing 31.4% of all settlers in the West Bank. 

 

Greater Jerusalem Strip: 

At the end of 2021, this area included 37 settlements with a population of 419,259 settlers 

representing 58.3% 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 84 settlements, including 25 

religious settlements with a population of 25,157 settlers, 36 secular settlements with a 

population of 20,040 settlers, and 4 mixed settlements with a population of 4,403 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 (27,177 settlers living in 26 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). 
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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 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 2021. 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 the number 

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

there are differences between the estimated value and the actual value amounting to 3%. 

 

4.2 Comparability 

 Data are for the period up to the end of 2021, 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 2021 is based on 

the constant annual growth rate of the last two years. 

 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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