
 
2009 المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  حولالتقرير اإلحصائي خالل استعراضها نتائج  

 
 :السيدة عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني

 

 عدد المستعمرين في الضفة الغربية يتجاوز النصف مليون مستعمر
 

لفلسطيني، نتائج التقرير اإلحصائي السنوي حول استعرضت السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء ا

التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات ، حيث يتناول 2009 للعام الفلسطينية األراضيالمستعمرات اإلسرائيلية  في 

السكانية والجغرافية في المستعمرات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية، وأشارت السيدة عوض، أن هذا 

ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية    يأتيصداراإل

سعى كما ت وفقا للخطة التي وضعها الجهاز لهذا الموضوع، االنتهاكات اإلسرائيلية في المجتمع الفلسطيني، التي تتناول

 السمات وإبراز في األراضي الفلسطينية، المستعمرات اإلسرائيليةقع هذه السلسلة إلى توفير البيانات الالزمة لوصف وا

 . المجتمع الفلسطينياألساسية والعوامل الجوهرية التي تؤثر في 
 

 المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية       حول التقرير اإلحصائي  واستعرضـت الـسيدة عوض، نتائج     

 :، على النحو التالي2009
 

 ي الضفة الغربية، وأكثر المستعمرات تتركز في محافظة القدس مستعمرة  ف144
 

 مستعمرة، حيث كان 144 قد بلغ 2009أشار السيدة عوض، إلى أن عدد المستعمرات في الضفة الغربية في نهاية العام 

 والبيرة حيث  مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام اهللا16 مستعمرة، منها 26أكثرها في محافظة القدس بواقع 

 .  مستعمرة24يوجد فيها 
 

 2009 مستعمر عدد سكان المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في العام 517,774
 

القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية في نهاية  بين

، أي بنسبة نمو مقدارها 2008 مستعمر في نهاية العام 500,670ر، مقارنة بـ  مستعم517,774 قد بلغ 2009العام 

  مرة خالل السنوات40كما وأشار إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من %.  3.4

1972– 2009 . 
  

محافظة القدس حيث بلغت    كمـا وأشـارت السيدة عوض، إلى أن البيانات تشير إلى أن معظم المستعمرين يتركزون في                 

)  مستعمر201,273( منهم )  مستعمر267,325(من مجموع المستعمرين في الضفة الغربية بواقع  % 52نسبتهم حوالي  

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام                (J1فـي مـنطقة القدس      

ومحافظـة بيت لحم            )  مـستعمر 92,625( فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة      يلـي ذلـك عـدد المـستعمرين       ).  1967



أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة         ).   مستعمر 31,404(، ومحافظة سلفيت    ) مستعمر 57,325(

 ). مستعمر1,340(طوباس 
 

 ية مستعمرة حضر45من مجموع المستعمرين يعيشون في % 87.9حوالي 

  مستعمرة ريفية في الضفة الغربية معظمها من نوع المستعمرات الجماعية99
 

 نسمة أو أكثر، أو     2000مستعمرة يبلغ عدد سكانها     وبينت السيدة عوض إلى أن المستعمرات الحضرية  تعرف على أنها            

 عدد المستعمرات   بلغبغض النظر عن عدد السكان فيها،  حيث         ) J1(أي مـستعمرة تقـع داخـل حـدود منطقة القدس            

ويمثل .   مستعمرة في محافظة القدس    22، منها   2009 مستعمرة وذلك في نهاية العام       45الحـضرية في الضفة الغربية      

من مجموع  % 98.8( في محافظات القدس     نمن المجموع الكلي، يتمركزو   % 87.9سكان المستعمرات الحضرية حوالي     

من مجموع  % 85.0(، وبيت لحم    )ن مجموع المستعمرين في المحافظة    م% 94.1(، وقلقيلية   )المـستعمرين في المحافظة   

من % 73.0(، وسلفيت   )من مجموع المستعمرين في المحافظة    % 84.8(ورام اهللا والبيرة      ) المـستعمرين فـي المحافظة    

أريحا ، و طولكرم، و طوباس، و جنينوال يوجد مستعمرات حضرية في محافظات       ).  مجمـوع المستعمرين في المحافظة    

 . واألغوار
  

 نسمة، ويشمل ذلك المستعمرات     2000ستعمرة يقل عدد السكان فيها عن       بيـنما تعـرف المستعمرات الريفية على أنها م        

، )J1( نسمة والتي تقع داخل حدود منطقة القدس         2000ويستثنى منها المستعمرات التي يقل عدد سكانها عن         . الـزراعية 

 54بواقع  ( مستعمرة، معظمها تصنف مستعمرات جماعية       99ضفة الغربية   بلـغ عـدد المستعمرات الريفية في ال       حـيث   

 ) مستعمر3,487 مستعمرة يسكنها 17بواقع (، يليها الموشافات ) مستعمر46,898مستعمرة  يسكنها 
 

 "ماتي بنيامين االستيطاني"أكثر المستعمرين في الضفة الغربية يتبعون مجلس 
 

فلسطيني، إلى أن توزيع المستعمرين في الضفة الغربية حسب المجلس اإلقليمي في            أشار القائم بأعمال رئيس اإلحصاء ال     

، و ) مستعمر 75,639يسكنها  ( مستعمرة تتبع مجلس إقليمي  شومرون        34:  قد كان على النحو التالي     2009نهايـة العام    

 مستعمرة تتبع مجلس    31، و ) مستعمر 4,764يسكنها  ) (وادي األردن ( مـستعمرة تتبع مجلس إقليمي آرفوت هياردين         19

، ) مستعمر 946يسكنها  ( مستعمرات تتبع مجلس إقليمي ميجليوت       5، و ) مستعمر 148,199يسكنها  (إقليمي ماتي بنيامين    

 مستعمرة تتبع مجلس إقليمي هار      14و)  مستعمر 60,459يسكنها  ( مـستعمرة تتـبع مجلس إقليمي غوش عتصيون          16و

 .وتقع جميع هذه المستعمرات في محافظة الخليل) عمرمست12,968يسكنها) (جبل الخليل(هيفرون 
 

 األيديولوجية الدينية هي السائدة في المستعمرات الريفية
 

)  مستعمر62,821يسكنها( مستعمرة ريفية 99 تشير إلى وجود 2009وبينت السيدة عوض، إلى أن بيانات نهاية العام 

 مستعمرات 8، و) مستعمر10,576يسكنها (مستعمرة علمانية  36، و) مستعمر37,494يسكنها ( مستعمرة دينية 38منها 

 .، والباقي ال يتوفر بيانات حول الصفة الدينية السائدة فيها) مستعمر8,275يسكنها (مختلطة 
 



 
 االستعمارية" أمناه"من المستعمرين الريفيين يعيشون في مستعمرات تتبع حركة % 50.3اكثر من 

 
االستعمارية والتي " أمناه"ان المستعمرات الريفية يعيشون في مستعمرات تتبع حركة وأشارت السيدة عوض، أن معظم سك

من مجموع المستعمرين في % 50.3، ويشكلون ما نسبته ) مستعمر31,598يسكنها ( مستعمرة 36تشرف على 

 .   المستعمرات الريفية في الضفة الغربية
 


