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  إحصاءات واستقصاءات
  

  توقعات عدد السكان الفلسطينيين
  منطقة من العامل/ يف ست عشرة دولة 

٢٠١٠ -  ١٩٩٠  
  

  
يشار إليهم " (الفلسطينيين العرب"من أجل أغراض هذه الدراسة، تعني لفظة   

العرب الذين ولدوا أو عاشوا يف منطقة فلسطين كما تشكلت ): الحقاً بالفلسطينيين
؛ والعرب الذين ولدوا أو عاشوا يف )١٩٤٨ – ١٩٢٣(خالل فترة االنتداب البريطاين 

ة التي سُمِّيت الحقاً إسرائيل والضفة العناصر املكونة ملساحة األرض الفلسطيني
الذين عرّفوا أنفسهم أو تم ) ١٩٤٨مايو /أيار ١٤بعد (الغربية وقطاع غزة؛ والعرب 

تصنيفهم أنهم فلسطينيون يف اإلحصاءات وتعدادات السكان يف دول أو مناطق أخرى 
  .من العامل

عن السكان وتستخدم هذه الدراسة، حيث أمكن، املعلومات املتاحة واملنشورة 
وهذا التحليل يضاف إىل التحليل الشامل . الفلسطينيين الذين يعيشون يف بلد ما

حتت عنوان ) ١٩٨٥سنة (للسكان الفلسطينيين الذي أجراه يف السابق مكتب اإلحصاء 
. كنسيال. روف وكيفن ج. بقلم مايكل ك" ١٩٨٤ – ١٩٥٠: السكان الفلسطينيون العرب"

الشامل وتسجيل املعلومات األساسية وغيرها من  إن اإلحصاء اجلديد واملسح
املعلومات املنشورة لدول هذه الدراسة، قد أدت إىل إعادة النظر يف العديد من 

  .التقديرات السابقة
إن املعلومات املدرجة يف جداول منفصلة فيما يتعلق بالعناصر املركبة 

ىل السكان الفلسطينيين للتغييرات السكانية، كثيراً ما تكون غير متوفرة بالنسبة إ
ويف مثل هذه احلاالت، من الضروري أن يقوم املرء بافتراضات مبنية على . حتديداً

معلومات مسبقة عن معدالت اإلجناب املقدرة ومعدالت الوفيات والهجرة وبنية 
األعمار لدى السكان الفلسطينيين، وعن كيفية التغييرات يف مثل هذه العوامل وصوًال 

  .٢٠١٠إىل سنة 
                                                            

   U.S. Bureau of the Census, Center for International Research, March 1991. 
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إن على من يستخدم مثل هذه التوقعات أن يدرك أنه على الرغم من أن هذه 
التقديرات والتوقعات هي أفضل ما يمكن أن يتوفر استناداً إىل املعلومات املتاحة، 

  .فإنها مبدئية فحسب؛ إذ إن االستقصاءات اجلديدة قد تؤدي إىل نتائج خمتلفة
  

  منطقة يف الشرق األوسط/ عدد الفلسطينيين يف ست عشرة دولة 
٢٠١٠ – ١٩٩٠  

/ الدولة 
  املنطقة

٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  

  ٦,٤٦٥ ٦,٠٢٢ ٥,٥٧١ ٥,١١٩ ٤,٦٦١  اجلزائر
  ٣,١١٠ ٢,٨٥١ ٢,٥٩٨ ٢,٣٨١ ٢,١٧٤  البحرين

  ٥٦,٠٠٠  ٥١,٩٥٢ ٤٧,٩٤٥ ٤٤,٠١٦ ٤٠,٠٦٣  مصر
  ١,٠٦٠,٤٨٥  ٩٤٩,٧٩٥  ٨٣٧,٦٩٩ ٧٢٦,٨٣٢ ٦٢٢,٠١٦  قطاع غزة

  ٥٨,٢٤٥  ٤٩,٦٣٩ ٤٢,٢٧٧ ٣٥,٨٧٦ ٢٩,٩٢٢  العراق
  ١,١٦٠,٣٧١  ١,٠٣٩,٣١٤  ٩١٩,٤٥٣ ٨٠٠,٧٥٥ ٦٨٦,٨٩٥  إسرائيل
  ٣,٠٩٢,١٤٩  ٢,٦٦٤,٨٦٧  ٢,٢٥٥,٩٠٨ ١,٨٧٠,٣٤٢ ١,٥٢٤,١٧٩  األردن
  ٤٨٨,٢٣٤  ٤٤٨,٢٤١  ٤٠٣,٠٧٨ ٣٥٥,٧٥٩ ٣١١,٧٤٢  الكويت

  ٦٠٣,٦٦٣  ٥٣٣,٤٩٢  ٤٦٣,٠٦٧ ٣٩٢,٣١٥ ٣٣١,٧٥٧  لبنان
  ٤٦,٥٩٥  ٤١,٩٤٥ ٣٧,٠١٤ ٣٢,٠٣٣ ٢٧,٥٣٠  ليبيا

  ٩,٧١٣ ٨,٩٩٦ ٨,١٦٩ ٧,٣٥٢ ٦,٦٣٦  عُمان
  ٤٤,٤٧١  ٤٠,٧١٤ ٣٧,٠٥٨ ٣٣,٩٤١ ٣٠,٩٩٥  قطر

  ٤٣٤,٤٨٥  ٣٦١,٣٨٣  ٢٩٩,١٣٦ ٢٤٧,٨٢٠ ٢٠٥,٨٤٠  السعودية
  ٥١٤,٧٤٣  ٤٦٠,١٨٨  ٤١٠,٥٩٩ ٣٥٧,٨٨١ ٣٠١,٧٤٤  سوريا

  ٦٨,١٤٩  ٦٣,١٩٥ ٥٧,٦١٩ ٥٢,١٨٦ ٤٧,٣٧٤  اإلمارات
  ١,٧٠٥,١٠٧  ١,٥٤١,٩٩٦  ١,٣٨٣,٤١٥ ١,٢٢٧,٥٤٥ ١,٠٧٥,٥٣١  الغربيةالضفة 

ال يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات اجلوالن، واألرقام للضفة الغربية تشمل  الرقم يف إسرائيل: مالحظات
  .مدينة القدس الشرقية

  .١٩٩١مارس /آذار – ١٩٩٠سبتمبر / توقعات مكتب اإلحصاء املركزي األميركي، أيلول :املصدر
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  إجمايل سكانلفلسطينيين يف النسبة املئوية ل
  منطقة يف الشرق األوسط/  ست عشرة دولة

٢٠١٠ – ١٩٩٠  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠  املنطقة/ الدولة 
  **  ** ** ** **  اجلزائر

  ٠,٤  ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤  البحرين
  ٠,١  ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,١  مصر

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  قطاع غزة
  ٠,٢  ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢  العراق

  ١٩,٠  ١٨,٢  ١٧,٣ ١٦,٢ ١٥,٥  إسرائيل
  ٤٥,٤  ٤٥,٨  ٤٦,٢ ٤٦,٥ ٤٦,٦  األردن
  ٢٧,٠  ٢٩,٨  ٣٢,٤ ٣٤,٧ ٣٧,١  الكويت

  ١٢,٢  ١١,٨  ١١,٤ ١٠,٨ ٩,٩  لبنان
  ٠,٧  ٠,٧ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٧  ليبيا

  ٠,٣  ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤  عُمان
  ٤,٧  ٤,٨ ٥,٠ ٥,٤ ٦,٣  قطر

  ١,٣  ١,٢ ١,٢ ١,٢ ١,٢  السعودية
  ٢,٠  ٢,١ ٢,٢ ٢,٣ ٢,٤  سوريا

  ١,٤  ١,٥ ١,٦ ١,٨ ٢,١  اإلمارات
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  الضفة الغربية

  .أقل من ُعشْر الواحد يف املائة **
  .أن هؤالء فلسطينيون بأسرهم إن توقعات السكان لقطاع غزة والضفة الغربية تفترض :مالحظات

أرقام الضفة الغربية تشمل مدينة . األرقام إلسرائيل تستثني مدينة القدس الشرقية ومرتفعات اجلوالن  
  .القدس الشرقية

زي األميركي، استناداً إىل عدد الفلسطينيين وإجمايل عدد سكان الدول كما توقعها مكتب اإلحصاء املرك :املصدر
  .١٩٩١مارس / آذار – ١٩٩٠سبتمبر  / أيلول



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


