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 ١٤٩

   السكان

  )ألف(مجموع السكان  البلـــــد
2004 

(%) نسبة الذكور إلي اإلناث
2004 

المعدل السنوي لنمو 
 2005-2000(%)السكان

) من مجموع السكان(%الحضر سكان
2003 

من مجوع (%  سنة15سكان أقل من 
 2004 )السكان

) فرد لكل كيلومتر مربع(الكثافة السكانية
2002 

  58  37  79  2.66  108 5.613  األردن
 38 25 85 1.94 185 3.051  اإلمارات

 983 29 90 2.17 135 739  البحرين

 13 32 59 1.67 102 32.339  الجزائر

 10 39 88 2.92 116 24.919  السعودية

 14 39 39 2.17 101 34.333  السودان

 15 48 35 4.17 99 10.312  الصومال

 55 41 67 2.68 103 25.856  العراق

 131 26 96 3.46 151 2.595  الكويت

 66 31 57 1.62 100 31.064  المغرب

 35 48 26 3.52 103 20.732  اليمن

 63 27 64 1.07 101 9.937  تونس

 263 42 35 2.83 101 790  جزر القمر

 30 43 84 1.58 99 712  جيبوتي

 92 37 50 2.38 102 18.223  سورية

 8 37 78 2.93 134 2.935  عمان

نية األراضي الفلسطي
  المحتلة

3.685 104  3.57  71  46  ..  

 55 26 92 1.54 172 619  قطر

 434 28 87 1.56 96 3.708  لبنان

 3 30 86 1.93 107 5.659  ليبيا

 67 34 42 1.99 100 73.389  مصر

 3 43 62 2.98 98 2.980  موريتانيا

 htm.population/socind/products/demographic/unsd/org.un.unstats://http قسم السكان في سكرتارية األمم المتحدة:المصدر
http://www.unicef.org/files/table6_english.xls  UNICEF 

  pdf.11table/tables/2004wdi/data/org.worldbank.www://http البنك الدولي
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 ١٥٠

  المشاركة السياسية للمرأة
  

 دـــــالبل

المقاعد البرلمانية التى تشغلها نساء كنسبة مئوية من المجموع 
١٩٩٧ – ٢٠٠٤ 

ها المرأة حق السنة التى نالت في
لالنتخاب، (ترشيح نفسها 

 )التصويت

السنة التى انتخبت أو عينت فيها 
أول امرأة فى النظام البرلمانى 

 الحالى

النساء فى مواقع اتخاذ القرار 
من (%على المستوى الوزارى 

 ١٩٩٨) المجموع

النساء فى مواقع اتخاذ القرار 
على المستوى تحت الوزاري 

 ١٩٩٨) من المجموع(% 

       
     مجلس األعيان مجلس النواب أو المجلس الموحد 

 ٠ ٢ ١٩٨٩ ١٩٧٤  ١٢,٧  ٥,٥ األردن

  ٠  ٠  -  _  ..  ٠  اإلمارات
  ١  ٠  -  ١٩٧٣  ١٥  ٠  البحرين
  ١٠  ٠  A 1962  ١٩٦٢  ١٩,٤  ٦,٢  الجزائر
  ٠  ٠ -  -  ..  ٠  السعودية
  ٠  ٠  ١٩٦٤  ١٩٦٤  ..  ٩,٧  السودان
  ٠  ٠  ..  ..  ..  ..  الصومال
  ٠  ٠  *١٩٨٠  *١٩٨٠  ..  ..  العراق
  ٧  ٠  -  -  ..  ٠  الكويت
  ٨  ٠  ١٩٩٣  ١٩٦٣  ١,١  ١٠,٨  المغرب
  ٠  ٠  ١٩٩٠  ١٩٦٧  ..  ٠,٣  اليمن
  ١٠  ٣    ١٩٥٩    ١١,٥  تونس

  ٠  ٧  ١٩٩٣  ١٩٥٦  ..  ..  جزر القمر
  ٣  ٠  ٢٠٠٣  ١٩٨٦  ..  ١٠,٨  جيبوتى
  ٠  ٨  ١٩٧٣  ١٩٥٣  ..  ١٢,٠  سورية
  ٤  ٠  -  -  ..  -  عمان

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  تلةاألراضى الفلسطينية المح
  ٠  ٠  -  -  ..  -  قطر
  ٠  ٠  ١٩٩١  ١٩٥٢  ..  ٢,٣  لبنان
  ..  ..  ..  ١٩٦٤  ..  ..  ليبيا
  ٤  ٦  ١٩٥٧  ١٩٥٦  ٥,٧  ٢,٤  مصر

  ٦  ٤  ١٩٧٥  ١٩٦١  ٥,٤  ٣,٧  موريتانيا
 Http://unstats.un.org/unsd/demographic/ww2000/table6a.htm:world Women 2000: المصدر 

http://www.ipu.org/wmn-elcassif-htm: Inter-parliamentary Union 
  *)اإلشارةبالنسبة للعراق عند وجود  (٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية ,٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية 
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 ١٥١

  
  البطالة وعمالة األطفال

  
 دــــــالبل

  
  ١٩٩٩معدل البطالة 

 -٢٠٠٢(%)  

  
  )سنة ١٤– ٥(عمالة األطفال 

 ٢٠٠١– ١٩٩٩(%)  

  
  ٢٠ %أفقر

 من السكان

  
  

 ون تعليماألم د
   
   ريف حضر إناث ذكور إجمالي نساء رجال إجمالي 

 .. .. .. .. .. .. ..  ٢٠,٨  ١٣,٤  ١٤,٥ األردن

 .. .. .. .. .. .. ..  ٢,٦  ٢,٢  ٢,٣ اإلمارات

 ٥ .. .. .. ٣ ٦ ٥  ٢,٠  ٤,٢  ٦,٢ البحرين

 .. .. .. .. .. .. ..  ٢٩,٧  ٣٣,٩  ٢٩,٨ الجزائر

 .. .. .. .. .. .. ..  ٩,١  ٣,٩  ٤,٦ السعودية

 ١٦ ٢٥ ١٩ ٧ ١٢ ١٤ ١٣  ..  ..  .. السودان

 ٣٥ ٣٨ ٣٦ ٢٥ ٣٦ ٢٩ ٣٢  ..  ..  .. الصومال

 ٩ ١٢ ١٢ ٦ ٥ ١١ ٨  ..  ..  .. العراق

 .. .. .. .. .. .. ..  ٠,٦  ٠,٨  ٠,٨ الكويت

 .. .. .. .. .. .. ..  ١٢,٥  ١١,٦  ١١,٦ المغرب

 .. .. .. .. .. .. ..  ٨,٢  ١٢,٥  ١١,٥ اليمن

 .. .. .. .. .. .. ..  ..  ..  ١٤,٩ ونست

 ٢٩ ٣٢ ٢٧ ٢٨ ٢٨ ٢٧ ٢٧  ..  ..  .. جزر القمر

 .. .. .. .. .. .. ..  ٢٤,١  ٨,٣  ١١,٧ سورية

األراضــى الفلـــسطينية  
 المحتلة

١٧,١  ٣٣,٥  ٣١,٣  .. .. .. .. .. .. .. 

 ١٣ .. .. .. ٤ ٨ ٦  ..  ..  .. لبنان

 ٨ ١٢ ٨ ٣ ٥ ٦ ٦  ٢٢,٦  ٥,٦  ٩,٢ مصر
 

UNICEF http://www.unicef.org/files/table9_english.xls: المصدر 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.unicef.org/files/table9_english.xls
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٢

 مؤشرات عن الصحة

دــــــالبل  
) سنة(توقع سنوات عدم التمتع بالصحة عند الوالدة 

٢٠٠٢ 

حاالت اإلصابة بالسل 
)  شخص١٠٠٠٠٠لكل (

٢٠٠٢ 

حاالت اإلصابة بالمالريا 
)  شخص١٠٠٠٠٠لكل (

٢٠٠٠ 

 ١٠٠٠٠٠لكل (األطباء 
٢٠٠٣- ١٩٩٠) فرد  

اإلنفاق على الصحة 
بالدوالر حسب تعادل (

٢٠٠١)القوة الشرائية  
٢٠٠٠)من البالغين (% نسبة المدخنين   

 نساء رجال     نساء رجال 
 ١٠ ٤٨ ٤١٢ ٢٠٥ ٣ ٦ ١٠,٩ ٩,٠ األردن

 ١ ١٨ ٩٢١ ١٧٧ .. ٢٦ ١٠,٩ ٧,٨ اإلمارات

 .. .. ٦٦٤ ١٦٩ .. ٦٨ ١٠,١ ٧,٩ البحرين
 ٧ ٤٤ ١٦٩ ٨٥ ٢ ٥١ ٩,٦ ٧,٩ الجزائر

 ١ ٢٢ ٥٩١ ١٥٣ ٣٢ ٥٩ ١١,٠ ٨,٦ السعودية

 ١ ٢٤ ٣٩ ١٦ ١٣,٩٣٤ ٣٤٦ ٩,٤ ٧,٨ السودان

 .. .. .. .. .. .. ٨,١ ٦,٩ الصومال
 .. .. .. .. .. .. ١١,٦ ١٠,٣ العراق
 ٢ ٣٠ ٦١٢ ١٦٠ .. ٥٣ ١٠,٦ ٨,٢ الكويت

 ٢ ٣٥ ١٩٩ ٤٩ (.) ١٠٠ ١١,٩ ٩,٤ المغرب

 ٢٩ ٦٠ ٦٩ ٢٢ ١٥,١٦٠ ١٤٥ ١١,٥ ١٠,٨ اليمن

 ٨ ٦٢ ٤٦٣ ٧٠ ١ ٢٦ ١٠,٣ ٨,٢ تونس

 .. .. ٢٩ ٧ ١,٩٣٠ ١٢١ ٩,٦ ٧,٨ جزر القمر
 .. .. ٩٠ ١٣ ٧١٥ ١,١٦١ ٧,٤ ٦,١ جيبوتى
 ١٠ ٥١ ٤٢٧ ١٤٢ (.) ٥٤ ١٠,٥ ٨,٥ سورية

 ٢ ١٦ ٣٤٣ ١٣٧ ٢٧ ١٣ ١١,١ ٨,٣ عمان

لسطينية األراضي الف
 المحتلة

.. .. ٨٤ .. ٣٨ .. .. .. 

 .. .. ٧٨٢ ٢٢٠ .. ٧٠ ١٠,٠ ٨,٢ قطر
 ٣٥ ٤٦ ٦٧٣ ٢٧٤ .. ١٥ ١٠,٤ ٨,٤ لبنان

 .. .. ٢٣٩ ١٢٠ ٢ ٢٠ ١٠,٥ ٨,١ ليبيا
 ٢ ٣٥ ١٥٣ ٢١٨ (.) ٣٨ ٨,٨ ٧,٤ مصر

 .. .. ٤٥ ١٤ ١١,١٥٠ ٤٣٧ ٨,٢ ٦,٩ موريتانيا
تقرير التنمية البشرية: المصدر   

Unicef:who,The WORLD HEALTH REPORT 2004:HTTP://WWW.WHO INT/WHR/2004/ANNEX/TOPIC/ANNEX4.XLS 
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 ١٥٣

   التعليمفيالالمساواة بين اإلناث والذكور 
معرفة القراءة والكتابة بين 

 ٢٠٠٢البالغين 
 ٢٠٠١/٢٠٠٢إجمالي القيد بالتعليم العالي  ٢٠٠١/٢٠٠٢لقيد الثانوي صافى ا ٢٠٠٢/ ٢٠٠١صافى القيد االبتدائي  ٢٠٠٢معرفة القراءة والكتابة بين الشباب 

 البلــــد
 اإلناثمعدل 

كنسبة مئوية (
لمن تبلغ 

 ١٥أعمارهن 
 )وأكثر

معدل اإلناث 
كنسبة (

مئوية من 
معدل 
 )الذكور

كنسبة مئوية  (اإلناثمعدل 
 -  ١٥لمن تبلغ أعمارهن 

 ) سنة٢٤

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية من (

 )معدل الذكور

 (%)سبة لإلناث الن
 إلى اإلناثنسبة 

 الذكور
 (%)النسبة لإلناث 

نسبة اإلناث إلى 
 الذكور

   إلى الذكوراإلناثنسبة  (%)النسبة لإلناث 
 

  ١,٠٢  ٣١  ٠٣.١  ٨١  ١ .٠١  ٩٢  ١٠٠  ٩٩,٥  ٩٠  ٨٥ .٩ األردن
  ..  ...  ١,٠٥  ٧٤  ٩٧.٠  ٨٠  ١٠٨  ٩٥,٠  ١٠٧  ٧.٨٠  اإلمارات
  ١,٨٦  ٢٨  ١,١٢  ٨٦  ١,٠١  ٩١  ١٠٠  ٩٨,٩  ٩٢  ٨٤,٢  البحرين
  ..  ..  ١,٠٦  ٦٤  ٠,٩٧  ٩٤  ٩١  ٨٥,٦  ٧٦  ٥٩,٦  الجزائر
  ١,٤٩  ٢٦  ٠,٩٣  ٥١  ٠,٩٢  ٥٧  ٩٦  ٩١,٦  ٨٣  ٦٩,٥  السعودية
  ٠,٩٢  ٦  ..  ..  ٠,٨٣  ٤٢  ٨٨  ٧٤,٢  ٦٩  ٤٩,١  السودان
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  الصومال
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  العراق
  ٢,٥٨  ٣٢  ١,٠٥  ٧٩  ٠,٩٩  ٨٤  ١٠٢  ٩٣,٩  ٩٦  ٨١,٠  الكويت
  ٠,٨٠  ٩  ٠,٨٣  ٢٨  ٠,٩٣  ٨٥  ٧٩  ٦١,٣  ٦١  ٣٨,٣  المغرب
  ٠,٢٨  ٥  ٠,٤٦  ٢١  ٠,٦٦  ٤٧  ٦٠  ٥٠,٩  ٤١  ٢٨,٥  اليمن
  ٠,٩٧  ٢١  ١,٠٤  ٦٩  ٠,٩٩  ٩٧  ٩٣  ٩٠,٦  ٧٦  ٦٣,١  تونس

  ٠,٧٣  ١  ..  ..  ٠,٨٤  ٥٠  ٧٩  ٥٢,٢  ٧٧  ٤٩,١  جزر القمر
  ٠,٨٠  ١  ٠,٦٣  ١٣  ٠,٧٧  ٣٠  ..  ..  ..  ..  جيبوتى
  ..  ..  ٠,٩١  ٣٧  ٠,٩٥  ٩٦  ٩٦  ٩٣,٠  ٨٢  ٧٤,٢  سورية
  ١,٦٧  ١٠  ١,٠٠  ٦٨  ١,٠١  ٧٥  ٩٨  ٩٧,٣  ٨٠  ٦٥,٤  عمان

  ٠,٩٨  ٣٠  ١,٠٦  ٨٣  ١,٠١  ٩٥  ..  ..  ..  ..  األراضي الفلسطينية
  ٢,٦٩  ٣٤  ١,٠٦  ٨٠  ٠,٩٨  ٩٤  ١٠٢  ٩٥,٨  ٩٧  ٨٢,٣  قطر
  ١,١٤  ٤٨  ..  ..  ٠,٩٩  ٨٩  ..  ..  ..  ..  لبنان
  ١,٠٩  ٦١  ..  ..  ..  ..  ٩٤  ٩٤,٠  ٧٧  ٧٠,٧  ليبيا

  ..  ..  ٠,٩٥  ٧٩  ٠,٩٦  ٨٨  ٨٥  ٦٦,٩  ٦٥  ٤٣,٦  مصر
  ٠,٢٧  ١  ٠,٨٣  ١٣  ٠,٩٦  ٦٥  ٧٣  ٤١,٨  ٦١  ٣١,٣  موريتانيا
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 ١٥٤

  الصحة اإلنجابية
  

 ـــدالبلـــ

المصابون بنقص 
للفئة العمرية (%اإليدز/المناعة

49-15 (2003 

اإليدز /المصابون بنقص المناعة
نهاية ) للنساء ضمن البالغين(% 

2001 

الحوامل اللواتي حصلن على رعاية 
  (%)األمومة

1996 

الوالدات بإشراف مولدات 
  (%)ماهرات

1996 

لكل (معدل الوفيات النفاسية 
حوالي  ) والدة حية100.000

2000 

  مدة إجازة األمومة

   أسبوع10  41  87 80  ..  ..  األردن
   يوم45 54 96 95  ..  ..  اإلمارات
   يوم45 28 94 96  .. 0.2  البحرين
  أسبوع14 140 77 58 .. 0.1  الجزائر

  أسبوع10 23 90 87 .. ..  السعودية

  أسبوع8 590 86 54 56 2.3  السودان

  أسبوع 14 1100 2 40 .. ..  الصومال
  يوم62 250 54 59 .. ..  العراق

  يوم70 5 99 99 .. ..  الكويت

   أسبوع12 220 40 45  15 0.1  المغرب
  يوم570c 60 16 26 15 0.1  اليمن

  يوم30 120 90 71 .. 0.17  تونس

   أسبوع14 480 24 69 .. ..  جزر القمر
   أسبوع14 730 79 76 .. ..  جيبوتي
  يوم75 160 67 33 .. 0.17  سوريا

  ..  87  92  98  15 0.1  عمان
 .. .. .. .. .. ..  األراضي الفلسطينية المحتلة

   يوم40-60 7 97 100 .. ..  قطر
   يوم40 150 45 85 .. 0.1  لبنان
   يوم50 97 76 100 16 0.3  ليبيا
   يوم50 84 46 53 10 0.17  مصر

   أسبوع14 1000 40 49 .. 0.6  موريتانيا
 UNSD: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/table3b.htm 2004تنمية البشرية تقرير ال: المصدر 

UNSD: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/table5c1x.htm 
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 ١٥٥

  مؤشرات األسرة والخصوبة
  

  متوسط حجم األسرة البلـــــــد
1991-1994 

(%) نسبة األسر التى ترأسها إمرأة
1994-1991 

نسبة استخدام موانع الحمل من 
-2002(%) قبل النساء المتزوجات
1991 

) والدة لكل إمرأة(معدل الخصوبة
1995-1991 

والدة لكل (معدل الخصوبة 
 2000-2005)إمرأة

 إمرأة 1000عدد الوالدات لكل 
-2005 سنة 15-19ضمن الفئة 

2000  
  27  3.6  4.9  53  .. 6.9  األردن

 51 2.8 3.8 28 .. ..  اإلمارات

 18 2.7 3.4 62 .. 5.6  البحرين

 16 2.8 4.1 52 11 7.0  الجزائر

 38 4.5 5.8 32 .. 7.4  السعودية

 55 4.4 5.3 8 13 6.3  السودان

 213 7.3 7.3 1 .. ..  الصومال

 38 4.8 5.7 14 .. 7.3  العراق

 31 2.7 3.2 50 5 6.5  الكويت

 25 2.7 3.6 50 15 6.0  المغرب

 111 7.0 7.8 21 12 5.8  اليمن

 7 2.0 3.1 60 11 5.4  تونس

 59 4.9 5.8 21 25 6.2  جزر القمر

 64 5.7 6.3 .. 18 6.6  تيجيبو

  34  3.3  4.6  36  .. 6.0  سوريا
 66 5.0 6.5 24 .. 7.0  عمان

 94 5.6 6.5 .. .. ..  األراضي الفلسطينية المحتلة

 20 3.2 4.1 43 .. 5.6  قطر

 25 2.2 2.8 61 12.5* 4.8*  لبنان

 7 3.0 4.1 40 .. ..  ليبيا

 47 3.3 4.0 56  13 4.9  مصر

 104 5.8 6.1 8 .. ..  موريتانيا

  .1997 وفقا لنتائج مسح األوضاع المعيشية لألسر في عام1997البيان يخص سنة * 
 UNSD http://unstats.un.org/unsd/demographic/social/childbr.htm: المصدر

 2000World Women htm.b2table/2000ww/demographic/unsd/org.un.unstats://http 
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 ١٥٦

  ٢٠٠٤ –حرية الصحافة في العالم 
   *في البلدان العربیة

  
 الدرجة البلد المرتبة

  ٢٤,٣٨  لبنان  ٨٧
  ٣١,٦٧  الكويت  ١٠٣
  ٣٢,٥٠  قطر  ١٠٥
  ٣٧,٥٠  **األراضي الفلسطينية المحتلة   ١١٦
  ٣٩,١٣  األردن  ١٢١
  ٤٣,٠٠  المغرب  ١٢٦
  ٤٣,٥٠  الجزائر  ١٢٨
  ٤٣,٥٠  مصر  ١٢٩
  ٤٣,٥٠  الصومال  ١٣٠
  ٤٤,٢٥  السودان  ١٣٢
  ٤٨,٠٠  اليمن  ١٣٥
  ٥٠,٢٥  اإلمارات   ١٣٧
  ٥١,٠٠  موريتانيا  ١٣٨
  ٥٢,٥٠  البحرين  ١٤٣
  ٥٥,٠٠  جيبوتي  ١٤٥
  ٥٨,٥٠  العراق  ١٤٨
  ٦٢,٦٧  تونس  ١٥٢
  ٦٥,٠٠  ليبيا  ١٥٤
  ٦٧,٥٠  سوريا  ١٥٥
  ٧٩,١٧  السعودية  ١٥٩

  " مراسلون بال حدود"تقرير  : المصدر

  ٢٠٠٤أول تشرین /باریس، أكتوبر
  )تعتمد المنظمة في تصنيفها لحرية الصحافة علي مؤشرات عدة، ومنها مقتل، واعتقال صحفيين بسبب أدائهم، وحرية البحث العلمي، وحريات المعرفة واإلنترنت(

  
  
  
  
 

  . دولة يف العامل حول حرية الصحافة١٦٧ترتيب الدول العربية ضمن * 
  .حتالل اإلسرائيلي حرية الصحافة الفلسطينية حتت اال **
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 ١٥٧

  )الفيتو(استخدام اإلدارة األمريكية لحق النقض 
  في مجلس األمن الدولي لحماية إسرائيل

  
 مضمون القرار التاريخ مسلسل

  إدانة الهجمات اإلسرائيلية على جنوب لبنان وسوريا  ١٠/٩/١٩٧٢  ١
  متساويةتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته ونيل الحماية ال  ٢٦/٧/١٩٧٣  ٢
  إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على جنوب لبنان وقتلها للمدنيين  ٨/١٢/١٩٧٥  ٣
  الدعوة إلعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني  ٢٦/١/١٩٧٦  ٤
إبطال اإلجراءات اإلسرائيلية لتغيير األوضاع فى القدس المحتلة باعتبارها مدينة تحت   ٢٥/٣/١٩٧٦  ٥

  اإلشراف الدولي
  تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني  ٢٩/٦/١٩٧٦  ٦
  تأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني  ٣٠/٤/١٩٨٠  ٧
   المحتلةالسوريةدعوة إسرائيل لسحب قواتها من مرتفعات الجوالن   ٢٠/٦/١٩٨٢  ٨
 الغربية وقطاع إدانة إساءة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في المناطق المحتلة من الضفة  ٢/٤/١٩٨٢  ٩

   وعدم التزامها باتفاقيات جنيفغزة
   مصلي فلسطيني بالقرب من المسجد األقصى١١دانة قيام جندي إسرائيلي بقتل إ  ٢٠/٤/١٩٨٢  ١٠
  الغازية من لبنانالدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل في حال رفضها سحب قواتها   ٨/٦/١٩٨٢  ١١
قتصادية عن إسرائيل في حال رفضها سحب قواتهـا      اإللحاح على قطع المعونات اال      ٢٦/٦/١٩٨٢  ١٢

  الغازية من بيروت
اإللحاح على قطع المعونات االقتصادية عن إسرائيل في حال رفضها سحب قواتهـا            ٦/٨/١٩٨٢  ١٣

  الغازية من لبنان
 إدانة االستيطان اإلسرائيلي المتواصل في األراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية  ٢/٨/١٩٨٣  ١٤

   واعتبار المستوطنات عقبة تحول دون السالمغزةوقطاع 
  الدعوة لتعجيل باالنسحاب من لبنانواستنكار المذابح اإلسرائيلية للعرب في لبنان   ٦/٩/١٩٨٤  ١٥
  إدانة الممارسات اإلسرائيلية في جنوب لبنان وسياستها المسماة بالقبضة الحديدية  ١٢/٣/١٩٨٥  ١٦
  تهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلةاستنكار االن  ١٣/٩/١٩٨٥  ١٧
  استنكار العنف اإلسرائيلي في جنوب لبنان  ١٧/١/١٩٨٦  ١٨
التهديد بالمساس باألماكن   واستنكار النشاطات اإلسرائيلية في القدس العربية المحتلة          ٣٠/١/١٩٨٦  ١٩

  اإلسالمية المقدسة
  ائرة ركاب ليبية إدانة قيام إسرائيل بخطف ط  ٦/٢/١٩٨٦  ٢٠
  استنكار االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان وممارساتها ضد المدنيين في لبنان  ١٨/١/١٩٨٨  ٢١
حقـوق   النتهـاك     التي تـؤدى   دعوة إسرائيل للتخلي عن سياستها ضد الفلسطينيين        ١/٢/١٩٨٨  ٢٢

متحدة فـي  الفلسطينيين المحتلين، وإطاعة اتفاقية جنيف الرابعة، وتفعيل دور األمم ال    
  مستقبل مفاوضات السالم
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 ١٥٨

مطالبة إسرائيل بالقبول بإعادة المبعدين الفلسطينيين، وإدانة استخدام النيـران ضـد         ١٥/٤/١٩٨٨  ٢٣
سلمية لتسوية   باتفاقية جنيف الرابعة، والدعوة      االلتزامالمدنيين، ودعوة إسرائيل إلى     
  بمقتضى قرارات األمم المتحدة

  ح إسرائيل لجنوب لبنانإدانة اجتيا  ١٠/٥/١٩٨٨  ٢٤
  استنكار غارات القوات الخاصة اإلسرائيلية ضد لبنان  ١٤/١٢/١٩٨٨  ٢٥
استنكار ممارسات القمع ضد االنتفاضة الفلسطينية، ودعوة إسرائيل الحترام حقـوق             ١٧/٢/١٩٨٩  ٢٦

  اإلنسان للفلسطينيين
  ينييناستنكار االنتهاك اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان للفلسط  ٩/٦/١٩٨٩  ٢٧
مطالبة إسرائيل بإعادة الممتلكات المصادرة من الفلسطينيين أثناء احتجازهم، والسماح   ٧/١١/١٩٨٩  ٢٨

   لالنتفاضة الفلسطينيةةاإلسرائيليلبعثة تقصي حقائق لمراقبة المواجهة 
الدعوة لبعثة تقصي حقائق في االنتهاكات ضد الفلسطينيين في المنـاطق الخاضـعة        ٣١/٥/١٩٩٠  ٢٩

  الل اإلسرائيليلالحت
إعالن عدم مشروعية إجراءات إسرائيل بشأن األراضي في القدس الشرقية وانتهاك             ١٧/٥/١٩٩٥  ٣٠

  قرارات مجلس األمن واتفاقية جنيف الرابعة
دعوة إسرائيل لوقف نشاطها االستيطاني وكل اإلجراءات األخري فـي األراضـي              ٧/٣/١٩٩٧  ٣١

  المحتلة
في القدس ) الفلسطينيغنيم جبل أبو  ( هارهومايل بوقف بناء مستوطناتمطالبة إسرائ  ٢١/٣/١٩٩٧  ٣٢

  الشرقية ووقف كل النشاطات االستيطانية في المناطق المحتلة
  الدعوة لنشر مراقبين لألمم المتحدة لمراقبة األوضاع في الضفة الغربية وغزة  ٢٦/٣/٢٠٠١  ٣٣
  وة المفرطة في الضفة الغربية وغزةإدانة كل أفعال اإلرهاب، واستخدام الق  ١٤/١٢/٢٠٠١  ٣٤
التعبير عن القلق البالغ بشأن قيام إسرائيل بقتل موظفين باألمم المتحـدة، وتـدمير                ١٩/١٢/٢٠٠٢  ٣٥

إسرائيل لمخازن برنامج الغذاء العالمي في بيت الهيا، والمطالبة بالتخلي عن استخدام 
  القوة المفرطة غير المالئمة في األراضي المحتلة

التأكيد على عدم شرعية النفي واإلبعاد ألي فلسطيني واإلعراب عن القلق البالغ بشأن   ١٦/٩/٢٠٠٣  ٣٦
  احتماالت إبعاد الرئيس عرفات

  القلق البالغ بشأن الجدار العازل اإلسرائيلي داخل الضفة الغربية المحتلة  ١٤/١٠/٢٠٠٣  ٣٧
بغـارة  " أحمـد ياسـين  "فلسطيني الـشيخ    الروحي ال  الزعيمإدانة قيام إسرائيل بقتل       ٢٥/٣/٢٠٠٤  ٣٨

  صاروخية في غزة
إدانة االجتياحات اإلسرائيلية في غزة، والمتسببة في مقتل المدنيين والتدمير المركز             ٥/١٠/٢٠٠٤  ٣٩

  لممتلكاتل
By Donald Neff 

html.2005/0505014_June-May/archives/com.wrmea.www://tpht  
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 ١٥٩

  موقف الدول العربیة من التصدیق والتوقیع على المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان
   

  الدولة

العھد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
االقتصاد

یة 
واالجتماع

یة 
  والثقافیة

العھد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
المدنیة 

والسیا
  سیة

  
البرتوك
ول 

االختیار
  ي

 األول
الملحق 
بالعھد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
المدنیة 

والسیا
  سیة

االتفاقیة 
الدولیة 
لمناھض

ة 
  التعذیب

االتفاقیة 
الدولیة 
للقضاء 
على 
جمیع 
أشكال 

لتمییز ا
العنصر

  ي

االتفاقیة 
الدولیة 
لقمع 

جریمة 
الفصل 
العنصر

ي 
والمعاق

  بة علیھا

اتفاقیة 
منع 

جریمة 
اإلبادة 
الجماع

یة 
والمعاق

  بة علیھا

اتفاقیة 
القضاء 
على 
جمیع 
أشكال 
التمییز 
ضد 
  المرأة

اتفاقیة 
بشأن 

الحقوق 
السیاسیة 

  للمرأة

اتفاقیة 
حقوق 

  الطفل

االتفاقیة 
الدولیة 
لحمایة 
حقوق 
العمال 
المھاجر

ون 
  موأسرھ

النظام 
األساسي 
للمحكمة 
الجنائیة 

  الدولیة

البرتوكول 
الخاص 
بوضع 
  الالجئین

المیثاق 
اإلفریقي 
لحقوق 
  اإلنسان

      X  X    X  X  X  X  X  X  X   X  األردن
اإلم     ارا

      X  X    x   X   0          ت
      X  X  X  X  X    X   0        البحرین

  X  X    X  X  X  X  X  X  X    X  X  تونس
  X  X  X  X  X  X  X  X    X  x 0 X  X  الجزائر
  X  X  X  X        X    X   x X  X  جیبوتي

ال     سعود
         X  X    X  X    X        یة

  X  X    0  X  X        X   0 X  X  السودان
       X  X      X  X  X  x    X  x  سوریا

ال   صوما
  X  X  X  X  X  X             X  X  ل

         X  X      X  X  X  X    X  العراق
      x  X        X   0          عمان

         X  X  X        X        قطر
      X  X    X  X  X  X  X    X   0  الكویت

         X  X    X  X    X  X  X  X  لبنان
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  x    X  لیبیا

  X  X    X  X  X  X  X  X  X  x 0 X  X  مصر
    X  X    X  X    X  X  X  X  x 0 X  المغرب

موریت    ان
  x x    0 X  X    x X  X    X  X  یا

    X  X    X  X  X  X  X  X  X   0  X  الیمن
التوقيع) 0(التصديق ) x: ( الجدولفي ان المستخدمانالرمز
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 ١٦٠

  

  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
  

 كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية            ١٩٨٣تأسست عام   *     
أيـار  / مـايو  ٦ فـى     بالقاهرة بموجب اتفاق مقر مع الحكومة المصرية       الرئيسيمقرها   *العربي  فى الوطن   

 .١٩٨٩ عـام    باألمم المتحـدة  واالجتماعي   االقتصاديس  حاصلة على الصفة االستشارية بالمجل     * ٢٠٠٠
وحازت صفة مراقب فى اللجنة ، وصفة المراقب فى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب فى العام نفسه    

، وارتبطت بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بفئـة          ٢٠٠٣العربية الدائمة لحقوق اإلنسان عام      
  . ٢٠٠٤فيذية فى العام العالقات التن

  
  ع.م.ج١١٣٤١ مصر الجديدة القاهرة - شارع الميرغنى٩١ : الرئيسيالمقر 

  ٤١٨٨٣٧٨ – ٤١٨١٣٩٦: ت       
  ٦٩٠٤٧٠٣ - ٤١٨٥٣٤٦: فــاكس

   net.link@aohr:  بريد إلكتروني  
  com.aohronline.www :   موقع اإلنترنت

                                                                                        www.arabhumanrights.org 
                  

  :االشتراكات السنوية للعضوية
   دينارا١٦ًناراً     األردن دي٢٥الكويت 

  اًدرهم١٦٦ جنيهاً      المغرب ٥٠مصر 
 تحول االشتراكات والتبرعات بشيكات أو صكوك أو حواالت باسم ، دوالراً أمريكياً ٥٠  ديناراً   بقية األقطار     ١٦تونس  

  ٥٨١٨٣٥   فرع ثروت حساب جارى- المصري الوطنيالمنظمة إلى البنك 
Alwatany Bank of Egypt/ Sarwat Branch. 

 Account 581835  

  أو البنك العربى بسويسرا
Arab Bank (Switzerland) Account 201738  
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