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  )١(جدول 
  المؤشّرات– والثقافيةواالجتماعية االقتصاديةالحقوق  – أهداف األلفية للتنمية

الحقوق االقتصادية   أهداف األلفية
  المؤشّرات  واالجتماعية والثقافية

الحق في مستوى معيشي   استئصال الفقر والجوع. ١
كاف  وفي تحسين متواصل 

  للظروف المعيشية
  )١١المادة (

نصيب الفرد من الناتج المحلي     * 
  الدوالر األمريكياإلجمالي ب

معدل النمو الـسنوي لنـصيب      * 
  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 تخفيض نسبة البشر الذين يعيشون بأقل مـن   3
    ١٩٩٠دوالر في اليوم بمقدار النـصف بـين         

  ٢٠١٥و

الحق في مـستوى معيـشي      
  كاف 

  )١,١١المادة (

نسبة السكان الذين يعيشون بأقّل   * 
  من دوالر في اليوم

 من الجوع   الذين يعانون تخفيض نسبة البشر     3
  .٢٠١٥ و١٩٩٠ بين بمقدار النصف

الحقّ في مـستوى معيـشي      
  كاف وفي التحرر من الجوع 

  )٢,١١المادة  (

نسبة السكان الذين يشكون مـن   * 
  سوء التغذية

األطفال الذين يشكون من سوء     * 
نسبة من مجموع األطفال    (التغذية  

  )دون سن الخامسة
  ق شمولية التعليم االبتدائيتحقي. ٢
 ضمان إنهاء جميع الصبيان والبنات مقـررا        3

  تعليميا كامال في المدارس االبتدائية

  الحقّ في التربية والتعليم 
  ) أ١٣المادة ( 

الحق في مجانيـة التعلـيم       
  )١٤المادة (االبتدائي        

نسبة االلتحاق الـصافي بـالتعليم      
  االبتدائي

  ة بين الجنسين وتمكين النساءوالمسا تعزيز ا.٣
 إزالة التفاوت بين الجنـسين فـي التعلـيم          3

، كما هو   ٢٠٠٥اإلبتدائي والثانوي بحلول العام     
ع مستويات التعليم بحلول العام مفضل، وفي جمي

٢٠١٠  

ــذكور  ــساواة ال ــمان م ض
واإلناث في حقّ التمتّع بكّل      

  الحقوق 
  )٣المادة (

  

نسبة اإلناث من الذكور المسجلين     
  : في التعليم

  االبتدائي* 

   تخفيض وفيات األطفال.٤
تخفيض معدل الوفيات بـين األطفـال دون         3

   ٢٠١٥ و١٩٩٠الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 

الحقّ فـي التمتّـع بـأعلى       
  مستوى من الصحة 

  )١٢المادة       (
العمل على خفـض معـدل      
موت المواليد ومعدل وفيات    

  )أ.١٢. ٢المادة (الرضع     

      ل وفيات األطفـال دون سـنمعد
 ١٠٠٠بالنـسبة لكـل     (الخامسة  
مولود حي(  

  تحسين صحة األمومة. ٥
تخفيض نسبة الوفيات األمهات بمقدار ثالثة       3

  .٢٠١٥ و١٩٩٠أرباع بين 

  الحق في الصحة 
  )١٢المادة (

الحقّ في حماية خاصة 
  لألمهات قبل الوضع وبعده 

   )٢,١٠المادة (

لكـل  (نسبة الوفيات النفاسـية     * 
  ) مولود جديد١٠٠,٠٠٠

نسبة الوالدات تحـت رعايـة      * 
  صحية جيدة
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متالزمة /مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية   . ٦
  ).اإليدز(نقص المناعة المكتسبة 

 وقف انتشار المالريا ومرض السل والبدء في         3
  .عكس اتّجاههما

الحق في الوقاية من األمراض 
  ئية الوبا

  )ج.٢ –١٢المادة (

اإلحصائيات غير متـوفّرة    * 
بالنسبة لفيروس نقص المناعة    

  .في البلدان العربية
  انتشار فيروس نقص المناعة* 
على (نسبة الوفيات بالمالريا * 

  ) ساكن١٠٠٠٠٠
علـى  (نسبة الوفيات بالسل    * 

  ) ساكن١٠٠٠٠٠
  ضمان االستدامة البيئية. ٧
نعـدمي فرصـة    مالتخفيض نسبة البـشر      3

مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة،      
  بمقدار النصف

 الحقّ في المأوى

  ) ١١مادة (                 
  

ــذين *  ــسكان ال ــسبة ال ن
يحصلون على مصادر مياه    

  :نقية
  في األرياف* 
  في المدن* 

تحقيق تحسن هام في حياة مئة مليون إنسان    3
 بحلول العـام    يقيمون في أحياء فقيرة مكتظّة    

٢٠٢٠  

تحسين جميع جوانب 
  الصحة البيئية 
  )ب١٢مادة (

نسبة السكان المـستعملة    * 
  .لتجهيزات صحية محسنة

      تطوير شراكة عالمية للتنمية. ٨
 تطوير مجاالت عمل الئق ومنتجة للشباب،       3

  بالتعاون مع البلدان النامية
  الحق في العمل 

  )٦المادة (
  نسبة البطالة

تأمين فرص الحـصول علـى العقـاقير          3
الضرورية في البلدان النامية بأسعار محتملة،      

  بالتعاون مع شركات الصيدلية

الحقّ في تأمين الخـدمات     
الطبيــة والعنايــة الطبيــة 

  للجميع 
  ) د ٢,١٢المادة (

  

نسبة السكان الذين يحصلون    
في كّل وقت على األدويـة      
األساسية بسعر في المتناول    

  ١٩٩٩سنة 

توفير فوائد التقانات الجديدة السـيما فـي         3
مجال تقانات المعلومات واالتّصاالت بالتعاون     

 مع القطاع الخاص

الحقّ في التمتّع بفوائد التقدم  
  العلمي وتطبيقاته 
  )١٤المادة (

خطوط الهاتف الرئيـسية    * 
والمــشتركون فــي خدمــة 

 ١٠٠الهاتف المحمول لكّل    
  ساكن

ترنـت  عدد مستعملي اإلن  * 
   ساكن١٠٠لكّل 
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  )٢(جدول 
  ٢٠٠٠/٢٠٠١مقياس الفقر البشري ومكوناته في الدول العربية 

مؤشر الحرمان من   مقياس الفقر البشري 
  مستوى معيشة الئق

  عدم االتصال بشبكة
  مياه

  نقص الوزن مقابل
  العمر

  نسبة األمية للسكان 
)١٥(+ 

احتمال الوفاة قبل 
 بلوغ سن األربعين

 6.6 10.2 5.1 5.9 5.5 7.96  األردن
 3.4 23.5 14.4 3.1 8.75 16.59  اإلمارات
 4 12.4 8.7 4.7 6.7 9.11  البحرين
 4.9 27.9 4 20 12 19.9  تونس
 9.3 32.2 6 11 8.5 22.6  الجزائر
 5.2 23 14.3 18 16.15 17.66  السعودية
 27.6 41.2 25 17 21 32.2  السودان
 5.7 25.6 9.1 11.5 10.3 18.19  سوريا
 17.9 42.3 16 15 15.5 30.5  العراق
 5.2 28.1 23.6 34.9 29.25 25.08  عمان

 5.2 13.9 3 14.1 8.55 10.48  فلسطين
 5.1 18.7 6 1.4 3.7 13.09  قطر

 2.6 17.7 9.8 1 5.4 12.4  الكويت
 4.3 13.9 3 14.5 8.75 10.46  لبنان
 4.5 19.2 5 28 16.5 15.7  ليبيا
 8.6 44.7 4 3 3.5 31.07  مصر

 9.4 50.2 9 20 14.5 35.2  المغرب
 19.1 53.8 46 31 38.5 41.84  اليمن

 11.5 39.2 14.2 13.7 13.9 27.37  الدول العربية
  .هبة الليثي، سياسات مكافحة الفقر وعدم المساواة على أساس النوع االجتماعي في المنطقة العربية. د: المصدر

، ومجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية في العالم :، ومجموعة العن ٢٠٠٣العالم تقرير التنمية البشرية فى :عن 
  .٢٠٠٢لدول اإلسكوا 

htm.05-paper/jo.org.apf.www    
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  )٣(جدول 
  ٢٠٠٠/٢٠٠١ومكوناته في الدول العربية حسب النوع االجتماعي مقياس الفقر البشري 

مؤشر الحرمان من   مقياس الفقر البشري
  مستوى معيشة الئق

نقص الوزن مقابل 
  العمر

احتمال الوفاة قبل بلوغ سن   +)١٥(نسبة األمية للسكان 
  األربعين

  

  رجال  إناث  رجال  ناثإ

عدم 
االتصال 
 بشبكة
  مياه

  رجال  إناث  رجال  إناث  رجال  إناث

عدد النساء 
الفقيرات مقابل 

   رجل فقير١٠٠

 174 7.97 5.04 5.1 15.6 4.6 5.5 5.9 5.25 5.7 6.36 11.11  األردن
 83 3.68 2.67 24.8 20.5 16.1 12.8 3.1 9.6 7.95 17.54 14.5  اإلمارات
 176 4.46 3.23 9 17.3 7.4 10.7 4.7 6.05 7.7 7.02 12.36  البحرين
 196 5.864 3.943 18.6 39.4 4 4 20 12 12 14.075 27.582  تونس
 175 10.404 8.1836 23.7 43.0 6 6 11 8.5 8.5 17.120 29.959  الجزائر

 160 6.21 3.7 15.9 32.8 16.5 11.9 18 17.25 14.95 14.63 23.45  السعودية
 138 31.083 23.929 30.8 53.8 17 17 25 21 21 28.371 93.053  السودان
 271 6.81 4.58 11.7 39.6 10.1 8.1 11.5 10.8 9.8 10.19 27.61  سوريا
 .. 20.92 14.59 .. .. .. .. 15 .. .. .. ..  العراق
 143 5.94 3.46 19.6 38.3 23.2 32.9 34.9 29.05 33.9 22.07 31.66  عمان

 .. .. .. 7.8 20.1 .. .. 14.1 .. .. .. ..  فلسطين
 .. 5.52 4.08 19.5 16.8 .. .. 1.4 .. .. .. ..  قطر

 127 2.84 2.15 15.7 20.1 10.3 9.2 1 5.65 5.1 11.07 14.02  الكويت
 185 5.11 3.51 7.7 19.6 3.3 2.8 14.5 8.9 8.65 7.56 13.99  لبنان
 189 5.5871 3.3983 9.2 31.9 5 5 28 16.5 16.5 12.198 23.103  ليبيا
 167 10.11 7.03 33.4 56.3 4.4 3.6 3 3.7 3.3 23.38 39.06  مصر

 164 11.447 7.4194 38.2 63.9 9 9 20 14.5 14.5 27.188 44.501  المغرب
 171 21.09 17.08 32.6 75 45.1 50.5 31 38.05 40.75 32.09 54.83  اليمن

  هبة الليثي، سياسات مكافحة الفقر وعدم المساواة على أساس النوع االجتماعي في المنطقة العربية.د :المصدر 
  .٢٠٠٢، ومجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية لدول اإلسكوا ٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية في العالم : عن 

htm.05-paper/jo.org.apf.www    
 

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٤(جدول 
  الفقر والتعليم

   في التعليم االبتدائيمعدل القيد  معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين
) ٢٠٠٢ – ١٩٩٨(  

  الصافي  اإلجمالي  ٢٠٠٠  ١٩٩٠

  صافي نسبة الحضور في
  ٢٠٠٣ -  ١٩٩٦ التعليم االبتدائي 

 – ١٩٩٨معدل القيد في التعليم الثانوي 
٢٠٠٢   

  )اإلجمالي(

  

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  ٨٧  ٨٥  ٩٠  ٨٩  ٩٢  ٩١  ٩٩  ٩٨  ٨٤  ٩٥  ٧٢  ٩٠  األردن
  ٧٤  ٦٩  ٩٠  ٩٢  ٩٤  ٩٦  ١٠٤  ١١٢  ٥٧  ٧٦  ٤١  ٦٤  الجزائر

  ٦٥  ٧٣  -  -  ٥٧  ٦١  ٦٦  ٦٨  ٦٧  ٨٣  ٥٠  ٧٦  السعودية
  ٨٨  ٨٢  ٩٢  ٩١  ٩٥  ٩٥  ١٠٥  ١٠٤  -  -  -  -  األراضي الفلسطينية المحتلة

  ٣٠  ٣٤  ٥١  ٥٤  ٤٢  ٥٠  ٥٤  ٦٣  ٤٦  ٦٩  ٣٢  ٦٠  السودان
  ٢٩  ٤٧  ٧٠  ٨٣  ٨٣  ٩٨  ٨٩  ١٠٩  ٢٣  ٥٥  ٢٠  ٥١  العراق
  ٣٦  ٤٥  ٥٠  ٦٧  ٨٥  ٩٢  ١٠١  ١١٣  ٣٦  ٦٢  ٢٥  ٥٣  المغرب
  ٢٧  ٦٥  ٤٠  ٦٧  ٤٧  ٧١  ٦٤  ٩٧  ٢٥  ٦٨  ١٣  ٥٥  اليمن

  ٩٩  ٩١  ٨٤  ٨٥  ٩١  ٩١  ٩٨  ٩٨  ٨٣  ٩١  ٧٥  ٨٧  البحرين
  ٨١  ٧٨  ٩٣  ٩٥  ٩٧  ٩٧  ١٠٩  ١١٤  ٦١  ٨١  ٤٧  ٧٢  تونس

  ١٥  ٢٤  ٦٢  ٧٣  ٣٠  ٣٨  ٣٥  ٤٦  ٥٤  ٧٦  ٤٠  ٦٧  جيبوتي
  ٤٢  ٤٧  -  -  ٩٥  ١٠٠  ١٠٨  ١١٥  ٦٠  ٨٨  ٤٨  ٨٢  سوريا

  ٦  ١٠  ١٠  ١٢  ٧  ١٣  ٩  ١٨  -  -  -  -  الصومال
  ٧٨  ٧٩  -  -  ٧٥  ٧٤  ٨٢  ٨٤  ٦٢  ٨٠  ٣٨  ٦٧  عمان

  ٨٨  ٨٣  -  -  ٨٤  ٨٥  ٩٤  ٩٥  ٨٠  ٨٤  ٧٣  ٧٩  الكويت
  ٩٣  ٨٨  -  -  ٩٤  ٩٥  ١٠٤  ١٠٨  ٩٤  ٩٤  ٩٢  ٩٢  قطر
  ٨١  ٧٤  ٩٦  ٩٧  ٨٩  ٩٠  ١٠١  ١٠٥  ٨٠  ٩٢  ٧٣  ٨٨  لبنان
  ١٠٨  ١٠٢  -  -  ٩٦  ٩٧  ١١٤  ١١٤  ٦٨  ٩١  ٥١  ٨٣  ليبيا
  ٨٥  ٩١  ٨٣  ٨٧  ٨٨  ٩٢  ٩٤  ١٠٠  ٤٤  ٦٧  ٣٤  ٦٠  مصر

  ١٩  ٢٥  ٤٢  ٤٦  ٦٥  ٦٨  ٨٥  ٨٨  ٣٠  ٥١  ٢٤  ٤٦  موريتانيا
  ٨٢  ٧٧  -  -  ٨٠  ٨٢  ٩٠  ٩٤  ٧٩  ٧٥  ٧١  ٧١  اإلمارات

  ٦٣  ٦٩  ٧٦  ٨٢  ٧٦  ٨٢  ٨٧  ٩٦  ٥٢  ٧٤  ٣٩  ٦٦  الشرق األوسط وشمال إفريقيا
  ٦١  ٦٦  ٧٢  ٧٦  ٨٢  ٨٧  ٩٧  ١٠٤  ٧٤  ٨٥  ٦٩  ٨٢  العالم

  ٥٤  ٦٠  ٧٢  ٧٦  ٨٠  ٨٦  ٩٦  ١٠٥  ٦٦  ٨١  ٥٨  ٧٦  الدول النامية
The State of The World's children 2005, childhood under threat,. UNICEF. Pp.118 – 121. 
www.unicef.org/publication/files/SOWC_2005_(English).pdf 
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  )٥(جدول 
 الفقر والصحة

  معدل تحصين األطفال
  

من األطفال الذين يقل % 
  عمرهم عن عام واحد

  

  الحصبة
٢٠٠١  

اللقاح الثالثي 
٢٠٠١  

  معدل النجاح في عالج
   الدرن
  
  

من الحاالت المسجلة %
١٩٩٩  

  األطباء لكل 
ألف شخص 

١٩٩٥ - 
٢٠٠٠  

أسرة المستشفيات لكل 
 ١٩٩٥ألف شخص 

-٢٠٠٠  

  فرص الحصول على 
ي صرف صح
  %محسن
  ٢٠٠٠ من السكان 

معدل قبول المرضى 
من % بالمستشفيات

 – ١٩٩٥السكان 
٢٠٠٠  

فرص الوصول 
  لمصدر مياه

  من%  حسن
  ٢٠٠٠ السكان 

 99 96 11 1.8 1.7 88 99 99  األردن

 92 89 00 2.1 1.0 87 89 83  الجزائر
 100 95 11 2.3 1.7 66 97 94  السعودية
 00 00 00 2.8 1.9 00 98 99  الكويت
 68 80 3 1.0 0.5 88 96 96  المغرب
 38 69 00 0.6 0.2 83 76 79  اليمن
 54 80 00 1.7 0.7 91 96 92  تونس
 90 80 00 1.4 1.3 84 92 93  سوريا
 99 100 17 2.7 2.1 96 93 94  لبنان
 98 97 3 2.1 1.6 87 99 97  مصر

 33 37 00 00 0.1 00 61 58  موريتانيا
  .٢٠٠٤، جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء، البنك الدولي، مركز األهرام للترجمة والنشر، الطبعة العربية ٢٠٠٤ تقرير عن التنمية في العالم 
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  )٦(جدول 
  الال مساواة بين اإلناث والذكور في التعليم

معرفة القراءة والكتابة بين البالغين  
٢٠٠٢ 

  فة القراءة والكتابة بين الشبابمعر
 ٢٠٠٢ 

  صافى القيد االبتدائي
٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

  صافى القيد الثانوي
٢٠٠١/٢٠٠٢ 

إجمالي القيد بالتعليم العالي 
٢٠٠١/٢٠٠٢ 

  
  
 البلــــد

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية لمن (

 ١٥تبلغ أعمارهن 
 )وأكثر

معدل اإلناث 
كنسبة مئوية (

من معدل 
 )الذكور

كنسبة (معدل اإلناث 
مئوية لمن تبلغ 

 ٢٤ - ١٥أعمارهن 
 )سنة

كنسبة (معدل اإلناث 
مئوية من معدل 

 )الذكور

 (%)النسبة لإلناث 
نسبة اإلناث إلى 

 الذكور

النسبة لإلناث 
(%) 

نسبة اإلناث إلى 
 الذكور

النسبة لإلناث 
(%) 

نسبة اإلناث 
  إلى الذكور

 

  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  ..  ..  ..  ..  جيبوتي
  ..  ..  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
  

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )٧(جدول 
  البحث العلمي في الدول العربية

  م الطبيعية والعلماء والمهندسين إنتاجهم من المقاالت العلمية واإلنفاق على البحث والتطوير العلميين في إيران ومصر وتركيا، مقارنة بالدول العربية وبدول مختارة وبالمتوسط العالميدراسي العلو

  الدولـة

عدد العلماء والمهندسين 
في البحث والتطوير لكل 
مليون من السكان في 

 – ١٩٩٦ الفترة من عام
٢٠٠٢  

عدد الفنيين في البحث 
والتطوير لكل مليون 
من السكان من عام 

٢٠٠٢ - ١٩٩٦  

نسبة دارسي العلوم 
والهندسة من الطلبة في 

المرحلة ما بعد الثانوية من 
  ١٩٩٧ – ١٩٨٧عام 

عدد المقاالت العلمية 
  ٢٠٠١والتقنية عام 

اإلنفاق على البحث 
والتطوير العلميين كنسبة 

لقومي اإلجمالي من الدخل ا
  ٢٠٠٢ - ١٩٩٦من عام 

الصادرات عالية 
التكنولوجيا بالمليون 

  ٢٠٠٣دوالر عام 

عائد حقوق الملكية 
وتراخيص اإلنتاج 
بالمليون دوالر عام 

٢٠٠٣  
  ١٢١  ٩  %٠,١٩  ١٥٤٨  %١٢  ٣٦٦  ٤٩٣  مصر
  ٠٠  ١٢  ٠٠  ٢٢٥  %٥٨  ٠٠  ٠٠  الجزائر
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢١  %٤١  ٠٠  ٠٠  العراق
  ٠٠  ٢٨  %٠,٢٦  ٢٤٠  %٢٦  ١٠  ٩٤  األردن
  ٠٠  ١١  %٠,٢  ٢٥٧  %٢٩  ١٨٠  ٧٣  الكويت
  ٠٠  ١٧  ٠٠  ٢٠٢  %٣٠  ٠٠  ٠٠  لبنان
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٩  ٠٠  ٤٩٣  ٣٦١  ليبيا

  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢  %٤١  ٠٠  ٠٠  موريتانيا
  ٢٦  ٦٨٠  ٠٠  ٤٦٩  %٤١  ٠٠  ٠٠  المغرب
  ٠٠  ٢٦  ٠٠  ٩٦  %١٣  صفر  ٤  عمان

  صفر  ٢٤  ٠٠  ٥٨٠  %١٧  ٠٠  ٠٠  السعودية
  صفر  ٤  ٠٠  ٤٣  %١٦  ٠٠  ٠٠  السودان
  ٠٠  ٥  %٠,١٨  ٥٥  %٢٣  ٢٤  ٢٩  سوريا
  ٠٠  ١٧  ٠٠  ١١٨  %٢٤  ٠٠  ٠٠  اإلمارات
  ١٨  ٢٤٤  %٠,٦٣  ٣٤٤  %٣٣  ٣٤  ١٠١٣  تونس
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٠  %٥  ٠٠  ٠٠  اليمن

  ٤٨٢٢٧  ١٦٠٢١٢  %٢,٦٦  ٢٠٠٨٧٠  %١٩  ٠٠  ٤٥٢٦  الواليات المتحدة
  ١٢٢٧١  ١٠٥٤٥٤  %٣,١٢  ٥٧٤٢٠  %٢١  ٦٦٧  ٥٠٨٥  اليابان
  ٤٢٦٢  ١٠٢٨٦٩  %٢,٥٣  ٤٣٦٢٣  %٤٧  ١٤٣٥  ٣٢٢٢  ألمانيا

  ١٣٢٥  ٥٧١٦١  %٢,٥٣  ١١٠٣٧  %٣٢  ٥٦٤  ٢٩٧٩  كوريا الجنوبية
  ١٠٧  ١٠٧٥٤٣  %١,٢٣  ٢٠٩٧٨  %٤٣  ٠٠  ٦٣٣  الصين
  ٤٢٥  ٥٣٢٢  %٥,٠٨  ٦٤٨٧  %٤٩  ٥١٨  ١٥٧٠  إسرائيل
  ٩٢١١٦  ١٠٤٣٢٢٢  %٢,٣٦  ٦٤٨٥٠٠  %٣٥  ٠٠  ٠٠  العالم

   world bank, world development indicators 2005, table 5.12 & 2001, table 5.11: المصدر
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  )٨(جدول 
  المشاركة السياسية للمرأة

المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء كنسبة مئوية من 
 ٢٠٠٤   -   ١٩٩٧المجموع   

  
  

مجلس النواب أو  دـــــالبل
 المجلس الموحد

 مجلس األعيان

السنة التي نالت فيها المرأة حق ترشيح 
 )لالنتخاب، التصويت(نفسها 

نت فيها السنة التي انتخبت أو عي
أول امرأة في النظام البرلماني 

 الحالي

النساء في مواقع اتخاذ القرار 
من (%على المستوى الوزاري 

 ١٩٩٨) المجموع

النساء في مواقع اتخاذ القرار 
على المستوى تحت الوزاري 

 ١٩٩٨) من المجموع(% 

 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  منالي
  ١٠  ٣    ١٩٥٩    ١١,٥  تونس

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

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  األراضي الفلسطينية المحتلة
  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  
  *)بالنسبة للعراق عند وجود اإلشارة (٢٠٠٠رير التنمية البشرية تق,٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية 
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  )٩(جدول 
  قوة العمل ومساهمة المرأة فيها ومعدالت البطالة في البلدان العربية والعالم

  الدولـة

قوة العمل 
بالمليون 

عاملين (
) وعاطلين

  ٢٠٠٣عام 

نسبة المرأة 
من قوة العمل 

  ٢٠٠٣عام 

معدل البطالة 
اإلجمالي 

٢٠٠٠ – 
٢٠٠٢  

معدل البطالة 
  عند الرجال

معدل البطالة 
عند السيدات 

٢٠٠٠ – 
٢٠٠٢  

إنتاجية العامل في 
الزراعة بدوالرات 

 الفترة ٢٠٠٠*عام
 - ٢٠٠١من 

٢٠٠٣  
  ١٩٥٢  ٢٢,٧  ٥,١  ٩  ٣١,٤  ٢٦,٧  مصر

  ١٩٦٤      ٢٧,٣  ٢٩,٩  ١١,٧  الجزائر
          ٢٠,٩  ٧  العراق
  ٩٦٠  ٢٠,٧  ١١,٨  ١٣,٢  ٢٥,٥  ١,٧  األردن

    ٠,٦  ٠,٨  ٠,٨  ٢٣,٩  ١,١  ويتالك
  ٢٤٣٧١        ٣٠,١  ١,٧  لبنان
          ٢٤,٧  ١,٩  ليبيا

  ٢٧٨        ٤٣,٨  ١,٣  موريتانيا
  ١٥١٥  ١٢,٥  ١١,٦  ١١,٦  ٣٥,٢  ١٢,٢  المغرب
          ٢٠,١  ٠,٨  عمان

  ١٣٩٦٤  ٩,١  ٣,٩  ٤,٦  ٢٠,٢  ٦,٩  السعودية
          ٤٣,٤  ٤,١  الصومال
  ٦١٣        ٣٠,٣  ١٣,٤  السودان
  ٢٧٩٩  ٢٤,١  ٨,٣  ١١,٧  ٢٧,٩  ٥,٨  سوريا
  ٢٤٣٨      ١٥,٦  ٣٢,٧  ٤,٢  تونس

    ٢,٦  ٢,٢  ٢,٣  ١٤,٥  ٢,١  اإلمارات
    ١٧,١  ٣٣,٥  ٣١,٣  ١٢,٨  ٠,٧  الضفة وغزة

  ٥٠٤        ٢٨,٩  ٥,٨  اليمن
  ٨١٧        ٤٠,٨  ٣٠٦٢,٥  العالم

ــضة   ــدول منخف ال
  الدخل

٣٧٥        ٣٧,٦  ١٠٤٠  

ــطة   ــدول متوس ال
  منخفضة

٥٦٧      ٦  ٤٢,٧  ١٤٠٤,٢  

  ٢٦٦٤  ١٠,٨  ١٠,٣  ١٠,١  ٣٧,٧  ١٤٥,٢  رتفعةالمتوسطة الم
    ٦,٨  ٦,٣  ٦,٥  ٤٣,٣  ٤٧٣,١  المرتفعة الدخل

  .٦٢ – ٦٠، ٥٤ – ٥٢ ص٢٠٠٥البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم 
  .٢٩٧، ٢٩٦ ص ٢٠٠٦هذا العمود مأخوذ من البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 
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  )١٠(جدول 

  دول العربيةعمالة األطفال في ال
  عاما ) ١٤ – ٥(عمالة األطفال 
٢٠٠٣ – ١٩٩٩  

  زواج األطفال 
١٩٩٣ - ١٩٨٦    

  اإلجمالي  الريف  الحضر  إناث  ذكور  اإلجمالي
  ١١  ١٢  ١١  -  -  -  األردن
  -  -  -  ٣  ٦  ٥  البحرين
  ٢٧  ٣٤  ١٩  ١٢  ١٤  ١٣  السودان
  -  -  -  ٥  ١١  ٨  العراق
  ١٨  ٢٤  ١٣  -  -  -  المغرب
  ٤٨  ٥٢  ٤١  -  -  -  اليمن
  ١٠  ١٤  ٧  -  -  -  تونس
  -  -  -  ٦  ١٠  ٨  سوريا
  -  -  -  ٣٦  ٢٩  ٣٢  الصومال
  ١١  -  -  ٤  ٨  ٦  لبنان
  ٢٠  ٢٦  ١١  ٥  ٦  ٦  مصر

  ٣٧  ٤٢  ٣٢  -  -  ١٠  موريتانيا
The state of the world's children 2005, childhood under threat,. UNICEF. 148 – 151. 
www.unicef.org/publications/files/SOWC_2005_(ENGLISH).PDF 
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  )١١(جدول 

  الدولـة

  عدد
 نالسكا

بالمليون 
  نسمة

الناتج القومي 
اإلجمالي طبقاًَ 
لسعر الصرف 

 ٢٠٠٣عام 
  بالمليار دوالر

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج 

طبقاً لسعر 
الصرف عام 

   بالدوالر٢٠٠٣

الناتج القومي 
اإلجمالي طبقاً 

قوي لتعادل ال
الشرانية بالمليار 

  دوالر

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج 

طبقاً لتعادل القوى 
  الشرانية بالدوالر

تصنيف الدولة من 
زاوية مستوى الدخل 

  طبقاً 
  للبنك الدولي

  متوسط منخفض  ٣٩٤٠  ٢٦٦  ١٩٣٠  ٩٤  ٦٧,٦  مصر
  متوسط منخفض  ٥٩٤٠  ١٨٩  ١٨٩٠  ٦٠  ٣١,٨  الجزائر
  متوسط منخفض  ٢٢٠٠  ١,٦  ٩١٠  ٠,٦٤٣  ٠,٧  جيبوتي
  متوسط مرتفع  ٠٠  ٠٠  ** ٥٣٦٦  **٣٢,٢  ٥,٦  ليبيا

  منخفض  ٢٠١٠  ٥  ٤٢٠  ١  ٢,٧  موريتانيا
  ضمتوسط منخف  ٣٩٥٠  ١١٩  ١٣٢٠  ٤٠  ٣٠,١  المغرب
  منخفض  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٩,٦  الصومال
  منخفض  ١٨٨٠  ٦٣,٢  ٤٦٠  ١٥,٤  ٣٣,٦  السودان
  متوسط منخفض  ٦٨٤٠  ٦٨  ٢٢٤٠  ٢٢  ٩,٩٠  تونس
  مرتفع  ١٦١٧٠  ١١,٣  ١١٢٦٠  ٧,٦  ٠,٧١٢  البحرين
  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ٢٤,٧  العراق
  متوسط منخفض  ٤٢٩٠  ٢٣  ١٨٥٠  ١٠  ٥,٣  األردن
  مرتفع  ١٧٨٧٠  ٤٢  ١٦٣٤٠  ٣٨  ٢,٤  الكويت
  متوسط مرتفع  ٤٨٤٠  ٢٢  ٤٠٤٠  ١٨  ٤,٥  لبنان
  متوسط مرتفع  ١٣٠٠٠  ٣٣  ٧٨٣٠  ١٩,٩  ٢,٦  عمان
  مرتفع  ٠٠  ٠٠  ٢٩١٦٦   *١٧,٥  ٠,٦  قطر
  متوسط مرتفع  ١٢٨٥٠  ٢٨١  ٨٥٣٠  ١٨٧  ٢٢,٥  ةالسعودي
  متوسط منخفض  ٣٤٣٠  ٦٠  ١١٦٠  ٢٠  ١٧,٤  سوريا
  مرتفع  ٢١٠٤٠  ٧٩  ٢٠٣٧١   *٧١,٣  ٤  اإلمارات
  منخفض  ٨٢٠  ١٦  ٥٢٠  ١٠  ١٩,٢  اليمن

  منخفض  ١٧٦٠  ١,٠٦  ٤٥٠  ٠,٣  ٠,٦  جزر القمر
  متوسط منخفض  ٠٠  ٠٠  ١١١٠  ٣,٧  ٣,٤  الضفة وغزة

إجمالي الوطن 
  **العربي

  متوسط منخفض   **٥٠٠٨  ١٢٧٩  ٢٤٢٩  ٦٦٧,٥  ٢٩٩,٥

  متوسط مرتفع  ٨١٨٠  ٥١٣١٤  ٥٥٠٠  ٣٤٤٩١  ٦٢٧٢  العالم
  مرتفع  ٢٨٦٢٠  ٣٦٤١  ٣٤٥١٠  ٤٣٩٠  ١٢٧,٢  اليابان
  مرتفع  ٢٧٤٦٠  ١٦٤٠  ٢٤٧٧٠  ١٥٢٣  ٥٩,٧  فرنسا
  مرتفع  ٢٢٠٢٠  ٩٠٥  ١٦٩٩٠  ٦٩٨  ٤١,١  أسبانيا

  عمرتف  ١٧٩٣٠  ٨٥٩  ١٢٠٢٠  ٥٧٦  ٤٧,٩  كوريا الجنوبية
  متوسط منخفض  ٤٩٩٠  ٦٤٣٥  ١١٠٠  ١٤١٧  ١٢٨٨,٤  الصين

  .٢٥٠، صـ ٢٠٠٤، األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، ٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد سبتمبر : ومصدرها هو٢٠٠٢هذه البيانات عن عام * 
المـصدر لبـاقي                               ,International Financial Statistics Yearbook 2004, p.292-293.IMF : هذه البيانات مـصدرها هـو  **

                                                             .World Borld Development Report 2005, Table 1: البيانات
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  )١٢(جدول 
   ٢٠٠٥ –حرية الصحافة في العالم 

  *في البلدان العربية 
  الدرجة  الترتيب العالمي  ب العربيالترتي  الدولة
 ٢١,٢٥ ٨٥ ١ الكويت

 ٢٣,٠٠ ٩٠ ٢ قطر

 ٢٤,٠٠ ٩٦ ٣ األردن

 ٢٥,٧٥ ١٠٠ ٤ اإلمارات العربية المتحدة

 ٢٨,٢٥ ١٠٨ ٥ لبنان

 ٣٦,١٧ ١١٩ ٦ المغرب

 ٣٧,٠٠ ١٢١ ٧ جيبوتي

 ٣٨,٧٥ ١٢٣ ٨ البحرين

 ٤٠,٣٣ ١٢٩ ٩ الجزائر

 ٤٢,٥٠ ١٣٢  ١٠ **األراضي الفلسطينية المحتلة

 ٤٤,٠٠ ١٣٣ ١١ السودان

 ٤٦,٢٥ ١٣٦ ١٢ اليمن

 ٥٢,٠٠ ١٤٣ ١٣ مصر

 ٥٥,٠٠ ١٤٥ ١٤ سوريا

 ٥٧,٥٠ ١٤٧ ١٥ تونس

 ٥٩,٠٠ ١٤٩ ١٦ الصومال

 ٦٦,٠٠ ١٥٤ ١٧ المملكة العربية السعودية

 ٦٧,٠٠ ١٥٧ ١٨ العراق

 ٨٨,٧٥ ١٦٢ ١٩ ليبيا
  "مراسلون بال حدود"تقرير منظمة : المصدر

   ٢٠٠٥تشرين أول /يس، أكتوبربار
تعتمد المنظمة في تصنيفها لحرية الصحافة علي مؤشرات عدة، ومنها مقتل، واعتقال صحفيين بسبب ادائهم، وحرية البحث العلمي، وحريات المعرفـة             (

 )واإلنترنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . دولة يف العامل حول حرية الصحافة١٦٧ ترتيب الدول العربية ضمن  *

   .حرية الصحافة الفلسطينية حتت االحتالل اإلسرائيلي **
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  )١٣(جدول 
  فلسطين

  المعتقلون في أرقام
  

االحتالل اإلسرائيلي وفقاً إلحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ودائـرة  بلغ عدد المعتقلين المحتجزين في سجون   
 مركز اعتقال   ٢٤ معتقل موزعين على     ٩٤٠٠، حوالي   ٢٠٠٦اإلحصاء في وزارة شئون األسرى والمحررين حتى أواخر مارس          

  .  تحقيق ومركزين عسكريين تابعين لجيش االحتالل اإلسرائيليز مراك٤و
  
  

  المعتقلين وفقاً للجنس كما يليويمكن توزيع 

  المجموع  اإلناث  الذكور  
  ٩٤٠٠  ١٣٠  ٩٢٨٠  العدد
  %١٠٠  %٣,١  %٧,٩٨  النسبة

  

  أما توزيعهم وفقا للسن فهو كما يلي
  المجموع  ١٨أكثر من    عاما وأقل١٨  
  ٩٤٠٠  ٩٠٧٠  ٣٣٠  العدد
  %١٠٠  %٥,٩٦  %٥,٢  النسبة

  

  توزيعهم وفقاً للفترة التي اعتقلوا خاللها
  المجموع  بعد االنتفاضة  قبل االنتفاضة    
  ٩٤٠٠  ٨٨٤٥  ٥٥٥  العدد
  %١٠٠  %١,٩٤  %٩,٥  النسبة

  

  توزيعهم تبعا للحالة االجتماعية
  المجموع  متزوج  أعزب  
  ٩٤٠٠  ٢٤٢٥  ٦٩٧٥  العدد
  %١٠٠  %٨,٢٥  %١,٧٤  النسبة

  

  توزيعهم وفقاً لطبيعة االعتقال
  المجموع  إداري  موقوف  محكوم  
  ٩٤٠٠  ٨١٠  ٣٩٠٨  ٤٥٨٢  العدد
  %١٠٠  %٦,٨  %٦,٤١  %٧,٤٨  النسبة
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  توزيعهم حسب المدة التي أمضوها في سجون االحتالل
أكثر من   

   سنة ٢٥
وأقل ٢٠أكثر من 
  ٢٥من 

 ١٥أكثر من 
  ٢٠وأقل من 

 ١٠أكثر من 
  ١٥وأقل من 

 ١٠أقل من 
  سنوات

  ٨٩٧٩  ٥٥٢  ١٢٤  ٣٨  ٧  العدد 
  %٥,٩٥  %٩,٥  %٣,١  %٤,٠  %٠٧,٠  النسبة

  

  توزيعهم وفقاً لمكان السكن
    الضفة الغربية 

  المجموع  باقي المحافظات  القدس
  

  قطاع غزة
  

  المجموع
  ٩٤٠٠  ٦٧٥  ٨٧٢٥  ٨١٩٧  ٥٢٨  العدد
  %١٠٠  %٢,٧  %٨,٩٢  %٢,٨٧  %٦,٥  النسبة

  

  توزيع األسيرات وفقاً لمنطقة السكن
    الضفة الغربية 

  لمجموعا  باقي المحافظات  القدس
  

  قطاع غزة
  

  المجموع
  ١٢٠  ٤  ١١٧  ١١٠  ٧  العدد
  %١٠٠  %٢,٣  %٥,٩٧  %٧,٩١  %٨,٥  النسبة

  

  توزيع األسيرات وفقاً لطبيعة االعتقال
  المجموع  إداريات  موقوفات   محكومات  

  ١٢٠  ٦  ٥٠  ٦٤  العدد 
  %١٠٠  %٥  %٧,٤١  %٢,٥٣  النسبة

  
  

  توزيع األسيرات وفقاً للسن
  المجموع   عاما١٨أكثر من    عاما وأقل١٨  

  ١٢٠  ١١٥  ٥  العدد 

  %١٠٠  %٨,٩٥  %٢,٤  النسبة
  
  

  أما األسرى األطفال فيمكن توزيعهم وفقا لمنطقة السكن كالتالي
    الضفة الغربية 

  المجموع  باقي المحافظات  القدس
  

  قطاع غزة
  

  المجموع

  ٣٣٠  ٥  ٣٢٥  ٣٠٩  ١٦  العدد
  %١٠٠  %٥,١  %٤,٩٨  %٦,٩٣  %٨,٤  النسبة
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  ل وفقا لطبيعة االعتقالتوزيع األسرى األطفا

  المجموع  إداري  موقوف  محكوم  

  ٣٢٠  ٨  ١٩٣  ١٢٩  العدد 

  %١٠٠  %٤,٢  %٥,٥٨  %١,٣٩  النسبة
  

  
  توزيع األسرى المعتقلين قبل انتفاضة األقصى وفقاً للفترة الزمنية التي اعتقلوا خاللها

  المجموع  بعد أوسلو  قبل أسلو  

  ٥٥٥  ١٨٦  ٣٦٩  العدد

  %١٠٠  %٥,٢٣  %٥,٦٦  النسبة
  

  
  توزيعهم وفقاً لمنطقة السكن

  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية وأخرى  

  ٥٥٥  ١٦٧  ٢٨٨  العدد

  %١٠٠  %١,٣٠  %٩,٥١  النسبة
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  شهداء الحركة األسيرة في أرقام

  

سرى والمحـررين   وفيما يتعلق بشهداء الحركة األسيرة فقد بلغ عددهم وفقاً إلحصائيات دائرة اإلحصاء بوزارة شئون األ              
، جراء تطبيق سياسات اإلهمال الطبـي، التعـذيب،         ٢٠٠٦ وحتى أخر مارس     ١٩٦٧ شهيداً استشهدوا خالل الفترة من عام        ١٨٢

  .والقتل العمد
  

  ويمكن توزيع شهداء الحركة األسيرة وفقاً لمنطقة السكن
  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية وأخرى  

  ١٨٢  ٥٩  ١٢٣  العدد

  %١٠٠  %٤,٣٢  %٦,٦٧  النسبة
 

  
  أما توزيعهم وفقا لسبب االستشهاد كالتالي

  المجموع  القتل العمد  اإلهمال الطبي  التعذيب  

  ١٨٢  ٧٢  ٤١  ٦٩  العدد 
  %١٠٠  %٦,٣٩  %٥,٢٣  %٩,٣٧  النسبة
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  )١٤(جدول 
  إحصائية حول عدد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

  ٣١/٥/٢٠٠٤ حتى ٢٩/٩/٢٠٠٠لفترة من خالل ا
 شهيداً لم يتم تسجيلهم بسبب ٣٨٨ شهيداً يضاف إليهم ٣٢٠٧  إجمالي الشهداء

  اإلجراءات اإلسرائيلية
   شهيدا٥٩٠ً   عاما١٨ًالشهداء من األطفال أقل من سن 
   شهيدا٧٣٢ً  الشهداء جراء القصف اإلسرائيلي

   شهيدا٢٣٠ً  الشهيدات من اإلناث
   شهيدا٣٤٤ً  في صفوف األمن الوطنيالشهداء 

   مواطناً غير مستهدفين٩٠ شهيداً مستهدف وهناك ٢٥٥  "االغتياالت والتصفية الجسدية"الشهداء خارج إطار القانون 
 شهيداً ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن من مرضى القلب والكلى ١٠٧  الشهداء من المرضى جراء اإلعاقة على الحواجز اإلسرائيلية

  طانوالسر
الشهداء جراء اعتداءات المستوطنين اليهـود علـى المـواطنين          

  الفلسطينيين
   شهيدا٤٥ً

   شهيدا٣٠ً  الشهداء من أفراد األطقم الطبية والدفاع المدني
   شهداء٩  الشهداء من اإلعالميين والصحفيين

   شهيداً رياضيا٢٢٠ً  شهداء الحركة الرياضية خالل انتفاضة األقصى
   جريحاً تلقوا عالجاً ميدانيا٨٤٣٥ً ألف جريحاً تقريباً وهناك ٤٠  رحىإجمالي عدد الج

 أسيراً مـوثقين لـدى وزارة األسـرى،         ٦١٥١ أسيراً منهم    ٧٥٠٠  األسرى والمعتقلون الذين مازالوا في سجون االحتالل
   سجنا١٥ًوموزعين على 

مدارس والكليات والجامعات مـنهم      طالباً وطالبة من طلبة ال     ١٢٥٢  المعتقلون من طلبة المداس والجامعات
   من األطفال، رهن االعتقال٣٣٦

   معلماً وموظفا١٩٦ً  المعتقلون من المعلمين والموظفين فى التربية والتعليم العالي
   أسيرا٨٢١ً  عدد المعتقلين الذين يعانون أمراض مزمنة

يرات  أس٥ أسيرة موقوفة و٥٢ أسيرة محكومة و٢٥ أسيرة منهن ٨٢  عدد المعتقالت
  موقوفات توقيت إداري

   مقراً ومنشأة عامة٥٧٠  عدد المقرات الحكومية والمنشآت العامة
   منزال٦٢٨٨٨ً  إجمالي عدد المنازل التي تضررت بشكل كلي وجزئي

   منزالً في قطاع غزة٣١٥١ منزالً، منها ٥٨٢٤  عدد المنازل التي تضررت بشكل كلي
   منزل في قطاع غزة١٧١٠٠ منزالً منها ٦٤-٥٧  عدد المنازل التي تضررت بشكل جزئي

   مدرسة وجامعة١٢  عدد المدارس والجامعات التي تم إغالقها بأوامر عسكرية
عدد المدارس التي تم تعطيل الدراسـة فيهـا جـراء العـدوان             

  اإلسرائيلي
   مدرسة ومؤسسة تعليم عالي١١٢٥

  ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة مدرسة ٣١٢  عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف
   مدرسة٤٣  عدد المدارس التي حولت إلى نكثات عسكرية

عدد الطالب والمعلمين الـذين استـشهدوا برصـاص الجـيش           
  اإلسرائيلي

   طالباً من طلبة المدارس والجامعات٦٧٩

عدد الطلبة والطلبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل 
  اإلسرائيلي

  طالباً من طلبة المدارس والكليات والجامعات والموظفين ٤٦٦٤
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   دونما٦٢٨٢٨  إجمالي مساحة األراضي التي تم تجريفها
   شجرة١٠٠١٥٧٨  عدد األشجار التي تم اقتالعها

   مخزنا٤٦٦ً  عدد المخازن الزراعية المهدمة من االحتالل
   مزرعة٤٧٩  عدد مزارع الدواجن ومعداتها وحظائر الحيوانات التي هدمت

   رأس غنم وماعز١٣٠٤٤  موت أغنام وماعز
   بقرة١١٧٠٨  قتل أبقار وحيوانات مزرعة

   خلية نحل٩٨٦٣  إتالف خاليا نحل
   بئرا٢٦٤ً  هدم آبار كاملة بملحقاتها

   منزال٢٠٧ً  هدم منازل مزارعين باألثاث
   دجاجة٨٥٠٧٧٥  قتل دجاج الحم
   دجاجة٣٢٨٥٤٩  قتل دجاج بياض
   دونما٢٢٠٦٠  يتجريف شبكات ر

   بركة وخزان١٠٢٥  هدم برك وخزنات مياه
   مترا٣٠٢٤٨٤ً  تجريف سياج مزارع وجدران استنادية بالمتر الطولي

   مترا٧٣٨٥٢١ً  تجريف خطوط مياه رئيسية بالمتر الطولي
   مزارعا١٠٥١٦ً  عدد المزارعين المتضررين

   مشاتل٥  عدد المشاتل المجرفة
   جرارا١٢ً  ية مختلفةإتالف جرارات ومعدات زراع

عدد المنشآت الـصناعية التـي تـم تـدميرها بالكامـل منـذ              
١/١٠/٢٠٠١  

  )الورش، المحالت، والبسطات (٨٣٧٥

   ألف عامل٢٨٧  عدد العاطلين عن العمل
  %٣٢,٣  نسبة العاطلين عن العمل

نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية جراء اإلغـالق والحـصار          
  اإلسرائيلي

٣١,٣%  

   حالة اعتداء٦٧٣  هاكات ضد الصحفييناالنت
   مرة٢٥٦٦٤  ١/١٠/٢٠٠١قصف األحياء السكنية منذ 

   نقطة عسكرية جديدة٢٣٣٤  ١/١٠/٢٠٠١الحواجز العسكرية اإلسرائيلية منذ 
إجمالي مساحة األراضي التي تم مصادرتها لخدمة الجدار الفاصل 

  ٢٩/٣/٢٠٠٣منذ 
   دونما٢٠٦٧١٥
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  )١٥(جدول 
  ٢٠٠٦ إلى ١٩٣٧المجازر اإلسرائيلية 

 ١٩٣٧وسنعرض فيما يلي باختصار تلك المجازر التي ارتكبها القتلة الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، منذ كانون ثـان             
  :٢٠٠٦أيار /إلى مايو
 عدد الشهداء  التاريخ القرية أو المدينة  م
  مواطنين العرب الفلسطينيينالعشرات من ال  ١٩٣٧أواخر كانون األول عام   مجزرة القدس  ١
   فلسطينيا١٨  م٦/٣/١٩٣٨  مجزرة حيفا  ٢
   فلسطينيا٢١ً  م٦/٧/١٩٣٨  مجزرة حيفا  ٣
  . مواطنين فلسطينيين١٠  ١٣/٧/١٩٣٨  مجزرة القدس  ٤
  عشرة مواطنين  م١٥/٧/١٩٣٨  مجزرة القدس  ٥
  عدد غير معروف  م٢٥/٧/١٩٣٨  مجزرة حيفا  ٦
  ناً مواط٤٧  م٢٦/٧/١٩٣٨  مجزرة حيفا  ٧
   مواطنا٣٤ً  م٢٦/٨/١٩٣٨  مجزرة القدس  ٨
   مواطنا٢٧ً  م٢٧/٣/١٩٣٩  مجزرة حيفا  ٩
  م١٢/٦/١٩٣٩  مجزرة بلد الشيخ  ١٠

  خمسة فلسطینیین
  تسعة مواطنين  م١٩/٦/١٩٣٩  مجزرة حيف  ١١
   مواطنا٧٨ً  م٢٠/٦/١٩٤٧  مجزرة حيفا  ١٢
  تسعة مواطنين  م١٣/١٢/١٩٤٧  مجزرة العباسيين  ١٣
شـمال  ( الخـصاص    مجزرة عرب   ١٤

  )سهل الحولة
  م١٨/١٢/١٩٤٧

  
   مواطنا١٢ً

  .مواطنا١٤ً   م٢٩/١٢/١٩٤٧  مجزرة القدس  ١٥
   مواطنا١١ً  م٣٠/١٢/١٩٤٧  مجزرة القدس  ١٦
  .ستون مواطناً  م١/١/١٩٤٨- م٣١/١٢/١٩٤٧  مجزرة بلد الشيخ  ١٧
  أربعون مواطناً  م١٩٤٧  مجزرة الشيخ بديك  ١٨
  .واطناً م١٥  م٤/١/١٩٤٨  مجزرة يافا  ١٩
   مواطنا٣٠ً  م٤/١/١٩٤٨  مجزرة السرايا القديم في يافا  ٢٠
فندق في حي   (مجزرة سمير أميس      ٢١

  فى القدس) القطمون
  عدد غير معروف  م٥/١/١٩٤٨

   مواطنا١٨ً  ٧/١/١٩٤٨  مجزرة القدس  ٢٢
  سبعون مواطناً  ٨/١/١٩٤٨  مجزرة السرايا العربية في يافا  ٢٣
  عدد غير معروف  م١٥/١/١٩٤٨  مجزرة الرملة  ٢٤
   مواطننا فلسطينيا٣١ً  ١٦/١/١٩٤٨  مجزرة حيفا  ٢٥
  مجزرة يازور  ٢٦

  )الهاجانا)(في قضاء يافا(
   مواطنا١٥أكثر من   م٢٢/١/١٩٤٨

  عشرون مواطناً  م٢٨/١/١٩٤٨  مجزرة حيفا  ٢٧
  سبعة مواطنين  ١٠/٢/١٩٤٨  مجزرة طيرة طولكرم  ٢٨
   مواطنا٦٠ً  م١٤/٢/١٩٤٨  مجزرة سعسع  ٢٩
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  )قضاء صفد (
  . مواطنا١٤ً  ٢٠/٢/١٩٤٨  مجزرة القدس  ٣٠
  . مواطنين٦  م٢٠/٢/١٩٤٨  مجزرة حيفا  ٣١
  ثالثون مواطناً  ١٣/٣/١٩٤٨  )قضاء صفد(مجزرة الحسينية   ٣٢
وهى فى مدينـة    (مجزرة أبو كبير      ٣٣

  )يافا
  عدد غير معروف  م٣١/٣/١٩٤٨

  أربعون مواطناً  م٣١/٣/١٩٤٨  مجزرة قطار حيفا يافا  ٣٤
  أربعون مواطنا  م٣١/٣/١٩٤٨  مجزرة قطار القاهرة حيفا  ٣٥
  . مواطنا٢٥ً  م١٩٤٨/آذار  مجزرة الرملة  ٣٦
وتضاربت المراجع حول عدد ضحاياها،  ما   م٩/١٠/١٩٤٨  مجزرة دير ياسين  ٣٧

 شهيد، وعثر الصليب ٣٠٠ و٢٥٠بين 
 ٢٥٤ على جثث ١٠/٤/١٩٤٨الحمر في 

  .رجالً وامرأة وطفالً
 شخصاً من بين ١١٥لى  وجرى التعرف ع

  .الشهداء
  مجزرة قالونيا  ٣٨

  )قرب مدينة القدس(
  م١٢/٤/١٩٤٨

  
  عدد غير معروف

  مجزرة اللجون  ٣٩
  في قضاء جنين

   مواطنا١٤ً  م٣١/٤/١٩٤٨

   مواطنا١٣ً  م١٤/٤/١٩٤٨-١٣  )قرب طبرية(مجزرة ناصر الدين   ٤٠
ل أهل  هم ك٩٠خمسون مواطناً من أصل   م١٩/٤/١٩٤٨  مجزرة طبرية  ٤١

  القرية
  . مواطنا١٤  م٢٢/٤/١٩٤٨  مجزرة حيفا  ٤٢
   مواطنا١٥٠ً  م١٩٤٨أوائل أيار   )قضاء صفد(مجزرة عين الزيتون   ٤٣
  قرابة السبعين مواطنا قتلوا وهم مقيدين  م١٣/٥/١٩٤٨  مجزرة صفد  ٤٤
  سبعون مواطناً  م١٤/٥/١٩٤٨  )قرب الرملة(مجزرة أبو شوشة   ٤٥
-)ء غزة قضا(مجزرة بيت داراس      ٤٦

  جيش االحتالل
   فلسطينيا٦٠ً  م٢١/٥/١٩٤٨

  مجزرة الطنطورة  ٤٧
  )جيش االحتالل(-)قضاء حيفا(

استشهد فيها عدد كبير من أهل القرية في   م٢٢/٥/١٩٤٨
مجزرة ال تقل بشاعة عن مجزرة دير ياسين 
  سواء من حيث عدد الضحايا ووسائل التنفيذ

  .اطناً مو٢٥٠-٢٠٠  م١٩٤٨حزيران   مجزرة الرملة  ٤٨
  عدد الضحايا غير معروف  م٩/٧/١٩٤٨  )قرب الرملة(مجزرة جمزو   ٤٩
مواطنا ) ٢٥٠ (٧-١١استشهد في األولى  م١٢/٧/١٩٤٨-١١  مجزرة اللد  ٥٠

  .مواطناً) ٣٥٠ (٧-١٢وفى الثانية 
  عدد الضحايا غير معروف وهم كبير  م١٧/١٠/١٩٤٨  مجزرة المجدل  ٥١
  ٥٨٠  م٢٩/١٠/١٩٤٨  مجزرة الدوايمة  ٥٢
   مواطنا١٤  م٣٠/١٠/١٩٤٨  مجزرة عيلبون  ٥٣
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   مواطنا٧٠ً  م٣٠/١٠/١٩٤٨  مجزرة الحولة  ٥٤
شـمال  (مجزرة الـدير والبعنـة        ٥٥

  )الطريق عطا صفد
  أربعة مواطنين  م٣١/١٠/١٩٤٨

  . مواطنا١٦ً  م٢/١١/١٩٤٨  مجزرة عرب المواسى  ٥٦
   مواطنين٩  م١٥/١١/١٩٤٨  )قضاء عكا(مجزرة مجد الكروم   ٥٧
  .عدد الضحايا غير معروف  م١٩٤٨  )قضاء حيفا(جزرة أبو زريقم  ٥٨
  . مواطنين٧  م١٩٤٨  )قضاء حيفا(مجزرة أم الشوق   ٥٩
   مواطنا١٤ً  م١٩٤٨  مجزرة الصفصاف قضاء صفد  ٦٠
  . مواطنا١٣  م١٩٤٨  )جيز(مجزرة   ٦١
مجزرة وادى شوباش بين جنـين        ٦٢

  وغور األردن
  .عدد الضحايا غير معروف  م١٩٤٨

  
٦٣  

جــزرة عــرب العزازمــة بــين م
بيرالسبع ووادى عربـة وحـدود      

  سيناء

  . مواطنا١٣ً  م٣/٩/١٩٥٠

 الغربيفي الجنوب (مجزرة شرفات   ٦٤
  )من القدس

  . مواطنين١٠  م٧/٢/١٩٥١

  . مواطنين٩  م٦/١/١٩٥٢  مجزرة بيت لحم  ٦٥
   مواطنين٧  م١١/١/١٩٥٢  مجزرة بيت جاال  ٦٦
  .ين مواطن١٠  م٢٢/٤/١٩٥٣  مجزرة القدس  ٦٧
  . مواطنا٢٠ً  م)٢٨/٨/١٩٥٣  )قطاع غزة(مجزرة مخيم البريج   ٦٨
  . مواطنا٦٧ً  م١٥/١٠/١٩٥٣-١٤  )قرب اللد(مجزرة قبية   ٦٩
   مواطنين٩  م٢٨/٣/١٩٥٣  مجزرة مخالين فى قضاء القدس  ٧٠
  . أطفال٣  م٢/١١/١٩٥٤  مجزرة دير أيوب جنوب الرملة  ٧١
   طفال٣٩   م٢٨/٢/١٩٥٥  مجزرة غزة  ٧٢
  عدد الضحايا غير معروف  م١٩٥٥آذار   جزرة عرب العزازمةم  ٧٣
   مواطنين٩  م٥/٤/١٩٥٦  مجزرة غزة  ٧٤
  . مواطنا٦٢ً  م١٥/٤/١٩٥٦  مجزرة غزة  ٧٥
  . مواطنا٢٥٠ً  م٢٩/١٠/١٩٥٦  مجزرة قلقيلية  ٧٦
  . مواطنا٥٢ً  م٢٩/١٠/١٩٥٦  مجزرة كفر قاسم  ٧٧
  . مواطنا٥٥٠ً  م٥/١١/١٩٥٦-٣  مجزرة خان يونس  ٧٨
  . مواطنا٢٥٠ً  م١٣/١١/١٩٥٦  مجزرة مخيم خان يونس  ٧٩
  . مواطنا٢٧٥ً  م١٢/١١/١٩٥٦  مجزرة مخيم خان يونس  ٨٠
   مواطنا١٨ً  م١٣/١١/١٩٦٦  )قرب الخليل(مجزرة السموع   ٨١
  . مواطنا٣٠٠ً  م٥/٧/١٩٦٧  مجزرة القدس  ٨٢
  . مواطنا٢٣ً  م١٩٦٧حزيران   مجزرة مخيم رفح  ٨٣
  . مواطنا١٤ً  م٢٠/٧/١٩٦٧  مجزرة الكرامة  ٨٤
  . مواطنا١٤ًمن   م٩/٢/١٩٦٨  مجزرة الكرامة  ٨٥
  . مواطنا٥٠ً  م/١٦/١٩٧٤٥-١٤  مجزرة مخيمات لبنان  ٨٦
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  . مواطنا٣٥٠٠ً-٣٠٠٠  م١٨/٩/١٩٨٢-١٦  مجزرة صبرا وشاتيال  ٨٧
  .عدد الضحايا غير معروف  م١٦/٣/١٩٨٣  مجزرة مخيم عين الحلوة  ٨٨
 فيمجزرة حرم الجامعة اإلسالمية       ٨٩

  الخليل
  .ثالثة مواطنين  م٢٦/٧/١٩٨٣

  . مواطنين٣  م١٣/٤/١٩٨٩  مجزرة نحالين  ٩٠
  . مواطنين٧  م٢٠/٥/١٩٩٠  )قرب تل أبيب(مجزرة عيون قارة   ٩١
  . مواطنا٢١ً  م٨/١٠/١٩٩٠  مجزرة المسجد األقصى  ٩٢
مجزرة الحـرم اإلبراهيمـي فـي         ٩٣

  الخليل
  . مواطنا٣٤ً  م٢٥/٢/١٩٩٤

رتكبهـا الجـيش    المجازر التـي ا     ٩٤
  اإلسرائيلي

 - ١٩٨٨(خالل االنتفاضة األولى 
  م)١٩٩٤

  . شهيد فلسطيني٢٠٠٠

المجازر التي ارتكبتهـا الجـيش        ٩٥
اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقـصى    

  الثانية

 حتى  ٢٠٠٠من عام (
  ٢٠٠٦أيار/مايو

  . شهيد٣٠١٢أكثر من 
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  ة من التصديق والتوقيع علىموقف الدول العربي
  المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

  الدولة

العهد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
االقتصاد

ية 
واالجتما
عية 
  والثقافية

العهد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
المدنية 
والسياسي

  ة

  
البرتوكول 
  االختياري
 األول

الملحق 
بالعهد 
الدولي 
الخاص 
بالحقوق 
المدنية 
  والسياسية

ية االتفاق
الدولية 
لمناه
ضة 
  التعذيب

االتفاقية 
الدولية 
للقضاء 
على 
جميع 
أشكال 
التمييز 
  العنصري

االتفاقية 
الدولية 
لقمع 
جريمة 
الفصل 

العنصري 
والمعاقبة 

  عليها

اتفاقية 
منع 

جريمة 
اإلبادة 

الجماعية 
والمعاقبة 

  عليها

اتفاقية 
القضاء 

على جميع 
أشكال 
التمييز 
  ضد المرأة

اتفاقية 
بشأن 

حقوق ال
السياسية 
  للمرأة

اتفاقية 
حقوق 
  الطفل

االتفاقية 
الدولية لحماية 
حقوق العمال 
المهاجرون 
  وأسرهم

النظام األساسي 
للمحكمة الجنائية 

  الدولية
البرتوكول 

الخاص بوضع 
  الالجئين

الميثاق اإلفريقي 
  لحقوق اإلنسان

      X  X    X  X  X  X  X  X  X   X  األردن
      X  X    x   X   0          اإلمارات
      X  X  X  X  X    X   0        البحرين
  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  جيبوتي
السعودي

         X  X    X  X    X        ة
  X  X    0  X  X        X   0 X  X  السودان
       X  X      X  X  X  x    X  x  سوريا

  X  X  X  X  X  X             X  X  الصومال
         X  X      X  X  X  X    X  العراق
      x  X    X    X   0          عمان
         X  X  X        X        قطر

      X  X    X  X  X  X  X    X   0  الكويت
         X  X    X  X    X  X  X  X  لبنان
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  x    X  ليبيا
  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
موريتان

  x x    0 X  X    x X  X    X  X  يا
    X  X    X  X  X  X  X  X  X   0  X  اليمن
  التوقيع) 0(التصديق ) x: ( فى الجدولان المستخدمانالرمز
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