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تراجع أعداد السكان
السكان اليهود في الدول العربية

856,000 :1948
3,880 :2015

السكان المسيحيون في الدول العربية
20% :1909
3% :2015

السكان المسيحيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة

15% :1950
1% :2016

تزايد أعداد السكان
المسيحيون في إسرائيل

  34,000 :1949 
163,000 :2015

المسلمون في إسرائيل
 111,500 :1949 
2015: 1.4 مليون

ب الديني في الدول العربية التعصُّ

توجد دولة واحدة فقط في الشرق 
األوسط ترعى الحرية الدينية 

وتدعمها.
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دول أعضاء في 
جامعة الدول العربية

دول غير أعضاء 
في جامعة الدول 

العربية

*إيران ليست دولة عربية، 
بيد أن لنظامها دوًرا كبيًرا 
في السياسات والنزاعات 

بالمنطقة.

 ترعى إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، الحرية الدينية 
للجميع وتعترف رسمًيا بـ 15 ديانة مختلفة.

الخريطة اإلقليمية 

تزايد أعداد السكان
المسيحيون في إسرائيل

  34,000 :1949 
163,000 :2015

المسلمون في إسرائيل
 111,500 :1949 
التسامح الديني في إسرائيل2015: 1.4 مليون



الحقوق السياسية
مشروعية أحزاب انتخابات حرة ونزيهةالحكومة

المعارضة
محدودة جًدامحدودة جًدامصر
محدودة جًدامحدودة جًداإيران
محدودة جًدامحدودة جًدااألردن
محدودةمحدودةلبنان

محدودة جًداغير موجودةفلسطين )غزة(
 فلسطين 

محدودةمحدودة جًدا)الضفة الغربية(

المملكة العربية 
غير موجودةغير موجودةالسعودية

محدودة جًداغير موجودةالسودان
غير موجودةغير موجودةسوريا
موجودةموجودةإسرائيل



*  منظمة Freedom House، التي تأسست عام 1940، هي منظمة غير حزبية 
واسعة النطاق وال تهدف للربح، هدفها مراقبة الديمقراطية والحرية وتقييمهما في جميع 
أنحاء العالم. وتعمل المنظمة على تصنيف الدول من حيث الحقوق السياسية والحريات 

المدنية على مقياس من 40-0 و60-0 على التوالي. فاألرقام األقل تعني حرية أقل، 
والعكس صحيح.

يمكنكم االطالع على تقارير المنظمة عن مختلف الدول على الرابط: 
www.freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

التعددية والمشاركةالحكومة
التصنيف حسب 

 Freedom منظمة
*House

المقياس من 0 إلى 40
7محدودة جًدامصر
7محدودة جًداإيران
12محدودة جًدااألردن
14محدودةلبنان

3محدودة جًدافلسطين )غزة(
4محدودةفلسطين )الضفة الغربية(
1غير موجودةالمملكة العربية السعودية

2محدودة جًداالسودان
3-غير موجودةسوريا
33موجودةإسرائيل

الحقوق السياسية



حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجنسانية )LGBTQ( )يشار إليهم بمجتمع الميم(

مشروعية المثلية الجنسيةالحكومة

نعم )لكن تتم مقاضاة أفراد مجتمع الميم بموجب مصر
قوانين السلوكيات اإلباحية(

غير موجودة )يتعرض المثليون للحكم باإلعدام(إيران

األردن
موجودة )لكن تشير التقارير إلى وجود جرائم تتعلق 

بالشرف وطلب المثليين من الرجال اللجوء في 
أماكن أخرى(

غير موجودةلبنان
 فلسطين 
غير موجودة)غزة(

 فلسطين 
موجودة )لكن ال توجد حماية من جرائم الكراهية()الضفة الغربية(

المملكة العربية 
غير موجودة )يتعرض المثليون للحكم باإلعدام(السعودية

غير موجودة )السجن لمدة 3 سنوات(سوريا
موجودةإسرائيل



حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجنسانية )LGBTQ( )يشار إليهم بمجتمع الميم(

*  تحدث "جرائم القتل لدواعي الشرف" عندما يقتل رجل 
امرأة من عائلته مارست الجنس - أو يشاع أنها مارست 

الجنس - خارج إطار الزواج، إما باختيارها أو ألنها 
تعرضت لالغتصاب. بعض البلدان ليست لديها عقوبات أو 

تكتفي بعقوبات خفيفة فقط لهذا النوع من القتل.

الحكومة
الحماية القانونية ألفراد 
مجتمع الميم من التمييز 

وجرائم الكراهية

معاقبة ارتكاب 
جرائم القتل 

لدواعي 
الشرف*

غير موجودةغير موجودةمصر
غير موجودةغير موجودةإيران
غير موجودةغير موجودةاألردن
غير موجودةغير موجودةلبنان

 فلسطين 
غير موجودةغير موجودة)غزة(

 فلسطين 
الحد األدنىغير موجودة)الضفة الغربية(

غير موجودةغير موجودةالمملكة العربية السعودية
الحد األدنىغير موجودةسوريا
موجودةموجودةإسرائيل



حقوق المرأة 

الحكومة
 نسبة النساء األميات 
 )الالتي يبلغن من 

العمر 15 سنة فأكثر(

%34مصر
%19إيران
%2األردن
%22ليبيا

%4السلطة الفلسطينية

%7المملكة العربية السعودية
%26سوريا
%3إسرائيل



حقوق المرأة

الحكومة
قيود السفر )مطلوب 
موافقة الزوج أو 
األقارب من الذكور(

نسبة النساء في 
القوى العاملة 

)حسب تقارير البنك 
الدولي(

%22موجودةمصر
%18موجودةإيران
%14موجودةاألردن

%34موجودة )عملًيا(ليبيا

%18موجودة )عملًيا(السلطة الفلسطينية

المملكة العربية 
%22موجودةالسعودية

%14موجودةسوريا

غير موجودةإسرائيل
 60%

)أكثر من الواليات 
المتحدة  والمملكة 

المتحدة(



الحقوق المدنية
حرية التعبير الحكومة

والتجمع
المحاكمات 

العادلة والنزيهة

غير موجودةمحدودة جًدامصر
غير موجودةغير موجودةإيران
محدودةالحد األدنىاألردن
غير موجودةمحدودةلبنان

غير موجودةغير موجودةفلسطين )غزة(
 فلسطين 

غير موجودةمحدودة)الضفة الغربية(

المملكة العربية 
غير موجودةغير موجودةالسعودية

غير موجودةغير موجودةالسودان
غير موجودةغير موجودةسوريا
موجودةموجودةإسرائيل



الحقوق المدنية

حماية الحرية الدينيةالحكومة
التصنيف حسب 

 Freedom منظمة
*House

المقياس من 0 إلى 60
14غير موجودةمصر
10غير موجودةإيران
25محدودةاألردن
30محدودةلبنان

8غير موجودةفلسطين )غزة(
 فلسطين 

21محدودة)الضفة الغربية(

المملكة العربية 
6غير موجودةالسعودية

10غير موجودةالسودان
3محدودةسوريا
43موجودةإسرائيل

*  منظمة Freedom House، التي تأسست عام 1940، هي منظمة 
غير حزبية واسعة النطاق وال تهدف للربح، هدفها مراقبة الديمقراطية 
والحرية وتقييمهما في جميع أنحاء العالم. وتعمل المنظمة على تصنيف 

الدول من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية على مقياس من 
0-40 و0-60 على التوالي. فاألرقام األقل تعني حرية أقل، والعكس 

صحيح.



حرية الفكر

الحكومة
حرية اإلعالم 
)غير الخاضع 

للرقابة(

 حرية 
انتقاد األديان

الحرية 
األكاديمية

غير موجودةغير موجودةغير موجودةمصر
غير موجودةغير موجودةغير موجودةإيران
جزئيةغير موجودةغير موجودةاألردن

جزئيةغير موجودةغير موجودةالسلطة الفلسطينية
المملكة العربية 

غير موجودةغير موجودةغير موجودةالسعودية

غير موجودةال تنطبقغير موجودةسوريا
موجودةموجودةموجودةإسرائيل



حرية دخول فنون/كتب/حرية التعبير الفنيالحكومة
صحف أجنبية

جزئيةغير موجودةمصر
غير موجودةغير موجودةإيران
جزئيةجزئيةاألردن

ال تنطبقجزئيةالسلطة الفلسطينية
المملكة العربية 

غير موجودةغير موجودةالسعودية

غير موجودةغير موجودةسوريا
موجودةموجودةإسرائيل

حرية الفكر



تمثل إسرائيل العدالة والمرونة واألمل. 
إنها أمة من السكان األصليين الذين تغلبوا 

على 1900 عام من القمع لتحقيق الحرية في 
موطن أجدادهم.



على الرغم مما تشهده إسرائيل من عيوب 
وصراعات، فإنها الدولة الديمقراطية الوحيدة 
في الشرق األوسط التي لها سجل حافل في 

حماية حقوق اإلنسان.



 

 يمكن االطالع على منشوراتنا األخرى على 
www.standwithus.com

 
 

StandWithUs, P.O. Box 341069  
Los Angeles, CA 90034-1069 

  info@standwithus.com • 310.836.6140

 منظمة StandWithUs )ُتعرف أيًضا باسم 
 "تحالف الطوارئ اإلسرائيلي"( هي منظمة معفاة 

 501)c()3( من الضرائب بموجب البند 
من قانون اإليرادات الداخلية.

حقوق الطبع والنشر © لسنة 2020 لصالح منظمة StandWithUs. جميع الحقوق محفوظة.
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 ساعدنا في إرسال 
 هذا المنشور إلى الطالب 

وقادة المجتمعات حول العالم EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ

برعاية:


