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٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة 
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١٩. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األحكام القانونية
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٢١. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نفّذة لتحسني مركز املرأةاآلليات امل
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهوض باملرأة وإدماجها يف اخلدمة املدنية

٢٦. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لى صعيد البلدياتالتدابري املتخذة ع
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٣٧.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة  -  ٤املادة 
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل اإلجيايب

٣٧. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اية األمومةالتدابري اخلاصة الرامية إىل مح
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القولبة النمطية والتحيُّز يف أدوار اجلنسني-  ٥املادة 

٣٨. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء ووسائط اإلعالم
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املواد اإلباحية

٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البغاء 
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة والدين

.العنف ضد املرأة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
٤٠. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجلوانب القانونية- العنف اجلنسي 

٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .د املرأة اجلنسي ض مدى انتشار ظاهرة العنف
٥٣. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجلوانب القانونية- العنف العائلي 

٥٥. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائليمدى انتشار ظاهرة العنف 
٦٥. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قمع استغالل املرأة  -  ٦املادة 

٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة عامة
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اللجنة الفرعية الربملانية املعنية باالجتار بالنساء 

٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنع
٧١. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين

٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لراهنةاحلالة ا
٧٥. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرض العقوبات

٧٧. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لضحية اجلرميةتعويض ال
٧٨. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محاية الضحايا والُبعد اإلنساين

٨٥. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توّرط القُصَّر يف البغاء 
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٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .برامج إعادة تأهيل النساء والفتيات القاصرات يف حالة الشّدة 
٨٧. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلياة السياسية والعامة  -  ٧املادة 

٨٧. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسية بإسرائيلاملرأة يف احلياة ال
٨٧. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متثيل املرأة يف الكنيست

٨٧. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف احلكومة
٨٧. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف السلطات احمللية
٨٩. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف اخلدمة املدنية

٩٣. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطة القضائية 
٩٤. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسات احلكومية

٩٥. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف القوات املسلحة
١٠٠. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف الشرطة ويف مصلحة السجون

١٠٢. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظمات النسائيةاملن
١٠٣. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التمثيل الدويل واملشاركة الدولية -  ٨املادة 

١٠٣. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمة اخلارجيةسلك متثيل املرأة يف 
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .النساء القائمات بالتمثيل واخلبريات املستقالت لدى املنظمات الدولية

١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اجلنسية-  ٩املادة 
١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التعليم- ١٠املادة 

١٠٦. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انونيةالتطورات الق
١٠٧. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطّورات اإلدارية 

١١٠. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املدارس الثانوية يف إسرائيل
١١٠. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املهنية/الُشعب العامة والتكنولوجية

١١٠. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستويات القبول
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .معدالت التعليم ومعدالت املواظبة ومعدالت التسرب
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١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .والربامج التعليمية ملنع التمييز ضد املرأة األنشطة 
١١٣. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليميةالربامج ال

١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الكتب املدرسية
١١٥.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنس واحلياة األسريةنوع التثقيف بشأن 

١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املدرسون
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم العايل

١٢١. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليم العلم والتكنولوجيا للمرأة
١٢٢. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التربية البدنية واأللعاب الرياضية

١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   العمالة- ١١املادة 
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .احلماية القانونية من التمييز يف مكان العمل

١٢٥. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات القانونية 
١٣٢. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية احلمل واألمومة

١٣٥. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ممارسة األبوة أو األمومة (الوالدية
١٣٦. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل اإلجيايب يف ميدان العمالة
١٣٦. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استحقاقات الضمان االجتماعي

١٣٦. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت وحتليالت بيانا- عمالة املرأة 
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املستويات واملرتبات: املسار الوظيفي للمرأة

١٤٤. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدريب املهين والوظيفي للمرأة
١٤٦. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السالمة املهنية 
١٤٨. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رعاية الطفل 

١٤٩. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنفاذ تشريعات العمل
١٥١.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توظيف املرأة بني صفوف السكان العرب

١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ية الصحية  املساواة يف احلصول على الرعا- ١٢املادة 
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١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة عامة
١٥٨. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمات الصحية اخلاصة باملرأة

١٦٠. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم األسرة
١٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .معدالت اخلصوبة وحاالت عالجها واخلدمات املتعلقة هبا

١٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمر املتوقع
١٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدخني

١٦٨. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة العقلية
١٧١. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 

١٧٢. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف جمال الرعاية الصحيةاملرأة
١٧٣. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الُرضَّعاألطفال وفيات 

١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السكان العرب يف قطاعالرعاية الصحية للمرأة 
١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية- ١٣املادة 

١٧٥. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات القانونية 
١٧٨. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستحقاقات االجتماعية ودولة الرفاه

١٨٧. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيةاملرأة الري    - ١٤املادة 
١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة عامة

١٨٧. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  النساء البدويات
١٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم

١٩١. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمالة والرفاه
١٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة

١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية  - ١٥املادة 
١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة عامة

١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملاكم الدينية
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١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املساواة يف الزواج واحلياة األسرية  - ١٦املادة 
١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امةحملة ع

٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بعض البيانات الدميغرافية: األسرة يف إسرائيل
٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزجيات

٢٠٢. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد األزواج والزوجات 
٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاالت الطالق

٢٠٥. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلد األدىن لسن الزواج والوالدية
٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فسخ الزواج

٢٠٧. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاالت الزواج املدين
٢٠٧. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األزواج والزوجات 

٢٠٨. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األزواج من نفس اجلنس 
٢١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التكنولوجيا اإلجنابية اجلديدة واألمومة البديلة 
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  مقدمة    
 املتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم         امسم تقريرهـا الـدوري اخلـ      يسر حكومة إسرائيل أن تقدِّ      - ١

يتـضمن  و. )“االتفاقيـة : املشار إليها هنا” (املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
 ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢ يف الرابـع للتطورات اليت وقعت منذ تقدمي التقريـر      وصفاًهذا التقرير   

التعليقات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنـة  مراعاة مع  ،  ) CEDAW/C/ISR/4 -وثيقة األمم املتحدة    (
 -وثيقـــة األمـــم املتحـــدة    (٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٢٢ يف القـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة    

CEDAW/C/ISR/3/CO( . ظ أن هـذا    مبادئ التوجيهيـة املتـصلة بتقـدمي التقـارير، يالحَـ          ووفقا لل
ال يـرد يف هـذا التقريـر     ،  ووفقـاً لـذلك   . أن قّدمتها إسـرائيل   التقرير يستند إىل التقارير اليت سبق       

إال عنــد تكــرار للمعلومــات واإليــضاحات الــيت أدرجتــها حكومــة إســرائيل يف تقــارير ســابقة،   
  .االقتضاء

 هبــذا  ذات الــصلة اإلســرائيليةع الــوزارات واملؤســسات احلكوميــةولقــد طُلــب إىل مجيــ  - ٢
 املنظمـات غـري احلكوميـة       وُدعيـت .  أن ُتقدم بيانـات ومعلومـات بـشأن جمـاالت عملـها            التقرير

املباشـر  تقدِّم تعليقات قبـل إعـداد هـذا التقريـر، مـن خـالل االسـتعمال                 أن    إىل أيضاًاإلسرائيلية  
وقـد أوليـت    . ظات توَضع على املوقع الشبكي لـوزارة العـدل        وبتوجيه دعوة عامة لتقدمي مالح    

  .هذه اإلسهامات اعتباراً هاماً
وقام بتجميع هذا التقرير إدارة حقوق اإلنسان والعالقات اخلارجيـة يف وزارة العـدل،                - ٣

  .بالتعاون مع وزارة اخلارجية وهيئات حكومية أخرى
كانـت يف    املساواة بني اجلنسني منذ      وما فتئت حكومة إسرائيل مدركة وواعية لقضية        - ٤

 بعـد تأسـيس     إصـداره  جـرى    ١٩٥١‐٥٧١١وقانون احلقـوق املتـساوية للمـرأة، رقـم          . مهدها
  .الدولة بثالث سنوات فقط وهو يشهد على االهتمام املوىل للقضايا املتصلة باجلنسني

قـضاء علـى    مستوى تنفيـذ اتفاقيـة ال     يتحسَّن   ما زال وكما سيتضح طوال هذا التقرير،        - ٥
 بتـشريعات تتعلـق حبقـوق املـرأة،     ينـهض ومـا زال الكنيـست    . مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة        

ومثــة كــثري مــن تطــّورات . ووفقــاً هلــذه التــشريعات، ُيحــرِز اجملتمــع بأســره تقــّدماً بــشكل رائــع 
صدق  لكـي تنفِّـذ بــ  وتطلعهـا ية وأحكـام قـضائية عديـدة تبـيِّن كــذلك اسـتعداد إسـرائيل       تـشريع 
  . األحكام املبّينة يف االتفاقية تنفيذاً كامالًالصوإخ
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  التدابري التشريعية    
ترد أدناه التشريعات الرئيـسية الـيت صـدرت منـذ أن قـدَّمت إسـرائيل تقريرهـا الـسابق                      - ٦

  :فيما يتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 - ٥٧٦٨ي القــانون رقــم ، أصــدر الكنيــست اإلســرائيل٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٠يف   - ٧

القانون اخلاص بتشجيع النهوض باملرأة وإدماجها يف مكان العمـل ومالءمـة أمـاكن       ” (٢٠٠٨
والقصد من هذا القانون إحداث تغيري يف ثقافـة قطـاع األعمـال        . )“العمل وفقاً حلاجات املرأة   

لنــهوض بــاملرأة  حبقــوق املــرأة لتــشجيع أربــاب العمــل علــى اوزيــادة التوعيــة العامــةيف إســرائيل 
ومبقتـضى هـذا القـانون، سـتقدَّم وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل               . وإدماجها يف مكان العمل   

ة إىل أربـاب العمـل يف القطـاع اخلـاص الـذين حيـاولون دمـج          سنوياً حـوافز وِمنحـاً نقديـة كـبري        
. يــةاملــرأة والنــهوض هبــا يف قطاعــات أعمــاهلم، والــذين يــشرعون يف بــرامج لتحقيــق هــذه الغا   

وسـتقدَّم ِمـنح مــن هـذا القبيـل أيــضاً إىل أربـاب العمــل الـذين يقومـون بتعــديل ظـروف مكــان         
ومــن املتــوّخى أن . العمــل وشــروط العمــل وفقــاً حلاجــات املــرأة وحاجــات اآلبــاء واألمهــات  

 بإدمــاج املــرأة يف قطاعــات أعمــاهلم وهنــضوا  فعــالًُيطلَــب إىل أربــاب العمــل إظهــار أهنــم قــاموا
  . برامج ملالءمة بيئة العمل مع حاجات املرأةأّسسواوباملرأة 

ــاين ٢٠ويف   - ٨ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــم   ٢٠٠٧نـ ــانون رقـ ــّن الكنيـــست القـ  - ٥٦٧٦، سـ
ــار التــشريعات بالنــسبة للجنــسني   بــشأن ٢٠٠٧ ــتم  )تعــديالت تــشريعية(آث ــزام لي  تفــرض اإلل

ل أن يـــصدرها بـــشكل منـــهجي فحـــص اآلثـــار اجلنـــسانية أليـــة تـــشريعات أّوليـــة وثانويـــة قبـــ
واهلــدف مــن القــانون هــو كــشف أيــة تفاوتــات مــستترة بــني الرجــال والنــساء قــد  . الكنيــست

. تكـون قائمــة يف خمتلـف مــشاريع القـوانني، بغيــة النـهوض بوضــع املـساواة بــني الرجـل واملــرأة      
ت  املـرأة رأيـاً إىل اللجنـة املختـصة يف الكنيـس            بوضـع ووفقاً هلذا القانون، ستقدِّم هيئة النـهوض        

بشأن اآلثار املترتبة بالنسبة للجنسني عن أي مشروع قانون أو تشريعات ثانويـة عنـدما ُتطـرح              
وستسمح هذه اآلراء ألعـضاء الكنيـست املـشاركني يف جلـسات            . للنظر فيها أو املوافقة عليها    

إضـافة إىل   . استماع اللجنـة بـأن يتعّرفـوا علـى أيـة آثـار كامنـة يف التـشريعات تتعلـق باجلنـسني                     
هبيئة النـهوض    اخلاص   ١٩٩٨ - ٥٧٥٨ ك، سوف يرّسخ تقدمي هذه اآلراء يف القانون رقم        ذل

  .الوظائف الرمسية للهيئةباعتباره واحداً من  املرأة بوضع
ــنة   - ٩ ــديل ٢٠٠٨ومت يف س ــدة [قــانون اإلحــصاءات   تع  - ٥٣٧٢ رقــم ]الــصيغة اجلدي

ــد  . ١٩٧٢ ــذكَ  ) د (٤ويقــضي البن  تعــيني اجمللــس العــام  ر يفمــن هــذا القــانون الوضــعي، أن ُي
زيادة علـى ذلـك،     .  بقدر ما تسمح الظروف    ، كال اجلنسني  لتمثيلتعبري مناسب   لإلحصاءات،  
 ألف أن تشمل عملية مجع ومعاجلة اإلحصاءات املتـصلة بـاألفراد ونـشر النتـائج                ٧يقضي البند   
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بري اإلحـصائي   ، إحصاءات حبسب نوع اجلنس، ما مل يقـرِّر اخلـ          ٧عن طريق املكتب وفقاً للبند      
  . عن القاعدة العامةالُعدولالوطين أن هناك ظروفاً تتعلق مبسألة حمّددة تربِّر 

ــع ومعاجلـــة          - ١٠ ــات مجـ ــشمل عمليـ ــوطين أن يقـــرِّر أن تـ ــصائي الـ ــبري اإلحـ ــوز للخـ وجيـ
 ونــشر النتــائج ذكــر إحــصاءات حبــسب نــوع اجلــنس، حــىت لــو مل تتعلــق مبــسائل   اإلحــصاءات

ويتعــيَّن علــى املكتــب أن ينــشر، علــى األقــل مــرة يف .  بنــوع اجلــنستترتــب عليهــا آثــار متــصلة
حبــسب نــوع الــسنة، نتــائج مــستمدة مــن مجــع ومعاجلــة اإلحــصاءات الــيت تــشمل إحــصاءات   

 املـرأة،   بوضـع وللخبري اإلحصائي الوطين أن يعـيِّن، عقـب التـشاور مـع هيئـة النـهوض                 . اجلنس
، موظفـاً يكـون مـسؤوالً عـن تنفيـذ هـذا              املرأة بوضعقانون هيئة النهوض    على النحو احملّدد يف     

البند، مبـا يف ذلـك إعـداد بـرامج جلمـع ومعاجلـة اإلحـصاءات، وإعـداد التـصنيفات اإلحـصائية                      
. والتعاون مع أجهزة الدولة يف املسائل املتصلة جبمع ومعاجلة اإلحصاءات حبسب نـوع اجلـنس              

  .٢٠٠٩ر يناي/ كانون الثاين١وبدأ سريان التعديل اعتباراً من 
رقـم   (قانون محايـة اجلمهـور مـن مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية            ومثة قانون هام إضايف وهو        - ١١

ــدأ ســريانه يف  ) ٢٠٠٦ - ٥٧٦٦ ــوبر / تــشرين األول١الــذي ب واألهــداف الــيت . ٢٠٠٦أكت
يرمي هـذا القـانون إىل حتقيقهـا هـي محايـة عامـة اجلمهـور مـن مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية ومنـع                          

ووفقــاً هلــذا القــانون، جيــوز فــرض   . ئم اجلنــسية مــن تكــرار ارتكــاب جــرائمهم  مــرتكيب اجلــرا
تقييـدات معّينـة علــى مـرتكيب اجلــرائم اجلنـسية عقـب إهنــاء حكـم العقوبــة، ولـدى عــودهتم إىل        

 إىل إجيـاد تـوازن بـني        ، مـن خـالل عـدة آليـات،        ويـسعى هـذا القـانون     . احلياة يف اجملتمـع احمللـي     
ة مرتكيب اجلـرائم اجلنـسية ومـستوى التهديـد الـذي يـشكّله هـؤالء             التعقيدات اليت حتد من حري    

  .إزاء عامة اجلمهور
  

  التدابري القضائية    
ــاه التــدابري القــضائية الرئيــسية الــيت اختــذت منــذ أن قــّدمت إســرائيل تقريرهــا       - ١٢ تــرد أدن

  :السابق بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــارس / آذار٢٦يف   - ١٣ ــضية    ٢٠٠٨مـ ــا يف قـ ــة حكمهـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــدرت حمكمـ ، أصـ

ــذ     ــارس مــسؤول تنفي ــا م ــسي، وفيه ــة اجلمــاع   يالتحــّرش اجلن ــا املتقّدم  يف شــركة للتكنولوجي
وقد دامت العالقة بني االثنني قرابـة سـنة، ومل ُتَبلَّـغ إىل             . اجلنسي مع موظفة تعمل حتت سلطته     

وأثنــاء فتــرة العالقــة، كــان هــذان  . داخليــةمــدير الــشركة، خالفــاً ملــا تــنّص عليــه التعليمــات ال 
الشخصان يتعّرضـان ألزمـات زوجيـة، بـل وكـان املـسؤول التنفيـذي علـى وعـي بـأن املوظفـة                       

ومل وانتـهت العالقـة مببـادرة مـن املـسؤول التنفيـذي،             . كانت تتعاطى حبوباً ملقاومة االكتئـاب     
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سؤول عن شـكاوى     املوظفة على الشكوى إىل الشخص امل      تشجعتحيدث يف وقت الحق أن      
  .التحّرش اجلنسي يف الشركة

 يف الواقـع اسـتغالالً لعالقـات الـسلطة، وبالتـايل شـكّلت              لتشـكّ ووجدت احملكمـة أن العالقـة       
وأعلنت احملكمة أيضاً أن عدم اإلعراب عن املوافقة يف هذا النـوع مـن العالقـة،                . حتّرشاً جنسياً 

زيـادة علـى ذلـك، حيتـاج املوظـف          .  جنـسي  ليس شرطاً أساسـياً لتقـدير أن العالقـة هـي حتـّرش            
أن يتخـذ خطـوات      إىللكي يثبـت أنـه مل يـستغل عالقـات الـسلطة،             من حيث املنصب     األعلى

إجيابية إثباتية، من بينها تقدمي إشـعار لرؤسـائه عـن العالقـة وأن يطلـب النقـل إىل موقـع خمتلـف             
 حـدث بينـهما مثـل هـذا     لن يكون فيه مـسؤوالً بعـد ذلـك مـسؤولية مباشـرة عـن املوظفـة الـيت             

ونظــراً ألن هــذه اخلطــوات مل تتخــذ يف هــذه القــضية، خلــصت احملكمــة إىل أن العالقــة  . األمــر
متثّل حتّرشاً جنسياً من خالل استغالل عالقات السلطة، وأمـرت بـدفع تعـويض للموظفـة مببلـغ        

سم ضـد  جمهولة اال La.A. 274/06القضية ) ( دوالرا٨ً ٧٥٠( شاقل إسرائيلي جديد ٣٥ ٠٠٠
  .))٢٠٠٨مارس / آذار٢٦(جمهول االسم 

، قـررت احملكمـة احملليـة يف تـل أبيـب أن املـصروفات الـيت                 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣ويف    - ١٤
ُتدفَع نظري خدمات رعايـة الطفـل، يف شـكل بـرامج حـضانة األطفـال وأنـشطة مـا بعـد الـدوام                       

اسـتقطاعها مـن دخـل األم       املدرسي، هي مصروفات ُتدفَع بغرض إجيـاد دخـل، وبالتـايل ميكـن              
 فرييـد بـريي ضـد خـبري     I.T.A. (Tel-Aviv) 1213/04القـضية  (للـضريبة كـل سـنة ضـريبية     اخلاضـع  

ــسان٣(ضــرائب دان أغلومرييــشن   ــل / ني ــررت احملكمــة أن هــذه التكــاليف   . ))٢٠٠٨أبري وق
  .أساسية يف السماح بإدماج أمهات األطفال الصغار يف سوق العمل

، أصـــدرت حمكمـــة شـــؤون األســـرة يف القـــدس حكمـــاً ٢٠٠٨ليـــه يو/ متـــوز٢١ويف   - ١٥
مـستحقة بـسبب    )  دوالر ١٣٧ ٥٠٠( شاقل إسرائيلي جديـد      ٥٥٠ ٠٠٠بتعويض امرأة مببلغ    

، الــيت تــنّص علــى ضــرورة الطــالق بــني الــزوجني احلاخاميــةعــدم امتثــال زوجهــا بــأمر احملكمــة 
وكانـت املـرأة   . ))٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران ٢١ (.F.M.C. (Jerusalem) 6743/02 K. v. Kالقـضية  (

يف الـزوج   ، وأمـرت احملكمـة      ١٩٩٨ يف سـنة     احلاخاميةقد تقّدمت بطلب الطالق أمام احملكمة       
ــه ٢٠٠٦ســنة  ــق زوجت ــسبب تلكــؤ إجــراءات      .  بتطلي ــه ب ــة شــؤون األســرة أن ــررت حمكم وق

كمـة  الطالق، أحلـق الـزوج معانـاة عاطفيـة طائلـة بزوجتـه، حـىت بعـد رفـضه االمتثـال ألمـر احمل                       
  .احلاخامية

ــاين ٢١ويف   - ١٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــراراً   ، ٢٠٠٦ن ــا ق ــاًأصــدرت احملكمــة العلي ــشأن فارق  ب
ورأت احملكمــة أن صــدور شــهادة زواج مــن بلــد أجــنيب   . حقــوق األزواج مــن نفــس اجلــنس 

ُيعَتــرف فيــه حبــاالت الــزواج مــن نفــس اجلــنس ميكــن أن يــسمح لــوزارة الداخليــة يف إســرائيل   
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 عقــدواوقــد بــرزت القــضية ألن مخــسة أقــران مثلــيني  . اج باعتبــارهم متــزوجنيبتــسجيل األزو
ــزواج  ــة     مراســم ال ــا بعــد رفــض وزارة الداخلي ــدموا بالتمــاس إىل احملكمــة العلي  يف اخلــارج وتق

 اري ضـد وزارة الداخليـة،   ‐ بن H.C.J. 3045/05القضية (تسجيل هؤالء باعتبارهم متزوجني 
ند ضـد  ال هرH.C.J. 1021/05ف ضد وزارة الداخلية، والقضية  بارليH.C.J. 3046/05والقضية 

ــة، والقــضية   ــة H.C.J. 10468/05وزارة الداخلي ــورد ضــد وزارة الداخلي  .H.C.J والقــضية ، ل

  ). رمييز ضد وزارة الداخلية10597/05
  

  التدابري اإلدارية    
 علـى مجيـع أشـكال       ترد أدناه عدة تدابري إضافية رئيسية اختذهتا احلكومة بشأن القضاء           - ١٧

  :التمييز ضد املرأة
، واصلت إدارة النهوض باملرأة وإدماجها يف اخلدمة املدنية االضـطالع           ٢٠٠٨يف سنة     - ١٨

ومـن مجلـة األنـشطة، قامـت اإلدارة يف          . بأنشطتها فيما يتعلق بالعمـل اإلجيـايب مـن أجـل املـرأة            
 العنـف ضـد املـرأة، بإصـدار     ، لنـصرة اليـوم الـدويل ملكافحـة    ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٣

طُلب فيه إىل املشرفني االضطالع بأنشطة تتضّمن تثقيفاً بشأن خمتلَـف أشـكال             ) كتيِّب(تعميم  
وتضّمن التعميم كذلك مطالبة بإخطار موظفي اخلدمـة املدنيـة بـشأن إنـشاء              . العنف ضد املرأة  

اإليواء الالزمـة السـتيعاب النـساء    جلنة استثنائية تقدِّم املساعدة املالية من أجل النساء يف أماكن     
، أن نــشرت اإلدارة عــدة بــرامج   ٢٠٠٨وحــدث أيــضاً يف ســنة   . الالئــي يتعّرضــن للــضرب  

 املـرأة يف  بوضـع تدريبية أكادميية ودورات دراسية أخرى هتدف إىل التوعية مـن أجـل النـهوض              
عتـرف أهنـا     مـن امل   نـوع اجلـنس   وأكـدت اإلدارة علـى أن الدراسـات اخلاصـة بـاملرأة و            . إسرائيل

  .دورات دراسية مفّضلة للدراسة لدى مجيع الوزارات احلكومية والوحدات املساعدة
ــصناعة والتجــارة        - ١٩ ــسابق، قامــت وزارة ال ــر إســرائيل ال وكمــا ذُكــر بالتفــصيل يف تقري

، بتـشغيل برنـامج موّجـه إىل الوالـد الوحيـد            ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣والعمل، يف الفترة ما بـني سـنيت         
ــدة الوح ــة         والوال ــوطين، بغي ــأمني ال ــد الت ــن معه ــة م ــالغ نفق ــدالت أو مب ــان ب ــذين يتلقي ــدة الل ي

وقد أُطلق الربنامج كمشروع جترييب، مث أُدِمـج بعـد ذلـك يف برنـامج       . إدماجهما يف قوة العمل   
 إىل ختفيـف اآلثـار     ، الـذي ال يـزال يعمـل       ،ويهـدف الربنـامج   .  طويل األجل تابع للـوزارة     معتاد

رعايـة  :  األساسية الثالث الـيت يواجههـا الوالـد الوحيـد والوالـدة الوحيـدة              املترتبة على العقبات  
وفرصـة   إىل التعلـيم املتقـدِّم، واخلـربة         ااألطفال منذ الوالدة حىت سن احلاديـة عـشرة، وافتقارمهـ          

وللتصّدي لرعايـة األطفـال     .  البدين بسبب شواغل رعاية الطفل     التنقل، والتقييدات على    العمل
. لربنامج معونات لتـسديد نفقـات بـرامج بعـد الظهـر ومراكـز الرعايـة النهاريـة                 الصغار، يقّدم ا  

  .وتقدَّم مساعدة مالية أيضاً لرعاية األطفال أثناء الساعات غري املعتادة وأثناء اإلجازة الصيفية
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 مــن أجــل حــضوروبغيــة املــساعدة يف التــدريب املهــين، يــدير الربنــامج نظامــاً لتوزيــع القــسائم  
اســية الــيت تعتــرف هبــا وحــدة تــدريب وتطــوير مهــارات القــوى البــشرية بــوزارة  الــدورات الدر

، بـدأت وحـدة تـدريب وتطـوير القـوى           ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . الصناعة والتجارة والعمل  
البشرية توفري خدمات مستشارين مهنيني للمساعدة علـى حتديـد الـدورات الدراسـية التدريبيـة                

ــة للمــشاركني يف    املناســبة وخــدمات اإلحلــاق بالوظــائف وف   ــؤهالت الفردي ــاً للحاجــات وامل ق
ــامج ــرة   . الربن ــاء الفت ــشَرع أثن ــامج ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨وســوف ُي ــذ برن ــد   يف تنفي ــشجيع الوال  لت

الوحيــد والوالــدة الوحيــدة املــشاركَني يف الربنــامج واللــذين يتمتعــان مبهــارات يف جمــال ممارســة  
 وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل    كمـا أطلقـت  . األعمال احلـرة بإنـشاء أنـشطة جتاريـة صـغرية      

، ويف إطــاره أنــشئت مراكــز لتعلــيم الوالــد  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١برناجمــاً جتريبيــاً إضــافياً يف 
الوحيد والوالدة الوحيدة اللـذين يتلقيـان بـدالت أو نفقـة، مهـارات متكنـهما مـن الـدخول إىل                     

لتدريبيــة، ســوف يــتم توجيــه وعقــب انتــهاء الــدورة الدراســية ا. ســوق العمــل أو العــودة إليهــا
  .املشاركني إىل دورات دراسية تدريبية أو وظائف حمّددة لتناسب مؤهالهتم الفردية

  
  احلالة الراهنة    

تعكس البيانات الـواردة أدنـاه احلالـة الراهنـة للنـساء يف إسـرائيل ومـدى التقـّدم الـذي                       - ٢٠
  .حتقق يف جمال القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 املهنيــة الــيت اضــطلعت فيهــا املــرأة بــسد املعتركــات هــي واحــدة مــن الــسلطة القــضائية  - ٢١
  .الثغرة كما يتضح من األرقام التالية

ــاث يالَحــظ أن عــدد    - ٢٢ ــد أعــداد    ياتضــاالقاإلن ــران بتزاي ــد، مــع االقت  مــستمر يف التزاي
 جممـوع    قاضـية مـن بـني      ٢٩١، كانـت هنـاك      ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . القضاة بصورة عامة  
 يف املائــة مــن الــسلطة القــضائية يف    ٤٩,٨ممــا ميثِّــل نــسبة   ( قاضــياً ٥٨٤ القــضاه الــذي بلــغ  

أّما عـدد القاضـيات باحملكمـة العليـا فقـد اخنفـض بدرجـة طفيفـة، حيـث بلـغ مخـس                       ). إسرائيل
ذّكر أن الـرئيس احلـايل      الـ ، ومع ذلك جيدر     ) يف املائة  ٣٨,٥نسبة  ( قاضياً   ١٣قاضيات من بني    

زال النـساء يـشكِّلن غالبيـة قـضاة     وال يـ  .  وهي القاضية دوريت بـاينيش     كمة العليا قاضية،  للمح
، كما أهنـن ميـثِّلن قرابـة النـصف مـن قـضاة احملـاكم           ) يف املائة من القضاة    ٦٧,٣(العمل املهنيني   

 أكثـر ، وميـثِّلن  ) يف املائـة ٥٠,٥(وأكثر مـن نـصف قـضاة احملـاكم اجلزئيـة          )  يف املائة  ٤٤(احمللية  
 النــساء علــى زيــادة دورهــن    وعمــل).  يف املائــة٥٨,٥( الــسجالت مــن نــصف عــدد أمنــاء   

 احتــادات ميــثلنوهــّن )  يف املائــة١٨,٩يــشكّلن نــسبة ( يف حمــاكم العمــل كمنــدوبات عامــات
  .املوظفني وأرباب األعمال، وذلك جّنباً إىل جنب مع القضاة املهنيني
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ــة   - ٢٣ ــة القانوني ــسابق، ال  كمــا يتــضح بالتفــصيل  . املهن ــر إســرائيل ال ــيف تقري ــساء ي زال الن
، ٢٠٠٨يونيـه   /واعتبـاراً مـن حزيـران     . أغلبيـة بـني املهنـيني القـانونيني        يف القطـاع العـام       يشكلن
 مـن   ٢٢٥ مـن بـني      ١٤٩وكان  ).  يف املائة  ٦٩,٤( امرأة يعملن بوزارة العدل      ١ ٨٩٨كانت  

ومثـة نـسبة مـساوية      ).  يف املائـة   ٦٦,٢يـشكّلن   (املستشارين القانونيني بوزارة العدل من النساء       
 امــرأة ٥١٠ يف املائــة، ٦٨( العــام والنائــب املــدعى العــام للدولــةمــن النــساء تعمــل يف مكتَبــّي 

 ٢٤ امـرأة باملقارنـة إىل   ٥٤ يف املائة، ٦٩,٢(، ومكتب احملامي العام     ) رجالً ٢٣٥باملقارنة إىل   
، باملقارنـة إىل  ) يف املائـة ٦٤,٦(نونيـات   مـن املتـدرِّبات القا   ٣٠٥وكانت هنـاك أيـضاً      ). رجالً
)  يف املائـــة٦٤,٧(لقـــضاة ا كبـــار يف رتبـــة تعـــادل امـــرأة ٢٢ متـــدرِّباً قانونيـــاً، ووجـــود ١٦٧

  . فقط من الرجال١٢باملقارنة إىل وجود 
، قررت احلكومة إلزام الوزراء بتعـيني نـساء يف مـديريات         ٢٠٠٧مارس  / آذار ١١ويف    - ٢٤

 يف املائـة مـن النـساء خـالل سـنتني مـن بـدء                ٥٠ أن تبلغ نسبة متثيلهن      املؤسسات احلكومية إىل  
ونتيجـة لـذلك، ازداد متثيـل اإلنـاث يف          ). ١٣٦٢ رقم    احلكومي القرار(تاريخ القرار احلكومي    

 يف املائــة مــن مجيــع ٣٨,٥، كانــت نــسبة ٢٠٠٨فربايــر /جمــالس إدارة املؤســسات، ويف شــباط
 يف املائـة يف التقريـر الـسابق         ٣٧باملقارنة إىل نسبة    ( النساء   املديرين يف املؤسسات احلكومية من    

  .٢٠٠٧فرباير / يف املائة يف شباط٣٣,٥ونسبة 
 أغلبية من بـني مجيـع الطلبـة يف مؤسـسات        ٢٠٠٧ النساء يف سنة     شكل. التعليم العايل   - ٢٥

رغـم حـدوث    و.  يف املائـة مـن جممـوع الطـالب         ٥٥,١التعليم العايل يف إسرائيل، مما ميثّل نسبة        
، ال تـزال املـرأة      ٢٠٠٧ مـن جانـب املـرأة يف سـنة           الـدرجتني األوىل والثانيـة    اخنفاض طفيف يف    

 ٥٣ يف املائـة و   ٥٧,١ يف املائـة ونـسبة       ٥٤,٦وتشكّل النـساء    . متثّل نصيب األسد بني الطالب    
يـة يف كـثري      املـرأة أغلب   وشكلت.  على التوايل  الدرجات األوىل والثانية والثالثة   يف املائة يف بلوغ     

والدراســـات )  يف املائـــة٧٠,٣(مـــن االختـــصاصات مثـــل دراســـة العلـــوم اإلنـــسانية والتعلـــيم 
  ). يف املائة٦١,٦(والعلوم األحيائية )  يف املائة٥٣,٣(والطب )  يف املائة٦٥,٢(االجتماعية 

ــصحة  - ٢٦ ــرأة  . وزارة ال ــا زالــت امل ــشكل ٢٠٠٧ يف ســنة م ــع صــفوف   ت ــني مجي ــة ب  أغلبي
فـاملرأة  .  تشغل النـساء أغلبيـة هامـة       - الثالث   الرتبومن بني أعلى    .  وزارة الصحة  العاملني يف 

 الرتبـة الثانيـة    منصباً يف    ٥١ من بني    ٣٣، وتشغل   املراتب منصباً يف أعلى     ١٥ من بني    ١٠متثّل  
  .الرتبة الثالثة يف ١١١ من بني ٥٦من الوظائف و 
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     تعريف التمييز ضد املرأة- ١املادة     
   الدستورياملستوى    

كما سبق القول بوضوح يف تقرير إسرائيل السابق، يالَحـظ أن احلـق يف املـساواة غـري                    - ٢٧
القـانون   (١٩٩٤ و   ١٩٩٢وارد على حنو واضح يف القانونني األساسيني الـصادرين يف عـامي             

، ومـع ذلـك، فـإن هـذا       احلريـة املهنيـة   : كرامـة اإلنـسان وحريتـه والقـانون األساسـي         : األساسي
ــسان    احلــق  ــة اإلن ــشمول يف إطــار احلــق األساســي يف كرام ــراراً   . م ــه م ــسري اعتمدت ــذا التف وه

 إيتانـا نيـف ضـد صـندوق كالليـت للمرضـى             ٦٨٤٥/٠٠القضية رقـم    (وتكراراً احملكمة العليا    
وكــذلك علــى يــد كــثري مــن القــانونيني بإســرائيل، ويف       ) ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٩(

  .هارون باراكأقاضي طليعتهم رئيس احملكمة العليا، ال
ومما ُيذكَر أن جلنة الدستور والقانون والعدالة التابعـة للكنيـست بـصدد إعـداد دسـتور              - ٢٨

 جلـسة  ٦٠يستند إىل توافق اآلراء، وقـد عقـدت منـذ تقـدمي تقريـر إسـرائيل الـسابق أكثـر مـن                   
هنـة،  حريـة ممارسـة امل  : ومـن بـني املوضـوعات الـيت نوِقـشت       . بشأن صياغة نـّص هـذا الدسـتور       

ظــاهر، واحلــق يف الرفــاه واحلــق يف تحريــة التنقــل، حريــة تكــوين اجلمعيــات، حريــة التجّمــع وال
  .التفكري وإبداء الرأي والتعبري

  
  تشريع املساواة يف احلقوق    

حدثت، منذ تقدمي تقرير إسرائيل السابق، عدة تطّورات هامة على الصعيد التـشريعي               - ٢٩
  .يئات العامةفيما يتصل بتمثيل املرأة يف اهل

وحـّدد التعـديل الرابـع للقـانون        . ٢٠٠٥ ُعدِّل يف سنة     .قانون احلقوق املتساوية للمرأة     - ٣٠
أنه ال بد ألية فرقة عمـل تعيِّنـها احلكومـة مـن أجـل وضـع سياسـات                   ) ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٠(

 ال بـد  أو وطنية داخلية، مبا يف ذلك ِفَرق التفـاوض العاملـة مـن أجـل اتفـاق سـالم،                  /خارجية و 
وبغيــة تنفيــذ احلكــم وســريانه بفعاليــة، جيــب علــى اهليئــة  . أن تــشمل عــدداً مناســباً مــن النــساء 

 املــرأة، والــيت بــدورها بوضــعالقائمــة بــالتعيني أن تبلِّــغ تــشكيل اهليئــة املعيَّنــة إىل هيئــة النــهوض 
ن ويف هنايــة األمــر، ســوف ُتجَمــع هــذه املعلومــات يف تقريــر ســنوي بــشأ   . تفحــص التفاصــيل

التمثيــل الــوايف للنـــساء يف ِفــَرق العمـــل املعنيــة بالـــسياسات الوطنيــة، ليـــتم تقــدميها إىل جلنـــة       
 املنـدوبات  يف املائة من مجيـع    ٣٧وتبيِّن البيانات الراهنة أن نسبة      . الكنيست املعنية بوضع املرأة   

  .يف اللجان احلكومية وِفَرق العمل من النساء
، مـع إضـافة بنـدين هـامني     ٢٠٠٨ ثانيـة يف سـنة    وية للمرأة قانون احلقوق املتسا  وُعدِّل    - ٣١

 ألـف علـى أن أي شـخص أو كيـان يطلـب              ٣ويـنص البنـد     : يتعلقان جبمع ومعاجلة املعلومـات    
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من شخص أن يذكُر يف اسـتمارة أو وثيقـة أخـرى اَمسـي والديـه أو والـديها، ال بـد أن يطلـب                         
 أن ٣ جـيم  ٦ويقـضي البنـد   . دى الـشخص اَمسي الوالـدين كليهمـا طاملـاً تتـوفّر تلـك املعرفـة لـ            

تقوم أية هيئة عامة جتمع وتعاِلج بانتظام املعلومات بـشأن األفـراد والـيت تنـشر تلـك املعلومـات                    
وجيـوز للـوزير املخـتص      .  يف تقريرهـا   نوع اجلنس  إحصاءات تتعلّق ب   ، بإدراج ألغراض إحصائية 

يئـة العامـة املـذكورة عـدم نـشر          أو الشخص املسؤول أن يقّرر أن بعض الظروف تّربر لتلـك اهل           
وجيوز للشخص املـسؤول أن يقـّرر أن مجـع ومعاجلـة            . نوع اجلنس املعلومات اإلحصائية بشأن    

، حـىت لـو مل تتعلـق    نوع اجلـنس  اإلحصاءات ونشر النتائج ال بد وأن تشمل إحصاءات حبسب          
 كـانون  ١لنفـاذ يف  ودخـل التعـديل حيِّـز ا     . نوع اجلنس املعلومات بأفراد بشأن املسائل املتصلة ب     

  .٢٠٠٩يناير /الثاين
بـذلك سـيمَنح هـذا التمثيـل        و،  اجملـالس البلديـة احملليـة     ، ُعـدِّل مرسـوم      ٢٠٠٥ويف سنة     - ٣٢

ــوعالــصحيح ل ــة للمجــالس   واالحتــادات كليهمــا يف املؤســسات اجلــنسين  والرابطــات التعاوني
  .البلدية احمللية

 رقـم    فرص العمل  لقانون املساواة يف   ١١التعديل رقم   ، أضاف   ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   - ٣٣
 إضـــافيني كأساســـني عـــالج اخلـــصوبة والعـــالج باإلخـــصاب يف األنابيـــب ١٩٨٨ - ٥٧٤٨

  .للتمييز احملظور يف مكان العمل، كمقّدم طلب احلصول على وظيفة وكموظف
  .وسريد خالل هذا التقرير مزيد من التفصيل بشأن هذين القانونني وغريمها  - ٣٤

  
  املساواةالقضائي للحق يف التطّور     

على مّر السنني، أسهمت السلطة القضائية بشكل ملموس يف تطوير احلـق يف املـساواة           - ٣٥
وال تـزال احملـاكم اإلسـرائيلية       . بصورة عامة واحلـق يف املـساواة بـني اجلنـسني علـى حنـو خـاص                

 حمكمـة العمـل يف   ويف صـياغة قـرار  . نـوع اجلـنس  حتظر التمييز من أي نوع، يتضّمن متييزاً بـني    
 N&B. Bogin Sports مركـز األلعـاب    نداف فيتوسـي ضـد  La.A. 9704/06 القضية  (تل أبيب

Center LTd، ”  ظـاهرة اجتماعيـة سـلبية يتعـّين اقتالعهـا      نـوع اجلـنس  يعَترب أي متييز يـستند إىل 
 ، لـيس هـذا فحـسب       فـرص العمـل،    املـساواة يف  قـانون   وُيستمد حظر التمييز من أحكام      . كلية

بل أيضاً مـن املبـدأ العـام اخلـاص باملـساواة الـذي يعَتـرب جـزءاً مـن نظامنـا القـانوين ويترّسـخ يف                           
  . “حرية اإلنسان وكرامته: القانون األساسي

نداف فيتوسي ضد مركز األلعاب الرياضية، قام املـدَّعي عليـه بتوظيـف             : املذكورةويف القضية   
 من عمله عقب رغبة املـدَّعى عليـه بـأن           هردطمث  املشتكي كمدرِّب يف مركز األلعاب الرياضية       

ومل يكن هناك خالف بـني الطـرفني يف أن فـصل املـشتكي مـن عملـه                  . حتلّ حمله مدّربة رياضية   
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ورأت احلكمــة أن العامــل ال حيتــاج إلثبــات  .  نــوع جــنس املــشتكي  إىل فحــسبيرجــعكــان 
 قــرار صــاحب وراء عــامالً فعــلبالالتمييــز إالّ إقنــاع احملكمــة بــأن هــذا االعتبــار احملظــور كــان   

 املـساواة يف  مـن قـانون      ١٠واسـتناداً إىل البنـد      . العمل، حىت ولو مل يكن هـو الـسبب الرئيـسي          
 شـاقل إسـرائيلي     ٣٠ ٠٠٠، أصدرت احملكمـة أمـراً بـأن يـدفع املـدَّعى عليـه مبلـغ                 فرص العمل 

  . القضية احملّددة يفلظروفلراعاة متعويضاً إىل املشَتكي، )  دوالر٧ ٥٠٠(جديد 
  

  القضاء على التمييز يف اجملال اخلاص    
قــانون تــشجيع  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٠يف كمــا ذُِكــر مــن قبــل، أصــدر الكنيــست    - ٣٦

ــرأة         ــاً حلاجــات امل ــاكن العمــل وفق ــة أم ــا يف مكــان العمــل ومالءم ــاملرأة وإدماجه ــهوض ب . الن
يف إسـرائيل وإذكـاء الـوعي       واهلدف من هذا القانون هو إحداث تغيري يف ثقافة قطاع األعمال            

اجلمــاهريي بغيــة تــشجيع أصــحاب العمــل علــى النــهوض بــاملرأة وإدماجهــا يف مكــان العمــل،   
ووفقـاً للقـانون، سـوف      . آلباء واألمهات ة مكان العمل الحتياجات املرأة وا     وضمن هذا مالءم  

اص يــدفع وزيــر الــصناعة والتجــارة والعمــل حــوافز نقديــة إىل أصــحاب العمــل يف القطــاع اخلــ
الذين حياولون إدماج املرأة والنـهوض هبـا يف قطاعـات أعمـاهلم، وكـذلك إىل أصـحاب العمـل           

  .آلباء واألمهاتا الحتياجات املرأة و وفقاً مكان العمل وظروف العمليهيئونالذين 
ويقتضي القانون من وزير الصناعة والتجارة والعمل إنـشاء جملـس عـام إلدمـاج املـرأة                   - ٣٧

 مكان العمل، وستكون للمجلس وظيفة استـشارية للـوزير بـشأن قـضية املـرأة               والنهوض هبا يف  
 ١١ويتـألف اجمللـس العـام مـن         .  تدابري لتنفيذ أحكام القانون     اختاذ يف مكان العمل، مبا يف ذلك     

عضواً مبا يف ذلك ممثّلـون عـن الـوزارات احلكوميـة واخلـرباء يف الدراسـات اجلنـسانية، وممثلـون              
 املـرأة، وممثلـون للجنـة       بوضـع حلكومية النسائية، وممثلون عن هيئة النـهوض        عن املنظمات غري ا   

وسترأس اجمللـس العـام     . تكافؤ فرص العمل، وممثلون عن النقابات ورابطات أصحاب األعمال        
  .قاضية متقاعدة

 والعمل بتقدمي تقرير سنوي بـشأن تنفيـذ القـانون إىل            ويطالَب وزير الصناعة والتجارة     - ٣٨
  .ست املعنية بوضع املرأة وإىل جلنة الكنيست املعنية بالعمل والرفاه والصحةجلنة الكني

 املــرأة إىل وترقيــةوتــضّمن القــانون إمكانيــة العمــل كحــافز لتــشغيل مزيــد مــن النــساء     - ٣٩
 العليا ولتعديل ظروف العمل وفقاً للحاجـات الفريـدة اخلاصـة بـاملرأة، ومـن مث زيـادة                   املناصب

  . للمرأةاالستقالل االقتصادي
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  القضاء على التمييزب االلتزام - ٢املادة     
  

  األحكام القانونية    
  

  القوانني األساسية    
، وهـو يتـألف مـن صـكوك تـشريعية           املستوياتيتسم النظام القانوين اإلسرائيلي بتعّدد        - ٤٠

مـن الطـرق التـشريعية األساسـية، الـيت       تعتـرب القـوانني األساسـية       و. عديدة ذات تسلـسل هرمـي     
فهذه القوانني األساسية اإلسـرائيلية تـشكّل معـاً         . توىل ترسيخ سيادة القانون وحقوق اإلنسان     ت

وهـذه القـوانني األساسـية تتنـاول مواضـيع مـن قبيـل هيكـل احلكومـة                  . “دستوراً قيد اإلعداد  ”
وحتظى القوانني األساسية بوضع فريد، وهي عادة أمسـى         . والتركيز على قضايا حقوق اإلنسان    

  .انني األخرىمن القو
وكمــا ذُكــر بالتفــصيل آنفــاً، فــإن جلنــة الدســتور والقــانون والعدالــة يف الكنيــست            - ٤١

  .اإلسرائيلي بصدد إعداد دستور يستند إىل توافق اآلراء
  

  القوانني العادية    
أصدرت إسرائيل، منذ تقـدمي تقريرهـا الـسابق، أجـزاء عديـدة مـن التـشريعات هبـدف                     - ٤٢

 لـسنة   ١١ومن بني أهم القوانني الصادرة مـؤّخراً التعـديل رقـم            .  ضد املرأة  القضاء على التمييز  
فهــذا القــانون حيظــر التمييــز ضــد . قــانون املــساواة يف فــرص العمــلعلــى  الــذي أَدَخــل ٢٠٠٧

موظَّفة أثناء قبول الوظيفة، ويف ظروف العمل وبشأن الفصل مـن الوظيفـة ملختلـف األسـباب،      
 أحكامـاً علـى القـانون حتظـر التمييـز           ١١وأضـاف التعـديل رقـم       . ةومن بينها احلمل أو الوالديـ     

  .بسبب الوالدية إلدراج حاالت مثل عالج اخلصوبة وعالجات اإلخصاب باألنابيب
  

   القانوين املتاح ملتابعة حقوق املرأةءاللجو    
  

  مات العام واملراقب احلكوميمفّوض التظلّ    
، ال يـزال مفـّوض التظلّمـات العـام مـسؤوالً            بقالساكما سبق القول يف تقرير إسرائيل         - ٤٣

.  النـساء   مـن  عن تناول التظلمات والشكاوى املقّدمة من اجلمهور، مبا فيهـا التظلّمـات املقدمـة             
 مـا جمموعـه     ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ووفقاً لـسجالت املفـّوض، تلقـى شخـصه يف الـسنوات مـا بـني                 

 مـن   ملـرأة وذلـك يف مـسائل       مـن هـذه الـشكاوى تتعلـق بقـضايا ا           ٢١١ومثـة   .  تظلُّماً ٢٨ ٧٣١
قبيــل االســتحقاقات االجتماعيــة، ومــن بينــها منحــة األمومــة وبــدالت الــوالدة، باإلضــافة إىل     

ومـن بـني هـذه الـشكاوى        . الشكاوى اخلاصة بتسجيل حـاالت الـزواج وباملـضايقات اجلنـسية          
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 شــكوى منــها مقبولــة، وفُحــَصت مــن ١٣٥ بــشأن قــضايا املــرأة اعُتــربت ٢١١البــالغ عــددها 
  . تظلّماً منها شكاوى هلا ما يربرها٢٥خالل القنوات املختصة، ووَجد 

ومنذ تقدمي تقرير إسرائيل الـسابق، تنـاول املراقـب احلكـومي يف تقريـره الـسنوي لعـام                     - ٤٤
ــلة ٢٠٠٦ ــضايا ذات صـ ــدة قـ ــضايا .  عـ ــذه القـ ــن هـ ــدفاع   : ومـ ــيش الـ ــاث يف جـ ــة اإلنـ خدمـ

، وفيهــا متـهن العــسكرية علــى أفــضل وجــه باســتغالل خد، وهــو مــا يــسمح للنــساء اإلسـرائيلي 
وجد املراقب أن جيش الدفاع اإلسرائيلي اختذ خطوات هامة لتعديل األخطاء الـيت وجـدها يف       

وقــد وجــد املراقــب احلكــومي أن اإلجــراءات الــسليمة . ٢٠٠١التفتــيش الــذي أجــراه يف ســنة 
لوجية لفحــص واضــطلع أيــضاً ببحــوث فــسيو. ُنفِّــذت مــن أجــل إنــشاء مهــن عــسكرية للمــرأة

قــدرات املــرأة علــى اخلدمــة يف املواقــع التكنولوجيــة والقتاليــة، وأُدِمجــت املــرأة وفقــاً هلــذه           
  .البحوث

ــه املراقــب احلكــومي يف ســنة       - ٤٥ ــذي قّدم ــر ال ــسألة معاجلــة   ٢٠٠٦ويف التقري ــاول م ، تن
أيـه  وأدىل املراقـب احلكـومي بر     . شكاوى التحّرش اجلنسي من جانب جيش الدفاع اإلسرائيلي       

يف عــدد كــبري مــن احلــاالت، قــائالً إن معاجلــة شــكاوى التحــّرش اجلنــسي مــن جانــب شــرطة    
التحقيقــات العــسكرية ومكتــب احملــامي العــام جبــيش الــدفاع اإلســرائيلي واحملــاكم العــسكرية     

 يومـاً حتـّددها الـشرطة العـسكرية علـى أهنـا الفتـرة الزمنيـة املناسـبة                   ٤٥ وقتاً أطول من  تستغرق  
وأملح املراقب احلكومي إىل أخطاء إضـافية مـن بينـها قـضايا اسـتمع إليهـا                 . ه القضايا ملعاجلة هذ 

الــضباط الــذين أُِذن بــأن ُتنــاط هبــم قــضايا التحــّرش اجلنــسي، وبعــض العيــوب فيمــا يتعلــق           
  .باإلجراءات القضائية وما إىل ذلك

  
  اهليئات احلكومية األخرى    

احـل النظـام القـضائي اإلسـرائيلي ملعاونـة املـرأة            تتاح موارد قانونية إضافية يف مجيـع مر         - ٤٦
إضـافة إىل ذلـك، تـستطيع هيئـات         . على النهوض بقضيتها من أجل املساواة ومكافحـة التمييـز         

حكوميــة مثــل شــعبة تكــافؤ فــرص العمــل التابعــة لــوزارة الــصناعة والتجــارة والعمــل، وإدارة     
االنــضباط يف اخلدمــة املدنيــة وإدارة املعونــة القانونيــة يف وزارة العــدل، واملــشرف علــى مــسائل 

ــة، يف جمــاالت        ــبل انتــصاف وافي ــضاً ُس ــة أن تقــدِّم أي ــة املدني ــاملرأة ودجمهــا يف اخلدم النــهوض ب
  .اختصاصات ومسؤوليات كل من هذه اجلهات، مثل اختاذ تدابري تأديبية وما إىل ذلك
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   املرأةوضعاآلليات والتدابري احلكومية املنشأة لتعزيز     

  
  درات احلكومة يف جمال التحقيق والدراسةمبا    

 املــرأة يف إســرائيل، منــذ أن قــّدمت إســرائيل تقريرهــا      بوضــعقامــت هيئــة النــهوض     - ٤٧
وتناولـت هـذه الدراسـات    . السابق، بإجراء عدة دراسات استقصائية تتعلـق بـاملرأة يف إسـرائيل       

عامـة بـشأن العنـف ضـد املـرأة          االستقصائية بالبحث مسائل تتعلق بالبغـاء يف إسـرائيل واآلراء ال          
وأجريت الدراسات االستقـصائية    . وبالتحديد ضد املرأة العربية وما يتصل هبا من أمناط مقولبة         

لتحقيق مجلة أغراض من بينها متحـيص اآلراء العامـة ليتـسىن للهيئـة أن تكـون مـستعدة بـشكل                     
رييـة يف أشـد أرجـاء     أفضل لتناول هـذه القـضايا وتـصويب جهودهـا حنـو املنـع والتوعيـة اجلماه                

  .اجملتمع احتياجاً
  

   املرأةوضعاآلليات املنفَّذة لتحسني     
  

   املرأة يف إسرائيلبوضعهيئة النهوض     
منذ أن قدَّمت إسرائيل تقريرها السابق، اختذت اهليئة عدة خطـوات لتحقيـق النـهوض                 - ٤٨

  :حبقوق املرأة وضمن ذلك ما يلي
اج وتوزيع جمموعـة أدوات تـدريب مـصّممة         ، بدأت اهليئة إنت   ٢٠٠٨يف سنة     ١-٤٨

خصيـــصاً ألصـــحاب العمـــل وأمـــاكن العمـــل، وتتـــضّمن توضـــيحات تتعلّـــق بـــالتحّرش  
وُصـّممت جمموعـة العـدد اإلعالميـة     . اجلنسي، وبيانـات إحـصائية وتـشريعات ذات صـلة       

  .للتوعية هبذه القضية اهلامة ومكافحة التحرش اجلنسي
، أطلقت اهليئة، باالقتران مـع إدارة اإلنفـاذ         ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول    ٢-٤٨

ووّزعـت  . والتنظيم داخل وزارة الصناعة والتجارة والعمل محلـة لتعزيـز اإلنفـاذ والتوعيـة          
وجـرى  . أثناء احلملة مدّونات منوذجيـة للممارسـة يف أمـاكن العمـل يف مجيـع أحنـاء البلـد             

جريــت عمليــات تفتــيش يف جتميــع بيانــات بــشأن تنفيــذ أحكــام القــوانني ذات الــصلة، وأُ
  . عامل معيَّنني معا١٥ً ٠٠٠ من أماكن العمل، اليت يوجد هبا ١٦٣
. اهليئة اهتماماً كـبرياً جلعـل البيانـات املتـصلة حبقـوق املـرأة أكثـر ُيـسراً                 وتويل    ٣-٤٨

ــة يف آذار    ــة، أطلقــت اهليئ ــوغ هــذه الغاي ــارس /ولبل ــاليوم  ٢٠٠٨م ــاًء ب ، ومبناســبة االحتف
 موقعها اجلديد على شبكة اإلنترنت، وهـو يـشمل املعلومـات عـن خمتلـف                الدويل للمرأة، 

 املرأة من جانب املؤسـسات اخلاصـة والعامـة          بوضعاألنشطة اجلارية يف إسرائيل للنهوض      
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ويسمح املوقع على الشبكة أيضاً للهيئة بأن تعرض بيانات ومعلومـات وأن            . على السواء 
  .تنفّذ مبدأ شفافية البيانات

 املؤســسات -املــرأة ”، نــشرت اهليئــة كتّيبــاً بعنــوان ٢٠٠٨مــارس /ذارويف آ  ٤-٤٨
، وهـو يعـرض معلومـات تفـصيلية عـن مئـات املنظمـات العاملـة             “واملنظمات يف إسـرائيل   

ــادين املتعلقــة   ــوزَّع الكتيِّــب علــى  .  املــرأة يف اجملتمــعبوضــعيف إســرائيل يف خمتلــف املي وي
  .املستوى الوطين جماناً

ة دورات دراســية هتــدف إىل تــدريب وتقــدمي إرشــادات مهنيــة  وتعــرض اهليئــ  ٥-٤٨
ــات ســنوية مــن أجــل خرجيــي هــذه           ــز املــرأة، وعقــد اجتماع ــشارين بــشأن مرك للمست
الدورات الدراسية، واالضطالع جبوالت مهنية بني املستشارين وتوزيـع معلومـات مهنيـة      

  .ظمحمّدثة وعقد مؤمترات وحلقات دراسية للمستشارين املقيمني بشكل منت
تعزيـز املــسائل املتعلقــة بــصحة املــرأة ورفاههــا يف مجيــع قطاعــات اجملتمــع مــن    ٦-٤٨

خالل عقد مؤمترات وحلقات دراسية دورية وتقدمي أدوات ملساعدة املستـشارين احمللـيني         
  . املرأة يف إجناز مشاريع حملية تتعلق بصحة املرأةوضعبشأن 
وضــع وض بــاملرأة العربيــة، مثــل وتكــرِّس اهليئــة جهــوداً ومــوارد خاصــة للنــه   ٧-٤٨

لرابطات النسائية، والعمل مع اللجان التوجيهية بشأن مجيـع العوامـل ذات الـصلة         ل خمطط
وإجراء دراسات استقصائية وعقد مؤمترات معنية باملرأة وصانعي الـسياسات فيمـا يتعلـق              

  .، فيما يتصل باملرأة العربيةوالعنفبالعمل والتعليم والصحة 
 مــع اللجنــة التوجيهيــة ذات الــصلة، خطــة عمــل مــن أجــل -هليئــة وأنــشأت ا  ٨-٤٨

النــهوض مبركــز النــساء البــدويات يف القطــاع اجلنــويب مــن إســرائيل بــشأن مــسائل تتــصل 
مبمارسة األعمال احلرة والتوعية مبسألة صحة املـرأة ودورات دراسـية بـشأن متكـني املـرأة                 

  .ومنع العنف العائلي
ن األنشطة الرامية إىل التمكني املـايل للمـرأة يف مجيـع            وتضطلع اهليئة بطائفة م     ٩-٤٨

وهذا يشمل تعزيز ممارسة املرأة لألعمال احلرة حتت إشـراف فريـق للفكـر              . مناحي احلياة 
  .والبحث بشأن ممارسة املرأة لألعمال احلرة

وتتلقى اهليئة أيضاً شكاوى بانتظام من اجلمهور عقب صـدور منـشوراهتا املختلفـة ممـا                - ٤٩
 ونظراً ألن هـذه اهليئـة ليـست لـديها استـشارة             .فّز املرأة على االتصال باهليئة بتقدمي تظلّمات      حي

ــل الــشاكية     ــا حتي ــة، فإهن ــة فردي ــشؤون االجتماعيــة     ا  إىلقانوني ــل وزارة ال ــصة مث ــات املخت جله
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واخلـدمات االجتماعيـة ووزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل ووزارة العـدل وإىل أمـاكن اإليــواء        
  .إىل ذلكوما 

  
   املرأةبوضعجلنة الكنيست للنهوض     

 املـرأة تـضطلع بأنـشطتها يف سـبيل النـهوض            بوضـع ما زالت جلنـة الكنيـست للنـهوض           - ٥٠
 وتتـألف   ، تـوف  -وتـرأس اللجنـة احلاليـة امـرأة وهـي عـضو الكنيـست ليـا شـيم                   .  املـرأة  بوضع

موعـة واسـعة النطـاق مـن         عضواً، مثانية من النساء وسبعة رجال، وذلك مـن جم          ١٥اللجنة من   
  .األحزاب السياسية

ــها          - ٥١ ــن بين ــور م ــة أم ــضّمن مجل ــة تت ــساندة اللجن ــيت صــدرت مب ــشريعات األخــرية ال والت
ــسنة ٤١-٣٣التعــديالت رقــم   ــسنة ٤٤-٤٢ والتعــديالت ٢٠٠٧ ل لقــانون العمــل   ٢٠٠٨ ل

 ٢٠٠٧ لـسنة    ١١، والتعـديل رقـم      “قـانون عمـل املـرأة     ” ١٩٥٤-٥٧١٤رقـم    اخلاص بـاملرأة  
فيما يتعلق حبظر التمييز بسبب الوالدية مبا يف ذلـك عـالج اخلـصوبة    لقانون تكافؤ فرص العمل   

لقـانون منـع التحـرش اجلنـسي         ٢٠٠٧ لـسنة    ٤أو عالج اإلخصاب باألنابيب، والتعـديل رقـم         
 لـسنة  ٩ الذي يوسِّع نطاق اإلعفـاء لينطبـق علـى القُـصَّر، والتعـديل رقـم          ١٩٩٨-٥٧٥٨رقم  

 فيما يتعلق بأمر احلماية ضد قاصـر        ١٩٩١-٥٧٥١رقم  منع العنف يف األسرة     لقانون   ٢٠٠٧
 للقانون فيما يتعلق باقتـضاء االسـتماع قبـل عـدم قبـول طلـب                ٢٠٠٨ لسنة   ١١والتعديل رقم   

الـذي يؤيـد إذن الطـالق     (احلاخامية لقانون احملاكم   ٢٠٠٧  لسنة ٦أمر للحماية والتعديل رقم     
  ).١٩٩٥-٥٧٥٥رقم 
 وضـع اللجنة أيضاً، منذ أن قّدمت إسـرائيل تقريرهـا الـسابق، بتعزيـز وحتـسني              وقامت    - ٥٢

  :املرأة من خالل التدابري التالية
 بــشأن اليــوم الــدويل للمــرأة، وكــذلك  خاصــةالــشروع يف مناقــشات برملانيــة  ١-٥٢

 نوقــشت قــضايا مثــل مــستويات وفيهــابــشأن اليــوم الــوطين ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،  
رائم العنف ضد املرأة، وضحايا االعتداء اجلنسي والنظـام القـانوين، وتكـافؤ             العقوبة يف ج  

 املـرأة، وعقـد دورات منتظمـة مـع أعـضاء جلنـة              بوضعالفرص يف مكان العمل والنهوض      
  .اخلدمة املدنية فيما يتعلق جبرائم التحّرش اجلنسي ومتثيل املرأة يف اخلدمة املدنية

عّرف على القـضايا مثـل نقـص مراكـز العـالج         دعت اللجنة رئيس الوزراء للت      ٢-٥٢
 ٢٠٠٧ونتيجــة لــذلك، أقــّر رئــيس الــوزراء يف ســنة  . لــضحايا االعتــداء اجلنــسي والبغــاء

خطتني مشتركتني بني الوزراء، األوىل من أجل عـالج ضـحايا االعتـداء اجلنـسي والثانيـة                
ساعدهتن علــى مـن أجــل إعـادة التأهيــل وعــالج النـساء والفتيــات املــشتغالت يف البغـاء ملــ    
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 تنفيذ اخلطتني، وُخصِّص لكـل منـهما        ٢٠٠٨وقد بدأ يف سنة     . املفرغةكسر دائرة البغاء    
  ). دوالر٢ ٥٠٠ ٠٠٠( ماليني شاقل إسرائيلي جديد ١٠مبلغ 

وهتدف خطـة إعـادة تأهيـل وعـالج النـساء والفتيـات املـشتغالت يف البغـاء مـن                      
 احلّد من البغـاء ومنعـه مـن مجيـع أحنـاء       إىلاملفرغةأجل مساعدهتن على كسر دائرة البغاء      

اجملتمع اإلسرائيلي، فضالً عن إعـادة تأهيـل ومـساعدة النـساء الـاليت خـرجن مـن ممارسـة                    
وهتــدف اخلطــة كــذلك إىل كــسر دائــرة االســتغالل واإلقــصاء االجتمــاعي هلــؤالء . البغــاء

إضـافة  . لى حيـاهتن  النسوة، وملساعدهتن على استعادة االحترام الذايت، والثقة والسيطرة ع        
  .إىل ذلك، تقدِّم اخلطة معاجلة عاجلة ومستمرة للنساء املشتغالت يف البغاء

تدابري لتقدمي مساعدة فورية، مبا يف ذلـك إقامـة          : عدة عناصر وتتضمَّن اخلطة       
خــط مباشــر قــومي لتــوفري إغاثــة أّوليــة هلــؤالء النــسوة وعيــادات صــحية متنقلــة وغــرف     

ساء املشتغالت يف البغـاء املـأوى املؤقـت ومراكـز العـالج وإعـادة       للطوارئ لكي يتوفّر للن 
ن أجـل الـشباب   التأهيل، وتعزيز الربامج القائمة، والشروع يف محالت وقائيـة وتثقيفيـة مـ      

 والـشروع يف سـّن التـشريعات        وكذلك عامة اجلمهور؛ ومهنيـون ومتطوعـون للتـدريب؛        
  .ة وإجراء دراسات استقصائية وحبوث ذات صل؛املطلوبة

، أعدت وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعيـة        ٢٠٠٨وخالل سنة     
وأنشئت جلان توجيهيـة وطنيـة وحتـّددت املُـدن          . اإلطار التنظيمي املطلوب لتشغيل اخلطة    

  .اليت ستنفَّذ فيها اخلطة وهي حيفا وتل أبيب وبري سبع
ــوطين اخلطــة باعتبارهــا       ــأمني ال ــّر معهــد الت ــادة علــى ذلــك، أق  إطــاراً إلعــادة  زي

 تعــاون صــندوق ،إضــافة إىل ذلــك. التأهيــل وبــذلك يــستحق املــشاركون دعمــاً للــدخل 
 “عــيلم”معهــد التــأمني الــوطين لتنميــة اخلــدمات مــن أجــل األطفــال والــشباب، ورابطــة  

  .  لتكوين برامج تتعلق مبعاجلة الفتيات املشتغالت يف البغاءاخلريية ملساعدة الشباب
ويف مدينـة حيفـا افتتحـت قاعـة         .  الربامج يف تل أبيب وحيفا     وقد بدأ تنفيذ هذه     

 وزارة الـشؤون االجتماعيـة واخلـدمات        تـنظم إضافة إىل ذلك،    . للطوارئ ومركز للعالج  
االجتماعيــة دوريــات لالتــصال بالنــساء املــشتغالت يف البغــاء يف املنــاطق الــيت يرتادهــا         

  .نامج امرأة حالياً العالج من خالل الرب٤٠وتتلقى . هؤالء
  

  النهوض باملرأة ودجمها يف اخلدمة املدنية    
 املــرأة ودجمهــا يف اخلدمــة املدنيــة تعمــل بنــشاط بــشأن بوضــعمــا فتئــت إدارة النــهوض   - ٥٣

  .جمموعة واسعة النطاق من املواضيع اليت تستهدف كلها تعزيز املرأة يف اخلدمة املدنية
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 املـرأة يف  وضـع ب واإلرشاد املهـين بـشأن      وترأس اإلدارة عملية تزويد املشرفني بالتدري       - ٥٤
 بنـسبة  -املـشرفني   مـن هـؤالء   ٧٠حيـث يوجـد حاليـاً    (املكاتب احلكومية والوحدات الفرعية   

 وجتـري مقـابالت مـع مجيـع املـشرفني اجلـدد، وتقـيم دورات تدريبيـة منتظمـة                    ،) يف املائة  ١٠٠
ــات     ــة للمعلوم ــوفِّر اســتكماالت جاري ــؤمترات، وت ــد اجتماعــات وم ــواد وتعق ــصلة  وامل ذات ال

 تتمثّـل يف قيـام اإلدارة بتوزيـع         ثومثـة مثـال لعمليـة حتـدي       .  املـرأة  بوضع القضايا اخلاصة    تناولتل
إضــافة إىل هــذا فــإن املــشرفني ملتزمــون  . ٢٠٠٧علــى املــشرفني يف ســنة ) كتيِّبــاً( تعميمــاً ٢١

يف اجتماعـات ُتعقَـد كـل       بتقدمي تقارير إىل اإلدارة كل سنتني، وبعد ذلك تناقَش هذه التقارير            
  .سنتني مع كل من هؤالء املشرفني

ــشطتها فيمــا يتعلــق بالعمــل اإلجيــايب مــن أجــل     ٢٠٠٨ويف ســنة   - ٥٥ ، واصــلت اإلدارة أن
، متامـاً قبـل     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣وكان ضمن ذلك، أن أصدرت اإلدارة يف        . املرأة

طُلـب فيـه إىل املـشرفني القيـام بأنـشطة           ) كتيِّباً(اليوم الدويل ملكافحة العنف ضد املرأة، تعميماً        
وطلب التعميم كذلك من خمتلف الوحـدات       . ضد املرأة بشأن خمتلف أشكال العنف     توضيحية  

إبالغ موظفي اخلدمة املدنية بـشأن جلنـة االسـتثناءات، الـيت تقـدِّم مـساعدة ماليـة للعـامالت يف          
إضــافة إىل هــذا، .  الالئــي يتعّرضـن للــضرب اخلدمـة املدنيــة يف أمــاكن اإليــواء مـن أجــل النــساء  

 عدة برامج تدريب أكادميية ودورات دراسـية أخـرى هتـدف إىل             ٢٠٠٨نشرت اإلدارة خالل    
 اإلدارة أن الدراسات اخلاصة بـاملرأة والدراسـات         أكدتو. بوضع املرأة التوعية بشأن النهوض    

ــع    ــة يف مجيـ ــصلة للدراسـ ــية منفـ ــا دورات دراسـ ــسانية يعَتـــرف بأهنـ ــة  اجلنـ ــوزارات احلكوميـ  الـ
  .والوحدات الفرعية

كجهة خمتصة بتلقي شكاوى العـامالت باخلدمـة املدنيـة بـشأن            وتواصل اإلدارة العمل      - ٥٦
ويـرد كـل عـام مـا يزيـد      . التمييز وعدم العدالة والتظلّم فيما يتصل بوضـعهن وبظـروف العمـل           

ويف ســنة . واضـيع  مـن هــذه الـشكاوى، وهـي تغطــي جمموعـة واسـعة النطــاق مـن امل      مائـة علـى  
 شـــكوى تتـــضّمن مـــزاعم بوقـــوع حتّرشـــات جنـــسية، واتُّخـــذت  ٨٠، تلقـــت اإلدارة ٢٠٠٨

ــة يف   ــها ٤٩إجــراءات تأديبي ــة من ــة مــن بــني    .  حال ــة إىل ٤٩وأحيلــت إحــدى عــشرة حال  حال
  .إجراءات االستدعاءات التأديبية اخلاصة باخلدمة املدنية

 يف اخلدمــة حــّرش اجلنــسيتقــانون منــع النفيــذ وتــويل اإلدارة اهتمامــاً خاصــاً ملــسألة ت   - ٥٧
 املـرأة يف الـوزارات احلكوميـة، واالضـطالع          املعنـّيني بوضـع   املدنية من خالل تدريب املـشرفني       

حبلقات دراسية وعقد مؤمترات، إىل جانب القيام على حنو منتظم مبا يلزم من متابعة وإشـراف                
ــوزارات والوحــدات الفرعيــ     ــانون يف ال ــذ الق ــاول   خبــصوص تنفي ــدابري واضــحة لتن ة، ووضــع ت
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شكاوى التحّرش اجلنسي، وتقدمي تقـارير بانتظـام إىل الكنيـست فيمـا يتعلـق حبـاالت التحـّرش                   
  .اجلنسي يف جمال اخلدمة املدنية

  
  التدابري املتخذة على صعيد البلديات    

، ٢٠٠٠ - ٥٧٦٠  رقـم  ) املـرأة  بوضـع املستـشار املعـين     (وفقاً لقانون السلطات احمللية       - ٥٨
 املـرأة، ومـن     بوضـع  جملساً إجراءات لتعيني مستشار معين       ٢٥٣ جملساً حملياً من بني      ٢٢١اختذ  

وهؤالء املستشارون يعملـون بتوجيـه      .  مستشاراً يف اجملالس البلدية احمللية العربية      ٤٠بني هؤالء   
هنـا  دقيق من هيئة النهوض مبركز املـرأة الـيت تبقـيهم علـى علـم بأحـدث االسـتكماالت، كمـا أ                     

تـــوّزع علـــيهم مـــواد وإحـــصاءات ذات صـــلة، فـــضالً عـــن قيامهـــا بتنظـــيم مـــؤمترات وبعقـــد  
ويعمـل املستـشارون علـى النـهوض        . اجتماعات توجيهية واضطالعها كذلك بدورات تدريبية     

 املرأة داخل نطـاق الـسلطة احملليـة، باإلضـافة إىل تـوفري املـوارد                وضعزيز  بالسياسة الرامية إىل تع   
  .غ هذه الغايةالضرورية لبلو

ــانون األول  - ٥٩ ــسمرب /ويف كـ ــديل ٢٠٠٤ديـ ــالس  ، مت تعـ ــوم اجملـ ــةمرسـ ــصيغة ( البلديـ الـ
ــدة ــة    )اجلدي ــة احمللي ــدة [ومرســوم اجملــالس البلدي ــصيغة اجلدي ــل مناســب   ]ال ــسىن عــرض متثي  ليت

ــق التعــديل        ــشاء مؤســسة عامــة أو رابطــة عامــة وينطب ــدما يقــوم جملــس حملــي بإن للجنــسني عن
ثلني الذين هم غري أعضاء يف اجمللس احمللـي، ويرجـع ذلـك إىل التـصميم العـام           فحسب على املم  

، ووفقـاً لـه لـن يطّبـق هـذا االلتـزام حيـث خيتـار اجلمهـور                   قانون املساواة يف احلقـوق للمـرأة      يف  
  .ممثلي اهليئة العامة

بــشأن واحتــاد اجملــالس احملليــة حاليــاً بــصدد تــأليف كتيِّــب يكــون مبثابــة أداة استــشارية    - ٦٠
وعندما يكتمل الكتّيب، سيكون أداة هامة حلمايـة حقـوق          .  املرأة وواجباهتا ومسؤولياهتا   وضع
  .املرأة

    
   تطوُّر املرأة وتقدُّمها- ٣املادة     

ــة و    - ٦١ ــرائيل جمموعـ ــذت إسـ ــعةاختـ ــسياسية    اسـ ــادين الـ ــراءات يف امليـ ــن اإلجـ ــاق مـ  النطـ
وقـد  . طـّور املـرأة وتقـّدمها علـى حنـو شـامل           واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، هبدف حتقيق ت     

اضطلعت إسرائيل هبذه اإلجراءات من خالل التطّورات القانونية واالضطالع حبمـالت توعيـة              
 التقريـر، تعـّزز     طـوال وهـذه التـدابري املبّينـة بالتفـصيل         . عامة وخاصة وإجراء تغيريات اجتماعية    

  .يف اجملتمع اإلسرائيليمحاية حقوق املرأة وتعمل على زيادة تطوير أدوارها 
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  اآللية الوطنية الفّعالة والدعاية    

على حنو ما ذُِكر يف تقرير إسـرائيل الـسابق، ُترَمجـت االتفاقيـة إىل العربيـة وُنـشرت يف                   - ٦٢
عليهـا،  وتـصدِّق  وهي سلسلة تتـضّمن مجيـع املعاهـدات الـيت توقّـع الدولـة          “  أمانة كتفي”جملة  

إضافة إىل ذلـك، فـإن   .  اخلارجية أو يف خمتلف املكتبات العامة     وميكن احلصول عليها من وزارة    
التقرير السابق املقدَّم إىل اللجنة، إىل جانب تقارير أخرى، متاحة يف موقـع وزارة العـدل علـى                  

  .“شبكة الويب”
، أنـشئت جلنـة      فـرص العمـل    املـساواة يف  قـانون   ل ٢٠٠٦صادر يف سـنة     وعِقب تعديل     - ٦٣

وُعـيِّن مفـّوض وطـين يف       . ل داخـل وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل         معنية بتكـافؤ فـرص العمـ      
ــاين  ــاير /كــانون الث ــهم   ٢٠٠٨ين ــصدد تعيين ــاً ب ــة مفّوضــني إقليمــيني حالي ــل دور . ، وثالث ويتمثّ

املفـــوِّض يف تعزيـــز االعتـــراف بـــاحلقوق ومبمارســـتها، عمـــالً بالتـــشريعات اخلاصـــة باملـــساواة  
نة علـى زيـادة التوعيـة مـن خـالل التثقيـف والتـدريب إىل           وهلذا الغرض، تعمل اللج   . وبتعزيزها

ــانون      ــة أخــرى تعمــل مبقتــضى الق ــة عام ــة  . حــد عــدم تفــويض املهمــة إىل هيئ ــضطلع اللجن وت
تشجيع الـربامج واألنـشطة؛ التعـاون مـع األشـخاص أو اهليئـات األخـرى مبـا                  : بالوظائف التالية 

ــة يف  فـــيهم أصـــحاب األعمـــال وإجـــراء البحـــوث ومجـــع املعلومـــات؛    التـــدّخل بـــإذن احملكمـ
ويف . اإلجراءات القانونية؛ تناول الشكاوى وتقدمي التماسات تتعلق باألوامر القضائية الزجريـة          

هناية كل سنة، يطالَِب املفّوض بتقدمي تقرير سنوي إىل وزير الصناعة والتجارة والعمـل، الـذي        
نــة الكنيــست املعنيــة بالنــهوض يطالَــب بــدوره بــأن حييــل التقريــر، مــع إبــداء التعليقــات، إىل جل 

  . املرأة وإىل جلنة الكنيست املعنية بالعمل والرفاه والصحةبوضع
وقامت شىت الوزارات احلكومية بتنظيم حلقات دراسية ومؤمترات تتعلـق حبالـة املـرأة،                - ٦٤

إىل جانب االضطالع مبناقـشات بـشأن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                       
وعلـى سـبيل املثـال، نظّمـت        . يف إسرائيل يف جماالت عمليات خمتلف الوزارات احلكومية       املرأة  

ــادميي ”وزارة العـــدل مـــؤمترات بـــشأن   نـــوع اجلـــنس ”و “التحـــّرش اجلنـــسي يف اجملـــال األكـ
وجـرى  . كمـا نظّمـت مـؤمترات أخـرى ذات صـلة          . “ املـستقبل  -ونوع اجلنس   ”،  “واجلنسية

ويقـوم املـشرف    . رك مـع منظمـات أخـرى مثـل اجلامعـات          بعض هذه املناقشات بالتعاون املـشتَ     
 املرأة يف وزارة العدل أيـضاً بتوزيـع خمتلـف املـواد بـشكل منـتظم هبـدف                   بوضعاملعين بالنهوض   

وهذه املواد تـشمل مجلـة أمـور منـها معلومـات عـن دورة إعـداد للمـرأة الـيت تريـد أن                        . التوعية
املـرأة الـيت شـاركت يف انتخـاب الـسلطات         تعمل كمديرة، وتنظيم مؤمترات هتـدف إىل متكـني          

  . وأكثر من ذلك٢٠٠٨نوفمرب /احمللية يف تشرين الثاين
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  النساء املعّوقات    
  

  اإلطار العام والقانوين    
، وقّعت إسرائيل على االتفاقية الدولية بشأن حقـوق األشـخاص ذوي            ٢٠٠٧يف سنة     - ٦٥

  .اإلعاقة وبدأت عملية التصديق على االتفاقية
 عـدم    عـن   أن يعبِّـر شـخص الـضحية       قانون منع التحـّرش اجلنـسي     بوجه عام، يتطلّب    و  - ٦٦

ومــع ذلــك، عــرض عــدد مــن     . اهتمامــه لكــي تــشكِّل احلالــة عمــالً مــن التحــّرش اجلنــسي       
ويف إطــار ظــروف هــذه االســتثناءات، وحــىت لــو مل ُتظهِــر   . االســتثناءات اهلامــة هلــذه القاعــدة 

وميكن تقـسيم هـذه االسـتثناءات إىل    . “ التحّرش اجلنسيقرينة”الضحية عدم االهتمام، تنطبق   
 الفئة األوىل عبارة عن أفعال تشكّل خمالفات جنائيـة خطـرية بغـض النظـر عـن           : أساسيتني فئتني

جريرة التحّرش اجلنسي، مثل األفعال الفاضـحة أو االبتـزاز؛ والفئـة الثانيـة تتـألف مـن حـاالت                    
لطة، وهــذا ميكــن أن حيــدث يف الــسياقات التعليميــة يقــوم فيهــا الفــرد باســتغالل منــصبه يف الــس

قرينـة  ”، ُعـدِّل القـانون ليوّسـع        ٢٠٠٧ويف سـنة    . والطبية والوظيفية وغري ذلك مـن الـسياقات       
قــانون حقــوق لتــشمل شخــصاً أعيــد اعتبــاره، علــى النحــو املبــيَّن يف إطــار  “ التحــرش اجلنــسي

 ٢٠٠٧-٥٧٦٧، رقـم    )األمـر املؤقـت   (األشخاص ذوي اإلعاقة املـوظفني أثنـاء إعـادة التأهيـل            
  .أثناء توظيفهم، وباستغالل منصب يف السلطة، لكي يعَترب ضحية

مـدى املالءمـة    (قـانون إجـراءات التحقيـق واإلدالء بالـشهادة          ، صـدر    ٢٠٠٥ويف سنة     - ٦٧
وهذا قانون مل يـسبق لـه       . ٢٠٠٥-٥٧٦٦رقم  ) مع األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو البدنية      

 األساليب املعدَّلة للتحقيق مع األشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة أو الفكريـة وأيـضاً                 وينظّممثيل  
ضـحية وشـاهد،   ووينطبق القانون على كل مشَتبه معـّوق  . األساليب املعدَّلة لإلدالء بشهاداهتم 

. وعلى جرائم حمـّددة معـدودة يف القـانون وهـي جـرائم العنـف، واالعتـداءات اجلنـسية والبغـاء                    
  .٢٠١٠ق القانون على الضحايا والشهود بشكل تدرجيي حىت سنة وسيمضي تطبي

قـانون حظـر القـذف     الكنيـست اإلسـرائيلي    عـّدل ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٦٨
ووفقـاً للقـانون املـنقّح، تعَتـرب الـسخرية مـن أشـخاص معـاقني بـسبب                  . )١٩٦٥-٥٧٢٦رقم  (

، بغض النظر عن كون اإلعاقة نفـسية        ظوراًوقذفاً حم  غري مشروع    شيئاًإعاقة لديهم، أو إذالهلم     
  .أو البدنية، وسواء كانت دائمة أو مؤقتة) مبا يف ذلك اإلعاقة اإلدراكية(أو ذهنية 

ومنذ أن قّدمت إسرائيل تقريرها السابق، ُعدِّلت وُنشرت عـدة أنظمـة تعـّزز النـهوض                  - ٦٩
  :ن بني هذه األنشطة ما يلي وم.باحلق يف املساواة والكرامة اإلنسانية لألشخاص املعّوقني
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تعديالت خاصـة مبـشاركة الدولـة       ( بشأن املساواة يف احلقوق للمعوَّقني       تنظيميةالئحة    - ٧٠
ووفقاً هلذه الالئحة، ألصـحاب األعمـال احلـق يف اسـترداد            . ٢٠٠٦‐٥٧٦٦رقم  ) يف التمويل 

عاقــة وللعمــل  لإلوفقــاً أمــوال مــن احلكومــة تتعلــق مبــصروفات متكّبــدة ملالءمــة مكــان العمــل   
وتعـزز  . كـل موظـف  عـن   مبلـغ أقـصى   رهنـاً بـصرف  وللحاجات اليوميـة للمـوظفني املعـّوقني،        

 املبـاين واهلياكـل     تيسري الوصول إىل  خرباء مرّخص هلم يف     ( احلقوق للمعّوقني  املساواة يف    الئحة
ــية  ــة األساس ــاكن البيئي ــم  (واألم ــّوقني   اوالئحــة ) ٢٠٠٧-٥٧٦٧رق ــوق للمع ــساواة يف احلق مل

، نــشر )٢٠٠٧-٥٦٦٧، رقــم خــرباء مــرخص هلــم يف جعــل اخلــدمات ميــسورة الوصــول      (
  والبيئيــة األساسـية لتــسجيل خـرباء مـرّخص هلــم يف جعـل املبـاين واهلياكــل األساسـية      املتطلبـات 

  .ميسورة الوصول
، أنــشأت وزارة الــصناعة والتجــارة والعمــل إدارة دمــج املعــّوقني يف   ٢٠٠٥ويف ســنة   - ٧١
 مقابــل الوظيفــة ةدارة مكلّفــة بتعزيــز دمــج املعــوقني يف ســوق العمــل املفتوحــ واإل.  العمــلقــوة

ــة  ــها  اآلمن ــن بين ــور م ــة أم ــذ جبمل ــّوقني    تنفي ــساوية للمع ــديالت خاصــة  (الئحــة احلقــوق املت تع
األجــور املعدَّلــة   (“األنــشطة اخلاصــة باحلــد األدىن لألجــور   ”) مبــشاركة الدولــة يف التمويــل  

  .)تقل لديهم القدرة على العملللموظفني املعّوقني الذين 
  

  احلالة االقتصادية والشخصية العامة    
 التفاصـيل اخلاصـة مبختلـف اسـتحقاقات اإلعاقـة        مـن  املعلومات املتصلة بـاملعّوقني      تنشأ  - ٧٢

وهــذه الفئــات تتــوىل حتديــد مــصدر ونوعيــة الــدعم  . املقّدمــة لفئــات املعــّوقني الــست الرئيــسية
 معاش اإلعاقة العام، ومعاش اإلعاقـة املتـصل بالعمالـة، ومعـاش             :ا يلي  م املوفَّر، وهي تستند إىل   

 اإلعاقــة اخلــاص بالعمليــات، ومعاشــات  اتاإلعاقــة لــدى جــيش الــدفاع اإلســرائيلي، ومعاشــ  
اإلعاقــة املتعلقــة بعمليــات اإلبــادة الكاملــة ومناهــضة النازيــة، ومعــاش األطفــال املعــّوقني املقــدَّم 

ــال ــن      ويالَحــظ أن الرجــا . لألطف ــستفيدة م ــات امل ــني معظــم الفئ ــسية ب ــة الرئي ــشكّلون الفئ ل ي
معاشات اإلعاقة، باستثناء وجود ارتفاع طفيف يف أعداد النساء من بني من يتلقـّون معاشـات                

ومثـة  . لإلعاقة ترجع إىل العمليات احلربية والعمليات املتصلة باإلبادة الكاملـة ومناهـضة النازيـة             
 بــني املــستفيدين مــن معــاش اإلعاقــة لــدى جــيش الــدفاع  ارتفــاع خــاص يف نــسبة الرجــال مــن

وجيـدر بالـذكر أن هنـاك معاشـني إضـافيني        . اإلسرائيلي وكذلك معاش اإلعاقة املتـصل بالعمـل       
ــة  ــالتمريض  : لألشــخاص ذوي اإلعاق ــل معــاش خــاص ب ويقــدَّم معــاش  . ومعــاش خــاص بالتنقّ

 رجـل و    ٣٨ ٨٠٠ريض  ، تلقى معاش التمـ    ٢٠٠٨ويف سنة   . التمريض لألشخاص كبار السنّ   
ويبلـغ العــدد  . وُيعطـى معـاش التنقّــل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة بــشأن التنقّـل     .  امـرأة ٩٤ ١٠٠
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 وال يتلقـون معـاش اإلعاقـة العـام          ٢٠٠٨اإلمجايل للمعّوقني الذين يتلقـون هـذا املعـاش يف سـنة             
  . شخص١٧ ٠٠٠
سـة استقـصائية اجتماعيـة      ، اسـتناداً إىل درا    تكـافؤ حقـوق املعـوقني     ووفقاً لبيانات جلنـة       - ٧٣

، كانـت أغلبيـة املعـّوقني يف إسـرائيل مـن      ٢٠٠٧يف سـنة   مكتب اإلحصاءات املركـزي   أجراها  
، ذكـــرت ٢٠٠٧ويف ســـنة . النـــساء، وخـــصوصاً بـــني األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات الـــشديدة

 يف املائة مـن مجيـع األشـخاص      ٥٥( امرأة لديهن إعاقات شديدة      ٢٣٨ ٠٠٠التقارير أن هناك    
ــشديدة ذوي اإل ــات ال ــة     ٣٨٧ ٠٠٠و ) عاق ــات معتدل ــديهن إعاق ــارير أن ل ــرأة ورد يف التق  ام

وتـشكّل املـرأة أغلبيـة املعـّوقني يف مجيـع فئـات األعمـار، علـى النحـو املبـيَّن يف                      ).  يف املائة  ٥٥(
  :اجلدول التايل

  ١اجلدول 
  ٢٠٠٧املبلِّغون عن إعاقات، حسب الشدة والعمر ونوع اجلنس، األشخاص 

  نسبة مئوية من النساء  نساء  رجال  اجملموع  العمر  الشدة

  ٥٧ ٢٣٧ ٥٥٤ ١٧٩ ٦٦٨ ٤١٧ ٢٢٢  اجملموع
٥٣ ١٣٤ ٤٥٠ ١١٨ ٨٤٠ ٢٥٣ ٢٩٠  ٦٤-٢٠  إعاقة شديدة  
  ٦٣ ١٠٣ ١٠٤  ٦٠ ٨٢٨ ١٦٣ ٩٣٢   فأكثر٦٥

  ٥٥ ٣٨٧ ٢٣٧ ٣١٣ ٢٧٥ ٧٠٠ ٥١٢  اجملموع
٥٤ ٢٥٩ ٣٨٠ ٢١٨ ١٩٥ ٤٧٧ ٥٧٥  ٦٤-٢٠  إعاقة معتدلة  
  ٥٧ ١٢٧ ٨٥٧  ٩٥ ٠٨٠ ٢٢٢ ٩٣٧   فأكثر٦٥

  .٢٠٠٩ملعّوقني، ا تكافؤ حقوقدولة إسرائيل، وزارة العدل، جلنة : املصدر
    

ولالطالع على مزيد من التفاصيل واألرقام فيما يتعلق باملستفيدين من معـاش اإلعاقـة                - ٧٤
  ).معاش اإلعاقة العام (١٣العام، يرجى االطالع على املناقشة الواردة أدناه يف إطار املادة 

  
  الشواغل الصحية اخلاصة بالنساء املعّوقات    

 ١٩٩٨ - ٥٧٥٨ لقانون املساواة يف احلقـوق للمعـّوقني، رقـم    ٢أضاف التعديل رقم      - ٧٥
احلصول على اخلـدمات الـصحية الـيت تقـدِّم تـدابري شـاملة فيمـا يتعلـق                  فصالً فيما يتعلق بتيسري     

ة والطبية للمعّوقني، بالنسبة إىل كل مـن املرافـق األساسـية    بيسر احلصول على اخلدمات الصحي    
وقد بدأت وزارة الصحة إىل جانب مركـز إسـرائيل للتكنولوجيـا وتيـسري              . واخلدمات الصحية 

وحاليـاً  . احلصول عليها اختاذ التدابري لتنظيم العيادات الـصحية النـسائية وتيـسري الوصـول إليهـا               
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ومعظمهـا معّدلـة لـتالئم النـساء        : بسهولة الوصول إليها  تتسم   عيادات صحية نسائية     ١٠هناك  
فريدة يف طابعهـا، حيـث ُيـدرَّب املوظفـون      “  هايشوا معياين”وتعَترب مستشفى   . املعّوقات بدنياً 

ــة       ــة والعاطفيـ ــات العقليـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــصحية لألشـ ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــى تقـ ــاملون علـ العـ
  .واإلدراكية

  تيسري احلصول على اخلدمات    
املــساواة يف رت منــذ تقــدمي تقريــر إســرائيل الــسابق، عــدة أنظمــة عمــالً بقــانون    صــد  - ٧٦

  .احلقوق للمعّوقني
وكما ذُِكـر آنفـاً، صـدرت الالئحـة التنظيميـة اخلاصـة باملـساواة يف احلقـوق للمعـّوقني                    - ٧٧

 رقـم   ملباين واملرافق األساسية واألماكن البيئية،    ا  إىل خرباء مرّخص هلم معنيون بتيسري الوصول     (
خــرباء مــرّخص ( والالئحــة التنظيميــة اخلاصــة باملــساواة يف احلقــوق للمعــّوقني ٢٠٠٧-٥٧٦٧

وهاتــان الالئحتــان التنظيميتــان تعمِّمــان نــشر  ). هلــم معنيــون بتيــسري احلــصول علــى اخلــدمات  
 األساسية لتسجيل اخلـرباء املـرّخص هلـم املعنـيني بتيـسري الوصـول إىل املبـاين واملرافـق                    املتطلبات

ــى        ا ــسري احلــصول عل ــيني بتي ــرّخص هلــم املعن ــسجيل اخلــرباء امل ــة، وت ــاكن البيئي ألساســية واألم
  .اخلدمات، على التوايل

 ١٩٦٩-٥٧٢٩، رقـم    )معاجلة األشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة       (قانون الرفاه   وينّص    - ٧٨
علــى ضــرورة إســناد األولويــة، عنــد حتديــد نــوع إطــار اإلســكان، إىل اإلســكان علــى مــستوى 

وتعمـل إدارة عـالج األشـخاص ذوي اإلعاقـة الفكريـة يف إطـار وزارة الـشؤون                  . تمع احمللي اجمل
زيـادة علـى ذلـك، مثـة اجتـاه لنقـل            . االجتماعية واخلدمات االجتماعية على تنفيذ هذه األولوية      

  .األشخاص من املرافق السكنية ووضعهم يف إسكان اجتماعي حملي يف شكل دور للرعاية
 بــإجراء تعــديل  ، صــدرت لــوائح تنظيميــة جديــدة ُتلــزِم    ٢٠٠٨ســبتمرب /ويف أيلــول  - ٧٩

الالئحـة التنظيميـة اخلاصـة     وحتـّدد   . ملختلف األماكن العامة وفقاً حلاجـات األشـخاص املعـّوقني         
-٥٧٦٨ رقـم    )تعـديالت خاصـة بتيـسري الوصـول إىل املواقـع          (باملساواة يف احلقـوق للمعـّوقني       

يتعلـق بـاملواقع األثريـة، واملترتهـات الوطنيـة واحملميـات            ، متطلبات تيسري الوصول فيمـا       ٢٠٠٨
الطبيعيــة، باإلضــافة إىل أمــاكن أخــرى، ويف األســاس الغابــات الــيت يــديرها الــصندوق الــوطين   

ووفقــاً للــوائح، لــن ُتفــَتح املواقــع اجلديــدة الســتخدام اجلمهــور . اليهــودي أو تــدار بالنيابــة عنــه
واملواقـع القائمـة ُمجَبـرة بـأن تـستويف تـدرجيياً            . وصول إليها مل يتم استيفاء متطلبات تيسري ال      ما

  . سنوات١٠املتطلبات خالل 
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  سهولة االتصال بوسائط اإلعالم    

 وضـع ) بـثّ الـربامج اإلذاعيـة املتلفـزة       (قـانون    ٢٠٠٥يوليـه   /أصدر الكنيـست يف متـوز       - ٨٠
ــة للترمجــات  ــاوين فرعي ويــضع . ٢٠٠٥-٥٧٦٥رقــم “ بلغــة املــشاهدين وبلغــة اإلشــارة  ” عن

 شامالً يف هذا اجملال، وبالتـايل حيـلّ حمـل القـانون الـسابق األضـيق                 نظامياًالقانون اجلديد خمططاً    
وُيطبِّـق القـانون اجلديـد مـسؤوليات        . ١٩٩٢ الـصادر سـنة      قانون إغاثة الصُّم  نطاقاً بكثري وهو    

 مبـشاهدة  ، بأقـصى قـدر     املعـّوقني،  متتعوتقييدات أوسع نطاقاً على املذيعني بغية حتسني إمكانية         
  .ذاعية املتلفزةإلالربامج ا

، قّرر جملس التلفـزة الـسلكية واإلذاعـة بواسـطة الـسواتل، وهـو هيئـة                 ٢٠٠٨ويف سنة     - ٨١
 وضــع ١٩٨٢-٥٧٤٢عامــة أنــشئت مبوجــب قــانون االتــصاالت الــسلكية والالســلكية، رقــم  

توافـق متطلّـب وضـع      لقنوات األطفال، حبيـث ي    “ روة املشاهدة ذوقت  ”تعريف منفصل بشأن    
عناوين فرعية للترمجات بلغة املشاهدين مع ساعات املـشاهدة املعنيـة لألطفـال ذوي اإلعاقـات                

 الــيت ســوف األمهيــة الكــربى بــرامج األطفــال ذات  بــشأناًواختــذ اجمللــس أيــضاً قــرار. الــسمعية
  .توضع هلا عناوين فرعية لترمجات بلغة املشاهدين

  
  العمالة    

 مكـّرس   ٢٠٠٧بفـرض العمـل لألشـخاص املعـّوقني، صـدر قـانون يف سـنة                فيما يتعلق     - ٨٢
فالقــانون . لتعزيــز دمــج األشــخاص املعــّوقني يف القــوة العاملــة ولتحــسني عمليــة إعــادة تأهيلــهم

 )األمــر املؤقــت(اخلــاص حبقــوق األشــخاص املعــّوقني الــذين يــتم تــوظيفهم أثنــاء إعــادة التأهيــل 
مـا  هيل، ألغراض هذا القانون، بأنه شخص تتوفّر له قـدرة           يعرِّف الشخص اخلاضع إلعادة التأ    

 يف املائـة أقـل مـن القـدرة الوظيفيـة      ٨١ اإلعاقة، تبلـغ علـى األقـل    على العمل، ترجع إىل سبب   
ويــنّص القــانون علــى عــدم إمكــان قيــام عالقــات بــني   . العاديــة لــشخص يــشاهبه بــدون إعاقــة 

 املوظـف املعـاد تأهيلـه        القـانون  يله، وميـنح  صاحب العمل واملوظف فيما يتعلق مبوظف يعاد تأه       
  .حقوقاً متساوية بتلك املمنوحة مبقتضى قوانني العمل اإلسرائيلية

 معظـم البـالغني ذوي اإلعاقـات يف          يعتـرب  ووفقاً للجنـة املـساواة يف احلقـوق للمعـوَّقني،           - ٨٣
يف سـن العمـل يف      سن العمل، بيد أهنم ميثّلون تقريبـاً ُخمـس العـدد اإلمجـايل للـسكان ممـن هـم                    

ويعَترب معّدل العمالة بني املعوَّقني أدىن من معدله بني بقيـة الـسكان، وخـصوصاً               . سرائيلإدولة  
بــني أولئــك ذوي اإلعاقــات الــشديدة، ومــن مث ُيــسهم يف زيــادة مــستويات الفقــر واالســتبعاد    

، وخـصوصاً   زيادة على ذلك، فإن معدل البطالة بـني قطـاع املعـوَّقني مرتفـع جـداً               . االجتماعي
، تشري البيانـات األخـرية إىل حـدوث         ومع ذلك . فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة     
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حتــسُّن معتــدل يف معــدل املعــوَّقني املــشاركني يف القــوة العاملــة، وخــصوصاً بــني أولئــك ذوي    
  ).٢٠٠٢ يف املائة يف سنة ٣٦ نسبة مقابل ٢٠٠٥ يف املائة يف سنة ٤٢(اإلعاقات الشديدة 

  ٢جلدول ا
ة، حبـسب   لـ  القـوة العام   خـارج األشخاص املوظفون، واألشـخاص العـاطلون، واألشـخاص         

  ٢٠٠٧، )نَِسب مئوية (٦٤ إىل ٢٠ من رشدة اإلعاقة وفئات األعما
   القوة العاملةخارجأشخاص   أشخاص عاطلون أشخاص موظفون  

  ٢٤,٤  ٥,٢  ٧٠,٣  بدون إعاقة
  ٢١,٧  ٣,٨  ٧٤,٦ لديهم مشكلة ولكن بدون إعاقة

  ٣٩,٨  ٧,٢  ٥٣,١  إعاقة متوسطة
  ٦٢,٤  ٦,٧  ٣٠,٩  عاقة شديدةإ

 اإلعاقــات يف ودولــة إســرائيل، وزارة العــدل، جلنــة املــساواة يف احلقــوق للمعــّوقني، األشــخاص ذو  : املــصدر
  ).مل ُتنَشر بعد هذه النتائج (٢٠٠٨إسرائيل، 

    
  ٣اجلدول 

  ٢٠٠٧، )نَِسب مئوية (٦٤  إىل٢٠  منأشخاص عاطلون خارج القوة العاملة، األعمار
  أشخاص عاطلون  مستوى اإلعاقة

  ١٧,٨  عاقة شديدةإ
  ١٢,٠  عاقة متوسطةإ

  ٤,٩  مع وجود مشكلة ولكن بدون إعاقة
  ٦,٩  بدون إعاقة

مل  (٢٠٠٨دولة إسرائيل، وزارة العدل، جلنة املساواة يف احلقـوق للمعـّوقني، املعّوقـون يف إسـرائيل،       : املصدر
  .) النتائجُتنَشر بعد هذه

    
بـّين فحـص الوضـع النـسيب لتوظيـف الرجـال          . توظيف املعّوقني حبـسب نـوع اجلـنس         - ٨٤

فمعـدل توظيـف النـساء يف فئـات     . نـوع اجلـنس  والنساء من ذوي اإلعاقة وجود فرق هام بـني       
 يف املائـــة مـــن معـــدل الرجـــال فيمـــا يتعلـــق  ٨٠ ســـنة يبلـــغ حـــوايل ٦٤ و ٢٠األعمـــار بـــني 

  .قة واألشخاص بدون اإلعاقةباألشخاص ذوي اإلعا
ويعَترب معهد التأمني الوطين ُمكلّفاً بدفع املعاشات التقاعدية لبعض قطاعات الـسكان،              - ٨٥

ويهـدف معـاش اإلعاقـة العـام إىل أن يكـون مبثابـة احلـّد            . على النحـو احملـّدد بالقـانون واللـوائح        
  .األدىن للدخل لتدبري نفقات احلياة اليومية للمعّوقني
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، قــّررت احملكمــة احملليــة العماليــة يف كــل مــن تــل ٢٠٠٦ويف ســابقتني حــدثتا يف ســنة   - ٨٦
أو العقلية الذين يعملون حلساب أصـحاب       /أبيب وحيفا أن األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية و       

 حيــق هلــم التمّتــع  “عمــاالً”بــل يعتــربون “ متطــّوعني”أعمــال يف القطــاع اخلــاص ال يعتــربون  
ويف كـال   . لعمل واملوظف، وانطباق مجيـع قـوانني العمـل ذات الـصلة           بالعالقة ما بني صاحب ا    

احلكمــني الــصادرين مــن احملكمــة، أُلــزِم أصــحاب األعمــال بــأن يقومــوا بــأثر رجعــي بتعــويض   
  La.C. (Tel-Aviv) 10973/04القـضية (املوظفني املعّوقني وتزويدهم حبقوقهم األصلية كمـوظفني  

  .)، روث ضد شركة رام للمباينLa.C.(Haifa) 3327/01 والقضية غولدشتاين ضد نعمات
بالـشكل الـذي يقـصده     “ إقامـة ”، رأت احملكمة أن كلمـة       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٠ويف    - ٨٧

 للـهياكل أو    يتعـديل املـاد   ال من قانون املـساواة يف احلقـوق للمعـّوقني، ال يقتـصر علـى                ٨البند  
وبالتــايل ُيلــَزم . ت طــابع اقتــصادي أمــاكن اإلقامــة ذاجلعــل يتــسع بيــد أنــهاملعــدات أو اللــوازم 

صاحب العمل بأن يواصل استخدام املوظف بعد أن أصبح معوَّقاً، وأن يسدد له نفـس املرتـب               
حىت لو كان هناك اخنفاض يف إنتاجية الشخص بسبب اإلعاقة، مـا مل يـستطع صـاحب العمـل                    

ويف هــذه ). اهلــاأعم(أن يثبـت أن هــذا يفــرض عبئـاً يتجــاوز احلــد املعقـول علــى قطــاع أعمالـه     
 شخـصاً ذا إعاقـة ألغـراض قـانون          يعتـرب احلالة، رأت احملكمة أن أي موظف مصاب بالسرطان         

 La.C. (Nazareth) 1732/04 De Castro Dekel v. M.B.Aالقـضية (املساواة يف احلقوق للمعّوقني 

Hazore'a )٢٠٠٥يوليه / متوز١٠.(  
األشـخاص ذوي اإلعاقـات الفكريـة       ونتيجة هلذه القرارات، وهبدف تـشجيع توظيـف           - ٨٨
-٥٧٦٧ رقــم قــانونالأو العقليــة يف الوظــائف املدعومــة يف ســوق العمــل املفتوحــة، صــدر   /و

 املساواة يف احلقوق للمعّوقني املوظفني باعتبارهم أشخاصـاً جـرت إعـادة             قانون  يسمى ٢٠٠٧
 تقـل قدرتـه يف   ووفقـاً هلـذا القـانون، ال يعتـرب أي شـخص        . )“قانون احلكم املؤقـت   ”(تأهيلهم  

وعلـى هـذا النحـو،    .  يف املائة موظفاً، بل األحرى اعتباره شخصاً معـاد التأهيـل        ١٩العمل عن   
فإن مجيع قوانني العمل ال تنطبق، ولكن يعطي القانون اجلديد يف الوقت نفسه للشخص املعـاد                

زة تأهيله احلق يف تقاضي أجر عـن العمـل ويف ظـروف عمـل الئقـة بـشأن مـسائل، مثـل اإلجـا                       
لـوائح احلـد    ويـستكمل هـذا القـانون       . واألجر أثناء املرض وساعات العمل ومصروفات الـسفر       

-٥٧٦٢رقـم   (العمـل  األجر املعدَّل للموظفني املعّوقني الذين قلّت قدرهتم على     (لألجر   األدىن
، بـــشأن تعـــديالت علـــى احلـــد األدىن لألجـــر ٢٠٠٢فربايـــر / شـــباط٢١، وُنـــشر يف )٢٠٠٢

درجون حتــت مــستويات خمتلفــة مــن تنــاقص القــدرة علــى العمــل نتيجــة   لألشــخاص الــذين ينــ
 مـوظفني   تعـيني واهلدف مـن هـذه اللـوائح هـو تـشجيع أصـحاب األعمـال علـى                  . لوجود إعاقة 

 بـشكل   أجـور هلـؤالء   قدرهتم على العمل بسبب إعاقـة، وذلـك مبـساعدهتم علـى دفـع               تناقصت  
  .يقل عن احلد األدىن لألجر
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ــوائح جــدو   - ٨٩ الً منخفــضاً للحــد األدىن لألجــور يتطــابق مــع القــدرة علــى    ووضــعت الل
 يف املائـة    ٥٠ و   ٢٥ أي موظـف تـنخفض قدرتـه علـى العمـل مبـا يتـراوح بـني                   وبالتـايل . العمل

 يف املائة من احلد األدىن لألجر؛ واملوظف الذي تنخفض قدرتـه علـى العمـل             ٧٥يستحق نسبة   
 يف املائـــة مـــن احلـــد األدىن لألجـــر، ٥٠ يف املائـــة يـــستحق نـــسبة ٧٥ و ٥٠مبـــا يتـــراوح بـــني 

 يف املائــة يــستحق ثلــث احلــد ٧٠واملوظــف الــذي تــنخفض قدرتــه علــى العمــل مبــا يزيــد علــى  
أن يتقــدم بطلــب إىل وزارة بــووفقــاً للــوائح، يطالَــب الــشخص ذو اإلعاقــة . األدىن مــن األجــر

ن حتديد مـا يـستحقه مـن        الصناعة والتجارة والعمل طالباً حتديد قدرته على العمل، مما يسفر ع          
وتنطبـق اللـوائح علـى العمالـة يف سـوق العمـل املفتوحـة باملقابلـة                 . احلد األدىن املنخفض لألجر   

ويف الـشهور العــشرين األوىل مـن تنفيــذ اللـوائح، تقــدَّم    . مـع بـرامج العمالــة املـشمولة باحلمايــة   
 تـسوية  الواقـع     يف ت شخص معّوق لطلب تعديل أجور احلـد األدىن اخلاصـة هبـم، ومتـ              ١ ٦٠٠

  . حالة١ ٢٥٥األجر يف 
ــه / متــوز٢٧ويف   - ٩٠ ــدِّل، ٢٠٠٨يولي ــوطين  ُع ــأمني ال ــانون الت ــدة ( ق ــسخة املوّح ــم) الن  رق

ــة   ) ١٠٩التعــديل رقــم  (١٩٩٥-٥٧٥٥ ــادة تيــسري دمــج املعــّوقني يف القــوة العامل وهــذا . لزي
. جتمـاعي والبطالـة  التعديل جاء نتيجـة عمليـة هتـدف إىل قطـع الـصلة بـني العجـز والـضمان اال           

 اسـتحقاق التـأمني الـوطين اخلـاص بـالعجز إالّ علـى              ينـال وقبل التعديل، مل حيصل املعّوق الذي       
القليل إذا مل يكن هناك حافز ينتشله خارج الـضمان االجتمـاعي ويدخلـه سـوق العمـل، نظـراً                  

 لـو فقـد   ألن املرتب الذي يتجاوز مستوى استحقاق العجز لن يؤهله لتلقي االسـتحقاق، حـىت        
اسـتحقاق العجـز هـو حجـر        “ مـصيدة ”وكـان القـضاء علـى       . هذا الشخص وظيفته بعد ذلك    

زاوية يف التقريـر الـذي أصـدرته اللجنـة العامـة للنظـر يف قـضايا املعـّوقني والنـهوض بـدجمهم يف                        
وقدمت اللجنة اليت عينتها احلكومة عقب إضراب كـبري نظمـه املعّوقـون يف عـام                . اجملتمع احمللي 

وبفــضل . ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢١ ويرأســها الرون القاضــي املتقاعــد، تقريرهــا يف  ،٢٠٠٢
، الــذي جــاء نتيجــة العتمــاد احلكومــة تقريــر جلنــة الــوطين  قــانون التــأمنيالتعــديل األخــري علــى

 شــاقل إســرائيلي ٧ ٠٠٠(الرون، أمكــن للمعــّوق أن حيــصل علــى راتــب شــهري عــالٍ نــسبياً  
ضطراره للتخلّي عن اسـتحقاقه مـن امليـزة املتأتيـة مـن التـأمني         ، دون ا  ) دوالراً ١ ٧٥٠( جديد  
  .الوطين

    
  النهوض باملرأة العربية    

ــة يف آب   - ٩١ ــّررت احلكومـ ــسطس /قـ ــّدديت   ٢٠٠٦أغـ ــافيتني متعـ ــتني إضـ ــتهالل خطـ  اسـ
 من أجـل النـهوض بالـسكان الـدروز      ٤١٢وكان القرار رقم    . السنوات للنهوض باملرأة العربية   

للـسنوات مـن   )  دوالر١١١ ٧٥٠ ٠٠٠( مليون شاقل إسرائيلي جديـد   ٤٤٧واجلركس مببلغ   
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ــدو يف الــشمال مببلــغ   ٤١٣، والقــرار ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ ــون ٣١٨ للنــهوض بالــسكان الب  ملي
واسـتغرق  . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦للسنوات مـن    )  دوالر ٧٩ ٥٠٠ ٠٠٠(شاقل إسرائيلي جديد    

ممـثلني  مـن   ت احلكوميـة املختـصة و     إعداد اخلطتني عدة أشهر لإلعـداد وللمـشاركة مـن الـوزارا           
  .من السكان العرب، ومن بينهم رؤساء البلديات من الدروز واجلركس والبدو

وإضافة إىل متكني املرأة، تركِّز اخلطتـان اإلمنائيتـان اجلديـدتان علـى مـسألتني رئيـسيتني                  - ٩٢
 االقتــصادية، االســتثمار يف املــوارد البــشرية، مبــا يف ذلــك تركيــز خــاص علــى التنميــة  : أخــريني

وتـرد مـصادر امليزانيـة اخلاصـة باخلطـة          . والعمل، مبا يف ذلـك تنميـة الـسياحة كمـصدر للـدخل            
أساساً من الـوزارات احلكوميـة املختـصة ومـن ميزانيـة خاصـة مبكتـب رئـيس الـوزراء خمصـصة                      

  . واجلركس والبدوزللسكان العرب والدرو
 تشجيع املـرأة    ٤١٣ و رقم    ٤١٢ني رقم   وتشمل األنشطة احملّددة يف القرارين احلكومي       - ٩٣

على احلصول على التعليم والتدريب املهين بعرض ِمنح دراسية خاصة وتنظيم حلقـات دراسـية       
. ملــدة يــوم واحــد بــشأن خمتلــف املــسائل املتــصلة بالنــهوض بــاملرأة، مثــل تعميــق التوعيــة بــشأهنا

ــة بــشأن متكــني املــرأة وم    ــة  وتــشمل األنــشطة اإلضــافية دورات تدريبي باشــرة األعمــال التجاري
 منحــة دراســية للطالبــات مــن الــسكان العــرب، ويف      ٧٥، قُــدِّمت  ٢٠٠٧ويف ســنة . احلــرة
  .، بدأت عملية تقدمي منح دراسية للسنة الثانية٢٠٠٨يوليه /متوز
وسيسفر االستثمار الضخم يف جمال التعليم، وفقاً للرؤيـة املـشَتركة الـيت يراهـا مكتـب                   - ٩٤

ــذين ســيلتحقون      رئــيس الــوزراء ور  ــد مــن املــتعلمني ال ــة، عــن عــدد متزاي ؤســاء اجملــالس البلدي
آلة القطـار الـذي حيمـل       ”باجلامعات وحيصلون على التعليم األكادميي، وسيصبحون يف النهاية         

  .“اآلخرين
، الــشروع يف ٢٠٠٣سـبتمرب  / الـصادر يف أيلـول  ٨٨١وتـضّمن القـرار احلكـومي رقــم      - ٩٥

، وهــي تــشمل برناجمــاً خاصــاً  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤بــالفترة مــن خطــة متعــددة الــسنوات تتعلــق  
). القطاع اجلنـويب مـن إسـرائيل   (للنهوض مبركز املرأة يف املناطق احمللية اخلاصة بالبدو يف النقب  

، واإلسـعافات األّوليـة، ومـع       الوالديـة أما الربنامج الذي يقدِّم التدريب يف جماالت مثل الـسلطة           
ينفَّذ بالفعل بالتعـاون مـع وزارة الـشؤون االجتماعيـة واخلـدمات             حوادث األسر املعيشية، فهو     

زيادة على ذلك، أُعد برنامج إضايف يشتمل علـى تـدريب يتعلـق بتوظيـف النـساء                 . االجتماعية
  .البدويات ويتعلق بصحة املرأة ودورات التمكني واألنشطة الرامية إىل منع العنف العائلي
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   الرجل واملرأة التعجيل باملساواة بني-٤املادة     
  العمل اإلجيايب    
  نشر العمل اإلجيايب يف املؤسسات العامة ويف اخلدمة املدنية    

  .مل حتدث تغيريات ذات شأن يف هذه املسألة منذ أن قدمت إسرائيل تقريرها السابق  - ٩٦
  

  العمل اإلجيايب يف املؤسسات احلكومية    
 املـرأة، اعتبـاراً   شـكلت ؤسـسات احلكوميـة،   وفقاً للبيانات الراهنـة املقدمـة مـن هيئـة امل        - ٩٧

وحاليــاً .  يف املائــة مــن مــديري املؤســسات احلكوميــة٣٨,٥، نــسبة ٢٠٠٨أغــسطس /مــن آب
 نـساء يعملـن مـسؤوالت تنفيـذيات يف املؤسـسات      ٤توجد امرأة تعمل رئيسة جملـس إدارة، و       

  .العامة
  

  العمل اإلجيايب يف املؤسسات العامة    
ــا زال  - ٩٨ ــساء يم ــة مبجــالس إدارات      الن ــستويات اإلداري ــل الكــايف يف امل ــرن إىل التمثي فتق

  قـانون املؤسـسات    مـن ) د (٢٣٩ويقتضي البنـد    . املؤسسات العامة وذلك بالقياس إىل الرجال     
 أنه يف أية شركة ويف تاريخ تعيني مـدير خـارجي، ويكـون مجيـع أعـضاء                  ١٩٩٩-٥٧٥٩رقم  

ي أن يكـون املـدير اخلـارجي املعـّين مـن النـوع              جملس إدارة الشركة من نفس نوع اجلنس، ينبغ       
 مؤسـسة عامـة     ٧٥٤، مـن بـني      ٢٠٠٧ووفقاً ملا مت حتصيله من بيانات يف سـنة          . اآلخر للجنس 

 وبلغـت نـسبة  .  مؤسسة مل تؤيد هذا القانون، ومل تعّين أية امـرأة يف جمـالس إدارهتـا           ١٦٥هناك  
، أمــا عــن املــديرين الــذين ٢٠٠٧ســنة يف يف املائــة  ١٥,٧املــديرات يف املؤســسات العامــة حنــو 

  . يف املائة٢٣ النساء بلغت نسبةميثّلون عامة اجلمهور، فقد 
    
  العمل اإلجيايب يف جماالت أخرى    

وضــعت هيئــة النــهوض مبركــز املــرأة، بالتعــاون مــع وزارة العلــوم والثقافــة والرياضــة،     - ٩٩
 بتنــشيطها واالنــضمام كأعــضاء  دورة تدريبيــة فريــدة للمــرأة، لتثقيفهــا بــشأن الطــرق اخلاصــة   

  . إىل اجملالس الوطنية للنهوض باأللعاب الرياضية وإدارة شؤوهنا يف إسرائيلملتزمات
  التدابري اخلاصة الرامية إىل محاية األمومة

 ١١لالطالع على استعراض مفّصل هلذا املوضوع، يرجـى االطـالع علـى املـادتني        - ١٠٠
  . أدناه١٣ و



CEDAW/C/ISR/5
 

38 10-28881 
 

  النمطية والتحيُّز يف أدوار اجلنسني القولبة - ٥املادة     
ــسية       -١٠١ يف هــذا املقــال، ســتناقَش خمَتلــف القــضايا الــيت تعكــس األدوار واألمنــاط اجلن

للمــرأة، وســنتناول يف البدايــة متثيــل املــرأة يف وســائط اإلعــالم اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك املــواد    
 استعراضــاً تفــصيلياً دم هــذا املقــالســيقوثانيــاً . اإلباحيــة والتجديــدات األخــرية يف هــذا اجملــال 

  .دوِّن التدابري املتخذة ملواصلة عالج هذه الظاهرةيلظاهرة العنف ضد املرأة، و
  النساء ووسائط اإلعالم    

جملــس شــبكة التلفــزة الــسلكية واإلذاعــة بواســطة الــسواتل هــو جملــس عــام أنــشئ     -١٠٢
واملهمـة األساسـية لـه      . ١٩٨٢-٥٧٤٢ رقـم    قـانون االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية       مبقتضى  

هي تنظيم شبكة التلفزة الـسلكية اإلسـرائيلية وشـبكة اإلرسـال املتلفـز اإلسـرائيلي للمـشاركني                  
وخــالل ســنة . يف عــدة قنــوات وذلــك بتمثيــل ومحايــة وتعزيــز املــصاحل العامــة يف هــذا امليــدان    

، كـان  ٢٠٠٨ إىل سـنة   ٢٠٠٤وخـالل الفتـرة مـن سـنة         . ، كانت امـرأة تـرأس اجمللـس       ٢٠٠٧
 -  يف املائـة   ٣٧,٥. ( أعضاء اجمللس مـن النـساء      ١٠ إىل   ٨ نساء من بني     ٥ و   ٣يتراوح بني    ما
 موظفـاً، واثنتـان     ١١ نـساء مـن بـني        يوجد حالياً مثـان   ويف اهليئة الفنية للمجلس،     )  يف املائة  ٥٠

  .منهما يشغالن منصبني إداريني
 يف املائـة مـن حـوايل     ٥٥أة نـسبة    ويف شركة البثّ السلكي اإلسرائيلية، تـشغل املـر          -١٠٣
 ٤و)  يف املائــة٧١,٣أي نــسبة ( مــديراً ٢٥٥ امــرأة مــديرة مــن بــني ١٨٢ موظــف، و٥ ٠٠٠

، ويوجـد يف شـركة اإلذاعـة        ) يف املائـة   ٤٠(نساء من بني عشرة من كبار املسؤولني يف اإلدارة          
 ١٨ويوجـد   ). ة يف املائ  ٥٦أي نسبة   ( موظفاً   ٢ ٤٠٢ امرأة من بني     ١ ٣٤٦بواسطة السواتل   

 مـن كبـار   ٨ نساء من بني     ٣و  )  يف املائة  ٥٠أي نسبة   ( من مدراء اإلدارات     ٣٦امرأة من بني    
 الـربامج ويف شـركات اإلنتـاج الـيت ُتخـرِج وُتنـِتج            ).  يف املائة  ٣٧,٥نسبة  (املسؤولني اإلداريني   

ــة   ــوات احمللي ــد مــ .)األســرة، األلعــاب الرياضــية، إخل (ملختلــف القن ــشارك العدي ــساء يف ، ي ن الن
  .العملية اإلبداعية وكذلك يف إدارة األنشطة العملية، ويف أداء األعمال الفنية على الشاشة

وقد قام جملس شبكة التلفزة السلكية واإلذاعة بواسطة السواتل، من خالل عمليـة               -١٠٤
 الــسماح مبحتويــات مــن املــواد اإلباحيــة يف التليفزيــونمــداوالت مــسهبة وممتــدة بــشأن مــسألة 

البث اإلذاعي الذي مـن شـأنه أن   ، بإجراء دراسة كبرية ملسألة منع  )اإلسرائيلي املتعدد القنوات  
.  تـصّورات اجتماعيـة عـن املـرأة وكأهنـا متـاع جنـسي              وخيلـق ها،  طّ من قدر  حي من املرأة و   حيقر

ــا اإلســرائيلية         ــة إىل احملكمــة العلي ــها عــدة التماســات مقّدم ــذل جهــود كــثرية، مــن بين وبعــد ب
 ائـــتالف مـــن النـــساء واملنظمـــات النـــسائية، واملـــذيعني   مـــنبارهـــا حمكمـــة العـــدل العليـــا باعت

اخلصوصيني وأعضاء الكنيست، كانت النتيجة حدوث تـوازن بـني خمتلـف احلقـوق املدنيـة مبـا                  
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وكان القرار النهائي للمجلس، والـذي مل جتـد حمكمـة    . يف ذلك محاية حقوق األطفال والنساء  
لطعـن فيـه، يتمثّـل يف أن املـذيعني جيـوز هلـم فحـسب تقـدمي قنـوات تعـرض                العدل العليـا سـبباً ل     

حبيـث ال تعـرض عالقـات جنـسية مـع العنـف             “ بشكل خفيف ”حمتويات تثري الشهوة اجلنسية     
قـــــانون االتـــــصاالت الـــــسلكية ر أو االســـــتغالل أو اإلذالل وال ينتـــــهك س أو القـــــأو األذى

 جــسم الــشخص باعتبــاره متاعــاً متاحــاً  الــذي حيظــر عــرض اإلنــسان أو جــزء مــنوالالســلكية
وفرض اجمللس أيـضاً تقييـدات علـى إذاعـة املـواد اإلباحيـة مـع تـدابري مثـل                    . لالستعمال اجلنسي 

، للـشباب الـذين تزيـد أعمـارهم علـى           رسـوم جعلها متاحة فحسب بنـاًء علـى الطلـب، مقابـل            
شخـصية، بغيـة منـع       سنة، وخالل الساعات املتأخرة مـن اليـوم، أو تكـون مـشفّرة بـشفرة                 ١٨

  .األطفال من مشاهدة احملتوى
يف جلنـة إدارة هيئـة اإلذاعـة    )  يف املائـة ٤٣(سـبعة أعـضاء   بـني   ومثة ثالث نساء من       -١٠٥

 يف  ٣٧,٥ويف جملس اهليئـة يـشكّل النـساء         . اإلسرائيلية، وهي اهليئة املسؤولة عن اإلذاعة العامة      
ــالغ عــددهم     يف املائــة مــن العــدد  ٤٢، كمــا أن نــسبة  عــضوا٢٤ًاملائــة مــن أعــضاء اجمللــس الب

 أنــه ٢٠٠٨وتفيــد بيانــات ســنة  .  مــن النــساء١ ٧٨٤اإلمجــايل ملــوظفي اهليئــة البــالغ عــددهم  
وتوجـد اآلن   . حدث تقدُّم يف توظيف النساء يف املناصب العليا داخل هيئة اإلذاعـة اإلسـرائيلية             

 امـرأة يف    ١٤إلسرائيلي باملقارنـة إىل     يف مناصب رفيعة يف التليفزيون ا     )  يف املائة  ٢٢( امرأة   ١٩
يف نـساء   ٧ اإلذاعـة اإلسـرائيلية والعربيـة مقابـل     نساء يف مناصـب عليـا يف     ١٠، و   ٢٠٠٤سنة  
 ١١١ومــن بــني )  يف املائــة٣٦( مــديراً لــإلدارات توجــد تــسع نــساء  ٢٥ومــن . ٢٠٠٤ســنة 

  ). يف املائة٢٧( امرأة ٣١مراسالً إخبارياً وصحفياً، توجد 
   اإلباحيةاملواد    

يف الشهور األخرية، تصّدرت إدارة حتقيقات الشرطة اإلسرائيلية عدداً مـن أنـشطة               -١٠٦
ومبــساعدة املنظمــة الدوليــة للــشرطة  . “٤٣٣ الهــاف”اإلنفــاذ الوطنيــة بــاالقتران مــع وحــدة  

ــة  ــدة   )اإلنتربــول(اجلنائي ــيت قــدمت معلومــات مفي ــع حمليــات الــشرطة يف    . ، ال وشــاركت مجي
أو توزيـع املـواد الفاحـشة ذات      /ذه األنشطة اليت ُنفِّذت جلمع أدلّة تتعلق حبيـازة و         إسرائيل يف ه  

 ١٠٠ بـدأت التحقيقـات يف حـوايل       اتوأثنـاء اإلجـراء   . املضمون احملتوي على اشتهاء األطفال    
ومجيع صور القُّصر اليت صودرت مـن حواسـيب   .  الئحة اهتام١٧وجهت ، وحىت اليوم،  قضية

وظــاهرة االســتغالل اجلنــسي  . ن مواقــع شــبكة اإلنترنــت يف اخلــارج املــشتبه هبــم، صــدرت مــ 
  .لألطفال القُّصر ليست مألوفة يف إسرائيل

ووفقاً للبيانات الواردة من وزارة األمن العام، شرعت الشرطة يف الفتـرة مـن سـنة                  -١٠٧
 حتقيقــاً منــها ٩٢ حتقيقــات تتعلــق بــاملواد الفاحــشة، و  ٢٠٨ يف إجــراء ٢٠٠٧ وســنة ٢٠٠٥
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 حالة منـها    ٤١ ت قضية، وكان  ١٠٠ يف   بدأ التحقيق  وحدها،   ٢٠٠٧ويف سنة   . مل القُّصر تش
 توجيه الئحـة اهتـام    تم  يووفقاً للمعلومات املتأتية من إدارة اّدعاءات الشرطة، مل         . تتعلق بالقُّصر 

  .فيما يتعلق هبذه األفعال املخلّة
  البغاء    

. تعلـق جبـرائم نـشر خـدمات بغـاء        قـضايا ت   ٤ يف التحقيـق يف      ٢٠٠٥ُشرع يف سنة      -١٠٨
 تناولـــت ٢٠٠٧ مـــن هـــذه القـــضايا ويف ســـنة ١٣، ُشـــرع يف التحقيـــق يف ٢٠٠٦ويف ســـنة 

 خلدمات قُّصر يف جمـال      مكافحتهاوعززت الشرطة   .  قضية تتعلق هبذا الفعل املخلّ     ٣٠الشرطة  
ا اجلُـرم،   قضايا تتعلّـق هبـذ     ٥، جرى تناول    ٢٠٠٧ وسنة   ٢٠٠٥البغاء، ففي الفترة ما بني سنة       

  .توجه لوائح اهتامومل 
، شــرعت ٢٠٠٨نــوفمرب /ينــاير وتــشرين الثــاين /ويف الفتــرة مــا بــني كــانون الثــاين   -١٠٩

 ٤٦ قضية تتعلق بإدارة مكان لغرض البغاء، وألقت القـبض علـى             ٢٤٤الشرطة يف التحقيق يف     
ــه  ــشتبهاً ب ــسياق . م ــق يف   ،ويف نفــس ال ــشرطة يف التحقي ــضية وســاطة تت ٥٦ شــرعت ال ــق  ق عل

 بيتـاً   ٥٠ أُغِلـق    ،إضـافة إىل ذلـك    .  قضايا تتعلق باالجتار باملرأة    ٩بالبغاء، وُشرع يف التحقيق يف      
 ١١ هنـاك  مشتبهاً بـه بـسبب االجتـار أو جـرائم ذات صـلة، و       ٧٨للدعارة، وأُلقي القبض على     

  .قضية منها تنتظر استكمال اإلجراءات
  املرأة والِدين    

 منـذ أن قـدَّمت إسـرائيل تقريرهـا      حـول هـذه املـسألة   مل حتدث تغيريات ذات شأن     -١١٠
  .السابق

  العنف ضد املرأة    
  اجلوانب القانونية -العنف اجلنسي     
  منع التحّرش اجلنسي    

 ١٩٧٧-٥٧٣٧ رقـم     قـانون العقوبـات    ُعدِّلت يف الفترة األخرية عدة أحكـام مـن          -١١١
 طبيـب نفـسي والعالقـات اجلنـسية         إلضافة أحكام حمّددة تتعلق باالعتداء اجلنسي الذي يرتكبـه        

  .غري املشروعة بالرضا مع قاصر
 خبصوص العالقات اجلنـسية غـري املـشروعة          قانون العقوبات   من ٣٤٦وينّص البند     -١١٢

اليت متاَرس بالرضا على أن أي فرد بالغ ميارِس اجلماع اجلنسي مع قاصر يتراوح عمـره مـا بـني        
بالغ املذكور، أو أي فرد ميارِس اجلماع اجلنسي مـع           سنة، وال يكون متزوجاً هبذا ال      ١٨ و   ١٤
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 ســنة باســتغالل عالقــات اإلعالــة أو ١٨  بعــد ســنة لكنــها مل تبلــغ١٦قاصــر بلغــت مــن العمــر 
بتقـدمي وعـد زائـف بـالزواج، متظـاهراً بأنـه غـري متـزوج يف         أو السلطة أو التعلـيم أو اإلشـراف       

  . سنوات٥عليه باحلبس حني أنه متزوج يف الواقع، إمنا يكون عرضة للحكم 
نـوفمرب  /، الـصادر يف تـشرين الثـاين    لقـانون العقوبـات    ٧٧ويستكمل التعـديل رقـم        -١١٣

 إلدراج اجلمـاع اجلنـسي بـني طبيـب نفـسي وقاصـر أنثـى يتـراوح عمرهـا                   ٣٤٦، البند   ٢٠٠٣
، ما مل يكن اجلماع اجلنسي قـد حـدث قبـل           لالرهتان سنة باعتبار هذا استغالالً      ١٨ و   ١٦بني  
وينطبق نفـس الـشيء     )). ٢ (٣٤٦البند  (ء عالج الطب النفسي، وأثناء وجود عالقة محيمة         بد

مل   سـنة، مـا   ١٨ و   ١٦على اللواط الذي يرتكبه طبيب نفسي مع قاصر يتراوح عمره مـا بـني               
البنـد  (تكن واقعـة اللـواط قـد متـت قبـل بـدء عـالج الطـب النفـسي أثنـاء وجـود عالقـة محيمـة                    

  )).٢) (أ (٣٤٧
تعريـف اجلمـاع اجلنـسي       ب لقـانون العقوبـات    ٣٤٧يستكمل التعديل أعـاله البنـد       و  -١١٤

يعـّرف العـالج بالطـب النفـسي بأنـه أي تـشخيص أو              ) أ(ألـف    ٣٤٧فالبند  . مع طبيب نفسي  
فتــرة متواصــلة مــن مــدى تقيــيم أو استــشارة أو عــالج أو إعــادة تأهيــل أو حمادثــات تــتم علــى  

الشخص الذي يعاين من ضيق أو اضـطراب أو مـرض       خالل اجتماعات شخصية، بغية معاونة      
وُيعـرَّف الطبيـب النفـسي بأنـه شـخص          . أو مشكلة خمتلفـة نابعـة مـن أسـاس عقلـي أو عـاطفي              

ميارس بشكل مهين تـوفري عـالج طـيب نفـسي كمهنـة أو وظيفـة، وهـو عـامل نفـساين أو طبيـب                 
. ن هـذه املهـن    عالج بالتحليل النفسي أو أخـصائي اجتمـاعي، أو شـخص يعمـل يف واحـدة مـ                 

علــى أن أي طبيــب معــاِلج بالتحليــل النفــسي وميــارس اجلمــاع  ) ب(ألــف  ٣٤٧ويــنص البنــد 
 سنة، أثناء العالج أو يف فتـرة        ١٨اجلنسي مع امرأة أو ميارس اللواط مع شخص بلغ من العمر            

 التبعيـة ثالث سنوات بعد العالج، ويف الوقت نفسه احلصول على موافقة مـن خـالل اسـتغالل         
وهذا لـن ينطبـق إذا      .  سنوات ٤ من العالج املقدَّم، يكون عرضة للحبس        لي الفعلي الناجم  العق

  .كانت األفعال ارُتكبت قبل بدء العالج بالتحليل النفسي
 مـع   ون، فإن أي شخص يرتكب فعالً فاحـشاً       من القان ) ١) (د (٣٤٨ووفقاً للبند     -١١٥

 أو الـسلطة أو التعلـيم أو        التبعيـة قـات    سـنة مـستغالً عال     ١٨ و   ١٤قاصر يبلغ من العمر ما بني       
) ٢) (د (٣٤٨ البنـد    ٧٧ويستكمل التعـديل رقـم      .  سنوات ٤اإلشراف يكون عرضة للحبس     

طبيب معـاِلج بالتحليـل النفـسي يرتكـب فعـالً فاحـشاً مـع قاصـر يبلـغ             أي  حيث ينص على أن     
َترب أنـه ارتكـب      سـنة أثنـاء ممارسـة العـالج بالتحليـل النفـسي سـيع              ١٨ و   ١٤من العمر مـا بـني       

ا كــان القاصــر قــد بلــغ مــن العمــر  وهــذا لــن ينطبــق إذ. التبعيــةالفعــل أثنــاء اســتغالل عالقــات 
  .وارُتكبت األفعال قبل بدء العالج النفسي، وأثناء االرتباط بعالقة محيمةسنة  ١٦



CEDAW/C/ISR/5
 

42 10-28881 
 

 للقــانون، حيــث يــنص علــى أنــه فيمــا خيــص ٣٥٠البنــد ويــستكمل التعــديل أيــضاً   -١١٦
تكبــة يف إطــار البنــد الفرعــي بــشأن اجلــرائم اجلنــسية، ُتفــَرض نفــس العقوبــة علــى     األفعــال املر

شخص يرتكب بنفسه هذه األفعال، وينطبق على شخص تسبب يف وقوع هـذه األفعـال علـى        
  .نفسها أو على شخص آخر/نفسه
ــدِّل     -١١٧ ــسابق، ُع ــذ أن قــّدمت إســرائيل تقريرهــا ال ــع التحــّرش اجلنــسي  ومن ــانون من   ق

ووفقـاً للتعـديل، ال ُيطالَـب أي     . من أجل توسيع نطاق القانون    ) ٢٠٠٧ لسنة   ٤قم  التعديل ر (
 أن يبـيِّن عـدم ترحيبـه بـإغراءات أو إغـواءات جنـسية       ، سـنة ١٥قاصر يبلغ من العمـر أقـل مـن         

ــني القاصــر          ــة خاصــة ب ــدون اســتغالل عالق ــسيا، حــىت ب ــال حترشــاً جن ــر هــذه األفع لكــي تعتَب
.  أو الـسلطة   التبعيـة ا بالـشروط الـيت حـّددها القـانون سـابقاً بـشأن              واملتحّرش دون أن ُيرَبط هذ    

  ). سنة١٨يزيد عمره على (ولن ينطبق التعديل إالّ إذا كان املتحّرش شخصاً بالغاً 
 حتقيقـــات يف ٥٠٩وتــشري البيانــات احلاليـــة إىل أن الــشرطة فتحـــت التحقيــق يف       -١١٨

 شــكاوى التحــرش اجلنــسي، علــى  ألســباب ترجــع إىل٢٠٠٧ وســنة ٢٠٠٥الفتــرة بــني ســنة 
  :النحو الذي يبّينه اجلدول التايل

  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٧ إىل سنة ٢٠٠٥قضايا التحّرش اجلنسي، من سنة 

جممـــــــــــــوع   السنة  )بسبب االنتهاء(القضايا اليت أُغلقت 
  القضايا

دارة إقضايا تناولتـها    
ــشرطة  ــاءات الـ / اّدعـ
 مكاتب املّدعي العام

الفاعـــل غـــري  
  معروف

ار إىل االفتقــــــ
 صفة اإلجرام

ــود  نقص األدلّة ــدم وجـ عـ
 مصلحة عامة

غــــــري 
  ذلك

٢  ٢٥  ٦٤  ١٠  ٢١  ٨  ١٤١  ٢٠٠٥  
١  ٣٠  ٤٨  ٧  ٣٣  ١٣  ١٥٨  ٢٠٠٦  
٣  ٥٢  ٣٦  ١٥  ٣٠  ٤٧  ٢١٠  ٢٠٠٧  
  .٢٠٠٨وزارة األمن العام، إدارة التحقيقات، سنة : املصدر

أكتـوبر  /ين األول ينـاير وتـشر   /إضافة إىل ذلك، فُتحت يف الفترة بـني كـانون الثـاين             -١١٩
مـن  .  قضية بسبب شكاوى أودعها نساء تتعلق جبـرائم جنـسية  ٢٧٦٢، التحقيقات يف    ٢٠٠٨

ــضايا أودعــت    ــذه الق ــدات و   ٦١٤ه ــصاب أو التهدي ــق باالغت ــضية تتعل ــق  ١٥٧ ق ــضية تتعل  ق
، و ارتكبـت قـسراً   قضية تتعلـق باعتـداءات فاضـحة      ١ ٣٦٥باالغتصاب أو اجلماع اجلنسي و      

  . قضية تتعلق بالتحّرش اجلنسي١٩٩ بأفعال فاحشة، و  قضية تتعلق٤٢٥
ــاين     -١٢٠ ــني كــانون الث ــا ب ــرة م ــشرين األول /ويف الفت ــاير وت ــوبر /ين ، قامــت ٢٠٠٨أكت

 ٩١٥ مقابـل  شخصاً بسبب جرائم جنـسية،       ٩٣٧الشرطة اإلسرائيلية أيضاً بإلقاء القبض على       
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ل التــايل مقــدار وحالــة   ويبــيِّن اجلــدو . ٢٠٠٦ حالــة يف ســنة  ٨٤٦ و ٢٠٠٧حالــة يف ســنة  
مقّدمــة مــن  بــسبب شــكاوى ٢٠٠٨ و ســنة ٢٠٠٦ يف الفتــرة مــا بــني ســنة املرفوعــةالقــضايا 

  :نساء
   ٥اجلدول 

القضايا املفتوحة فيمـا يتعلـق بـشكاوى نـساء خبـصوص جـرائم جنـسية يف الفتـرة مـن سـنة                
  )حسب احلالة (٢٠٠٨ إىل سنة ٢٠٠٦

  سبب اإلغالق

  السنة

عدد 
القضايا 
  املفتوحة

قضايا 
  همنظور

قضايا تناولتها 
إدارة اّدعاءات 

مكاتب /الشرطة
  املّدعي العام

قضايا مت 
احلكم 
  فيها

قضايا 
  أغلقت

االفتقار 
إىل صفة 
  اإلجرام

نقص 
  األدلّة

انتفاء وجود 
مصلحة 
  عامة

الفاعل 
غري 
 معروف

غري 
  ذلك

٢٥  ٦١٦  ٢٤٧  ٧٦٩  ١٩١ ١ ٨٤٨  ٢٢١  ٨٥٤  ١٨٩  ٣ ١١٢  ٢٠٠٦  
٢١١  ٥٢٨  ٢٧٤  ٨٢١  ١٧٠ ٢ ٠٠٤  ١٦٨  ٩٥٥  ٢٩٧  ٣ ٤٢٤  ٢٠٠٧  
١٤٠  ٣٧٩  ١٥٣  ٣٠١  ٦٣ ١ ٠٣٦  ٤٠  ٧٩٤  ٨٩٢  ٢ ٧٦٢  ٢٠٠٨  
، تـشرين   ٢٠٠٨ بيانـات متعلقـة بعـام        ‐التابع للكنيست، العنف ضد املـرأة       اإلعالم  مركز البحث و  : املصدر
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  املالحقة خلسة    
اشــتراط عقــد  (ن منــع العنــف يف األســرةلقــانو) ٢٠٠٨ (١١ التعــديل رقــم ُيحــدِّد  -١٢١

أن أي حمكمة ال جيـوز هلـا أن تـرّد طلبـاً يتعلـق بـأمر محايـة، أو                    ) جلسة استماع قبل رّد الطلب    
 رقــم لقــانون منــع املالحقــة خلــسة طلــب صــدور أمــر زجــري ضــد التحــّرش بالتهديــد، وفقــاً   

مطالبـها  /ة إلعـالن مطالبـه    ممثلـها الفرصـ   /، ما مل ُيَتح ملقـدِّم االلتمـاس أو ملمثلـه          ٢٠٠١-٥٧٦٢
  .أمام احملكمة، وما مل تكن هناك ظروف وأسباب استثنائية، ال بد من تسجيلها

  مدى انتشار ظاهرة العنف اجلنسي ضد املرأة    
  احلد األدىن للعقوبات    

 لقـانون العقوبـات    ١٩٩٨سابق، أرسي تعـديل سـنة       ال كما ذُكر يف تقرير إسرائيل      -١٢٢
 يف املائـة مـن احلـد األقـصى     ٢٥ن اجلرائم اجلنسية العنيفة، حيـث تـشكِّل       احلد األدىن للعقوبة ع   

 حيظــر فــرض أحكــام مــع ٢٠٠٢ومثــة تعــديل آخــر، أضــيف يف ســنة  . الــذي ميكــن أن ُيفــَرض
  .إيقاف التنفيذ، ما عدا يف ظروف خاصة، ال بد وأن ُتحّدد بقرار من احملكمة

بـاحلبس تـسع   ية حكماً على متـهم  ويف الفترة األخرية، أصدرت حمكمة حيفا اجلزئ       -١٢٣
 واحلــبس ســنتني مــع وقــف التنفيــذ، شــريطة أالّ يرتكــب جــرائم جنــسية لفتــرة ثــالث    ســنوات
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 يف ظـروف    ،وقد أدين املتهم عنـد اعترافـه بارتكـاب فعـل فـاحش            . سنوات بعد إطالق سراحه   
  .اتمشّددة واالغتصاب املتَعّمد واللواط، يف ثالث حاالت خمتلفة ضد ثالث نساء خمتلف

وقررت احملكمة أن املتهم أساء استعمال ثقة النساء الالئـي عـرض علـيهن أن حيملـهن بـسيارته                   
بيـد أن احملكمـة     . إىل بعض األماكن وأن اجلمهور يستحق احلماية من املتهم وآخرين من أمثاله           

 متاعـب نظرت بعني العطف العتراف املتهم وهذا وفّر وقـت الـسلطة القـضائية ومنـع حـدوث                  
وهلـذا  . إضـافية للـضحية، ومتـىن املتـهم أن يتلقـى عالجـاً طبيـاً ملـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية                    عاطفية  

 مببلـــغ الـــضحاياأمـــرت احملكمـــة باإلضـــافة إىل حكـــم احلـــبس، بـــدفع تعـــويض إىل اثـــنني مـــن  
 ١٥ ٠٠٠ودفــع تعــويض إىل الــضحية الثالثــة مببلــغ )  دوالر٥ ٠٠٠( شــاقل جديــد ٢٠ ٠٠٠

ــرة     )  دوالرا٣ً ٧٥٠(شــاقل جديــد  ــاء قــضائه فت ــاً أثن وأوصــت احملكمــة بــأن يعــالَج املتــهم طبي
  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٧( القامي ي، دولة إسرائيل ضد شا) S.Cr.C. 5020/08القضية(السجن 

  زيادة الوعي    
، مبناسبة االحتفال باليوم الـدويل للمـرأة،   ٢٠٠٨مارس /كما ذُكر من قبل يف آذار     -١٢٤

ــهوض    ــة الن ــربوضــعأطلقــت هيئ ــضّمن       امل ــو يت ــت، وه ــى شــبكة اإلنترن ــد عل ــا اجلدي أة موقعه
واملعلومـات   املـرأة    وضـع معلومات عن شىت األنشطة اليت حتدث يف إسرائيل فيما يتصل بتعزيـز             

  .بشأن العنف والعنف اجلنسي ضد املرأة
 املؤسـسات   -املـرأة   ” أيـضاً، نـشرت اهليئـة كتّيبـاً بعنـوان            ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -١٢٥

، وهـو يقـدِّم معلومـات تفـصيلية عـن مئـات مـن املنظمـات العاملـة يف                    “إسرائيلواملنظمات يف   
ويـوّزع الـدليل    .  املـرأة، ومـن بينـها منظمـات املعونـة          بوضـع إسرائيل يف خمتلف امليادين املتـصلة       

  .جماناً على املستوى الوطين
ونظّمت شىت الوزارات احلكومية حلقـات دراسـية ومـؤمترات تتعلـق بـالعنف ضـد                -١٢٦

التحـّرش اجلنـسي يف   ” وزارة العـدل، علـى سـبيل املثـال، عـدة مـؤمترات بـشأن             توعقد. رأةامل
وقـد ُنظِّمـت بعـض احملاضـرات بالتعـاون مـع            .  وحماضرات أخـرى ذات صـلة      “اجملال األكادميي 

  .منظمات أخرى، مثل اجلامعات
مركـز   بـشأن قـضايا       سـنوية  وتعقد إدارة احملـاكم حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل             -١٢٧

إضـافة إىل ذلـك،     . وقـانون منـع التحـّرش اجلنـسي        ،املـرأة ملرأة مثل العنف ضـد املـرأة، ووضـع          ا
عقدت اإلدارة دورة تدريبية خاصة موّجهة صوب تـدريب املـرأة علـى أن تقـوم بـدور امليـسِّرة        

  . املرأةبوضعيف اجتماعات األفرقة فيما يتعلق باملسائل اخلاصة 
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  التدابري اإلدارية    

خــالل فتــرة الــسنتني املاضــية وحــدات مــساعدة خاصــة يف مجيــع مكاتــب  أنــشئت   -١٢٨
قـانون حقـوق ضـحايا      املّدعي العام، وجرى تعيني مّدعني خاصني ليكونوا مسؤولني عن تنفيذ           

واملّدعون على صـلة مباشـرة مـع الـضحايا ويعملـون علـى تنفيـذ                . ٢٠٠١-٥٧٦١ رقم   اجلرمية
  .حقوقهم وفقاً للقانون

  
  جرائم اجلنسية املرتكبة ضد املرأةتناول الشرطة لل    

، حـــدث ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤تقريـــر إســـرائيل الـــسابق يف الـــسنوات مـــن   بمقارنـــة  -١٢٩
وتبـّين  .  بـشأهنا  حتقيقـات  الـيت أجـرت الـشرطة         املقدمـة   يف عدد حاالت العنف اجلنسي     اخنفاض

 تـشرين   ٢٩ واليت تشري إىل عدد التحقيقات الـيت جـرت حـىت يـوم               ٢٠٠٨األرقام املتعلقة بعام    
 ٣ العربيـة، وقـدره   املنـاطق  يف املائة يف ١٣، حدوث اخنفاض نسيب قدره   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  .يف املائة يف العدد اإلمجايل للتحقيقات
   ١الرسم البياين 

  ٢٠٠٨-١٩٩٩جرائم العنف اجلنسي، 
4,117 4,021

3,756 3,710
3,541

3,943

3,395 3,360 3,424

2,762

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  

 العـام، شـعبة     وزارة األمن و. ٢٠٠٦ - اجلرمية يف إسرائيل     - الشرطة اإلسرائيلية    -٢٠٠٤-١٩٩٩: املصدر
  .٢٠٠٨نوفمرب /التحقيقات، تشرين الثاين

  
 حالــة عقــب شــكاوى ٣ ٤٢٤، فُتحــت التحقيقــات اجلنائيــة يف ٢٠٠٧ســنة ويف   -١٣٠

 يف ١٩,٥وكانـت نـسبة    . من نساء بشأن العنف اجلنسي الذي كان من ضحاياه بعض النـساء           
ائــة مــن نــساء مــن  يف امل١٤,٣املائــة مــن الــشكاوى مقّدمــة مــن مهــاجرات جديــدات، ونــسبة 
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.  يف املائـة مـن نـساء إثيوبيـات         ٢ يف املائة من نـساء عربيـات، و          ٧االحتاد السوفيايت السابق، و     
 حالة تتعلق بالعنف اجلنـسي ضـد   ٧٤٠ومن بني العدد اإلمجايل ملا فُتح من التحقيقات، كانت      

ذه احلـاالت البـالغ   فمن بـني هـ    . املرأة يف األسرة، وإن مل يكن بالضرورة شيئاً من سفاح احملارم          
 حالـة هـذه كانـت       ٣١٦ حالـة منـها، ومـن بـني          ٣١٦ ارتكب أي مـن الـزوجني        ٧٤٠عددها  
  .٢٠٠٣ حالة يف سنة ٢٩٤ مقابل حالة تتعلق باالغتصاب، ٢٦٧

    
   مرتكيب اجلرائم اجلنسيةاملفروضة علىالتدابري التحديدية والتقييدية     

احلمايـة اجتـاه مـرتكيب اجلـرائم      طبقـة أخـرى مـن       ٢٠٠٦أضاف الكنيست يف سنة       -١٣١
اجلنسية وذلك بإصدار قانون محاية اجلمهـور مـن مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية والـذي دخـل حيِّـز                     

وتتمثّــل األهــداف مــن هــذا القــانون يف محايــة عامــة . ٢٠٠٦أكتــوبر /التنفيــذ يف كــانون األول
.  تكــرار جــرائمهماجلمهــور مــن مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية ومنــع مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية مــن 

 يـصدر ووفقاً للقانون، قـد ُيفـَرض بعـض التقييـد علـى مـرتكيب اجلـرائم اجلنـسية بعـد قـضاء مـا                        
علــيهم مــن أحكــام، ويعــودون للعــيش يف اجملتمــع احمللــي، ووضــع القــانون أيــضاً ســجالً بأمســاء  

 ويساعد السجل ضباط اإلشراف ومـوظفي     . مرتكيب اجلرائم اجلنسية الذين خيضعون لإلشراف     
وُيرسـي القـانون، مـن      . الشرطة والشرطة العسكرية على أداء تقييمات لتقدير األخطـار احملدقـة          

ــة مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية        ــاً بــني التقييــدات الــيت قــد حتــّد مــن حري خــالل عــدة آليــات توازن
  :واآلليتان الرئيسيتان مها. ومستوى التهديد الذي يشكّله هؤالء حنو عامة اجلمهور

قّي التقييم الدقيق املـستوىف ملـستوى التهديـد الـذي يـشكّله مرتكـب               واجب تل   ١-١٣١
النظـر  مثل إصـدار حكـم العقوبـة،    (اجلرمية قبل التوّصل إىل بعض القرارات املتصلة بشأنه  

  .). مشروط أو عفو إخليف إفراج
ســراحها مــن جانــب /اإلشــراف علــى مرتكــب اجلرميــة عقــب إطــالق ســراحه  ٢-١٣١

مل تـصدر احملكمـة حكمـاً بفتـرة حـبس، يبـدأ اإلشـراف علـى         فإذا . وحدة إشراف خاصة  
وينفّذ اإلشراف وفقاً ألمـر مـن احملكمـة قـد يتـضّمن تقييـدات       . احلكمالفور عقب إعالن    

مثل حتديد أماكن العمـل أو أمـاكن اإلقامـة املـسموح هبـا، واسـتخدام اإلنترنـت ومـا هـو              
  .أكثر من ذلك

 مــصلحةجلــرائم اجلنــسية جــزءاً أساســياً مــن وتعَتــرب شــعبة اإلشــراف علــى مــرتكيب ا  -١٣٢
. بقانون محاية عامة اجلمهور من مرتكيب اجلـرائم اجلنـسية         السجون اإلسرائيلية، وأنشئت عمالً     

ويف . ومتارِس الشعبة أنشطتها على مستوى وطـين، وتتـألف مـن مثانيـة ضـباط وأفـراد مـوظفني                  
 والعــامني بــوزارة العــدل واهليئــات تطبيــق القــانون، تعمــل الــشعبة مــع مكاتــب املــّدعني احمللــيني
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ــة     ــة واخلــدمات االجتماعي ــشؤون االجتماعي ــصحة وال ــصلة يف وزاريت ال ويف . األخــرى ذات ال
 ٢٢٠عامـل الـشعبة مـع    تالوقت احلاضر، وبعد سنتني تقريباً من ممارسة النشاط منـذ إنـشائها، ت       

  .أمراً خاصاً باإلشراف أصدرهتا خمتلف احملاكم احمللية واجلزئية
ــة      فبعــد تلقــي    ــور، يلتقــي ضــابط مبرتكــب اجلرمي ــى الف ــر احملكمــة باإلشــراف عل  أم

ووفقـاً  . اجلنسية من أجل تلقّي التفاصيل ذات الصلة وصورة واضـحة وحمّدثـة للـشخص املعـين               
وقد تلقـى   . ، يقوم الضابط بأنشطة اإلشراف سراً وعلناً      وكنوع من الردع  لظروف كل حالة،    

اً يتعلــق هبــذا النــوع مــن العمــل الــذي يــشمل اجلوانــب القانونيــة    موظفــو الــشعبة تــدريباً حمــدَّد 
  .وكذلك اجلوانب امليدانية

قــانون منــع توظيــف مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية يف بعــض  ”، ُعــدِّل ٢٠٠٥ويف ســنة   -١٣٣
ــسات ــم “ املؤسـ ــدم    ٢٠٠١-٥٧٦١رقـ ــسات الـــيت ختـ ــى املؤسـ ــضاً علـ ــق أيـ ــو اآلن ينطبـ  وهـ

ن القانون مـن قبـل ال ينطبـق إالّ علـى املؤسـسات الـيت                وكا. األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية   
 أن القـانون سـينطبق      ٢٠٠٧وذكـر تعـديل إضـايف صـدر يف سـنة            . ختدم القُـّصر، مثـل املـدارس      

على كـل شـخص يـدان بارتكـاب جرميـة جنـسية بوصـفه بالغـاً، يف حـني كـان القـانون سـابقاً                     
ــيهم بــاحلبس ســنة وا    ال ــاً علــى   ينطبــق إالّ علــى األشــخاص احملكــوم عل حــدة علــى األقــل عقاب

  .ارتكاب جرمية جنسية
  

  معاملة الشرطة لضحايا العنف اجلنسي    
تلقــت فرقــة العمــل اخلاصــة التابعــة للــشرطة واملعنيــة مبعاملــة جــرائم العنــف العــائلي     -١٣٤

 تــدريب فرقــة العمــل تثقيــف  ويتــضمن. تــدريباً حمــدَّداً لتــوفري معاملــة حمــّسنة للجــرائم اجلنــسية  
شتغلني باستعراض عام للجوانب القانونية والقضائية، وصدمة االغتصاب، واجلوانـب          أولئك امل 

النظرية جلرمية االغتصاب، والتحّرش اجلنسي، وحتليل األحداث، وتقنيات التعـاون مـع هيئـات              
املعاملة داخل اجملتمـع احمللـي؛ ويـشمل التـدريب أيـضاً حلقـات دراسـية خاصـة تنـاقش تقنيـات                      

  .عرض أنفسهم للعمل، وإلجراء حتّريات أّولية للمشتبه هبمتشجيع الضحايا على 
إضافة إىل ذلك، بغيـة التأكـد مـن تـوفّر عـدد مناسـب مـن احملقّقـني لتـوفري اسـتجابة                         -١٣٥

ــشرطة    ــع وحــدات ال ــن مجي ــبة م ــسية مناس ــنوية     للجــرائم اجلن ــة خاصــة س ــنظم دورة تدريبي ، ت
ــة   ــة للعنــف املــرتيل،  التــشريع،: للمحقّقــني، وهــي تتــضّمن املوضــوعات التالي  اجلوانــب القانوني

خمتلف املبادئ التوجيهية للشرطة يف هـذا اجملـال، صـدمة االغتـصاب، املعرفـة النظريـة والعمليـة                   
املتصلة باجلرائم اجلنسية والتحـّرش اجلنـسي، والتعـاون مـع منظمـات التعامـل يف اجملتمـع احمللـي                    

واعتبـاراً مـن    . كـاهبم جـرائم جنـسية     ودورات التدريب بشأن استجواب الضحايا واملـشتبه بارت       
 اجتماعـاً  ١٢، تقـدَّم بـرامج تـدريب وبـرامج إثـراء للمعرفـة يتـألف كـل منـها مـن                ٢٠٠٤سنة  
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وهذه الربامج تغطي مسائل مثـل      . للمحقّقني يف اجلرائم اجلنسية يف مجيع املناطق احمللية للشرطة        
يا اجلرميــة، معلومــات تتعلّــق التــشريع، مــا بعــد الــصدمة، ســفاح احملــارم، الــذكور ضــحا: التــايل

وهتـــدف احللقـــات الدراســـية إىل تـــدريب احملقّقـــني  . بقطاعـــات معّينـــة يف اجملتمـــع احمللـــي، إخل 
املتخصــصني يف معاملــة اجلــرائم اجلنــسية، وكــذلك مــن أجــل تطــوير قــدرهتم علــى تــوفري دعــم  

  .عاطفي وخمتلف طرق التالؤم مع هذه املسألة احلّساسة
معاملـة  ” 03.300.310دئ التوجيهيـة األساسـية إلجـراء الـشرطة رقـم            وفيما يلي املبا    -١٣٦

  :“الشرطة بشأن شخص يقدِّم شكوى خاصة جبرائم جنسية
  ال يؤذن إالّ حملقق ُمَدرَّب بالتحقيق يف جرائم جنسية؛  •  
كل شكوى بـشأن جرميـة جنـسية يـتم التحقيـق فيهـا إىل أقـصى درجـة ممكنـة، حيـث                         •  

زيـادة علـى ذلـك، يكـون الـضحية،      . نـوع جـنس الـضحية   يقوم بذلك حمقّق من نفس      
  قدر املستطاع، على اتصال فحسب مع حمقّق واحد أثناء كامل مسار التحقيق؛

ال ُتطـــــَرح إالّ األســـــئلة ذات الـــــصلة واألساســـــية مـــــع إيـــــالء االعتبـــــار للـــــضحية    •  
  خصوصياهتا؛/وخصوصياته

 الرمسـي قـدر   الـبالغ  حتـصيل  ويتم. استبعاد األشخاص الذين ليست هلم صلة بالتحقيق   •  
 أو أشــخاص آخــرين جيــري يناملــستطاع، يف غرفــة مــستقلة دون وجــود حمقّقــني آخــر 

  التحقيق معهم؛
امسهـا إىل الـضحية، إىل    / الرمسي، على احملقّق أن يعطي امسـه       البالغوعندما يأيت حتصيل      •  

ت جانــب تفاصــيل تــسجيل الــشكوى والطــرق الــيت ميكــن هبــا للــضحية تلقــي املعلومــا 
  بشأن تطّور القضية والطرق اليت ميكن هبا أن يقدِّم مزيداً من املعلومات؛

متطّوع يعمل مع أحد املراكز املعنيـة مبواجهـة         إخطار املشتكي بإمكانية تلقي دعم من         •  
  أزمات االغتصاب، وتقدمي املساعدة يف االتصال مبثل هذا املركز؛

و صديق، ُيسمح لـه بـذلك، مـع مراعـاة           إذا طلب الضحية بالتحديد أن يرافقه قريب أ         •  
   التحقيق؛احتياجات

ويتعّين أيضاً تواجد ممثل من أحد املراكز املعنية مبواجهة أزمات االغتصاب، بناًء علـى                •  
  الطلب الواضح من الضحية؛

بناًء علـى طلـب الـضحية، وحيثمـا كـان مـن املعقـول القيـام بـذلك، مراعـاة متطلبـات                   •  
  ن تأجيل التحقيق حلني وصول األشخاص سالفي الذكر؛التحقيق املعين، يتعّي
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ة  سنة من العمـر يـستجوهبم حمقّـق خـاص باألطفـال مـصّرح لـه مبعاجلـ          ١٤القُصَّر دون     •  
وهبم ج سـنة مـن العمـر يـست        ١٤ وباملثـل، القـّصر فـوق        اجلرائم اجلنسية والتحقيق فيها؛   

  .حمقق شاب مصرح له مبعاملة اجلرائم اجلنسية والتحقيق فيها
املـشتبه بـه، حيثمـا تعَتـرب     /توفِّر اإلجراءات املشورة بشأن إجراء مواجهات بني الضحية   •  

  ضرورية، وال بد من احلصول على موافقة صرحية من الضحية؛
توفِّر اإلجراءات أيضاً معلومات وتفاصيل خبصوص إحالة الضحايا إىل الرعاية الطبيـة،              •  

  .مبا يف ذلك مجع أدلّة ذات صلة
  

   مواجهة األزماتمراكز    
يوجد يف ربوع البلد أحـد عـشر مركـزاً معنيـة مبواجهـة أزمـات االغتـصاب، تعمـل                      -١٣٧

على توفري الدعم العاطفي واملشورة العملية وغري ذلك من الدعم للـضحايا، مبـا يف ذلـك إقامـة          
 ويف مجيـع املراكـز يوجـد متطّوعـون معّينـون     . خطوط اتصال مباشر وتوفري اخلـدمات التعليميـة    

  . فرد يف املتوسط٩ ٠٠٠ويقوم باالتصال هبم سنوياً 
واســتحدثت إســرائيل أيــضاً منوذجــاً فريــداً مــن مراكــز متعــددة التخصــصات تقــّدم     -١٣٨

وجتمــع هــذه املراكــز يف ختصــصاهتا .  لإليــذاء والعنــفنخــدمات مترابطــة للنــساء الــاليت تعّرضــ
وحـىت سـنة    .  الطبيـة والقانونيـة     االجتمـاعي والنفـساين إىل جانـب اخلـدمات         -العالج النفـسي    

، افتتحــت ٢٠٠٨، كــان يوجــد يف إســرائيل مــن هــذا النــوع ثالثــة مراكــز، ويف ســنة    ٢٠٠٧
وابتــداء مــن تــشرين   .  شــخص يف نفــس الوقــت  ٦٠٠ثالثــة مراكــز إضــافية هبــدف معاجلــة     

 و ٢٠٠٧ يف ســنة ٢٨٠ مقابــل ضــحية يف هــذه املراكــز، ٤٢٨، عــوِلج ٢٠٠٨أكتــوبر /األول
  .٢٠٠٥  يف سنة١٧١

  
  وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية تقدِّم العالج لضحايا العنف اجلنسي    

 املعنيـة ، أبلغ رئيس وزراء إسـرائيل جلنـة الكنيـست           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١يف    -١٣٩
 املـرأة أنـه متــت املوافقـة علـى برنـامج مقــدَّم مـن وزارة الـشؤون االجتماعيـة واخلــدمات         بوضـع 
. ماعية مـن أجـل تـوفري العـالج املناسـب للـشابات واملراهقـات ضـحايا االعتـداء اجلنـسي                االجت

ــيني    ــاص تعـ ــامج اخلـ ــضّمن الربنـ ــاً  ٢٥وتـ ــصائياً اجتماعيـ ــة  أخـ ــى هويـ ــرف علـ ــشابات للتعـ  الـ
واملراهقات وضحايا االعتداء اجلنسي، وتوفري العالج هلن، وتوفري سـتة مراكـز إقليميـة متعـددة              

 أمـاكن إقامـة لـضحايا االعتـداء اجلنـسي،           وسـتة  االعتداء اجلنـسي،     التخصصات لعالج ضحايا  
ودار رعايــة خاصــة لعــالج ضــحايا االعتــداء اجلنــسي كبــديل لإلقامــة باملستــشفيات، وتنظــيم    

  .ضحايا االعتداء اجلنسي ومعاجلتهمللتعرف على هوية حلقات دراسية وجلسات تدريبية 
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 املـرأة، لفحـص     بوضـع ر هيئـة النـهوض      وأنشئت جلنة وزارية مشتركة، يرأسـها مـدي         -١٤٠
وعيَّنت اللجنة فرقة عمل خاصة قامت بإعـداد قائمـة مببـادرات عاليـة األولويـة                . تنفيذ الربنامج 

وبدأ تنفيذ مبـادرات إضـافية أقـل اسـتعجاالً          . ، وفقاً للميزانية املعتمدة   ٢٠٠٨ليتم تنفيذها سنة    
  .٢٠٠٩ ، وسيتواصل التنفيذ يف سنة٢٠٠٨بشكل تدرجيي يف سنة 

  :ويشمل برنامج احلكومة ملعاجلة ضحايا االعتداء اجلنسي املعامل التالية  -١٤١
توفري التدريب واحللقات الدراسية من أجـل التعـّرف علـى هويـة ضـحايا                 -١-١٤١

ــهم  ــسي ومعاجلت ــداء اجلن ــون يف كــثري مــن    : االعت ــوظفني العمــوميني يعمل نظــراً ألن امل
ملستـشفيات وإدارات اخلـدمات االجتماعيـة والنظـام      البيئات املختلفة، مثل العيادات وا    

ــهم ملواجهــة ضــحايا       ــان يف وضــع يؤهل ــون يف كــثري مــن األحي ــإهنم يكون التعليمــي، ف
 قد يواجِـه هـؤالء صـعوبة يف التعـّرف علـى هويـة هـؤالء               ،ومع ذلك . االعتداء اجلنسي 

  إجـراءات ٢٠٠٨ولكي يتسىن القيام بـذلك بـشكل أفـضل، بـدأت يف سـنة             . الضحايا
ــة        ــنفس داخــل نظــم الرعاي ــم ال ــاء عل ــدريب خاصــة لألخــصائيني االجتمــاعيني وأطب ت
الــصحية والرفــاه، واألطبــاء البــاطنيني وللممرضــات واملستــشارين التربــويني واألطبــاء    

وستتباين أنواع التدريب مركِّزة على مـسائل ذات صـلة          . النفسيني داخل نظام التعليم   
  . أقصى درجة من اخلربة الفنية املشاركني، بغية حتقيقملهنةوفقاًٍ 
مراكــز إقليميــة متعــددة التخصــصات مــن أجــل معاجلــة ضــحايا االعتــداء    -٢-١٤١

متابعـــة بـــشأن املعاجلـــة املركَّـــزة املقّدمـــة يف مراكـــز مواجهـــة األزمـــات يف   : اجلنـــسي
املستشفيات ومراكز العالج اإلقليمية املتعـددة التخصـصات تقـدِّم الـضروريات املاديـة             

إضـافة إىل ذلـك تتعـّرف       . مقترنـة بـالعالج النفـسي لـضحايا االعتـداء اجلنـسي           للحياة،  
املراكز على هوية النـساء والفتيـات الالئـي تعّرضـن لإليـذاء جنـسياً يف خمَتلـف مراحـل                 

وتــضطلع املراكــز بتعلــيم دراســي مهــين . أعمــارهن، ومل حيــدث بعــد تلقــي أي عــالج
مراكز تدريس وتدريب على خمتلـف      كبشأن معاجلة ضحايا االعتداء اجلنسي، وتعمل       

  .املهن يف اجملتمع احمللي، واليت تتعامل مباشرة مع ضحايا االعتداء اجلنسي
وحالياً يوجد مركزان إقليميان متعددا التخصـصات للمعاجلـة تـديرمها وزارة الـشؤون              

ــة، ومقرمهــا يف ريــشون    ــة واخلــدمات االجتماعي ويقــدِّم .  ليزيــون وحيفــا-االجتماعي
ج ال، تديره وزارة الصحة يف مركز سوراكي الطيب يف تل أبيب، أنواع العـ            مركز آخر 

وتشمل الـربامج   . اخلاص باالستشفاء النفسي واألمراض النفسية لضحايا سفاح احملارم       
احلكومية ملعاجلة ضحايا االعتداء اجلنسي تطوير قـدرة هـذه املراكـز مـن أجـل املعاجلـة                  

اء ثالثة مراكز أخرى يف الناصـرة والقـدس    وإضافة إىل إنش  .  ضحية ١٠٠الفورية حىت   
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وبري سبع اليت ستكون جمّهزة أيـضاً ملعاجلـة قطاعـات الـسكان العـرب والبـدو واليهـود                   
. وهذه املراكز اجلديدة الثالثة يف مراحل متقدمـة مـن التطـّور           . األورثوذكس املتطرفني 

ائفـة والـذين    فالطوائف التابعة لثقافـة فريـدة سـوف حتظـى مبعاجلـة مـن أفـراد نفـس الط                  
  .يتكلمون نفس اللغة

ــة        -٣-١٤١ ــن اإلقامـ ــديل عـ ــسي، البـ ــداء اجلنـ ــحايا االعتـ ــة ضـ ــة ملعاجلـ دار الرعايـ
 ســاعة معنيــة  ٢٤حاليــاً ال توجــد خدمــة دائمــة لــيالً وهنــاراً خــالل       : باملستــشفيات

ــشفيات        ــضحايا يف املست ــة لل ــد تعمــل املعاجلــة الروتيني ــسي، وق ــداء اجلن ــضحايا االعت ب
ويـشمل الربنـامج    .  تدهور أحواهلم أو حىت علـى إعـادة الـشعور بالـصدمة            القائمة على 

. احلكومي إنشاء دار رعاية موّجـه لتلبيـة احلاجـات اخلاصـة لـضحايا االعتـداء اجلنـسي           
  . امرأة، وللبقاء ملدة ثالثة أشهر لكل شخص١٢ودار الرعاية مصّممة إلقامة 

دار الرعايـة، ويعـود الـضحايا يف هنايـة       ويقوم املعاِلجون يف الطائفة بإحالة الضحايا إىل        
وســيتألف موظفــو دار الرعايــة مــن طبيــب . إقامتــهم بــدار الرعايــة إىل هــؤالء املعــاجلني

. نفسي وممرضـة إضـافة إىل معـاجلني متخصـصني يف معاجلـة ضـحايا االعتـداء اجلنـسي                  
عـد   ب٢٠٠٨يونيـه  /وقد صدر عطاء يتعلق بدار الرعاية هذه، بيد أنه أُعلـن يف حزيـران      

ــد يف          ــاء جدي ــصدر عط ــوز أي أحــد، وسي ــدم ف ــة ع ــراءات املقّدم ــع اإلج فحــص مجي
  .القريباملستقبل 

خّصــصت : معاجلــة األطفــال وضــحايا االعتــداء اجلنــسي يف نظــام التعلــيم  -٤-١٤
 ٢٥٠ ٠٠٠( شـــاقل جديـــد ١ ٠٠٠ ٠٠٠ مبلـــغ ٢٠٠٥وزارة التعلـــيم، منـــذ ســـنة 

ــامج يف   ) دوالر ــنة لربن ــاً ٢٢كــل س ــاً تعليمي ــو معاجلــة      نظام ــاً، هبــدف واضــح ه  حملي
ــسي   ــداء اجلن ــال ضــحايا االعت ــدره   ٢٠٠٧ويف ســنة . األطف ــغ إضــايف ق ، ُخــّصص مبل

، ٢٠٠٨ويف ســــنة . هلــــذا الربنــــامج)  دوالر٤٥ ٠٠٠( شــــاقل جديــــد ١٨٠ ٠٠٠
  .ُخصِّصت ميزانية إضافية أيضاً هلذا الربنامج

 عــدد ضــخم مــن يعــاين: إنــشاء أمــاكن إقامــة لــضحايا االعتــداء اجلنــسي   -٥-١٤١
ــة اإلقليميـــة املتعـــددة         ــذين عوجلـــوا يف مراكـــز املعاجلـ ــحايا االعتـــداء اجلنـــسي الـ ضـ

فكــثري منــهم حيــاول إجيــاد أمــاكن لإلقامــة، . التخصــصات مــن ضــيق اقتــصادي شــديد
ــاة األساســية    ويعــود بعــض . وعمــالً مناســباً، يف حــني يفتقــر هــؤالء إىل مهــارات احلي

 يف املراكز، ويظل هؤالء يعانون مـن اإليـذاء البـدين            الضحايا إىل ديارهم عقب املعاجلة    
ونظراً ألن مجيع الضحايا حيتاجون إىل بيـت آمـن، يـشتمل برنـامج احلكومـة           . والعقلي

  إىل جانـب كـل     على إنشاء ستة شقق لإلقامة لضحايا االعتـداء اجلنـسي يـتم تـشييدها             
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وسـتكون  . واملـستقبلية مركز من مراكز املعاجلة اإلقليمية املتعددة التخصصات احلاليـة          
شــقق اإلقامــة مبثابــة بيــت آمــن للــضحايا لفتــرة متتــد مــن ســتة أشــهر إىل ســنة واحــدة،  
ــاة          ــودة إىل حي ــل الع ــة قب ــة الزم ــارات حياتي ــى مه ــؤالء يف احلــصول عل ــساعد ه وست

  .مستقلة
أخصائيون اجتماعيون إضافيون متخصصون يف معاجلـة ضـحايا االعتـداء             -٦-١٤١

ــسي ــامج : اجلن ــشتمل برن ــة علــى إضــافة  ي ــاً إضــافياً إىل  ٢٥ احلكوم  أخــصائياً اجتماعي
وسيتخـصص هـؤالء    . خدمات الرعايـة االجتماعيـة املقدمـة مـن اجملـالس البلديـة احملليـة              

  .األخصائيون االجتماعيون يف التعّرف على هوية ضحايا االعتداء اجلنسي ومعاجلتهم
  

  صالحمرتكبو اجلرائم اجلنسية يف نظام احلبس للتأديب واإل    
 تربوية معنية مبـرتكيب     -نفسية   جمموعات   تشغيل السجون اإلسرائيلية    مصلحةتتوىل    -١٤٢

اء معرفـة مـرتكيب اجلـرائم وإمـدادهم بـأدوات           اجلرائم اجلنسية يف عدد من الـسجون هبـدف إثـر          
 جمموعـات عالجيـة     تـشغيل  الـسجون أيـضاً      مصلحةوتتوىل  . ومهارات من أجل املعيشة اليومية    

ائم اجلنسية عن طريق مركز الصحة العقلية يف الرملة، وهي موّجهة حنـو احلـّد مـن                 ملرتكيب اجلر 
  .خماطر العنف اجلنسي على املستوى الوطين

وتناقَش يف جلان مشتركة ُتعقد يف أربـع مقاطعـات األمـور اخلاصـة بـاإلفراج املبكّـر                    -١٤٣
للجنـة هـم مـن      وأعـضاء ا  .  ومـنحهم إجـازات مـن الـسجن        عـائلي عن املدانني بارتكـاب عنـف       

وتتلقـى اللجـان تقـارير      .  السجون ووزارة الشؤون االجتماعية واخلـدمات االجتماعيـة        مصلحة
ــة   ــرأة عــن وضــع اخلــدمات االجتماعي ــضحايا  ( امل ــال ال ــى ســبيل املث ــسجناء يف  ) عل ــة ال ومعامل

  .السجن
  

  بيانات مراكز مساعدة ضحايا االعتداءات اجلنسية    
ملراكز مساعدة ضـحايا االعتـداء اجلنـسي مبثابـة املنظمـة األم             ُيَعّد االحتاد اإلسرائيلي      -١٤٤

جلميــع مراكــز املــساعدة الــيت تعمــل يف إســرائيل، وهــو يتــصّرف بوصــفه عــامالً فعَّــاالً للتغــيري     
االجتمــاعي علــى الــصعيد الــوطين، ويــدعو إىل إدخــال تعــديالت تــشريعية، وُيــصدر كــل عــام   

  .تقارير عّما حيدث من ادعاءات جنسية
ــاً تعــديالن رئيــسيان للتــشريعات     -١٤٥ د وينتظــران موافقــة اقترحهمــا االحتــاويوجــد حالي

ــة  يف التقــادمويعــاِلج أحــد التعــديلني املنتظــرين ضــرورة جتميــد فتــرة    .  املختــصةاللجنــة الوزاري
وحيظـر التعـديل الثـاين      . اإلجراءات املدنية أثناء القيام بإجراءات جنائية تتعلـق بـاجلرائم اجلنـسية           
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فترة السجن فيما يتعلق بالـسجناء الـذين يقـضون أحكامـاً بالـسجن بـسبب                خصم ثلث    املنتظر
  .جرائم جنسية

 رقـم   قـانون محايـة الـشهود     ، دخل حّيز النفـاذ      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف    -١٤٦
وهـذا القـانون   .  الذي يسمح بتعزيز محاية الشهود الذين ميتثلون بعض املعـايري        ٢٠٠٨-٥٧٦٩

ئـة حلمايـة الـشهود وتكـون مـسؤولة عـن وضـع بـرامج حلمايـة الـشهود الـذين                      يشمل إنـشاء هي   
فمن بني معايري قبول الشهود هلذا الربنـامج طبيعـة تعـاون الـشخص              . يعترب وجودهم أمراً الزماً   

فالــشاهد الــذي ُيقَبــل يف هــذا  .  وطبيعــة املخــاطرة الــيت يواجههــا ،مــع ســلطات إنفــاذ القــانون 
إقامتـها، سـواء يف إسـرائيل أو خـارج          /ويتـه، وتغـيري مكـان إقامتـه       الربنامج قـد يتعـرض لتغـيري ه       

  .وقد يتضّمن الربنامج أيضاً أفراد أسرة الشاهد. حدودها، واختاذ تدابري أمنية أخرى
  

  اجلوانب القانونية - العنف العائلي    
  

  قانون منع العنف يف األسرةالتعديالت األخرية على     
ــر أعــاله،    -١٤٧ ــم  ُيحــّدد الكمــا ذُِك ــانون العنــف يف األســرة ) ٢٠٠٨ (١١تعــديل رق  لق

أن أيـة حمكمـة ال جيـوز هلـا أن تـرّد طلبـاً يتعلـق                 ) اقتضاء عقد جلـسة اسـتماع قبـل رّد الطلـب          (
بأمر محاية، أو طلباً يتعلق بإصدار أمر زجـري مينـع التحـّرش الـذي ينطـوي علـى هتديـد، وفقـاً                       

ممثلـــها لرفـــع /قـــّدم االلتمـــاس أو ممثلـــه، مـــا مل ُتـــتح الفرصـــة مللقـــانون منـــع املالحقـــة خلـــسة 
. جيلهامطالبها أمـام احملكمـة، ومـا مل تكـن هنـاك ظـروف اسـتثنائية ألسـباب جيـب تـس                     /مطالبه

 اللجنة احلكومية الدولية ملنع العنف العائلي الـيت أنـشئت مبوجـب قـرار               وينفّذ التعديل توصيات  
راءات لتجّنـب رّد الطلبــات   لتعـديل القــانون ولتحديـد اإلجــ  ١٩٩٨فربايــر /حكـومي يف شـباط  

مطالبــها أمــام /مــن أجــل أوامــر احلمايــة دون إعطــاء الفرصــة ملقــّدم الطلــب للتعــبري عــن مطالبــه 
ــيت      . احملكمــة ــرأة، والتعليمــات ال ونظــراً حلــدوث هــذا يف معظــم احلــاالت، تكــون الــضحية ام

نـدماج بـشكل    يفرضها القانون تيّسر متّتع املرأة حبريتـها الشخـصية، وبـذلك تـساعدها علـى اال               
  .أفضل يف اجملتمع

أمـر احلمايـة    ” عنوانه   لقانون منع العنف يف األسرة    ) ٢٠٠٨لسنة   (٩والتعديل رقم     -١٤٨
، كانــت احملكمــة خمّولــة بإصــدار أمــر محايــة، يف  ٣فقبــل التعــديل، ووفقــاً للبنــد . “ضــد قاصــر

مل يكـن   ومـع ذلـك،     . أسـرهتا /ظروف حمددة ضد شخص من أجل محاية فرد مـن أفـراد أسـرته             
يوجد نص حكم يتعلّق حبالة حيث ُيطلَب أمر احلماية ضد فرد من أفـراد األسـرة يعَتـرب قاصـراً                    

لقـانون منـع العنـف يف     ألـف  ٣ البنـد  ٩وأضـاف التعـديل رقـم    . محايتها/وليس من أجل محايته  
ي ووفقـاً لـذلك، ال ُيعـرض أ   .  الذي حيّدد اإلجراء املتعلّق بإصدار أمر محاية ضـد قاصـر   األسرة
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وســُيطلَب إىل الوحــدة . أمــام حمكمــة شــؤون األســرةطلــب خــاص بــأمر محايــة ضــد قاصــر إالّ 
 أن ترفـــع تقريرهـــا إىل احملكمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالرتاع شـــؤون األســـرةالتابعـــة حملكمـــة الفرعيـــة 

وتعَتـرب الوحـدة    . وإمكانيات التوّصل إىل حل خارج احملكمة وأن تقدم توصيتها يف هذا الـشأن            
وقبــل . حبقوقهــا فيمــا يتعلــق بــأن يقــوم حمــامٍ بتمثيلــه/ عــن إبــالغ القاصــر حبقوقــهمــسؤولة أيــضاً

 أمر احلماية، جيب على احملكمة أن تنظر يف الظروف ويف رعاية القاصر وجيـب أن متـنح                  إصدار
الـذي يتـضّمن طـرد      فـأمر احلمايـة     . موقفهـا أمـام احملكمـة     /القاصر الفرصة لإلعراب عـن موقفـه      

 ال جيوز إصداره ما مل تتلـق احملكمـة تقريـراً كتابيـاً مـن املوظـف املـسؤول                    بيتها/القاصر من بيته  
 ١٩٦٠-٥٧٢٠رقـم   ) العنايـة واإلشـراف    (قـانون الـشباب   /أحكـام  مبوجـب     املعـني  عن الرعاية 

  .مع املوافقة على األمر، وحتديد ترتيب مناسب بشأن إقامة القاصر خارج البيت
  

  تطّورات تشريعية أخرى    
التعـديل   (١٩٥٨-٥٧١٨رقـم  “ قـانون التقـادم  ”، ُعدِّل ٢٠٠٧يوليه / متوز ١٢يف    -١٤٩
لتمديـد فتـرة التقـادم فيمـا يتعلّـق بالقـضايا املدنيـة اخلاصـة باالعتـداء اجلنـسي أو إيـذاء                       ) ٤رقم  
وللتعديل صلة بقضية مدنية تتعلق باعتداء جنسي على قاصر، أو بإيذاء أطفـال ارتكبـه               . القُّصر

سؤول عــن الطفــل، وكــذلك االعتــداء اجلنــسي علــى شــخص   فــرد مــن األســرة أو شــخص مــ 
 أو الـسلطة أو الثقـة أو املعاجلـة،    التبعيـة ، مع استغالل عالقـات   ٢١ إىل   ١٨تتراوح أعماره من    

ويف هـذه احلـاالت، ال تبـدأ فتـرة التقـادم قبـل              . أو إذا ارتكَب االعتداء اجلنسي فرد من األسرة       
ون كذلك علـى أنـه إذا قُـدِّمت الئحـة االهتـام، لـن       وينّص القان.  سنة ٢٨أن يبلغ عمر الضحية     

  .قرار اإلدانة القاطعةتنتهي فترة التقادم املدنية إالّ بعد مرور سنة بعد صدور 
  

  مدى انتشار ظاهرة العنف العائلي    
  

   بيانات عامة-العنف العائلي     
لتقـدميها إىل جلنـة      املقّدمة من وزارة األمن العـام والـيت أُعـدت            احلديثةتفيد البيانات     -١٥٠

 املرأة احتفاًء باليوم الدويل للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف     بوضعالكنيست املعنية بالنهوض  
، فُتحـت  ٢٠٠٨أكتـوبر  /ينـاير وتـشرين األول  / أنه يف الفترة مـا بـني كـانون الثـاين      ٢٠٠٨سنة  

فتــرة، ويف هــذه ال.  عــن العنــف العــائليبالغــات حالــة عقــب ورود ١٢ ٧٧٧التحقيقــات يف 
وكانـت نـسبة    .  يف املائـة مـن الـشكاوى مقّدمـة مـن مهـاجرات جديـدات               ٢٤,٣كانت نـسبة    

 يف املائة من الشكاوى مقدمة من مهـاجرات جديـدات مـن االحتـاد الـسوفيايت الـسابق،                   ١٩,٢
 يف املائة من الشكاوى مقدمة من مهاجرات جديدات من إثيوبيـا، والنـسبة الباقيـة               ٢,٢ونسبة  

 يف املائـة    ١١,٨كما أن نسبة    . ة من مهاجرات جديدات من بلدان أخرى      من الشكاوى مقدم  
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 احلــاالت الــيت فُــتح ووضــعويبــيِّن اجلــدول التــايل عــدد .  نــساء عربيــاتقدمتــهامــن الــشكاوى 
  .التحقيق فيها بشأن شكاوى النساء فيما يتعلق بالعنف العائلي

  ٦ اجلدول
اء فيمــا يتعلــق بــالعنف العــائلي،  القــضايا املفتوحــة للتحقيــق يف شــكاوى مقدمــة مــن النــس  

٢٠٠٨-٢٠٠٦  
  )الوضعحسب (

  سبب إغالق القضية

  السنة

عدد احلاالت 
اليت فتح فيها 

  التحقيق
احلاالت 
 املفتوحة

حاالت موضع 
معاجلة من اّدعاء 

مكاتب /الشرطة
  املّدعي العام

حاالت 
 موضع تداول

حاالت 
صدر احلكم 

  بشأهنا

االفتقار إىل 
صفة 
  اإلجرام

 نقص
  األدلّة

انتفاء 
املصلحة 
 غري ذلك  العامة

٣٠٠ ٢ ٤٨١ ٥ ٠١٨  ٤٤٨  ٨ ٢٤٧  ٢ ١٩٤  ٣ ٨٨٠  ٣٤٤  ١٤ ٦٦٥  ٢٠٠٦  
٢٥١ ٣ ٠١٢ ٤ ٦٨٥  ٥٥٩  ٨ ٥٠٧  ١ ٨٦٠  ٣ ٦٨١  ٦٦٣  ١٤ ٧٤٨  ٢٠٠٧  
١٦٣ ١ ٧٧٣ ٢ ٤١٢  ٢٤٥  ٤ ٥٩٣  ٤٦٠  ٤ ٩٤٩ ٢ ٧٧٥  ١٢ ٧٧٧  ٢٠٠٨  
، تـشرين  ٢٠٠٨ بيانـات تتعلـق بـسنة    ‐د املرأة  التابع للكنيست، العنف ض    واإلعالم مركز البحث   :املصدر
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  
، ألقت الـشرطة    ٢٠٠٨أكتوبر  /يناير وتشرين األول  /ويف الفترة ما بني كانون الثاين       -١٥١

 حالـة  ٣ ٤٦٧ شخصاً يف حـاالت مـن العنـف العـائلي مقابـل         ٣ ٦٧٩اإلسرائيلية القبض على    
  .٢٠٠٧أكتوبر /ر وتشرين األوليناي/توقيف يف الفترة بني كانون الثاين

وتقــوم وزارة الــصحة بتــشغيل وحــدة خاصــة مــن مــوظفني مكلّفــني بــالتعّرف علــى    -١٥٢
هوية النساء الاليت هن ضحايا العنف عندما يبحثن عـن عـالج طـيب، ولتحـسني العـالج الطـيب                    

ــه   ــع تعميمــات مــن املــدير العــام    . املعطــى هلــم والنــهوض ب ــر الوحــدة مــسؤولة عــن توزي  وتعتَب
وتقـوم وزارة الـصحة أيـضاً       . ومسؤولة عن إرشاد املوظفني الطبيني فيما يتعلق بـالعنف العـائلي          

 االجتمــــاعيني الــــذين يتخصــــصون يف معاملــــة األطفــــال يف خمتلــــف   خــــصائينيألابتــــدريب 
املستشفيات وصناديق الصحة، ليتسىن هلم التعـّرف علـى هويـة ضـحايا العنـف اإلنـاث وتقـدمي                   

  .رعة قدر املستطاعاملساعدة الالزمة بس
دف إىل استكـشاف وعـي       املرأة دراسـة استقـصائية هتـ       بوضعوأجرت هيئة النهوض      -١٥٣

 بشأن العنف املرتيل والعنف ضد املرأة يف قطاع السكان بوجه عام ويف قطـاع               اجلمهور وآرائه 
ن وبّينت الدراسة االستقـصائية أن اجلمهـور يقبـل أن النـساء الالئـي يعـانني مـ                 . السكان العرب 

 يف املائــة مــن ٩٧(أزواجهــن ينبغــي أن يتــوجهن إىل التمــاس العــون يف شــكل استــشارة ودعــم 
 يف املائـة مـن عامـة اجلمهـور     ٨٠و)  يف املائة من الرجال وافقوا على هـذه العبـارة  ٨٧النساء و   
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 يف  ٧٠ووفقـاً للدراسـة االستقـصائية، كانـت نـسبة           . يعتقدون أنه باإلمكان كسر دائرة العنف     
  .ن األشخاص الذين متت مقابلتهم على وعي بقضية العنف ضد املرأةاملائة م

  
  أحكام قاسية    

ــل أبيــب     -١٥٤ ــة ت ــةأصــدرت حمكم ــى   احمللي ــاً عل ــؤخراً حكم ــهمني  م ــسجن  أحــد املت بال
وأمرت احملكمـة كـذلك أن يـدفع املتـهم تعويـضاً            . ، وباحلبس سنتني مع إيقاف التنفيذ     سنة١٦

م بارتكـاب عـدة جـرائم تـشمل جـرمييت اغتـصاب، وجـرمييت               قـد أديـن املتـه     و. لزوجته وأطفاله 
ــذاء    يف ظــل ظــروف مــشددة اعتــداء  ــاً وإي ، وكــذلك االعتــداء الــذي يــسبب ضــرراً بــدنياً فعلي

  .أشخاص قُّصر
 سـنة يف جورجيـا، ويف وقـت      ١٥وكان املتهم قد تزوج الشاكية عندما كان عمره           

اكية وأطفاهلـــا إىل عنـــف قـــاسٍ وتعرضـــت الـــش. مـــن األوقـــات انتقلـــت األســـرة إىل إســـرائيل
وُوصف اجلو املرتيل بأنه كان خميفاً ومرعبـاً، وتـصّرف املتـهم مـع           . وهتديدات وإهانات وإذالل  

وكان املتهم يبعث الرعب يف قلوب الشاكية واألطفال لدرجـة          . أفراد أسرته كما كان حيلو له     
ة وأطفاهلا خيافون املتـهم     وال تزال الشاكي  . أن الشاكية حاولت يف وقت من األوقات أن تنتحر        

وقررت احملكمة أن خيـضع املتـهم حلكـم بالـسجن           . ويعانون من اضطراب توتر ما بعد الصدمة      
يبعث على النفور واالمشئـزاز مـن جانـب احملكمـة حنـو سـلوكه كمـا خيـدم مبـدأ مقابلـة الـسيئة                         

 دولـة  S.Cr.C. 114/06القـضية  (ب جـرائم مماثلـة   عامة اجلمهور مـن ارتكـا  وع املتهم دمبثلها وير
  .))٢٠٠٨أغسطس /آب ٩( إسرائيل ضد جمهول االسم

  
  تناول الشرطة للعنف العائلي    

فتـرة  ب مقارنـة تبيِّن سجالت الشرطة أن مثة اخنفاضاً يف عدد شكاوى العنف العائلي           -١٥٥
 حالـة للعنـف العـائلي ممـا ميثِّـل اخنفاضـاً             ١٨ ٩١٠ّجلت  ، سُ ٢٠٠٧ويف سنة   . اإلبالغ السابقة 

واخنفاضــاً )  حالــة٢٠ ١٨٥ (٢٠٠٥ يف املائــة بالنــسبة للحــاالت املــسّجلة يف ســنة ٦,٧ة بنــسب
ومـن العـدد اإلمجـايل للـشكاوى        ).  حالـة  ١٩ ٧٩٣ (٢٠٠٦ يف املائة مقارنة بـسنة       ٤,٦بنسبة  
 التـايل جـرائم ُسـّجلت بنـاًء عليهـا            البيـاين  ويبـيِّن الرسـم   .  شكوى قدمتها نساء   ١٤ ٧١٩هناك  

  .لزوجيحاالت من العنف ا
  ٢ الرسم البياين

  ٢٠٠٧ سنة - العنف الزوجي تحاال
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  .٢٠٠٨أغسطس /وزارة األمن العام، آب: املصدر

  
ويف . وما زال العنف العائلي يشكّل هتديـداً خطـرياً لـسالمة املـرأة ولـذات وجودهـا                  -١٥٦
 مـن  وُيظهِـر الرسـم البيـاين التـايل مزيـداً       .  نـساء علـى أيـدي أزواجهـن        ١٠، قُتلـت    ٢٠٠٨سنة  

  .املعلومات بشأن حوادث القتل على يد األزواج

  االعتداء والضرب املربح
  حاالت أخرى

 الضرر املتعمد للممتلكات

 جرائم جنسية
   حماولة اغتيال، القتل اخلطأ-القتل العمد 
 . التهديدات، انتهاك النظام القانوين إخل-النظام العام 
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  ٣الرسم البياين 
  ٢٠٠٨-١٩٩٤حاالت قتل النساء على أيدي أزواجهن، 
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  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ حىت ٢٠٠٨بيانات تتعلق بسنة 

  .٢٠٠٨أغسطس /، وزارة األمن العام، آب٢٠٠٦الشرطة اإلسرائيلية، اجلرمية يف إسرائيل،   :املصدر

يعتــرب العنــف املــرتيل ظــاهرة اجتماعيــة مفزعــة تتطلــب معاملــة خاصــة مــن جانــب   و  -١٥٧
 وأّدى  .وحدة الشرطة املعنيـة بـضحايا اجلرميـة، مـن نـاحييت وجهـة النظـر االجتماعيـة واجلنائيـة                   

ــام خــاص      ــالء اهتم ــضرورة إي ــشرطة ل ــةإدراك ال ــشرطة،    حلال ــراءات ال ــة يف إج  ضــحايا اجلرمي
ايا العنف العائلي، إىل إنـشاء قـسم جديـد لـضحايا اجلرميـة يف سـنة                 وخصوصاً فيما يتعلق بضح   

ــشرطة  ١٩٩٦ ــات ال ــة جــرائم     .  داخــل إدارة حتقيق ــدة ملعامل ــاً إجــراءات جدي وصــدرت الحق
وهـذه  .  واملالحقـة خلـسة واجلـرائم اجلنـسية        ،العنف العائلي، وانتـهاكات أوامـر احلمايـة واملنـع         

افة إىل ذلــك، اســُتخِدم تــدريب خــاص يركِّــز إضــ.  حتــديثهامــن حــني آلخــراإلجــراءات جيــري 
وجيري أيضاً تطوير التعاون بني الشرطة وهيئـات الرعايـة          . بالتحديد على مسألة العنف العائلي    

. االجتماعيــة واهليئــات اجملتمعيــة احملليــة وفقــاً للتعــديالت التــشريعية وغريهــا مــن التطــّورات         
تمعــي يف هــذا اجملــال، وتــشارك يف مجيــع  وتــشارك وحــدة ضــحايا اجلرميــة يف إظهــار التغيُّــر اجمل 

العمليات االجتماعية ذات الصلة، مبا يف ذلك إصدار التشريعات واللجـان التوجيهيـة واللجـان               
  .املشتركة بني الوزارات

ــزة جلــرائم العنــف العــائلي، فإهنــا تتطلــب     -١٥٨  . معاملــة خاصــةوبــسبب اخلــصائص املمّي
فعال جلرائم من هذا النوع اختاذ رّد فعـل فـوري ملنـع              التصّدي ال  ، قد يتطلب  على سبيل املثال  و

إمكانية إساءة االسـتخدام، وتقييمـات للمخـاطر يف مجيـع مراحـل املعاجلـة واالسـتفادة الكاملـة                
 األسـلحة والتعــاون بـني مجيــع هيئـات املعالَجــة    محــلمـن إجـراءات الــشرطة مبـا يف ذلــك حظـر     

  .والوعي بالصعوبة يف مجع األدلّة
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 حمقّـق  ٢٠٠ذه اخلـصائص الفريـدة، مت تـشكيل فرقـة عمـل خاصـة تـضم             وبسبب هـ    -١٥٩
. ١٩٩٨متخصصني يف معاجلة العنف العائلي واجلـرائم اجلنـسية، وُيعمـل هبـذا منـذ بدايـة سـنة                    

وكما هو موّضح بالتفصيل يف تقرير إسرائيل السابق، تتألف فرقـة العمـل مـن حمقّقـني مـَدربني                   
 حمققـاً آخـرون مبعاجلـة       مخـسون ويقـوم   . لعنـف العـائلي   تدريباً خاصاً ومتخصصني يف حـاالت ا      

ومـن بـني    . هذه احلـاالت يف مراكـز الـشرطة األصـغر نطاقـاً باإلضـافة إىل عـبء عملـها املعتـاد                    
 ملعاملـة النـساء العربيـات يف املراكـز          تكلمن اللغة العربية وجرى تعيينهن    احملقّقني تسع حمققات ي   

 حمققـا  ١٤ حمققاً يـتكلم اللغـة العربيـة و         ١٨ويوجد حالياً   . اليت ختدم أفراد اجملتمع احمللي العريب     
ويف كـل مركـز للـشرطة، يوجـد         .  حمققـني يتكلمـون اللغـة األمهريـة        ٣يتكلم اللغـة الروسـية و       

على األقـل حمققـان مـدّربان تـدريباً خاصـاً للتعامـل مـع حـاالت العنـف العـائلي، وكـذلك مـع                         
تــرب نطــاق الــشكاوى مــن هــذا النــوع غــري ذي اجلــرائم اجلنــسية، ويف مراكــز الــشرطة حيــث يع

  .شأن، جيري تدريب احملققني هلذه املهمة الوظيفية باإلضافة إىل مهامهم الوظيفية العادية
 ضباط معنيني بـضحايا     ٦، بتعيني   ٢٠٠٣يف سنة   قامت الشرطة   وزيادة على ذلك،      -١٦٠

ويـضطلع هـؤالء    . اطعـة اجلرائم يف املقاطعـات ومكلفـني باالتـصال بـضحايا اجلـرائم يف كـل مق               
 وتقـدمي   ،الضباط باإلشراف املهين بشأن تنفيذ القانون واللوائح يف املقاطعـة التابعـة لكـل منـهم               

 منـاذج   ووضـع املساعدة والقيام بربامج التدريب للوحـدات امليدانيـة مثـل وحـدات الـدوريات،               
 أقـضية  ذلـك، قامـت   إضافة إىل. للتعاون مع الوحدات غري التابعة للشرطة مثل عناصر املعالَجة        

وهــذا . مكلفــني مبــسائل العنــف العــائلي  األقــضيةيــضاً بتعــيني ضــباط يف  أالــشرطة اإلســرائيلية 
التعيني مت من أجل توفري معاجلة مهنية وفّعالة وفورية يف جمال العنـف العـائلي واجلـرائم اجلنـسية      

  .يضاً بسبب مطالب واحتياجات ناشئة من وحدات ميدانية تابعة للشرطةأو
ــن ســنة        -١٦١ ــاراً م ــدمت اعتب ــر ســابقاً، ق ــا ذُِك ــة  ٢٠٠٤وكم ــة وتطويري  دورات تدريبي

  . الشرطةأقضيةللمحققني يف اجلرائم اجلنسية يف مجيع 
. وجيب أن يتلقى حمققو الشرطة تدريباً خاصـاً بغيـة معاجلـة حـاالت العنـف العـائلي                   -١٦٢

ألة، ويتــضمن دراســات ويتـضمن التــدريب مبــادئ توجيهيــة خاصــة بالــشرطة بــشأن هــذه املــس 
مركّزة بشأن اجلوانب احملـددة للعنـف العـائلي، مـع تـوفري املعلومـات النظريـة والعمليـة بالنـسبة                     

وعلـــى ســـبيل املثـــال، يتعـــّين علـــى  . ضائية للظـــاهرةقـــللجوانـــب االجتماعيـــة والتـــشريعية وال
صول علـى   املشاركني أن يشاركوا يف احملاضرات واملناقـشات بـشأن تقيـيم املخـاطر، ومنـع احلـ                

أسلحة، وجوانب معّينة من التشريعات ومعاملـة الرجـال الـذين يتعرضـون للـضرب والـسمات                 
 شاهد العنف العائلي، ومناذج للتعاون يف خمتلف هيئات الرعايـة االجتماعيـة،             -اخلاصة للطفل   

إضافة إىل ذلك، حيضر املشاركون حلقـة عمـل هتـدف إىل تـشجيع        . وأوامر احلماية وانتهاكاهتا  
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ــى  ضــحا ــيا العنــف عل ــشكواهمراجله ــارة مكــان    .  ب ــوم هــؤالء بزي ــا يق ــواءوأثناءه ــساء ا إلي لن
وشـارك يف هـذا     . مسرحية خاصة بشأن هذه املـسألة     /املعّرضات للضرب ومشاهدة فيلم خاص    

التدريب مجيع األشخاص الذين يعملون حالياً حمققني يف جمال العنف العائلي، وجرت املوافقـة              
  .اجلة حاالت العنف العائلي هؤالء مبع أن يقومعلى
، ٢٠٠٥ الــذي دخــل حيِّــز النفــاذ يف ســنة  قــانون حقــوق ضــحايا اجلرميــة  ويتطلــب  -١٦٣

. تقدمي معلومات ذات صلة إىل ضحية اجلرميـة يف كـل مرحلـة مـن مراحـل اإلجـراءات اجلنائيـة                
مـع  ويقوم النظـام جب . وحسبما هو مطلوب، أنشأت الشرطة نظاماً حموسباً مصمماً هلذا الغرض     

 الـسجون اإلسـرائيلية   ومـصلحة املعلومات الضرورية للنظم األخرى مبا يف ذلك نظـم الـشرطة،          
وجيوز لضحايا اجلرمية أن يتلقوا املعلومات بطلـب رقـم هـاتف معـيَّن أو               . ومكتب املّدعي العام  

ــام احملوســب      ــرها النظ ــصية أو صــوتية يباش ــائل ن ــضاً    . بإرســال رس ــة أي ــات قابل ــذه املعلوم وه
  .٢٠٠٥مايو /وأصبح النظام قيد التشغيل يف أيار.  عليها عن طريق اإلنترنتلالطالع
، أنشئ مركـز خـدمات هاتفيـة يـديره موظـف مـن أجـل مـساعدة                  ٢٠٠٧ويف سنة     -١٦٤

. األشخاص الذين جيدون صعوبة يف تلقي معلومات بالرسائل الصوتية أو عـن طريـق اإلنترنـت            
  : للمعلومات اليت يتلقاها النظامويصف اجلدول التايل عدد التطبيقات الالزمة

  ٧اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥، لقانون حقوق ضحايا اجلرميةطلبات احلصول على معلومات وفقاً 

  السنة
طلبــات احلــصول علــى معلومــات عــن 

  طريق اإلنترنت
طلبــات احلــصول علــى معلومــات عــن 

  طريق رقم اهلاتف املخصص
٧ ١١٠  ١ ٠١٤  ٢٠٠٥  
٩ ٥٧٥  ٣ ٧٧٣  ٢٠٠٦  
٣٧ ٢١٧  ٤ ٥٤٤  ٢٠٠٧  
  .٢٠٠٨ أغسطس/وزارة األمن العام، آب  :املصدر

  
 منـدوباً وفـدوا مـن مجيـع وحـدات الـشرطة تـدريباً               ٢٥٠، تلقـى    ٢٠٠٥وقبل سـنة      -١٦٥

وُوزعت أدوات تدريبية خاصة علـى مجيـع حمقّقـي          . بقانون حقوق ضحايا اجلرمية   خاصاً يتعلق   
وأُدرجــت هــذه املــسألة . شرطة الــالــشرطة وُوزعــت مــواد تدريبيــة إضــافية عــن طريــق إنترانــت

االستخبارات، ووفقاً لـذلك، مت ابتـداًء مـن         و بإدارة التحقيقات اهلامة أيضاً يف التدريب اخلاص      
ــذ ٢٠٠٦ إىل ســنة ٢٠٠٥ســنة  ــاً ٩٠ تنفي إضــافة إىل هــذا، أصــدرت الــشرطة   .  برناجمــاً تربوي

زعـت كـذلك علـى      ُوو،  “ الـشرطة لـضحايا اجلرميـة      معاملـة ” بعنوان   219-300-03اإلجراء رقم   
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مجيــع وحــدات الــشرطة عالمــات ومــواد إعالميــة جبميــع اللغــات املختــصة واملتــصلة بــاإلجراء    
  .اجلنائي وحبقوق ضحايا اجلرمية

ويف الــسنوات األخــرية، بــدأت الــشرطة تــشغيل نظــام حموســب لتقيــيم األخطــار           -١٦٦
شتبه هبم يف حاالت العنـف      احملِدقة، وهذا النظام يساعد يف تقييم وتقدير اخلطر الذي يشكّله امل          

ويتلقى النظام معلومات من خمتلف املصادر، وباجلمع بني هذه املـصادر وتقيـيم بعـض               . العائلي
 شـخص مـشتبه     بيانـات مـوجزة عـن كـل       املعامل، ُيجري النظام تقييماً للمخاطر ويقوم بتجميع        

. كـز الـشرطة   وقد أنشأت الشرطة أيـضاً أفرقـة متخصـصة لتقيـيم املخـاطر يف عـدد مـن مرا                  . به
وتـساعد األفرقـة    .  اجتماعياً، وخبرياً جنائياً طبيـاً وضـابط شـرطة         أخصائياً وهذه األفرقة تشمل  

إضـافة  . على تقييم التهديد الذي يشكله املشتبه هبـم، والـشروع يف إجـراءات اإلنفـاذ واملعاجلـة           
ساعدة  يف عديـد مـن مركـز الـشرطة لتقـدمي املـ             األخـصائيون االجتمـاعيون   إىل ذلك، يـستخَدم     

 األخــصائيونويقــوم . الفوريــة عنــدما تقــّدم شــكوى خاصــة حبالــة مــن حــاالت العنــف العــائلي 
أو /االجتماعيون بعمل تقييم أّويل للمشكلة املطروحة، والتأكـد أيـضاً مـن اسـتعداد الـضحية و                

 مركـزاً للـشرطة يف      ١١ويـتم تـشغيل املـشروع يف        . املشتبه به لتلقي املعاجلـة يف مراكـز املعاونـة         
  .حناء البلدأ

ــن أجــل           -١٦٧ ــة م ــن احملكم ــراً م ــة أم ــساء املعّرضــات ملخــاطر عالي ــى الن ومبجــرد أن يتلق
  .للنداء من أجل االستغاثةمحايتهن، ُتصرف هلن أزرار خاصة 

  
  بيانات إضافية بشأن ممارسات الشرطة فيما يتعلق حباالت العنف العائلي    

ملـشتبه بـه يف حـاالت العنـف         أخطـار ا  م   استخدام نظام التقييم احملوَسب وتقيـي      جيري  -١٦٨
العائلي، على الفور يف بداية أي حتقيق بشأن العنف العائلي، وبعـد ذلـك يف بدايـة كـل خطـوة               

وهبذه الطريقة ميكن حملققي الشرطة إدارة تصرفاهتم بـشكل أفـضل فيمـا             . من خطوات التحقيق  
  .ضليتعلق باملشتبه به ويستطيع هؤالء أيضاً محاية الضحية بشكل أف

  
  مراكز معاجلة ومنع العنف العائلي    

ــاد باســتمرار     -١٦٩ ويف ســنة . عــدد مراكــز معاجلــة ومنــع العنــف العــائلي آخــذ يف االزدي
 مركــزاً ووحــدة معنيــة بالوقايــة مــن العنــف العــائلي وعــالج ضــحايا العنــف ٦٦، كــان ٢٠٠٨

 سـبعة عـشر مـن    وُعـّين . ٢٠٠٧ مركـزاً ووحـدة يف سـنة    ٦٤ مقابلالعائلي تعمل يف إسرائيل،  
تلك املراكز للسكان العرب، ومركز للسكان البـدو ومركـزان للـسكان اليهـود األورثـوذكس                

ــتمكني      . املتــشددين ــائلي مــن خــالل العــالج اجلمــاعي وال ــاِلج املراكــز ضــحايا العنــف الع وتع
  .الشخصي داخل اجملتمع احمللي
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ويف سـنة   . لطات احمللية  اخلدمات االجتماعية للس   إداراتوتعمل املراكز داخل إطار       -١٧٠
مــــن هــــؤالء و،  شــــخص١٠ ٠٠٠مــــا جمموعــــه العــــالج يف هــــذه املراكــــز ، تلقــــى ٢٠٠٧
 أســرة، منــها ٨ ٦٠٠ أيــضاً، عاجلــت املراكــز ٢٠٠٧ويف ســنة . شخــصاً مــن النــساء ٦ ٦٤٩
ومن بـني هـؤالء الـذين تلقـوا         .  أسرة من املسّنات   ٥٧٨ أسرة من املهاجرات اجلدد و       ١ ٦١٩

 يف املائـة مـن األطفـال شـهود     ٧ يف املائـة مـن النـساء و    ٦٦ائة من الرجـال و     يف امل  ٢٧العالج  
، لتلقـي العـالج اجلمـاعي      مجاعـة    ٣٧٧ويف اإلمجـال، نظّمـت املراكـز        . حاالت العنـف العـائلي    

  . يف املائة٤١، أي بزيادة بنسبة ٢٠٠٤ مجاعة يف ٢٦٦ مقابل
  

  ربأماكن اإليواء الستيعاب النساء الالئي يتعّرضن للض    
ــي يتعّرضــن       -١٧١ ــساء الالئ ــة للن ــة واخلــدمات االجتماعي ــشؤون االجتماعي ــوفِّر وزارة ال ت

ومجيـع أمـاكن اإليـواء تعمـل حتـت          . للضرب ثالث مراحل من الرعاية اخلاصة بأمـاكن اإليـواء         
ــشؤون        ــن وزارة الـ ــل مـ ــأيت بالكامـ ــها يـ ــن متويلـ ــسائية، ولكـ ــات النـ ــات واملنظمـ إدارة الرابطـ

  .ت االجتماعية ومن السلطات احملليةاالجتماعية واخلدما
 مكانــاً مــن أمــاكن إيــواء النــساء ١٣وتــوفِّر احلمايــة مــن العنــف مــن خــالل وجــود    - ١٧٢

ــد        ــاء البل ــة يف أحن ــاكن خمتلف ــع يف أم ــاهلن، وهــي تق ــضرب وأطف ــي يتعّرضــن لل ــسبب . الالئ وب
ــواء خ        ــاكن اإلي ــن أم ــان م ــصِّص مكان ــة، ُخ ــة املتباين ــة والديني ــساء  احلاجــات الثقافي ــصاً للن صي

وُخـّصص مكـان    . العربيات، وُخّصص مكان للنـساء اليهوديـات األورثوذكـسيات املتـشددات          
من تلك األماكن للنساء اليهوديـات والعربيـات معـاً، وُخـّصص اثنـان إليـواء النـساء املعوَّقـات                    

، ٢٠٠٧ويف سـنة    . بدنياً، وُخّصص مكان من تلك األماكن أيضاً لقطاع من الـسكان العـرب            
  . امرأة وطفل١ ٧٠٠مت أماكن اإليواء هذه تدخالت طارئة حلوايل قدَّ

وتقدِّم أماكن اإليواء استشارة مهنية ومشورة ومساعدات قانونية فضالً عـن رعايـة               
تكلمـون  بويف بعض أماكن اإليواء يوجد أيـضاً موظفـون ومتطّوعـون    . األطفال وإعادة التأهيل 

ويظـل األطفـال مقـيمني يف إطـار         . كل أفـضل  عدة لغات للمـساعدة علـى فهـم املهـاجرات بـش           
الرعايــة النهاريــة القائمــة علــى اجملتمــع احمللــي أو يف إطــار املــدارس األّوليــة، ويف الوقــت نفــسه    

  .يقيمون يف مكان اإليواء
خمصـصة للنــساء مــن مجيــع قطاعــات  “ شــقق اســتقبال” ٣إضـافة إىل ذلــك، توجــد    - ١٧٣

 امـرأة   ٣١، استقَبلت هذه الـشقق      ٢٠٠٧ويف سنة   . قاتاجملتمع، وهي مهيأة أيضاً للنساء املعوّ     
توفِّر للنـساء دعمـاً إضـافياً وخيـارات عنـدما           “ شقق انتقالية ”ويوجد أيضاً عشر    .  طفالً ٧٥و  

 امـرأة   ٤٦، استقبلت هذه الشقق     ٢٠٠٧ويف سنة   . يعَتربن على استعداد ملغادرة أماكن اإليواء     
  . شهرا١٢ًشهر و  أة طفالً لفترة إقامة تراوحت بني ست٧٧و 
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  خطوط هاتفية لالتصال املباشر
خــط هــاتفي وطــين واحــد لالتــصال املباشــر مــن أجــل النــساء الالئــي   يوجــد حاليــاً   - ١٧٤

ويـدير هـذا اخلـط املباشـر وزارة الـشؤون االجتماعيـة واخلـدمات               . يتعّرضن للضرب وأطفـاهلن   
ــة    ــسائية الــصهيونية الدولي ــة باملــشاركة مــع املنظمــة الن واخلــدمات متاحــة باللغــات  . االجتماعي

، تلقــى خــط االتــصال املباشــر الــوطين ٢٠٠٧ويف ســنة . العربيــة والعربيــة والروســية واألمهريــة
ــة، ٣ ٤٨٣ ــرأة    ٧٠ مكامل ــالعنف ضــد امل ــق ب ــها تتعلّ ــة من ــا أن التفاصــيل اخلاصــة   .  يف املائ كم

الـشؤون االجتماعيـة    خبطوط االتصال املباشر احمللية متوافرة أيضاً علـى املوقـع الـشبكي لـوزارة               
كمـــا يوجـــد خطّـــان مباشــران إضـــافيان، أحـــدمها خمـــّصص للنـــساء  . واخلــدمات االجتماعيـــة 

اليهوديــات األورثوذكــسيات املتــشددات وتــديره الــوزارة، أمــا اآلخــر فهــو خمــّصص لــضحايا     
وتوجـد عـدة    . االعتداء اجلنسي وتديره رابطة مراكز األزمات ملواجهة االغتـصاب يف إسـرائيل           

 وتتلقى هـذه اخلطـوط نفـس العـدد مـن            ،باشرة إضافية تديرها منظمات غري حكومية     خطوط م 
وذكرت رابطـة مراكـز األزمـات ملواجهـة االغتـصاب يف إسـرائيل أهنـا تلقـت                 . املكاملات تقريباً 

 مكاملـة عبـارة عـن      ٢ ٧٩٦ مكاملة من نساء ومن هذه املكاملـات         ٧ ٤١٩،  ٢٠٠٧خالل سنة   
 بالغــاً عــن ١ ٦٣٠لــة اغتــصاب وإيــذاء جنــسي لقاصــر و بالغــات حبــدوث اغتــصاب أو حماو

  . بالغاً عن اغتصاب مجاعي من عصابة واعتداءات جنسية٣٨٦سفاح حمارم، و 
 املرأة جهودها على مكافحـة العنـف      بوضع، ركّزت هيئة النهوض     ٢٠٠٦ويف سنة     - ١٧٥

األنـشطة وبعـد    وقامـت اهليئـة، أثنـاء اضـطالعها مبختلـف           . الذي ال يترك عالمة تلحظها العـني      
إجراء دراسة استقـصائية تتعلـق بـآراء اجلمهـور بـشأن هـذه املـسألة، بتنظـيم محلـة حتـت شـعار                        

وعقــب . “ فحــىت الكلمــات ميكــن أن تتــسم بــالعنف -تــدع العنــف يقتلــك مــن الــداخل   ال”
 يف املائــة يف عــدد املكاملــات مقارنــة بــنفس الفتــرة يف ســنة  ٣٠٠احلملــة، حــدثت زيــادة بنــسبة 

٢٠٠٥.  
. االت احلكومية وفيمـا بينـها واملنظمـات غـري احلكوميـة           ومثة تعاون متزايد بني الوك      - ١٧٦

وهــذا التعــاون ملحــوظ بــشكل خــاص بــني املنظمــات غــري احلكوميــة وممثلــي وزارة الــصناعة     
ــرة، والـــشرطة،   ــل، وإدارة اهلجـ ــارة والعمـ ــة والتجـ ــة مبكافحـ ــة املعنيـ ــار واملنـــسقة الوطنيـ  االجتـ

  .باألشخاص
  رجال الذين يقومون بالضربمعاملة ال
 سـجيناً بـسبب جـرائم عنـف     ١ ٨٢٦  كـان يوجـد    ٢٠٠٨نـوفمرب   /يف تشرين الثاين    - ١٧٧

وتوجد عدة بـرامج ُوضـعت مـن أجـل          .  السجون اإلسرائيلية  مصلحةعائلي حمبوسني يف مرافق     
ــضرب    ــون بال ــذين يقوم ــة الرجــال ال ــوم رابطــة  . معامل ــاعوم ”وتق ــت ن ــب وزارة “ بي إىل جان
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الجتماعية واخلدمات االجتماعية بإدارة بيت ناعوم، وهو دار رعايـة تربويـة خمـّصص           الشؤون ا 
وتقيم الرابطـة خـط اتـصال مباشـر مـن أجـل الرجـال             . ملعاملة الرجال الذين يتعّرضون للضرب    

 مــصلحةوكمــا ذُكــر يف تقريــر إســرائيل الــسابق، أنــشأت . الــذين يقومــون بالــضرب وأســرهم
ومــن هــذه الــربامج  . اُألطــر ملعاملــة الــذين يرتكبــون عنفــاً عائليــاً  الــسجون اإلســرائيلية خمَتلــف  

الذي يستهدف تقليل مستوى العنف لدى الرتالء، وهذا الربنـامج قـائم            “ بيت األمل ”برنامج  
إضـافة  . ويوجد برناجمان مماثالن يف سجين تزاملـون والكرَمـل        ). جبل الشيخ (يف سجن حرمون    

يب العنــف العــائلي بأنــشطتها يف مجيــع الــسجون،  إىل ذلــك، تــضطلع جمموعــات معاجلــة مــرتك 
  .حيث تقدِّم املساعدة الالزمة فيما يتصل باإلقرار هبذه املشكلة وحماولة التغلُّب عليها

إضــافة ملــا ســبق، تقــوم الوحــدات املــساعدة التابعــة حملــاكم شــؤون األســرة بتعــيني       - ١٧٨
ختفيــف األحكــام يف حمــاكم  اجتمــاعيني، وتعــرض مــساعدات فوريــة لألســر حماولــة أخــصائيني

 ٩٩٣ وحــدة متــارس نــشاطها حيــث ُعوملــت  ١٤، كانــت ٢٠٠٧يف ســنة و. شــؤون األســرة
  .أسرة فيما يتعلق بالعنف العائلي

  العنف ضد املرأة يف قطاع السكان العرب
 مركزاً إقليمياً ملعاجلة ومنع العنـف ضـد املـرأة         ٦٦، ُخصِّص من بني     ٢٠٠٨يف سنة     - ١٧٩
وتعـاِلج املراكـز ضـحايا العنـف        . ن العرب، وُخـصِّص مركـز للـسكان البـدو          مركزاً للسكا  ١٧

  .العائلي من خالل عالج مجاعي ومتكني شخصي داخل اجملتمع احمللي
“ شـرف العائلـة   ”وتبيِّن أرقام الشرطة يف الفترة األخرية أن القتـل باسـم مـا يـسمى                  - ١٨٠

ووفقـاً للبيانـات، قُِتـل يف       . العـرب اخنفض بشكل كبري يف السنوات األخرية فيمـا بـني الـسكان             
، قُِتـل سـت نـساء    ٢٠٠٦، ويف سـنة     “شـرف العائلـة   ” سبع نـساء عربيـات باسـم         ٢٠٠٥عام  

، وكـان   “شـرف العائلـة   ”، قُِتلت امرأة عربية بـسبب       ٢٠٠٧عربيات لذلك السبب، ويف سنة      
يعاقَـب عليهـا   فالقتل جرمية خطرية يف إسرائيل، و. ٢٠٠٨هذا هو الرقم أيضاً فيما يتعلق بسنة     

فالشرطة وكـذلك النظـام القـانوين اإلسـرائيلي يعتـربان أي جرميـة قتـل هكـذا،                  . بالسجن املؤبَّد 
وال يعتـرف القـانون اإلسـرائيلي بـأي     . ويتم التحقيق فيها بقوة، بغض النظر عـن دوافـع القاتـل       

  .رامةظروف خمفّفة يف حاالت القتل هذه، وهو يقاضي ويتهم ويعاِقب من يرتكبوهنا بكل ص
 أنـشأت وزارة الـشؤون االجتماعيـة واخلـدمات االجتماعيـة            .اخلدمات االجتماعية   - ١٨١
  :وهلذا املركز هدفان. ، مركزاً لرفاه األسرة البدوية يف بري سبع٢٠٠٤مايو /يف أيار

تقدمي املساعدة إىل مجاعـة البـدو يف املـسائل املتـصلة بـالرتاع وتـسوية                  -١-١٨١
  .لك توفري التدخالت العالجيةالتوتُّر يف األسرة، وكذ
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  . ليكون مركزاً معنياً مبنع العنف العائلي والتثقيف بشأنه  -٢-١٨١
ــة         ــة واخلــدمات االجتماعي ــشؤون االجتماعي ــه وزارة ال ــشرف علي ــه وت واملركــز متّول

  . اجتماعيني متخصصنيأخصائينيوتديره رابطة البدو الواحة اليت تضم موظفني من 
وعلـى سـبيل املثـال، تقـدَّم        .  مـن خـدمات فريـدة مالئمـة للغـرض          ويقدِّم املركز كـثرياً   

املــساعدة يف حتديــد أمــاكن األســر البدويــة الراغبــة يف أن تــأوي بــدويات يف ضــحايا    
العنف، والسماح هلؤالء النسوة بالبقاء يف اجملتمع البدوي أثنـاء محايتـهن مـن التعـّرض                

خلـدمات االجتماعيـة بتمويـل    وتقـوم وزارة الـشؤون االجتماعيـة وا      . ملزيد مـن العنـف    
وأصــبح املركــز بعــد إنــشائه جــزءاً أساســياً . إقامــة هــؤالء النــسوة يف األســرة احلاضــنة

غــىن عنــه يف اجملتمــع، وأداة سياســية حتــت تــصّرف احملــاكم الــيت قــد حتيــل الرجــال    ال
  .الذين يقومون بالضرب لكي يعالَجوا يف املركز

ة أعماهلـا يف ُمـدن البـدو وكـذلك يف قـرى البـدو              ومتارِس دوائر اخلدمات االجتماعي     - ١٨٢
 التماسـاً مـن نـساء البـدو اسـتنجاداً بـدوائر اخلـدمات            ٣٠ويوجد شهرياً حوايل    . غري املشروعة 
ويوجـد أيـضاً عـدد مـن األقـران البـدو يتمتعـون              . برعايـة فرديـة   وحتظى كل امـرأة     . االجتماعية

لف الذكر سـاهم يف حتـسني معاجلـة         ويالَحظ أن تشغيل املركز سا    . بعالج خاص بكل زوجني   
العنف العائلي بني سكان البدو، مما ِعمل على تقدمي الرعاية املركّزة الفّعالة بعيـداً عـن ضـغوط                  

  .اجملتمع واألسرة
ــشابات حــوايل    ٢٠٠٨ويف ســنة   - ١٨٣ ــات وال ــة بالفتي ــرة العناي  شــابة ٣٨٠، عاجلــت دائ

ــة ســنوياً، وحــوايل   ــشمال، مــع تقــدمي    شــ٨٠ يف اجلنــوب وحــوايل  ٣٠٠بدوي ــة يف ال ابة بدوي
  .معاجلة فردية ومجاعية على حٍد سواء

    
   قمع استغالل املرأة - ٦املادة 
  حملة عامة
حدث يف السنوات األخرية اخنفاض شديد يف عدد النساء الالئي جرى االجتـار هبـن        - ١٨٤

ئـي حـددت   وهذا االخنفاض واضح يف عدد ضحايا االجتار الال. صوب إسرائيل ألغراض البغاء   
أجهزة إنفاذ القانون أماكنهن، وكـذلك التقـارير الـصادرة مـن اللجنـة الفرعيـة الربملانيـة املعنيـة                    

 ضـحية اجتـار فحـسب ألغـراض البغـاء           ١٢وهنـاك   . باالجتار بالنساء واملنظمات غري احلكوميـة     
، ٢٠٠٨مكان إيواء ضـحايا االجتـار باألشـخاص يف سـنة            “ ماغان”قامت الشرطة بنقلهن إىل     

  .ومعظمهن جرى االجتار هبن منذ عدة سنوات
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 ألغراض البغـاء تعاَمـل      االجتار بضع حاالت من     ٢٠٠٨الحظ أنه كانت يف سنة      يو  - ١٨٥
معها مكتب املّدعي العام، مـشرياً إىل جنـاح جهـود اإلنفـاذ الـضخمة الـيت بذلتـها أجهـزة إنفـاذ                       

االجتـار  أنه نـادراً مـا وجـد    َحظ ويال. القانون، وكذلك العقوبات الشديدة اليت فرضتها احملاكم   
 كما ُوجد يف سنوات سابقة، مبا يف ذلك شراء وبيع شخص ما والعنـف واحلـبس        “التقليدي”
ــإلوا ــدات     ساكم ــسفر والتهدي ــوازات ال ــاء ج ــن إعط ــسانيتها    ع ــن إن ــرأة م ــد امل ــسر  واوجتري لق

  .٢٠٠٥، ومعظمه يتصل حباالت وقعت يف سنة واالسترقاق السافر والقاسي
 اخنفـاض   ٢٠٠٨ وسـنة    ٢٠٠٧وفقاً لتقديرات الشرطة، حدث يف الفترة بني سنة         و  - ١٨٦
.  يف عــدد احلــاالت واالهتامــات املقّدمــة فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص ألغــراض البغــاء مــثري

 شخـصاً بتهمـة االجتـار باألشـخاص، ونـال           ٤٠، ُحكـم علـى مـا يزيـد علـى            ٢٠٠٥ومنذ سنة   
  . سنة١٨اين سنوات إىل هؤالء عقوبات بالسجن تتراوح من مث

ــسابقون يف جمــال االجتــار          - ١٨٧ ــضحايا ال ــها ال ــيت جــاء من ــشأ األساســية ال ــدان املن ــا بل أم
وكـــان الطريـــق . أوزبكـــستان وأوكرانيـــا وبـــيالروس وروســـيا ومولـــدوفا: باألشـــخاص فهـــي

الرئيسي لالجتار أساساً عـن طريـق روسـيا والتـهريب بطـرق غـري مـشروعة عـن طريـق احلـدود                       
ومــن جــّراء اإلشــراف احلــازم، يالَحــظ أن معــدل الــدخول مــن املــوانئ  . ائيلية مــع مــصراإلســر

  .البحرية واجلوية الرمسية ال يكاد ُيذكَر
وقــد حاربــت إســرائيل . وال تــسمح حكومــة إســرائيل بظــاهرة االجتــار باألشــخاص   - ١٨٨

. املـشمولة بـالتقرير   هذه الظاهرة يف املاضي، وال تزال تقوم بذلك مبزيد مـن القـوة أثنـاء الفتـرة                  
وقد اضطلعت إسرائيل يف السنوات اخلمـس       . فهذه القضية تعترب ذات أولوية بالنسبة للحكومة      

  .املاضية بالذات جبهود متزايدة ملنع االجتار وحلماية ضحاياه ومقاضاة مرتكيب االنتهاكات
    

  اللجنة الفرعية الربملانية املعنية باالجتار بالنساء
ية الربملانية املعنية باالجتار بالنـساء الـيت يرأسـها عـضو الكنيـست زيهافـا               اللجنة الفرع   - ١٨٩

 املـرأة، وهـي معيَّنـة للتركيـز علـى مكافحـة             بوضـع غالون، هي جلنـة فرعيـة تابعـة للجنـة املعنيـة             
وما زالت هذه اللجنة الفرعية ناشطة يف ضـبط ومراقبـة االجتـار ألغـراض البغـاء                 . االجتار باملرأة 

االجتماعـات النظاميـة   عقـد   التـشريعات و  إصـدار  مـل عليـه، وذلـك مـن خـالل         واإلشراف الكا 
 حلـضور اجتماعاهتـا لتوجيـه        احلكـوميني  والدعوة للقـضايا ذات الـصلة ودعـوة كبـار املـسؤولني           

إضافة إىل ذلك، تعقد هذه اللجنـة الفرعيـة دورة سـنوية            .  احلكومية هيئاهتمأسئلة تتعلق بنشاط    
ية األمريكية بشأن االجتار باألشـخاص وخالهلـا تنـاقَش القـضايا       عقب نشر تقرير وزارة اخلارج    

  .املطروحة يف التقرير
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ــالتقرير تناولــت املــسائل       - ١٩٠ ــرة املــشمولة ب ــة يف الفت ــة الفرعي وخــالل اجتماعــات اللجن
اسـتخدام املؤسـسات اإلصـالحية      ؛  ملـصادرة األصـول    إنـشاء صـندوق خـاص        يفالتأخري  : التالية

ه علــى مكافحــة االجتــار بــاملرأة ألغــراض البغــاء؛ أســاليب مكافحــة بيــوت  البغــاء وأثــرملكافحــة
ــدعارة  ــن الـ ــة مـ ــة   العاملـ ــة األمريكيـ ــر وزارة اخلارجيـ ــت؛ وتقريـ ــالل اإلنترنـ ــار   خـ ــن االجتـ  عـ
؛ متابعـة تنفيـذ محلـة تعميـق التوعيـة بـشأن االجتـار يف نظـام التعلـيم بـشأن االجتـار،                        باألشخاص

لعمــل تنطبــق علــى العالقــات بــني ضــحايا االجتــار        مناقــشة حــول مــا إذا كانــت عالقــات ا     
 قرار حمكمة العمل الوطنيـة، وفيهـا قـررت أن ضـحية االجتـار ألغـراض البغـاء                   اتباعوالقّوادين،  

؛ وتغــيريات يف أمنــاط االجتــار مثــل  “عملــها”حيــق هلــا تقاضــي احلــد األدىن مــن األجــر بــسبب  
  .بغاء يف ظروف االستعبادالزيادة يف عدد اإلسرائيليات املتاَجر هبن ألغراض ال

 ‐تعـديل    (قـانون العقوبـات   : وتواصل اللجنة الفرعية تعزيز مشاريع القوانني التاليـة         - ١٩١
  .قانون حظر استخدام خدمات جنسية نظري أجر؛ )حظر نشر إعالنات تنشر خدمات البغاء

ميـة، وهلـذا   وتويل اللجنـة الفرعيـة اهتمامـاً كـبرياً بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكو               - ١٩٢
تقيم ضوابط مهنية وثيقة مع هذه املنظمات اليت تعَترب مـصدراً أصـلياً لدراسـة املـشاكل املتـصلة              

 توعيــة وقــد أّدت أنــشطة هــذه املنظمــات إىل. مبعاجلــة ضــحايا االجتــار وبتعزيــز محايــة الــضحايا
  .اياوضرورة النظر إليهن كضح ضحايا االجتار  اإلناثواجههامجاهريية باملشاكل اليت ت

  
  املنع

  محالت إعالمية
 املــرأة يف مكتــب رئــيس الــوزراء متــارِس نــشاطها  بوضــعمــا انفكــت هيئــة النــهوض   - ١٩٣

واجلمـاهري الـيت تـستهدفها     .  مكافحة االجتـار بـاملرأة     بقضيةبشكل متزايد يف جمال تعزيز التوعية       
نيـات الزراعيـة وجـيش      اهليئة هي اخلدمة املدنية والسلطات احمللية ونظـام التعلـيم وحركـة التعاو            

وتــشمل األنــشطة الــسنوية املــضطَلع هبــا يف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف    . الــدفاع اإلســرائيلي
  :يلي ما

أجرت اهليئة دراسة استقصائية هتدف إىل دراسة مواقـف اجلمهـور جتـاه               -١-١٩٣
ــاء  ــاملرأة والبغ ــاً للدراســة االستقــصائية، كــان رأي   . االجتــار ب ــة مــن  ٥٠ووفق  يف املائ

 .رِّم شــراء خــدمات جنــسية نظــري أجــر تــشريع جيــ إصــدارمهــور أنــه مــن املطلــوباجل
.  يف املائـة مـن الـسكان أن القـّواد هـو اجملـرم الوحيـد يف دائـرة البغـاء                 ٦٦وترى نـسبة    
، يف حـني    مـصاعب احليـاة   مـن    يف املائـة مـن اجلمهـور أن البغـاء ينبـع              ٦٨وترى نسبة   
 يف املائـة مـن   ٤١وتتـصّور نـسبة   . شخـصي  يف املائة أنه ينبع من خيـار        ١٨ترى نسبة   
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 يف املائة فقـط حقيقـة أن معظـم النـساء            ٥٧ مهنة، يف حني تدرك      مبثابةالسكان البغاء   
  . البغاء منذ الطفولةدائرةالبغاء يدخلن يف املشتغالت 

ديــسمرب نظّمــت اهليئــة حلقــة دراســية اســتغرقت / كـانون األول ١٦ويف   -٢-١٩٣
 وحــضر .بالتعــاون مــع جملــس بلديــة بــري ســبع“ ار بــاملرأةاالجتــ”يومــاً واحــداً بعنــوان 

 بوضـع احللقة الدراسية العمدة واملدير العام للمدينة ومستشار البلدية املعين بالنـهوض            
وتــضّمنت احللقــة الدراســية حماضــرات مــن الــشرطة  . املــرأة ونــساء أخريــات بــارزات

  .وممثلي املنظمات غري احلكومية وحماضرة من املنّسقة الوطنية
مكتــــب رئــــيس   يف ُعقــــدت٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول١٥ويف   -٣-١٩٣

 وأثنــاء احللقــة .حلقــة دراســية اســتغرقت يومــاً واحــداً بــشأن االجتــار بــاملرأة  ،الــوزراء
الدراســية، عــرض مــدير اهليئــة بيانــات حديثــة العهــد تتعلــق بنطــاق االجتــار بــاملرأة يف   

وألقـى ممثـل ملنظمـة غـري حكوميـة أيـضاً       . إسرائيل والتدابري املتخـذة ملكافحـة الظـاهرة     
  .“ليليا إىل األبد”حماضرة عن املسألة، كما ُعرض فيلم 

، عقـدت اهليئـة، بالتعـاون مـع بلديـة           ٢٠٠٨ديـسمرب   /ويف كانون األول    -٤-١٩٣
ــية       ــة دراسـ ــة، حلقـ ــدمات االجتماعيـ ــة واخلـ ــشؤون االجتماعيـ ــب ووزارة الـ ــل أبيـ تـ

 النـساء  -ا، لكـنين أُوَجـد يف مكـان آخـر     جـسدي هنـ  ”استغرقت يوماً واحداً بعنوان     
وحــضر احللقــة الدراســية وزيــر الــشؤون االجتماعيــة      . “والفتيــات يف دائــرة البغــاء  

غــالون رئــيس اللجنــة الفرعيــة     واخلــدمات االجتماعيــة، وعــضو الكنيــست زيهافــا    
ــز         ــشريعات لتعزي ــضاً اســتخدام الت ــشوا أي ــذين ناق ــاملرأة، ال ــة باالجتــار ب ــة املعني الربملاني

  .التغيريات يف األفكار املتعلقة بظاهرة البغاء
وكانت احللقة الدراسية مبثابـة منـرب إلطـالق وعـرض اخلطـة املـشتركة بـني الـوزارات                   

البغاء من أجل مـساعدهتن علـى   يف  إلعادة تأهيل ومعاجلة النساء والفتيات املشتغالت       
  .املفرغةإهناء دائرة البغاء 

ــي     ــة الدراس ــن احللق ــات ع ــشرت إعالن ــف ممثلــي     وُن ــور وحــضرها خمتل ــة اجلمه ة لعام
الـــسلطات احملليـــة مـــسؤولو املنـــسِّقة الوطنيـــة و”الـــوزارات احلكوميـــة، مبـــا يف ذلـــك 

. موظفون مهنيون يف ميادين ذات صـلة وأشـخاص آخـرون مهتمـون بـاألمر          وكذلك  
وحظيت احللقة الدراسية بتغطية إعالمية واسـعة وأثـارت مناقـشات يف خمتلـف املنافـذ            

وسـاهم كـل ذلـك بدرجـة كـبرية يف زيـادة       . ية العامة مثل اإلذاعـة والـصحف     اإلعالم
  .الوعي بظاهرة البغاء
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ــة   االضــطالع ب ىوهــذا العــام، جــر   -٥-١٩٣ ــة ومحــالت التوعي األنــشطة التعليمي
ــة،        ــة املدني ــدفاع اإلســرائيلي، واخلدم ــاملرأة يف خمتلــف أُطــر جــيش ال ــشأن االجتــار ب ب

ومــع ذلــك، نظــراً .  منفــصل عــن أنــشطة اهليئــة وحركــة التعاونيــات الزراعيــة بــشكل 
القتــراب اليــوم الــدويل للقــضاء علــى الــرّق، أرســلت اهليئــة رســائل إىل جــيش الــدفاع 

هـذه  اإلسرائيلي واخلدمة املدنية وحركة التعاونيات الزراعية، مـع التوصـية بـأن تـنظّم               
هليئـــة إضـــافة إىل ذلـــك، َدعـــت ا. اجلهـــات أنـــشطة إعالميـــة بـــشأن االجتـــار بـــاملرأة  

 هذه اجلهـات للمـشاركة يف األنـشطة واحللقـات الدراسـية الـيت تنظمهـا                 ملسؤولني يف ا
  .اهليئة
إضافة إىل ما سبق، اضطلعت اهليئة بأنشطة تروجييـة داخـل نطـاق نظـام                 -٦-١٩٣

وتــضّمنت هــذه . التعلــيم بالتعــاون مــع إدارة املــساواة بــني اجلنــسني يف وزارة التعلــيم  
 كبار العاملني يف جمال التعلـيم، واملفتـشني وُنظّـار املـدارس             األنشطة عقد مؤمترات مع   

  .وإلقاء حماضرات خاصة وعروض بيانية من أجل املعلّمني
ــدويل       -٧-١٩٣ ــوم ال ــة كــذلك مــؤمترات وتنــشر معلومــات بــشأن الي وتعقــد اهليئ

  .إللغاء الرّق
املـؤرخ   ٢٦٧٠أقّرت احلكومة، غداة صـدور القـرار احلكـومي رقـم            . جائزة وطنية   - ١٩٤

ــسمرب / كــانون األول٢يف  ــّدموا     ٢٠٠٧دي ــذين ق ــراد ال ــهيئات واألف ــة ســنوية لل ، جــائزة وطني
وترمي هـذه اجلـائزة إىل تقـدمي الـدعم          . إسهامات رائعة يف املعركة ملكافحة االجتار باألشخاص      

إىل أولئك الذين يفعلون ذلك حماولني العمل ويشّجعون اآلخرين علـى زيـادة جهـود الـصدارة                 
ــائزين باجلــائزة عــن عــام    . عركــةيف امل ــار الف  وإعــالن أمســائهم، وُمنحــت  ٢٠٠٨وجــرى اختي

 يف مقـر إقامـة رئـيس اجلمهوريـة، وقـام      ٢٠٠٩مـارس  /اجلوائز يف احتفال سـنوي ُنظّـم يف آذار       
  .الرئيس بتقدميها

ــة   - ١٩٥ ــسِّقة الوطني ــادرات     .املن ــالتقرير يف املب ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــسِّقة أثن  شــاركت املن
  .لتدريبية والتعليمية املوّجهة حنو عامة اجلمهورا

وتوزِّع املنّسقة أيضاً معلومات عن االجتار على موقع مكتـب املنـّسقة علـى الـشبكة                  - ١٩٦
رسل إىل اجلهـات    ُي، ومن خالل موجز أسبوعي للمعلومات من اإلنترنت،         “اإلنترنت”العاملية  

ي بإعـداد وثيقـة عامـة بـشأن االجتــار     وكـل سـنة، تقــوم هـ   . الفاعلـة داخـل احلكومـة وخارجهـا    
  .ومعركة احلكومة يف مكافحته، وهذه الوثيقة تظهر على موقع شبكة اإلنترنت

مناِهـضة   وضـع اللمـسات األخـرية حلملـة          الوزارة اآلن يف مرحلة     . وزارة اخلارجية   - ١٩٧
 أنـشئ ذه الغايـة،    ولبلـوغ هـ   . لالجتار يضطلع هبا يف البلدان اليت تنشأ منها عملية االجتـار بـاملرأة            
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ويعمـل هـذا    . فريق حكومي دويل مع وجـود ممثِّـل مـن وزارة اخلارجيـة معـّين كـرئيس للفريـق                  
وسوف ُيضطَلع هبـذه    . الفريق على توسيع نطاق احلملة اإلعالمية لتشمل بلدان املنشأ األخرى         

ــري         ــة اإلســرائيلية وغ ــع املنظمــات غــري احلكومي ــاون م ــا حــدث يف املاضــي، بالتع ــة، كم  احلمل
  .اإلسرائيلية

تعمل الوزارة بكل قوة لتعزيز احلمالت اإلعالمية الراميـة إىل زيـادة            . وزارة التعليم   - ١٩٨
  .الوعي بني موظفي الوزارة وبني التالميذ

أعــدت وزارة التعلـيم كتيِّبــاً عــن االجتــار  . زيـادة الــوعي بــني أعـضاء نظــام التعلــيم    - ١٩٩
 الكتيِّـب  ويتـضمن .  املـوظفني يف نظـام التعلـيم الثـانوي    باملرأة والبغـاء ومـن املقـرر توزيعـه علـى      

ــام ويف إســرائيل بوجــه خــاص        ــاملرأة بوجــه ع ــاء واالجتــار ب ،  وعــنمعلومــات شــاملة عــن البغ
، التـشريعات، إنفـاذ القـانون، وتـدابري أخـرى ملكافحـة             “صـناعة اجلـنس   ”وضـحايا   “ الزبائن”

قّدمــة بــشأن هــذه القــضايا وأســاليب االجتــار والبغــاء، واألنــشطة التعليميــة وخطــط الــدروس امل
زيــادة وعــي اآلبــاء واألمهــات واجملتمــع واملــشاركة، وكــذلك املعلومــات عــن خمتلــف اهليئــات    

   .واملنظمات اليت تتناول هذه القضايا داخل نظام التعليم
واصـلت الـوزارة نـشاطها لزيـادة جهودهـا يف زيـادة التوعيـة               ،  ٢٠٠٨وخالل سـنة      - ٢٠٠

وعقـدت  . ي االجتار باألشخاص، ومبزيد من التحديد االجتار ألغراض البغـاء         بالقضية العامة وه  
 الرجـل   -الكرامـة اإلنـسانية     ”ن  الوزارة أربعـة مـؤمترات لألعـضاء يف نظـام التعلـيم حتـت عنـوا               

 ٥١٧وشـارك يف هـذه املـؤمترات        “ املرأةبـ  االجتار باألشخاص، وخصوصاً      بشأن واملرأة، مؤمتر 
  .عضواً من نظام التعليم

 أُدرجــت مــسألة االجتــار يف برنــامج التعلــيم بــشأن  - زيــادة التوعيــة بــني التالميــذ   - ٢٠١
 جلـسة،   ١٤وكجـزء مـن برنـامج املـساواة بـني اجلنـسني الـيت تـستغرق                 . املساواة بـني اجلنـسني    

 مدرسـاً   ٢٥٨ تلميـذاً و     ٤ ٠٧٢ُخصِّصت جلستان للمسائل املتصلة باالجتار بـاملرأة، وشـارك          
وقـد اسـُتكِمل هـذا الربنـامج بالتـدريب مـن أجـل أعـضاء                . ٢٠٠٨أثنـاء سـنة     يف هذا الربنـامج     

  .نظام التعليم املختصني وكذلك األنشطة اليت يشارك فيها آباء التالميذ
، أن عقــدت الــوزارة ثالثــة مــؤمترات تعليميــة  ٢٠٠٨وحــدث كــذلك خــالل ســنة    - ٢٠٢

شر والثـاين عـشر يف هناريـا وأشـدود     بشأن االجتار باملرأة لتوعية التالميذ يف الفصلني احلـادي عـ       
 أفـــراد مـــن النظـــام ١٠٤ و  تلميـــٍذ١ ٥٠٠، وشـــارك فيهـــا مـــا جمموعـــه  غـــات-وكرييـــات 
هذه املؤمترات أهم حـدث يف برنـامج تعليمـي شـامل يف إطـار اليـوم الـدويل                   كانت  و. التعليمي
 جـرى تـدريب     التالميـذ، اليت حـضرها    ؤمترات  املوكجزء من هذا الربنامج وقبل انعقاد       . للمرأة

املعلمني وسائر املوظفني التعليمـيني يف املـدارس الثانويـة املـشاركة بـشأن هـذه املـسائل، وتلقـوا                
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خططاً خاصة بالدروس اليت تتناول كرامـة اإلنـسان واالجتـار باألشـخاص بوجـه عـام، وبـاملرأة                   
 واملـساواة    املؤمترات أيضاً أنشطة تعليمية تكميلية تتناول كرامـة اإلنـسان          وأعقب. بوجه خاص 

  .والقضايا اجلنسانية
 حماضــرة يف املــدارس يف مجيــع أحنــاء الــوطن ٢٠٠  حــوايلزيــادة علــى ذلــك، ألقيــت  - ٢٠٣

وقد قامت هيئـة النـهوض مبركـز املـرأة     . بشأن منع العنف ضد املرأة ومنع البغاء واالجتار باملرأة     
  .بتمويل احملاضرات

ة اليـوم الـدويل احتفـاالً بـذكرى إلغـاء        ، مبناسـب  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    - ٢٠٤
البغاء واالجتار باملرأة كشكل من أشكال الـرّق يف         ”الرّق، وّزعت الوزارة خطة لدرس بعنوان       

، وركّــز الــدرس علــى اقتــراب هــذه الظــواهر مــن أعتــاب أبوابنــا   . “القــرن احلــادي والعــشرين 
  .دراسي أو من اجلريان القريبنيالبغاء هي فتاة يف الفصل الوإمكانية أن تكون فتاة مشتغلة يف 

بــشكل مــسهب قــضية االجتــار بــاملرأة ألغــراض تتنــاول . هيئــة اإلذاعــة اإلســرائيلية  - ٢٠٥
البغاء، حيـث تـشمل مواضـيع مثـل جلـسات تعقـدها اللجنـة الفرعيـة التابعـة للكنيـست املعنيـة                       

ير التحّريــات بــشأن باالجتــار بــاملرأة ومــدى االجتــار بــاملرأة ألغــراض البغــاء يف إســرائيل، وتقــار 
  .ممارسة القوادة

وتعاِلج قنوات اإلذاعة التابعة هليئة اإلذاعة اإلسرائيلية أيضاً قضية االجتـار بـاملرأة، مبـا            - ٢٠٦
يف ذلـك تقـارير جاريـة بـشأن مـدامهات تـشنها الـشرطة علـى بيـوت الـدعارة، وبـشأن معاملـة             

 مــومس ســابقة صــارت مــؤخراً الـشرطة للنــساء يف تلــك املبــاين، وكــذلك مقابلــة شخــصية مــع 
تــشارك يف تقــدمي املــساعدة إىل النــساء والفتيــات ويف إعــادة تأهيلــهن بغيــة إهنــاء حلقــة البغــاء     

التابعـة هليئـة اإلذاعـة      “ صـوت إسـرائيل   ”زيادة على ذلـك، خّصـصت القنـاة اإلذاعيـة           . املفرغة
 واحــد باشــرهتا هيئــة اإلســرائيلية برناجمــاً إذاعيــاً للقــضية كجــزء مــن حلقــة دراســية مــدهتا يــوم   

 املـــرأة ووزارة الـــشؤون االجتماعيـــة واخلـــدمات االجتماعيـــة حتـــت عنـــوان   بوضـــعالنـــهوض 
  .“ يف مكان آخرأوجدجسدي يرقد هنا، لكنين ”
  

  اإلطار القانوين
  التصديق على االتفاقيات األساسية

ــران   - ٢٠٧ ــه ويف متــوز /صــّدقت إســرائيل يف حزي ــه /يوني ــى ٢٠٠٨يولي ــوايل، عل ــى الت  ، عل
الربوتوكـول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق          : املعاهدتني الدوليتني الرئيسيتني بشأن االجتـار     

الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة، وبروتوكـول منـع                    
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ألمـم  وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، املكمِّـل التفاقيـة ا                   
  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  التشريع
 ٢٩ الـذي دخـل حيِّـز النفـاذ يف           ٢٠٠٦-٥٧٦٧ رقـم    قانون مكافحة االجتار  ُيطبِّق    - ٢٠٨

، جرمية اجتار فضفاضة على عـدد مـن املمارسـات غـري املـشروعة               ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
املــواد اإلباحيــة، وعــضاء، األبتــر وأو الــسخرة، مثــل البغــاء أو اجلــرائم اجلنــسية أو االســترقاق  

قــانون مــن ) أ( ألــف ٣٧٧البنــد (واســتخدام جــسم شــخص لــوالدة طفــل مث يؤخــذ منــها       
 سـنة  ٢٠ سنة وبالسجن ملـدة  ١٦ويتم التصّدي هلذه اجلرمية باملعاقبة بالسجن ملدة     ). العقوبات

 اجلـرائم للتـصّدي لتـدرجات       مـن كاملـة   ويشمل القانون طائفة    . إذا ارُتكَبت اجلرمية ضد قاصر    
ــد (االســترقاق : االســتغالل ــات  ألــف مــن  ٣٧٥البن ــانون العقوب ــدة  -) ق  ســنة؛ ١٦ احلــبس مل

 احلـبس   -) قـانون العقوبـات   مـن   ) أ( ألـف    ٣٧٧البنـد   (االجتار لغـرض االسـترقاق أو الـسخرة         
الل  سـنوات؛ اسـتغ  ٧ احلبس ملـدة   -)  من قانون العقوبات   ٣٧٦البند  ( سنة؛ السخرة    ١٦ملدة  

وألول .  سـنوات ٣ احلـبس ملـدة   -) قـانون العقوبـات   مـن   ٤٣١البنـد   (فئات السكان الضعيفة    
سخرة الفـضفاضة مـع تـشديد األحكـام         مرة تدوِّن إسـرائيل لـديها جرميـة اسـترقاق، وجرميـة الـ             

  . استغالل فئات السكان الضعيفةبشأنتغليظ العقوبة و
) ١: (خلطف لتشمل جـرميتني جديـدتني     إضافة إىل ما سبق، مت توسيع نطاق جرمية ا          - ٢٠٩

 ٣٧٤البنـدان  (االختطاف لغرض االسترقاق أو السخرة وإرسال شخص وراء حدود دولة مـا             
التــسبب يف مبارحــة الــشخص للدولــة مــن أجــل   ) ٢(و ) قــانون العقوبــات مــن ٣٧٠ألــف و 

  ).قانون العقوبات باء من ٣٧٦البند (العمل يف البغاء أو االسترقاق 
 يـأذن   ٢٠٠٥ - ٥٧٦٥ رقـم    احلد من اسـتخدام املبـاين ملنـع ارتكـاب جرميـة           قانون    - ٢١٠

للشرطة وللمحاكم بأن حتّد اسـتخدام منطقـة أو إغالقهـا كليـة إذا اسـتخدمت تلـك املبـاين يف                     
ارتكــاب جــرائم بغــاء أو اجتــار باألشــخاص لغــرض جــرائم البغــاء، يف ظــروف تقتنــع فيهــا           

وللمحـاكم الـسلطة يف إصـدار أوامـر         . َدم هبـذا الـشكل     بأن املبىن سيظل ُيستخ    ةي املعن السلطات
وجيـوز للـشرطة أن تـصدر أوامـر مـن هـذا             .  يوماً مع إمكانية التمديـد     ٩٠من هذا النوع لفترة     

  . يوماً، وجيوز هلا خالل هذه الفترة أن تطلب إعالناً آخر من احملاكم٣٠النوع لفترة 
  احلد األدىن للعقوبات

 حــداً أدىن للعقوبــة فيمــا لقــانون العقوبــات ٢٠٠٦لــسنة  ٩١أرســى التعــديل رقــم   - ٢١١
 يف املائة من احلد األقـصى الـذي         ٢٥يتعلق جبرمية االسترقاق وجرمية االجتار بالبشر، مما يشكّل         
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وحيظر التعديل أيضاً فرض أحكام مع وقف التنفيـذ باسـتثناء ظـروف خاصـة، الـيت                 . قد ُيفَرض 
  .قد ُتحّدد يف قرار احملكمة

  اجلنائية واإلداريةاإلجراءات 
كثَّفت أجهزة إنفاذ القـوانني مثـل الـشرطة، وإدارة اهلجـرة وإدارة اإلنفـاذ يف وزارة                   - ٢١٢

وتــتم املبــادرات اخلاصــة . الـصناعة والتجــارة والعمــل بدرجـة كــبرية جهودهــا ملكافحــة االجتـار   
ــى ثالثــ   ــستوياتةباحملاكمــات عل ــشرطة اخلاصــة باحملا  -أوالً .  م ــدأ إجــراءات ال ــة ضــد   تب كم

 قـد تبـدأ إجـراءات       -وثانيـاً   . املتجرين وشركائهم يف جرميـة االجتـار واجلـرائم املتـصلة باالجتـار            
. احملاكمــة وإبطــال التــراخيص وفقــاً لألحكــام الــواردة يف خمتلــف اللــوائح والقــوانني التكميليــة   

مثــل القــوادة،  ميكــن أن تبــدأ إجــراءات احملاكمــة وفقــاً للقــوانني اجلنائيــة غــري االجتــار   -وثالثــاً 
والتسبب يف اشـتغال شـخص يف البغـاء، واإلغـراء بالـدعارة، واخلطـف، ومـا إىل ذلـك، فـضالً                      
ــسكان          ــات ال ــر أو اســتغالل فئ ــة أو التزوي ــشطة االحتيالي ــسبب األن ــة ب ــن إجــراءات احملاكم ع

  .الضعيفة
  التحقيق واملقاضاة
  أنشطة الشرطة

وات الـشرطة يف بلـدان األصـل، ومـن مث           يتواصل التعاون بني الشرطة اإلسرائيلية وق       - ٢١٣
 وســنة ٢٠٠٧ويف الفتــرة بــني ســنة . يــتم متهيــد الطريــق مــن أجــل تــسليم األشــخاص املتجــرين

، قامت الشرطة اإلسرائيلية بإجراء حتقيقات مـشتركة، بالتعـاون مـع قـوات الـشرطة يف          ٢٠٠٨
 باألشـخاص ومت تـسليم       اجتار قضاياروسيا وبيالروس وأوكرانيا وأملانيا، وفيها أمكن حلّ عدة         

  .عدة جمرمني إىل إسرائيل
 وزيــر األمــن العــام ومفــّوض الــشرطة وحــدات التحقيــق لتعزيــز وحتــسني وجــهوقــد   - ٢١٤

وأظهــرت الــشرطة درايــة  . إجــراءات إنفــاذ الــشرطة فيمــا يتعلــق جبــرائم نــشر خــدمات البغــاء   
ــوق        ــذه احلق ــة ه ــة حلماي ــادئ توجيهي ــضحايا وأصــدرت مب ــوق ال ــدة حبق ــانون وُوزِّع . متزاي ق

 علــى مجيــع وحــدات الــشرطة واختــذت الــشرطة إجــراًء يتعلــق بتنــاول جــرائم  مكافحــة االجتــار
ويبّين اإلجراء سـالف الـذكر      ). 03.300.120إجراء الشرطة رقم    (االجتار واالسترقاق والسخرة    

جتـار   ملعاجلـة ضـحايا اال     الـالزم تفاصيل التعديالت التشريعية اجلديدة ومدى أمهيتـها، واإلجـراء          
  .والشهود األجانب، ويسند املسؤولية أيضاً إىل خمتلف وحدات الشرطة

، أصـدر رئـيس التحقيقـات وإدارة االسـتخبارات التابعـة           ٢٠٠٧يونيـه   /ويف حزيران   - ٢١٥
 إدراج إنفـاذ جرميـة االجتـار        وجـب للشرطة اإلسرائيلية واحداً من املبادئ التوجيهية، ومبقتـضاه         
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 وعقب تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي، لوحظـت زيـادة هامـة يف           . يف خطط عمل خمتلف الوحدات    
  . القوادة وإدارة بيوت الدعارة وجرائم نشر خدمات البغاءالتصدي جلرائم

  املقاضاة
اجلرائم بـ أو  /، أدين مخسة أشخاص جبرمية االجتار لغرض البغاء و        ٢٠٠٨خالل سنة     - ٢١٦

  .ذات الصلة
ام تتعلق باجلرائم سـالفة الـذكر، باإلضـافة إىل       ست لوائح اهت   ٢٠٠٨قُدِّمت يف سنة      - ٢١٧
وقُـدِّمت سـبعة التماسـات أخـرى لالسـتئناف          .  قضية جارية تنتظر البّت فيها أمـام احملـاكم         ١٢

رائم متـصلة  جبـ أو /أمام احملكمة العليا من متـهمني مـدانني باالجتـار باألشـخاص لغـرض البغـاء و            
يا االستئناف تنتظـر البـت فيهـا أمـام احملكمـة       وقضا.بذلك، والعديد منها استئناف ضد إدانتهم  

 سـنة، باإلضـافة إىل      ١٣وتتباين األحكام املستأنفة من احلبس ملدة ستة أشهر إىل احلبس           . العليا
وتنتظـر البـت أمـام احملكمـة العليـا أيـضاً       .  اجلـرائم  جـسامة تعويض الضحايا، متوقفاً ذلـك علـى        

  .بالتساهلتسم قضية استئناف مقدمة من الدولة ضد حكم صادر ا
 قــضية اســتئناف مقّدمــة مــن املتــهمني ضــد قــسوة  ١١زيــادة علــى ذلــك، رّدت احملكمــة العليــا 

وقـد تباينـت األحكـام    . واسـتأنف عـدة متـهمني حكـم اإلدانـة ذاتـه         . األحكام الصادرة ضدهم  
 سـنة، فـضالً عـن التعـويض         ١٨املستأنفة من السجن ملدة سنة ونصف الـسنة إىل الـسجن ملـدة              

ويف واحدة من القضايا، خفّفت احملكمـة       .  اجلرائم جسامة للضحايا، متوقفاً ذلك على      اإلضايف
 ١٣ سنة وخفّفت احلكم يف قـضية أخـرى مـن الـسجن ملـدة                ١٥العليا حكماً إىل السجن ملدة      

  . سنة١٢سنة إىل السجن ملدة 
    

  احملاكم
 إدانـة املتجـرين      املختصة بطريقة فضفاضة، ومن مث تـسىن       فّسرت احملاكم التشريعات    - ٢١٩

وأظهـرت  . رغم جهود مستشار الدفاع للتأكيد على نّص القانون على حـساب روح القـانون             
. وباحلاجة إىل مزيد من األحكام القاسـية      . فهماً ووعياً أفضل جبسامة هذه اجلرمية     أيضاً  احملاكم  

 مـن   وقد أكدت احملاكم بصراحة وبشكل متكرر شدة جرائم االجتار وأعربت عـن الـرأي بأنـه               
. واجبها أن تفرض أحكامـاً صـارمة لـتعكس العقوبـة القـصوى الـصارمة الـيت يفرضـها القـانون              

  :يرد أدناهوملزيد من التفاصيل بشأن األحكام القاسية، يرجى االطالع على ما 
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  الراهنةاحلالة 
  إصدار األحكام
  األحكام الصارمة

 ثالثة متهمني بتهمـة   احملليةس  ، أدانت حمكمة القد   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤يف    - ٢٢٠
دة االجتــار باألشــخاص لغــرض ممارســة البغــاء واإلغــراء ملمارســة البغــاء يف ظــل ظــروف مــشدَّ    

 مـع ، وبـاحلبس   سـنة ١٢بالـسجن ملـدة   وُحكم على املتهم األول . واهتامات أخرى ذات صلة   
ــغ    ــة مببل ــذ وغرام ــد  ٢٠ ٠٠٠إيقــاف التنفي   شــاقل١٠ ٠٠٠، و) دوالر٥ ٠٠٠( شــاقل جدي

ــد  ــضحايا  )  دوالر٢ ٥٠٠(جدي ــاين   . تعــويض إىل كــل ضــحية مــن ال ــهم الث وحكــم علــى املت
 شـاقل  ٢٠ ٠٠٠مع وقف التنفيذ، وسداد غرامة مببلغ وبالسجن ، بالسجن ملدة تسع سنوات  

 دوالر تعويض لكل شـخص      ٢ ٥٠٠(جديد   شاقل   ١٠ ٠٠٠ومبلغ  )  دوالر ٥ ٠٠٠(جديد  
، وبالـسجن مـع وقـف       بالـسجن ملـدة سـت سـنوات       وُحكم على املتهم الثالث     ). من الضحايا 

وقـدَّم كـل مـن الدولـة        ).  دوالر ٥ ٠٠٠( شـاقل جديـد      ٢٠ ٠٠٠التنفيذ وسداد غرامـة مببلـغ       
 ، دولـة S.Cr.C708/04القـضية  (ورفـضت احملكمـة العليـا كـال الطعـنني          . واملتهم طعناً يف احلكـم    

ـــ  ــة  Cr.A.10592/05كي وآخــــرين والقــــضية سإســــرائيل ضــــد براديتسفـ ــرائيل ضــــد دولــ إســ
  . ))٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤كي سبراديتسف
 تـشرين  ٨(نورماتوف وآخرون ضد دولة إسرائيل يان  Cr.A. 1652/07ويف القضية   - ٢٢١
 خاصــة باالجتــار باألشــخاص ة، أُديــن ســبعة متــهمني يف جــرائم متعــدد )٢٠٠٧أكتــوبر /األول

بغاء يف ظـل ظـروف مـشدَّدة، واالغتـصاب      لغرض ممارسة البغاء، والقوادة، واإلغراء ملمارسة ال      
‐٥٧١٢قـانون الـدخول إىل إسـرائيل رقـم          يف ظل ظروف مشددة، والتهديدات، وانتهاكات       

  .، السجن دون وجه حق، واعتراض العدالة واألفعال املخلة١٩٥٢
 وأمــر بــدفع تعــويض مببلــغ بالــسجن ملــدة عــشرة أعــواموُحكــم علــى املتــهم األول   

وحكـم علـى املتـهم    . لكل واحد من الـضحايا األربـع    )  دوالراً ١ ٢٥٠( شاقل جديد    ٥ ٠٠٠
 ١ ٢٥٠( شــاقل جديــد ٥ ٠٠٠وبــدفع تعــويض قــدره بالــسجن ملــدة مخــس ســنوات، الثــاين 
وبـدفع تعـويض قـدره      السجن عشر سنوات    بوُحكم على املتهم الثالث     .  لكل ضحية  )دوالراً
وُحكـم علـى املتـهم الرابـع        . علـى ثالثـة مـن الـضحايا       )  دوالراً ١ ٢٥٠( شاقل جديد    ٥ ٠٠٠

إىل ثالثة  )  دوالراً ١ ٢٥٠( شاقل جديد    ٥ ٠٠٠وبدفع تعويض مببلغ    بالسجن ست سنوات    
 ٥ ٠٠٠ع تعـويض قـدره   ف وبـد بالـسجن أربـع سـنوات   وُحكـم علـى املتـهم اخلـامس        . ضحايا

بالـسجن ملـدة مخـس      وُحكـم علـى املتـهم الـسادس         . لـضحيتني )  دوالراً ١ ٢٥٠(شاقل جديد   
ومل . ألحــد الــضحايا)  دوالرا١ً ٢٥٠( شــاقل جديــد ٥ ٠٠٠فع تعــويض قــدره  وبــدســنوات
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ها بالفعـل، بيـد أنـه أُمـر     االسابع غري فترة االحتجاز اليت أمـض    يصدر حكم بالسجن على املتهم      
  .ألحد الضحايا)  دوالرا١ً ٢٥٠( شاقل جديد ٥ ٠٠٠بدفع تعويض قدره 

ورفـضت احملكمـة العليـا    . حكـام دعاوي طعـن يف األ    وقدَّم املتهمون وكذلك الدولة       
وقبلـت احملكمـة الطعـن املقـّدم مـن الدولـة يف             .  علـى احلكـم والعقوبـة      ٧ إىل   ٣طعون املتـهمني    

ورفـضت  .  سـنة أخـرى يف احلكـم بالـسجن     عليهمـا   املتهمني الثالـث والرابـع، وأضـافت       قضييت
عنه فيما يتعلق بوقـائع     وفيما يتعلق باملتهم األول، قُبل ط     . ٧ إىل   ٥طعون الدولة بشأن املتهمني     

وقبلــت احملكمــة الطعــن .  طعنــه رفــض فيمــا يتعلــق بــاحلكم والعقوبــةأنبيــد . االغتــصابهتمــة 
إىل إحـدى   سـنوات   ١٠املقدَّم من الدولة ورفعت احلكـم علـى املتـهم األول مـن الـسجن ملـدة                  

ة االغتـصاب إىل  وقُبل الطعن املقدَّم من املتهم الثاين وُعدل احلكـم بإدانتـه يف جرميـ        . عشرة سنة 
  . مخس سنوات إىل أربع سنوات عليه بالسجن منمنعه من اجلماع اجلنسي وُخفف احلكم

ــضية   - ٢٢٢ ــد  Cr.A. 3078, 2842/06ويف القــ ــرائيل ضــ ــة إســ ــفيلي، دولــ  ٧ (مساالشــ
، وجــه إىل املتــهم اهتــام التواطــؤ الرتكــاب جرميــة، وحماولــة إغــراء شــخص  )٢٠٠٧يوليــه/متــوز

ل ظــروف مــشددة، واإلغــواء ملمارســة البغــاء يف ظــل ظــروف مــشددة،   ملمارســة البغــاء يف ظــ 
وحكـم علـى املتـهم يف البدايـة،     . وإغراء قاصر لالشتغال مبمارسة البغاء يف ظل ظروف مشدَّدة  

 شـاقل   ٢ ٥٠٠بالسجن ملدة سبع سنوات، والـسجن مـع إيقـاف التنفيـذ ودفـع تعـويض قـدره                   
دَّم املتـهم وكـذلك الدولـة طعنـاً يف احلكـم            وقـ . لكل واحد من الضحايا   )  دوالراً ٦٢٥(جديد  

إىل احملكمة العليا اليت رفضت طعن املتـهم وقبلـت طعـن الدولـة، ورفعـت العقوبـة مـن الـسجن                
  . السجن ملدة تسع سنواتملدة سبع سنوات إىل 

ويف قضية أخرى وجه إىل املتـهم اهتـام باالجتـار باألشـخاص لغـرض ممارسـة البغـاء،                     - ٢٢٣
ســة البغــاء يف ظــل ظــروف مــشددة، والقــوادة وانتــهاك قــرار قــانوين صــادر مــن  واإلغــراء مبمار

، وبالـسجن مـع إيقـاف التنفيـذ ودفـع           بالسجن ملدة تـسع سـنوات     وُحكم على املتهم    . حمكمة
ــدره  ــد ٣٠ ٠٠٠تعــــويض قــ ــاقل جديــ ــضية (للــــضحايا )  دوالر٧ ٥٠٠( شــ  .Cr.Aالقــ

  ).٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٥(، تيومكني ضد دولة إسرائيل )8235/05
ويف قضية أخرى، وجه إىل متهمني إثنني اهتـام باالجتـار باألشـخاص لغـرض ممارسـة          - ٢٢٤

بالـسجن  وُحكـم علـى املتـهم األول    . قـانون الـدخول إىل إسـرائيل   البغاء، والقوادة وانتهاكات  
 شــاقل جديــد ٣٠ ٠٠٠ والــسجن مــع إيقــاف التنفيــذ، ودفــع غرامــة قــدرها    ســنة،١٢ملــدة 

، )عقب تقـدمي طعـن    (بالسجن ملدة تسع سنوات     وُحكم على املتهم الثاين     ).  دوالر ٧ ٥٠٠(
).  دوالر١٢ ٥٠٠( شـاقل جديـد   ٥٠ ٠٠٠والسجن مع إيقاف التنفيذ، ودفع تعويض قـدره      

وعقب طعن قدمه املتهمون، برَّأت احملكمة كال املتهمني من هتمة القـوادة، لكنـها أقـرت مجيـع           
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ة الطعن املقدَّم من الدولة ورفعت العقوبة الـصادرة ضـد           وقبلت احملكم . أحكام اإلدانة األخرى  
ــاين مــن الــسجن مثــان ســنوات إىل الــسجن تــسع ســنوات      ، Cr.A. 4183القــضية (املتــهم الث

  ). ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٩(دولة إسرائيل ضد سالومون وباص ) 5983/04، و5940
  

  التعويض لضحية اجلرمية
السابق، باإلضافة إىل فرض عقوبة صـارمة، وفقـاً للبنـد           كما ذُكر يف تقرير إسرائيل        - ٢٢٥
فـإن احملـاكم خموَّلـة للحكـم بـشأن دفـع تعـويض للـضحايا يـصل إىل                   قانون العقوبـات،     من   ٧٧
ومثـة اجتـاه متزايـد مـن احملـاكم          . جرميـة عـن كـل     )  دوالر ٥٧ ٠٠٠( شاقل جديـد     ٢٢٨ ٠٠٠

اكم الـصارم معلـن بوضـوح أيـضاً      وجدير بالـذكر أن موقـف احملـ       . ملنح تعويض لضحايا االجتار   
فغالبية القضايا اليت فـصلت فيهـا احملـاكم تـضمنت دفـع تعـويض               . يف قضايا اجلرائم ذات الصلة    

إضافة إىل ذلك، كانـت املبـالغ األخـرية احملكـوم بـدفعها كـبرية نـسبياً، وعلـى سـبيل                     . للضحايا
  : املثال ما يلي

 باالجتــار باألشــخاص لغــرض ممارســة  وجِّهــت الئحــة اهتــام إىل إثــنني مــن املتــهمني    - ٢٢٦
ــوادة يف ظــل        ــاء يف ظــل ظــروف مــشددة، والق ــى ممارســة البغ ــاء، والتواطــؤ، واإلغــراء عل البغ

ديـــسمرب / كـــانون األول١١ويف . ظـــروف مـــشددة، وشـــهادة الـــزور فيمـــا يتعلـــق بـــالتحقيق 
ــة، واالجتــار باألشــخاص، واإلغــراء مل   ٢٠٠٧ ــالتواطؤ القتــراف جناي مارســة ، أديــن املتــهمان ب

البغاء مع إدارة مكان لغرض ممارسة البغـاء، ونـشر خـدمات خاصـة بالبغـاء، والفعـل الفاضـح،                 
وُحكـم علـى املتـهم      . قـانون دخـول إسـرائيل     وشهادة الزور فيما يتعلق بـالتحقيق، وانتـهاكات         

 شـاقل   ١٠ ٠٠٠، والـسجن مـع إيقـاف التنفيـذ، وغرامـة مببلـغ              األول بالسجن سبع سـنوات    
 تعويـــضاً دوالراً ٦ ٢٥٠( شـــاقل جديـــد ٢٥ ٠٠٠ ودفـــع مبلـــغ) الر دو٢ ٥٠٠(جديــد  
 وبالـسجن مـع إيقـاف التنفيـذ         بالسجن ملـدة مخـس سـنوات      وحكم على املتهم الثاين     ) للضحية

 ٣٧٥٠( شــاقل جديــد ١٥ ٠٠٠ومبلــغ )  دوالرا١٨٧٥ً( شــاقل جديــد ٧٥٠٠ودفــع غرامــة 
ــ)S.Cr.C. 1137/06القــضية (تعويــضاً للــضحية ) دوالراً ة إســرائيل ضــد ليونيــد بــراون  ، دول

  ). ٢٠٠٨فرباير / شباط١٩حمكمة بري سبع احمللية، (ويفجيين رادوسالسكي 
ويف قـضية أحـدث عهـداً، أديـن املتــهم باالجتـار باألشـخاص لغـرض ممارسـة البغــاء،           - ٢٢٧

 ودفـع   سـنة ١٣بالـسجن   وُحكم على املتـهم     . واالغتصاب واللواط والتواطؤ الرتكاب جرمية    
وكـان  .  لكل شخص من الضحايا    ) دوالراً ٦ ٢٥٠( شاقل جديد    ٢٥ ٠٠٠لغ  مببتعويض  

شـقيقتني شـابتني مـن روسـيا، أُجربتـا إىل           “ بيـع ”املتهم، مع شخصني آخرين، قد توسـطوا يف         
وبـدالً مـن ذلـك، مت بيـع         . اجمليء إىل إسرائيل حتت وعد بأن تعمل الفتاتان مضيفتني يف حانتني          

دمات املرافقة لغرض ممارسـة البغـاء، وكـل هـذا مقابـل أجـرة               الشقيقتني إىل بيوت دعارة أو خ     
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وطعن املتهم يف احلكـم الـصادر ضـده، وقبلـت احملكمـة العليـا الطعـن وخففـت                   . نظري الوساطة 
القـضية  (وظلت بقية احلكم كمـا هـي        .  سنة ١٢ سنة إىل    ١٣احلكم الصادر ضده من السجن      

Cr.A. 2589/05( مكيفسكي ضد دولة إسرائيل ،)٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٢ .(  
  

  محاية الضحايا والُبعد اإلنساين
  املأوى
 ١٥بـــدأ اســـتعمال مـــأوى ماغـــان لـــضحايا االجتـــار لغـــرض ممارســـة البغـــاء يف           - ٢٢٨
وجنــح املــأوى يف إجيــاد .  ضــحية٥٠وتــصل طاقــة اســتيعاب املــأوى إىل . ٢٠٠٤فربايــر /شــباط

واالجتماعيـــة والطبيـــة منـــاخ داعـــم ويقـــدِّم تـــسهيالت للحـــصول علـــى املـــساعدات النفـــسية 
إضافة إىل ذلك، وضع املأوى إجراءات من أجل العودة اآلمنـة لـضحايا االجتـار إىل                . والقانونية

وجيدر مالحظة أن املأوى يوجد وظائف للنساء الالئي يعتـربن علـى اسـتعداد              . بلداهنم األصلية 
  .للعمل
 ١٢ى توجيـه  ، جـر ٢٠٠٨وخـالل سـنة    .  امـرأة  ٢٦٣ومنذ إنشاء املـأوى، أسـكن         - ٢٢٩

 ٢٠٠٧ امـرأة خـالل سـنة        ٣٤امرأة من ضحايا االجتار لغرض ممارسة البغاء إىل املـأوى مقابـل             
ــه أيــضاً يف ســنة  . ٢٠٠٦ امــرأة خــالل ســنة  ٤٦و  امــرأة وســبعة أطفــال،  ٤٤ ٢٠٠٨وأقــام ب

 يومــاً إىل ١١تتــراوح الفتــرات مــن ( شــهراً ١٢,٣حيــث اســتغرقت فتــرة اإلقامــة يف املتوســط  
، وتلقــى عــشر نــساء منــهن ٢٠٠٨ امــرأة خــالل ســنة ٢٤وغــادرت املــأوى ). ثــالث ســنوات

تأشرية دخول ملدة سنة وغـادرن لإلقامـة خـارج املـأوى، وغـادر مثـاين نـساء املـأوى مبوافقتـهن                 
، كـان يقـيم     ٢٠٠٩ينـاير   /واعتبـاراً مـن كـانون الثـاين       . وعادت ست نساء إىل بلداهنن األصلية     

  . امرأة ومخسة أطفال٢٥يف املأوى 
والـصني  )  يف املائـة   ٢٨(وجييء معظم النساء املقيمات حالياً يف املأوى من أوكرانيـا             - ٢٣٠

أمـا النـساء   ).  يف املائة٨(واهلند )  يف املائة٨(وأزبكستان  )  يف املائة  ٨(وملدوفا  )  يف املائة  ٢٠(
ار وتراوحـت أعمـ   . الباقيات فقد وصلن من روسيا وسري النكا وبـيالروس ونيبـال والربازيـل            

وكانـت  .  سـنة  ٢٦ و ٢٠ بـني    ٢٠٠٨أكثر من نصف النساء احملـاالت إىل املـأوى خـالل سـنة              
  .  سنة٣٤ سنة وأكرب امرأة تبلغ من العمر ٢٠أصغر امرأة أحيلت إىل املأوى تبلغ من العمر 

، ست نساء كن ضـحايا      ٢٠٠٨ومن بني النساء الالئي أقمن يف املأوى خالل سنة            - ٢٣١
 امرأة كن ضـحايا االجتـار لغـرض ممارسـة البغـاء            ١٥أو االسترقاق، و  / و االجتار لغرض السخرة  

  . والباقيات قُبلن ألسباب إنسانية
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  مساعدة الضحايا خارج نطاق املأوى
حتـصل الـضحايا الالئـي ال يقمـن يف املـأوى، بـل األحـرى يف مرافـق                   . الرعاية الطبية   - ٢٣٢

) أو كـن ال يـرغنب يف التوجـه إىل املـأوى           إذا مل يتم التعرف على هويتهن كـضحايا         (االحتجاز  
علــى الــضرورات األساســية والرعايــة الطبيــة يف إطــار مرافــق إدارة اهلجــرة ومــصلحة الــسجون  

ويقــوم األطبــاء البــاطنيون الــذين تــوظفهم مــصلحة الــسجون اإلســرائيلية بفحــص   . اإلســرائيلية
ــضرورة  ــد ال ــساء عن ــل   . الن ــشيلوف يف ت ــشفى إي ــك، تقــوم مست  أبيــب وشــاراي  إضــافة إىل ذل

ويتلقى النـساء رعايـة طبيـة عاجلـة         . تزيديك بالقدس بتزويد النساء باخلدمات الطبية الضرورية      
وهلــؤالء النــساء أيــضاً احلــق يف تلقــي . ط يف أي غرفــة مــن غــرف الطــوارئ يف البلــدودون شــر

ني خدمات طبية جمانية تتـصل مبعاجلـة األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي يف عيـادت                     
  .تابعتني ملركز لوينسكي الطيب يف تل أبيب ويف حيفا

ويف حاالت النساء الالئي حـصلن علـى تأشـريات دخـول مـن وزارة الداخليـة، وال                    - ٢٣٣
يقيم هؤالء بعد اآلن يف املأوى، وهـن ملحقـات بعمـل، يـوفِّر صـاحب العمـل هلـن تأمينـاً طبيـاً                  

ي يطلـب إىل أصـحاب األعمـال اختـاذ           الـذ  ١٩٩١-٥٧٥١ رقم   لقانون العمال األجانب  وفقاً  
الترتيبــات لوضــع تــأمني طــيب واســع للمــوظفني الــذين هــم مــن العمــال األجانــب، ومــن بينــهن  

ــة    ــامالت يف وظيف ــار الع ــد       . ضــحايا االجت ــل ق ــن أصــحاب العم ــزام م ــذا االلت ــهك ه ــن ينت وم
  .نائيةاجليستوجب املقاضاة 

 كمـا هـو مبـيَّن أدنـاه بالتفـصيل، إىل كـل              يقـدَّم العـون القـانوين،      - املعونة القانونيـة    - ٢٣٤
  . أنثى ضحية لالجتار من فرع املعونة القانونية بوزارة العدل بغض النظر عن مكان إقامتها

  
  التنسيق
 ومبوجبـه  ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٢١صـدر قـرار حكـومي بتـاريخ         . جلنة املدراء العامني    - ٢٣٥

 واختـذت قـراراً بـشأن إنـشاء     ٢٠٠٦ يوليـه / متـوز ١٠نشأت جلنة للمدراء العامني اجتمعـت يف    
  .جلنتني فرعيتني للتوصية باختاذ خطوات عملية ملكافحة االجتار لغرض ممارسة البغاء واخلدمة

متت املوافقة على خطط وطنيـة ملكافحـة االسـترقاق         . خطط وطنية ملكافحة االجتار     - ٢٣٦
ووافقـت جلنـة املـدراء      . ءواالجتار من أجل االسترقاق، والسخرة واالجتـار لغـرض ممارسـة البغـا            

ــة يف    ــاين ١٠العــامني علــى هــذه اخلطــط الوطني ــاير / كــانون الث ــه / متــوز١١ ويف ٢٠٠٧ين يولي
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٢٦٧٠ ومبوجب القرار احلكومي رقم ٢٠٠٧
 تــساعد يف وضــع الــسياسات يف هــذا اجملــال، وال ســيما فيمــا  منــسقة وطنيــةتعــيني   - ٢٣٧

فهي تعمل على استبانة مناطق االضطراب والتوصل إىل حلـول قبـل أن             . ية الضحايا يتعلق حبما 
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ــة وتنــهض       ــة وتــستفيد مــن املــواد املقارن تــستفحل، وتقــيم اتــصاالً مــع العناصــر الفاعلــة الدولي
 االتــصال القائمــة بــني اجلهــات الفاعلــة  قنــواتبــالتعليم والتــدريب، وتــشجع البحــث وتطــور  

  . احلكومية يف حماولة لتعزيز التعاوناحلكومية ويف املنظمات غري
  التأشريات

حيصل مجيع الـضحايا يف مـأوى ماغـان لـضحايا االجتـار لغـرض ممارسـة البغـاء علـى                - ٢٣٨
ــة باإلضــافة إىل تأشــريات عمــل إذا مــا طلــب ذلــك، ســواء اختــارت الــضحايا      تأشــريات مؤقت

لشهادة على تأشـرية طـوال إجـراءات        وحتصل املرأة اليت ختتار اإلدالء با     . اإلدالء بالشهادة أم ال   
وبعد االنتهاء من اإلجراءات حيـق للـضحايا أن         . احملكمة، اليت تستغرق يف املتوسط سنة واحدة      

يطلنب تأشرية مؤقتة لـسنة أخـرى، مثـل مجيـع الـضحايا األخريـات الالئـي اختـرن عـدم اإلدالء                      
سـرياهنا قـد تتبـاين يف بعـض      وهذه التأشريات صاحلة ملدة سنة واحدة، رغم أن فترة          . بالشهادة
. إضافة إىل ذلك، حيصل الـضحايا الالئـي ال ميكـثن يف املـأوى علـى تأشـريات مؤقتـة                   . احلاالت

 الـيت تـسمح هلـن بالبقـاء والعمـل يف            B1، حـصل مخـس نـساء علـى تأشـريات            ٢٠٠٨ويف سنة   
ثـة أشـهر    تـسمح هلـا بالبقـاء ملـدة ثال    B2إسرائيل لفترة ستة أشهر؛ وحصلت امرأة على تأشرية         

ولكنها ليست للعمل؛ وحـصل مخـس نـساء علـى متديـد لتأشـرياهتن عقـب إدالئهـن بالـشهادة؛             
وحصل ثالث نساء على تأشرية متعددة الدخول تسمح حلاملتها مغـادرة البلـد أثنـاء إجـراءات         
الشهادة والعودة خالل فترة معيَّنة دون حاجة إىل إعادة التقدُّم بطلب للحصول علـى تأشـرية؛                

 إحدى عشرة امرأة على تأشرية ملدة سنة ألسـباب إنـسانية؛ وحـصلت امرأتـان علـى                  وحصلت
  .تأشرية ملدة سنة إضافية

  
  املعونة القانونية

حيق جلميع ضحايا االجتار مبوجب القانون احلصول على املعونـة القانونيـة بغيـة رفـع                  - ٢٣٩
جـراءات اإلداريـة املتعلقـة    قضايا مدنيـة نامجـة عـن جـرائم االجتـار املرتكبـة ضـد الـضحايا أو اإل               

، يعفــى ٢٠٠٧-٥٧٦٧احملــاكم رقــم ) رســوم(ووفقــاً لالئحــة . بقــانون الــدخول إىل إســرائيل
ضحايا االجتار واالسترقاق من دفع الرسوم اخلاصة باحملاكم، وبالتايل اإلسراع يف عمليـة تقـدمي       

  . الدعاوى وجعلها أكثر كفاءة
ــم      - ٢٤٠ ــديل رق ــك، دخــل التع ــة    ٩إضــافة إىل ذل ــة القانوني ــانون املعون ــم لق -٥٧٦٩رق

ــاً دائمــاً يتعلــق   . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ حيــز النفــاذ يف ٢٠٠٨ وأقــر التعــديل ترتيب
ومـن قبـل، كانـت املعونـة القانونيـة          . باملعونة القانونية اجملانية جلميع ضحايا االجتار واالسترقاق      

ــة لــضحايا االجتــار غــري االجتــار لغــرض ممارســة    لقــانون  البغــاء واالســترقاق، تقــدَّم وفقــاً  اجملاني
  .، على أساس مؤقتمكافحة االجتار
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إضـافة إىل  .  ضـحية ٣٠ قدم حمامو املعونة القانونية املـساعدات إىل   ٢٠٠٨ويف سنة     - ٢٤١
 نـساء علـى مـساعدات مـع طلبـات مـن أجـل تأشـرية عمـل ملـدة سـنة واحـدة                       ٧ذلك، حـصل    

)  نــساء أخريــات علــى تأشــريات لفتــرة أقــصر حــصل أربــع نــساء علــى ردود مؤكــدة وثــالث (
وحصل مثـاين نـساء علـى معونـة يف الطلبـات مـن أجـل تأشـريات للحـصول علـى سـنة إضـافية                          

وحـصل أربـع نـساء    ). ست نساء حصلن علـى ردود مؤكـدة بـشأن تأشـريات لفتـرات أقـصر           (
مـن أجـل    على مساعدات يف طلبات من أجل تأشرية استناداً إىل أسباب إنسانية، وأربـع نـساء                

زيــادة علــى ذلــك، حــصل أربــع نــساء علــى معونــة يف الــشروع يف دعــاوى  . تأشــريات إضــافية
التعويض عن الضرر ضد املتجـرين هبـن، ورفعـت قـضيتان يف هـذا الـشأن وقـضية قيـد اإلعـداد                   

ومثة تسعة عشرة دعوى إضافية للتعويض عن الـضرر حاليـاً يف            . وقضية أخرى قيد االستعراض   
  .أمام احملاكمانتظار البت فيها 

  
  الشرطة
، فتحــت التحقيقــات يف أربــع قــضايا تتعلــق جبــرائم نــشر خــدمات   ٢٠٠٥يف ســنة   - ٢٤٢

، تناولـت  ٢٠٠٧ قضية، ويف سـنة      ١٣، فتحت التحقيقات يف     ٢٠٠٦ويف سنة   . خاصة بالبغاء 
وعزَّزت الشرطة مكافحتـها خلـدمات الـدعارة        .  قضية تتعلق هبذه اجلرمية    ٣٠الشرطة بالتحقيق   

، جرى تناول مخس قـضايا تتعلـق        ٢٠٠٧ إىل سنة    ٢٠٠٥ويف الفترة من سنة     . صة بالقّصر اخلا
تـسعة   أجـرت الـشرطة      ٢٠٠٨ويف سنة   . ومل تقدَّم الئحة اهتام بشأن هذه اجلرمية      . هبذه اجلرمية 

وأثنـاء نظـر هـذه القـضايا، مت     .  بشأن االجتار باألشخاص لغرض ممارسـة البغـاء   حتقيقات جنائية 
ــاء القــبض   ــسعة أشــخاص  إلق ــى ت ــهاء     . عل ــوقيفهم حمتجــزين حــىت انت ــذين مت ت وظــل معظــم ال

 خاصــة  قــضية٢٤٠إضــافة إىل ذلــك، فتحــت الــشرطة التحقيــق يف  . اإلجــراءات يف قــضيتهم
، وبعـضها كـان أصـالً جـرائم اجتـار،            قضية قـوادة   ٥٦و، بإدارة ممتلكات لغرض ممارسة البغاء    

بـإغالق  وقامـت الـشرطة أيـضاً       . بـدالً مـن ذلـك     لكن نقص األدلة أدى إىل تقدمي قضايا قـوادة          
  . وفقاً ألمر إداري من احملكمة بيتاً للدعارة٥٠
 تعاون الشرطة يف محاية الضحايا بـإجراء تقييمـات للمخـاطر            - تقييمات للمخاطر   - ٢٤٣

عـادت إىل   /أسرهتا ستتعرض للخطـر إذا عـاد      /أهنا أو أسرته  /يف احلاالت حيث تزعم الضحية أنه     
وتقــوم اســتخبارات الــشرطة، مبــساعدة مــن املنظمــة الدوليــة للــشرطة    . األصــليوطنــها /وطنــه

ومنـدوب الـشرطة اإلسـرائيلية يف اخلـارج، بإعـداد تقيـيم للمخـاطر يتـصل                 ) اإلنتربـول (اجلنائية  
  . بلدها األصلي/حبالة الضحية من حيث املخاطر يف إسرائيل ويف بلده
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  التعليم والتوعية والتعاون
  بالدراسة والتدري

، ظلــت قــضية االجتــار باألشــخاص جــزءاً أساســياً مــن   ٢٠٠٨ يف ســنة - الــشرطة  - ٢٤٤
معظم دورات التدريب اجلاريـة يف مدرسـة التـدريب علـى التحقيقـات واالسـتخبارات، مبـا يف                   
ذلــك حماضــرات ألقاهــا أعــضاء يف املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة وممثلــو املــدعي العــام   

 دورتــان دراســيتان أســبوعياً ٢٠٠٨إىل ذلــك، ُنظِّمــت خــالل ســنة  إضــافة . واملنــسقة الوطنيــة
وُينظَّم أيـضاً تـدريب بـشأن االجتـار علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة،                . بشأن االجتار باألشخاص  

ودورات دراســية لرؤســاء مكاتــب التحقيقــات واالســتخبارات، ودورات للمنــسقني ودورات  
  .مماثلة
ــن       - ٢٤٥ ــبق، وكجــزء م ــا س ــستمر     إضــافة إىل م ــيم امل ــة التعل ــتظم يف مدرس ــدريب املن الت

للشرطة، ألقيت علـى مجيـع مـوظفي الـشرطة حماضـرات، ونظمـت هلـم دورات تدريبيـة تتعلـق                     
  .  والتصدي جلرائم االجتاربقانون مكافحة االجتار

يف جمـال   ) اإلنتربـول (وتعمل الشرطة عن قرب مع املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة               - ٢٤٦
م تعاونــاً مباشـراً مـع عــدد مـن بلـدان املنــشأ والبلـدان األخـرى، مــن خـالل ممثلــي        االجتـار وتقـي  

الشرطة يف اخلارج، ضمن أمور أخرى، على النحو املذكور أعاله مع قوات الـشرطة األجنبيـة                
  . فيما يتعلق مبسائل التقييمات بشأن التهديدات

الحتــــاد األورويب يف وشــــارك ممثلــــو الــــشرطة اإلســــرائيلية أيــــضاً يف مــــؤمتر دويل ل  - ٢٤٧
بودابــست، حيــث عــرض هــؤالء وســائل وطــرق العمــل الــيت تــستخدمها الــشرطة اإلســرائيلية    

  . للتصدي جلرائم االجتار
 منذ أن قـدمت إسـرائيل تقريرهـا الـسابق، يواصـل معهـد التـدريب               - وزارة العدل   - ٢٤٨

رات وتنظــيم احللقــات القــانوين للمــدعني واملستــشارين القــانونيني بــوزارة العــدل إلقــاء احملاضــ  
الدراسية والدورات الدراسية الراميـة إىل زيـادة وعـي املـدعني واملستـشارين القـانونيني مبـسائل                  

. مثــل االجتــار باألشــخاص، ومعاملــة ضــحايا اجلــرائم اجلنــسية والعنــف العــائلي ومــا إىل ذلــك   
 مـسائل مثـل   ويركز خمتلف احللقات الدراسية والدورات الدراسية علـى مجلـة أمـور، مـن بينـها      

إقامــة اتــصال إنــساين وكــفء مــع ضــحية جلرميــة جنــسية ونــشاط الــشرطة فيمــا يتعلــق   : التــايل
  . باالجتار باألشخاص وما إىل ذلك

، عقدت حلقة دراسية خاصة جلميع احملامني يف إدارة املعونـة           ٢٠٠٧ويف بداية سنة      - ٢٤٩
 ،٢٠٠٧نــوفمرب /رين الثــاينويف تــش. قــانون مكافحــة االجتــارالقانونيــة بــشأن التجديــدات يف 
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عقدت دورة دراسية أخرى جلميع احملـامني التـابعني لـإلدارة بـشأن اجلوانـب البـارزة يف قـانون                    
مكافحة االجتـار اجلديـد وتوصـيات الفرقـة املـشتركة بـني الـوزارات املعنيـة بوضـع خطـة عمـل                       

  . للتعرف على هويات ضحايا االجتار واالسترقاق
م املعهــد إلقــاء حماضــرات إضــافية وتنظــيم حلقــات دراســية   ، يعتــز٢٠٠٩ويف ســنة   - ٢٥٠

تشمل مجلة أمور، من بينها إلقاء حماضـرات عـن القـضية اجلنـسانية واجملتمـع والعدالـة وحقـوق                    
اإلنسان يف القانون الدويل واحلقوق االجتماعية، ودورة دراسـية خاصـة بـشأن معاملـة اإلنـاث                 

  .ضحايا االعتداء اجلنسي
يقـوم املعهـد بإلقـاء حماضـرات وعقـد حلقـات            . ات القضائية املتقدمة  معهد الدراس   - ٢٥١

وعلى سبيل املثال، عقد املعهـد يف سـنة         . دراسية ودورات دراسية بشأن خمتلف أشكال التمييز      
ــوان  ٢٠٠٥ ــز ” دورة دراســية بعن ــساواة والتميي ــاراك    “ امل ــا ب ــتاذة دافن ــز-برئاســة األس .  إيري

 أشكال التمييز يف حماضرات يقدمها املعهد تتعلـق باالجتـار   إضافة إىل ذلك، يناقش أيضاً خمتلف    
  . باملرأة
 حلقـة  ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٥عقدت وزارة الداخليـة يف      . وزارة الداخلية   - ٢٥٢

دراسية مدهتا يوم واحد بشأن االجتار موجَّهة حنو املـوظفني الـذين حيتمـل أن يواجهـوا ضـحايا                   
ا يف ذلــك ضــباط مراقبــة جــوازات الــسفر عنــد احلــدود،       االجتــار لغــرض ممارســة البغــاء، مبــ    

وكــان . واملــوظفني يف إدارات تأشــرية الــدخول، وكبــار املــسؤولني مــن مكتــب إدارة الــسكان 
الغرض هو تعريف املشاركني مببادئ القوانني ذات الصلة وتـدريب املـسؤولني املختـصني علـى               

م بـأدوات للعمـل وفقـاً لإلجـراءات         التعرف على هوية الضحايا ومرتكيب اجلرائم، مـع تزويـده         
  .احملددة املتعلقة هبم

  
  التعاون مع املنظمات غري احلكومية

تعلق احلكومية أمهية كبرية على االحتفاظ بقناة اتصال مـستمرة مـع املنظمـات غـري                  - ٢٥٣
وبغيـة حتقيـق هـذا اهلـدف، تتعـاون          . احلكومية واجملتمع املدين عموماً فيما يتعلق بقـضية االجتـار         

حلكومة مع عدد كبري من املنظمات غري احلكوميـة يف خمتلـف امليـادين مـن قبيـل وقايـة ومحايـة              ا
ومثـة حـوار دائـم بـني فـروع احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة بـشأن قـضية                    . ضحايا االجتار 

كلــل هــذا التبــادل بالنجــاح يف االضــطالع مببــادرات تــشريعية واختــاذ إجــراءات توقــد . االجتــار
  .مشتركة
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وتتوىل املنظمات اإلسـرائيلية غـري احلكوميـة إعـداد مناسـبات لزيـادة التوعيـة بقـضية              - ٢٥٤
ــي املنظمــات غــري         ــة وممثل ــني احلكوم ــة ب ــد اجتماعــات خمتلف االجتــار باألشــخاص، وجيــري عق

  . احلكومية
  

  املؤمترات والتعاون على الصعيد الدويل
ــاً كــبرياً مبــشاركتها يف     - ٢٥٥ ــصلة علــى  تــويل حكومــة إســرائيل اهتمام ــادرات ذات ال  املب

وتقوم احلكومـة بالتنـسيق واملـشاركة يف العديـد مـن األفرقـة العاملـة واجلهـود                  . الساحة الدولية 
  .القائمة على الصعيد الدويل، من أجل منع ورصد ومكافحة االجتار

ــسنوات        - ٢٥٦ ــدان األخــرى خــالل ال ــادل بــني إســرائيل والبل ــز التعــاون املتب وجــرى تعزي
واجتمـع هـذان الوفـدان      . حيث متت زيارتان قام هبما وفدان مـن مولـدوفا وأوكرانيـا           األخرية،  

ــسواء،        ــى ال ــة عل ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــات احلكومي ــا اإلســرائيليني، يف اهليئ ــع نظرائهم م
إضافة إىل ذلـك، قـام ممثلـون للمنظمـة          . وتبادلوا وجهات النظر أثناء مناقشة املشاكل املشتركة      

ــهجرة ب  ــة لل ــدة مــستديرة مــع ممثلــي     الدولي ــارة إســرائيل وعقــدوا مــؤمترات واجتماعــات مائ زي
  .احلكومة واملنظمات غري احلكومية

وتــسليماً باحلاجــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل مــع بلــدان املنــشأ بغيــة منــع ومكافحــة    - ٢٥٧
 االجتــار بالبــشر، أطلــق مركــز التعــاون الــدويل اإلســرائيلي، بالــشراكة مــع مركــز غولــدا مــائري   
الدويل للتدريب يف جبل الكرمـل ومركـز اهلجـرة الدوليـة واالنـدماج، برناجمـاً شـامالً ملكافحـة             

ويشمل الربنامج زيارات دراسية ودورات تدريب وحلقـات عمـل وزمـاالت دراسـية              . االجتار
وسـيكون التعـاون الـدويل      . تتناول جوانب املنع واحلماية واحملاكمة يف مكافحة االجتـار بالبـشر          

ــيالروس      بــني امل ــد مــن ب ــدان أخــرى، وبالتحدي هنــيني يف إســرائيل ونظــرائهم املختــصني مــن بل
ــشطة     ــع األن ــداخل يف مجي ــسائد املت ــا أوزبكــستان، وهــو املوضــوع ال ــدوفا وأوكراني ويف . ومول

الواقع، تستند أنـشطة الربنـامج مجيعهـا إىل اقتـراح بـأن املكافحـة الفعالـة لالجتـار تتطلـب اختـاذ                     
  . الوطين حبيث تستكمل بتدابري ثنائية ومتعددة األطرافتدابري على املستوى

 حلقـة  ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١عقدت وزارة اخلارجيـة يف      . وزارة اخلارجية   - ٢٥٨
ونبعـت فكـرة    . دراسية مدهتا يـوم واحـد لرؤسـاء اإلدارات القنـصلية لثمانيـة مـن بلـدان املنـشأ                  

ونظمــت بالتعــاون مــع “  امــرأة إىل امــرأةمــن”احللقــة الدراســية لــدى املنظمــة غــري احلكوميــة  
كجـزء مـن حماولـة إسـرائيلية لتعزيــز     ) مـن امــرأة إىل امـرأة  (املنـسقة الوطنيـة واملنظمـة املـذكورة     

وتبادل املتكلمون وهم عـضو مـن الكنيـست    . التعاون بني بلدان املنشأة واملرور العابر واملقصد     
اآلراء مــع املــشتركني بــشأن اخلــربات وممثلــون للحكومــة والــشرطة واملنظمــات غــري احلكوميــة 

  . اإلسرائيلية فيما يتعلق مبكافحة االجتار
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  تورُّط القُصر يف البغاء
ــد    - ٢٥٩ ــديل البن ــن ٢١٤مت تع ــات  م ــانون العقوب ــم   (٢٠٠٧ يف ســنة ق ــديل رق ) ٩٣التع

وألغيـت فتــرة التقـادم القــصرية الـيت كانــت مـدهتا ســنتني مـن أجــل تقـدمي الئحــة االهتـام بــشأن        
ر يف وإضـافة إىل ذلـك، أصـبح مـن غـري املـشروع اسـتخدام القـصّ               . النات اإلباحيـة للقـصر    اإلع

 يف ســـنة قـــانون العقوبـــاتوُعـــدل )). ٣( ب٢١٤ - ب ٢١٤البنـــود (اإلعالنـــات اإلباحيـــة 
 اآلن مبدأ احلصانة من االختـصاص احمللـي علـى جـرائم الـصور               ١٥ وبذلك ُيطبِّق البند     ٢٠٠٦

ومن املمكن حالياً حماكمة اجملرمني يف إسرائيل فيمـا يتعلـق جبـرائم    . راإلباحية والبغاء ضد القُص   
من هذا القبيل، حىت لو كان الفعل ال يشكل جرمية جنائية يف البلد اليت يدعى أنه ارتكـب فيـه                  

  ). عدم اشتراط ازدواجية اجلرمية(
يف ومـع ذلـك، كـان الـضحايا        . واالجتار بالقُـّصر لـيس مـشكلة ضـخمة يف إسـرائيل             - ٢٦٠

ويف هذه احلـاالت كـان املتورطـون هـم الكبـار        .  سنة من العمر   ١٨بعض حاالت االجتار دون     
 سـنة يـتم تلقائيـاً نقلـهم       ١٨فضحايا االجتار الذين تقل أعمارهم عن       . املراهقني وليس األطفال  

  . اجملهَّز جيداً ملعاجلة الضحايا القُّصرنإىل مأوى ماغا
  

  ت القاصرات يف حالة الشّدةبرامج إعادة تأهيل النساء والفتيا
ــاء      - ٢٦١ ــشتغلة يف البغ ــرأة امل ــل ومعاجلــة امل ــادة تأهي ــاين . إع ــانون الث ــاير /يف ك ، ٢٠٠٧ين

ُخصصت مبالغ حكومية كـبرية ألول مـرة، مـن أجـل إعـادة تأهيـل ومعاجلـة املـرأة املـشتغلة يف               
ــاء ــهوض بوضــع       . البغ ــة الن ــدير هيئ ــوزارات يرأســها م ــني ال ــشتركة ب ــة م ــشئت جلن ــرأةوأن .  امل

وأوجزت اللجنة املشتركة بني الوزارات، املكلفـة بتوحيـد خطـة عمـل إلعـادة تأهيـل ومعاجلـة                   
النساء املشتغالت يف البغـاء، عـدداً مـن اإلجـراءات الراميـة إىل تلبيـة احتياجـات إعـادة التأهيـل                      

عاجلــة أمــاكن اإلقامــة الطارئــة، تطــوير عيــادة صــحية متنقلــة مل : واملعاجلــة، مبــا يف ذلــك مــا يلــي
الشابات املشتغالت يف البغاء، توفري عيـادة صـحية إضـافية متنقلـة، تـشغيل خـط اتـصال وطـين                     
مباشر، وإنشاء مأوى به تدابري إصالحية يقدِّم الرعاية الصحية والبدنية والعقلية طويلة األجـل،              

يـة بـني عامـة      وإنشاء مراكز إلعادة التأهيل العقلية واملهنية وتنفيـذ برنـامج لزيـادة الـوعي والوقا              
وقـد بـدأت يف تـل أبيـب وحيفـا االسـتعدادات الـضرورية               . اجلمهور ويف املدارس بصفة خاصة    

  .وتطوير البنية األساسية الالزمة لتنفيذ خطة العمل
 إنــشاء قــانون مكافحــة االجتــار  يتــضمن .  القــانون واللــوائح ‐الــصندوق اخلــاص    - ٢٦٢

ة مــن اجملــرمني املــدانني جبــرائم االجتــار  صــندوق خــاص يتعلــق بالغرامــات واملمتلكــات املــصادر 
وسيخصص هذا الصندوق أمـوالً ألغـراض احلمايـة واحملاكمـة واملنـع فيمـا يتعلـق                 . واالسترقاق

 يف املائة على األقـل مـن األمـوال يف الـصندوق كـل سـنة       ٥٠وستخصص نسبة . جبرائم االجتار 
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سـوف يقـوم الـصندوق بـرد        إضـافة إىل ذلـك،      . إلعادة تأهيل ومحاية ضحايا االجتـار كـل سـنة         
التكــاليف الــيت يتكبــدها ضــحايا االجتــار، بكامــل املبلــغ أو جــزء منــه، إالّ الــذين تلقــوا حكــم     
ــالتعويض مــن املتجــرين يف اإلجــراءات اجلنائيــة أو املدنيــة، ويــستطيعون إثبــات أهنــم      احملكمــة ب

  .استخدموا كل الوسائل املعقولة لتحصيل التعويض بيد أهنم أخفقوا يف ذلك
، وقَّع وزير العدل الئحة تتعلق بتـشغيل هـذا الـصندوق            ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ويف    

ونالـت الالئحـة موافقـة سـابقة        . الذي سيسمح له بالبدء يف التشغيل مبجرد نشر الالئحة رمسيـاً          
. ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٦مــن الدســتور والقــانون وجلنــة العدالــة التابعــة للكنيــست يف   

وســائل إدارة الــصندوق اخلــاص الــذي يتنــاول ( عنــوان الئحــة العقوبــات الالئحــة حتمــلوهــذه 
املمتلكات املصادرة والغرامات املفروضة يف قضايا االجتار باألشـخاص واالحتجـاز يف ظـروف              

ومــع نــشر هــذه الالئحــة، ســيكون باإلمكــان تعــيني جلنــة   . ٢٠٠٩-٥٧٦٩رقــم ) االســترقاق
الـضحايا واملنظمـات غـري احلكوميـة والوكـاالت      لتوزيع املمتلكـات املـصادرة والغرامـات علـى      

وسـيكون  . احلكومية بغية مواصلة برامج إعادة التأهيل املتعلقة بالضحايا وأنشطة اإلنفاذ واملنـع           
أيضاً بإمكان الضحايا الذين مل يتمكنـوا بالوسـائل املعقولـة مـن حتـصيل التعـويض املمنـوح هلـم                     

  . جزئياً أو بالكامل من الصندوقباحملاكم، أن حيصلوا على هذه املبالغ، سواء
جلنــة يرأســها قــاضٍ ســابق يف حمكمــة : ومــن بــني أبــرز الــسمات البــارزة يف الالئحــة  

حملية، تتناول الطلبات املقدمة من الضحايا واهليئات، احلكومية وغري احلكومية على حد سـواء              
 اللجنـة ممـثلني     وتـشمل . للحصول على متويل من الـصندوق، وتقـدَّم توصـيات إىل املـدير العـام              

من الوزارات احلكومية، مبا يف ذلك املنسقة الوطنية، وإضافة إىل هؤالء ثالثة ممـثلني عمـوميني،    
ن لديهما اخلربة أو املعرفة يف ميدان االجتار وشخص من هؤالء له خـربة أو معرفـة يف                  امنهم إثن 

ميـدان االجتـار فـسيعينان       اخلـربة يف     ان لـديهم  اذلـ ن ال ان العامـ  الأما املمث . ميدان حقوق اإلنسان  
ويعــيَّن املمثــل العــام ذو اخلــربة يف جمــال حقــوق  . مــن قــوائم تقــدمها املنظمــات غــري احلكوميــة 
وللمنظمـات غـري الوطنيـة احلـق يف املثـول أمـام             . اإلنسان بعد إجراء تشاور مع املنسقة الوطنيـة       

حايا الـذين عـادوا إىل      وللـضحايا، ومـن بينـهم أولئـك الـض         . اللجنة بغية املـسامهة يف املـداوالت      
بلـداهنم األصــلية، احلــق يف تقـدمي طلبــات وهلــم احلـق يف الظهــور أمــام اللجنـة بأنفــسهم أو عــن     

وتـشمل الالئحـة طـرق التوعيـة علـى نطـاق واسـع بوجـود الـصندوق ليعـرف                    . طريق ممثل هلـم   
 وسوف ُينشر على نطـاق واسـع بروتوكـول مـداوالت          . الضحايا أن هلم احلق يف تقدمي الطلب      

لدفع التعويض إىل الضحايا وبرامج إعادة تأهيـل الـضحايا علـى طلبـات     أولوية  د  جوتو. اللجنة
  .أخرى مقدمة إىل اللجنة
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   احلياة السياسية والعامة- ٧املادة 
  يلاملرأة يف احلياة السياسية يف إسرائ

ل حيق للمرأة يف إسـرائيل أن تـصوت يف مجيـع االنتخابـات، وأن جيـري انتخاهبـا لكـ               - ٢٦٣
وظيفة عامـة، وحيـق هلـا أيـضاً أن تـشغل املناصـب املنتخبـة علـى يـد اجلمهـور، وأن تـشارك يف                          
صــوغ مجيــع جوانــب الــسياسات احلكوميــة ويف تنفيــذها، ممــا هــو وارد بالتفــصيل طــوال هــذه  

  .املادة
ومتثيل النساء يف احلياة السياسية بإسرائيل قـد تقـدَّم يف مجيـع اجملـاالت، رغـم أنـه ال                      - ٢٦٤
  . ال هناك فجوات بني متثيل الرجال والنساء يف بعض جماالت احلياة السياسيةتز
  

  متثيل املرأة يف الكنيست
ــاين    - ٢٦٥ ــاراً مــن كــانون الث ــاير /اعتب ــاك  ٢٠٠٩ين  عــضوة يف الكنيــست  ١٨، كانــت هن

وكـان الكنيـست املاضـي يـضم     .  يف املائة من أعضاء الكنيست١٥السابع عشر، مما ميثل نسبة     
  . عمل بوصفها رئيسة الكنيست وثالث نساء يعملن رئيسات للجان يف الكنيستامرأة ت
، صــار ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٠ووفقــاً لنتــائج االنتخــاب الــوطين الــذي أُجــري يف   - ٢٦٦

 يف املائـة مـن أعـضاء    ١٧,٥ امـرأة، ممـا ميثـل نـسبة          ٢١عدد النـساء يف الكنيـست الثـامن عـشر           
  .الكنيست

  
  املرأة يف احلكومة

كانت احلكومة احلادية والثالثون السابقة برئاسة رئيس الـوزراء إيهـود أوملـرت مـع                 - ٢٦٧
: وعملــت ثــالث وزيــرات يف احلكومــة. تــسييب لــيفين عــضو الكنيــست كــرئيس وزراء بالنيابــة

عضو الكنيست تسييب لـيفين عملـت وزيـرة للخارجيـة، وعـضو الكنيـست يـويل تـامري عملـت                     
إضـافة إىل  .  بـاليال عملـت وزيـرة للـسياحة    -وهاما أفراهـام   وزيرة للتعليم، وعضو الكنيست ر    

  .هذا، كان هناك مخس نساء يعملن مديرات عامات يف خمتلف الوزارات احلكومية
  

  املرأة يف السلطات احمللية
 يف املائـة مـن العـاملني يف الـسلطات احملليـة، فـإن               ٦٠رغم أن النساء يشكلن حوايل        - ٢٦٨

  . ن مناصب رفيعة يف املائة منهن فقط يشغل٤
ــاين    - ٢٦٩ ــانون الث ــن ك ــاراً م ــاير /واعتب ــني   ٢٠٠٧ين ــن ب ــات  ٢٥٣، كــان م ــة تعيين  وظيف

حمتملــــة، ســــت نــــساء فحــــسب يعملــــن بنــــشاط يف مناصــــب العمــــدة أو رئيــــسة اجمللــــس    
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 شخـصاً مـن املختـارين مـن اجلمهـور           ٢ ٩٣٤وتشغل السلطات احمللية    . السلطات احمللية /احمللي
  . يف املائة١٣,٢النساء سوى نسبة إمجاالً، وال تشكِّل 

وملواصلة تعزيز مركز املرأة، عكفت هيئة النهوض بوضع املرأة على ممارسـة أنـشطة                - ٢٧٠
. هتدف إىل تعميـق املعرفـة والتـزام النـساء باجملـالس فيمـا يتعلـق بوضـع املـرأة يف جمالـسها احملليـة                        

ويقـصد هبـذه األنـشطة    .  األجـل وهلذه اخلطط فوائـد طويلـة األجـل باإلضـافة إىل فوائـد قـصرية            
ــة املعقــودة يف       ــات احمللي ــساء للترشــيح للوظــائف يف االنتخاب املــساعدة يف إعــداد مــالك مــن الن

ــاين ــالتمكني الشخـــصي  ٢٠٠٨نـــوفمرب /تـــشرين الثـ ــارات، وبـ ــة واملهـ ، ويف تزويـــدهن باملعرفـ
 محــاالت واملؤســسي، والفرصــة مــن أجــل إقامــة تواصــل واســع االنتــشار حتتاجــه املــرأة إلدارة   

  .فعالة
وترعــى اهليئــة أيــضاً دورات وحلقــات عمــل مــستمرة مــن أجــل األشــخاص الــذين     - ٢٧١

وتؤكـد اهليئـة يف هـذه الـدورات الدراسـية           . يقدمون املشورة إىل العمد ورؤساء اجملـالس احملليـة        
علــى املهــارات الشخــصية، وتغــرس يف األذهــان القــيم املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، وتــزوِّد  

وكجـزء مـن هـذه الـدورة الدراسـية، علـى       . املشاركني مبزيد من املهـارات األكادمييـة والعمليـة      
سبيل املثال، يطالب املشاركون بتحليل ميزانيات البلديات من منظـور جـساين، ويـزوَّد هـؤالء                

ــذلك      ــام ب ــن القي ــهم م ــة لتمكين ــصيحة اجملرَّب ــشاط،   . بإرشــادات اخلــرباء والن ــة بن وعملــت اهليئ
 مـع املستـشار املعـين بوضـع املـرأة يف اخلدمـة املدنيـة، علـى تعزيـز اهتمامـات املـشرفني                        بالتعاون

واشـتمل هـذا الـدعم علـى تنظـيم حلقـات عمـل              . املعنيني بوضع املـرأة يف الـوزارات احلكوميـة        
  .ومؤمترات وإعداد وتوزيع مواد إعالمية وما هو أكثر من ذلك

إىل كـل جملـس حملـي    ) ار املعـين بوضـع املـرأة     املستـش  (قانون السلطات احملليـة   ويعهد    - ٢٧٢
ولبلوغ هذه الغاية، جيـب علـى كـل جملـس أن يعـيِّن مستـشاراً       . وضع املرأةببأن ينهض بنشاط  

أو رئـيس اجمللـس احمللـي       /معنياً بوضع املرأة ويتعيَّن عليه أن يرفـع تقـاريره مباشـرة إىل العمـدة و               
اجمللــس احمللــي، يكــرِّس املستــشار نــشاطه  وكتــابع مباشــر لــرئيس  . بــشأن املــسائل ذات الــصلة 

لــضمان االتــصال املــستمر بــني رئــيس اجمللــس واجمللــس النــسائي احمللــي، حيثمــا يوجــد جملــس     
وكـضمان  . وللشروع يف سياسات من أجل النهوض بوضع املرأة داخل السلطة احملليـة  ) نسائي

بع اجملـالس احملليـة توجيهـات       إضايف، يعمل القانون على زيادة متكني وزير الداخلية ليأمر بأن تت          
القانون، ويف حال فشل اجملالس احمللية يف االمتثال، لكي يعيَّن بشكل شخصي مستـشاراً معنيـاً                

  .بوضع املرأة نيابة عن اجمللس
 حيــث نــص علــى اشــتراطات التوظيــف فيمــا  ٢٠٠٨مــايو /وُعــدل القــانون يف أيــار  - ٢٧٣

ة وسـلطات املستـشارين، والواجـب يف أن يتلقـى           يتعلق مبنصب املستشارين املعنيني بوضع املـرأ      
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هؤالء تدريباً خاصاً، والواجب يف منح أي مستشار درجة تعادل مدير إدارة وطرق العمـل يف                
ــشار       ــيني مست ــشلت يف تع ــد ف ــة ق ــسلطة احمللي ــضايا حيــث تكــون ال ــضمان أالّ يتعــرض  . الق ول

لهم مـن العمـل،   املستشارون ألن ضـغط، ودون خـوف مـن نقلـهم إىل منـصب خمتلـف أو فـص                
حيدد التعديل أيضاً أنه ال بد قبل فصل أي مستشار أن ُيوجَّه إشـعار مـسبق إىل اهليئـة، وبـذلك                     

زيـادة  . تستطيع اهليئة أن تتحرى وأن تتـصرف حيثمـا يكـون الفـصل مـن العمـل غـري مـشروع                    
 على ذلك، جيب لضمان الشفافية وفقاً لنصوص التعـديل، أن ُتـذكر بوضـوح ميزانيـة األنـشطة                 
الــيت يــضطلع هبــا املستــشارون يف ميزانيــة كــل بلديــه، وأن تكــون مــستقلة عــن بنــود امليزانيــات  

 سـلطة حمليـة إىل تعـيني        ٢٥٣ سلطة من بني     ٢٢١، عمدت   ٢٠٠٨واعتباراً من سنة    . األخرى
  .مستشار من هذا النوع

ــة      - ٢٧٤ ــإبالغ رســائل شخــصية إىل مجيــع العمــد ورؤســاء اجملــالس البلدي ــة ب  وقامــت اهليئ
.  يف إسرائيل، بشأن التمثيل املناسب للمـرأة يف املؤسـسات البلديـة والـشركات           ٢٥٣وعددهم  

وتشرف اهليئة على التعيينات اليت تتم للمستشارين وللجان وللجـان اإلقليميـة، وحتـذِّر بـشكل                 
. صارم هيئات التعيني من العواقب إذا مل تنفـذ أحكـام القـانون بـشأن التمثيـل املناسـب للمـرأة                    

فة إىل هذا النشاط، ومببادرة من اهليئة، أبلـغ املـدعي العـام وأمـني احلكومـة مجيـع اهليئـات                     وإضا
  .احلكومية موضوع االلتزام الصريح بإدراج النساء يف صفوفها

يف حني يشكل متثيل النـساء املنتخبـات يف اجملـالس           . املرأة العربية يف السلطات احمللية      - ٢٧٥
 يف املائـة يف هـذه   ٠,٥ املائة، ال تشكل املرأة العربية سوى نسبة  يف١٤,٢احمللية اليهودية نسبة   

 ثقافيـة خمتلفـة، مثـل    -وهذا الفارق يفسَّر عادة باعتبـاره راجعـاً إىل عوامـل اجتماعيـة           . اجملالس
أثر الدين والتقاليد احملليـة علـى بعـض جمتمعـات األشـخاص املنـتمني لألقليـات، وهـذه العوامـل               

  .ري يف التنافس للحصول على هذه املناصب أو االنتخابات للفوز هباتقّيد املرأة من التفك
 مستـشارة معنيـة بوضـع املـرأة         ٢٢١وللمساعدة يف تدارك هذه احلالة، هنـاك حاليـاً            - ٢٧٦

ويكفـل هـؤالء    .  منـهن يف اجملـالس احملليـة العربيـة         ٤٠معينات يف اجملالس البلدية احمللية، ويعمـل        
ملتعلقة بتعزيز مركـز املـرأة داخـل نطـاق الـسلطة احملليـة، باإلضـافة                املستشارون تطوير السياسة ا   

  .إىل ضمان توفري املوارد الضرورية لتحقيق هذه الغاية
  

  املرأة يف اخلدمة املدنية
  ُرتب املرأة يف سلك اخلدمة املدنية

يف اخلدمة املدنية أربعة تصنيفات رئيسية تتضمن املصادر الرئيـسية الـيت توضـع فيهـا                  - ٢٧٧
ويتحسَّن تدرجيياً عدد النساء البارزات بني أعلى ثـالث ُرتـب للوظـائف             . ُرتب مديري اإلدارة  
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 يف املائة من مجيع املـوظفني املـدنيني، بيـد أن         ٦١، كانت املرأة تشكِّل     ١٩٩٧ففي سنة   . العليا
 ٣١واعتبـاراً مـن   .  يف املائـة مـن مناصـب اخلدمـة املدنيـة العليـا      ١٥املرأة مل تشغل سـوى نـسبة    

 يف املائة من أعلى أربع رتب بالوظـائف العليـا   ٤٦، كانت نسبة ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول 
وجيـدر  .  يف املائة من أعلى ثـالث رتـب بالوظـائف العليـا مـن النـساء تـشغلها نـساء                    ٤١ونسبة  

بالذكر أن هذه األرقام ال تشمل النساء يف قوات األمن، بيد أهنا تشمل مجيـع الُرتـب األخـرى                   
  .مرضات واحملاميات، اليت يعترب متثيل املرأة فيها عالياً جداًمثل امل
، حافظــت املــرأة علــى األغلبيــة املطلقــة يف املهــن التاليــة يف اخلدمــة ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٢٧٨
- يف املائـة  ٨٥(، أخصائيو الكيمياء احليويـة  ) امرأة٩ ٥٧٥ - يف املائة    ٨٤(التمريض  : املدنية
 يف املائـة    ٦٨(، احملامون   ) امرأة ١ ١٠٩ - يف املائة    ٨٥(عيون  ، املرشدون االجتما  ) امرأة ٦٧٧

 - يف املائـــة ٦٤(، اإلدارة ) امـــرأة٩٠٨ - يف املائـــة ٧٠(، القـــانون واحملامـــاة ) امـــرأة٤٨٥ -
ويبني اجلدوالن التاليان بوضوح معدالت النساء والرجال يف اخلدمة املدنيـة           ).  امرأة ١٥ ٥٤٣

  :يف مجيع الُرتب
  ٨اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥اء والرجال يف سلك اخلدمة املدنية، حسب الُرتب، النس

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  اجملموع  الُرتب

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ

  النساء

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ
  اجملموع  الرجال

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ

  النساء

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ
  اجملموع  الرجال

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ

  النساء

ــسبة يف نــــــ
ــن ــة مــ املائــ
  الرجال

  ٤٠  ٦٠  ٣٣١  ٤٠  ٦٠  ٣١١  ٤٣  ٥٧  ٣٠٧  لعلياا
  ٥١  ٤٩  ٦٠٠  ٥٢  ٤٨  ٥٥٨  ٥١  ٤٩  ٦٠٦  الثانية
  ٦٥  ٣٥  ١ ١٦٣  ٦٥  ٣٥  ١ ١٦٠  ٦٧  ٣٣  ١ ٢٣٩  الثالثة
  ٥٣  ٤٧  ٢ ٩٥٠  ٥٣  ٤٧  ٢ ٩٠٧  ٥٥  ٤٥  ٣ ٠١٥  الرابعة
  ٥٢  ٤٨  ٤ ٤٦١  ٥٢  ٤٨  ٤ ٣٧٣  ٥٢  ٤٨  ٤ ٤٤٤  اخلامسة
  ٤١  ٥٩  ٥ ٦٤١  ٤٤  ٥٦  ٤ ٩٦٩  ٤٥  ٥٥  ٤ ٦٦١  السادسة
  ٣٤  ٦٦  ٦ ٥٧٧  ٣٥  ٦٥  ٦ ٥٤٦  ٣٤  ٦٦  ٦ ٢٦٧  السابعة

  ٢٨  ٧٢ ٣٠ ٢٥٢  ٢٨  ٧٢ ٣١ ١٤٧  ٢٧  ٧٣ ٣٠ ٨٣٥  مجيع الُرتب الباقية
  ٣٥  ٦٥  ١٠٠  ٣٥  ٦٥  ١٠٠  ٣٥  ٦٥  ١٠٠ اجملموع كنسبة مئوية

 ١٧ ٩٩٥ ٣٣,٩٨٠ ٥١ ٩٧٥ ١٨ ١٧٤ ٣٣ ٧٩٧ ٥١,٩٧١ ١٧ ٩٠٨ ٣٣ ٤٦٦ ٥١ ٣٧٤  اجملموع
ــصدر ــام        : امل ــشطة لع ــن األن ــر ع ــة، تقري ــة املدني ــا يف اخلدم ــاملرأة وإدماجه ــهوض ب ــشرين ٢٠٠٧إدارة الن ، ت
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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  ٩اجلدول 
ــة،    ــوزارات احلكومي ــرأة يف ال ــا      (امل ــب العلي ــة يف الُرت ــسبة املئوي ــة والن ــسبة املئوي إمجــايل الن

  ٢٠٠٧-٢٠٠٥، )األربع
  لوزارةا  النسبة املئوية للنساء يف الُرتب العليا األربع  النسبة املئوية للنساء يف الوزارة

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  ٢٦  ٣٢  ٢٣  ٥٤  ٥٥  ٥٢  مكتب رئيس الوزراء

  ٣٥  ٣٣  ٣٢  ٥٣  ٥٣  ٥٢  املالية
  ١٢  ١٢  ٢٧  ٥٣  ٥٣  ٥٦  األمن العام

  ٤٩  ٤٨  ٤٦  ٧٨  ٧٨  ٧٧  التعليم
  ٣٥  ٥٠  ٤٠  ٦٩  ٧٢  ٦٤  والرياضةالعلم والثقافة 

  ٣٣  ٣١  ٢٧  ٤٦  ٤٦  ٤٦  الزراعة
  ٣٥  ٣٣  ٣٤  ٥٩  ٥٨  ٥٩  الصناعة والتجارة والعمل

  ٦٦  ٦٤  ٦٥  ٧٠  ٧٠  ٧٠  العدل
  ٦٤  ٦٥  ٦٣  ٧٦  ٧٦  ٧٦ الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية

  ٣٠  ٢٩  ٢٥  ٥٥  ٥٤  ٥٥  الداخلية
  ٢٢  ١٩  ١٨  ٥١  ٤٩  ٥٥  النقل

  ٦٤  ٦٣  ٦١  ٨٣  ٨٢  ٨١  الصحة
  ٣٤  ٢٩  ٢٨  ٥٧  ٥٨  ٥٩  احلماية البيئية

  ٢٤  ٢٢  ٢٤  ٥٠  ٥٠  ٥٤  املرافق األساسية الوطنية
  ٣٦  ٣٦  ٣٩  ٦٣  ٦٣  ٦٣  التشييد واإلسكان

  ١١  ١٧  ١٨  ٦١  ٦٢  ٦٢  السياحة
  ٤٩  ٤٨  ٥٧  ٨٠  ٨٠  ٨١  استيعاب املهاجرين

  ٣٣  ٣٣  ٣٦  ٥٢  ٥٣  ٥٦  االتصاالت
ــصدر ــا يف اخلدمــ   :امل ــاملرأة وإدماجه ــهوض ب ــام      إدارة الن ــشطة لع ــن األن ــر ع ــة، تقري ــشرين ٢٠٠٧ة املدني ، ت
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

    
  العطاءات يف اخلدمة املدنية

ويف حـني   . تتم وسيلة التعيني يف اخلدمة املدنية عن طريق عطاءات داخلية وخارجية            - ٢٧٩
ء أن االرتفاع يف مشاركة اإلناث يف عروض الوظائف الداخلية يف نطـاق اخلدمـة املدنيـة، سـوا                 

ففـي  . كمرشحات أو معينات، يعتـرب ثابتـاً متامـاً، تعتـرب احلالـة يف العطـاءات العامـة أقـل إجيابيـة                 
 يف املائـة مـن املرشـحات فيمـا يتعلـق بالعطـاءات              ٤٥، كانـت املـرأة تـشكِّل نـسبة          ٢٠٠٤سنة  
  .األشخاص املعيَّنني يف املائة من ٥٨ومن بني هذه العطاءات شكَّلت املرأة نسبة . العامة
، ألغــت حمكمــة العمــل احملليــة يف تــل أبيــب عرضــاً   ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٣ويف   - ٢٨٠

ــة          ــث أن جلن ــب، حي ــل أبي ــارك يف ت ــعبة اجلم ــات يف ش ــدى إدارة التحقيق ــالتوظيف ل خاصــاً ب
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املمتحــنني مل تعلِّــق اهتمامــاً كافيــاً لالشــتراط اخلــاص بالتمثيــل الــصحيح للمــرأة، ومل تــضع يف    
ايب الذي يتطلبـه القـانون، يف إعطـاء األولويـة للمـرأة الـيت حتـوز نفـس                   االعتبار نص العمل اإلجي   
مفــّوض . روث زوارتــز ضــد دولــة إســرائيل، La.C. 3888/03القــضية (املــؤهالت مثــل الرجــل 

 مرّشــحاً يتنافــسون علــى بــضع  ٢٦ويف هــذه القــضية، كــان هنــاك  ). ني وآخــراخلدمــة املدنيــة
  .الوحيدةوظائف قليلة، وكانت املّدعية هي املرأة 

ورأت احملكمـــة أن واجـــب اختـــاذ إجـــراء مـــن أجـــل التمثيـــل الـــصحيح للمـــرأة يف     
 ٦البنـد   : (قانون املساواة يف احلقـوق للمـرأة      الكيانات العامة شيء مكّرس يف التشريعات، مثل        

؛ ويف أحكام القضاء، وخـصوصاً مـا        ))أ (١٥البند  ): (التعيينات (قانون اخلدمة املدنية  ، و ))ج(
 الشبكة النسائية اإلسرائيلية ضد وزيـر العمـل والرعايـة    H.C.J. 2671/98القضية ه يف جرى تناقل

، الــشبكة النــسائية H.C.J. 453/454/94ويف القــضية ) ١٩٩٨ أغــسطس/ آب١١(االجتماعيــة 
ويف القـــضية ). ٩٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١ (ضـــد حكومـــة إســـرائيل وآخـــرين اإلســـرائيلية

 مبـادئ توجيهيـة خاصـة    ٢٠٠٣أن املـّدعي العـام أصـدر يف عـام         األخرية، أشارت احملكمـة إىل      
  .ُيلزِم فيها بتنفيذ مبدأ التمثيل الصحيح عند إجراء تعيينات يف اخلدمة املدنية

ورأت احملكمة أن جلنة املمتحنني فشلت يف النظر يف مـسألة اإلجـراءات اإلجيابيـة أو          
 وبـني   - املرّشـحة الوحيـدة      - املّدعيـة    أهنا مل تضع الـوزن املناسـب للمـسألة عنـد االختيـار بـني              

ورأت . املرّشح الذكر الناجح الذي كانت مؤهالته أدىن بـشكل واضـح مـن مـؤهالت املّدعيـة          
احملكمة أن عدم املعقولية املفرط الذي أُبدي يف اختاذ القرار، بـرَّر تـدّخل احملكمـة يف قـرار جلنـة             

ظـراً ألن املّدعيـة كانـت املـرأة الوحيـدة بـني             ون. املمتحنني، وهو ما أقره مفّوض اخلدمـة املدنيـة        
 شخصاً من مقدمي الطلبات ومل تنظر اللجنة يف طلبـها بـشخص صـحيح، قـررت احملكمـة       ٢٧

  . إلغاء القرار لتعيني مرشح خمتلف
، أصدرت حمكمـة العمـل احملليـة بالقـدس أمـراً      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ويف    - ٢٨١

وقــررت . وظــائف مــساعد قــانوين يف احملــاكم احلاخاميــة زجريــا مؤقتــاً يتــصل بعــرض خــاص ب 
احملكمــة احملليــة أن وجــود مالحظــة يف بنــد املــؤهالت، تتعلــق بتفــضيل األشــخاص ذوي مؤهــل 

وهـذا يرجـع إىل حقيقـة أنـه      .  يعتـرب شـيئاً متييزيـاً يف طابعـه         -قاضـي ديـين     أي   -قاضي رباين   ”
ومـن مث فـإن العـرض    . “قاضـي ربـاين  ” بـصفة  لعمـل اوفقاً للقوانني الدنية ال جيـوز إالّ للرجـال      

 نظــراً ألنــه مييــز بــني الرجــال والنــساء ويعطــي تكــافؤ فــرص العمــل،ينتــهك قــانون املــساواة يف 
وهلــذا أمــرت احملكمــة احملليــة إدارة احملــاكم     . أفــضلية غــري عادلــة للــذكور مقــدمي الطلبــات     

 وجـود فرصـة   ليتسىنر املالحظة احلاخامية وجلنة اخلدمة املدنية بإعادة إصدار العرض بدون ذك      
، ورمبـا يكونـوا قـد منعـوا مـن           “قاضي رباين ”متكافئة أمام أولئك الذين ليس لديهم مؤهالت        
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ــهم  ــدمي طلب ــضية. (تق ــرأة ضــد إدارة احملــاكم     La.C. 003252/08 الق ــة للم  مركــز رابطــة العدال
  )).٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦(احلاخامية وآخرين 

  
   يف اخلدمة املدنيةمنع التحرش اجلنسي

شاركت إدارة النهوض باملرأة ودجمها يف اخلدمـة املدنيـة علـى عـدة مـستويات فيمـا                    - ٢٨٢
وكــان ضــمن . وتعزيــز الــوعي هبــذا املوضــوع اهلــامقــانون منــع التحــرش اجلنــسي يتعلــق بتنفيــذ 

اخلطــوات املتخــذة نــشر معلومــات وتوضــيحات للقــانون الــيت صــارت متاحــة ملــا يزيــد علــى      
 وتوفري أدوات للمشرفني املعنـيني بوضـع املـرأة لكـي يتـسلموا              ٢٠٠٥ عامل يف سنة     ٥٠ ٠٠٠

  .بشكل أفضل الطلبات املقدمة من العاملني
 شــكوى يف ٥٤ و٢٠٠٥ شــكوى تتعلــق بــالتحرش اجلنــسي يف ســنة  ٨٢وقُــدمت   - ٢٨٣
 شـكوى فتحـت بـشأهنا       ٤٠ شـكوى، منـها      ٦٥ كانـت هنـاك      ٢٠٠٧ويف سـنة    . ٢٠٠٦سنة  

. بيــة، ورفعــت دعــاوى قانونيــة يف عــشر حــاالت ضــد مــرتكيب األفعــال اإلجراميــة   إجــراء تأدي
. وتعاجل هذه الشكاوى بالتعـاون مـع إدارة التأديـب والتحقيقـات يف إطـار جلنـة اخلدمـة املدنيـة                    

وبوجه عام، توفَّر مشورة قانونية للنساء الالئي يقدمن إىل اإلدارة شكاوى بالتحرش اجلنـسي،              
ويف حـاالت   . ودعـم طـول عمليـة التحقيـق حـىت انتـهاء أيـة حماكمـة تاليـة                 ويوفر هلـن مرافقـون      

، ٢٠٠٦ويف ســنة . معيَّنــة، تتخــذ تــدابري إداريــة أيــضاً للفــصل بــني املعتــدي املزعــوم والــضحية 
ومـن بـني هـذه      .  مـن التـدابري اإلداريـة التأديبيـة عـن إجـراءات قـضائية باحملـاكم                ١١أسفر اختاذ   

ن مـن اخلدمـة املدنيـة    و من اخلدمة وتقاعد مخسة عمال آخراحلاالت، جرى فصل مخسة عمال 
  .بعد الشروع يف اختاذ إجراءات ضدهم

  السلطة القضائية
. ما زال عدد القاضيات يتزايـد بـاالقتران مـع العـدد املتزايـد مـن القـضاة بوجـه عـام                   - ٢٨٤

 يف ٤٩,٨ قاٍضـياً، ممـا ميثِّـل    ٥٨٤ قاضية من بني ٢٩١، كان يوجد    ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب 
وقـد اخنفـض عـدد القاضـيات باحملكمـة العليـا اخنفاضـاً              . املائة من السلطة القـضائية يف إسـرائيل       

).  قاضــياً يف احملكمــة العليــا١٣أي مخــس قاضــيات مــن بــني ( يف املائــة ٣٨,٥طفيفــاً إىل نــسبة 
وال تــزال . ويالَحــظ أن الــرئيس احلــايل للمحكمــة العليــا امــرأة، هــي القاضــية دوريــت بــاينيش 

وحـوايل نـصف قـضاة      )  يف املائة من القـضاة     ٦٧,٣(نساء تشكّلن غالبية قضاة العمل املهنيني       ال
وأكثـر  )  يف املائـة   ٥٠,٥(، وأكثر من نصف قضاة احملاكم اجلزئيـة         ) يف املائة  ٤٤(احملاكم احمللية   

وازداد أيـضاً متثيـل النـساء كممـثلني عـامني يف      ).  يف املائـة  ٥٨,٥(من نصف أمنـاء الـسجالت       
حيـث ميـثّلن نقابـات املـوظفني وأربـاب العمـل            )  يف املائـة   ١٨,٩تشكل نسبتهن   (كم العمل   حما

  .جنباً إىل جنب مع القضاة املهنيني
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كما ذُِكـر بالتفـصيل يف تقريـر إسـرائيل الـسابق، مـا زالـت املـرأة يف               . املهنة القانونية   - ٢٨٥
 امـرأة   ١٨٩٨، كـان    ٢٠٠٨يونيـه   /ففي حزيران . القطاع العام تشكّل أغلبية يف املهنة القانونية      

 مستــشارة قانونيــة يف ٢٢٥ مــن بــني ١٤٩وكــان ).  يف املائــة٦٩,٤(موظفــة يف وزارة العــدل 
، ونـسبة مئويـة مماثلـة مـن النـساء كـن يعملـن يف مكاتـب            ) يف املائـة   ٦٦,٢(الوزارة من النـساء     

ومكتـب احملـامني   )  رجـالً ٢٣٥ امـرأة إىل   ٥٠١ يف املائة، أي     ٦٨(حمامي الدولة واملّدعي العام     
ــة، ٦٩,٢(العــامني  ــرأة إىل ٥٤ يف املائ ــضاً   ).  رجــال٢٤ً ام ويف وزارة العــدل، كــان يوجــد أي
 ٢٢ متـدرباً قانونيـاً داخليـاً و         ١٦٧متدربات قانونيـات داخليـات إىل       )  يف املائة  ٦٤,٦ (٣٠٥

ــة٦٤,٧( ــار القــضاة، إىل   )  يف املائ ــة لكب ــة املعادل  ومــن العــدد  . رجــالً فقــط ١٢امــرأة يف الرتب
 ٦  عربيـاً مـسيحياً و     ١٤ عربيـاً مـسلماً و       ٤٨ يهوديـاً و     ١ ٨٢٠اإلمجايل للنساء، كان يوجـد      

  .ومخسة من الدروز) من غري العرب(مسيحيني 
  

  املؤسسات احلكومية
، قررت احلكومة إلزام الوزراء بتعيني املرأة يف مـديريات       ٢٠٠٧مارس  / آذار ١١يف    - ٢٨٦

 يف املائـة خـالل سـنتني مـن تـاريخ            ٥٠تم حتقيـق متثيـل املـرأة بنـسبة          املؤسسات احلكومية حىت ي   
ونتيجــة لــذلك، ازداد متثيــل املــرأة يف جمــالس  ). ١٣٦٢القــرار احلكــومي رقــم (صــدور القــرار 

، كانـت نـسبة النـساء يف مجيـع جمـالس            ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط . إدارات املؤسسات احلكومية  
ــة   ــسبة    يف امل٣٨,٥إدارات املؤســسات احلكومي ــل ن ــة مقاب ــسابق   ٣٧ائ ــر ال ــة يف التقري  يف املائ

وحالياً توجد امرأة تعمل رئيـسة جمللـس إدارة،        . ٢٠٠٧فرباير  / يف املائة يف شباط    ٣٣,٥ونسبة  
  . وأربع نساء يعملن يف منصب املسؤول التنفيذي األول للمؤسسات احلكومية

عيينــات يف مــديريات وتــشرف هيئــة املؤســسات احلكوميــة بدقــة وفعاليــة علــى أيــة ت   - ٢٨٧
فإذا مل يلتزم يف التعيينـات باملعـايري امللزمـة، تقـوم اهليئـة بوقـف التعيينـات                . املؤسسات احلكومية 

حىت يقترح الوزير الذي أصدر التعيينات باقتراح مرشحة بديلة أو حـىت يـستطيع تربيـر ملـاذا ال            
  .شخصها اقتراح أي مرشحة بديلة يف ظل هذه الظروف/يستطيع شخصه

 مؤســسة حكوميــة تــستويف االشــتراطات الالزمــة  ٧١ووفقــاً للبيانــات احلديثــة، مثــة   - ٢٨٨
للتمثل املناسب، وتـسع مؤسـسات سـوف تـستويف هـذه االشـتراطات إذا مت تعـيني املرشـحات                    

ومثـة ثـالث عـشرة    . الالئي جيري حالياً اسـتعراض مـؤهالهتن أو وجـد أهنـن يـصلحن للمنـصب       
لبية االشتراطات الالزمة للتمثيل املناسـب، وتـسع منظمـات          مؤسسة ينقصها وجود امرأة عن ت     

ومثـة سـت    . ينقصها وجود امرأتني، ويف مؤسستني يلزم وجود ثالث نساء لتلبيـة االشـتراطات            
 مؤســسة خاصــة معيَّنــة للتــصدي ملــسائل األمــن تــستويف االشــتراطات  ١١مؤســسات مــن بــني 

  .الالزمة للتمثل الصحيح
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ات احلكومية، بالتعاون مع هيئة النـهوض بوضـع املـرأة، أن            وقد طلبت هيئة املؤسس     - ٢٨٩
  . تقوم مجيع املؤسسات احلكومية مبعاجلة مسألة التمثيل الصحيح لإلناث يف تقاريرها السنوية

  
  املرأة يف القوات املسلحة

  اإلطار القانوين
ــد    - ٢٩٠ ــاً للبن ــف ١٦وفق ــن ) ج( أل ــدفاع   م ــانون خــدمات ال ــدة (ق ــصيغة املوحَّ ــم )ال  رق
، ُيطبَّــق نفــس القــانون علــى الرجــال والنــساء الــذين أهنــوا خدمتــهم اإللزاميــة   ١٩٨٦-٥٧٤٦

ويتطوعون للعمل يف منصب من مناصب جيش الدفاع اإلسرائيلي اليت حـددها وزيـر الـدفاع،       
. رغــم االخــتالف يف فتــرة اخلدمــة اإللزاميــة للنــساء إذا مــا قورنــت باخلدمــة اإللزاميــة للرجــال  

رقـم  ) حتديد الوظائف املتعلقة باخلدمة الطوعية للمرأة     ( الئحة   ات الدفاع، خدموتتضمن قائمة   
 مهنـة  ٢٩، ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٢ عقب التعديالت املدخلة يف الـسنوات        ٢٠٠١-٥٧٦١

ويقـوم جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي        . عسكرية حيق للمرأة التمتع فيها بنفس احلقوق مثـل الرجـل          
كرية إضـافية إىل القائمـة ووضـع توصـيات إىل      من وقت آلخر بفحص إمكانية إضافة مهن عس       

  . وزارة الدفاع وفقاً لذلك
  

  السياسة
، قام رئـيس ُشـعبة املـوارد البـشرية التـابع جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                  ٢٠٠٧يف سنة     - ٢٩١

بتعيني جلنة اخلدمة العسكرية النسائية، هبدف توضـيح جوانـب الرؤيـة وتقـدمي توصـيات بـشأن                  
ويـرأس اللجنـة لـواء سـابق وتتـألف اللجنـة            . دمة العسكرية اخلاصة باملرأة   اجلوانب اهليكلية للخ  

وقـدَّمت اللجنـة    . من عدد من كبار الضباط، واملسؤولني العمـوميني واألخـصائيني األكـادمييني           
، وُعقـدت املناقـشة األخـرية       ٢٠٠٧سـبتمرب   /توصياهتا إىل رئيس ُشعبة املوارد البشرية يف أيلـول        

  . ٢٠٠٨سبتمرب /تدى رئيس األركان يف أيلولبشأن أعماهلا أمام من
ــيس األركــان يف        - ٢٩٢ ــام رئ ــسائي، ق ــق الن ــاء الفيل  ٢٠٠١أغــسطس / آب١وعقــب إلغ

  . بتعيني هيئة خاصة، يرأسها مستشار معين بقضايا املرأة، وهو برتبة عميد
وهذه اهليئة أنيط هبا إنشاء جو تستطيع املـرأة فيـه أن تـستغل بـشكل أفـضل قـدراهتا                      

ــدفاع        يف ــرأة يف جــيش ال ــرص، ومتكــني امل ــافؤ الف ــهوض بتك ــرائيلي، والن ــدفاع اإلس  جــيش ال
ووفقاً لرؤيـة املستـشار، وكمـا أقرهـا رئـيس أركـان جـيش               . اإلسرائيلي ويف اجملتمع اإلسرائيلي   

، يقوم جيش الدفاع اإلسـرائيلي بـصفته التنظـيم          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١الدفاع اإلسرائيلي يف    
مع اإلسرائيلي بتشكيل خدمة العـاملني فيـه، رجـاالً ونـساًء علـى حـد سـواء، مـن         القائد يف اجملت 
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أجل النهوض بأهداف جيش الدفاع اإلسرائيلي ودولة إسرائيل، مع توفري تكافؤ الفـرص وفقـاً               
  .للمؤهالت والقدرات الالزمة خلدمة هامة وجليلة

ظـائف كتابيـة مـن بـني      وقد اخنفض يف السنوات األخرية عدد النساء العامالت يف و           - ٢٩٣
 إىل  ١٩٩٨ يف املائـة يف سـنة        ٢٦العدد اإلمجايل للجنود املدرجني يف اخلدمة اإللزامية من نسبة          

، ممــا أفــضى إىل تزايــد عــدد اجلنــود اإلنــاث املــسند إلــيهن    ٢٠٠٧ يف املائــة يف ســنة ١٤نــسبة 
 مــن بــني العــدد إضــافة إىل ذلــك، ازداد النــساء يف املهــن القتاليــة . “رفيعــة املــستوى”وظــائف 

 يف ٢,٥ إىل ٢٠٠٠ يف املائــة يف ســنة ٠,٦اإلمجــايل للنــساء يف جــيش الــدفاع اإلســرائيلي مــن  
  . ٢٠٠٧املائة يف سنة 
  ٤الرسم البياين 

ــدفاع اإلســرائيلي،    حــسب املهــن العامــة، نــسب    (٢٠٠٨النــساء العــامالت يف جــيش ال
  )مئوية

  
  .٢٠٠٩ناير ي/وزارة الدفاع، كانون الثاين: املصدر

    
  النساء والرجال يف القوات املسلحة

قام مستشار رئيس األركان املعين بقـضايا املـرأة يف الفتـرة األخـرية بـالترويج لتنفيـذ                     - ٢٩٤
  :ثالثة مشاريع
ــذكر هبــدف       -١-٢٩٤ ــسائية ســالفة ال ــة اخلدمــة العــسكرية الن ــشاء جلن التــرويج إلن

  .يكلية للخدمة العسكرية للنساءتوضيح الرؤية وتقدمي توصيات بشأن اجلوانب اهل

 
٥٢,١اإلدارة واخلدمات،    

 ٥,٨مهن الصيانة، 

 ١٤مهن أخرى، 

 ٤,٥ضابطات،

 قيادة اجلبهة الداخلية مهن
١,٩قائدات للسيارات، ١,٦والدفاع املدين، 

٥,٢االستخبارات،

١٢,٧العمليات،

٢,٥مهن قتالية،
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تنــسيق مدونــة قواعــد للــسلوك العــسكري بــشأن القــضايا اجلنــسانية الــيت    -٢-٢٩٢
تشكل إلزام اجلنود والـضباط بالقواعـد واملعـايري، والتـأثري علـى البيئـة الثقافيـة واحليـاة                   

  . اليومية باجليش بشأن القضايا اجلنسانية
جيي يف متثيـل املـرأة يف اجلـيش والتـرويج     حتديد أهداف إلجراء حتسن تـدر     -٣-٢٩٤

خلطــة مــن أجــل زيــادة متثيــل املــرأة يف املناصــب القياديــة العليــا، وهــذا يــشمل أهــدافاً   
حمدَّدة لكل واحد من الفيالق وهو يستند إىل نسبة املرأة املؤهلة للترقية يف نطـاق كـل                  

  .رتبة
  

  توزيع الرجال والنساء يف القوات املسلحة 
 يف املائـة مـن   ٨٨لباب مفتوحاً أمـام الرجـال والنـساء علـى حـد سـواء بنـسبة               يعترب ا   - ٢٩٥

والقيادة العـسكرية ملتزمـة بوضـع املـرأة     . املهن العسكرية يف إسرائيل، مبا يف ذلك املهن القتالية      
وتــبني التفاصــيل التاليــة إدمــاج املــرأة يف اخلدمــة اإللزاميــة يف       . يف وظــائف ومناصــب أعلــى  

 يف املائة من مجيـع النـساء العـامالت يف القـوات املـسلحة مـدرجات يف                  ٢,٥ :الوظائف القتالية 
 يف املائـة مـن      ٤؛ وتـشكل النـساء نـسبة        )٢٠٠٨مـايو   /جرى التحديث يف أيار   (وحدات قتالية   

 يف  ٢٠؛ وتـشمل النـساء نـسبة        )٢٠٠٨مـايو   /جـرى التحـديث يف أيـار      (مجيع اجلنـود املقـاتلني      
 يف  ٣٤، كانـت املـرأة تـشمل نـسبة          ٢٠٠٨ويف سـنة    . شتركةاملائة من اجلنود يف الوحـدات املـ       

ومعظـم اجلنـديات املقـاتالت يعملـن يف الوحـدات           . املائة من مجيـع اجلنـود يف اخلدمـة اإللزاميـة          
 يف املائـة؛ وشـرطة احلـدود        ٦٨وتبلغ النسبة املئوية للمرأة يف وحـدات املـشاة اخلفيفـة            : امليدانية
ائــة؛ والوحــدات الذريــة والبيولوجيــة والكيميائيــة يف ســالح   يف امل١٦ يف املائــة؛ واملدفعيــة ١٠

 يف ٣٠ يف املائــة والبحــث واإلنقــاذ  ٢٠ يف املائــة؛ والــسالح املــضاد للطــائرات  ٢١املهندســني 
 امـرأة يعملـن اليـوم كمـوظفني يف أطقـم املالحـة           ١٦إضـافة إىل ذلـك، يوجـد أكثـر مـن            . املائة
  .اجلوية
أن عملية فتح الباب يف املناصب العسكرية اإلضـافية أمـام           ومن األمهية التأكيد على       - ٢٩٦

املرأة يتطلب تقييمـاً شـامالً والنظـر يف مجيـع اجلوانـب املاديـة للوظـائف اإلضـافية، مبـا يف ذلـك                        
  .مالءمة املعدات ذات الصلة، وإعداد املوظفني واألنشطة اإلضافية

  
  الضباط من النساء والرجال

 يف  ٢٤ يف املائـة مـن ضـباط اخلدمـة اإللزاميـة، ونـسبة               ٤٠تشكِّل الـضابطات نـسبة        - ٢٩٧
 يف املائـة مـن ضـباط اخلدمـة احملتـرفني ونـسبة              ٢١املائة من الضباط يف القوات النظامية، ونسبة        

  . يف املائة من الضباط يف الُرتب العليا١٠
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اء لتزم جيش الدفاع اإلسـرائيلي بالنـهوض بـاملرأة الـيت تعمـل يف اجلـيش بعـد انتـه                   يو  - ٢٩٨
، كانــت األرقــام فيمــا يتعلــق بالــضابطات علــى  ٢٠٠٨ويف ســنة . اخلدمــة العــسكرية اإللزاميــة

 يف ٢٣ - يف املائــة؛ رائــد ٢٥ - يف املائــة؛ نقيــب ٢١ -حــىت رتبــة مــالزم أول : النحــو التــايل
  . يف املائة٤ - يف املائة، مث عقيد فما فوق هذه الرتبة ١٢ -املائة؛ مقدم 

  
  خدمة االحتياطي

 يف املائة وفقـاً لتحليـل األرقـام علـى     ١٠,٢تبلغ نسبة املرأة يف قوات أفراد االحتياط     - ٢٩٩
 يف ٢٤,٢ يف املائة من قوات أفراد االحتياط، تعمـل نـسبة   ١٠,٢من تلك النسبة . النحو التايل 

 يف املائــة يف مهــن داعمــة  ٧٤,٦ يف املائــة يف مواقــع قتاليــة ونــسبة  ١,٢املائــة كــضباط ونــسبة  
  .قتالية
ــسبة  ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٣٠٠ ــن    ١٠٠، واصــلت ن ــي أكمل ــضابطات الالئ ــن ال ــة م  يف املائ

 يف املائـة    ٣٠خدمتهن اإللزامية العمل يف احتياطي جيش الـدفاع اإلسـرائيلي، وواصـلت نـسبة               
ويف سـنة  . من النساء يف رتب صف الضباط العمل أيضاً يف احتياطي جيش الدفاع اإلسـرائيلي          

 يف املائـة مـن النـساء برتبـة صـف            ٤٦نضم إىل احتيـاطي اجلـيش نـسبة         ، من املتوقع أن ت    ٢٠٠٨
  .ضابط

  
  العاملات واملهندسات يف جيش الدفاع اإلسرائيلي

دير عـدداً مـن املـشاريع       يـ يف السنوات األخـرية، مـا بـرح جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي                 - ٣٠١
 هــذه املــشاريع، ومــع. هتـدف إىل تــشجيع النــساء علـى التطــوع يف املهــن التقنيــة والتكنولوجيـة   

يعرض جيش الدفاع اإلسـرائيلي تـدريباً خاصـاً متخصـصاً للنـساء، ليـتمكن هـؤالء مـن العمـل                     
  .بشكل أفضل يف هذه املهن التكنولوجية

  التحرش اجلنسي يف القوات املسلحة
كان عدد الـشكاوى اخلاصـة بـالتحرش اجلنـسي يف جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي ثابتـاً                     - ٣٠٢

ويتـضمن الرســم البيـاين التــايل   .   شـكوى ســنوياً ٣٥٠األخــرية مـع حــوايل  نـسبياً يف الـسنوات   
ــاً حــدوث اخنفــاض هــام منــذ ســنة       ــالتحرش اجلنــسي، مبين ــسنوية اخلاصــة ب عــدد الــشكاوى ال

 مقارنـة بـسنة     ٢٠٠٧ يف املائة يف سنة      ١٢ يف املائة وحدوث اخنفاض بنسبة       ١٩ بنسبة   ١٩٩٨
٢٠٠٤.  
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  ٥الرسم البياين 
  رش اجلنسي، يف سنوات خمتلفةعدد شكاوى التح

390
348 358 346 345

318

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1998 2003 2004 2005 2006 2007

  
  .٢٠٠٨يناير / وزارة الدفاع، كانون الثاين:املصدر

ويتــضمن املرســوم االعتيــادي جلــيش الــدفاع اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق مبنــع التحــرش     - ٣٠٣
اجلنسي إلزام مجيع الوحدات بتنظيم دورات تدريب كـل سـنتني وإلقـاء حماضـرات تتعلـق مبنـع                   

ى هذه احملاضـرات ممثـل ملكتـب مستـشار رئـيس األركـان املعـين                ويشرف عل . التحرش اجلنسي 
  .بقضايا املرأة

وتقوم الشرطة العسكرية ومكتب احملامي العام العسكري ومكتـب مستـشار رئـيس               - ٣٠٤
األركان املعين بقضايا املرأة جبمع بيانـات تتعلـق بـشكاوى التحـرش اجلنـسي يف جـيش الـدفاع                    

ــشار  . اإلســرائيلي ــرأة بــسجالت عــن     وحيــتفظ مكتــب مست ــيس األركــان املعــين بقــضايا امل رئ
  . حاالت التحرش اجلنسي اليت يقرر فيها اجلندي عدم تقدمي شكوى

، أجــرى مكتــب مستــشار رئــيس األركــان املعــين بقــضايا املــرأة، ٢٠٠٢ومنــذ ســنة   - ٣٠٥
دراسة استقصائية واسـعة النطـاق عـن التحـرش اجلنـسي يف القـوات املـسلحة، وأجـرى دراسـة                     

وُيـضطلع هبـذه الدراسـة االستقـصائية كـل سـنتني، وكانـت              . فيضة للتحـرش اجلنـسي ذاتـه      مست
وتــبني نتــائج الــسنوات . ٢٠٠٨أخــر دراســة، الــيت مازالــت مل تنــشر بعــد، قــد جــرت يف ســنة  

السابقة حدوث حتسن طفيف فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي يف جيش الدفاع اإلسـرائيلي، علـى      
  :تايلالنحو املبيَّن يف اجلدول ال
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  ١٠اجلدول 
-٢٠٠٢عدد تقارير حـاالت التحـرش اجلنـسي املقدَّمـة مـن النـساء اجلنـديات يف الفتـرة                    

  )نسب مئوية (٢٠٠٦
  عدد تقارير التحرش اجلنسي املقدمة من النساء اجلنديات  
   مرات فأكثر٤   مرات٤ إىل ٣  مرة واحدة  على األقل مرة واحدة  السنة

٢١  ٢٠٠٢  ١١  ٧  ٣  
١٨  ٢٠٠٤  ٩  ٦  ٣  
١٤  ٢٠٠٦  ٨  ٤  ٢  
  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين.  وزارة الدفاع:املصدر

    
  متثيل اإلناث يف وفود جيش الدفاع اإلسرائيلي يف اخلارج

تعقــد جلنــة املــرأة يف قــوات حلــف مشــال األطلــسي مــؤمتراً ســنوياً، وتــدعى إســرائيل    - ٣٠٦
وقــد دأب مكتــب . ال األطلــسيبانتظــام إىل حــضوره، رغــم أهنــا ليــست عــضواً يف حلــف مشــ 

ــدة         ــذا التجمــع طــوال ع ــشاركة يف ه ــى امل ــرأة عل ــضايا امل ــيس األركــان املعــين بق ــشار رئ مست
  .سنوات
، زار مستشار رئيس األركـان املعـين بقـضايا املـرأة اجلـيش الـشيلي            ٢٠٠٨ويف سنة     - ٣٠٧

  .من أجل دراسة موضوع خدمة اإلناث فيما بني صفوفه
، نظَّــم مكتــب مستــشار رئــيس األركــان املعــين بقــضايا  ٢٠٠٨ ســبتمرب/ويف أيلــول  - ٣٠٨

  .املرأة مؤمتراً دولياً معنياً باجلنسني واخلدمة العسكرية، وحضر املؤمتر ممثلو البلدان األجنبية
    

  املرأة يف الشرطة ويف مصلحة السجون
  اإلطار القانوين

رطة مـن خـالل تـدابري       تسعى الشرطة إىل زيادة عدد النساء العامالت يف قوات الـش            - ٣٠٩
العمل اإلجيايب مثل ظروف العمـل املتـسمة مبزيـد مـن املرونـة لألمهـات واتبـاع سياسـات مرنـة               

  . فيما يتعلق بالنساء احلوامل
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   بيانات ميدانية-املرأة يف الشرطة 
 يف املائة من قـوات الـشرطة العامـة، مقابـل نـسبة              ٢١,٣٤حالياً، تشكل املرأة نسبة       - ٣١٠
 يف املائة مـن جممـوع   ٢٣,١٣وتشكل الضابطات نسبة    . ائة يف تقرير إسرائيل السابق     يف امل  ٢١

  . الضباط، وهي نسبة مئوية أعلى من متثيل املرأة يف قوة الشرطة العامة
 ٢٤ امرأة عربية يف قوة الـشرطة،        ٧٣، كان يوجد    ٢٠٠٥مارس  /واعتباراً من آذار    - ٣١١

 امـرأة  ٣٢، و واحـدة رزيـة واحـدة، وامـرأة سـامرية     امرأة مسلمة، وامرأة د  ١٣امرأة مسيحية و  
  .  يف املائة٣٧أخريات وامرأتان تنتميان لعقيدة غري معروفة، أي بزيادة بنسبة 

  ١١اجلدول 
  ٢٠٠٨أغسطس /النسبة املئوية للمرأة يف قوة الشرطة، آب

  اجملموع  الرجال  النساء  

  العدد  الفئة
ــة   ــسبة مئوي ن
  من النساء

نسبة مئوية من   
  العدد  الفئةإمجايل 

ــة   ــسبة مئوي ن
 من الرجال

نسبة مئوية مـن    
  نسبة مئوية  العدد  إمجايل الفئة

  ٧٧,٦٦  ١٦ ٠٨٩  ٧٩,٢  ٧٣,٤٤ ١٢ ٧٤٣  ٢٠,٨  ٧٤,٦  ٣ ٣٤٦ أفراد من غري الضباط
  ٢٢,٣٤  ٤ ٩٠٣  ٧٦,٨٧  ٢٢,٨  ٣ ٧٦٩  ٢٣,١٣  ٢٥,٤  ١ ١٣٤  الضباط
  ١٠٠  ٢٠,٩٩٢  ٧٨,٦٦  ١٠٠ ١٦ ٥١٢  ٢١,٣٤  ١٠٠  ٤ ٤٨٠  اجملموع

  .٢٠٠٨ وزارة األمن العام، :املصدر
    

  التحرش اجلنسي يف الشرطة 
ويف الفتـرة مـا     . اختذت الشرطة عدة تدابري ملكافحة التحـرش اجلنـسي بـني صـفوفها              - ٣١٢
، أُلقيت على أفراد الشرطة حماضرات ونظِّمت هلم دورات دراسية تتعلـق            ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥بني  

وحالياً، تقوم إدارة التأديب التابعة للشرطة بإعداد كُتيـب         . يبكثري من جوانب التحرش اجلنس    
  . شامل عن التحرش اجلنسي، سوف يوزَّع طوال مراحل دورات تدريب قوات الشرطة

ــرة مــا بــني    - ٣١٣  ٣٣، عاجلــت إدارة التأديــب التابعــة للــشرطة  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ويف الفت
ات ضــباط الــشرطة يف وزارة قــضية خاصــة بــالتحرش اجلنــسي، بعــد إحالتــها مــن إدارة حتقيقــ  

 قــضية يف ١٢، و٢٠٠٦ قــضية يف ســنة ١٤، و٢٠٠٥وعرضــت ســبع قــضايا يف ســنة . العــدل
 قـضية يف  ١٢:  قـضية ٤٢ويف نفس الفترة الزمنية، عاجلت ُشعبة التدابري اإلدارية        . ٢٠٠٧سنة  
  . ٢٠٠٧ قضية يف سنة ١٩ و٢٠٠٦ قضية يف سنة ١١ و٢٠٠٥سنة 
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   بيانات ميدانية-اإلسرائيلية املرأة يف مصلحة السجون 
وتـشكل املـرأة    .  امرأة تعمـل يف مـصلحة الـسجون اإلسـرائيلية          ١ ٤١٧يوجد حالياً     - ٣١٤
. ٢٠٠٦ يف املائة إذا قُرنـت بـسنة   ٢٣,٣ يف املائة من القوة العامة، بزيادة بنسبة      ١٨,٢٨نسبة  

جون يف جمموعهـا، مـع      وتشكل املرأة نسبة مئوية بني الضباط أعلى من متثيلها يف مـصلحة الـس             
وتــشغل إثنتــان وســتون مــن بــني .  يف املائــة مــن ضــباط مــصلحة الـسجون ٣٥,٩نـسبة اإلنــاث  

  .الضابطات رتباً عالية
  ١٢اجلدول 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٦عدد النساء العامالت يف مصلحة السجون، 
  اجلنود كبار الضابطات  الضابطات جمموع عدد النساء  جمموع األفراد العاملني  السنة

١٨٠  ٥٥  ٥٠٧  ١ ١٤٩  -  ٢٠٠٦  
٢٤٤  ٥٨  ٥١٩  ١ ٣١٢  -  ٢٠٠٧  
٢٨٤  ٦٢  ٥٣٦  ١ ٤١٧  ٧ ٧٥٢  ٢٠٠٨  
  .٢٠٠٨ وزارة األمن العام، :املصدر

    
  التحرش اجلنسي يف مصلحة السجون اإلسرائيلية

. تعاجل مصلحة السجون اإلسرائيلية حاالت التحـرش اجلنـسي بـشكل جـدي للغايـة                - ٣١٥
جلنائيـة ضـد األفـراد العـاملني يف الـسجون، جيـري إهنـاء               ويف احلاالت حيـث تفـتح اإلجـراءات ا        

  .خدمة هؤالء يف املصلحة
تـدريب كـل سـنتني يتعلـق     يف كل ُشـعبة يف مـصلحة الـسجون اإلسـرائيلية       تشارك  و  - ٣١٦

بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وإعطاء إرشادات إضـافية وتـدريب حـول املـسألة باعتبـاره                 
ويتـاح جلميـع املراقبـات االتـصال مبـوظفي          . دريبيـة للمراقبـات   جزءاً ال يتجـزأ مـن الـدورات الت        

اخلدمات االجتماعية والرعاية، وإذا تطلب األمر، يتم تـوجيههن إىل مرشـدات اجتماعيـات يف              
، قُــدمت مثــان شــكاوى تتعلــق ٢٠٠٨أغــسطس /واعتبــاراً مــن آب. جــيش الــدفاع اإلســرائيلي

  . السجون اإلسرائيليةمصلحةبالتحرش اجلنسي يف 
  

  املنظمات النسائية
ــز         - ٣١٧ ــؤدي دوراً ناشــطاً وقيمــاً يف تعزي ــة ت ــسائية غــري احلكومي ــا زالــت املنظمــات الن م

وهــذه املنظمــات حتــافظ علــى حركتــها الديناميــة ومتثيلــها   . املــساواة بــني اجلنــسني يف إســرائيل 
  . للنساء يف مجيع القطاعات، وبذلك يتسىن وجود جمتمع مدين مفعم بالنشاط
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ويتمثَّـل  . لمنظمات النسائية تأثري هـام علـى كـثري مـن جمـاالت احليـاة يف إسـرائيل                 ول  - ٣١٨
تعزيـز التـشريعات؛ مـساعدة املـرأة بتمثيـل واستـشارات            : بعض جمالهتا اهلامة ألدائهـا فيمـا يلـي        

قانونية؛ تصدر احلمالت اإلعالمية بشأن حقوق املـرأة؛ تنظـيم املـؤمترات واحللقـات الدراسـية؛                
املعاونة ملكافحة االعتداء اجلنـسي وخطـوط االتـصال املباشـر؛ قيـادة احلمـالت يف                إدارة مراكز   

  . مكافحة االجتار باألشخاص، وما هو أكثر من ذلك
وقبل االنتخابات األخرية املتعلقة بالدورة الثامنة عشرة للكنيـست، قـدَّمت جمموعـة               - ٣١٩

زمـات املعنيـة باالغتـصاب يف إسـرائيل         من املنظمات النسائية البارزة، من بينها رابطة مراكز األ        
واملنرب الربملاين النسائي ومجاعة الضغط النسائية اإلسرائيلية، وغريها، قائمة بتعـديالت تـشريعية             

وقُدمت القائمة كأداة لزيادة تعزيز وضـع       . للمرشحني البارزين من أجل مكتب رئيس الوزراء      
ــدِّمت إىل املرشــحني لتلقــي ت    ــرأة يف إســرائيل، وقُ ــذه     امل ــى ســّن ه ــهم بالعمــل عل ــام من عهــد ع

ومــن بــني التعــديالت املتوخــاة يف االقتــراح أن أي شــخص . التعــديالت عنــد تــوليهم املناصــب
مدان بارتكاب جرائم جنسية يف إطار تويل منصب عام، أو مدان جبـرائم تتـصل خبيانـة األمانـة           

ــة أو يف نزاهــ    ــة، أو الرشــوة يف اإلدارة العام ــة الثق ــة، أو خيان ــع مــن أن  العام ــات، مين ة االنتخاب
وتـشمل  . يصبح عضواً يف الكنيست، وأن ال ينطبق التقادم أو الرأفة يف حاالت من هذا النـوع      

ــاء        ــساوي بــني اآلب ــوزَّع بالت ــد إجــازة األمومــة إىل ســتة أشــهر لكــي تت اقتراحــات أخــرى متدي
  .واألمهات، وما هو أكثر من ذلك

    
  لدولية التمثيل الدويل واملشاركة ا- ٨املادة 

  متثيل املرأة يف سلك اخلدمة اخلارجية
، كانـت وزارة اخلارجيـة ترأسـها امـرأة          ٢٠٠٩ إىل سـنة     ٢٠٠٥يف الفترة مـن سـنة         - ٣٢٠

ــيفين  ــوزيرة تــسييب ل ــة    . هــي ال ــسابق، تعمــل اخلدمــة اخلارجي وكمــا ذُكــر يف تقريــر إســرائيل ال
  . اإلسرائيلية بشكل معتاد حنو زيادة عدد النساء بني صفوفها

، ُعينــت األســتاذة غــابرييال شــاليف ســفرية إلســرائيل لــدى  ٢٠٠٨يوليــه /ويف متــوز  - ٣٢١
  .واألستاذة غابرييال هي أول امرأة إسرائيلية تشغل هذا املنصب الرفيع. األمم املتحدة

 ومـن   ،) يف املائة  ٤٣( امرأة   ٤٣٣ موظفاً يف وزارة اخلارجية، توجد       ٩٩٨ومن بني     - ٣٢٢
ــني  ــال ٤٠١ب ــاً يف م ــوظفني الدبلوماســيني، توجــد    موظف ــرأة ٩٧ك امل ــة٢٤( ام ويف ).  يف املائ

  ). يف املائة٥٢( موظفة ١٢٠املوظفني اإلداريني، توجد 
، جــرى تعــيني ثــالث نــساء يف منــصب ســفرية أو رئيــسة بعثــات    ٢٠٠٨ويف ســنة   - ٣٢٣

ب ، حيث وصل العدد العام للنساء شاغالت هـذه الُرتـ          )٢٠٠٧نفس الرقم مثلما هو يف سنة       (
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 رجـالً؛ بيـد أن جهـوداً تبـذل لتعـيني نـساء              ٢٤وأثناء نفس الفترة، جرى تعيني      .  امرأة ١٢إىل  
ــسية   ــات الرئي ــديرات للبعث ــام إىل شــيكاغ    . كم ــصل الع ــدا والقن ــد إىل كن ــسفري اجلدي  مهــا ووال

  .امرأتان، بعد ثالث سنوات من عدم التمثيل النسائي كرئيسة للبعثتني يف املنطقة
ول التايل مبزيد من التفصيل النسبة املئويـة للمـرأة يف اجلنـاح الدبلوماسـي               ويبني اجلد   - ٣٢٤

  : يف سلك اخلدمة اخلارجية، حسب الرتب
  ١٣اجلدول 

  ٢٠٠٨ اجلناح الدبلوماسي، -متثيل املرأة يف اخلدمة اخلارجية 
  إداري  دبلوماسي  
  رجال  نساء  رجال  نساء  

  ٨  ٢  ٣٤  ٣  سفري
  ٢٠  ١٠  ٧٥  ٢٠  مندوب

  ٢٧  ٢٥  ٩٥  ٢٠ ستشار م-مندوب 
  ٣٦  ٥٨  ٥٨  ٣٠  مستشار

  ١٩  ٢٨  ٢٠  ١٢  سكرتري أول
  ١  ١  ١٦  ٤  سكرتري ثاين

  .٢٠٠٨ديسمرب / وزارة اخلارجية، كانون األول:املصدر

فمـن بـني املـوظفني      . ما يزال متثيـل املـرأة يف الوظـائف اإلداريـة العليـا حمـدوداً نـسبياً                  - ٣٢٥
ومـن بـني    ).  يف املائـة   ٢٩( منـهم مـن النـساء        ٢٨ت، و  مـديراً لـإلدارا    ٩٥الدبلوماسيني يوجـد    

).  يف املائــة٤٤ (٤١ مــديرة لــإلدارات، مــن بــني عــدد إمجــايل ١٨املــوظفني اإلداريــني، يوجــد 
وقـد  .  امـرأة  ٥١توجـد   ) رئـيس إدارة ومـا فوقهـا      ( موظفاً يف الوظائف اإلدارية      ١٨٥ومن بني   

، وهـذا أساسـاً علـى مـستوى مـديري           ٢٠٠٦ازداد عدد النساء يف الوظائف اإلدارية منذ سـنة          
 ٤٩ امــرأة يف الوظــائف اإلداريــة، وكــان هنــاك ٤١ كانــت هنــاك ٢٠٠٦ويف ســنة . اإلدارات

واخنفـض عــدد نائبـات مــديري العمــوم يف   . ٢٠٠٨ امـرأة يف ســنة  ٥١ و٢٠٠٧امـرأة يف ســنة  
وم  من أربع نساء إىل ثالث نساء، بسبب تعـيني واحـدة مـن نائبـات مـديري العمـ                   ٢٠٠٨سنة  

  .كسفرية موفدة إىل كندا
 امـرأة   ٥١وكانـت   . ويتزايد عدد النـساء املوفـدات إىل بعثـات دبلوماسـية إسـرائيلية              - ٣٢٦

 امــرأة يف ســنة  ٤٩، مقابــل ٢٠٠٨موفــدة إىل بعثــات دبلوماســية إســرائيلية باخلــارج يف ســنة    
). ائـة  يف امل  ٢٨( امـرأة    ٨٧ موظفاً موفدين للخارج، توجد      ٣١٤ومع ذلك، من بني     . ٢٠٠٧
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ــاً توجــد ثــالث وثالثــون امــرأة يــشغلن منــصب القنــصل وموظفــات إداريــة مقابــل       ٤٢وحالي
  .رجالً
وكان ثلث املرّشحني لدورات تدريبية دبلوماسية من النـساء، وقُبلـت نفـس النـسبة                 - ٣٢٧

ويالَحظ أن مجيـع املتـدربني الـذين يلتحقـون هبـذه الـدورة        . من النساء حلضور الدورة التدريبية    
  .مون بإكماهلا يف معظم األحواليقو

وجيدر التأكيد يف هذا اجملال أن مشاركة املرأة يف هذه الدورة التدريبية الدبلوماسـية                - ٣٢٨
حتظى بتشجيع كبري من املراقب املعين بالنهوض بإدماج املـرأة يف اخلدمـة املدنيـة ومـن املـراقبني                   

، أصـدر املراقبـون تعميمـاً علـى         ٢٠٠٩ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . يف مجيع الـوزارات احلكوميـة     
مجيع العاملني يف اخلدمة املدنية، وفيه أكّد هؤالء على أمهية التمثيل الصحيح للمرأة يف الـدورة                 

  .الدراسية وأمهية هذه الدورة من أجل النهوض بوضع املرأة بوجه عام
  .بالوزارة) مسيحية عربية(وتوجد حالياً امرأة متثّل األقليات   - ٣٢٩
وقد كـان لـوزيرة اخلارجيـة الـسابقة، الـسيدة لـيفين، دور بـارز يف املفاوضـات الـيت                       - ٣٣٠

وأعربـت الـوزيرة يف سـنة       . ، الـذي أهنـى احلـرب اللبنانيـة الثانيـة          ١٧٠١أدت إىل اعتماد القرار     
 الـصادر مـن جملـس األمـن الـذي يتنـاول بالتحديـد               ١٣٢٥ عن تأييدها الكامـل للقـرار        ٢٠٠٧

  .اء وعلى مسامهات املرأة يف تسوية الرتاعات ويف السالم املستدامأثر احلرب على النس
ومديرة مركز الكرمل للتدريب الذي يـنظم العديـد مـن الـدورات الدراسـية للمـرأة                   - ٣٣١

وهـي أيـضاً عـضو      . هي عضو دائم يف اللجنة التنفيذية للمنتـدى الـدويل لنـساء البحـر املتوسـط               
  .ث والتدريب من أجل النهوض باملرأةاللجنة التنفيذية للمعهد الدويل للبح

  
  النساء القائمات بالتمثيل واخلبريات املستقالت لدى املنظمات الدولية

تقــوم إســرائيل بــإدراج نــساء يف وفودهــا إىل احملافــل املتعــددة األطــراف، إىل جانــب   - ٣٣٢
عمـل يف   وت.  إىل جلنـة وضـع املـرأة       ٦ و ٥إيفاد وفد نسائي يضم عـدداً مـن النـساء يتـراوح بـني               

  .البعثة اإلسرائيلية لدى مقر األمم املتحدة يف نيويورك امرأتان، إحدامها السفرية
 كـداري، مـديرة مركـز       -ومثة أمثلة إضافية عديدة تـشمل األسـتاذة روث هـالربين              - ٣٣٣

راكمان للنهوض بوضع املرأة يف جامعة بار إيالن، واليت تقضي فترة ثانيـة كخـبرية لـدى جلنـة                   
، ٢٠٠٧فربايـر  /ويف شـباط . التابعـة لألمـم املتحـدة، بعـد إكمـال فتـرة أوىل موفقـة        وضع املـرأة    

شــاركت الــدكتورة ميــشال كــوميم يف الفريــق املهــين للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة وضــع 
  .املرأة، وركَّزت على قضية مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة
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 يف جمـال قـضايا املـرأة اإلسـرائيلية     وتشجع وزارة اخلارجية املنظمـات غـري احلكوميـة          - ٣٣٤
علــى التقــدم بــأوراق االعتمــاد لــدى األمــم املتحــدة، ويف مجــع األمــوال يف كــل مــن إســرائيل     

  .واخلارج
  اجلنسية  - ٩املادة 
ــدَّمت إســرائيل        - ٣٣٥ ــذ أن ق ــق هبــذه القــضية من ــيريات ذات شــأن فيمــا يتعل مل حتــدث تغ

  .تقريرها السابق
    

  التعليم  - ١٠املادة 
  تطورات القانونيةال

 مـن أجـل   ١٩٤٩-٥٧٠٩رقـم   قانون التعليم اإللزامي    ،  ٢٠٠٧يوليه  /ُعدل يف متوز    - ٣٣٦
 ١٧ إىل ١٥توسيع نطاقه وتطبيق التعليم اإللزامـي علـى الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن             

وكـان التعلـيم    . والـذين حيـضرون الـصفني احلـادي عـشر والثـاين عـشر             ) داخلـة يف الفتـرة    (سنة  
ويسعى التعـديل   . فني احلادي عشر والثاين عشر، قبل التعديل، جماناً بيد أنه مل يكن إلزامياً            للص

إىل محاية الشباب يف هـذه املرحلـة املعرَّضـة للمخـاطر مـن التـأثريات الـسلبية وإلعـداد الـشباب                   
وبالتــايل . وتزويــدهم بــأدوات أفــضل مــن أجــل االنــدماج النــاجح كــشباب منــتجني يف اجملتمــع

ومثـة أثـر   . احلكومة من الضروري توفري إطار تعليمي إلزامـي بـدالً مـن إطـار اختيـاري               وجدت  
منشود آخر للقانون وهو اخنفاض معدل التسرب وإبعـاد معـدالت التالميـذ املتـسربني، وذلـك                 

ومـن املتعـيَّن   . باإللزام بتوفري حلول يف إطار نظام التعليم جلميع التالميـذ يف هـذه الفئـة العمريـة         
، ٢٠٠٩تنفيذ القـانون متامـاً بالنـسبة هلـؤالء املقيَّـدين بالـصف احلـادي عـشر حـىت سـنة                      أن يتم   

  .  نسبة ألولئك املقيَّدين بالصف الثاين عشر٢٠١٠وحىت سنة 
قانونــا بــشأن الوجبــة اليوميــة ، أصــدر الكنيــست ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٦ويف   - ٣٣٧
ة لتـوفري وجبـات سـاخنة للتالميـذ يف          هبدف إجياد خدمـة تغذيـ      للتالميذ   ٢٠٠٥ ‐ ٥٧٦٥رقم  

املدارس االبتدائية حيـث يطبَّـق نظـام اليـوم الدراسـي الطويـل وفقـاً لقـانون الدراسـات اخلاصـة                      
أبريـــل / نيـــسان٢٨ويف . ١٩٩٧-٥٧٥٧بيـــوم الدراســـة الطويـــل واإلغنـــاء باملغـــذيات رقـــم  

درسي، حيث ُيطبق نظـام     ، ُعدل القانون ليشمل األطفال املقيَّدين بالتعليم قبل السن امل         ٢٠٠٨
ووفقـاً للتعـديل ينطبـق القـانون أيـضاً علـى أُطـر التعلـيم قبـل املدرسـي           . اليوم الدراسـي الطويـل    

ــة   .  ســاعة يف األســبوع ٤١حيــث يقــدَّم نظــام تعليمــي يــستغرق    ويف هــذه اُألطــر، تقــدَّم وجب
  . اعات على األقل س٨ساخنة للتالميذ يف األيام اليت حيضرون فيها التعليم قبل املدرسي لفترة 
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 من القانون على أن يتلقى كـل تلميـذ وجبـة سـاخنة يف اليـوم، وفقـاً                   ٣وينص البند     
لقائمة طعـام متنوعـة ومتوازنـة جيـداً حيـث تقررهـا وزارة الـصحة، وتأخـذ يف االعتبـار الـسن                       

  .واحتياجات التالميذ
يــر املاليــة، وســيقرر وزيــر التعلــيم، بالتعــاون مــع وز. وســوف ينفــذ القــانون تــدرجيياً  

  .أعداد التالميذ الذين سينطبق عليهم القانون كل سنة
ويشارك يف خدمة التغذيـة وزارة التعلـيم واجملـالس البلديـة احملليـة، ويـسمح القـانون                    

للـسلطة البلديـة احملليــة جبمـع مبـالغ اشــتراك يـدفعها اآلبـاء واألمهــات، بيـد أن القـانون يتطلــب         
وسيحدد الوزير مبلـغ االشـتراك الـذي يدفعـه الوالـدان وفقـاً              . كموافقة وزير التعليم للقيام بذل    

قـانون   االقتـصادية ويف إطـار مبـالغ املـدفوعات املنـصوص عليهـا يف                -للمستويات االجتماعيـة    
  .التعليم اإللزامي

  
  التطورات اإلدارية

كان منصب وزير التعلـيم الـسابق ومنـصب مـديرها العـام تـشغلهما امرأتـان، ومهـا                     - ٣٣٨
وقد أعلنت وزيرة التعليم مراراً وبوضوح أن املساواة بني اجلنـسني           . تان يف اجملال النسائي   ناشط

صدرت األوامـر   ، ولبلوغ هذه الغاية  . لكنه أسلوب حياة  “ مشروع”أو  “ برنامج”ليس جمرد   
إىل مجيع املدارس إلجياد ومواالة مناخ تعليمي يفضي إىل املـساواة بـني اجلنـسني وإىل االحتـرام                  

  .ادلاملتب
وتعــرض وزارة التعلــيم بــرامج عديــدة للتــدريب أثنــاء اخلدمــة فيمــا يتعلــق بــاملعلمني    - ٣٣٩

والتالميذ واآلباء واألمهات من أجل زيادة وعي هؤالء باملساواة بني اجلنسني ودعـم املهـارات               
فتيـان  ”و“ دوائـر نـسائية  ”وتعمـل بـرامج علـى مـستوى الدولـة مثـل          . يف النهوض هبذه املسألة   

علـى متكـني تالميـذ املـدارس الثانويـة، يف حـني يعـاجل املنـهاج                 “ ن يقودون عمليـة التغـيري     وصبيا
  .املدرسي رمسياً قضايا مثل نوع اجلنس واحلكم والسياسة

ــول يف الدراســات       - ٣٤٠ ــيم برناجمــاً كــامالً للقب ــرة األخــرية، وضــعت وزارة التعل ويف الفت
 سـاعة دراسـة يف الدراسـات اجلنـسانية     ١٨٠ويشمل الربنـامج  . اخلاصة باملوضوعات اجلنسانية  

 ساعة دراسة يف موضوع علم النفس واشتراط إعداد تقرير نظري يتعلـق باملـساواة بـني     ١٨٠و
ويعرض الربنامج على تالميذ املدارس الثانويـة دراسـات جنـسانية مل تكـن حـىت اآلن                 . اجلنسني

  . الدراسي اهلامُتدرس إالّ يف اجلامعات والكليات، فيكشف هلؤالء هذا اجملال
 أنـشأت وزارة التعلـيم إدارة خاصـة مكرَّسـة           .اإلدارة املعنية باملساواة بني اجلنسني      - ٣٤١

وتعترب اإلدارة املعنية باملساواة بني اجلنـسني       . للنهوض باملساواة بني اجلنسني داخل نظام التعليم      
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. العمل يف احلياة اليوميـة    مسؤولة عن تعزيز واستيعاب قيميت املساواة والكرامة، وتطبيقهما مع          
متكـني الفتيـات والنـساء، وإدراج      : فهذه اإلدارة تنـهض مبختلـف بـرامج املـساواة بـني اجلنـسني             

القــيم اجلنــسانية يف منــهاج التعلــيم، والنــهوض بالفتيــات يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا، ومنــع    
 شـامل حيـث أن عمالءهـا        وتعمل اإلدارة يف إطـار هنـج      . العنف ضد املرأة، ومنع االجتار باملرأة     

وتتــرجم القــيم ســالفة الــذكر إىل . هــم التالميــذ واملعلمــون واآلبــاء واألمهــات وعامــة اجلمهــور
بــرامج قــصرية وطويلــة األجــل للتالميــذ أثنــاء الــسنة  : طائفــة عريــضة مــن األنــشطة مثــل التــايل 

 قـصرية لآلبـاء     املدرسية؛ والتدريب أثناء اخلدمة للمعلمني وتنظـيم املـؤمترات وحلقـات دراسـية            
  .واألمهات

شـبكة اإلنترنـت،   وتقيم وزارة التعليم موقعاً ناشطاً ومفيداً ومريح االسـتعمال علـى      - ٣٤٢
تقــدمي معلومــات عــن بــرامج الــوزارة ومــشاريعها، لــيس هــذا فحــسب بــل يقــدِّم    يعمــل علــى 

شف لغـة   وتكـ . للزائرين أيضاً وجهـات نظـر بـشأن معـىن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   
املوقــع الــشبكي والتعليمــات والتوجيهــات الــصادرة مــن وزارة التعلــيم، عــن التــزام واضــح          
ــساواة بــني اجلنــسني وتقــدمي مبــادئ توجيهيــة قاطعــة للمعلمــني وجلميــع املــسؤولني عــن           بامل

وضمن هـذه املعلومـات املنـشورة علـى املوقـع الـشبكي لـإلدارة املعنيـة باملـساواة بـني                     . املدارس
  .يوجد شرح التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبيانات تتعلق هبااجلنسني، 

ــؤمترات        - ٣٤٣ ــساواة بــني اجلنــسني عــدة حلقــات دراســية وم ــة بامل وعقــدت اإلدارة املعني
املمانعـــة يف جتميـــع للمعلّمــني تتعلـــق بـــتمكني التلميــذات يف الرياضـــيات والعلـــوم، والعناصــر    

  . التغلب عليها وطرقومعاجلة البيانات
ــاً للــشباب املنــضمني إىل      - ٣٤٤ وأعــدت اإلدارة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني أيــضاً كتيب

جيش الدفاع اإلسرائيلي اليت تقدم معلومات ذات صلة حتديـداً بـاملرأة يف اجلـيش، مـع التأكيـد                   
  .على حاجات املرأة والفرص املتاحة هلا يف خدمة اجليش

.  اإلســرائيلي-قطــاع الــسكان العــريب : ات ســكان األقليــاتاملــساواة يف قطاعــ  - ٣٤٥
 الربامج املذكورة أعاله كامل نطاق الطوائف يف إسرائيل، خـصوصاً الفئـات املنتميـة           تستهدف

وهــذه القــضية ُتطبَّــق بإنــشاء جمموعــة متنوعــة مــن الــربامج   . إىل أقليــات مثــل الــسكان العــرب 
وفيما خيـص اجلماعـة العربيـة       . دَّدة املنتمية إىل األقليات   املتباينة اليت يقدمها مهنيون من الفئة احمل      

 اإلســرائيلية يف إســرائيل، عهــدت وزارة التعلــيم باملهمــة إىل أربــع منظمــات خمتلفــة تنبــع مــن  -
وهــذا النــوع مــن االســتراتيجية يكفــل مــن ناحيــة تعزيــز القــيم    .  اإلســرائيلي-اجملتمــع العــريب 

يف الوقــت نفــسه تنفــذ مــن ناحيــة أخــرى الــربامج املتعلقــة  الــشاملة اخلاصــة بــاملرأة والكرامــة، و
  . اإلسرائيلي-باحلاجات اخلاصة والتراث الثقايف للمجتمع العريب 
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وتتبع وزارة التعليم مساراً آخر للعمل يتمثَّل يف زيـادة الـوعي مـن أجـل منـع البغـاء                      - ٣٤٦
  :واالجتار باملرأة بالوسائل التالية

ات هليئــة التــدريس التابعــة للــوزارة، ويــشتمل علــى  إعــداد كُتيِّــب إرشــاد  -١-٣٤٦
معلومــات وطــرق للتــصدي لقــضية البغــاء واالجتــار بــاملرأة، ومعلومــات عــن ضــحايا    
صناعة اجلنس، وتشريعات وبيانـات تتعلـق بإنفـاذ القـوانني؛ وتنفيـذ الـربامج التعليميـة                 

الــدين واجملتمــع يف ميــادين االجتــار باألشــخاص؛ واالجتــار بــاملرأة والبغــاء؛ وإشــراك الو
  .احمللي فيما يتعلق بالتعليم يف هذه امليادين واملعلومات اهلامة األخرى

َعقْــد مــؤمتر خــاص هليئــة التــدريس التابعــة للــوزارة وللتالميــذ فيمــا يتعلــق   -٢-٣٤٦
  . بكرامة اإلنسان ويتناول املؤمتر جوانب االجتار باألشخاص، وال سيما النساء

ــوزارة، قــرب    -٣-٣٤٦ ــدويل للمــرأة يف   عقــدت ال ــوم ال مــارس / آذار٨مناســبة الي
، أنــشطة حمليــة مركَّــزة مــن أجــل التالميــذ يف الــصفني احلــادي عــشر والثــاين    ٢٠٠٨
ونفــذت األنــشطة يف مــدن أشــدود وكريــات غــات وهناريــا، ومشلــت حــوايل   . عــشر
  . عضواً من هيئة التدريس١١٠ تلميذ وأكثر من ١ ٥٠٠
 منع البغـاء واالجتـار بـاملرأة يف بـرامج التعلـيم             قامت الوزارة بإدراج قضية     -٤-٣٤٦

احلالية املعنية بالُبعد اجلنساين واجلودة، باعتبار هذه القـضية وحـدة برناجميـة خاصـة يف       
يـستغرق كـل    (وتتألف هـذه الوحـدة الربناجميـة مـن جلـسة أو جلـستني               . هذه الربامج 

ــامج         ــسة يف الربن ــع عــشرة جل ــسات أو أرب ــن عــشر جل ــاعتني، م ــها س ). بأكملــهمن
ــل   ــى موضــوعات مث ــشتمل عل ــاملرأة،     : وت ــق باالجتــار ب ــات تتعل ــات، بيان متكــني الفتي

، شـارك   ٢٠٠٨ويف سـنة    . االحترام واملساواة بني نوع اجلنس وما هو أكثر من ذلك         
 مدرسـاً يف بـرامج خاصـة بنـوع اجلـنس            ٢٥٠ تلميـذاً، وأكثـر مـن        ٤ ٠٧٠أكثر مـن    

  . جمية النموذجيةوباملساواة باستخدام هذه الوحدة الربنا
ويبني اجلدول التايل مشاركة التالميذ وهيئـة التـدريس يف مـؤمترات واجتماعـات يف                 - ٣٤٧

  :ميدان املساواة بني اجلنسني
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  ١٤ اجلدول
-٢٠٠٧مشاركة التالميذ وهيئة التدريس يف التدريب فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، 

٢٠٠٨  
٢٠٠٨  ٢٠٠٧    

  هيئة التدريس  التالميذ اجملموعات  هيئة التدريس  ميذالتال  اجملموعات  املنطقة
  ٣١٣  ٥ ٨٧٦  ٢٨٦  ١١٥  ١ ٦٨٥  ٨٥  حيفا واللواء الشمايل

  ١١١  ١ ٣٠٦  ٦٤  ٣٢  ١ ٠٦٠  ٥٣  املناطق العربية
  ٤٠٧  ٦ ٠٢٩  ٢٩٨  ٣٧٠  ٤ ٢٣٨  ١٧٣  تل أبيب واملنطقة الوسطى

  ٣٠٨  ٢ ٣٢٦  ٧٤  ٩٩  ٢ ٥٥٦  ٨٣  منطقة القدس
  ٩٣٦  ٤ ٨٦٣  ٢٣٨  ٩٥٥  ٢ ٤٧٥  ١٣٣  املنطقة اجلنوبية
  ٢٧٦      صفر      رياض األطفال
  ١١٧      ١٠١      مؤمترات وطنية

  ٢ ٤٦٨  ٢٠ ٤٠٠  ٩٦٠  ١ ٦٧٢ ١٢ ٠١٤  ٥٢٧  اجملموع
ــساواة    :املــصدر ــساين وامل ــة بالُبعــد اجلن ــإلدارة املعني ــشبكي ل ــع ال ــيم، املوق ، كــانون  بــني اجلنــسني  وزارة التعل
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

    
  يف إسرائيلاملدارس الثانوية 

  املهنية/الُشعب العامة والتكنولوجية
مل حتــدث تغــيريات ملحوظــة حــول هــذه املــسألة منــذ أن قــدَّمت إســرائيل تقريرهــا      - ٣٤٨
  .السابق

  
  مستويات القبول

ال تــزال النــسبة املئويــة للتأهيــل للحــصول علــى شــهادة القبــول ذات مــستوى أعلــى   - ٣٤٩
 يف املائـة مـن      ٨٥,٧ام التعليم العربي، قامت نـسبة       ، ويف نظ  ٢٠٠٦ويف سنة   . لدى التلميذات 

 يف املائـة يف سـنة       ٨٤,٣(البنات يف الفئة العمرية للـصف الثـاين عـشر بـدخول امتحـان القبـول                 
ــك )٢٠٠٢ ــل ، وذل ــسبة مقاب ــذكور   ٨٠,٤ن ــّصر ال ــدى الق ــة يف ســنة  ٧٥,١( فقــط ل  يف املائ
أعلــى مــن حيــث ول وكانــت درجــات حــصول البنــات القاصــرات علــى درجــة القبــ). ٢٠٠٢
  . يف املائة لدى القّصر الذكور٤٩,٥نسبة مقابل  يف املائة ٦١ وبلغت املستوى
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 يف املائة من اإلنـاث      ٩١,٢ويف نظام التعليم العريب، دخلت امتحانات القبول نسبة           - ٣٥٠
ــاين عــشر     ــة للــصف الث ــة العمري ــة يف ســنة  ٩١,٧(القاصــرات يف الفئ ــل ، )٢٠٠٢ يف املائ مقاب

وكانـت إمكانيـة حـصول الفتيـات     ). ٢٠٠٢ يف سـنة     ٨٤(ملائة من القّصر الـذكور       يف ا  ٨٦,١
 يف ٥٦,٣(ر الـذكور  القاصرات على درجة القبول أعلى أيضاً يف هذا القطاع مـن نـسبة القـصّ       

  ).  يف املائة على التوايل٣٦,٥املائة و
  ١٥اجلدول 

  ٢٠٠٦ -املتقدمون لالمتحان واملؤهلون للحصول على شهادة القبول 
    املؤهلون للحصول على شهادة  املتقدمون لالمتحان

  
  اجملموع

ــذ يف     ــن التالمي ــة م ــسبة مئوي ن
  اجملموع  الصف الثاين عشر

نـــسبة مئويـــة مـــن التالميـــذ يف 
  الصف الثاين عشر

  ٥٤,٩  ٤٤ ٧٧٨  ٨٢,٤  ٦٧ ٢١٠  التعليم العربي
  ٤٩,٥  ١٩ ٦٨٢  ٨٠,٤  ٣١ ٩٥٤  القّصر الذكور

  ٦١,٠  ٢٥ ٠٩٦  ٨٥,٧  ٣٥ ٢٥٦  القاصرات اإلناث
  ٤٦,٣  ٧ ٨٧٢  ٩٠,١  ١٥ ٣٠٣  التعليم العريب

  ٣٦,٥  ٢ ٨٧٣  ٨٦,١  ٦ ٧٨٦  القّصر الذكور
  ٥٥,٣  ٤ ٩٩٩  ٩١,٢  ٨ ٥١٧  القاصرات اإلناث

  .٢٠٠٨ إسرائيل، - مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية :املصدر
    

  بمعدالت التعليم ومعدالت املواظبة ومعدالت التسر
، بلغــت النــسبة املئويــة لإلنــاث اليهوديــات الالئــي مل يلــتحقن قــط    ٢٠٠٧يف ســنة   - ٣٥١

وبلغـت النـسبة املئويـة لإلنـاث العربيـات      .  يف املائة للـذكور ١,٢ يف املائة مقابل    ٢,٥باملدارس  
  . يف املائة من الذكور العرب٢,٨ يف املائة مقابل ٩,٧الالئي مل يلتحقن قط بالدراسة 

 يف املائــة مــن الفتيــان املــراهقني  ٩١,٤، التحقــت بالدراســة نــسبة ٢٠٠٧ســنة ويف   - ٣٥٢
 بالعمـل ومل تـدرس، ومثـة        ١,٤ سنة، والتحقـت نـسبة       ١٧ إىل   ١٥الذين تتراوح أعمارهم من     

 يف املائـــة يف ســـنة ٧,٨اخنفـــاض باملقارنـــة بنـــسبة ( يف املائـــة مل تعمـــل ومل تـــدرس ٧,٢نـــسبة 
ثنتني وتسعني باملائة من الفتيات الالئي تتـراوح أعمـارهن          والتحقت بالدراسة نسبة إ   ). ٢٠٠٦

ويف قطـاع الـسكان اليهـودي،    .  يف املائة مـن الـصبيان    ٩١ سنة باملقارنة بنسبة     ١٧ إىل   ١٥من  
 ســنة، مل ١٧ إىل ١٥ يف املائــة مــن الــشباب الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن  ٥,٤ســجلت نــسبة 
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 يف ١٢,٥، بالقيــاس إىل نــسبة )ملائــة إنــاث يف ا٥,٤ يف املائــة ذكــور و٥,٥(تعمــل ومل تــدرس 
  ). يف املائة إناث١٢,١ يف املائة ذكور و١٢,٧(املائة بني قطاع السكان العرب 

 ٢٠٠٧ففي سـنيت    . وهناك مؤشر هام آخر لألداء املدرسي يتمثَّل يف معدل املواظبة           - ٣٥٣
ــصفوف التاســع إىل احلــادي عــشر يف    ٢٠٠٨و ــات يف ال ــسرب البن  نظــام ، كانــت معــدالت ت

 يف املائــة يف ســنيت ٣,٦ - يف املائــة ٣,١( يف املائــة ٢,٩ - يف املائــة ١,٧التعلــيم العــربي تبلــغ 
ــاين عــشر    )٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ــة ٠,٧، يف حــني بلــغ معــدل التــسرب يف الــصف الث مــا ( يف املائ

وكانت معدالت تـسرب القـّصر الـذكور        ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣يساوي معدل التسرب يف الفترة      
 يف املائـة    ٩,٥ يف املائـة يف الـصف التاسـع و         ٤,٨(خاصة بالصف احلادي عشر     أكثر ارتفاعاً، و  

ويف نظام التعليم العريب، كانـت الفجـوة القائمـة بـني اجلنـسني أيـضاً              ). يف الصف احلادي عشر   
ــوق          ــت تف ــات كان ــات العربي ــني الفتي ــسرب ب ــدالت الت ــم أن مع ــذكور، رغ ــّصر ال ــصاحل الق ل

ــا   ــات القاصــرات اليهودي ــدالت الفتي ــدالت     . تمع ــشأن مع ــات ب ــايل بيان ويعــرض اجلــدول الت
  . التسرب، وفقاً للصف ونوع اجلنس والفئة السكانية

  ١٦اجلدول 
معــدالت تــسرب التالميــذ يف الــصفوف الدراســية الــسابع إىل الثــاين عــشر، حــسب الفئــة  

  السكانية ونوع اجلنس
    التعليم العريب  التعليم العربي

  
٢٠٠٣/٤  

‐ ٢٠٠٤/٥  

٢٠٠٤/٥   

‐٢٠٠٥/٦  

٢٠٠٥/٦ ‐
٢٠٠٦/٧  

٢٠٠٦/٧  

‐٢٠٠٧/٨  

٢٠٠٣/٤  

‐ ٢٠٠٤/٥ 

٢٠٠٤/٥   

‐٢٠٠٥/٦ 

٢٠٠٥/٦ ‐
٢٠٠٦/٧  

٢٠٠٦/٧  

‐٢٠٠٧/٨  

  ١٦٠ ٧٢٩  ١٥٤ ٩٦٧ ١٤٧ ٩١٢  ١٤٠ ١٤٥  ٥١٩ ٦١٥  ٥٢٠ ١٨٩  ٥٢١ ٠٣٢  ٥٢٣ ٠٢٩  اجملموع اإلمجايل
  ٣٠ ٧٢٩  ٣٠ ٢٩٨  ٣٠ ٤٦٠  ٢٨ ١٥٦  ٨٦ ٩٢٤  ٨٦ ٣٣١  ٨٨ ٦٧٠  ٨٦ ١٤٥  اجملموع

  ١,١  ١,٣  ١,٩  ١,٩  ٠,٨  ٠,٥  ١,١  ١,٦  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليمي: منه
ابع  ١,٢  ١,٤  ١,٩  ١,٩  ١,٣  ٠,٨  ١,٤  ٢,١  نسبة مئوية من األوالد

الس
ف 

لص
ا

  ١,٠  ١,٣  ١,٩  ١,٩  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٧  ١,١  نسبة مئوية من البنات  
  ٣٠ ٤٨٧  ٣٠ ٥١٨  ٢٨ ٣١٤  ٢٧ ٤٧٧  ٨٥ ٥٩١  ٨٧ ٧٤٥  ٨٤ ٥٦٢  ٨٤ ٨٨٨  اجملموع

  ٤,١  ٣,٩  ٣,٥  ٤,٢  ٢,٧  ٢,٢  ٢,٦  ٣,٣  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليمي: منه
من  ٥,١  ٤,٩  ٤,٣  ٥,٤  ٣,٨  ٢,٨  ٣,٤  ٤,٢  نسبة مئوية من األوالد

 الثا
ف
لص
ا

  ٣,٠  ٢,٨  ٢,٦  ٢,٩  ١,٦  ١,٥  ١,٧  ٢,٣  نسبة مئوية من البنات  
  ٢٩ ٥٠٨  ٢٧ ٧٦٧  ٢٦ ٨١٣  ٢٦ ٦٩٧  ٨٩ ٢٥٧  ٨٧ ٥٧٣  ٨٧ ٧٧٥  ٩٠ ٢٨٢  اجملموع

  ١٢,٣  ١١,٧  ١٠,٩  ١١,٨  ٣,٢  ٣,٠  ٣,٩  ٤,٣  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليمي: منه
سع  ١٧,٠  ١٥,٨  ١٤,٢  ١٥,٩  ٤,٨  ٤,٤  ٥,٥  ٦,٠  نسبة مئوية من األوالد

 التا
ف
لص
ا

  ٧,٤  ٧,٣  ٧,٥  ٧,٦  ١,٧  ١,٤  ٢,٢  ٢,٥  نسبة مئوية من البنات  

ف
لص
ا

  ٢٥ ٢٧٣  ٢٤ ٣٨١  ٢٤ ٢٣٧  ٢١ ٣٩٣  ٨٧ ٤٢٥  ٨٧ ٣٥٩  ٨٩ ٤٩٤  ٨٨ ٥٦٥  اجملموع
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    التعليم العريب  التعليم العربي
  

٢٠٠٣/٤  

‐ ٢٠٠٤/٥  

٢٠٠٤/٥   

‐٢٠٠٥/٦  

٢٠٠٥/٦ ‐
٢٠٠٦/٧  

٢٠٠٦/٧  

‐٢٠٠٧/٨  

٢٠٠٣/٤  

‐ ٢٠٠٤/٥ 

٢٠٠٤/٥   

‐٢٠٠٥/٦ 

٢٠٠٥/٦ ‐
٢٠٠٦/٧  

٢٠٠٦/٧  

‐٢٠٠٧/٨  

  ٦,٦  ٦,٦  ٦,٩  ٨,٠  ٣,٧  ٣,٤  ٤,٠  ٤,٧  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليمي: منه
  ١٠,٣  ٩,٧  ١٠,٦  ١١,١  ٥,٣  ٤,٧  ٥,٥  ٦,٣  نسبة مئوية من األوالد
  ٣,٠  ٣,٥  ٣,٤  ٥,٠  ١,٩  ١,٩  ٢,٣  ٢,٩  نسبة مئوية من البنات

  ٢٢ ٨٦٦  ٢٢ ٧٢٩  ٢٠ ١٤٨  ١٨ ٨١٦  ٨٦ ٦٣٦  ٨٨ ١٦٠  ٨٧ ٦٩٢  ٨٧ ١٨٠  اجملموع
  ٦,٣  ٥,٣  ٦,٧  ٦,٥  ٦,٣  ٥,٣  ٥,٨  ٥,٢  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليم: منه

  ٩,٣  ٧,٥  ٩,٦  ٨,٤  ٩,٥  ٧,٩  ٨,٣  ٨,٥  نسبة مئوية من األوالد

شر
ي ع

حلاد
ف ا

لص
ا

  ٣,٥  ٣,٣  ٤,٠  ٤,٧  ٢,٩  ٢,٧  ٣,٢  ٣,٥  نسبة مئوية من البنات 
  ٢١ ٨٦٦  ١٩ ٢٧٤  ١٧ ٩٤٠  ١٧ ٦٠٦  ٨٣ ٧٨٢  ٨٣ ٠٢١  ٨٢ ٨٣٩  ٨٥ ٩٦٩  اجملموع

  ١,٧  ١,٩  ١,٩  ١,٢  ١,٧  ١,٧  ١,٨  ١,٧  نسبة مئوية املتسربون يف النظام التعليم: منه
  ٢,٢  ٢,٤  ٢,٢  ٢,٣  ٢,٦  ٢,٥  ٢,٦  ٢,٦  نسبة مئوية من األوالد

 الثا
ف
لص
ا

شر
ين ع

  ١,٣  ١,٤  ١,٦  ٠,٩  ٠,٧  ٠,٨  ٠,٩  ٠,٩  نسبة مئوية من البنات 

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية، : املصدر
    

  األنشطة والربامج التعليمية ملنع التمييز ضد املرأة
  الربامج التعليمية

 عدة برامج تعليمية هتـدف إىل مواصـلة تعزيـز    ٢٠٠٥وضعت وزارة التعليم يف سنة      - ٣٥٤
واســتهلت الرابطــة النــسائية يف إســرائيل .  التعلــيمتكــافؤ الفــرص بــني نــوع اجلــنس داخــل نظــام

ــذكر    ــامج ســالف ال ــذ الربن ــيري  ”تنفي ــة التغ ــصدرن عملي ــات يت ــتمكني   “ البن ــة ال ــشجيع عملي لت
ومت الحقـاً توسـيع نطـاق الربنـامج ليـشمل الـشباب             . والريادة بني الشابات يف املدارس الثانويـة      

، كـان الربنـامج     ٢٠٠٧ويف سـنة    . “يريالفتيات والفتيان يتـصدرون عمليـة التغـ       ”ويسمى اآلن   
 مدرســة ثانويــة يف إســرائيل، مبــا فيهــا املــدارس العربيــة وشــارك يف    ٦٠ينفــذ فيمــا يزيــد علــى  
 أيــضاً عقــدت وزارة التعلــيم، ٢٠٠٥ويف ســنة .  شــاب وشــابة٢٥٠٠الربنــامج مــا يزيــد علــى 

نــها يومــاً باملــشاركة مــع هيئــة النــهوض بوضــع املــرأة، عــشر حلقــات دراســية اســتغرق كــل م   
 مــن مــديري املــدارس بــشأن موضــوع تــشجيع  ١ ٥٠٠واحــداً، وشــارك فيهــا مــا يزيــد علــى  

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، يرجــى   (الفتيــات يف ميــادين الرياضــيات والعلــوم البحتــة  
تعلـيم العلـم والتكنولوجيـا للمـرأة، املبـادرات الراميـة إىل             : االطالع علـى القـسم الفرعـي أدنـاه        

  ). ناث القاصرات على الدخول يف ميادين العلم والتكنولوجياتشجيع اإل
  :وتشتمل األنشطة اإلضافية اليت تستهدف القضايا اجلنسانية على ما يلي  - ٣٥٥
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تشجيع وجهة النظر التعددية، اليت متكِّن التالميـذ مـن التـصدي للمـسائل               -١-٣٥٥
ينـشأ هـؤالء يف جمتمـع       احملرية القائمـة علـى نـوع اجلـنس وانتقـاد هـذه األمـور، حبيـث                  

  . بكامله ويف احلياة املدرسية بشكل خاص
تيــسري االعتــراف علــى قــدم املــساواة بــدور اجلنــسني يف مجيــع اجلوانــب       -٢-٣٥٥

الثقافية، مبا فيها اآلداب والعلم والتاريخ والفنون، مـع التأكيـد يف الوقـت نفـسه علـى                  
  .املساواة يف دور شخصيات اإلناث

النصوص التعليمية اليت تشمل أمناطا مقولبـة لنـوع اجلـنس،           عرض املواد و    -٣-٣٥٥
  .مضمرة أو ظاهرة، بغية زيادة التوعية باألمناط املقولبة ورفضها

 ســنة مــن العمــر ١٢ســن ) بنــوت ميتزفــاه(وتــستخدم طقــوس مبناســبة بلــوغ الفتــاة   -٣٥٦
عليميـة بـشأن    كمناسبة مدرسية للصف السادس، وكـأداة إلبـراز قـوة اإلنثـى وخمتلـف املـواد الت                

النساء الرائدات والنساء ذوات التـأثري والنفـوذ الالئـي غـرين اجملتمـع، واحملاربـات، واملتقـدمات                  
والتالميذ يبحثون وضـع    . وهذا يشمل أنشطة خارج املنهج وكذلك أنشطة مدرسية       . وغريهن

ن املرأة يف إسرائيل ويف بلدان أخرى، ويبحثون عن التخصصات اليت تشجع النساء وتسمح هلـ              
  . بالتقدم
ويتم متكني التلميذات يف النظام املدرسي العام هبدف تعزيز الريـادة والـتمكني لـدى       - ٣٥٧

التالميذ يف الصفوف السابع لغاية التاسـع، وهـذا يـشمل املواضـيع الـيت تعـزز التوعيـة باملـساواة           
باإلمكانـات  ويشمل الربنامج إذكـاء الـوعي       . بني اجلنسني وتأثري ذلك على مجيع مناحي احلياة       

ــوعي         ــارات وال ــهوض بامله ــاهتم الشخــصية والن ــق إمكان ــى حتقي ــهم عل ــذ ملعاونت املتاحــة للتالمي
االجتمـــاعي والشخـــصي بـــالتغيريات الالزمـــة يف اجلوانـــب االجتماعيـــة والشخـــصية لألســـرة   

ويــشمل الربنــامج أيــضاً زيــادة التقــدير واالعتــراف بقــدرة وإمكانــات . واجملتمــع ونظــام التعلــيم
ــرأة ــة هــذا      امل ــا والقــوات املــسلحة، وأمهي ــسياسة والتكنولوجي ــصاد وال ــدماج يف االقت  علــى االن

  . ويشمل الربنامج أيضاً أنشطة مع التالميذ الذكور هبدف تغيري تصوراهتم اجلنسانية. االندماج
ويهدف متكني التلميذات العربيات إىل تعزيز وتغـيري اآلراء الشخـصية واالجتماعيـة               - ٣٥٨

. فسه التأكيد على الدور اإلجيايب للمرأة يف األسـرة ويف اجملتمـع ويف مكـان العمـل    ويف الوقت ن  
ويستهدف الربنـامج التالميـذ بالـصف الـسابع لغايـة الـصف التاسـع، ويـشمل مواضـيع تـشجع                     
على التوعية باألمنـاط املقولبـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس كليهمـا يف اجملتمـع العـريب وتـصورهم عـن                       

ويشمل الربنامج أنشطة مماثلة مع التالميذ الذكور هبـدف تغـيري تـصوراهتم             . قدراهتم وأحالمهم 
  .القائمة على نوع اجلنس
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متكني التلميـذات يف املـدارس الدينيـة أثنـاء تـدارس التغـيريات يف اجملتمـع بوجـه عـام                       - ٣٥٩
ومواجهـة هـذه التطـورات تتطلـب مـن النـساء املتـدينات إعـادة                . واجملتمع الـديين بوجـه خـاص      

ويـشمل هـذا الربنـامج عـشرة        . م تعريفهن لتحقيق األدوار يف بيـوهتن وأسـرهن وجمتمعـاهتن          تقيي
  .اجتماعات وهو موجه إىل التلميذات يف الصفوف السابع لغاية التاسع

 يكمـن أسـاس الربنـامج يف أن         .تعزيز املساواة كجزء من قيمة الكرامـة اإلنـسانية          - ٣٦٠
ــسا     ــضاً امل ــسني تعــين أي ــني اجلن ــساواة ب ــة     امل ــوم الكرام ــن مفه ــواع اجلــنس كجــزء م ــني أن واة ب

ومــن بــني أهــداف الربنــامج زيــادة القــدرة الشخــصية للمــراهقني علــى التعامــل مــع   . اإلنــسانية
ــران      ــق األق ــع فري ــتغرية م ــة امل ــة،    (الظــروف االجتماعي ــصراعات االجتماعي ــران، ال ضــغط األق

ومـن  ). السلطة، طلب العون، إخل    (، ومع العالقة مع عامل الكبار البالغني      )عالقات الصداقة إخل  
خالل الربنامج، يدرس التالميذ التصورات االجتماعية واملساواة على أساس الكرامة اإلنـسانية            

  . واستخدم الربنامج وقدم للتالميذ يف الصفوف السابع حىت العاشر. للرجال والنساء
  

  القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الكتب املدرسية
عيَّن وزير التعليم جلنة خاصة لدراسة مدى بقاء القوالب النمطية القائمة علـى نـوع                 - ٣٦١

وبعد تلقي النتـائج، قـرر الـوزير عـدم إدراج كتـب مليئـة               . اجلنس يف الكتب الدراسية التعليمية    
بقوالب منطية قائمة على نوع اجلنس يف نظام التعليم، وسوف يتم االستغناء تـدرجيياً عـن تلـك     

ستخدمة حالياً يف النظام املدرسي والـيت تـشجع القوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع                   الكتب امل 
  .اجلنس

  التثقيف بشأن نوع اجلنس واحلياة األسرية
تعترب إدارة الشؤون اجلنـسية واحليـاة األسـرية يف وزارة التعلـيم مـسؤولة عـن تطـوير                     - ٣٦٢

 الشؤون اجلنـسية والبعـد اجلنـساين ورابطـة          املواد والربامج التعليمية فيما يتعلق جبملة أمور منها       
ــل اجلنــسي      ــسية، واملي ــة اجلن ــذات، وعالقــات األزواج، واهلوي ــرام ال ــزواج دون عنــف، واحت ال

، ومنــع احلمــل، والوقايــة مــن اإليــدز،  )املــواد اإلباحيــة(والــسلوك اجلنــسي، ووســائط اإلعــالم 
اإلدارة بتـــدريب وتقـــوم . وقبـــول اآلخـــرين حـــىت مـــع االخـــتالف معهـــم، وأكثـــر مـــن ذلـــك 

وتعكـف اإلدارة حاليـاً علـى       . مستشارين إرشاديني، وأطبـاء نفـسيني وعامـة العـاملني بـالوزارة           
. إجراء دراسة استقصائية بشأن السلوك اجلنسي للمراهقني، وذلك بالتعاون مع وزارة الـصحة            

 اجلنـسي  إضافة إىل ذلك، تعكف اإلدارة حالياً على تطوير عدة برامج تعليميـة تتعلـق بالـسلوك         
املـسؤول والوقايـة مــن اإليـدز وبرنــامج التثقيـف بــشأن اجلـنس واحليــاة األسـرية للتالميــذ ذوي       

  .االحتياجات اخلاصة، والتثقيف اجلنسي للمدارس املتوسطة، إىل آخره
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واملنــهاج . وســيدَّرس املنــهاج يف ُنظــم التعلــيم الدينيــة الرمسيــة وُنظــم التعلــيم العربيــة   - ٣٦٣
لإلنــاث القاصــرات والــذكور القــّصر، رغــم أن بعــض املــدارس تــوفر الــدروس متماثــل بالنــسبة 
  .بشكل منفصل
  املدرسون

، بلغت نسبة الرجال اليهود يف كليـات تـدريب املعلمـني            ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفترة     - ٣٦٤
وكانـــت نـــسبة الرجـــال . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائـــة يف الفتـــرة ١٨,٦ يف املائـــة مقابـــل ١٧,٥

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائة يف الفترة ٧,٨ يف املائة مقابل ٧ملعلمني العرب يف كليات تدريب ا
  ١٧اجلدول 

  كليات تدريب املعلمني يف خمتلف السنوات
 ٢٠٠٧/٠٨ ٢٠٠٦/٠٧ ٢٠٠٥/٠٦ ١٩٩٩/٠٠ ١٩٩٤/٩٥ ١٩٨٩/٩٠ ١٩٧٩/٨٠  التعليم العربي

  ٨٢,٥  ٨١,٤  ٨١,٧  ٨٣,٤  ٨٣,٧  ٨٣,٤  ٨٩,٧  نسبة النساء
  ١٧,٥  ١٨,٦  ١٨,٣  ١٦,٦  ١٦,٣  ١٦,٦  ١٠,٣  نسبة الرجال

                التعليم العريب
  ٩٣,٠  ٩٢,٢  ٩٢,٨  ٩٢,٢  ٨٣,٨  ٧٧,١  ٥٤,٨  نسبة النساء
  ٧,٠  ٧,٨  ٧,٢  ٧,٨  ١٦,٢  ٢٢,٩  ٤٥,٢  نسبة الرجال

  ٢٠٠٨ مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية، :املصدر
    

  التعليم العايل
  الطالبات

 ٥٨,٧(بة املرأة اليت حتمل شهادة قبول أو دبلومة أعلـى           ، كانت نس  ٢٠٠٦يف سنة     - ٣٦٥
ــة ــسبة الرجــال   ) يف املائ ــى مــن ن ــة٥١,٢(أعل ــراوح    ) يف املائ ــذين تت ــسكان ال ــة ال ، ضــمن عام

 يف املائــة مـن احلاصــلني علـى درجــات   ٥٩وكانــت نـسبة  .  سـنة فمــا فوقهـا  ١٥أعمـارهم مــن  
يف املائة مـن اخلـرجيني احلاصـلني         ٥٩,١، كانت نسبة    ٢٠٠٦ويف سنة   . تعليم أعلى من النساء   

 يف املائة من اخلرجيني احلاصلني علـى الدرجـة الثانيـة            ٥٧,٧على أول درجة من النساء، ونسبة       
زيادة على ذلك، فإن نسبة النساء بني احلاصلني على درجة الدكتوارة يف الفلـسفة              . من النساء 

 يف املائـة    ٥٠ نـسبة النـساء       بلغـت  ٢٠٠٤يف إسرائيل ارتفعت يف الـسنوات األخـرية، ويف سـنة            
 ٥١، كانـت نـسبة   ٢٠٠٦ويف سنة . من احلاصلني على درجة الدكتورة يف الفلسفة ألول مرة   

  .يف املائة من اخلرجني احلاصلني على درجة الدكتوراة يف الفلسفة من النساء
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ــول يف نظــام      ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٣٦٦ ــى شــهادة القب ــساء احلاصــالت عل ، كــان معــدل الن
يفــوق معــدل )  يف املائــة٥٤,١(ويف نظــام التعلــيم العــريب  )  يف املائــة٧٠,٥(هــودي التعلــيم الي
). يف نظـام التعلـيم العـريب      ( يف املائـة     ٣٩,٥يف نظام التعليم العربي و      )  يف املائة  ٦١,١(الرجال  

ــسبة   ــسبة   ٥٨,٦والتحقــت ن ــساء ون ــة مــن الن ــوا    ٤٧,٤ يف املائ ــة مــن الرجــال ممــن أهن  يف املائ
 يف بــرامج للتعلــيم األكــادميي خــالل مثــاين ســنوات  ١٩٩٩ الثانويــة يف عــام دراســات املــدارس

  .للتخرج من الدراسة الثانوية
، كانت النساء ال زلن يشكّلن أغلبية من بـني طلبـة الدرجـة األوىل               ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٦٧

لثالثـة  ومن بني طلبة الدرجـة ا     )  يف املائة  ٥٧,١(ومن بني طلبة الدرجة الثانية      )  يف املائة  ٥٤,٦(
. وليست مثة متغّيرات ملحوظة يف الـرقم العـام لـدى املقارنـة بـاألعوام الـسابقة                ).  يف املائة  ٥٣(

ومع هذا، فالنساء مستمرات يف التجّمع يف الدراسات اإلنسانية مع اخنفـاض احتمـال دخـوهلن            
ــة    ــوم واهلندســ ــيات، والعلــ ــل الرياضــ ــادين مثــ ــيات   . إىل ميــ ــة والرياضــ ــاالت اهلندســ ويف جمــ

أّمــا النــساء . صاءات واحلواســيب، يــشكّل النــساء مــا يزيــد قلــيالً عــن ربــع عــدد الطلبــة واإلحــ
والدراسات االجتماعيـة   )  يف املائة  ٦٠,٤(فيمثلن أغلبية يف ميادين أخرى مثل العلوم اإلنسانية         

  ). يف املائة٦١,٦(والعلوم األحيائية )  يف املائة٥٣,٣(، والطب ) يف املائة٦٥,٢(
  ١٨اجلدول 
  ٢٠٠٧بات يف نظام التعليم العايل، حسب الدرجة وجمال الدراسة، الطال

  الدبلوم الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة األوىل إمجايل نسبة النساء عدد النساء  جمموع الطلبة  اجملال الدراسي
  ٨٨,٤  ٥٣,٥  ٦٤,٠  ٥٩,٨  ٦٠,٤  ١٦ ٩٤٠  ٢٨ ٠٦٥  الدراسات اإلنسانية

  ٧١,٨  ٨٣,٤  ٨٤,٧  ٧٩,٥  ٨٠,٠  ٢٢ ٩٣٨  ٢٨ ٦٨٤  التعليم وتدريب املدرسني
  ٦٦,٧  ٦٤,٤  ٦٧,٨  ٦٤,٧  ٦٥,٢  ٢٩ ٠٩٧  ٤٤ ٦٢٣  العلوم االجتماعية

  ٠,٠  ٥٢,١  ٤٥,٤  ٤٥,١  ٤٥,٣  ١٠ ٢٧٧  ٢٢ ٦٩٢  شؤون األعمال واإلدارة
  ٠,٠  ٤٠,٢  ٥٢,٢  ٤٧,٣  ٤٧,٩  ٨ ٥٦٩  ١٧ ٨٨١  القانون
  ٠,٠  ٦١,٩  ٥٣,٣  ٥٠,٤  ٥٣,٣  ٢ ٢٤٧  ٤ ٢١٧  الطب
  ٠,٠  ٦٨,٥  ٨١,٧  ٨٠,١  ٨٠,١  ٧ ٦٢٠  ٩ ٥١٢  شبه الطبيةاملهن 

الرياضـــــيات واإلحــــــصاءات  
  ٠,٠  ٢٦,٠  ٢٩,١  ٢٩,١  ٢٨,٩  ٢ ٨٧٢  ٩ ٩٣٩  واحلواسيب

  ٠,٠  ٣٩,٩  ٣٦,٢  ٤٠,٨  ٣٩,٦  ١ ٩٩٣  ٥ ٠٢٨  العلوم الفيزيائية
  ٠,٠  ٥٧,١  ٦١,٦  ٦٣,٣  ٦١,٦  ٥ ٥٥٢  ٩ ٠١٦  العلوم األحيائية

  ٠,٠  ٥٢,٩  ٦٠,١  ٥٢,٩  ٥٥,٤  ٩٠٨  ١ ٦٣٩  الزراعة
  ٧٥,٠  ٢٨,٧  ٢٥,٨  ٢٦,٧  ٢٦,٧  ٨ ٥٩٩  ٣٢ ١٩٣  اهلندسة واهلندسة املعمارية

  ٧٣,٣  ٥٣,٠  ٥٧,١  ٥٤,٦  ٥٥,١ ١١٧ ٦١٢  ٢١٣ ٤٨٩  اجملموع
  .٢٠٠٨ جملس التعليم العايل، :املصدر  
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 شخـصاً علـى الـدرجات       ٢٠ ٩٤٢، حصل ما جمموعه     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفترة     - ٣٦٨
 شخـصاً   ٢ ٠٩٥عليم العايل غري اجلامعية ومن كليات تدريب املعلمني، و          األوىل ملؤسسات الت  

 شخـصاً   ٥ ٤٣٣ أشخاص من خمتلـف الكليـات األكادمييـة و         ١٢ ٢٠٦من اجلامعة املفتوحة و     
  .من كلية تدريب املعلمني

  التعليم واألقليات يف التعليم العايل
 محلتـها األخـرية، للوصـول إىل        دأبت إدارة املساواة بـني اجلنـسني بـوزارة التعلـيم يف             - ٣٦٩

مجيع السكان العرب اإلسرائيليني يف إسرائيل، مبا فيهم سـكان قريـة الغجـر، وهـي قريـة عربيـة                    
. إضافة إىل هذا تقـدِّم اإلدارة مجيـع الـربامج املـذكورة أعـاله جمانـاً               . مقّسمة بني إسرائيل ولبنان   

، ٢٠٠٩شطة، ويف ســنة  مدرســة يف هــذه األنــ١٥٠، شــارك مــا يزيــد علــى  ٢٠٠٨ويف ســنة 
  . مدرسة عربية إسرائيلية ستكون جزءاً من الربامج املختلفة٢٠٠يقدَّر أن ما يزيد على 

ويف العقد األخري، حدثت زيادة هامة يف عـدد النـساء العربيـات الالئـي دخلـن أُطُـر            - ٣٧٠
ــيم ا      ــات يف التعل ــات العربي ــشاركة الطالب ــايل ازداد إمجــايل م ــايل، وبالت ــيم الع ــايلالتعل ــن . لع وم

العوامل األساسية اليت أحدثت هذا التقدُّم الزيادة السريعة واهلامة يف عدد الطالبـات العربيـات،              
ويف التـسعينات، كانـت نـسبة       . وال سيما يف الكليات اإلقليمية اليت تقع قـرب أمـاكن إقامتـهن            

 ٢٠٠٦ســنة  يف املائــة مــن الطلبــة العــرب يف اجلامعــات بالدرجــة األوىل مــن النــساء، ويف   ٤٠
وللمقارنة، كان عدد النساء بـني جممـوع الطلبـة يف اجلامعـات             .  يف املائة  ٦٠بلغت هذه النسبة    

 يف املائة من الطلبة الـدروز الـذين   ٥٦,١ويف السنة املاضية، كانت نسبة .  يف املائة  ٥٥من قبل   
خــل زيــادة علــى ذلــك، ازدادت الثغــرات دا . يدرســون يف الدرجــة األوىل وكــانوا مــن النــساء 

 يف املائـة مـن النـساء العربيـات       ٩,٢وعلى سبيل املثـال، كانـت نـسبة         . الفئات العمرية املختلفة  
 يف  ٤,٥نـسبة    مقابـل    ٢٠٠٧ سـنة طالبـات يف سـنة         ٢١ إىل   ٢٠الالئي تتراوح أعمـارهن مـن       

  .املائة من الرجال العرب يف نفس العمر
ــّدم بعــد ا       - ٣٧١ ــد مــن التق ــيِّن هــذه اإلجنــازات حــدوث مزي ــة يف خرجيــي  وتب ــادة اهلام لزي

 يف املائـة  ٤٥، كانـت نـسبة   ١٩٨٥ويف سـنة   . املدارس الثانويـة فيمـا بـني التلميـذات العربيـات          
من املتقـدمني لالمتحـان للحـصول علـى شـهادة القبـول بـني التالميـذ العـرب مـن النـساء، ويف                        

رنـة، ظلـت هـذه     وعلـى سـبيل املقا    .  يف املائـة   ٦٢السنوات األخرية ارتفع هـذا العـدد إىل نـسبة           
  . يف املائة٥٦النسبة بني السكان اليهود ثابتة عند حوايل 

ــدو يف جنــوب         - ٣٧٢ ــسكان الب ــيم ال ــسمة اإلقليمــي مــسؤوالً عــن تعل ــو ب ــّد جملــس أب وُيع
 مدرسـة أّوليـة حيـث يوجـد يف كـل مدرسـة              ٢٥ويوجد بالنظام املدرسـي للمجلـس       . إسرائيل

وتــشري البيانــات .  تلميــذ١٠٠ة يف كـل منــها   تلميــذ، وثــالث مــدارس ثانويــ٧٠٠يف املتوسـط  
احلديثــة إىل أن معــدل التــسّرب بــسبب االنتقــال مــن املــدارس األّوليــة إىل املــدارس الثانويــة قــد  
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وكــان معــدل . اختفــى متامــاً علــى الفــور بعــد إنــشاء مــدارس إقليميــة يف مــدن وقــرى اجمللــس    
 يف املائـة    ٥٠املـدارس الثانويـة يبلـغ       بسبب االنتقال من املـدارس األّوليـة إىل         ذلك  التسّرب قبل   

  .املتسربني من اإلناثغالبية مع 
 يف املائة من مجيع التالميذ البـدو الـذين خترجـوا مـع              ٥٠زيادة على ذلك، كان حنو        - ٣٧٣

 .احلــصول علــى درجــة يف اهلندســة الكيميائيــة يف الكليــة التكنولوجيــة يف بــري ســبع مــن النــساء  
مة اإلقليمــي يــشّجع ويــدعم الــدورات الدراســية املوضــوعة وجتــدر مالحظــة أن جملــس أبــو بــس

ــدورة الدراســية لــصائغي الــذهب يف دارجيــات ودورة     علــى دراســية خصيــصاً للنــساء، مثــل ال
  .، إىل آخرهKaser - Alsar) (احلياكة يف

، منحت جلنة التعيينـات التابعـة جمللـس التعلـيم           ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف    - ٣٧٤
األستاذية للسيدة حوله أبو بكر، وهي مدرسـة وحماضـرة يف كليـة وادي إسـرائيل،                العايل لقب   

وتعتـرب الـدكتورة حولـه أبـو بكـر      . وكانت هي أول أستاذة عربية إسرائيلية إطالقـاً يف إسـرائيل        
شخصية رائدة يف دراسـة الـصحة العقليـة يف قطـاع الـسكان العـرب، مـع التركيـز علـى كيفيـة               

كمـا ألَّفـت    . نساين والـصحة العقليـة والعنـف اجلنـسي علـى اجملتمـع احمللـي              تأثري قضايا الُبعد اجل   
الزعيمـات  ”، وهـو يتنـاول      “ غـري ُمعبَّـد    طريق ضيق السري يف   ”الدكتورة أبو بكر كتاباً بعنوان      

  .“السياسيات العربيات
، أعلنـــت وزارة التعلـــيم عـــن عزمهـــا مـــنح الطلبـــة البـــدو الـــذين  ٢٠٠٨ويف ســـنة   - ٣٧٥

سة والتكنولوجيـا والعلـوم يف اجلامعـات إعطـائهم ِمـنح وزمـاالت دراسـية مببـالغ                  يدرسون اهلند 
ــة  )  دوالرا١ً ٢٥٠( شــاقل جديــد ٥ ٠٠٠ . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لكــل طالــب يف الــسنة األكادميي

  .وُيقَصد بالزماالت الدراسية تشجيع الطلبة البدو على احلصول على تعليم عالٍ
  ١٩اجلدول 

النـسبة املئويـة للنـساء       (٢٠٠٦نية والـدين والدرجـة،      نَِسب الطالبات حسب الفئة السكا    
  )بني جمموع الطلبة يف كل درجة، اجلامعات فقط

  الدبلوم  الدرجة الثالثة  الدرجة الثانية  الدرجة األوىل  اجملموع  
  ٧٧,١  ٥٤,٢  ٥٦,٨  ٥٤,٠  ٥٥,١  ياتخرأ وياتاليهود
  ٦١,٢  ٣٤,٠  ٥٣,٦  ٦٠,٦  ٥٨,٦  ياتالعرب

  ٥٥,٣  ٣١,٤  ٥١,٦  ٦١,٠  ٥٨,٢  اتاملسلم: نمن بينه
  ٨٧,١  ٤٥,١  ٦٢,٨  ٦٢,٦  ٦٢,٣  اتاملسيحي  
  ٨١,٥  ١٦,٧  ٤٣,٥  ٥٦,١  ٥٤,١  ياتالدرز  

  .٢٠٠٨ جملس التعليم العايل، :املصدر
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  املرأة يف صفوف األكادمييني
 يف املائـــة مـــن كبـــار املـــوظفني األكـــادمييني يف ٢٦، كانـــت نـــسبة ٢٠٠٦يف ســـنة   - ٣٧٦

ووفقـاً ذلـك،    .  يف املائـة مقارنـة مـع أوائـل التـسعينات           ٣٠ بنـسبة    اجلامعات من النساء، بزيـادة    
 رجــالً يف مناصــب أســاتذة متفــرغني بــني املــوظفني  ١ ٢٦٧ امــرأة مقابــل ١٨٤كانــت هنــاك 

األكادمييني، وهـو منـصب يعطـي دخـالً أعلـى، لـيس هـذا فحـسب بـل إنـه ميـنح وضـعاً مـؤثراً                           
 رئيـسات  ٥واليـوم توجـد   .  يف املائـة ١٢,٧داخل األوساط األكادميية، أي كانت احلصة تبلـغ     

يف مجيع معاهد التعليم العايل، وقـد تولّـت امـرأة واحـدة علـى األقـل منـصب مـدير اجلامعـة أو                        
  .الكلية
رغــم وجــود عــدد مــن النــساء أكــرب مــن عــدد الرجــال يف مجيــع مــستويات التعلــيم     - ٣٧٧

. ٢٠٠٦فني األكادمييني يف سـنة       يف املائة فقط من جمموع املوظ      ٢٦العايل، فإن النساء يشكّلن     
 يف املائــة مــن ٦٦,١شــغلت املــرأة نــسبة  : وعلــى ســبيل املثــال، يف جمــال الدراســات اإلنــسانية  

 ٦٠,٢ يف املائة فقط من املوظفني، وشكّلت املرأة يف العلوم االجتماعيـة نـسبة               ٣٩,٤الطلبة و   
  . يف املائة من املوظفني٢٩يف املائة من الطلبة ونسبة 

  ٢٠اجلدول 
حـسب  (نسبة املرأة يف صفوف املوظفني األكادمييني مبؤسسات التعلـيم العـايل يف إسـرائيل               

  ))اجلامعات فقط (٢٠٠٦جمال الدراسة والرتبة، 
  حماضرة  حماضرة أقدم  أستاذة عضو يف اهليئة  أستاذة متفرغة  اجملموع  جمال الدراسة

  ٥١,٢  ٤٦,٨  ٢٧,٩  ٢١,٨  ٣٦,٨  العلوم اإلنسانية
  ٥٩,٩  ٥٦,٢  ٤١,٢  ٤٨,٩  ٥٢,١  التعليم

  ٤٩,٧  ٣٨,٣  ٢٥,٠  ١٢,٥  ٣١,١  العلوم االجتماعية
  ٤١,٩  ١٠,٤  ١٥,٦  ٦,٠  ١٧,٠  شؤون األعمال واإلدارة

  ٢٠,٢  ٢٨,١  ١١,٥  ٢٦,٥  ٢٢,٥  القانون
  ٦٢,٦  ٤٢,١  ٣٤,٠  ١٦,٢  ٣٢,٧  الطب

  ٦٠,٤  ٦٨,٥  ٤٤,٣  ٤٤,٨  ٥٧,٨  املهن شبه الطبية
  ٣٦,٤  ١١,٢  ٨,٧  ٥,٤  ٩,٥  الرياضيات واإلحصاء واحلواسيب

  ٤٧,٢  ١٦,١  ١٦,٢  ٣,٦  ٩,٩  العلوم الفيزيائية
  ٤٢,٩  ٣٦,٤  ١٩,١  ٢٠,٣  ٢٥,١  العلوم األحيائية

  ٣٥,٩  ١٨,٣  ١٥,٨  ٦,٥  ١٥,٣  الزراعة
  ٢٣,٤  ٢١,٧  ١٣,٢  ٥,٩  ١٣,٩  اهلندسة واهلندسة املعمارية

  ٢٨,٩  ١٧,٣  ٩,٢  ١٠,٣  ١٧,٣  غري ذلك
  ٤٥,٧  ٣٥,٧  ٢١,٨  ١٢,٧  ٢٥,٩  اجملموع

  .٢٠٠٨جملس التعليم العايل،   :صدرامل
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  تعليم العلم والتكنولوجيا للمرأة
  املبادرات الرامية إىل تشجيع القاصرات على الدخول يف ميادين العلم والتكنولوجيا

، عقـدت وزارة التعلـيم، بالتعـاون مـع هيئـة النـهوض بوضـع املــرأة،        ٢٠٠٥يف سـنة    - ٣٧٨
 رئـيس   ١ ٥٠٠، وشـارك فيهـا مـا يزيـد علـى             حلقات دراسـية مـدة كـل منـها يـوم واحـد             ١٠

ــة      ــوم البحت ــادين الرياضــيات والعل ــات يف مي ــشجيع الفتي ــشأن موضــوع ت وتناولــت . مدرســة ب
تعميــق الــوعي لــدى الفــرق املهنيــة واإلداريــة هبــذه املــسألة، : احللقــات الدراســية املــسائل التاليــة

هذا امليـدان، وبتوضـيح القـدرة       بتوضيح العقبات املتصّورة أمام املشاركة من جانب اإلناث يف          
الفعليــة للتلميــذات وأســاليب تفكيــك هــذه العقبــات، واســتحداث برنــامج تــدّخل يــشّجع          

  .مشاركة اإلناث يف هذه امليادين يف مراحل العمر املبكّرة، واملسائل األخرى ذات الصلة
  املبادرات لتشجيع النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا

، برناجمـاً للنـهوض بـاملرأة يف        ٢٠٠٧لعلم والثقافة والرياضـة يف سـنة        باشرت وزارة ا    - ٣٧٩
ووفقاً للربنامج، سوف توّزع زماالت دراسية مببلـغ        . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ميادين العلوم للسنتني    

ــد  ٣٠ ٠٠٠ ــساء يف      )  دوالر٧ ٥٠٠( شــاقل جدي ــدد الن ــادة ع ــن أجــل زي ــات م ــى الطالب عل
ــوم ال   ــا ويف العل ــوم والتكنولوجي ــا      جمــاالت العل ــل فيه ــيت تق ــة واهلندســة، وهــي اجملــاالت ال بحت

  .معدالت متثيل املرأة
 زمالـة دراسـية علـى    ١١، عرضت وزارة العلوم والثقافة والرياضـة     ٢٠٠٨ويف سنة     - ٣٨٠

ــنة      ــيمهن يف سـ ــن تعلـ ــة مـ ــة الثالثـ ــيكملن الدرجـ ــي سـ ــساء الالئـ ــم  ٢٠٠٩النـ ــادين العلـ  يف ميـ
 شـاقل  ٣٠ ٠٠٠ّزع قيمة الزمالة الدراسـية مببلـغ       وستو. والتكنولوجيا والعلوم البحتة واهلندسة   

على الطالبات الالئي يدرسن يف الدرجة الثالثة والالئي يقمـن بـإجراء            )  دوالر ٧ ٥٠٠(جديد  
ــة    ــوم البحت ــة العل ــم احلاســوب  (حبــث مــع كلي ــاء والرياضــيات وعل ــاء والفيزي ــة ) الكيمي أو كلي

  .نساء يف ميادين العلم والتكنولوجياواهلدف من اِملنح الدراسية هو زيادة عدد ال. اهلندسة
وتويل وزارة العلوم والثقافة والرياضـة اهتمامـاً كـبرياً إلدراج العاملـات يف كـل وفـد                   - ٣٨١

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . حلضور املؤمترات الدوليـة املعقـودة باخلـارج ويف إسـرائيل          
املعقـود  “ لذايت للجزيئيـات األحيائيـة    التجّمع ا ” إسرائيلي بعنوان    -جرى تنظيم مؤمتر بريطاين     

أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   . يف بريطانيا وحـضره مخـسة علمـاء إسـرائيليني، مـن بينـهم امرأتـان               
االجتاهـات يف املـادة اللينـة والـسوائل         ” إسرائيلي مشَترك بعنوان     -، ُنظِّم مؤمتر فرنسي     ٢٠٠٧

سـرائيليني، ومـن بـني أعـضاء الوفـد          ُعقد يف فرنسا، وحضره وفد من العلمـاء اإل        “ الدقيقة جداً 
ــان ــساء يف خمتلــف اللجــان      . امرأت ــدقيق يف إدراج ن ــوزارة شــديدة الت ــإن ال ــك، ف إضــافة إىل ذل

  .الدولية والربامج الدولية
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  التربية البدنية واأللعاب الرياضية
  التطّورات القانونية

ئيل تقريرهــا مل حتــدث تغّيــرات ملحوظــة بــشأن هــذه املــسألة منــذ أن قــّدمت إســرا     - ٣٨٢
  .السابق

  اآلليات احلكومية املعنية بتشجيع املرأة يف جمال األلعاب الرياضية
 إنشاء اجمللس العـام لأللعـاب الرياضـية         ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١قررت احلكومة منذ      - ٣٨٣

ويف تلك السنة، عرضت إدارة األلعاب الرياضية برناجماً وطنياً معنيـاً           ). ٣٤١٦القرار  (النسائية  
 مليــون شــاقل جديــد ٨٠وُخصِّــصت ميزانيــة مببلــغ . عــاب الرياضــية وأقرتــه وزارة التعلــيمباألل

للمجلس املعين بترتيبات املنافسات الرياضـية لتـشغيل الربنـامج لفتـرة مثـاين              ) مليون دوالر  ٢٠(
 مليــون شــاقل ١,٨ســنوات وخصــصت وزارة العلــوم والثقافــة والرياضــة مبلغــاً إضــافياً قيمتــه   

  .سنوياً لفترة مثاين سنوات)  دوالر٤٥٠ ٠٠٠(جديد 
 إدارة األلعـــاب الرياضـــية النـــسائية يف معهـــد وينغجيـــت ٢٠٠٧وأنـــشئت يف ســـنة   - ٣٨٤

لأللعاب الرياضـية، واإلدارة مـسؤولة عـن تـشغيل وتنفيـذ الربنـامج الـوطين، مبـا يف ذلـك مجيـع                       
اث عناصـر التفـّوق     زيادة عدد الفتيـات الرياضـيات يف إسـرائيل واسـتحد          : أهدافه وغاياته، مثل  

  .والريادة بني النساء يف خمتلف األلعاب الرياضية، ويف ميادين اإلدارة والتدريب والتحكيم
ــة          - ٣٨٥ ــوم والثقاف ــع وزارة العل ــاون م ــرأة، بالتع ــهوض بوضــع امل ــة الن ــد صــمِّمت هيئ وق

وعـضوة  والرياضة، دورة تدريبية فريدة للمرأة، لتثقيفهـا بـشأن الطـرق الكفيلـة جبعلـها ناشـطة                  
  .ملتزمة يف اجملالس احمللية والوطنية من أجل تقّدم وإدارة األلعاب الرياضية يف إسرائيل

  األلعاب الرياضية للفتيات يف النظام املدرسي
ومل حيدث تغيري يف هذا اجملال منـذ        . هذه املسألة نوقشت يف تقارير إسرائيل السابقة        - ٣٨٦

  .أن قدمت إسرائيل تقريرها الرابع
   املرأة يف جمال األلعاب الرياضية-ت احلالية البيانا
ازدادت مشاركة املرأة يف األلعاب األوملبية زيادة هائلة منذ إقامـة األلعـاب األوملبيـة                 - ٣٨٧

، حـدث اخنفـاض يف      ٢٠٠٨ويف األلعاب األوملبية اليت أقيمت يف بيجني سـنة          . ١٩٩٢يف سنة   
ــاث علــ     ــذكور واإلن ــدد الرياضــيني اإلســرائيليني، ال ــة    ع ــاب األوملبي ــة باأللع ــسواء، باملقارن ى ال

بيــد أن االجتــاه إلحــداث تعــادل بــني أعــداد الرياضــيني والرياضــيات ميكــن مالحظتــه  . الــسابقة
  .بوضوح على النحو الذي يتبّين يف الرسم البياين أدناه
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  ٦الرسم البياين 
ــة،   ــيات يف األلعــــاب األوملبيــ ــيون والرياضــ  ٢٠٠٤، ٢٠٠٠، ١٩٩٦، ١٩٩٢الرياضــ

  ٢٠٠٨ و

  
  .٢٠٠٨اللجنة األوملبية يف إسرائيل،   :املصدر

  
   العمالة- ١١املادة 

  احلماية القانونية من التمييز يف مكان العمل
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣، املـؤرخ    قانون املـساواة يف فـرص العمـل       لصدر  وفقاً لتعديل     - ٣٨٨
ــل     ٢٠٠٦ ــرص العم ــافؤ ف ــة تك ــشئت جلن ــل  ، أن ــارة والعم ــصناعة والتج ــة . يف وزارة ال واللجن

مكلفة بتعزيز وتنفيذ القوانني واألحكام التأسيسية التاليـة والعمـل علـى إنفاذهـا علـى املـستوى                  
ــدين ــساواة يف فــرص العمــل  : امل ــانون امل ــم ق ــانون : ١٩٩٨-٥٧٤٨ رق ــساواة يف األجــر (ق ) امل
 قـانون منـع التحـّرش اجلنـسي    ؛ أةقانون توظيف املـر ؛ ١٩٩٦-٥٧٥٦ والعامالت رقم  للعاملني

التمييــز ألســباب دينيــة واخلدمــة : وأحكــام تأسيــسية أخــرى تتــصل مبــا يلــي ) بالنــسبة للعمالــة(
العسكرية االحتياطية باجليش، والتمييز من جانب وكاالت التوظيـف العامـة واخلاصـة؛ العمـل               

ألشـخاص مـن ذوي     اإلجيايب مـن أجـل النـساء؛ واألشـخاص املعـاقون، العـرب اإلسـرائيليون وا               
 بــشأن “الــذين حيــذّرون”األصــل اإلثيــويب يف القطــاع العــام والتــشريعات الــيت حتمــي العمــال   

  .وقوع انتهاكات للقوانني واألحكام التأسيسية سالفة الذكر
واللجنة مكلّفة أيضاً جبملة أمور منـها طائفـة عريـضة مـن الواجبـات مبـا فيهـا تعزيـز                   - ٣٨٩

ــن خــالل التثق    ــور م ــشطة؛     وعــي اجلمه ــربامج واألن ــشجيع ال ــات؛ وت ــدريب واملعلوم ــف والت ي
ــراء حبــوث ومجــع معلومــات؛          ــصة؛ وإج ــات املخت ــصني واهليئ ــع األشــخاص املخت ــاون م والتع
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والتدخل مبوافقة احملاكم يف اإلجـراءات القـضائية اجلاريـة؛ ومعاجلـة الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاك             
صـدار أوامـر عامـة؛ وإصـدار التعليمـات          تشريعات تكافؤ فرص العمل؛ وتقدمي طلبات تتعلق بإ       

ألربــاب العمــل الختــاذ تــدابري عامــة تتعلــق جبميــع أو جبــزء مــن القــوة العاملــة لــديهم أو تتعلــق    
مبقــدمي طلبــات للعمــل هبــدف ضــمان االمتثــال للواجبــات املفروضــة بتــشريعات تكــافؤ فــرص 

  .العمل أو ملنع اإلخالل هبذه الواجبات
لجنة مفّوض وطين تعيِّنه احلكومة بناًء على توصـية مـن وزيـر      يرأس ال . هيكل اللجنة   - ٣٩٠

 ٤واملفـّوض الـوطين يعـيَّن لفتـرة         . الصناعة والتجارة والعمل، عقـب التـشاور مـع وزيـر العـدل            
سنوات قد جتّدد مـرة واحـدة فقـط وال بـد أن يكـون املفـّوض الـوطين حاصـالً علـى درجـة يف                    

سبع سنوات على األقل يف اجملاالت اليت تعمـل فيهـا           القانون وأن تكون لديه خربة حمققة مدهتا        
، عقـب صـدور قـرار    ٢٠٠٨وقد بدأت جلنة تكافؤ فرص العمل نشاطها يف بداية سنة   . اللجنة

 يــائري أول مفّوضــة -، لتعــيني احملاميــة تــسيونا كوينيــغ ٢٠٠٧نــوفمرب /اللجنــة يف تــشرين الثــاين
ــة  ــم  (وطني ــة رق ــرار احلكوم ــشئ يف   وهــذا املنــصب هــو  ). ٢٥٧٨ق ــذي أن األول مــن نوعــه ال
واملفوضة مسؤولة عن مجـع املعلومـات ومسـاع الـشكاوى املقّدمـة مـن العمـال بـشأن                   . إسرائيل

أو التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس، والتوّجـه اجلنـسي، والوالديـة           /حاالت التحّرش اجلنـسي و    
يف إقامـة الـدعوى     وحيثمـا لـزم األمـر، تعتـرب املفّوضـة مـسؤولة عـن الـشروع                 . والدين والعنصر 

ولـدى املفّوضـة الـسلطة ألن تطلـب إىل احملـاكم إصـدار أوامـر                . نيابة عن أي عمـال متـضررين      
. ويعتــرب انتــهاك هــذه األوامــر فعــالً إجراميــاً . خاصــة حتظــر التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل 

إضــافة إىل ذلــك، املفوضــة مــسؤولة عــن تــشجيع الــربامج اخلاصــة املتــصلة باملــساواة يف فــرص    
  .العمل وكذلك يف األنشطة التعليمية والتروجيية يف مكان العمل

ــصناعة        - ٣٩٢ ــر ال ــر ســنوي إىل وزي ــة كــل ســنة، ُيطلَــب إىل املفّوضــة تقــدمي تقري ويف هناي
والتجارة والعمل، الـذي حييـل التقريـر مـشفوعاً بتعليقاتـه إىل جلنـة الكنيـست املعنيـة بالنـهوض                     

  .ملعنية بالعمل والرعاية والصحةمبركز املرأة، وإىل جلنة الكنيست ا
وأدارت املفّوضة الوطنية منذ تعيينها ثالثة مناصـب إضـافية، ونـشرت كتيِّبـاً يتنـاول                  - ٣٩٣

 مـن أصـحاب األعمـال واملـوظفني، وُيَتـرَجم اآلن إىل       ٣٠٠ ٠٠٠حقوق العمـل، وُوزِّع علـى       
  .اللغة العربية

ــش ٢٠٠٨ويف أواخــر ســنة    - ٣٩٤ ــة االست ــرص   ، ُعيِّنــت اللجن ــة تكــافؤ ف ــة للجن ارية التابع
 عضواً من ممثلي هيئـة النـهوض        ٢١ومبوجب التعديل للقانون، تألفت اللجنة اليت تضم        . العمل

بوضع املرأة، واللجنة املعنية باملـساواة يف احلقـوق للمعـّوقني ومـن وزراء حكـوميني ومنظمـات                  
مناسـب قـدر املـستطاع،    وُيسَند متثيـل  . غري حكومية ومن نقابات ورابطات أصحاب األعمال      

  .للمرأة وللعرب اإلسرائيليني ولألشخاص املعّوقني
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 ١٥٠، تــشمل اخلــدمات الــيت تقــدمها اللجنــة معاجلــة  ٢٠٠٨ســبتمرب /ومنــذ أيلــول  - ٣٩٥
 قضايا قانونية جيري إعدادها، واختاذ كـثري مـن التـدابري األّوليـة بـشأن التمييـز       ٣طلباً خاصاً، و    

  .من جانب أصحاب العمل
 -رامـي   ”وقامت جلنة تكافؤ فـرص العمـل مـؤخراً برفـع أول دعـوى قـضائية ضـد                     - ٣٩٦
وهي شركة تـصنع مالبـس احلوامـل، بـسبب رفـضها قبـول تعـيني امـرأة حامـل للعمـل يف                “ يل

ــا  ــشاكية مبلــغ      . أحــد حماهل ــة إىل احملكمــة أن متــنح ال  اً جديــد شــاقال٨٧ً ٤٢٥وطلبــت اللجن
الدخل، وعدم توجيه إشعار سلفاً وكذلك عن أضـرار         تعويضاً عن فقدان    )  دوالراً ٢١ ٨٥٦(

إضافة إىل ذلك، طلبت اللجنـة إىل احملكمـة أن تـأمر الـشركة بتنفيـذ سياسـة أفـضلية                    . غري مالية 
مثبتــة للحوامــل نظــراً ألن الــشركة مارســت متييــزاً ضــدهن يف قبــول الوظــائف، يف حــني حتقّــق  

  .والقضية ما تزال منظورة أمام احملكمة. الشركة أرباحاً من استهداف احلوامل كزبائن هلا
  التطّورات القانونية

قـانون   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٠كما ذُكـر آنفـاً، اصـدر الكنيـست اإلسـرائيلي يف               - ٣٩٧
التشجيع على النهوض باملرأة وإدماجهـا يف القـوة العاملـة ومالءمـة أمـاكن العمـل الحتياجـات                   

يري يف ثقافـة قطـاع األعمـال يف إسـرائيل وتعزيـز              والغرض من القانون اجلديد إحداث تغـ       .املرأة
. الوعي العام بغية تشجيع أصحاب األعمـال علـى النـهوض بـاملرأة وإدماجهـا يف مكـان العمـل         

ومبوجب القانون، سوف مينح وزير الصناعة والتجارة والعمل حوافز نقديـة وِمـنح كـبرية كـل                
مـج وتـشجيع املـرأة يف عملـها،         سنة ألصحاب األعمـال يف القطـاع اخلـاص، الـذين حيـاولون د             

والذين يباشرون برامج لتحقيق هذه الغاية، وكذلك ألصحاب األعمال الذين يالئمون مكـان             
ــاء واألمهــات     ــرأة واآلب ــاً الحتياجــات امل ــى أصــحاب  . العمــل وشــروط العمــل وفق وجيــب عل

عوا النـساء  األعمال أن يثبتوا أهنـم عملـوا فعـالً علـى إدمـاج املـرأة يف قطاعـات أعمـاهلم، وشـجّ           
وتقــوم وزارة الــصناعة والتجــارة والعمــل حاليــاً . ووضــعوا بــرامج املالءمــة ببيئــة العمــل للمــرأة

  .بتحديد املعايري املعيَّنة اليت بناًء عليها يتم اختيار قطاعات األعمال
ووفقاً للقانون، سـوف ينـشئ وزيـر الـصناعة والتجـارة والعمـل جملـساً عامـاً لـدمج                      

ا يف مكـان العمـل، وهـو سـوف يكـون مبثابـة مستـشار للـوزير بـشأن قـضية                      املرأة والنهوض هبـ   
وسـيتألف اجمللـس العـام مـن        . املرأة يف مكان العمل، مبا يف ذلـك تـدابري لتنفيـذ أحكـام القـانون               

 عضواً، من وزارات خمتصة يف احلكومة وكذلك من خرباء يف الدراسات اجلنـسانية، ومـن                ١١
نسائية، ومن ممثلي هيئـة النـهوض مبركـز املـرأة، واللجنـة املعنيـة               ممثلي املنظمات غري احلكومية ال    

ــة تكــافؤ فــرص العمــل، ومــن ممثلــي أصــحاب األعمــال ونقابــات        بتكــافؤ فــرص العمــل وجلن
  .وسترأس اجمللس العام قاضية متقاعدة. املوظفني

قـانون إىل  ويتطلب األمر أن يقّدم وزير الصناعة والتجارة والعمل تقريـراً سـنوياً بـشأن تنفيـذ ال          
  . املرأة وجلنة العمل والرعاية والصحةبوضعجلنة الكنيست املعنية بالنهوض 



CEDAW/C/ISR/5
 

126 10-28881 
 

ويتــضّمن هــذا القــانون إمكانــات العمــل مبثابــة حــافز لتــشغيل مزيــد مــن النــساء وتقــّدم املــرأة     
 العمـل للحاجـات الفريـدة للمـرأة، وهـو مـا             ومواءمـة ظـروف   للمناصب العليا يف مكان العمل      

  .نطاق االستقالل االقتصادي للمرأةسيسفر عن توسيع 
وعملت عدة أحكام صدرت مـؤخراً مـن حمـاكم العمـل علـى زيـادة تعزيـز احلمايـة                      - ٣٩٨

، رفــضت حمكمــة ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٢٦ويف . القــانون للمــرأة يف مكــان العمــل الــيت مينحهــا 
ت للتمييـز   العمل الوطنية طعناً مقدماً من موظفة سابقة يف الكنيست، حيث زعمت أهنا تعّرضـ             

ــة     La.A. 222/06القــضية ( الــذكور بنظرائهــاضــدها يف املرتــب واســتحقاقات التقاعــد باملقارن
ووجـدت احملكمـة أن الطاعنـة فـشلت يف إثبـات تعّرضـها              ). شوشانا كريمي ضـد دولـة إسـرائيل       

 يف األجـر للعمـال والعـامالت       قـانون املـساواة   الزمالء الذكور، ال على أساس      بللتمييز باملقارنة   
  . فرص العملاملساواة يفقانون وال على أساس 

مبــدأ املــساواة يعتــرب واحــداً مــن املبــادئ األساســية لكــل دولــة   ”ورأت احملكمــة يف قرارهــا أن 
وينبــع مبــدأ املــساواة مــن  . ويعتــرب مبــدأ املــساواة حجــر الزاويــة يف نظامنــا القــانوين . دميقراطيــة

 بــين البــشر للعــيش جنبــاً إىل جنــب يف  احلقــوق األساســية لكــل شــخص والرغبــة الطبيعيــة مــن  
وخلصت احملكمة إىل أن حظـر التمييـز ينبـع مـن مبـدأ املـساواة وهـو                  . “انسجام وإخاء وسالم  

وهنـا  .  فـرص العمـل  املـساواة يف قانون املساواة يف األجر للعمال والعامالت وقانون   مكّرس يف   
لة بــني التمييــز املزعــوم رأت احملكمــة مــع ذلــك أن موظفــة الكنيــست الــسابقة مل تثبــت أيــة صــ 

  .وكوهنا امرأة
 ٨٥ ٦٩٠، حكمت حمكمة تل أبيب احملليـة مبـنح امـرأة            ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢ويف    - ٣٩٩

تعويضاً عن األضرار املالية اليت حلقت هبـا مـن جـّراء فـصلها              )  دوالراً ٢١ ٤٢٢(شاقالً جديداً   
 La.C. (Tel-Aviv) القــضية(مــن العمــل بــشكل غــري قــانوين وانتــهاك عــدة حقــوق دســتورية    

)). ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٢ (رونيت مشويل ضد شـركة برافـو اهلندسـية احملـدودة          ) 5043/04
لقـانون توظيـف املـرأة،    وقررت احملكمة أن فصل امرأة ختضع لعـالج اخلـصوبة يـشكّل انتـهاكاً           

بب الذي مينح محاية للموظفة اليت ختضع ملثل هذا العالج إذا هي غابت عـن مكـان عملـها بـس                   
هذا العالج، شريطة أن تقّدم لصاحب العمل إثباتاً مكتوبـاً مـن الطبيـب البـاطين املـسؤول بـأن                    

. العالج يتطلّب غياهبا عن العمل وشريطة أن خترب هي صـاحب العمـل مـسبقاً بغياهبـا مـستقبالً                  
 ويف هذه احلالة، قررت احملكمة أن املرأة فشلت يف تقدمي إثبات مكتوب قبـل فـصلها، وهلـذا مل     

  .قانون توظيف املرأةميكنها االستفادة من محاية 
، نظـراً ألنـه     لقـانون املـساواة يف فـرص العمـل        ومع ذلك، رأت احملكمة أن الفصل مبثابة انتـهاك          

 للقـانون والـذي     ١١وكان الفصل قبل إصدار التعديل رقم       . يشكّل متييزاً حمظوراً وفقاً للقانون    
ورغـم ذلـك،    . بة واإلخـصاب يف األنابيـب     أضاف حظر فصل أي موظفة بسبب عالج اخلصو       

املـساواة  وجدت احملكمة أن املشّرع يف املالحظات التفـسريية ملـشروع القـانون األصـلي بـشأن                 
 فــرص العمــل، كــان يرغــب يف توســيع نطــاق احلمايــة لتــشمل حقــوق املوظفــة فيمــا يتــصل  يف



CEDAW/C/ISR/5  
 

10-28881 127 
 

لـيت حيـددها القـانون،    باإلخصاب، وبالتايل وجدت أن الفـصل يـشكّل متييـزاً حمظـوراً بالـصيغة ا              
  .ومنحت مقدمة الدعوى تعويضاً وفقاً للقانون

، أمرت حمكمة العمل احملليـة يف تـل أبيـب بـدفع     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ويف    - ٤٠٠
دفع تعويض المرأة اضطرت لالستقالة من وظيفتها بسبب عقبات فرضها صاحب العمل بعـد              

ــها  ــه حبملـ ــر  . أن أخطرتـ ــة أن املـ ــررت احملكمـ ــغ  وقـ ــستحق مبلـ ــد  ٥٠ ٠٠٠أة تـ ــاقل جديـ  شـ
 فـرص   املـساواة يف  بقـانون   كتعويض عن أضرار غري مالية بـسبب اإلخـالل          )  دوالر ١٢ ٥٠٠(

ــغ  العمــل ــد  ٣٢ ٠٠٠ وكــذلك مبل ــة   )  دوالر٨ ٠٠٠( شــاقل جدي ــضاً عــن أضــرار مالي تعوي
ع مـ  وجـاء . بسبب فقدان وظيفتها واستقطاعات غري مشروعة، وضياع حقوقها املتراكمة، إخل         

والعقبات اليت ُوضعت إجبار املوظفة علـى اإلبـالغ عـن مكـان وجودهـا، وإلغـاء                  احلالةتدهور  
كلمــة الــسر اخلاصــة هبــا الســتعمال احلاســوب والالزمــة ألداء واجباهتــا وإلغــاء إمكانيــة إجــراء   

وبالتــايل أجــربت هــذه العقبــات املــرأة علــى      . مكاملــات خارجيــة علــى هاتفهــا اجلــّوال، إخل    
بـاختراق  ”ونظراً ألن هذه العقبات فرضها املـدير واملـساهم األول، أمـرت احملكمـة               . االستقالة

ــشركة  ــضامنني     “ حجــاب ال ــدير مت ــشركة وامل ــدفع تعــويض مــن ال  .La.Cالقــضية(وأمــرت ب

ــرين     5524/03 ــدودة وآخـ ــدوديت احملـ ــركة زيهوهيـــت بيـ ــد شـ ــشرين ٥(أنيـــت كـــريش ضـ  تـ
  )).٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
، قــررت حمكمــة العمــل الوطنيــة أن التقــصري يف قبــول  ٢٠٠٨مــارس / آذار١٦ويف   - ٤٠١

قـانون توظيـف املـرأة وكـذلك قـانون      عودة امرأة إىل العمل بعد انقضاء إجازة أمومتها ينتـهك   
 M.D.P Yellow أوريل مـوري ضـد شـركة    La.A. (National) 627/07 ( فرص العملاملساواة يف

انون توظيــف املــرأة فــصل أيــة موظفــة  وحيظــر قــ).٢٠٠٨مــارس / آذار١٦(احملــدودة وآخــرين 
 بغيـة الـسماح     ،بعـد اإلجـازة   )  يومـاً  ٦٠حاليـاً   ( يومـاً    ٤٥أثناء إجـازة أمومتـها، وكـذلك ملـدة          

ويــنص القــانون علــى أن . ملوظفــة بــالعودة إىل مكــان العمــل وإثبــات قــدرهتا ومواصــلة عملــها  
لية مـن وزيـر الـصناعة والتجـارة         إجراءات إهناء الوظيفة حمظورة ما مل تتلق الشركة املوافقة األوّ         

يتــصل باحلمــل أو إذا أمكــن أن صــاحب العمــل  والعمــل الــذي جيــب أن يقتنــع بــأن الفــصل ال
  .أفلس ويتوقف مكان العمل عن األداء

وهنــا، جــرى اســتدعاء املوظفــة إىل حــضور اجتمــاع أثنــاء إجــازة أمومتــها، وفيهــا      
تها، وهذا مل ينل املوافقات املطلوبـة وفقـاً    جرى إبالغها بالفصل من العمل يف هناية إجازة أموم        

وقد أبلغت املرأة بعدم عودهتا إىل العمل بعد انقضاء إجازة األمومة، وبدالً مـن ذلـك                . للقانون
وجيب مالحظة أن الوفاء عـن      .  يوماً اليت ُحِظر أثناءها فصلها من العمل       ٤٥تتلقى مبلغاً مقابل    

نــدما تكــون املوظفــة مهتمــة بــالعودة إىل العمــل إمنــا  الفتــرة الزمنيــة الــيت ُحظــر فيهــا الفــصل وع 
 املـساواة يف  بقـانون    وأن الفصل ُيِخـل أيـضاً        وهو خيضع للتعويض  يشكّل أيضاً إخالالً بالقانون     

وبـسبب  . ، نظراً ألنه حيظر التمييز على أساس احلمل أو ممارسة األبـوة أو األمومـة              فرص العمل 
 ١٢ ٥٠٠( شـاقل جديـد      ٥٠ ٠٠٠ة تعويـضاً مببلـغ      انتهاك القـانونني، منحـت احملكمـة املوظفـ        

وأوصــى رئــيس حمكمــة العمــل الوطنيــة، القاضــي ســتيف أدلــر أن أيــة قــضية تنــشأ يف   ). دوالر
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ــدان املــساواة، ســوف حتيــل حمــاكم العمــل هــذه       املــستقبل حيثمــا توجــد قــضايا رئيــسية يف مي
  .لعمل إىل عناية جلنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة واالقضايا
 بيــازي مــايل ضــد شــركة االتــصاالت   La.C. (Jerusalem) 2260/06(يف القــضية و  - ٤٠٢

Partner Communications Ltd.) (اضــطرت موظفــة متفانيــة يف ) ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٨
عملها عملـت طـوال سـت سـنوات هبـذه الـشركة وكانـت موضـع تقـدير كـبري، إىل أن تأخـذ                

هنــا أعــة األجـر عقــب إجـازة األمومــة اخلاصـة هبــا، رغـم     حـوايل مخــسة أشـهر إجــازة غـري مدفو   
.  املوظفــة بعــد إجــازة األمومــةعلــى اســتقبال صــاحب العمــل ُيجــرب فيهــاالفتــرة الــيت تــضمنت 

 عليها عند عودهتا بعد انقـضاء إجـازة األمومـة أدىن مـن               اليت عرضت   شروط الوظائف  كانتو
وفـشلت اجلهـود    . ائف مؤقتة بطبيعتها   يف وظيفتها السابقة، وهي وظ     تتمتع هبا تلك اليت كانت    

 إلجياد وظائف مناسبة يف الشركة، وهلذا مل يكـن أمامهـا مـن بـديل سـوى                بالنيابة عنها املبذولة  
وزعمت املوظفة أهنا تعرضت للتمييـز ضـدها بـسبب احلمـل وُنقلـت مـن وظيفتـها،                  . االستقالة

دور  بـسبب ممارسـة      وكذلك تعرضت للفصل بشكل غـري قـانوين بعـد انقـضاء إجـازة أمومتـها               
  .الوالدة

 العمــل والفــصل ظــروف لظــروف مترديــة يف ةوقــررت احملكمــة أن إخــضاع موظفــ  
 وأمـرت احملكمـة   .قانون املساواة يف فرص العمل إمنا ينتهك   دور الوالدة بسبب احلمل وممارسة    

 ٤٠ ٠٠٠بــأن تــدفع تعويــضاً عــن أضــرار غــري ماليــة مببلــغ  Partner Communicationsشــركة 
ــد شــاقل ــاً )  دوالر١٠ ٠٠٠( جدي ــساواة يف فــرص العمــل  وفق ــانون امل ــك،  . لق إضــافة إىل ذل

، نظراً ألهنـا مل تكـن     بقانون توظيف املرأة  أمرت احملكمة الشركة بتعويض املوظفة عن اإلخالل        
وكـذلك بتعويـضها عـن الفتـرة الـيت          . موظفة أثناء الفترة اإللزاميـة بعـد انقـضاء إجـازة األمومـة            

ة على أن تأخذ إجـازة غـري مدفوعـة األجـر، وتعويـضاً عـن الفـصل دون إشـعار                     أجربهتا الشرك 
إضافة إىل ذلك، أمرت احملكمة بـدفع تعـويض         . لقانون توظيف املرأة  على النحو الواجب وفقاً     

 شـاقل جديـد   ١١٠ ٨٠٠وإمجاالً، تلقت املوظفة تعويضاً إمجالياً مببلـغ        . عن إجراء الفصل ذاته   
  ). دوالر٢٧ ٧٠٠(

   اجلنسي يف مكان العملالتحرش
 ٢٥، ُيلَزم أي صـاحب عمـل يـستخدم أكثـر مـن         منع التحرش اجلنسي  وفقاً لقانون     - ٤٠٣

موظفاً بأن يضع مدّونة لقواعد املمارسة يصف فيهـا بالتفـصيل األحكـام األساسـية يف القـانون                  
قـة بتقـدمي    بشأن التحرش اجلنسي واملعاملة الـسيئة يف جمـال عالقـات العمـل، واإلجـراءات املتعل               

شكاوى خبصوص التحرش اجلنسي أو املعاملة السيئة، ومـن أجـل معاجلـة هـذه الـشكاوى مـن                   
وجيــب علــى صــاحب العمــل أن ينــشر مدّونــة قواعــد املمارســة بــني    . جانــب صــاحب العمــل 

 التحـرش   معـين مبـسائل    بتعـيني مراقـب   وُيلـزِم القـانون صـاحب العمـل أيـضاً           . موظفيها/موظفيه
ــها معاجلــة شــكاوى التحــرش اجلنــسي     انونويعتــرب القــاجلنــسي،  ــة أمــور من  مــسؤوالً عــن مجل
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زيـادة علـى    . موظفيهـا باملـسألة   /واملعاملة السيئة واختـاذ تـدابري هتـدف إىل زيـادة توعيـة موظفيـه              
  .ذلك، ينطبق القانون على أصحاب العمل يف كل من القطاعني العام واخلاص

املــرأة أيــضاً برســائل مرفــق هبــا   بوضــع، بعثــت هيئــة النــهوض ٢٠٠٧وخــالل ســنة   - ٤٠٤
وتتلقــى اهليئــة .  صــاحب عمــل يف القطــاع اخلــاص٥٠٠مدّونــة منوذجيــة لقواعــد املمارســة إىل 

إجابات ملئات من الطلبات مـن أجـل املدّونـة النموذجيـة لقواعـد املمارسـات مبختلـف اللغـات                    
لقواعـد املمارسـة    وهـذه املـدّونات النموذجيـة       .  املدّونـة النموذجيـة    بتوزيـع وتستجيب للجميـع    

، وميكــن بــسهولة )العربيــة، العربيــة، الروســية، األمهريــة، اإلنكليزيــة(متــوافرة مبختلــف اللغــات 
  .االطالع على املوقع الشبكي للهيئة على اإلنترنت

ــشرين األول   - ٤٠٥ ــوبر /وأُطلقــت يف ت ــة،    ٢٠٠٧أكت ــاذ والتوعي ــز اإلنف ــة لتعزي ــة اهليئ  محل
وأثنـاء  . إلدارة التنظيميـة داخـل وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل           باالقتران مع إدارة اإلنفـاذ وا     

احلملة املشتركة، ُوزِّعت املدّونات النموذجية لقواعد املمارسة يف أماكن العمل يف مجيـع أحنـاء               
 ١٦٣وجـرت إجـراءات التفتـيش يف    . البلد، وجرى جتميـع بيانـات عـن تنفيـذ أحكـام القـانون         

وكـشفت إجـراءات التفتـيش أن غالبيـة         .  عامل ١٥ ٠٠٠تخدام  مكاناً للعمل فيه، وفيها مت اس     
 يف املائـة مـن      ٣٤أصحاب العمل ميتثلون لاللتـزام بنـشر مدّونـة قواعـد للـسلوك، بيـد أن نـسبة                   

  .أصحاب العمل مل يفعلوا ذلك إخالالً بالقانون
 املــرأة جتمــع بيانــات عــن تنفيــذ بوضــع، بــدأت هيئــة النــهوض ٢٠٠٧وخــالل ســنة   - ٤٠٦
وحبلـول هنايـة سـنة      .  يف اجملـالس البلديـة احملليـة ويف املؤسـسات احلكوميـة            مراقبام بتعيني   االلتز

 صــاحب عمــل خــضع للفحــص يف القطــاع اخلــاص،      ٢ ٦٠٠ مــن بــني  ٩٠٠، قــام ٢٠٠٨
. مراقـب  مؤسسة حكومية، بتعـيني  ٦٥ من بني  ٤٨ جملساً بلدياً حملياً و      ٢٥٠ من بني    ١٧٢ و

، ويف اخلدمــة املدنيــة مراقبــاً ١٤٠) الكيبــوتزات(الزراعيــة وكــان يوجــد يف حركــة التعاونيــات 
ويف . يف الــوزارات احلكوميــة والوحــدات املــساعدة )  يف املائــة١٠٠ (مراقبــاً ٧٠جــرى تعــيني 

 بالتعاون مع احتـاد الـسلطات احملليـة يف    للمراقبني، بوشرت أول دورة تدريبية  ٢٠٠٧هناية سنة   
  .إسرائيل
 املـرأة إنتـاج وتوزيـع جمموعـة أدوات     بوضـع يئة النـهوض  ، بدأت ه  ٢٠٠٨ويف سنة     - ٤٠٧

ــالتحرش        ــق ب ــشمل توضــيحات فيمــا يتعل ــيت ت ــاكن العمــل ال ــة ألصــحاب األعمــال وأم تدريبي
وُصممت جمموعة أدوات التـدريب لتعميـق       . اجلنسي، وبيانات إحصائية وتشريعات ذات صلة     

  .الوعي هبذه املسألة اهلامة ومكافحة التحرش اجلنسي
ا ُيذكَر أن إسرائيل طرف يف االتفاقيات التالية اليت أبرمتها منظمة العمل الدوليـة              ومم  - ٤٠٨

رقــم  (١٩٥١، اتفاقيــة املــساواة يف األجــور: بــشأن املــساواة وحظــر التمييــز بــني نــوع اجلــنس 
، ١١١رقـم    (١٩٥٨،  )يف العمالة واملهن  (واالتفاقية املتعلقة بالتمييز    ) ١٩٦٥، منذ سنة    ١٠٠

 قـدمت إسـرائيل التقـارير التاليـة      ومنذ أن قدمت إسـرائيل تقريرهـا الـسابق،       ).١٩٥٩منذ سنة   
  :فيما يتعلق باتفاقييت منظمة العمل الدولية سالفيت الذكر
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-٢٠٠٥فيمــا يتـــصل بالـــسنتني  ) ١٠٠رقـــم  (١٩٥١، اتفاقيــة املـــساواة يف األجــور    •  
٢٠٠٦.  

ــالتمييز    •   ــة واملهــن(االتفاقيــة املتعلقــة ب  فيمــا يتــصل -) ١١١رقــم  (١٩٥٨، )يف العمال
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥بالسنتني 

، أمــرت حمكمــة العمــل احملليــة يف تــل أبيــب  ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ويف   - ٤٠٩
بسبب إخفـاق صـاحب     )  دوالر ١٢ ٥٠٠( شاقل جديد    ٥٠ ٠٠٠بدفع تعويض ملوظفة مببلغ     

رغـم أن صـاحب    و. العمل يف معاجلة شكواها فيمـا يتعلـق بـالتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل                
، مل ُتعـالَج    بقـانون منـع التحـرش اجلنـسي       العمل عّين شخصاً مسؤوالً لتلقي الشكاوى املتعلقـة         

شكوى املوظفة على حنو صحيح، نظراً ألهنا ُنقلت إىل موقع خمتلف يف املكتب، بطريقـة بـدت             
 ويف  إضـافة إىل هـذا، ُعقـد جتمُّـع للعمـال، مـع غيـاب املوظفـة،                . كأهنا تعاقَب بسبب الشكوى   

وقـد اسـتمر التحـّرش الـذي تـضّمن تعليقـات            . هذا التجمُّـع، ُعرضـت علنـاً تفاصـيل الـشكوى          
 إىل كلمـات أخـرى ذات إحيـاءات          بكلمـات  ونكات جنسية، من بينها تصحيح نطـق الـشاكية        

 وتساؤالت حول عالقتـها اجلنـسية مـع زوجهـا، قرابـة سـنة، رغـم التغـيري يف ترتيبـات                      ،جنسية
  .لك فُصلت املوظفة من عملهااجللوس، ويف هناية ذ

وقضت احملكمة أن إهناء الوظيفة مل ينتج عـن ختفـيض يف النفقـات أو مل يـتم حـىت علـى أسـاس                        
ورأت احملكمة أن املوظفة فُصلت فحسب بسبب شكواها، وبالتـايل أخلّـت الـشركة        . األقدمية

 إىل عمـر املوظفـة،      وأمرت احملكمة بدفع تعويض استناداً    .  أيضاً بقانون املساواة يف فرص العمل    
بـيال   La.C.2271/04القـضية  (وإىل األضرار العاطفية اليت عانتها، وفرصها يف إجيـاد عمـل بـديل         

  .))٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣(كريزنر ضد أورت إسرائيل 
، قـضت حمكمـة العمـل احملليـة يف الناصـرة بـأن اسـتمرار                ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦ويف    - ٤١٠

اقة يف إطار عالقات العمـل والـسلطة الـيت تفـرض علـى صـاحب العمـل        طلب الصد اإلحلاح يف   
مزيــداً مــن واجــب الرعايــة، إمنــا يرقــى إىل مــستوى التحــرش اجلنــسي، وقــضت احملكمــة بــدفع   

ويف هــذه احلالــة، فُــصلت ).  دوالرا٣ً ٧٥٠( شــاقل جديــد ١٥ ٠٠٠تعــويض للمدعيــة مببلــغ 
 املـستمر  لإلحلـاح ذا جرى بسبب عدم امتثاهلـا  موظفة من هيئة اآلثار اإلسرائيلية، واّدعت أن ه    

ونظـراً ألن املـشرف واملوظفـة ينتميـان إىل خلفيـة            . “يـصريا صـديقني   ”من املشرف عليها بـأن      
، باملـضايقة منـه   وظفة هذا الطلب غري الئق، مما حدا هبا إىل أن تـشعر             عربية تقليدية، وجدت امل   

ــسية صــرحية     ــا جــرى إىل طلبــات جن ــو مل يــصل م ــ. حــىت ل د أن رفــضت املوظفــة طلبــات  وبع
املشرف عدة مرات، غيَّر املشرف موقفه إزاءها، بل وتالىف توجيهها وإجابة نداءاهتا خبـصوص              

 بـسبب عـدم الرضـا عـن          من عملـها   ويف هناية املطاف، طُردت املوظفة    . املسائل املتصلة بالعمل  
تعلــق بــالتحرش وزعمــت املوظفــة أن إهنــاء عملــها جــاء نتيجــة تقــدميها شــكوى ت  . أداء عملــها

  .اجلنسي



CEDAW/C/ISR/5  
 

10-28881 131 
 

 املـستمر مـن صـاحب العمـل ميكـن أن يكـون يف حـد ذاتـه قـابالً                     اإلحلاحووجدت احملكمة أن    
ومــع ذلــك، نظــراً ألهنمــا كانــا يف إطــار عالقــات الــسلطة الــيت تفــرض علــى     . لعــدة تــأويالت

صاحب العمل مزيـداً مـن واجـب الرعايـة، فـإن هـذه األفعـال إمنـا ترقـى إىل مـستوى التحـرش                         
 يف أصــول اإلجــراءات الــيت اختــذهتا هيئــة اآلثــار تــصرف معيــبومل جتــد احملكمــة أي . نــسياجل

اإلسرائيلية، اليت تلقت شـكوى املوظفـة ووافقـت علـى الـسماح هلـا بالعمـل يف منطقـة خمتلفـة،              
حيــث ال تكــون علــى اتــصال مباشــر مــع املــشرف إىل حــني الوصــول إىل نتــائج ختاميــة بــشأن  

 ١٦(جانيـت عبـاس ضـد هيئـة اآلثـار اإلسـرائيلية وآخــرين        La.C. 1452/04القـضية  (شـكواها  
  .))٢٠٠٨يونيه /حزيران
ويف قرار آخر بشأن التحرش اجلنسي يف مكان العمل، رفضت احملكمة العليا طلـب                - ٤١١

استئناف مقـدَّم مـن نائـب مـدير التمـريض يف مركـز الـصحة العقليـة يف بـري سـبع، الـذي أديـن                     
روشـي هليـل ضـد     C.S.A. 11976/05القـضية  (ات أثنـاء دورة تدريبيـة   بتهمة التحـّرش باملمرضـ  

ووجـدت احملكمـة أن املـستأنِف تكلـم مـراراً           ). ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١١ (جلنة اخلدمة املدنيـة   
 وفقــاً  مرؤوســيه بطريقـة تنطــوي علــى مـضمون جنــسي، ويعتـرب أنــه يــشكل حترشـاً جنــسياً    مـع 

 على املـستأنِف بـاللوم الـشديد، وبتخفـيض الرتبـة      وأصدرت احملكمة التأديبية حكمها   . للقانون
 مــن اخلدمــة يف وتنحيتــهمبــستوى واحــد ملــدة ســنتني، والنقــل إىل مستــشفى حكــومي خمتِلــف    

  .تدريب املمرضات لفترة ثالث سنوات
موشيه رمحاين ضد جلنة اخلدمـة املدنيـة     2192/06(ويف قضية استئناف اخلدمة املدنية        - ٤١٢

، رفضت احملكمة العليا طلب االسـتئناف املقـدَّم مـن موظـف بـوزارة               )٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥(
 سنة، وأدين وُحِكم عليـه      ١٨,٥مع عاملة عمرها    ) شفاهة(فقد ُوجِد أنه حتّرش جنسياً      . املالية

ــهبالفــصل  ــرة مخــس ســنوات   وتنحيت ــة لفت ــأن  .  مــن العمــل يف اخلدمــة املدني وقــضت احملكمــة ب
ف للـشاكية، وكانـت ذات طـابع جنـسي، والـيت رفـضتها              عروض التـوّدد املتكـررة مـن املـستأن        

  .مرارا بوضوح، ميكن اعتبارها حتّرشاً جنسياً مبقتضى أحكام القانون
  النفقات اخلاصة خبدمات رعاية األطفال

ــل أبيــب يف      - ٤١٣ ــة يف ت ــسان٣قــضت احملكمــة احمللي ــل / ني ــصروفات  ٢٠٠٨أبري ــأن امل  ب
رامج ريـاض األطفـال وبـرامج بعـد الدراسـة هـي             املدفوعة نظري خدمات رعايـة الطفـل، مثـل بـ          

مصروفات ُتنفَق لغرض إدرار إيرادات، وبالتايل ميكن اسـتقطاعها كـل سـنة ضـريبية مـن دخـل         
وقـضت احملكمـة أن هـذه النفقـات أساسـية يف الـسماح بإدمـاج أمهـات                  . األم اخلاضع للضريبة  

  .األطفال الصغار يف سوق العمل
لطفلــني، وهــي حماميــة متــارس نــشاطاً خاصــاً، حتتــاج للعمــل   أي أموهنــا، قــضت احملكمــة بــأن 

ساعات طويلة لكي تـنجح يف مهنتـها، وبالتـايل جيـب أن جتـد حـالً لرعايـة أطفاهلـا واإلشـراف                   
ــها    ــاعات عمل ــاء س ــيهم أثن ــستقطع      . عل ــى أن ت ــضرائب عل ــق ســلطات ال ــك، مل تواف ــع ذل وم

وقـضت احملكمـة بأنـه جيـب        . ريبةاملصروفات املسّددة لرعاية األطفال من الـدخل اخلاضـع للـض          
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 لرعايــة مؤســسةمبــا يف ذلــك مبلــغ املــال الــالزم إلدارة (التمييــز بــني عنــصر الرعايــة واإلشــراف 
 اللــذين يتلقامهــا األطفــال يف مؤســسات رعايــة وحتــسني املغــذياتإىل عنــصر التعلــيم ) األطفــال

  .األطفال تلك
ق الــزوجني يف حتقيــق تطلعاهتمــا  حــ متثّــلوأكّــدت احملكمــة حقيقــة أن فحــوى الئحــة الــدعوى 

الوظيفيـــة، وحقهمـــا يف حتقيـــق إرادهتمـــا ملمارســـة مهنتـــهما وإجيـــاد ســـبيل ملعيـــشتهما وأفـــراد 
ويتم إحلاق األطفـال الـذين حيتـاجون إىل إشـراف الكبـار مبؤسـسات رعايـة األطفـال                   . أسرهتما

قطاع ثلثــي وهلــذا أمــرت احملكمــة ســلطات الــضريبة باســت  . بغــرض الــسماح للوالــدين بالعمــل 
فرييـد    I.T.A. (Tel-Aviv) 1213/04القـضية  (املـصروفات املـسّددة يف الـسنوات موضـوع الـرتاع      

  )).٢٠٠٨أبريل / نيسان٣(بريي ضد خبري ضرائب الدخل يف منطقة دان متروبوليتان 
ــار١٢ويف   - ٤١٤ ــايو / أي ــا      ٢٠٠٨م ــة العلي ــتئناف إىل احملكم ــب اس ــرائيل طل ــّدمت إس ، ق
خــبري ضــرائب الــدخل يف   C.A. 4248/08القــضية (ءات القــضائية قيــد النظــر  تــزال اإلجــرا وال

  .)منطقة دان متروبوليتان ضد فرييد بريي
  محاية احلمل واألمومة

ــنة      - ٤١٥ ــن س ــرة م ــنة  ٢٠٠٦حــدث يف الفت ــنة س ــديالت   ٢٠٠٨ إىل س ــن التع ــدد م ، ع
  : محاية األمومة للمرأة، اليت تعمل على زيادة توضيح وتعزيز أمهيةلقانون توظيف املرأة/اهلامة

 مت متديـد الفتـرة الـيت تعـود       -٢٠٠٧فربايـر   / شباط -٣٣التعديل رقم     -١-٤١٥
 ،فيهــا املــرأة إىل العمــل بعــد إجــازة أمومــة حبيــث ال جيــوز فــصلها مــن مكــان عملــها   

  . يوما٦٠ً يوماً إىل ٤٥وذلك من 
ق  قبل هذا التعديل، كان حيـ -٢٠٠٧مارس / آذار-٣٤التعديل رقم    -٢- ٤١٥

الــيت متكــث باملستــشفى أثنــاء إجــازة أمومــة لــألم ملــدة أســبوعني    ) أو طفلــها(للمــرأة 
 ملـدة   حـىت وث باملستـشفى،    يد إجازة األمومة طوال فتـرة املكـ       متتاليني على األقل، متد   

ويسمح التعديل بتمديـد إجـازة األمومـة حـىت لـو مل تكـن فتـرة اإلقامـة         . أربعة أسابيع 
  .باملستشفى متتابعة

ــم  ا  -٣-٤١٥ ــديل رقـ ــارس / آذار-٣٥لتعـ ــت  -٢٠٠٧مـ ــديل، كانـ ــل التعـ  قبـ
العقوبة عن فصل امرأة حامل، أو امرأة أثنـاء إجـازة أمومـة، أو امـرأة تقـيم يف مـأوى                     
خاص بالنـساء الالئـي تعّرضـن للـضرب، أو موظفـة ختـضع لعـالج إخـصاب، احلكـم                    

، )راً دوال ١٦ ٨٢٥( شـاقل جديـد      ٦٧ ٣٠٠بالسجن ملدة شهر أو دفع غرامة مببلـغ         
وعملـت فتـرة    . أو كليهما، يف حني أن مدة التقادم بالنسبة للفعل املخلّ سـنة واحـدة             
ويــضع التعــديل . التقــادم القــصرية علــى خفــض كــبري يف القــدرة علــى إنفــاذ القــانون  

. أقــصى عقوبــة للفعــل اإلجرامــي بــاحلبس ملــدة ســتة أشــهر ويــضاِعف الغرامــة احلاليــة 
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بالعقوبـة، يـتم تلقائيـاً متديـد فتـرة التقـادم إىل فتـرة        ونتيجة لزيادة شدة احلكم الـصادر       
  .مخس سنوات منذ وقت ارتكاب الفعل اإلجرامي

 متديد الفترة اليت تتغّيب فيهـا  -٢٠٠٧مارس  /، آذار ٣٦التعديل رقم     -٤-٤١٥
امرأة عن عملها بسبب مكوثها يف مـأوى للنـساء الالئـي تعّرضـن للـضرب فـال جيـوز                    

والقـصد مـن هـذه      .  يومـاً  ٩٠ يومـاً إىل     ٦٠مل، وذلك من    فصلها عند عودهتا إىل الع    
األحكام السماح للموظفة بالعودة واالندماج يف مكان عملها بعد فترة الغيـاب أثنـاء              
وجودهــا باملــأوى، ومــن مث إعطاؤهــا فرصــة حقيقيــة إلثبــات نفــسها مــرة أخــرى يف    

 يتعرضــن وهــذه احلمايــة تــشّجع أيــضاً علــى اســتقالل النــساء الالئــي   . مكــان عملــها
 مبثابة حافز سليب فال يشّجعها على العـودة إىل اسـتمرار التبعيـة               هذا للضرب، ويكون 

  .للشخص الذي أذاها
 مت متديـد إجـازة األمومـة مـن          -٢٠٠٧مـايو   / أيـار  -٣٧التعديل رقم     -٥-٤١٥
 مـع االشـتراط األدىن املطلـوب    جاءت إسرائيل متماشية أسبوعاً، ومن مث    ١٤ إىل   ١٢

  .اء يف االحتاد األورويبمن الدول األعض
ــم    -٦-٤١٥ ــديل رق ــران٣٨التع ــه /، حزي  أصــبح احلكــم املؤقــت  -٢٠٠٧يوني

  . يف حال تنازل أم عن حقوقها يف إجازة لزوجها، هنائياًأُبوةالذي يسمح بإجازة 
  : يتناول عدة مسائل-٢٠٠٧أغسطس /، آب٣٩التعديل رقم   -٧-٤١٥

ومتها يف حال التنـازل عـن   ُيسمح للمرأة بأن تقصِّر إجازة أم      -١-٧-٤١٥
  .طفلها الرضيع للتبّني أو يف حال إجياد أم بديلة

للرجل الذي وضعت امرأته طفـالً وال تـستطيع         يسمح أيضاً     -٢-٧-٤١٥
 أبــّوة إجــازة أن يأخــذتــوفري الرعايــة للطفــل الرضــيع بــسبب إعاقــة أو مــرض  

ل االطـالع   ، مـن أجـ    للرضـيع لكامل الفترة اليت ال تستطيع فيها تـوفري الرعايـة           
علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن هــذه املــسألة، يرجــى االطــالع علــى الفــرع   

  . أدناهبالوالديةاملتعلق 
قد تتغّيب امرأة عـن عملـها بـسبب محلـها بنـاًء علـى موافقـة                   -٣-٧-٤١٥

ــأمني الــصحي     . الطبيــب ــإذا مل تكــن تــستحق تــسديد نفقاهتــا مــن معهــد الت ف
  .ازة مرضيةمن صاحب العمل، يعَترب غياهبا إج وال

ــرأة حامــل    -٤-٧-٤١٥ ــدما تكــون ام ــادرة  عن ــة أو   غــري ق ــسبب طبيع ، ب
ظروف عملـها أو مكـان عملـها، علـى مواصـلة عملـها، جيـوز أن تغيـب بنـاًء                  

وُيـــسَمح بغياهبـــا دون أجـــر فحـــسب إذا مل يـــستطع . علـــى موافقـــة الطبيـــب
ب ولـن تتـأثر أقدميتـها بـسب    . صاحب العمل أن جيـد هلـا وظيفـة مناسـبة بديلـة          

  .غياهبا
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وجيوز لـألم املرضـعة الـيت ال ُيـسَمح هلـا مبقتـضى القـانون أن                   -٥-٧-٤١٥
تعمل يف وظائف معّينة بسبب ظرف اإلرضاع وليس هلا احلـق يف أيـام إجـازة          

وســيعترب غياهبــا إجــازة . بعــد انقطــاع إجــازة األمومــة، أن تغيــب عــن العمــل  
  .بدون أجر وُيحَتفظ هلا باألقدمية

يفاء بعض الشروط احملـّددة يف القـانون، يعَتـرب إهنـاء        وعند است   -٦-٧-٤١٥
عقد حمدد املدة فصالً مـن العمـل إذا كـان خيـص ظروفـاً مثـل احلمـل وإجـازة                     

  .األمومة وإجازة اإلخصاب، إخل
 اتيتمتع أي موظف حبق مباشر يف الطعن فيما يتعلـق بقـرار             -٧-٧-٤١٥
لفــصل أو ختفــيض  اات الــسماح بــإجراءاملنــاط بــهكــومي احلسؤول املــ ااختــذه

  .نفقات وظيفة أثناء احلمل
 فــرض مــسؤولية علــى   -٢٠٠٧أغــسطس /، آب٤٠التعــديل رقــم    -٨-٤١٥

  .أصحاب العمل الذين يتسببون يف فصل موظفة حامل عاملة بعقد إخالالً بالقانون
 يقــضي التعــديل -٢٠٠٧أكتــوبر /، تــشرين األول٤١التعــديل رقــم   -٩-٤١٥

ظُر الفصل من العمل أثنـاء عـالج اإلخـصاب بالنـسبة            بأن ينطبق أيضاً احلكم الذي حي     
للطفل األول أو الثاين على موظفة لديها طفـل أو أطفـال مـن عالقـة سـابقة، وختـضع                

  .لعالج إخصاب لطفل أول أو ثاين مع الشريك أو الزوج احلايل
 ُيحظَـــر علـــى صـــاحب -٢٠٠٨فربايـــر /، شـــباط٤٢التعـــديل رقـــم   -١٠-٤١٥

أشـهر عقـب إجـازة األمومـة، أن يطلـب إىل موظفـة العمـل                العمل، طوال فترة أربعـة      
احاً أو ب صـ  ٦ :٠٠  والـساعة  ٢٢ :٠٠منها على األقل ما بـني الـساعة         (ساعات ليلية   

أن يطلــب إليهــا العمــل يف أيــام الراحــة األســبوعية حــىت إذا ُســمح هبــذا وفقــاً لقــانون   
، مـا مل    ١٩٥١ -٥٧١١، رقـم    قانون العمل وساعات الراحة   العمل وساعات الراحة    

بعـض الوظـائف ليـست مدرجـة مثـل العمـل            (توافق املوظفة على القيام بـذلك كتابـة         
  ).باملستشفيات، إخل

 التــشريعات قبــل التعــديل -٢٠٠٨فربايــر /، شــباط٤٣التعــديل رقــم   -١١-٤١٥
ــرة وكانــت حتظــر فــصل موظفــة يف إجــازة أمومــة     يومــاً عقــب إجــازة  ٦٠طــوال فت

 ما بتـداخل بـني فتـرة اإلخطـار بالفـصل والفتـرة عنـد       األمومة، وكانت أيضاً ال تسمح 
 يومـاً   ٦٠ورغم أن القانون حظر فصل أية موظفة طوال فتـرة           . يكون الفصل حمظوراً  

عقب فترة إجازة بدون أجر بعد إجازة األمومة، فإنـه مل حيظـر صـراحة التـداخل بـني               
ــستني التال        ــام ال ــدون أجــر واألي ــرة اإلجــازة ب ــصل وفت ــار بالف ــرة اإلخط ــةفت ــع . ي ومين

 الــيت حيظــر خالهلــا والفتــراتالتعــديل، إمكانيــة التــداخل بــني فتــرة اإلخطــار بالفــصل 
فــصل موظفــة يف إجــازة بــدون أجــر عقــب إجــازة األمومــة، أو موظفــة تقــضي هــذه   
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اإلجازة من عملها مع مواد خطرة ألهنا تقوم بإرضاع طفل، مثل هذا التـداخل يلغـي                
  .ع للفصل أثناء هذه الفترةبشكل فّعال القصد من احلكم املمان

كـان القـانون، قبـل التعـديل      . ٢٠٠٨مـارس   /، آذار ٤٤التعديل رقـم      -١٢-٤١٥
يسمح بإجازة بدون أجر بعد انقضاء إجازة األمومـة، لفتـرة تـصل إىل سـنة منـذ يـوم                    

.  شــهراً قبـــل الـــوالدة ٢٤والدة الطفــل، شـــريطة أن تكــون املوظفـــة عملــت لفتـــرة    
  . شهراً فحسب من ممارسة العمل قبل الوالدة١٢بعد ويسمح التعديل هبذا احلق 

والقــانون . قــانون املــساواة يف فــرص العمــل ، جــرى أيــضاً تعــديل ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٤١٦
حيظــر التمييــز ضــد موظــف أثنــاء القبــول للعمــل، يف ظــروف العمــل وبــشأن الفــصل ملختلــف    

 أحكامـاً للقـانون حتظـر    ١١ويـضيف التعـديل رقـم       . األسباب مبا فيها حالـة احلمـل أو الوالديـة         
ــة، مثــل عــالج اإلخــصاب أو      ــة إلدراج حــاالت ســابقة للوالدي ــز بــسبب ممارســة الوالدي التميي

  .اإلخصاب يف األنابيب
  )ممارسة األبوة أو األمومة(الوالدية 
زوجتـه   ألي رجـل ولـدت      ٢٠٠٧أغـسطس   /، املـؤرخ آب   ٣٩يسمح التعديل رقم      - ٤١٧

عاقة أو مرض بأن يأخذ إجازة أبّوة طوال كامـل الفتـرة            رعى الرضيع بسبب إ   وال تستطيع أن ت   
وقبـل التعـديل، كـان األب يف مثـل هـذه      . الـيت ال تـستطيع فيهـا زوجتـه تـوفري الرعايـة للرضـيع       
ووفقـاً للتعـديالت، فـإن إجازتـه اخلاصـة          . احلالة غري قـادر علـى أن يأخـذ كامـل فتـرة اإلجـازة              

 ليـسمح لـألب   الـوطين لقانون التأمني تعديل موازٍ وجرى . باألبوة ال تلغي حق األم يف إجازهتا     
  .املوجود يف إجازة بأن حيصل على عالوة والدة باإلضافة إىل العالوة املدفوعة لألمومة

، باســتطاعة أي رجــل أن حيــل حمــل زوجتــه يف  ٢٠٠٧ســبتمرب /واعتبــاراً مــن أيلــول  - ٤١٨
بب حالتـها الـصحية، حـىت لـو مل          إجازة أمومة إذا مل تكن قادرة على رعاية املولود اجلديـد بـس            

 إذا كــان - كمــا هــو مطلــوب عــادة  قــد انقــضت بعــد،تكــن الــستة أســابيع منــذ والدة الطفــل
وتشمل إجـازة األمومـة لـألب متديـد اإلجـازة           . وحدهالطفل يف حضانة األب، ويف رعايته هو        

  .بسبب تعدد الوالدة أو إقامة الرضيع باملستشفى
الغيــاب عــن العمــل بــسبب  (لقــانون أجــر املــريض  ، ٢٠٠٨ لــسنة ٨التعــديل رقــم   - ٤١٩

ــد أو أم    ١٩٩٣-٥٧٥٣ رقــم )مــرض الطفــل  ــد وحي ــام املتاحــة لوال ــد عــدد األي ــضّمن متدي ، ت
 ١٦طفلـها، مـع مـنح إجـازة مـدهتا           /وحيدة أو ألحد الوالدين الذي يقـوم وحـده برعايـة طفلـه            

  ). املتعارف عليها يوما١٢ً مقارنة بالفترة التقليدية وهي(يوماً لرعاية طفل مريض 
أوقــات (الئحــة توظيــف املــرأة ، دخلــت حيِّــز التنفيــذ ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١ويف   - ٤٢٠

 الالئحــة وأَلْغــت، ٢٠٠٨ -٥٧٦٨رقــم ) وقواعــد الــدفع إىل صــندوق املعاشــات التقاعديــة    
أو (وتنص هذه الالئحة على أن يقوم صاحب العمل، أثناء إجازة األمومـة للموظـف                . السابقة
حلـساهبا، بـنفس   /بتحويل املدفوعات املستحقة إىل صندوق املعاش التقاعـدي حلـسابه     ) ةللموظف
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نـصيبها  /املوظفـة بـدفع نـصيبه     /ويطالَب املوظـف  . هلا/املبلغ مثل املبلغ السابق إلجازة األمومة له      
فـإذا  . عودهتا من إجـازة األمومـة  /من املبلغ باالقتطاع من آخر مرتب أو أول مرتب بعد عودته          

املوظفة بتحويل مدفوعات بشكل مستقل إىل صندوق املعاشـات         /ب العمل واملوظف  قام صاح 
املوظفة استحقاق محاية احلمل، عندئـذ علـى        /التقاعدية، أثناء الوقت الذي يستحق فيه املوظف      

 أيـام بعـد     ٧عليهـا، يف موعـد ال يتجـاوز         /صاحب العمل أن حيوِّل املدفوعات اليت تنطبـق عليـه         
ويقتـضي  . نصيبها من املـدفوعات إىل صـاحب العمـل        /فة بتحويل نصيبه  املوظ/أن يقوم املوظف  

املوظفـة بـشأن هـذه الالئحـة، يف وقـت معقـول             /األمر أن يقوم صاحب العمل بـإبالغ املوظـف        
زيـادة علـى ذلـك،      . بعد العلم بأمر محلها أو بعد العلم بأن موظفـاً يعتـزم أخـذ إجـازة األمومـة                 

وال تنــتقص مــن أي قــانون، أو اتفــاق  ) للموظفــات(تــضيف هــذه الالئحــة حقوقــاً للمــوظفني  
  .أو عقد عمل أو ممارسة. مجاعي

  العمل اإلجيايب يف ميدان العمالة
  . أعاله٤يرجى االطالع على املناقشة الواردة يف إطار املادة   - ٤٢١

  استحقاقات الضمان االجتماعي
  .ه أدنا١٣يرجى االطالع على املناقشة الواردة يف إطار املادة   - ٤٢٢

   بيانات وحتليالت-عمالة املرأة 
  مشاركة املرأة يف القوة العاملة

 مليـون رجـل     ١,٥٤٦، بلغ جمموع القوة العاملة املدنيـة اإلسـرائيلية          ٢٠٠٧يف سنة     - ٤٢٣
، حيــــث ازدادت القــــوة العاملــــة مبقــــدار ٢٠٠٣بــــسنة مليــــون امــــرأة، باملقارنــــة ١,٣٤٧و 

ــساء ميــثّلن حــوايل   امــرأة، ممــا يعــين أ ١٣٧ ٤٠٠ رجــل و ١٤٦ ٤٠٠ ــة مــن  ٤٩ن الن  يف املائ
  .الزيادة
ــنة   - ٤٢٤ ــوع       ٢٠٠٤ويف س ــن جمم ــة م ــة املدني ــوى العامل ــن الق ــساء م ــسبة الن ، ازدادت ن

 ٢٠٠٣ يف املائـة لـسنة   ٤٩,١ يف املائة مقابل ٥١,١ إىل ١٥السكان الذين تزيد أعمارهم عن    
 ٦٠,١ يف املائة مـن      ٦١,٨إىل   نسبة الرجال    توازداد. ٢٠٠١ يف املائة يف سنة      ٤٨,٢ونسبة  

  .٢٠٠١ يف املائة يف سنة ٦٠,٧ و ٢٠٠٣يف املائة يف سنة 
 يف املائة من النساء يف القوى العاملـة قـد قـضت            ٣١، كانت نسبة    ٢٠٠٧ويف سنة     - ٤٢٥
ويـشكّل مـستوى    .  يف املائـة مـن الرجـال       ٢٤,٥سبة  بنـ  عاماً أو أكثر من التعليم، باملقارنـة         ١٦

ــيم عــامالً ح  ــة، ومثــة تــصاعد يف املعــدالت مــع     التعل ــساء يف القــوى العامل امســاً يف مــشاركة الن
ومستوى التعليم العام للمرأة يف القوى العاملـة أعلـى مـن نظـريه لـدى                . ارتفاع مستوى التعليم  

  .الرجل
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  أمناط العمل
 يف املائــة ٦٦,٣ يف املائــة مــن الرجــال ونــسبة ٨٨,٢، كانــت نــسبة ٢٠٠٧يف ســنة   - ٤٢٦

وغالبيـة األشـخاص العـاملني عـادة جـزءاً مـن الوقـت يف               .  تعمل على أسـاس التفـّرغ      من النساء 
ــساء    ــاس إىل  ٤٥٣ ٤٠٠(ســوق العمــل كانــت مــن الن ــرأة بالقي ــد ).  رجــل١٨١ ٣٠٠ ام وق

 يف املائــة مــن النــساء أن الــدافع علــى العمــل جــزءاً مــن الوقــت يرجــع إىل ١٥,٩ذكــرت نــسبة 
  .أو أسرهن املعيشية/رعاية أطفاهلن و

 لدى النساء عنـد املقارنـة   حيدث بدرجة أكربويالَحظ أن التغيُّب املؤقت عن العمل     - ٤٢٧
 ٧٠ ١٠٠ امرأة مؤقتاً عن العمـل باملقارنـة إىل   ١١٥ ٩٠٠، تغيَّبت  ٢٠٠٧ ويف سنة    .بالرجال
 امرأة بسبب إجازة األمومة، وخالل نفس الفتـرة بلـغ عـدد الرجـال               ٢٠ ٩٠٠وتغيَّبت  . رجل

  . شخص٤ ٦٠٠ من جّراء واجب اخلدمة العسكرية االحتياطية الذين تغّيبوا
 ١ ٤٤١ ٩٠٠بالقيـاس إىل    ( امـرأة تعمـل      ١ ٢٤٠ ١٠٠، كانـت    ٢٠٠٧ويف سنة     - ٤٢٨
ــهن  ) رجــل ــاء مرتــب   ١ ١٣٨ ٤٠٠وكانــت من ــرأة تعمــل لق ــة٩١,٨( ام ، وكانــت ) يف املائ
ــة مــن النــساء  ٥,١نــسبة  ــة الرجــال ويف نفــس الوقــت، كانــت . يعملــن حلــساهبن يف املائ  غالبي

 منـهم يعملـون حلـساهبم    يف املائـة  ٩ مبرتبات، وكانت نـسبة    موظفني)  يف املائة  ٨٣,٥(العاملني  
 اليهوديـــات مــن العـــامالت  ١ ١٢٩ ٢٠٠ومـــن إمجــايل األشـــخاص العـــاملني  . بعمالــة ذاتيـــة 

 تعمـل لقـاء      موظفـة   امرأة ١ ٠٣٣ ٩٠٠ اليهودياتومن بني النساء    .  امرأة عربية  ٧٤١ ٠٠ و
  .بمرت

  البطالة
ــنة     - ٤٢٩ ــن سـ ــرة مـ ــدث يف الفتـ ــنة ٢٠٠٣حـ ــساء  ٢٠٠٦ إىل سـ ــدد النـ ــاض يف عـ  اخنفـ

املعرَّفات بأهنن النساء الالئي مل يعملن إطالقاً وأهنن سعني بنشاط للعمـل يف الـشهر             (العاطالت  
ــدأن ممارســة العمــل خــالل أســبوع الدراســة         ــا ب ــصائية، ورمب ــسابق إلجــراء الدراســة االستق ال

 يف سـنة  ١٣٢ ٥٠٠ واخنفـض معـدل البطالـة مـن     .) إذا ما ُعرضت وظيفـة علـيهن     االستقصائية
 ١١,٢واخنفض معدل البطالة فيما يتعلق بـاملرأة مـن          . ٢٠٠٦ يف سنة    ١١٢ ٩٠٠ إىل   ٢٠٠٣

 يف املائـة بـني      ١٠,١مقارنـة بنـسبة      (٢٠٠٦ يف املائة يف سـنة       ٨,٨ إىل   ٢٠٠٣يف املائة يف سنة     
 إىل فئــة اإلحــصاءاتوتــشري هــذه ). ٢٠٠٦املائــة يف ســنة  يف ٧,٨ و ٢٠٠٣الرجــال يف ســنة 

وبلغـت  .  سنة اليت تعترب الفئة ذات الصلة للمشاركة يف القوى العاملـة    ٦٧ إىل   ١٨األعمار من   
 يف املائـة يف     ٥٩,٧ سـنة نـسبة      ٦٧ إىل   ١٨نسبة مشاركة املـرأة يف سـوق العمـل لألعمـار مـن              

وازدادت نسبة مشاركة الرجـل يف      . ٢٠٠٦  يف املائة يف سنة    ٦١,٤ وازدادت إىل    ٢٠٠٣سنة  
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 يف املائـة يف     ٧١,٣ إىل   ٢٠٠٣ يف املائـة يف سـنة        ٧٠,٢سوق العمل زيادة طفيفة فحسب مـن        
  .٢٠٠٦سنة 
 شخــصاً مــن البــاحثني عــن عمــل إىل مكاتــب ١٩٩ ٢٣٦، تقــّدم ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٤٣٠

 يف ســنة   امــرأة ١٢٧ ٩٧٩مقابــل  ( مــن النــساء   ١١٦ ٨٢٢وكــان  . عمــل دائــرة التوظيــف   
 ١٠٢ ٣٩١بالقيــاس إىل ( شخــصاً كــانوا مــن الرجــال  ٨٢ ٣٥٣يف حــني أن البقيــة ) ٢٠٠٤

  ).٢٠٠٤رجالً يف سنة 
: أما وسـائل البحـث عـن وظيفـة بـني النـساء العـاطالت فتنقـسم علـى النحـو التـايل                        - ٤٣١

  يف ٤٨ يف املائـة، وكـاالت القـوى البـشرية           ٤٨,٦ -مكتب التوظيف التـابع لـدائرة التوظيـف         
ــات الــصحف   ــة، إعالن ــة إىل أصــحاب األعمــال    ٧١,٨املائ ــات شخــصية مقدم ــة، طلب  يف املائ

 يف املائــة، حمــاوالت إنــشاء مــشاريع  ٧١ - يف املائــة، األصــدقاء واألقــارب ٥٧,٨ -احملــتملني 
النـسب  : مالحظـة (وميكن إجياد حتليل مماثل بـني الرجـال         .  يف املائة  ٣,٦ -أعمال خاصة ذاتية    

 يف املائة نظـراً ألن الـشخص نفـسه قـد يـستخدم خمتلـف الوسـائل للبحـث                    ١٠٠غ  املئوية ال تبل  
  ).عن وظيفة

  املستويات واملرتبات: املسار الوظيفي للمرأة
  التوزيع املهين للنساء والفصل بني اجلنسني

ــهن الكــبري يف        - ٤٣٢ ــساء بتمثيل ــسابق، حتــتفظ الن ــر إســرائيل ال املهــن ”كمــا ورد يف تقري
ى نـسب مئويـة للموظفـات يف جمـاالت التعلـيم واخلـدمات الـصحية والرعايـة                  مع أعل “ النسائية

ومـع ذلـك، اسـتمر متثيـل املـرأة املتـصاعد يف املهنـة القانونيـة، علـى النحـو            . والعمل االجتماعي 
  .، أعاله٧املفّصل يف املادة 

  ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٧األشخاص العاملون حسب الصناعة ونوع اجلنس، 

  ساءن  رجال

  الفرع االقتصادي
نــــسبة مئويــــة مــــن

  نسبة املوظفني  العاملني
نــــسبة مئويــــة مــــن

  نسبة املوظفات  العامالت
  ١,٩  ٠,٦  ١,٩  ٢,٥  الزراعة
  ٢٣,٤  ٩,٧  ٢٣,٤  ٢١,١  التصنيع

  ١,١  ٠,٣  ١,١  ٠,٩  الكهرباء واإلمداد باملياه
ــاء  (التــــشييد  ــة مــــشاريع البنــ ــاء واهلندســ البنــ

  ٩,٦  ٠,٧  ٩,٦  ٩,٩  )واهلندسة املدنية
  ١٣,٦  ١٢,٠  ١٣,٦  ١٤,٨   اجلملة والقطاعي واإلصالحجتارة
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  ساءن  رجال

  الفرع االقتصادي
نــــسبة مئويــــة مــــن

  نسبة املوظفني  العاملني
نــــسبة مئويــــة مــــن

  نسبة املوظفات  العامالت
  ٥,٢  ٤,٠  ٥,٢  ٥,١  خدمات اإليواء واملطاعم

  ٧,٩  ٤,١  ٧,٩  ٨,٤  النقل والتخزين واالتصاالت
  ٢,٦  ٤,٧  ٢,٦  ٢,٦  الصرافة والتأمني والشؤون املالية

  ١٤,٣  ١٢,٩  ١٤,٣  ١٥,١  األنشطة التجارية
  ٥,٦  ٤,٣  ٥,٦  ٤,٧  اإلدارة العامة

  ٦,٣  ٢١,٤  ٦,٣  ٥,٦  مالتعلي
  ٤,٥  ١٦,٦  ٤,٥  ٤,٤  الصحة والرفاه واخلدمات االجتماعية

  ٣,٧  ٤,٩  ٣,٧  ٤,٤  اخلدمات احمللية واالجتماعية والشخصية
اخلدمات املتعلقة باألسر املعيشية اليت يقوم هبـا        

  ٠,٣  ٣,٦  ٠,٣  ٠,٣  العاملون باملنازل
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع

  .٢٠٠٨ املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية، مكتب اإلحصاءات  :املصدر  
  الفوارق يف املرتبات واإليرادات

ــاث       - ٤٣٣ ــذكور واإلن ــات ال ــني مرتب ــوارق ب ــاك ف ــزال هن ــات األخــرية   . ال ت ــاً للبيان ووفق
 يف ٥٧حيــصل الرجــال يف املتوســط، علــى دخــول أعلــى مــن دخــول النــساء بنــسبة    ) ٢٠٠٦(

أو اخنفــاض فتــرة التواجــد مبكــان (، ِقــَصر ســاعات العمــل ومــن تفــسريات هــذا الفــارق. املائــة
 سـاعة يف  ٤٥,٥، اشـتغل العـاملون مـا متوسـطه      ٢٠٠٦ففـي سـنة     . فيما يتـصل بـاملرأة    ) العمل

 سـاعة يف األسـبوع، ممـا يعـين وجـود            ٣٤,٨األسبوع مقارنة بالنساء العامالت الالئي اشـتغلن        
 يف الـساعة  ٢٠٠٦خـل املـرأة يف سـنة    ومـع هـذا، كـان متوسـط د    .  يف املائـة  ٣٠,٧فرق بنسبة   

ــداً  ٣٨,٣الواحــدة  ــساعة   )  دوالرا٩,٥٧٥ً( شــاقالً جدي  ٤٥,٨ومتوســط دخــل الرجــل يف ال
 يف املائـــة، ممـــا يـــشري إىل أن الفجـــوة ١٩,٥، بفـــارق يبلـــغ ) دوالرا١١,٤٥ً(شـــاقالً جديـــداً  

  .القائمة ال ترجع إىل جمرد عدد ساعات العمل
 يف املائـة مـن متوسـط        ٨٠,٥توسط أجر املـرأة يف الـساعة        ، كان م  ٢٠٠٦ويف سنة     - ٤٣٤

بلغـت  “ مهنيـون آخـرون وتقنيـون     ”وحبـسب املهنـة، فـإن أجـور النـساء يف الفئـة              . أجر الرجل 
ويعَترب ما تكسبه املرأة هو األقل بالنـسبة للرجـل، ضـمن العمـال الـصناعيني                ).  يف املائة  ٨٦,٥(

 يف  ٩٢,٣ إىل   ١٩٩٨ يف املائـة يف سـنة        ٦٣ن  وعمال التشييد، بيـد أن هـذه النـسبة حتـّسنت مـ            
  .٢٠٠٦املائة يف سنة 
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  ٢٢اجلدول 
 أجور املرأة يف الساعة كنسبة مئوية من أجـور          -العمال بأجر ومبرتب يف املناطق احلضرية       

  ٢٠٠٦ و ١٩٩٨ و ١٩٩٥الرجل يف الساعة، السنوات 
  ٢٠٠٦  ١٩٩٨  ١٩٩٥  املهنة  النسبة املئوية

  ٨٠,٥  ٨٢,٩  ٨٠,٧  اجملموع
  ٧٤,٩  ٨٥,٧  ٧٩,٤  املهنيون األكادمييون

  ٨٦,٥  ٨٩,١  ٨٩,٥  مهنيون آخرون وتقنيون
  ٨٩,٩  ٧٥,٤  ٧٥,٣  مديرون

  ٧٩,٩  ٧٠,٣  ٧٥,٨  مشتغلون بأعمال كتابية
  ٧٣,٧  ٧١,٠  ٦٤,٢  العاملون يف املبيعات ومقّدمو اخلدمات

  ٩٢,٣  ٦٣,٠  ٥٦,٩  العمال املهرة يف الصناعة والتشييد
  ٧٣,٢  ٧٧,٩  ٧٨,٣  هرةالعمال غري امل

ــدخول،       :املصدر   ــصائية للـ ــات استقـ ــزي، دراسـ ــصاءات املركـ ــب اإلحـ ــرائيل، مكتـ ، ١٩٩٥إسـ
٢٠٠٦، ١٩٩٨.  

 يف املائـة يف الـساعة عـن     ٨وحصلت العامالت العربيات على إيـرادات تزيـد بنـسبة             - ٤٣٥
زيـد  ومـن حيـث املرتـب الـشهري اإلمجـايل كانـت مرتبـات الرجـال ت                .  العرب إيرادات الرجال 

ويرجــع الفــرق يف املرتــب الــشهري إىل .  يف املائــة عــن مرتبــات العــامالت العربيــات٣٥بنـسبة  
 ١٥الفارق يف ساعات عمل الرجل مقارنـة بـساعات عمـل املـرأة، والفـارق يبلـغ يف املتوسـط                     

  .ساعة شهرياً
ــسبة    - ٤٣٦ ــل ن ــن  ٣٥وتعم ــة م ــات يف املائ ــستقلة    املوظف ــة وم ــن أكادميي ــات يف مه  العربي
 يف املبيعــات عــامالت يف املائــة ٢٥ يف املائــة يف أعمــال كتابيــة ونــسبة تــصل إىل ٢٧يــة، و وتقن

 يف املائـة عـاملون يف مهـن أكادمييـة ومـستقلة وفنيـة              ٢٧ -والوكاالت مقارنة بالرجال العـرب      
  . يف املائة كموظفني فنيني وغري فنيني٣٥ و

  ٢٣اجلدول 
  ٢٠٠٧سكانية، نوع اجلنس والفئة الالعاملون، حسب املهنة و

  النسبة املئوية  باآلالف  املهنة
  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  اجملموع  مجيع العاملني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١ ٢٤٠,١  ١ ٤٤١,٩  ٢ ٦٨٢,٠  اجملموع
  ١٤,٧  ١٣,٦  ١٤,١  ١٨٢,٢  ١٩٦,٠  ٣٧٨,١  املهن األكادميية
  ٢٠,٣  ١٢,١  ١٥,٩  ٢٥١,٧  ١٧٤,٤  ٤٢٦,٤   وتقنيونمهنيون آخرون

  ٤,٠  ٨,٦  ٦,٦  ٤٩,٦  ١٢٤,٠  ١٧٧,٠  املدراء
  ٢٥,٤  ٧,٧  ١٦,١  ٣١٤,٩  ١١١,٠  ٤٣١,٨  املشتغلون بأعمال كتابية
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  النسبة املئوية  باآلالف  املهنة
  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال  اجملموع  مجيع العاملني

ــات    ــاملون يف املبيع وكــالء وع
  ومقدمو خدمات

٢٤,٠  ١٧,٢  ٢٠,٤  ٢٩٧,٦  ٢٤٨,٠  ٥٤٧,١  

  ٠,٣  ٢,٠  ١,٢  ٣,٧  ٢٨,٨  ٣٢,١  العمال الزراعيون املهرة
التــــصنيع والتــــشييد والعمــــال 

  املهرة اآلخرون
٤,١  ٣٠,٥  ١٨,٢  ٥٠,٨  ٤٣٩,٧  ٤٨٨,١  

  ٧,١  ٧,٩  ٧,٥  ٨٨,٠  ١١٣,٩  ٢٠١,١  عمال غري ماهرين
  

              اليهود
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١ ١٢٩,٢  ١ ١٦٢,٤  ٢ ٢٩١,٦  اجملموع

  ١٥,٢  ١٥,٤  ١٥,٣  ١٧١,٦  ١٧٩,٠  ٣٥٠,٦  املهن األكادميية
  ١٩,٨  ١٣,٥  ١٦,٦  ٢٣٠,١  ١٥٦,٩  ٣٨٠,٤   وتقنيونمهنيون آخرون

  ٤,٣  ١٠,١  ٧,٣  ٤٩,٩  ١١٩,٧  ١٦٧,٢  املدراء
  ٢٦,٣  ٨,٦  ١٧,٥  ٣٠٨,٠  ١٠١,١  ٤٠١,٠  املشتغلون بأعمال كتابية

ــاملون يف املبيعــات    وكــالء وع
  ومقدمو خدمات

٢٣,٨  ١٨,١  ٢٠,٩  ٢٧٦,٦  ٢١٠,٣  ٤٧٨,٩  

  ٠,٣  ٢,٠  ١,١  ٣,٤  ٢٣,٢  ٢٥,٢  عاملون زراعيون مهرة
ــال    ــشييد وعمــ ــصنيع والتــ التــ

  مهرة آخرون
٣,٨  ٢٥,٤  ١٤,٧  ٤٤,١  ٢٩٥,٢  ٣٣٦,٨  

  ٦,٣  ٦,٥  ٦,٣  ٧٣,٢  ٧٥,٥  ١٤٦,٦  عمال غري مهرة
  

              العرب
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٧٤,١  ٢٤٣,٨  ٣١٧,٩  اجملموع

  ١١,٩  ٦,١  ٧,٥  ٨,٨  ١٤,٨  ٢٣,٨  املهن األكادميية
  ٣٠,٩  ٥,٨  ١١,٧  ٢٢,٨  ١٤,١  ٣٧,١   وتقنيونمهنيون آخرون

  ١,٣  ٢,٥  ٢,٣  ٠,٩  ٦,٠  ٧,٣  املدراء
  ١٧,٨  ٤,٠  ٧,٣  ١٣,١  ٩,٧  ٢٣,٢  املشتغلون بأعمال كتابية

ــات    ــاملون يف املبيع وكــالء وع
  ومقدمو خدمات

٢٢,٣  ١٤,٥  ١٦,٤  ١٦,٥  ٣٥,٣  ٥٢,١  

  ٠,٥  ٢,٤  ١,٩  ٠,٣  ٥,٨  ٦,٠  عاملون زراعيون مهرة
ــال    ــشييد وعمــ ــصنيع والتــ التــ

  مهرة آخرون
٤,١  ٥١,٠  ٤٠,٠  ٣,٠  ١٢٤,٣  ١٢٧,١  

  ١١,٢  ١٣,٥  ١٣,٠  ٨,٢  ٣٢,٩  ٤١,٣  عمال غري مهرة
  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي يف إسرائيل، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :صدرامل  
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  ٢٤اجلدول 
-الدخل الشهري اإلمجايل وأجر الساعة الواحدة للموظف، حسب املهنـة ونـوع اجلـنس               

 ٢٠٠٦  
  املهنة  )شاقل جديد(يف الساعة   )شاقل جديد(شهرياً 

  )نسبة مئوية(الفرق   نساء  رجال  نساء  رجال
  ٣٢,٣  ٥٧,٥  ٧٦,١  ٨ ٢٤٥  ١٤ ٧٦٦  املهنيون األكادمييون

  ١٨,١  ٤٥,٧  ٥٤,٠  ٦ ١٣٥  ٩ ٤٥٣  املهنيون املساعدون والتقنيون
  ٢٢,٦  ٦٦,٦  ٨١,٧  ١٢ ٣٥٥  ١٨ ١٢٠  املدراء

  ٢٢,١  ٣٦,٦  ٤٤,٧  ٥ ٦٩١  ٨ ٠٨٨  املشتغلون بأعمال كتابية
ــات    ــاملون يف املبيعــ ــالء وعــ وكــ

  ومقدمو اخلدمات
٣٤,٧  ٢٦,٢  ٣٥,٣  ٣ ٤٩٤  ٦ ٥٠٢  

  ٣٠,٩  ٢٤,٢  ٣١,٧  ٤ ٢١٣  ٦ ٢٧٦  عمال مهرة
  ١٦,٦  ٢٢,٢  ٢٥,٩  ٢ ٧٧٣  ٤ ٢٩٩  عمال غري مهرة

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  
  املرأة ومباشرة األعمال احلرة

ــنة     - ٤٣٧ ــت يف سـ ــصائية أجريـ ــة استقـ ــيِّن دراسـ ــسبة ٢٠٠٦تبـ ــن   يف امل٣٣,٧ أن نـ ــة مـ ائـ
وتواجـه  .  يف املائـة مـن الرجـال       ٦٦,٣األشخاص العاملني حلساهبم مـن النـساء، مقارنـة بنـسبة            

، مثـل عـدم كفايـة املهـارات اإلداريـة، ووجـود             مالزمـة املرأة اليت تباشر األعمال احلرة عقبـات        
ــصناعة    . صــعوبات يف التمويــل، وتــدّني االعتــداد بــالنفس     ونتيجــة لــذلك، وضــعت وزارة ال

رة والعمل، عن طريق اهليئة اإلسرائيلية املعنية باملشاريع الصغرية واملتوسطة، عـدة بـرامج       والتجا
العربيـــات يف مراكـــز تـــشجيع األعمـــال التجاريـــة احلـــرة لكـــل قطاعـــات النـــساء، مبـــا فيهـــا   و

وتتـضّمن  .  املتـشددات  ثوذكسيات واملهاجرات اجلديدات والنساء األور    ويات والبد زياتروالر
ــو  ــربامج ت ــصغرية وتنظــيم دورات     هــذه ال ــة ال ــل األعمــال التجاري ــساعدة الالزمــة يف متوي فري امل

، فـضالً عـن أنـشطة أخـرى         “خاصـة بـاملرأة فقـط     ” جتاريـة    أنديةدراسية لتمكني املرأة، وإنشاء     
ــة  ٢٠٠٧ويف ســنة . ومــساعدة خاصــة لألمهــات الوحيــدات  ــة اإلســرائيلية املعني ، عاجلــت اهليئ

 ٦ ٩٠٩ عــن طريــق مراكــز تــشجيع األعمــال التجاريــة احلــرة، باملــشاريع الــصغرية واملتوســطة،
 طلبـاً مـن    ٦ ٦٨٩ مقابـل ( طلباً مقّدماً من رجال      ١٠ ٢٧٦طلبات جديدة مقدمة من نساء و       

 ٩٦,٥، شـاركت نـسبة      ٢٠٠٧ويف سنة   ). ٢٠٠٦ طلباً من رجال يف سنة       ١١ ١١٩نساء و   
 يف املائـة    ٢٥وتلقـت نـسبة     . راكـز يف املائة من مقدمات الطلبات يف دورات إرشادية تديرها امل         
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 وزارة الـصناعة والتجـارة      وكجـزء مـن سياسـة     . من النساء تدريباً مع وجود مدرِّبني لتدريبـهن       
 لدعم األعمال التجارية احلرة بـني قطاعـات مـن الـسكان تواجـه حتـديات، تـدير اهليئـة                     والعمل

ه، مـع تركيـز علـى القطاعـات     املعنية باملشاريع الصغرية واملتوسطة عدة برامج يرد وصـفها أدنـا    
  :النسائية من السكان

 برنامج بالتعاون مـع مكتـب       -الشروع يف مباشرة األعمال التجارية        -١-٤٣٧
التوظيــف اإلســرائيلي، وجلنــة التوزيــع املــشتركة ووزارة اســتيعاب املهــاجرين إلحلــاق    

لنـساء  ا مـن أجـل  العاطلني يف مجيع أرجاء البلـد مـع إمكانيـات ممارسـة األعمـال احلـرة         
وهـذا املـشروع الـذي بـدأ        . الالئي تلقني تدريباً من أجل فترة بـدء املـشروع التجـاري           

  . يف املائة من مجيع املشاركني٨٥ بنسبة - امرأة مشاركة ٧٩هذا العام يضم 
ــة     -٢-٤٣٧ ــدات يف الرملـ ــات الوحيـ ــين باألمهـ ــشروع معـ ــد-مـ ــو  -  اللّـ وهـ

وحيدات من أجـل إعطـائهن األدوات   مشروع طويل األجل للعناية بالنساء األمهات ال 
الــضرورية للبــدء يف ممارســة مــشروع جتــاري مــن خــالل التــدريب وحتديــد أدوات         

  . امرأة مشاركة يف الربنامج٢٠وحالياً توجد . التمويل الالزمة للمشروع التجاري
 برنامج يستغرق ثالث سـنوات      -مبادرة اقتصادية للمرأة يف كسيف        -٣-٤٣٧

، مـن أجـل إنـشاء وتـسويق منتجـات أصـلية             “إسرائيل املـشتركة  ”ُوِضع مع هيئة نداء     
وتصبح املرأة مالكـة ملـشروعها   . تصنعها النساء من خالل هيئة مركزية ميتلكنها هؤالء  

 ٢٠، شـارك يف الربنـامج       ٢٠٠٧ويف سنة   . التجاري ومعفاة من ضريبة القيمة املضافة     
 امـرأة مـن البـدو       ١٠٠ن  امرأة، ويف هناية املشروع الذي استغرق ثالث سنوات، تكـو         

  .قد شاركت يف الربنامج
 بالتعاون مـع منتـدى االتفـاق املـدين وهيئـة            -مشروع األفق النسائي      -٤-٤٣٧

 ٦٠وهدف املشروع هـو تنميـة ومتكـني    .  خلدمة السكان العرب“إسرائيل املشتركة ”
شخصاً من أصـحاب املـشاريع التجاريـة ويتـضّمن مجلـة أمـور مـن بينـها إقـدام النـساء                      

  . املستقلة لتنمية مشاريعهن التجاريةوضع خططهنلى ع
ــؤهالت إلدارة   -رابطــة املبتكــرين    -٥-٤٣٧ ــساء امل ــدَّم للن  دورات دراســية تق

وشـاركت يف الربنـامج     ). حفالت أعياد امليالد وغريها من احلفـالت      (مناسبات جتارية   
  . امرأة٧٠كل سنة 

ــة لتــدريب املــر    -٦-٤٣٧ ــدان مــشروع يف منطقــة اجلليــل الغربي ــة يف مي أة العربي
وتتلقى النساء املـشاركات يف الربنـامج      . الطب البديل، وذلك بالتعاون مع معهد ألبوم      

  . امرأة تدريباً يف الطب البديل ويف إدارة املشاريع التجارية٢٥وعددهن 
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مشروع آخر هو إنشاء هيئة تسويق مشتركة للمـشروعات التجاريـة             -٧-٤٣٧
ــة حــسنية البد   ــسائية يف قري ــل الن ــة يف اجللي ــاً توجــد  . وي ــشاركة يف  ٢٠وحالي ــرأة م  ام

  .املشروع
  التدريب املهين والوظيفي للمرأة

 ةكما ورد بالتفصيل يف تقرير إسرائيل السابق، فيما يتعلق مبشاركة اإلنـاث يف القـو                - ٤٣٨
 - األورثوذكـسيات املتـشددات والنـساء العربيـات          يـات  النـساء اليهود   -العاملة، توجـد فئتـان      

 تــؤثر علــى الثقافيــة الــيت - بــسبب العوامــل الدينيــة -لــب الفئتــان بــرامج وتــدابري خاصــة  وتتط
  .إمكان دخوهلن سوق العمل

 مـا زالـت تتواصـل سياسـة ختـصيص ميزانيـات خاصـة           -ويف ميدان التدريب املهـين        - ٤٣٩
لتدريب النساء وبعض الربامج تستهدف النساء بوجـه عـام، يف حـني تـستهدف بـرامج أخـرى                   

  . من النساءفئات الضعيفةالحديد بالت
ــاملرأة داخــل وزارة الــصناعة والتجــارة والعمــل إىل زيــادة       -٤٤٠ وتــسعى إدارة النــهوض ب

وفيمـا يلـي عـدة مبـادرات        . قابلية املرأة للعمل يف الوظائف، وبالتايل إىل استقالهلن االقتـصادي         
  :اختذهتا اإلدارة
 خاصـــة مبمارســـة حلقـــات عمـــل للـــتمكني الـــذايت وحلقـــات عمـــل   -١-٤٤٠

ــرة،   ــال احلـ ــشمل األعمـ ــي تـ ــساء     وهـ ــات والنـ ــساء العربيـ ــدد، والنـ ــاجرات اجلـ  املهـ
وتركِّز حلقات العمل هذه أيـضاً علـى مهـارات العمـل            . األورثوذكسيات املتشددات 

  .وعلى دورات إضافية إلعادة التدريب
 ٦ ٥٠٠ حلقــة عمــل لنحــو  ٣٧٠، ُنظِّمــت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢وفيمــا بــني الــسنوات  

ويذكر املـشاركون حتـّسناً يف االنطبـاع الـذايت والـتمكني الشخـصي واملهـين                . مشارك
ويـذكر املـشاركون يف حلقـات عمـل تنظـيم األعمـال             . وتقييماً أفـضل لـسوق العمـل      

ــصغرية       ــة ال ــشاء األعمــال التجاري ــة أفــضل مبختلــف جوانــب إن . احلــرة تفّهمــاً ومعرف
ويـضطلع هـؤالء    .  مـستمرة  وحيظى املشاركون يف حلقات العمل عادة مبساعدة مهنية       

ــة حلقــات العمــل مثــل اكتــساب      نــوع مــن التعلــيم النــساء مبختلــف األنــشطة يف هناي
ودروس اللغة العربية، والتدريب املهين أو التوظيف أو شكل مـا مـن أشـكال النـشاط             

  .التطّوعي
: برامج إلدماج الوالد الوحيـد أو الوالـدة الوحيـدة يف القـوى العاملـة                -٢-٤٤٠

ــرة  ــي الفت ــنة   فف ــني س ــا ب ــنة ٢٠٠٣ م ــصناعة والتجــارة  ٢٠٠٥ وس ، أدارت وزارة ال
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والعمل برناجماً موّجهاً إىل الوالدة الوحيدة أو الوالـد الوحيـد الـذي يتلقـى بـدالت أو                  
وقد بوشـر هـذا     . نفقة من معهد التأمني الوطين، من أجل إدراجهما يف القوى العاملة          

. لربنامج النظامي الطويـل األجـل للـوزارة       الربنامج بصفة جتريبية وبعد ذلك أُدرِج يف ا       
ويوفِّر الربنامج املساعدة يف متويل رعاية الطفـل بـدعم املـدفوعات للـربامج الـيت تـنظّم                  

وتقـدَّم أيـضاً مـساعدات ماليـة جملالـسة األطفـال            . بعد الظهر ومراكز الرعايـة النهاريـة      
ل الربنـامج أيـضاً جوانـب       ويتنـاو . أثناء الساعات غري التقليدية وأثناء اإلجازة الصيفية      

التدريب املهين من خـالل نظـام القـسائم للـدورات الدراسـية الـيت تعتـرف هبـا وحـدة                     
  .تدريب القوى البشرية والتنمية

، بدأت الوحـدة تعـرض مستـشارين مهنـيني للمـساعدة يف             ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب 
لحاجـات  التعّرف على دورات التدريب املناسبة وخدمات اإلحلاق بالوظـائف وفقـاً ل           

ــامج   ــة للمــشاركني يف الربن ــق  ٢٠٠٨وخــالل ســنة  . واملــؤهالت الفردي ، ســوف ُيطلَ
برنامج إضايف لتشجيع الوالدة الوحيدة أو الوالـد الوحيـد علـى املـشاركة يف الربنـامج                 
لتشجيع تنمية مهـارات تنظـيم األعمـال احلـرة، وبالتـايل القـدرة علـى إنـشاء مـشاريع                    

  .جتارية صغرية
صناعة والتجــــارة والعمــــل بــــدء برنــــامج جتــــرييب إضــــايف يف      وأعلنــــت وزارة الــــ 

 سـوف ُتنـشأ مراكـز تـدريب        ،وكجزء من الربنامج اجلديـد    . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ١
ومـن خـالل دورات   . للوالدة الوحيدة أو الوالد الوحيد، ممن يتلقون عالوات أو نفقة         

هم مــن دراســية ُتــدار يف هــذه املراكــز، ســوف يكتــسب املــشاركون مهــارات لتمكينــ 
وبعد انتـهاء دورة دراسـية مـدهتا شـهران،     . دخول سوق العمل أو إعادة الدخول إليه 

ــتالئم       ــة أو إىل وظــائف حمــددة ل ــدريب نوعي ــشتركون إىل دورات ت ــه امل ســوف يوجَّ
  .مؤهالهتم الفردية

ــال احلــرة واملــشاريع        -٣-٤٤٠ ــيم وممارســة األعم ــق بتنظ ــية تتعل دورات دراس
دراسية للمرأة اليت تتحلى بروح املبـادأة ملمارسـة األعمـال           دورات  : التجارية الصغرية 

ــدريب     /احلــرة و ــى الت ــدون احلــصول عل ــذلك، ولكــن ب ــسببأو اخلطــط اخلاصــة ب  ب
ويعمل التدريب على حتسني توقّعاهتم اخلاصـة       . عقبات اقتصادية أو جغرافية أو ثقافية     

نظـيم الـدورات    وتقـوم بت  . بإنشاء مشاريع جتارية جمديـة وحتـسني وضـعهم االقتـصادي          
الدراسية وزارة الصناعة والتجارة والعمل واهليئة اإلسرائيلية املعنية باملشاريع الـصغرية           

 ٢٤وحاليــاً يوجــد . واملتوســطة، مــن خــالل مراكــز تــشجيع ممارســة األعمــال احلــرة  
وإضــافة إىل التــدريب، . مركــزاً لتــشجيع ممارســة األعمــال احلــرة يف مجيــع أحنــاء البلــد
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راكز أيضاً املساعدة واملـشورة يف اإلجـراءات الراميـة إىل إنـشاء مـشروع               تقدِّم هذه امل  
  .جتاري صغري

وتتخذ ُشـعبة التـدريب والتنميـة يف وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل تـدابري حمـّددة                     - ٤٤١
لزيادة عدد املشاركات يف الدورات الدراسية عن طريق إنشاء دورات دراسـية مـستقلة للمـرأة           

وهــذا عــن طريــق توجيــه جلنــة  .  والقطــاع العــريبدينداملتــشن األورثــوذكس يف قطــاع الــسكا
 يف مجيـع الـدورات      مشاركة اإلناث القبول إىل أداء دورها مع أقصى درجة من املساواة ودعم           

  .“من حصة الذكور”الدراسية، خصوصاً تلك اليت اعُتربت من قبل 
لنـساء املتـدربات يف خمتلـف أنـواع         ويصوِّر اجلدول التايل توزيع الرجال املتـدربني وا         - ٤٤٢

  .٢٠٠٧الدورات الدراسية املقّدمة يف سنة 
  ٢٥اجلدول 

  ٢٠٠٧املشاركة يف التدريب املهين، حسب املواضيع، 
  النسبة املئوية للنساء  عدد املشاركات  جمموع املشاركني  النهج

  ٤٩  ٢ ٦٦٣  ٥ ٣٥٢  التدريب اليومي
  ٥٣  ١٨٠  ٣٣٥  إعادة التدريب األكادميي

  ٣  ١٦٦  ٦ ٣٨٥   النقل-ملدرسة الليلية ا
  ٦٥  ٢٠ ٧٧٧  ٣١ ٧٦١   األعمال التجارية-املدرسة الليلية 

  ٣٤  ٧ ٣٩٤  ٢١ ٦٥٥   املهندسون العمليون-التقنيون 
  ١٨  ٢ ٠٨٦  ١١ ٧١٨  تدريب الشباب

  ٤٣  ٣٣ ٢٦٦  ٧٧ ٢٠٦  اجملموع
  .٢٠٠٧ وزارة الصناعة والتجارة والعمل، :املصدر  

  يةالسالمة املهن
 بإجراء تفتـيش  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧قامت وزارة الصناعة والتجارة والعمل أثناء سنيت          - ٤٤٣
 مــرة علــى مــسألة الــسالمة املهنيــة والــصحة العامــة يف أمــاكن العمــل فيمــا يتعلــق بتوظيــف  ٥٨

ويـصف اجلـدول التـايل      . ومل تعثـر الـوزارة علـى أوجـه قـصور أثنـاء إجـراءات التفتـيش                . النساء
  . جرى التفتيش بشأهنا فضالً عن بيانات أخرى خاصة بالسالمة املهنيةبعض املسائل اليت
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  ٢٦اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ إجراءات تفتيش وزارة الصناعة والتجارة والعمل، -عمالة املرأة 

  عدد التفتيشات  املسألة موضع التفتيش
  ٢  كان بارزعرض الالئحة وواجب اإلبالغ يف م  إدارة الوثائق  ٣  عرض الالئحة وواجب اإلبالغ

  ٧  عوامل مادية
  ١٢  التعّرض ملواد كيميائية

  ٧  التعّرض ملواد سامة مقاومة للسرطان
  ٤  مسرِطنة) سوائل(التعّرض ملواد سامة 

  مهن حمظورة على املرأة يف عمر اخلصوبة

  ٧  مناولة مواد كيميائية
  ٩  التعّرض ملواد كيميائية  مهن حمظورة على املرضعات

  ٧  زيادة خطر عدوى احلصبة األملانية  ى املرأة يف عمر اخلصوبةمهن خطرية عل
  .٢٠٠٨وزارة الصناعة والتجارة والعمل،   :املصدر  

  ٢٧اجلداول 
ــصناعية احلــوادث  ــساء     ال ــا الن ــيت أصــيب فيه ــاً ال ــر وقوع ــشر األكث ــوع (الع ، )حــسب الن
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

  عدد احلاالت  نوع احلادثة
 أصيبت النسبة املئوية جملموع احلوادث اليت

  فيها املرأة
  ٢٢,٨١  ١ ٨٥٥   مكان مرتفععلىالسقوط 
  ٩,٦٦  ٧٨٦  غري معروف/غري ذلك

  ٧,٩٣  ٦٤٥  السقوط من درج السلم
  ٧,٤٩  ٦٠٩  جرح
  ٦,٥٨  ٥٣٥   من شيء منفلتضربة

  ٥,٦٣  ٤٥٨  السقوط إىل مكان منخفض
  ٤,٠١  ٣٢٦  هتك عضلي بسبب رفع شيء

  ٣,١٩  ٣١٨  ملس شيء غري متحّرك
  ٢,١٦  ١٧٦  بب اإلمساك بشيءإجهاد بس

  ١,٩٧  ١٦٠  حرق من شيء ساخن
  .٢٠٠٨وزارة الصناعة والتجارة والعمل،   :املصدر  



CEDAW/C/ISR/5
 

148 10-28881 
 

  رعاية الطفل
يعَترب توافر مراكز الرعاية النهارية اليت توفِّر إطـاراً تعليميـاً لألطفـال عـامالً مـن أهـم                     - ٤٤٤

راكـز الـيت تـشرف عليهـا وزارة         وإىل جانـب تلـك امل     . العوامل ملـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل         
بالنـسبة  (ووزارة التعلـيم  ) بالنـسبة لألعمـار منـذ املـيالد حـىت الثالثـة      (الصناعة والتجارة والعمل   

، توجد أيـضاً مراكـز خاصـة لرعايـة األطفـال وذلـك إىل جانـب                 )لألعمار من الثالثة فما فوقها    
  .الرعاية يف املنازل على يد مربيات األطفال

ــاً ل  - ٤٤٥ ــد ووفقـ ــة يوجـ ــرائيللبيانـــات احلديثـ ــوايل  يف إسـ ــراوح ٥٤٢ ٠٠٠ حـ  طفـــل تتـ
 يف  ) يف املائـة   ٤٥,٨( طفـل    ٢٤٦ ٠٠٠وأدمـج   . أعمارهم منذ الـوالدة حـىت الثالثـة مـن العمـر           

 أدجمــوا يف أُطــر جمموعــات ) يف املائــة٥٤,٢( طفــل ٢٩٤ ٠٠٠أُطــر جمموعــات تــدفع أجــراً و 
 يف املائـة يتلقـون   ٢٨,٣ بـأجر نـسبة   جمموعـات  أُطـر   ومن بني األطفال الذين أُدجموا يف     ). جمانية

 يف املائـة يف  ٢٤,٦ يف املائـة يف ريـاض األطفـال و          ٢٦,٢رعاية يف مراكـز الرعايـة النهاريـة، و          
 ١,٩ يف املائة يلقون الرعاية من مربيات أو من مقّدمات رعايـة، و              ١٧,٤مدارس احلضانة، و    

ني األطفال املدجمني يف أُطر جمموعـات جمانيـة، توجـد           ومن ب . يف املائة يف مدارس التوراة الدينية     
 يف املائة ترعاها مربيـة أو قائمـة         ١٦,٢ يف املائة حتظى برعاية أحد الوالدين ونسبة         ٨٣,٣نسبة  

  .بالرعاية أو قريب لألسرة
وزارة الــصناعة والتجــارة والعمــل، يوجــد حاليــاً  يف ووفقــاً إلدارة الرعايــة النهاريــة   - ٤٤٦
 مــن أطفــال ٧٦ ٠٠٠ر حــضانة، يتــرّدد عليهــا ا د٢ ٦٠٠للرعايــة النهاريــة و  مركــز ١ ٦٠٠

ــر،           ــن العم ــة م ــيالد حــىت الرابع ــة امل ــن حلظ ــال م ــار األطف ــراوح أعم ــامالت، ويت ــات الع األمه
 أحالتــهم ســلطات الالئــي يــواجهن أوضــاعاً صــعبة والالئــي مــن أطفــال األمهــات ١٥ ٠٠٠ و

  .الرعاية االجتماعية
 مليـون  ١٥٠، ُخـصِّص مبلـغ    ٢٠٠٥يونيـه   / حكـومي صـدر يف حزيـران       وتبعاً لقرار   - ٤٤٧

ــد   ــصناعة والتجــارة    )  دوالر٣٧ ٥٠٠ ٠٠٠(شــاقل جدي ــة يف وزارة ال ــة النهاري إلدارة الرعاي
 ودخـول   االنـدماج والعمل، وبـدأت الـوزارة تنفّـذ خطـة اهلـدف منـها تـشجيع األمهـات علـى                    

  :ما يليوتتمثّل األهداف األساسية للخطة في. سوق العمالة
تــوفري مزيــد مــن ثبــات املــدفوعات الــشهرية ملراكــز الرعايــة النهاريــة     -١-٤٤٧

ودور احلضانة لألمهات العامالت ذوات الدخل املنخفض وعرض ختفيـضات أخـرى            
  .لألطفال الذين يترددون على مراكز الرعاية النهارية ودور احلضانة

ــال      -٢-٤٤٧ ــة األطف ــدة لرعاي ــة جدي ــر عملي ــرة-أُطُ  ســتعترف وزارة  ألول م
الصناعة والتجارة والعمل مبرافق رعاية األطفال، وسوف تقـوم الدولـة بتقـدمي الـدعم               

إضـافة إىل ذلـك، سـوف تنـشأ         ). وفقاً لدخل الوالـدين   (لألطفال املقّيدين هبذه املرافق     
  . طفل٥ ٠٠٠ وظيفة جديدة، بافتتاح أُطر جديدة من أجل ١ ٠٠٠
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 ســاعات  فتــرة تــدابري مــن بينــها متديــد  اختــاذ مجلــة-حتــسني اخلدمــة   -٣-٤٤٧
  .النشاط يف مرافق رعاية األطفال وفقاً للطلب وحاجات األمهات واآلباء العاملني

خطـوات  ”، بعنـوان    )٢٠٠٧فرباير  / شباط ٤ (١ ١٣٤ووفقاً للقرار احلكومي رقم       - ٤٤٨
مـة يف  ، قـررت احلكو “من أجل تقليل الفـوارق االجتماعيـة وزيـادة املـشاركة يف سـوق العمـل            

وتقرر توسـيع نطـاق امليزانيـة اخلاصـة بـشعبة        . مجلة أمور إعادة دمج األمهات يف القوى العاملة       
ــغ        مليـــون شـــاقل جديـــدة   ٦٧الرعايـــة النهاريـــة يف وزارة الـــصناعة والتجـــارة والعمـــل مببلـ

 مليـون شـاقل جديـد    ٦٧(يف كل سنة من السنوات الدراسية التاليـة   )  دوالر ١٦ ٧٥٠ ٠٠٠(
 ٣٣ ٥٠٠ ٠٠٠( مليـــون شـــاقل جديـــد  ١٣٤، و ٢٠٠٨يف ســـنة )  دوالر١٦ ٧٥٠ ٠٠٠(

 مـن   ٢٠١٠يف سـنة    )  مليـون دوالر   ٥٠( مليون شـاقل جديـد       ٢٠٠ و   ٢٠٠٩يف سنة   ) دوالر
توفري وجبـات ألطفـال األمهـات العـامالت الالئـي لـديهن أطفـال               : أجل متويل اخلدمات التالية   

 ألطفال األمهات العامالت الالئـي لـديهن         الرعاية النهارية  مراكز السادسة من أعمارهم و    حىت
وســوف ينفَّــذ نظــام الكوبونــات الــذي ستخــصص   . أطفــال منــذ املولــد إىل الثالثــة مــن العمــر  

 خاصـة،   ستحـصل علـى أذون    األموال وفقاً له، يف مراكز الرعايـة النهاريـة ودور احلـضانة الـيت               
  .وبعد مشروع جترييب ختَترب فيه كفاءة الربنامج

 يف املائـة مـن األمهـات مـن          ٥٩,٢طاع اليهودي من السكان، تستفيد نسبة       ويف الق   - ٤٤٩
 يف املائة من النـساء تتلقـى دعمـاً مـن أفـراد األسـرة                ٨,٣كما أن نسبة    . مراكز الرعاية النهارية  

 يف املائـة مـن احلـاالت حيظـى الطفـل      ٣٢,٥ويف . أو األصدقاء أو أهنا ال حتتاج إىل مساعدة مـا   
ــدين  ــة أحــد الوال ــر متــسكاً      . برعاي ــاً أكث ــرب عموم ــذي يعَت ــسكان، ال ويف القطــاع العــريب مــن ال
 يف املائـة مـن النـساء        ١٤ نسبة   وتتجه يف املائة من النساء بالبيوت،       ٧٦,٣بالتقاليد، تبقى نسبة    

  . يف املائة ترتيبات جمانية أخرى٩,٧إىل مراكز الرعاية النهارية بينما تستخِدم نسبة 
  إنفاذ تشريعات العمل

   قوانني العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعملإنفاذة إدار
ويف سـنة   . قانون عمالـة املـرأة    تتوىل وزارة الصناعة والتجارة والعمل مسؤولية إنفاذ          - ٤٥٠
ــرخيص   ٢٠٠٤ ــوزارة هــي إدارة اإلنفــاذ والت ــدة يف ال وتنقــسم ســلطات  . ، أنــشئت إدارة جدي

 القــانون إىل أصــحاب األعمــال عنــد الطلــب  إصــدار اُألذون الــيت يتطلبــها: اإلدارة إىل قــسمني
على سبيل املثال يف حال فـصل موظفـة حامـل أو موظفـة ختـضع لعـالج اإلخـصاب أو فـصل                       (

، والقـسم اآلخـر لقـضايا اإلنفـاذ، مبـا يف            )امرأة تقيم يف مأوى للنـساء الالئـي تعرَّضـن للـضرب           
  .ذلك إجراء التحقيقات اجلنائية وفقاً للقانون

 حتمــي الــيتمــن قــوانني العمــل  قانونــاً ١٧دارة مــسؤولة عــن إنفــاذ وتنظــيم وُتَعــّد اإل  - ٤٥١
وبالتـايل تتـصل البيانـات الـواردة        . قـانون املـساواة يف فـرص العمـل        العمال يف إسرائيل مبـا فيهـا        

  .٢٠٠٧ إىل سنة ٢٠٠٤أدناه بالفترة من سنة 
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صيل أدنـاه، يف حـني      ويبدأ التحقيق اجلنائي بتقـدمي شـكوى علـى النحـو املبـّين بالتفـ                - ٤٥٢
يبدأ إجراء الترخيص بتقدمي طلب لفصل موظفة أو طلب لتخفيض ساعات عملـها أو مرتبـها،      

  .يف حني حيظر القانون اختاذ هذه اخلطوات دون إذن للقيام بذلك
 إالّ علـى املـرأة احلامـل املوظفـة          لقانون عمالة املـرأة   وال ينطبق الفعل اإلجرامي وفقاً        - ٤٥٣

ولدى تسلّم شـكوى مـن امـرأة بـشأن الفـصل وهـي حامـل، علـى                  .  ستة شهور  لفترة أكثر من  
املــشرف أوالً أن يتحقــق مــا إذا كــان هنــاك طلــب باحلــصول علــى إذن أو صــدور هــذا اإلذن   

.  البـدء يف إجـراء حتقيـق جنـائي      ال جيـوز  فإذا صدر إذن يسمح بفصل املوظفة       . مبوجب القانون 
بعد ذلك فقط أبلغت املوظفة صاحب العمل بأهنـا         فإذا أخطر صاحب العمل املوظفة بفصلها و      

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    ويـتم إجـراء التحقيـق وفقـاً ألحكـام      . حامل، ال ُيفَتح حتقيق جنـائي    
  .١٩٨٢‐٥٧٤٢رقم 
 نـساء   ٢٠٠٦ شكوى قدمها يف سـنة       ٢٠٠وتبيِّن إحصاءات اإلنفاذ والترخيص أن        - ٤٥٤

ات باإلخـصاب دون أن حيـصل صـاحب العمـل           أو عالج /فُِصلن من وظائفهن بسبب احلمل و     
.  مـن هـذه الـشكاوى عـن بـدء حتقيقـات            ١٠٠وأسـفرت نتـائج     . على إذن للقيام هبذا اإلجـراء     

واسـُتهلت  . ٢٠٠٧ شـكوى يف سـنة   ٣٠٠وقُـّدمت  . وُوجَِّهت الئحة اهتام يف إحدى احلاالت    
  . حالة أسفرت عن توجيه ثالث لوائح اهتام١٢٠إجراءات التحقيق يف 

ويبّين اجلدول التايل األرقام بشأن الطلبات املقدمة مـن أجـل فـصل النـساء احلوامـل                   - ٤٥٥
  .٢٠٠٨يونيه / إىل حزيران٢٠٠٤يف فترة السنوات 

  ٢٨اجلدول 
  )يونيه/حزيران (٢٠٠٨-٢٠٠٤طلبات مقدمة لفصل نساء حوامل يف الفترة 

  من بني تلك الطلبات
  *اليت مت البت فيها  فوضةاملر  املوافق عليها  الطلبات الواردة  السنة

٥١٧  ٢٧١  ٦٥٤  ١ ٤٨٢  ٢٠٠٤  
٤٦٣  ٢٤٦  ٥٧١  ١ ٢٨٠  ٢٠٠٥  
١٨٨  ٢٦٩  ٥٩١  ١ ٠٤٨  ٢٠٠٦  
١١٧  ٤٠٠  ٧٣١  ١ ٢٤٨  ٢٠٠٧  
٧٥  ١٢٢  ١٧٥  ٥٠٧  ٢٠٠٨  

  .ألسباب سحب الطلب أو الفصل غري القانوين  *  

  .٢٠٠٧وزارة الصناعة والتجارة والعمل،   :املصدر  
يل تقريرهـــا الـــسابق، تناقـــصت الطلبـــات املقّدمـــة بـــشأن  ومنـــذ أن قـــّدمت إســـرائ  - ٤٥٦

 طلبــاً بــشأن فــصل موظفــات ١ ٢٤٨، ورد ٢٠٠٧ويف ســنة . إجــراءات فــصل نــساء حوامــل
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ــسبة     ــام بن ــذا اخنفــاض ه ــل، وه ــل  ٢٤,٧حوام ــة مقاب ــاً يف ســنة  ١ ٦٥٧ يف املائ ، ٢٠٠٣ طلب
الت منحـت إدارة     يف املائـة مـن احلـا       ٥٨,٦ويف نـسبة    . ٢٠٠٢ طلبـاً يف سـنة       ١ ٤٠٧ومقابل  

 يف املائة مـن الطلبـات إمـا ُرِفـض أو     ٤١,٤اإلنفاذ والترخيص أذوناً بالفصل، يف حني أن نسبة       
واألسباب األساسية للموافقة كانت يف مجلـة أمـور منـها إقفـال املـشاريع               . مت البّت يف احلاالت   

ردود أفعـال يف    التجارية، أو ختفـيض يف عـدد القـوى البـشرية أو إهنـاء العقـد وأسـباب تتعلـق بـ                     
  .العمل مثل إتيان سلوك غري الئق يف العمل، إخل

ويــستطيع . ويعَتــرب قــرار املوافقــة علــى الفــصل قــراراً إداريــاً، رهنــاً مبراجعــة قــضائية     - ٤٥٧
ومع ذلـك، فـإن احملـاكم ال        . من حماكم العمل  الطرفان التماس النظر يف هذا القرار أمام حمكمة         

سلطة املختصة وال تأخذ رأياً عكس تلـك القـرارات، شـريطة أن           تتدخل عموماً يف اعتبارات ال    
  . بقدرهتاتتصل وبطريقة بصدق وإخالصتؤّدي السلطة املختصة وظيفتها 

  ٢٩اجلدول 
  إدارة اإلنفاذ والترخيص وعدد الغرامات اإلدارية املفروضةهبا  اضطلعتحتقيقات 

  عدد الغرامات اإلدارية املفروضة  عدد التحقيقات  السنة
١٢٠  ٤٦٠  ٢٠٠٤  
٤٤  ١٤٦  ٢٠٠٥  
٥٩  ١٨٧  ٢٠٠٦  
١  ٨٤  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨وزارة الصناعة والتجارة والعمل،   :املصدر  
    

  توظيف املرأة بني صفوف السكان العرب
  حملة عامة
ــو       - ٤٥٨ ــات يف الق ــساء العربي ــشاركة الن ــادة يف م ــدين املاضــيني، حــدثت زي  ةخــالل العق

 يف املائـة  ٢٢,٢ إىل ٢٠٠٢ يف املائـة يف سـنة   ١٤,٨ إىل ١٩٨٠ يف املائة سـنة      ١١العاملة، من   
 يف املائـة مـن مجيـع النـساء يف           ٤، تـشكّل املـرأة العربيـة حنـو          ٢٠٠٦ويف سـنة    . ٢٠٠٦يف سنة   

 عــريب موظــف يف ٣٢٨ ٩٠٠، كــان هنــاك ٢٠٠٦ويف ســنة . قــوة العمــل املدنيــة يف إســرائيل
 يف ٢٣,٩ (٧٨ ٦٠٠و مـــن الرجـــال )  يف املائـــة٧٦,١ (٢٥٠ ٣٥٠القـــوى العاملـــة، منـــهم 

ــة ــساء )املائ ــن الن ــهم      ٣٧ ٥٠٠وكــان .  م ــن بين ــاطلني، م ــدرجني كع ــرب م ــسكان الع ــن ال  م
  . من النساء) يف املائة٣٥,٢ (١٣ ٢٠٠
 ٥٣ ٩٠٠، كـان    ٢٠٠٦ومن بني النساء العربيات يف القوة العاملـة املدنيـة يف سـنة                - ٤٥٩

 ٨,٨ (٧ ٠٠٠مــسيحيات و)  يف املائــة٢١,٦ (١٧ ١٠٠نــساء مــسلمات، و )  يف املائــة٦٨(
  .نساء درزيات) يف املائة
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 الـــيت املالزمـــةوُتَعـــّد وزارة الـــصناعة والتجـــارة والعمـــل علـــى درايـــة بالـــصعوبات    - ٤٦٠
تواجهها ممارسات األعمال احلرة من السكان البدو، مثل حمدودية القـدرة املاليـة، وهلـذا تتخـذ                 

إضـافة إىل املراكـز احلاليـة، تعمـل اهليئـة املعنيـة             و. الوزارة إجراءات إجيابية لسد الثغرات القائمة     
باملــشاريع الــصغرية واملتوســطة حاليــاً علــى إنــشاء مركــز متخــصص لتــشجيع ممارســة األعمــال  
احلرة يف املنـاطق احملليـة اخلاصـة بـالعرب وبالبـدو، والـيت سـتكون جمّهـزة بـشكل أفـضل خلدمـة                        

  . السكانهؤالءاحتياجات 
، )منـاطق التنميـة   (مرسـوم تـشجيع االسـتثمارات الرأمساليـة         ل  زيادة على ذلـك، ُعـدِّ       - ٤٦١
 بغية تعزيز وضع البدو بإدراج عـدة ُمـدن تابعـة للبـدو يف القائمـة احملّدثـة                   ٢٠٠٢-٥٧٦٣رقم  

وتوجـد حاليـاً سـبع عـشرة منطقـة صـناعية ضـمن اخلطـة يف املنطقـة                . اخلاصة باملناطق الصناعية  
 رهـط، سـيغيف شـالوم       -توجـد يف مـدن البـدو        ) ائـة  يف امل  ١٧(اجلنوبية، ومنها ثـالث منـاطق       

إضــافة إىل ذلــك، تقــوم منطقتــان صــناعيتان حاليــاً يف املراحــل املتقدمــة مــن التخطــيط . وحــورا
وليهـافيم  ) يمونشـ خلدمـة حـورا، وال قيـه وميتـار وبـين            ( شـقيط    -أيضاً خبدمة الـسكان البـدو       

ع هـذه املنـاطق شـيئاً موّحـداً وخيـضع          ويعَتـرب تطـوير مجيـ     ). يمونشخلدمة رهط وليهافني وبين     (
  .لنفس املعايري العامة

  مراكز الرعاية النهارية
  والبدوية العربية املناطق
 يف املائـة، يف  ١٤يبلغ معّدل مشاركة املرأة العربية املتزوجة يف القـوة العاملـة املدنيـة               - ٤٦٢

مـا يتـضح مـن اجلـدول     وك.  يف املائـة  ٤٦,٨حني يبلـغ معـدل مـشاركة املـرأة العربيـة الوحيـدة              
  . العاملةة بني عدد األطفال ومعدل املشاركة يف القونسبة متضادةالتايل، توجد 

  ٣٠اجلدول 
  ٢٠٠٨ العاملة، حسب عدد األطفال، سنة ةمعدل مشاركة املرأة العربية يف القو

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر  عدد األطفال
معــدل املــشاركة يف 

   العاملةةالقو
٢,٤  ١٢,٨  ٨,٦  ١٠,٥  ١٦,٥  ٣٥,٢  ٣١,١  ٣٩,٢  

 ٢٧،   التابع للكنيست، توظيف املرأة يف صفوف السكان العـرب         البحث واإلعالم مركز    :املصدر  
  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

ويف قطاع السكان العرب املراعي للتقاليد، تعَترب املرأة هي القائمة األساسية برعايـة               - ٤٦٣
 تفـّسر اخنفـاض النـسبة املئويـة للمـرأة املـشارٍكة يف        وهذه تعَترب عامالً من العوامل اليت      ؛األطفال

 املـرأة، جهـوداً     بوضـع وقد بذلت احلكومة اإلسرائيلية، عن طريق هيئـة النـهوض           .  العاملة ةالقو
وأوجـدت  . ضخمة يف تعميق الوعي بني النساء بشأن مستقبل حياهتن الوظيفية وحتقيق الـذات            
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 العاملــة يف الــسنوات األخــرية ةلبــدويات يف القــواملــشاركة املتزايــدة للنــساء العربيــات ومنــهن ا 
ــضانة   ــة ودور احلـ ــة النهاريـ ــز للرعايـ ــة إىل مراكـ ــذه   . حاجـ ــة هـ ــة لتلبيـ ــد حتّركـــت احلكومـ وقـ

  .االحتياجات املتزايدة
 علـى   - حبـسب تعلـق األمـر بالـسياسة العامـة          -وتعكف وزارة التشييد واإلسـكان        - ٤٦٤

اء البلـد علـى أسـاس مركـز واحـد للرعايـة النهاريـة               تشييد مراكز للرعاية النهاريـة يف مجيـع أحنـ         
ومت مؤخراً بناء مركـزين، يف رهـط مدينـة          .  مرتل ١ ٦٠٠ الوحدات اليت تضم      وحدة من  لكل
تــسعة مراكــز يف املنطقــة الــشمالية، وأربعــة : وقيــد التــشييد أربعــة عــشر مركــزاً إضــافياً . البــدو

  .مراكز يف املنطقة الوسطى ومركز واحد يف القدس
 مـن   ١ ٥٠٠ العربيـة، حيـث تـوفِّر حـالً لعـدد            املنـاطق ر حضانة يف    ا د ٩٠٠ويوجد    - ٤٦٥

.  مــن أطفــال األمهــات املتمتعــات بالرعايــة االجتماعيــة ٣ ٠٠٠أطفــال األمهــات العــامالت و 
 ١ ٠٠٠ يـستوعب  حـالً  املنـاطق إضافة إىل ذلك، توفِّر مراكز الرعاية النهاريـة العاملـة يف هـذه          

حلضانة ومراكز الرعاية النهاريـة تـسمح لألمهـات بالعمـل وتتـيح كـذلك               فدور ا . طفل آخرين 
  .مصدراً للدخل للنساء الالئي يقمن بتشغيل هذه املرافق

 بنايـة مـصّممة     ١٥٠، خصـصت احلكومـة مبـالغ لتمويـل إنـشاء            ويف اآلونة األخـرية     - ٤٦٦
  .ة العربياملناطق من هذه البنايات يف ١٧ملراكز الرعاية النهارية، ويوجد 

  املوظفات من السكان العرب والدروز واجلركس يف اخلدمة املدنية للدولة
قـانون   ألـف مـن      ١٥، استناداً إىل البنـد      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٢قررت احلكومة يف      - ٤٦٧

 وظيفة يف جمـال العمـال لتعزيـز إدمـاج الـسكان العـرب،               ٣٣٧ تعيني   )التعيينات (اخلدمة املدنية 
 إىل ســنة ٢٠٠٦فتــرة مــن ســنة الاجلــركس يف اخلدمــة املدنيــة يف  الــدروز وأقليــاتمبـا يف ذلــك  

لفحـص طـرق   ” بـني الـوزارات   فريق مـشترك إضافة إىل ذلك، قررت احلكومة إنشاء  . ٢٠٠٨
، قـّدم   ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٦ويف  . “أخرى للنهوض بتمثيل مناسب للعرب يف اخلدمة املدنيـة        

  .الفريق الوزاري املشترك توصياته
ــنة / آب٣١ويف   - ٤٦٨ ــرار  ٢٠٠٦أغـــسطس سـ ــة القـ وبـــذلك  ٤١٤، اعتمـــدت احلكومـ

حتديـد أهـداف جديـدة      :  مبـا فيهـا مـا يلـي         الـوزاري املـشترك    قيـ  معظـم توصـيات الفر     اعتمدت
ينبغـي أن يـشكّل العـرب نـسبة      : للنهوض بتمثيل مناسب لإلسرائيليني العرب يف اخلدمة املدنيـة        

 يف املائــة ١٠، ونــسبة ٢٠٠٨ هنايــة ســنة  يف املائــة مــن مجيــع مــوظفي اخلدمــة املدنيــة حبلــول ٨
ــة ســنة   ــول هناي ــسبة    . ٢٠١٠حبل ــك، ينبغــي ختــصيص ن ــة٢٠إضــافة إىل ذل ــع   يف املائ  مــن مجي
، وينبغي توحيـد خطـط العمـل        ٢٠٠٨ ألفراد السكان العرب حىت هناية سنة        الوظائف اجلديدة 

للــسكان الــسنوي بــشأن هــذه املــسألة يف كــل وزارة، وينبغــي ختــصيص مزيــد مــن الوظــائف     
 سـنوات   ٤ األولوية لإلسرائيليني العرب يف التعيينـات والترقيـات لفتـرة            وااللتزام بإيالء العرب؛  
 وضـرورة إنـشاء   ؛ معين بالنهوض بالتمثيل العريب يف كل وزارة حكومية مراقب وتعيني   ؛أخرى

  . بني الوزارات ملتابعة تنفيذ القرارفريق مشترك
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 الـذي   ٢٥٧٩، اعتمدت احلكومة القرار رقم      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف    - ٤٦٩
ــم    ــسابق رق ــرار ال ــدروز    . ٤١٤ُيعــدِّل الق ــّرر أن يــشكّل العــرب وال ــد، تق ــاً للقــرار اجلدي ووفق

إضـافة إىل ذلـك،     . ٢٠١٢ يف املائة من موظفي اخلدمة املدنية حبلول سـنة           ١٢واجلركس نسبة   
ة الـسنوات مـن أجـل النـهوض     جيب على مجيع الوزارات احلكومية أن تدعم خطة عمـل مخـسي     

ــال، ختــصيص نــسبة      يف املائــة مــن مجيــع  ٣٠باألهــداف الــيت يتوخاهــا القــرار، علــى ســبيل املث
ــة ســنة     ــإيالء؛ ٢٠١٢الوظــائف اجلديــدة لإلســرائيليني العــرب حبلــول هناي ــزام ب ــة وااللت  األولوي

؛ وختــصيص ٢٠١٢ألفـراد الـسكان العـرب فيمـا يتعلـق بالتعيينـات والترقيـات حـىت هنايـة سـنة           
مزيــد مــن الوظــائف يف الــوزارات احلكوميــة ألفــراد الــسكان العــرب مــع مراعــاة تنفيــذ خطــط  

 مـدير عـام يف وزارة العـدل وذلـك            بـني الـوزارات يرأسـه      ق مـشترك  يالعمل اخلمسية وإنشاء فر   
  .ملتابعة تنفيذ األحكام الوارد تفاصيلها أعاله من جانب كل وزارة يف احلكومة

 قـراراً، بنـاًء     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٢بق، اعتمدت حكومـة إسـرائيل يف        إضافة ملا س    - ٤٧٠
وقـررت  . على طلب وزارة العـدل، يف مـسألة التمثيـل املناسـب بـني املتـدربني يف وزارة العـدل          

  :احلكومة يف مجلة أمور ما يلي
 رقـم  )التعيينـات (قـانون اخلدمـة املدنيـة    مـن  ) ٢) (ب( ألـف  ١٥وفقاً ألحكام البند    -“ألف”

 يف املائـة مـن فـصل املتـدربني الـسنوي      ١٠، ليتم قدر املستطاع، ختصيص حنو   ١٩٥٩-٥٧١٩
بــوزارة العــدل فحــسب مــن أجــل توظيــف املرّشــحني املــؤّهلني للحــصول علــى زمالــة تــدريب  

  :بوزارة العدل، ويستوفون أحد الشروط التالية
  يكون املرّشح فرداً من السكان العرب، مبا يف ذلك الدروز واجلركس؛  )١(
  والديها قد ُولد يف إثيوبيا؛/يكون املرّشح أو أحد والديه  )٢(
 يف نطـاق معناهـا الـوارد يف البنـد           “شخصاً يعاين من إعاقـة شـديدة      ”يكون املرّشح     )٣(

  .“... من الئحة اخلدمة املدنية ٢٥٢‐٣٥  
رار ووفقاً للقرار سالف الذكر، تقّرر إعداد دليل بأمساء املرّشحني من شأنه تفعيل قـ               - ٤٧١

، وسوف يـشمل املرّشـحني الـذين يـستوفون          “بالتمثيل املناسب ”احلكومة املذكور فيما يتعلق     
 علــى أن يكونــوا مناســبنياملعـايري املبيَّنــة يف قــرار احلكومــة والــذين تـساعد صــفاهتم ومــؤهالهتم   

 للـسنة الثانيـة، عـن       ٢٠٠٨ووفقـاً ذلـك، أعلنـت وزارة العـدل يف سـنة             . للغاية لتلقي التـدريب   
سـبتمرب  /داد دليل من هذا النوع بأمساء املرّشحني لوظائف التدريب فيما يتعلـق بـشهر أيلـول     إع

  .٢٠٠٩مارس / وشهر آذار٢٠٠٨
، بلغـت نـسبة املـوظفني العـرب والـدروز      ٢٠٠٨نـوفمرب  /واعتباراً من تـشرين الثـاين     - ٤٧٢
، )٢٠٠٧ائـة يف سـنة       يف امل  ٦,١٧باملقارنـة بنـسبة     ( يف املائة    ٦,٥ يف اخلدمة املدنية     ةكساواجلر
، عيَّنـت اخلدمـة     ٢٠٠٧ويف سـنة    . ٢٠٠٣ يف املائة قياساً بـسنة       ٢٧,٨زيادة تفوق نسبة    وهي  

وقــد ازدادت النــسبة اإلمجاليــة .  امــرأة١٥٦ مواطنــاً عربيــاً ودرزيــاً، ومــن هــؤالء ٣٩٢املدنيــة 
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ــرة بــني ســنة  ٤٤ مبــا يزيــد علــى  والــدرزيات يــاتللنــساء العرب ــة يف الفت  وســنة ٢٠٠٣ يف املائ
  : على النحو املفّصل يف اجلداول التالية٢٠٠٧
  ٣١اجلدول 
 إىل ســنة ٢٠٠٣ العــرب والــدروز يف اخلدمــة املدنيــة، يف الفتــرة مــن ســنة    املــواطننياملوظفــون
٢٠٠٧  

  جمموع العرب والدروز  العرب  الدروز

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  السنة
جممــــــــــــــــوع 
موظفي اخلدمة  

  املدنية

نسبة العرب والدروز   
يف جممــــوع مــــوظفي 

  املدنيةاخلدمة 
٢٠٠٣  ٢ ٧٩٨  ٢ ٥٠٧  ٢٩١  

٨٧٦  ١ ٩٢٢  ٨٤١  ١ ٦٦٦  ٣٥  ٢٥٦  
٥,٠٥  ٥٥ ٤٠٩  

٢٠٠٤  ٣ ١٥٤  ٢ ٨٢٨  ٣٢٦  
١ ٠٤٨  ٢ ١٠٦  ١ ٠٠٨  ١ ٨٢٠  ٤٠  ٢٨٦ 

٥,٥٤  ٥٦ ٩١٤  

٢٠٠٥  ٣ ٢٥١  ٢ ٩١٣  ٣٣٨  
١ ١٢٨  ٢ ١٢٣  ١ ٠٨٢  ١ ٨٣١  ٤٦  ٢٩٢ 

٥,٧٠  ٥٧ ٠٨٥  

٢٠٠٦  ٣ ٣٨٩  ٣ ٠٣٤  ٣٥٥  
١ ١٧٤  ٢ ٢١٥  ١ ١٢٥  ١ ٩٠٩  ٤٩  ٣٠٦ 

٥,٩٢  ٥٧ ٢٦٧  

٢٠٠٧  ٣ ٥٧٧  ٣ ١٨٤  ٣٩٣  
١ ٢٥٦  ٢ ٣١٢  ١ ٢٠٥  ١ ٩٧٩  ٦٠  ٣٣٣ 

٦,١٧  ٥٧ ٩٤٦  

جلنة اخلدمة املدنية، التمثيـل الواجـب لقطاعـات الـسكان العـرب والـدروز واجلـركس يف                    :املصدر  
  .٢٠٠٧اخلدمة املدنية، سنة 

  ٣٢اجلدول 
 العـــرب والـــدروز املقبـــولني يف اخلدمـــة املدنيـــة، حـــسب نـــوع اجلـــنس، املـــواطننيزيـــع تو

٢٠٠٧-٢٠٠٣  
  نسبة النساء  اجملموع  نساء  رجال  السنة

٣٤,٢  ١٩٣  ٦٦  ١٢٧  ٢٠٠٣  
٣٣,٧  ٢٤٩  ٨٤  ١٦٥  ٢٠٠٤  
٣٧,٧  ٣١٣  ١١٨  ١٩٥  ٢٠٠٥  
٣٨,٥  ٢٠٨  ٨٠  ١٢٨  ٢٠٠٦  
٣٩,٨  ٣٩٢  ١٥٦  ٢٣٦  ٢٠٠٧  

نية، التمثيـل الواجـب لقطاعـات الـسكان العـرب والـدروز واجلـركس يف                جلنة اخلدمة املد    :املصدر  
  .٢٠٠٧اخلدمة املدنية، 
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  ٣٣اجلدول 
من جممـوع العـرب والـدروز        (عدد النساء العربيات والدرزيات املعّينات يف اخلدمة املدنية       

  ٢٠٠٧، )املستخدمني املأجورين

 جمموع العرب والدروز  العرب  الدروز
جمموع املوظفني 
  املقبولني

النسبة املئوية للعرب 
والدروز من جمموع 
موظفي اخلدمة املدنية 

  املأجورين
  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  النساء  السنة

٨,٧  ٥,٥  ٤ ٥١٤  ٢ ٨٠٤  ٣٩٢  ١٥٦  ٣٣٩  ١٤١  ٥٣  ١٥  ٢٠٠٧  

 العــرب والــدروز واجلــركس يف اخلدمــة  جلنــة اخلدمــة املدنيــة، التمثيــل الواجــب للــسكان   :املصدر  
  .٢٠٠٧املدنية، 

  
  ٣٤اجلدول 

  ٢٠٠٧عدد األشخاص املأجورين من خالل العطاءات املنشورة يف سنة 

أقليــــات قُبلـــــت مبوجـــــب  
  عطاءات معيَّنة

متقدمون مقبولون مبوجـب    
ــادة   ــاءات معتـ ــدون (عطـ بـ

  )األقليات
األقليــات املقبولــة مبوجــب   

  عطاءات معتادة

ألشـــــــــخاص جممـــــــــوع ا
املقبولني مبوجب عطـاءات    

  معتادة

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  السنة

ــسبة  نــــــــــــــ
األقليـــــــــات 
ــارة يف  املختــ
عطـــــــــاءات 

  معتادة
١٠,٧  ٥٦٥  ٤٥١  ١٢  ١٦  ٥٥٣  ٤٣٥  ٢٦  ٥٥  ٢٠٠٧  

جلنــة اخلدمــة املدنيــة، التمثيــل الواجــب للــسكان العــرب والــدروز واجلــركس يف اخلدمــة     :املصدر  
  .٢٠٠٧املدنية، 

  
ــوظفني العــرب     ٢٠٠٧ولوحظــت يف ســنة    - ٤٧٣ ــة يف عــدد امل ــها هام ــادة صــغرية لكن  زي

والــدروز يف الرتــب العليــا يف اخلدمــة املدنيــة، وخــصوصاً يف الترتيــب اخلــاص بــاجملتمع والعلــوم  
  .اإلنسانية واملهندسني
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  ٣٥اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦نية، توزيع املوظفني العرب والدروز ذوي الرتب العليا يف اخلدمة املد

  العرب  الدروز

  نساء  رجال  نساء  رجال  الرتب العليا  الترتيب

ــدد  عـــــــــــــــ
ــال  ‐العمـــــــ
٢٠٠٧  

ــدد  عـــــــــــــــ
ــال ‐العمـــــــ
٢٠٠٦  

  ١٥٧  ١٥٤  ١٠  ١٠٦  صفر  ٣٨  ٢٢-٢٠  اإلدارية
  ٤٤  ٥٨  ٤  ٣٠  صفر  ٢٤  ٤٤-٤١  اجملتمع والعلوم اإلنسانية

  ٢٩  ٣٩  ٥  ٢٨  صفر  ٦  ٤٥-٤١  املهندسون
  ١٥  ١٢  ٦  ٦  صفر  صفر A2, A5-6  احملامون
  ١٨  ١٧  ٦  ٨  ١  ٢ A3,A5  املّدعون

  ٩  ١٣  ٨  ٤  صفر  ١ A3  احملامون العامون
  ١٩  ١٩  ١  ١٧  صفر  ١  ١١-٩  األطباء

  ٤٢  ٤٤  ١١  ٢٩  صفر  ٤ B16-18  املمرضون
  ٣  ٣  صفر  ٣  صفر  صفر  ١٥  تقنيو األشعة

  صفر  ٢  ١  ١  صفر  صفر  ٤٥  التقنيون
  ١  ٢  صفر  ٢  صفر  صفر A4  أخصائيو الكيمياء احليوية

  ٩  ١١  ٧  ٤  صفر  صفر A4-5  الرتب شبه الطبية
  ١  ٢  ٢  صفر  صفر  صفر A4, A8  أخصائيو العالج املهين

  ٣٤٧  ٣٧٦  ٦١  ٢٣٨  ١  ٧٦   اجملموع
جلنة اخلدمة املدنية، التمثيـل الواجـب لقطاعـات الـسكان العـرب والـدروز واجلـركس يف                    :املصدر  

  .٢٠٠٧اخلدمة املدنية، 

-٢٠٠٨فقاً خلطة عمل اخلدمـة املدنيـة احلاليـة للـسنوات           وكما ذُكر أعاله، تقّرر و      - ٤٧٤
، زيادة النسبة املئوية للموظفني العرب والدروز يف الـوزرات والـُشعب ذات اإلمكانيـة                ٢٠١٢

  .ومن بني هذه الوزارات والوحدات وزارة الصحة وهيئات أخرى. العالية يف االستيعاب
    

  صحيةاملساواة يف احلصول على الرعاية ال  -١٢املادة 
  حملة عامة

، حيـق لكـل مقـيم أن    ١٩٩٤-٥٧٥٤ رقـم    قـانون التـأمني الـصحي الـوطين       يف إطار     - ٤٧٥
 ةوتقـدَّم هـذه اخلـدمات بنوعيـة معقولـة، ويف فتـر            . حيصل علـى خـدمات رعايـة صـحية شـاملة          

ومـن بـني هـذه اخلـدمات الطـب      . زمنية مقبولة، وعلى مسافة معتدلة من مكان إقامة الشخص      
، والتثقيـف الـصحي، والتـشخيص الطـيب، والرعايـة الطبيـة املتنقلـة، والعنايـة                 الوقائي الشخـصي  

العقلية، واالستيعاب داخل املستشفيات، وإعادة التأهيل الطيب، واإلمـدادات باألدويـة، وتـوفري             
  . واخلدمات الطبية العاجلةالطبيةاألجهزة وامللحقات 
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ــسنوية املت     - ٤٧٦ ــة ال ــشرت مؤشــرات اجلــودة الوطني ــد ُن ــصحية   وق ــة ال ــر الرعاي ــة بتقري علق
بيانات تتعلق بـالفترة مـن      ) ٢٠٠٨(ويعرض التقرير احلايل    . ٢٠٠٤اجملتمعية ألول مرة يف سنة      

 بـستة جمـاالت     ٢٠٠٨وتتصل البيانات املعروضة يف تقريـر سـنة         . ٢٠٠٧ إىل سنة    ٢٠٠٥سنة  
الفحــص ا،  التحــصني ضــد اإلنفلــونز-خاصــة بالرعايــة الــصحية علــى مــستوى اجملتمــع احمللــي  

 سرطان القولون واملستقيم، تـصوير الثـدي باألشـعة لكـشف سـرطان الثـدي، وعـالج                  لكشف
ووفقـاً للتقريـر، ُسـّجل      . الربو، وعالج الـسكّري، وعـالج األطفـال، وعـالج األمـراض القلبيـة             

وُصـنِّف األداء الـوطين بأنـه أداء مرتفـع          . حتّسن مستمر يف معظم املؤشرات اليت جرى فحـصها        
وتوجـد التقـارير الوطنيـة للمعهـد     . لق مبعظم املؤشرات، وعندما يقاَرن باملعايري الدوليـة       فيما يتع 

  .http://www.israelhprisrealhpr.org.ilالوطين للسياسة الصحية متاحة على املوقع الشبكي 
  اخلدمات الصحية اخلاصة باملرأة

  غرف الوالدة وأجنحة األمومة: ت السابقة للوالدة والالحقة هلااخلدما
 من األِسرَّة يف أجنحة األمراض النسائية لكـل         ٠,٠٩٧، كان يوجد    ٢٠٠٦يف سنة     - ٤٧٧
وقد زاد معـدل َشـغل      . ٢٠٠١ من األسرَّة يف سنة      ٠,٠٩٩ مقيم، وذلك بالقياس إىل      ١ ٠٠٠

ــسبة    ــن ن ــة يف ٩٤,٦األســرَّة م ــة يف ســنة  ١٠٠,٦  إىل٢٠٠٤ يف املائ وهــبط . ٢٠٠٦ يف املائ
ــنة    ــة يف سـ ــة األمومـ ــرَّة يف أجنحـ ــيم ١ ٠٠٠ لكـــل ٠,١٩٥ إىل ٢٠٠٦عـــدد األسـ مـــن ( مقـ

 إىل ٢٠٠٤ يف املائـة يف سـنة       ١٠١، وهبط معدل شـغل األسـرَّة مـن          )٢٠٠٥ يف سنة    ٠,٢٠٠
  .٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٩٩,٨

  ٣٦اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤رَّة، حسب نوعية السرير، األِسرَّة يف املستشفيات وَشغل األِس

  عدد األِسرَّة  )نَِسب مئوية(شغل األِسرَّة   ) مقيم١ ٠٠٠معدالت األِسرَّة لكل (األِسرَّة   نوعية السرير

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  السنة

طــــب األمــــراض 
  ٦٨٧  ٦٨٧  ٦٨٧  ٦٨٠ ١٠٥,١ ١٠٠,٦  ٩٩,١  ٩٤,٦ ٠,٠٩٥ ٠,٠٩٧ ٠,٠٩٨ ٠,٠٩٩  النسائية

 ١ ٣٨٦ ١ ٣٨٦ ١ ٣٩٨ ١ ٣٦٩ ١٠٣,٧  ٩٩,٨  ٩٨,٥ ١٠١,٠ ٠,١٩١ ٠,١٩٥ ٠,٢٠٠ ٠,١٩٩  طب التوليد

؛ مكتـب اإلحــصاءات املركـزي، اخلالصــة   ٢٠٠٨أكتــوبر /وزارة الـصحة، تـشرين األول    :املصدر  
  .٢٠٠٨اإلحصائية اإلسرائيلية، 
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ــساء    وتوجــد يف إســرائيل معاجلــة تتــصل ب    - ٤٧٨ ــة مــن أجــل الن اخلــدمات الــصحية الوقائي
مقابـل رسـوم حبـد    ) “Tipat Halav”(احلوامل عن طريق عيادات الرعاية الصحية لألم والطفل 

 مـن سـداد     الرقيقـة وجيوز يف ظل ظروف معيَّنة إعفاء النساء من ذوات احلالة املالية            . أدىن معيَّن 
  .هذه الرسوم
  ترقق العظام

، جرى إدراج دواءين جديدين لعالج ترقّق العظام يف سـلّة           ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٤٧٩
 الـذي حيفِّـز تكـوين العظـام اجلديـدة بزيـادة       Forteo Teriparatide: اخلدمات الـصحية األساسـية  

 الـذي تكمـن بـه    Zoledronic acidعدد وفعـل اخلاليـا املكوِّنـة للعظـام، والـدواء الثـاين حـامض        
  .دثه ترقُّق العظامالقدرة على منع ضرر العظام الذي حي

  تنظيم األسرة
 الــصادر مــن املــدير العــام بــوزارة الــصحة التوسُّــع يف       4/08يتنــاول التوجيــه رقــم     - ٤٨٠

وقبــل هــذا التوسُّــع، كــان حيــق  . ٢٠٠٨اخلــدمات املقدَّمــة يف ســلّة اخلــدمات املتعلقــة بالــسنة   
ــي تقــل أعمــارهن عــن    ــل ١٨للقاصــرات الالئ ك، كــان ومــع ذلــ .  ســنة اإلجهــاض دون مقاب

مــارس / آذار٣اســتحقاق اإلجهــاض دون مقابــل ُيمــنح، بفــضل التوسُّــع املــذكور اعتبــاراً مــن   
  . سنة١٩ جلميع اإلناث الالئي تبلغ أعمارهن حىت ،٢٠٠٨
 طلبات إلهناء حاالت احلمل إىل اللجنـة املعنيـة          ٢٠ ٨٠٠، قُدِّمت   ٢٠٠٧ويف سنة     - ٤٨١

ــغ     ــة٩٨ (٢٠ ٣٩٢عــددها بإهنــاء حــاالت احلمــل، وأُعطيــت موافقــات بل وحــدثت )  يف املائ
، كانـت غالبيـة مـن تقـّدمن         ٢٠٠٥ومنذ سنة   . حالة إهناء للحمل  )  يف املائة  ٩٣,٦ (١٩ ٤٧٨

وفيمـا مـضى كانـت هـذه الغالبيـة مـن            (بطلبات إهناء احلمل إىل اللجنـة مـن النـساء الوحيـدات             
 امــرأة ١٩٤و  امــرأة مــسلمة ١ ٥١٤ امــرأة يهوديــة و ١٤ ٣٨٤وكانــت منــهن ) املتزوجــات

ويف السنوات األخرية، كان السبب األساسي إلهناء حاالت احلمل راجعاً إىل حـدوث              . درزية
 وتـشري البيانـات التاليـة إىل        .)٢٠٠٦ يف املائة يف سـنة       ٥١,٧ (هذا احلمل خارج نطاق الزواج    

  .حاالت إهناء احلمل يف املستشفيات



CEDAW/C/ISR/5
 

160 10-28881 
 

  ٣٧اجلدول 
  اً لبنود القانونحاالت إهناء احلمل يف املستشفيات وفق

    :حسب البند يف القانون

  السنة
ــات  الطلبـــــــ

  املوافقات  املقدَّمة

جممــــــــــــوع 
حـــــــــــاالت 
اإلهنــــــــــــــاء 

  عمر املرأة  الفعلي

احلمـــــــــــــل 
خـــــــــــــارج 
نطـــــــــــــــاق 

 تشوُّه اجلنني  الزوجية
ــى   اخلطــر عل
  حياة املرأة

النـــسبة لكـــل 
 مولـــود ١٠٠
  حّي

١٤,٢  ٣ ٦٩٤  ٣ ٢٤٩  ١٠ ٤٥٢  ٢ ٠١٠  ١٩ ٤٠٥  ١٩ ٨٨٠  ٢٠ ٢٧٨  ٢٠٠٠  
١٤,٩  ٣ ٩٨٧  ٣ ٢١٠  ١٠ ٩٤٢  ٢ ٢١١  ٢٠ ٣٣٢  ٢١ ١٩٨  ٢١ ٥٠٥  ٢٠٠١  
١٤,٥  ٣ ٥٧١  ٣ ٣٩٦  ١٠ ٦٦١  ٢ ١٦٨  ١٩ ٧٩٦  ٢٠ ٦٨٤  ٢١ ٠٢٥  ٢٠٠٢  
١٣,٩  ٣ ٧٠٧  ٣ ٤٧٦  ١٠ ٧٧٣  ٢ ١١٩  ٢٠ ٠٧٥  ٢٠ ٨٤١  ٢١ ٢٢٦  ٢٠٠٣  
١٤,٠  ٣ ٧٥٦  ٣ ٤٤٤  ١١ ٠٧٦  ٢ ١٠٢  ٢٠ ٣٧٨  ٢١ ٢٨٦  ٢١ ٦٨٥  ٢٠٠٤  
١٣,٨  ٣ ٦٧٣  ٣ ٣٤٠  ١٠ ٩١٤  ٢ ٠٠١  ١٩ ٩٨٢  ٢٠ ٥٣٣  ٢٠ ٩٨٧  ٢٠٠٥  
١٣,٤  ٣ ٤٨٦  ٣ ٥٠٨  ١١ ٠٠٧  ١ ٨٢٩  ١٩ ٨٣٠  ٢٠ ٨٨٩  ٢١ ٢٥٦  ٢٠٠٦  
١٢,٨  ٣ ٥٤٠  ٣ ٤٤٨  ١٠ ٦٧٦  ١ ٨١٤  ١٩ ٤٧٨  ٢٠ ٣٩٢  ٢٠ ٨٠٣  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  

  ملتعلقة هبامعدالت اخلصوبة وحاالت عالجها واخلدمات ا
  التطورات القانونية

ر أن يكــون صــندوق الــصحة  تقــّر،يف قــرار أصــدرته مــؤخراً حمكمــة العمــل الوطنيــة  - ٤٨٢
ُملَزمـاً بتغطيـة تكـاليف عالجـات اخلـصوبة الطبيـة            ) مؤسسة خدمات تنـسيق الرعايـة الـصحية       (

وبالتــايل ال الــيت متــاَرس علــى زوجــة رجــل يعــاين الُعقــم، رغــم أهنــا ليــست مقيمــة إســرائيلية،     
وخلـصت احملكمـة إىل أن أي مقـيم إسـرائيلي يـشمله             . قـانون التـأمني الـصحي الـوطين       يشملها  

القــانون ســالف الــذكر، ال بــد أن يقــوم صــندوق الــصحة بتغطيــة العالجــات الــيت متــاَرس علــى 
 وهـذا إىل حـني أن تكلَّـل       .زوجة الرجل، طاملا كانت مـشكلة اخلـصوبة مـشكلة بدنيـة للرجـل             

 باحلمــل، نظــراً ألن احلــق يف التمّتــع بالوالديــة حــق أساســي مــن حقــوق اإلنــسان،    العالجــات
زيـادة علـى ذلـك، يعَتـرب        . نـسان وحريتـه   إلكرامـة ا  : والذي يعَترب جـزءاً مـن القـانون األساسـي         

، ألن موافقتــهما شخــصاً واحــداً ألغــراض العــالج الزوجــان، بــسبب مــشكلة عــدم اخلــصوبة،  
ومـع ذلـك، قـررت احملكمـة أن صـندوق الـصحة لـيس               . عـالج  لنجـاح ال   الزمتانومشاركتهما  

ُملزماً بتغطية مصروفات العالجات الطبية وفحوصـات املـرأة بعـد بـدء محلـها، نظـراً ألهنـا غـري                     
  للـــصحةجمهـــول اهلويـــة ضـــد صـــندوق كالليـــت) La.A.141/07القـــضية (مـــشمولة بالقـــانون 

  ).٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤(وآخرين 
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مة القدس احمللية السماح المرأة وحيدة بتلقـي عالجـات اخلـصوبة الـيت     وقررت حمك   - ٤٨٣
تشمل احلصول على هبة متربع حبيوانات منوية مـن رجـل متـزوج، رغـم أن هـذا ال يتفـق مـع                       

ونظرت احملكمة يف حقوق مجيع األطراف املعنـيني، ومـن بينـهم حقـوق زوجـة          . اللوائح احلالية 
 أن مـن احلقـوق األساسـية أن يـصبح الـشخص والـداً       ةوقررت احملكمـ  . وأطفال الرجل املتزوج  

  .اتفاقاً يتعلق بالطفل حسب ما تقضي به لوائح وزارة الصحةأو والدة، وأن الزوجني عقدا 
زيادة على ذلك، رأت احملكمة أن حقوق الطفل، مبا يف ذلـك غـري املولـود بعـد، أن          

ومـن بـني    . طفـال يف هـذه احلالـة      يعرف أباه وأمه وله األولوية بشأن حقوق ملكية الزوجة واأل         
ــه وأمــه وأن حيظــى بــدعم   حقــوق الطفــل احلــق يف الكرامــة واحلــق يف أن يعــرف كــال     مــن أبي

 مـصطلح يهـودي معنـاه       - ”Sh'tooki“عاطفي ومـايل مـن الوالـدين، واحلـق يف أالّ يعَتـرب طفـالً                
 يف بعــض الطفــل غــري الــشرعي لوالــد غــري معــروف، ذلــك أنــه وفقــاً آلداب التلمــود اليهوديــة   

الدوائر احلاخامية، ال يستطيع أن يتزوج شخـصاً يهوديـاً وال يـستطيع الـزواج إالّ مـن شـخص                     
وهلـــذا، أصـــدرت احملكمـــة إعالنـــاً يـــسمح للمـــرأة بـــأن تتمتـــع بعالجـــات  . اعتنـــق غـــري دينـــه

 جمهول اهلوية ضـد  O.M. 5222/06القضية (اإلخصابات حبيوانات منوية يتربع هبا رجل متزوج 
  )).٢٠٠٦يوليه / متوز٢٦( وآخرين ةوزير الصح

  معدالت املواليد ومعدالت اخلصوبة
 مولـوداً لكـل امـرأة       ٢,٩ كان معدل اخلصوبة بني جممـوع الـسكان          ٢٠٠٧يف سنة     - ٤٨٤

وكــان املعــدل فيمــا يتعلــق بــاملرأة  ). ٢٠٠٥ يف ســنة ٢,٨٤ و ٢٠٠٦ يف ســنة ٢,٨٨مقابــل (
وُتعـزى الزيـادة   . ٢,٦٤ وللـدروز    ٢,١٤، وللمـسيحيات    ٣,٩٧ وللمسلمات   ٢,٧٥اليهودية  
 طفـالً للمـرأة     ٢,٧٥ مـن    - إىل الزيادة يف معدل اخلصوبة بني الـسكان اليهـود            ٢٠٠٧يف سنة   
، هذا رغم اهلبوط يف معـدالت خـصوبة النـساء           ٢٠٠٧ طفالً يف سنة     ٢,٨ إىل   ٢٠٠٦يف سنة   

  .املنتميات ألديان أخرى
معــدالت اخلــصوبة بــني نــساء الــدروز  ويف العقــد املاضــي، لــوحظ أكــرب هبــوط يف    - ٤٨٥

ــنة ٢,٤٩ إىل ١٩٩٧ يف ســنة ٣,١٨( ــوط يف    ). ٢٠٠٧ يف س ــك، يتواصــل اهلب إضــافة إىل ذل
 يف  ٣,٩ إىل   ٢٠٠٠ طفالً للمرأة يف سـنة       ٤,٧٤من  (معدالت اخلصوبة بني السكان املسلمني      

 ١٩٩٧ يف سـنة  ٢,٦٨مـن  (وحدث أيضاً نقـص مماثـل بـني الـسكان املـسيحيني            . ٢٠٠٧سنة  
  ).٢٠٠٧ يف سنة ٢,١٨إىل 
ويف سـنة   .  يف تزايـد   نـساء وحيـدات   وخالل العقد املاضي، ظل عدد الـوالدات مـن            - ٤٨٦

 والدة مــن نــساء غــري متزوجــات، باملقارنــة يف  ١٠٠ حــاالت والدة مــن ٣,٣ كانــت ٢٠٠٥
وجيدر باملالحظة أيضا أن الزيادة كانت أساسـاً        . ١٩٩٩-١٩٩٥ بني السنوات    ٢,٣املتوسط  

  . سنة٣٠لنساء الالئي تزيد أعمارهن عن بني ا
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  ٣٨اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٠معدالت اخلصوبة حسب الديانة، 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐٢٠٠٠  إمجايل اخلصوبة
  ٢,٩  ٢,٨٨  ٢,٨٤  ٢,٩٢  جمموع السكان

  ٢,٨  ٢,٧٥  ٢,٦٩  ٢,٦٧  اليهود
  ٣,٩  ٣,٩٧  ٤,٠٣  ٤,٥٧  املسلمون
  ٢,١٨  ٢,١٤  ٢,١٥  ٢,٣٥  املسيحيون
  ٢,٤٩  ٢,٦٤  ٢,٥٩  ٢,٨٧  الدروز

  ١,٤٩  ١,٥٥  ١,٤٩  ١,٥٥  غري مصّنفة حسب الديانة
، مكتـب اإلحــصاءات املركـزي، اخلالصــة   ٢٠٠٨أكتــوبر /وزارة الـصحة، تـشرين األول    :املصدر  

  .٢٠٠٨اإلحصائية اإلسرائيلية، 

  
 عمر املرأة عند احلمـل، ويرجـع هـذا يف غالـب             ارتفاعومثة اجتاه ملحوظ آخر وهو        - ٤٨٧
 ٢٧,٤ففي الثمانينـات، كـان متوسـط عمـر املـرأة عنـد الـوالدة                . إىل ارتفاع سن الزواج   األمر  

 أيـضاً، كـان عمـر    ٢٠٠٧ويف سـنة  .  سـنة  ٢٩,٧ إىل   ٢٠٠٧سنة، وارتفع هذا العمـر يف سـنة         
 سـنة، أي بزيـادة سـنة ونـصف مقابـل مـا كـان عليـه يف سـنة                 ٢٧األم وقت الوالدة ألول مـرة       

١٩٩٧.  
 مـن   ٣٥ النساء الالئـي تعّرضـن للحمـل بعـد سـن             ت شرحية  ارتفع زيادة على ذلك،    - ٤٨٨
ــة يف الثمانينــات إىل  ٩ ــة يف ســنة ١٩,٧يف املائ ، مــع حــدوث هبــوط مماثــل يف  ٢٠٠٦ يف املائ

 يف املائــة يف ســنة ١,٣ يف املائــة إىل ٦معــدل النــساء دون ســن العــشرين ووضــعن مواليــد مــن   
٢٠٠٦.  
 مــن أمهــات يهوديــات غــري ) يف املائــة٥,٦ ( طفــال٦ً ٠٨٤، ُولــد ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٤٨٩

ويعَترب معدل اخلصوبة لدى النساء غري املتزوجات منخفـضاً بدرجـة كـبرية مقارنـة               . متزوجات
 ١٠، بلـغ معـدل اخلـصوبة لـدى النـساء غـري املتزوجـات                ٢٠٠٦ويف سـنة    . بالنساء املتزوجات 

ــوالدات مقابــل  ١ ٠٠٠أطفــال لكــل  ــوالدات لــدى  مــن ا١ ٠٠٠ طفــالً لكــل ١٥٠ مــن ال ل
  .النساء املتزوجات

 يف املائـة مـن جممـوع عـدد األطفـال املولـودين              ٤,٦، كانت نـسبة     ٢٠٠٦ويف سنة     - ٤٩٠
ــدت   ــددة ضــمنيف إســرائيل ُول ــسبة  ( والدات متع ــة بن ــة يف ســنة  ٤,٣مقارن ). ١٩٩٧ يف املائ

ة جـاءت   والدات متعـدد ضـمن  يف املائة من مجيع األطفال الُرّضع املولـودين        ٩٦نسبة  جاءت  و
  . من األطفال ُولدوا يف شكل ثالثة توائم٣,٨يف شكل توائم ونسبة 
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  عالج اخلصوبة واخلدمات املتعلقة هبا
كمــا ورد بالتفــصيل يف تقريــر إســرائيل الــسابق، ال تــزال حــاالت عــالج اخلــصوبة      - ٤٩١

ومـن حـق كـل امـرأة أن حتـصل علــى      .  وهـي أيـضاً موضـع دعــم مـتني    متطـورة جـداً  بإسـرائيل  
 لإلخصاب األنبويب حلني أن تلد طفلـني مـن عالقتـها احلاليـة، بـصرف النظـر عّمـا لـديها                 عالج

 يف  ٩ عيـادة لإلخـصاب، منـها        ٢٤ويوجـد حاليـاً يف إسـرائيل        . من أطفال من زجياهتـا الـسابقة      
ويف ســـنة .  يف مستـــشفيات خاصـــة٤ يف مستـــشفيات عامـــة و ١١مستـــشفيات حكوميـــة و 

ج اإلخــصاب األنبــويب، حيــث تلقــى بعــض النــساء   مــن دورات عــال٢٥ ٥٥٢، متــت ٢٠٠٦
 حالـة   ٤ ٢٩٨ حالة من حاالت احلمل و       ٦ ٤٧٣أكثر من دورة واحدة للعالج، مما أّدى إىل         

  ). طفال٥ً ٢٢٩(من املواليد األحياء 
  ٣٩اجلدول 

  )أعداد مطلقة (٢٠٠٦-٢٠٠٢اإلخصاب األنبويب يف إسرائيل، 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

 ٢٥ ٥٥٢ ٢٤ ٩٩٥ ٢٣ ٨٢٨ ٢٢ ٤٤٩ ٢٠ ٨٨٦  دورات العالج
 ٢٢ ٥٨٩ ٢٢ ٢٩٥ ٢١ ٠٧٩ ١٩ ٨٠٥ ١٨ ٣٧٧  حاالت محل متت بنقل اجلنني

  ٦ ٤٧٣  ٥ ٨٧١  ٥ ٣١٨  ٤ ٤٩٦  ٥ ٢٧٢  حاالت محل
  ٤ ٢٩٨  ٣ ٩١٠  ٣ ٥٧٦  ٣ ٥٨٤  ٣ ٧٣٤  والدات أسفرت عن مواليد أحياء

  ٥ ٢٢٩  ٤ ٧٧٢  ٤ ٤١٤  ٤ ٤٦٥  ٤ ٧٩٢  مواليد أحياء
  .٢٠٠٨يوليه /رة الصحة، متوزوزا :املصدر  

  
  ٤٠اجلدول 

 امـرأة يف األعمـار   ١٠٠ ٠٠٠لكـل   (٢٠٠٦-٢٠٠٢اإلخصاب األنبـويب يف إسـرائيل،      
  )٤٩ إىل ١٥من 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  ١ ٥٠٠  ١ ٤٨٦  ١ ٤٣٥  ١ ٣٥٩  ١ ٢٨٩  دورات العالج

  ١ ٣٢٦  ١ ٣٢٦  ١ ٢٦٩  ١ ٢٠٧  ١ ١٣٥  حاالت محل متت بنقل اجلنني
  ٢٥٢  ٢٣٢  ٢١٥  ٢١٩  ٢٣١  أسفرت عن مواليد أحياءوالدات 

  ٣٠٧  ٢٨٤  ٢٦٦  ٢٧٢  ٢٩٦  مواليد أحياء
  .٢٠٠٨يوليه /وزارة الصحة، متوز  :املصدر  
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  ٤١اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٠، )نَِسب مئوية(عالجات اإلخصاب األنبويب 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  ٨٨,٤  ٨٩,٢  ٨٨,٥  ٨٨,٢  ٨٨,٠  نسبة دورة نقل اجلنني لكل دورة عالج

  ٢٥,٣  ٢٣,٥  ٢٢,٣  ٢٠,٠  ٢٥,٢  نسبة احلمل لكل دورة عالج
  ٢٨,٧  ٢٦,٣  ٢٥,٢  ٢٢,٧  ٢٨,٧  نسبة احلمل لكل دورة نقل جنني

  ١٦,٨  ١٥,٦  ١٥,٠  ١٦,٠  ١٧,٩  نسبة والدات مواليد أحياء لكل دورة عالج
  ١٩,٠  ١٧,٥  ١٧,٠  ١٨,١  ٢٠,٣ نسبة والدات ملواليد أحياء لكل دورة نقل جنني

  ٦٦,٤  ٦٦,٦  ٦٧,٢  ٧٩,٧  ٧٠,٨  دات مبواليد أحياء حلاالت احلملنسبة وال
  ١,٢  ١,٢  ١,٢  ١,٢  ١,٣  متوسط املواليد األحياء لكل والدة

فــضل اإلخــصاب األنبــويب بنــسبة والدات أحيــاء 
  ٣,٥  ٣,٣  ٣,٠  ٣,١  ٣,٤  من جمموع الوالدات األحياء

  .٢٠٠٨أكتوبر /وزارة الصحة، تشرين األول  :املصدر  
  وقَّعالعمر املت

ــساء ، كــان متوســط  ٢٠٠٧يف ســنة   - ٤٩٢ ــع للن  ســنة، ٨٢,٥ اإلســرائيليات العمــر املتوق
ويف تلـك الـسنة كـان       .  اإلسـرائيليني   سـنة بالنـسبة للرجـال      ٧٨,٨ متوسط العمر املتوقـع   وكان  

 يف املائـة مـن الـسكان       ١١,٦( يف املائـة مـن الـسكان         ٩,٨يـشكّلون   )  فما فوقهـا   ٦٥(املسّنون  
 ٣,٤ يف املائة من السكان الـدروز، و         ٤,٣يف املائة من السكان املسيحيني، و        ٨,٩اليهود، و   

 يف املائــة مــن الــسكان اإلنــاث  ١١,١، كانــت نــسبة ٢٠٠٧ويف ســنة . يف املائــة مــن الــسكان
  . من السكان الذكور٨,٥ سنة، مقابل نسبة ٦٥الالئي تزيد أعمارهن عن 

  ٤٢اجلدول 
  )٢٠٠٢-٢٠٠١(ة السكانية العمر املتوقّع حسب نوع اجلنس والفئ
  إناث  ذكور

  اجملموع  عربيات  يهوديات  اجملموع  عرب  يهود  السنة
٨١,٢  ٧٧,٨  ٨١,٦  ٧٧,٣  ٧٤,٥  ٧٧,٩  ٢٠٠١  
٨١,٥  ٧٧,٩  ٨١,٩  ٧٧,٥  ٧٤,٧  ٧٨,١  ٢٠٠٢  
٨١,٨  ٧٨,٢  ٨٢,٢  ٧٧,٦  ٧٤,٩  ٧٨,٣  ٢٠٠٣  
٨٢,٤  ٧٩,٦  ٨٢,٧  ٧٨,٠  ٧٥,٤  ٧٨,٧  ٢٠٠٤  
٨٢,٢  ٧٨,٦  ٨٢,٦  ٧٨,٢  ٧٤,٩  ٧٩,٠  ٢٠٠٥  
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  إناث  ذكور
  اجملموع  عربيات  يهوديات  اجملموع  عرب  يهود  السنة

٨٢,٢  ٧٨,١  ٨٢,٦  ٧٨,٥  ٧٤,٦  ٧٩,٣  ٢٠٠٦  
٨٢,٥  ٧٨,٨  ٨٢,٩  ٧٨,٨  ٧٥,٣  ٧٩,٥  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨وزارة الصحة،   :املصدر  
  

، ازداد العمــر املتوقّــع للمــرأة اإلســرائيلية )٢٠٠٦-١٩٨٥(ويف العقــدين األخرييــن   - ٤٩٣
 نــصف ، حــوايل٢٠٠٦ ســنة بــني الرجــال، واعتبــاراً مــن ســنة  ٥,٣ ســنة، مقابــل ٥,٥مبقــدار 

 ١٤,٣، مقابـل  ) يف املائـة ٤٩,٢( سنة هن من األرامـل  ٦٥املسّنات الالئي تزيد أعمارهن عن   
 املـرأة أطـول، وإىل    مـدى عمـر   يف املائة فقط من الرجـال، ممـا يرجـع يف معظـم األحيـان إىل أن                  

  .ميلهن إىل الزواج من رجال أكرب سّناً
  ٤٣اجلدول 

 عامـاً، وحـسب الديانـة ونـوع اجلـنس      ٦٥ن  السكان، حسب الفئة السكانية املتجاوزة سـ      
  ٢٠٠٧والعمر، 

  )باآلالف(
  الديانة

   اجملموع‐سيحيون امل  املسلمون  اليهود
  اجملموع  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث   اجملموع  ذكور  إناث  العمر
٤,٦  ٢,١  ٢,٥  ١٣,٩  ٧,١  ٦,٨  ١٧٠,٦  ٧٨,٠  ٩٢,٦  ٦٩-٦٥  
٣,٧  ١,٥  ٢,٢  ٩,٥  ٤,٣  ٥,٢  ١٥٧,٣  ٦٩,٧  ٨٧,٦  ٧٤-٧٠  
٢,٦  ١,٠  ١,٦  ٥,٦  ٢,٣  ٣,٢  ١٣٠,٤  ٥٤,٨  ٧٥,٥  ٧٩-٧٥  
١,٥  ٠,٥  ١,٠  ٢,٩  ١,٢  ١,٧  ١٠٢,٨  ٣٩,٨  ٦٣,٠  ٨٤-٨٠  
٠,٧  ٠,٢  ٠,٤  ١,٣  ٠,٦  ٠,٦  ٥٠,٧  ٢٠,٧  ٣٠,٠  ٨٩-٨٥  
٠,٣  ٠,١  ٠,٢  ٠,٧  ٠,٥  ٠,٢  ٢٢,٦  ٨,٠  ١٤,٥  +٩٠  
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  )تابع(الديانة 

  دون تصنيف حسب الديانةب  الدروز مسيحيون عرب:  منهم‐سيحيون امل
  العمر

  اجملموع  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث  اجملموع  ذكور  إناث
٨,٣  ٣,٤  ٤,٩  ١,٩  ٠,٩  ١,٠  ٣,٥  ١,٦  ١,٨  ٦٩-٦٥  
٤,٧  ١,٨  ٢,٩  ١,٤  ٠,٦  ٠,٧  ٢,٩  ١,٢  ١,٦  ٧٤-٧٠  
٢,٦  ٠,٩  ١,٧  ١,٠  ٠,٥  ٠,٥  ١,٨  ٠,٨  ١,١  ٧٩-٧٥  
٢,١  ٠,٦  ٢,٧  ١,٠  ٠,٥  ٠,٥  ١,٨  ٠,٨  ١,٠  +٨٠  

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  
  معدالت الوفيات وأسباب الوفاة

، كــان معــدل وفيــات النــساء أقــل ممــا ٢٠٠٧ وســنة ٢٠٠٣يف الفتــرة مــا بــني ســنة   - ٤٩٤
 لكـل   ٠,٨، كـان املعـدل       رجـال  ٢٤-٢٠فئة األعمار   : خيص الرجال يف مجيع الفئات العمرية     

، كـان   ٥٤-٥٠ من النساء؛ ويف الفئـة       ١ ٠٠٠ لكل   ٠,٣ال، وكان املعّدل     من الرج  ١ ٠٠٠
 علـى   ٦٢,٤ و   ٧٧,١، وصـل املعـدل      ٨٤-٨٠ علـى التـوايل، ويف الفئـة         ٢,٣، و   ٤,١املعدل  
  .التوايل
 ويف السنوات األخرية، ظـل      ،ويعَترب معدل وفيات األمهات أثناء النفاس نادراً نسبياً         - ٤٩٥

ويبيِّن اجلدول التايل عـدد الوفيـات النفاسـية يف          . خفضاً بصورة عامة  معدل الوفيات النفاسية من   
  .السنوات األخرية

  ٤٤اجلدول 
  ٢٠٠٦-١٩٩٩الوفيات النفاسية، 

  عدد الوفيات النفاسية  السنة
١٠  ١٩٩٩  
٣  ٢٠٠٠  
٨  ٢٠٠١  
٦  ٢٠٠٢  
٧  ٢٠٠٣  
٩  ٢٠٠٤  
٧  ٢٠٠٥  
٩  ٢٠٠٦  

  .٢٠٠٨وزارة الصحة،   :املصدر  
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   النساء وتصوير الثدي باألشعةالسرطان فيما بني
 يف  مقيمـة  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٣٦(ُيَعّد السرطان السبب الرئيسي للوفاة بني النساء          - ٤٩٦
واعتبـاراً مـن    . ، وتليه أمـراض احتبـاس الـدم القلبيـة واألمـراض الدماغيـة الوعائيـة               )٢٠٠٥سنة  
 ١٥,٣، حيـث يـصل إىل       ، ُيَعّد سرطان الثدي أكثر أنواع األمراض اخلبيثة انتشاراً        ٢٠٠٦سنة  

 يف املائــة مــن حــاالت الــسرطان لــدى ٣٢,٥يف املائــة مــن مجيــع حــاالت الــسرطان الــسنوية و 
  .النساء
 حالة جديدة من حاالت سرطان الثدي لـدى         ٣ ٠٧٥، اكتشفت   ٢٠٠٦ويف سنة     - ٤٩٧

 حالـة جديـدة     ٥٢اكُتـشفت   ( حالـة جديـدة لـدى النـساء العربيـات            ٢٤١النساء اليهوديات و    
ــسبة  )لرجــالبــني ا ــد أعمــارهن عــن    ٨٧,٢، وكانــت ن ــة مــن املريــضات تزي  ســنة ٤٥ يف املائ

ــة   ٣٨٥وظهــرت  ــة العمري ــة فيمــا بــني الفئ ــة  ،٤٤-٣٥ حال ــة العمري ــغ ٥٤-٤٥ ويف الفئ ، يبل
-٥٥ امـرأة، وفيمـا بـني الفئـة العمريـة      ١٠٠ ٠٠٠ لكـل  ٢٢٣متوسط معدل سـرطان الثـدي    

صابة بسرطان الثدي فيمـا بـني الـسكان اليهـود           وبلغ معدل اإل  . ٣٨٧، بلغ معدل اإلصابة     ٦٤
وُيَعــّد .  شــخص مــن الــسكان العــرب١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٥٨ شــخص و ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٨

سرطان القولون واملستقيم ثاين أكثر حاالت السرطان انتشاراً بـني النـساء، حيـث يبلـغ معـدل                  
  يف ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٢١ شـخص يف قطـاع الـسكان اليهـود و            ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣١اإلصابة  

  .قطاع السكان العرب
 يف املائـة مـن النـساء        ٨٠ووفقاً لبيان الرابطة اإلسرائيلية املعنية بالسرطان، فإن نسبة           - ٤٩٨

 ٦٥يف إسرائيل تعرضن لفحص بتصوير الثدي باألشعة مرة واحـدة علـى األقـل، بيـد أن نـسبة        
ادة الوعي هبـذا األمـر   وبغية زي. يف املائة فقط يتعّرضن لالختبار كل سنتني على النحو املطلوب         

اهلام، وليتأتى الكشف املبكّر لسرطان الثدي، باشـرت الرابطـة اخلطـة الوطنيـة للفحـص بـشأن                  
مؤســسة تنــسيق (ســرطان الثــدي، حيــث يــتم هــذا حاليــاً يف وزارة الــصحة وصــناديق الــصحة   

ر وقامت الرابطة يف الـسنوات األخـرية بـشراء وحـدة متنقلـة لتـصوي              ). خدمات الرعاية الصحية  
الريفية، بـني   الثدي باألشعة بغية زيادة األعداد واملعدالت ملن جيرين اختبار الفحص يف املناطق             

، وبـني النـساء املقيمـات يف املنـاطق احملليـة            االقتـصادي األدىن   -النساء يف املستوى االجتمـاعي      
  .العربية وبني املهاجرات اجلدد إخل

ــسرطا       - ٤٩٩ ــوطين لل ــاً لتقريــر مــن الــسجل ال ن يف إســرائيل، اخنفــض يف الــسنوات   ووفق
ــديهم مــرض الــسرطان يف إســرائيل     ــذين ُشــخِّص ل وميكــن عــزو . األخــرية عــدد األشــخاص ال

االخنفاض بالتحديد إىل اخنفاض أعـداد النـساء الالئـي يعـانني مـن سـرطان الثـدي واخنفـاض يف          
ملتــصلة عــدد حــاالت ســرطان األمعــاء الدقيقــة يف نــوع اجلــنس وكــذلك اخنفــاض يف الوفيــات ا 

وكـان هنـاك ارتفـاع يف الكـشف املبكـر لـسرطان الثـدي بـسبب زيـادة          . بسرطان احللق والرئة  
  .وعي اجلمهور، مما أسفر عن تشخيص مبكّر ومعاجلة املرض
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ورغــم أن معــدالت اإلصــابة بــسرطان الثــدي بــني النــساء العربيــات أقــل مــن تلــك     - ٥٠٠
. عدل اإلصابة بـاملرض بـني النـساء العربيـات    املعدالت بني النساء اليهوديات، توجد زيادة يف م     

ــشمل حتــسني الوضــع االجتمــاعي       ــذا االجتــاه ت ــة هل ــصادي لقطــاع  -والتفــسريات احملتمل  االقت
  .السكان العرب وتغيريات يف التغذية وعدد املواليد وغري ذلك

  التدخني
تقريــر يف ُنــشر ال( وزارة الــصحة فيمــا يتعلــق بالتــدخني يف إســرائيل  مــنوفقــاً لتقريــر  - ٥٠١
 يف ٢٣,٢ يف إســرائيل ٢٠٠٦بلغــت النـسبة اإلمجاليـة للمــدخنني يف سـنة    ، )٢٠٠٨مـايو  /أيـار 

  . يف املائة بني النساء١٧,٨ يف املائة بني الرجال و ٢٨,٩املائة؛ و 
 ٢٠٠٦ سـنة  و ١٩٩٦ املـدّخنني يف الفتـرة بـني سـنة           نـسب ويبيِّن التقرير كذلك أن       - ٥٠٢

 ١٦,٦اخنفـاض بنـسبة     ( يف املائـة     ٢٦,٧ يف املائـة إىل      ٣٢ت مـن    بني الرجال اليهود قد اخنفـض     
 يف املائـة إىل  ٢٤,٥ بـني النـساء اليهوديـات فقـد اخنفـضت مـن             نـسب املـدخنات   أما  ). يف املائة 
ــة ١٩,٧ ــسبة  ( يف املائ ــة١٩,٦اخنفــاض بن ــة إىل ١٢ومــن )  يف املائ ــني  ٦,٨ يف املائ ــة ب  يف املائ

  ). يف املائة٤٣,٣اخنفاض بنسبة (النساء العربيات 
واختذت وزارة الـصحة يف الـسنوات األخـرية عـدة خطـوات هامـة هتـدف إىل احلـد                      - ٥٠٣

من معدالت التدخني يف إسرائيل، اليت تضّمنت مجلة أمور من بينـها إصـدار براجميـات تعليميـة                  
 فريد القصد منه منع التـدخني       تثقيفي؛ وإعداد برنامج    )٢٠٠٧(حموسبة من أجل منع التدخني      

مدينـــة خاليـــة مـــن ” املـــراهقني وتقـــدمي مـــساعدة إىل البلـــديات احملليـــة يف تنفيـــذ سياســـة بـــني
  .“التدخني

  الصحة العقلية
ــة ســنة    - ٥٠٤ ــادات   ٥٠ ٨٩١، كــان ٢٠٠٥يف هناي ــالَجون كمرضــى يف العي  شخــصاً يع

 مـن الرجـال     ٢٧ ٥٧٦اخلارجية اليت متلكها الدولة واخلاصة بالصحة العقلية، وكان من بينـهم            
 ومـن  ٦٤ إىل ٤٥ويعَتـرب عـدد النـساء أعلـى يف الفئـات العمريـة مـن           .  من النـساء   ٢٣ ٣١٥و  
  . سنة فما فوقها٦٥

ــيمني   ١٤ ٦٤٩، مت إدخــال ٢٠٠٥ويف ســنة   - ٥٠٥ ــة املرضــى املق  شخــصاً إىل دور رعاي
. مـن النـساء   )  يف املائـة   ٤٠,٧ (٥ ٩٦٩والرعاية النهارية باملستشفيات، وكان من بـني هـؤالء          

 ١٣ ٢٩٥، عنــدما أُدِخــل ٢٠٠٢بيانــات تــدل علــى حــدوث زيــادة بالقيــاس إىل عــام وهــذه ال
 ٥ ٤٩٠شخــصاً إىل دور رعايــة املرضــى املقــيمني والرعايــة النهاريــة باملستــشفيات، وكــان        

  .وفيما يلي بيانات إضافية تتعلق بالصحة العقلية يف إسرائيل. من النساء)  يف املائة٤٢,١(
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  ٤٥اجلدول 
  )٢٠٠٦(قلية حسب اجلنس والعمر مرضى الصحة الع

     شخص١ ٠٠٠معدالت لكل   النسب املئوية

  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  الفئة العمرية
نـــسبة الـــذكور 

  إىل اإلناث
  ١,٨٩٣ ٠,٣٦٢  ٠,٦٨٦  ٠,٥٢٢  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع

١,٤١٩  ٠,٠٩٦  ٠,١٣٧  ٠,١١٧  ٥,٩  ٤,٨  ٥,٢  ١٧-٥  
٢,٣٣٠  ٠,٣١٧  ٠,٧٣٨  ٠,٥٣١  ٩,٥  ١٢,٤  ١١,٤  ٢٤-١٨  
٢,٣٥٢  ٠,٤٣٤  ١,٠٢٠  ٠,٧٢٧  ٣١,٨  ٤٠,٤  ٣٧,٤  ٤٤-٢٥  
١,٩٢٧  ٠,٦٩٦  ١,٣٤٢  ١,٠٠٦  ٣٧,٢  ٣٥,٧  ٣٦,٢  ٦٤-٤٥  
  ١,٠٦١  ٠,٥٠٥  ٠,٥٣٦  ٠,٥١٨  ١٥,٦  ٦,٧  ٩,٨   فأكثر٦٥

  .٢٠٠٨وزارة الصحة، : املصدر  
  ٤٦اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٠(حسب األجنحة  من األسرَّة املعين بالصحة العقلية املعتادالعدد 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  نوع املؤسسة واجلناح
  ١ ٨٨٤  ١ ٧٠٥  ١ ٧٣٣  ١ ٧٣٣  ١ ٦٨١  ١ ٦٩١  طب نفسي بالرعاية املباشرة

  ٢٥  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١  ٥٦١  ٥٩٣   إعادة التأهيل-الطب النفسي 
  ١ ٦٠٢  ١ ٥٨٢  ١ ٥٨٢  ١ ٥٨٢  ١ ٥٨٢  ١ ٥٩٢  طب نفسي مع رعاية مباشرة موّسعة

  ٣٥٠  ٣٥٤  ٣٤٥  ٣٤٥  ٣٤٥  ٣٣٥   األطفال-طب نفسي مع رعاية مباشرة 
  ١٧٩  ٨٠١  ٨٦٠  ٩١٩  ٩١٩  ١ ٠١٧  الطب النفسي للشيوخ

  -  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١١٠   فرز اإلصابات والرعاية املكثّفة-الطب النفسي 
  -  ٧٦  ٧٦  ٧٦  ٧٦  ٧٦  الطب النفسي الداخلي

  ٢٠٠  ١٤٠  ١٤٠  ١٤٠  ١٧٢  ١٧٢  الشرعيالطب النفسي 
  -  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  ١٨  دار اإلقامة

  -  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  أطفال يعانون التوّحد
  ٤ ٢٤٠  ٥ ٣٣٤  ٥ ٤٣٠  ٥ ٤٨٩  ٥ ٤٦٩  ٥ ٦١٩  جمموع الطب النفسي

  ٦٧٣  ٦٨٨  ٧٤١  ٧٤٧  ٧١٩  ٦٣٨  إعادة التأهيل من املخدرات
  .٢٠٠٨ وزارة الصحة، :املصدر  
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  ٤٧اجلدول 
 ١ ٠٠٠لكـل  ( العقليـة حـسب املنـاطق احملليـة       عدد األسرَّة املعدَّة للعنايـة مبرضـى الـصحة        

  )٢٠٠٦-٢٠٠٠شخص، 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  املنطقة
  ٠,٥٩٦  ٠,٧٦٣  ٠,٧٩  ٠,٨١٣  ٠,٨٢٥  ٠,٨٤٥ ٠,٨٨٢  اجملموع
  ٠,٤٨٨  ٠,٦٦١  ٠,٧١  ٠,٧٢٨  ٠,٧٤٤  ٠,٧٦  ٠,٨١٩  القدس

  ٠,٣١٢  ٠,٣٦  ٠,٣٥٨  ٠,٣٦٤  ٠,٣٧١  ٠,٣٨٤  ٠,٣٩٥  املنطقة الشمالية
  ١,٤  ١,٨١٨  ١,٩٠٢  ١,٩٨٤  ٢,٠٠١  ٢,٠٢٢  ٢,١١٦  حيفا

  ٠,٨٧٦  ١,٠٣٩  ١,٠٦٣  ١,٠٨٨  ١,١١٣  ١,١٥٩  ١,١٩٤  املنطقة الوسطى
  ٠,٣٦  ٠,٥٦٧  ٠,٥٨٩  ٠,٥٩٥  ٠,٥٨  ٠,٥٨  ٠,٥٨٣  تل أبيب

  ٠,٣٠٨  ٠,٣٩١  ٠,٣٩٨  ٠,٤٠٥  ٠,٤١٣  ٠,٤٢٤  ٠,٤٧١  املنطقة اجلنوبية
  .٢٠٠٨وزارة الصحة،   :املصدر  
ــة ســدروت، أُبلــغ يف   ووفقــاً لبي  - ٥٠٦ ــة يف مدين  ســنة انــات املركــز األهلــي للــصحة العقلي

 حالة جديدة مـن     ٦٥٢سدروت واملنطقة الغربية من النقب عّما يزيد على         يف    وحدها ٢٠٠٧
بزيـادة قـدرها   (حاالت اإلجهاد وضحايا الصدمات بسبب الصواريخ الـيت أطلقهـا اإلرهـابيون            

 شخــصاً عالجــات ٤ ٨٦٠ وتلقــى مــا يزيــد علــى  ،)٢٠٠٦ يف املائــة بالقيــاس إىل ســنة ٢٠٠
ــاً ألعــراض خاصــة باإلجهــاد والقلــق والــصدمة عقــب       ــة نفــسية أو عالجــاً نفــسياً أو عقلي طبي

  مئويـة  نـسبة كانـت    و )١()٢٠٠٦ يف املائة بالقياس إىل سـنة        ٤٠٠بزيادة  (انفجارات الصواريخ   
  .كبرية ممن تأثروا مبا حدث من النساء

ــا ذكــره     - ٥٠٧ ــاً مل ــصت      ووفق ــة ســدروت، ُشّخ ــة يف مدين ــصحة العقلي ــي لل املركــز األهل
.  يف املائة من ضحايا الصدمات بأهنم كانوا يعانون من قلق وصدمة بـالغني             ٣٠حاالت حوايل   

واإلغماء وفقـدان القـدرة علـى الكـالم مؤقتـاً، فـضالً           اهلائج  وتشمل احلاالت الشديدة الصراخ     
رب احلالة من الشدة لدرجة تستلزم تنـاول أدويـة          ، تعتَ احلاالتويف كثري من    . عن أعراض أخرى  

عوبة تقـديره،   ويعَترب عدد حاالت اإلصابات بالقلق واإلجهاد والصدمة مـن الـص          . طبية كعالج 
يعَترب أعلى مما ُيذكَر، نظراً ألن مجيع أولئك األشخاص الذين يعـانون مـن تلـك األعـراض                  بل و 

 عالوة على ذلـك، قـد تظهـر آثـار           .اشرةليسوا مجيعهم يتوجهون للبحث عن مساعدة طبية مب       
ولـيس بالـضرورة وقـت وقـوع        ) مـا بعـد الـصدمة     (القلق والصدمة واإلجهاد يف مراحل الحقة       

__________ 
  .٢٠٠٨يناير /املركز األهلي للصحة العقلية يف سدروت، كانون الثاين  )١(  
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ــصادمة  ــة الـ ــآالف     . )٢(احلادثـ ــصدمات بـ ــاد والـ ــق واإلجهـ ــحايا القلـ ــدد ضـ ــدَّر عـ ــايل يقـ وبالتـ
  .األشخاص

 مــن الــسكان  يف املائــة٢٨,٤ أن نــسبة ٢٠٠٧وأظهــرت دراســة أُجريــت يف ســنة    - ٥٠٨
وهــذا يعَتــرب ثالثــة .  مــا بعــد الــصدمةأعــراض متالزمــةالبــالغني يف مدينــة ســدروت أبلغــوا عــن 
زيـادة علـى ذلـك،      .  يف مدينة خارج نطاق الصواريخ     -أضعاف أعلى مما حدث لفريق املراقبة       

 مـن تلـك لـدى الـذين      بكـثري يعترب تواتر وشدة األعراض النفسية لـدى سـكان سـدروت أعلـى           
  . مدن خارج نطاق الصواريخيعيشون يف

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 
 ٢٨٤ رجـال و     ٨٠٨ (١ ٠٩٢ ٢٠٠٦بلغ العدد اإلمجايل ملرضى اإليدز حىت عام          - ٥٠٩
 ٢٠٠٦وبلغ العدد اإلمجايل حلاالت اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية حـىت سـنة                 ). امرأة
ــذكور ٢ ٣٣٧ (٣ ٩٠٧ ــن الـ ــن اإل ١ ٤٦٥ و مـ ــاثمـ ــروف  ١٠٥ و نـ ــري املعـ  أشـــخاص غـ

واخنفضت بدرجة طفيفة نسبة النساء الالئي مت تشخيص حالتهن باإلصـابة بفـريوس         ). جنسهم
  .٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٣٧,٤ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف سنة ٣٩,٢نقص املناعة البشرية، من 

  ٤٨اجلدول 
بـشرية واإليـدز، حـسب نـوع        احلاالت املبلّغة حديثاً عن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة ال            

  ) املطلقةباألعداد( اجلنس
اجملمـــــــوع   السنة  فريوس نقص املناعة البشرية  اإليدز

  اجملموع اجلنس غري معروف  الذكور اإلناث  اجملموع  الذكور  اإلناث  يالكلّ
 ٢ ٣٠٥  ١٠٢ ١ ٤٠٠  ٨٠٣  ٦٨٧  ٥٣٥  ١٥٢  ٢ ٩٩٢  ٢٠٠٠حىت سنة 
٣٤١  ٦  ١٨٦  ١٤٩  ١٨  ١٠  ٨  ٣٥٩  ٢٠٠١  
٣٠٣  ٥  ١٦٧  ١٣١  ٣٢  ٢٠  ١٢  ٣٣٥  ٢٠٠٢  
٢٧٦  ١  ١٥١  ١٢٤  ٢٧  ٢٠  ٧  ٣٠٣  ٢٠٠٣  
٣٠٩  -  ٢١٢  ٩٧  ٦  ٤  ٢  ٣١٥  ٢٠٠٤  
٣٢٦  ١  ٢٠٧  ١١٨  ٢٤  ١٥  ٩  ٣٥٠  ٢٠٠٥  
٣١٧  -  ٢٠٠  ١١٧  ١٩  ١٥  ٤  ٣٣٦  ٢٠٠٦  
٣٤٦  ٢  ٢٣٤  ١١٠  ١٤  ١١  ٣  ٣٦٠  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  
__________ 

مركز املعلومـات لالسـتخبارات  واإلرهـاب،     . ٢٠٠٧-٢٠٠٠خطر الصاروخ من قطاع غزة يف الفترة من           )٢(  
٢٠٠٧.  
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والفحوصات الختبار اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية متاحـة للجميـع، دون                 - ٥١٠
إفشاء األمسـاء وباجملـان، وأي مـواطن إسـرائيلي مـصاب هبـذا الفـريوس حيـق لـه أن حيـصل علـى                   

  .عالج جماين يف واقع األمر يف أي مركز من املراكز اإلقليمية التسعة املعنية مبرض اإليدز
 وزارة الـصحة مبـشاريع خمتلفـة لزيـادة الـوعي بفـريوس نقـص املناعـة            وقد اضـطلعت    - ٥١١

البشرية، وال سيما فيما بني اجلماعات السكانية األكثـر متـسكاً بالتقاليـد، مـن قبيـل املهـاجرين                   
متالئمـاً  ووضعت الوزارة برناجمـاً     . اجلدد من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى       

 يتــضّمن تثقيفــاً صــحياً بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، إىل    هــؤالء الــسكان، حيــث مــع
ــادمني مــن نفــس        ــل مرشــدين صــحيني ق جانــب دعــم ومتابعــة علــى املــستوى الفــردي مــن ِقَب

ومثة برامج أخرى تستهدف الشباب فضالً عن اجلنود، حيث جيري تثقـيفهم            . جمتمعات هؤالء 
 وبـرامج  وذلك من خالل املشورة املباشرة       بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز      

وميكــن االطــالع علــى املعلومــات ذات الــصلة عــن طريــق املوقــع  . البــث اإلذاعــي والتليفزيــوين
  . على اإلنترنتالشبكي للوزارة

  املرأة يف جمال الرعاية الصحية
  املرأة يف كليات الطب

 يف ٥٣,٣(راحــل تــشكّل النــساء أكثــر مــن نــصف طلبــة كليــات الطــب يف مجيــع امل  - ٥١٢
 طالبـاً يدرسـون الطـب مـن بينـهم           ٤ ٢١٧، كـان يوجـد عـدد إمجالـه          ٢٠٠٧ويف سنة   ). املائة
ويف جمال املهن شبه الطبية، كـان نـصيب املـرأة عاليـاً بوجـه خـاص حيـث بلـغ              .  طالبة ٢ ٢٤٧
  . يف املائة٨٠,١

  املرأة يف العمل يف القطاع الطيب
، كـــان يوجـــد ٢٠٠٧ويف ســـنة . ن النـــساءمعظـــم العـــاملني يف القطـــاع الطـــيب مـــ  - ٥١٣
)  يف املائــة٧٢,٩ (١٢٣ ١٠٠ شــخص يعملــون يف اخلــدمات الطبيــة، مــن بينــهم  ١٦٩ ٠٠٠

 يف املـستوصفات    ٣٦ ٤٠٠ مـن النـساء يف املستـشفيات وتعمـل           ٦٥ ٤٠٠وتعمل  . من النساء 
ء لقـا  مـن النـساء العـامالت    ١١٣ ٩٠٠ويف نفس تلك السنة، كان يوجد   . واملؤسسات الطبية 

  . رجل٣٧ ٦٠٠ بالقياس إىل مرتبات
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  ٤٩اجلدول 
  ٢٠٠٧األشخاص العاملون واملوظفون يف اخلدمات الطبية، حسب اجلنس، 

  )باآلالف(
  :ومنه  
  املستوصفات واملؤسسات الطبية  املستشفيات  اجملموع  

    األشخاص العاملون
  ٤٧,٥  ٩٠,٠  ١٦٩,٠  اجملموع  
  ١١,١  ٢٤,٦  ٤٥,٩  الذكور  
  ٣٦,٤  ٦٥,٤  ١٢٣,١  اإلناث  

    املوظفون
  ٤٤,٩  ٨٩,٦  ١٥١,٥  اجملموع  
  ٩,٥  ٢٤,٤  ٣٧,٦  الذكور  
  ٣٥,٣  ٦٥,٢  ١١٣,٩  اإلناث  

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  
  نــسبة ترخيــصاً ملمارســة الطــب، وُمنحــت منــها٥٤٦، مت إصــدار ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٥١٤
 ترخيصاً ألطباء بـاطنيني متخصـصني،       ٦١٤ويف تلك السنة، مت إصدار      . مرأة يف املائة لل   ٤٨,٥
نـسبة   ترخيـصاً للـصيدليات ومنـها        ٣٣١وكـذلك مت إصـدار      .  يف املائـة للمـرأة     ٥١  نسبة ومنها
  . يف املائة للمرأة٥٥,٢

  وفيات األطفال الُرّضع
 ١ ٠٠٠ لكـل  ٤,١، بلغ املعـّدل اإلمجـايل لوفيـات األطفـال الُرضَّـع      ٢٠٠٧يف سنة     - ٥١٥

بلـغ  ومن بني السكان اليهود،     ). ٢٠٠١ يف سنة    ١ ٠٠٠ لكل   ٥,٥مقارنة بنسبة   (من املواليد   
وكــان االجتــاه يف معــدل وفيــات  . ٧,٢وبــني قطــاع الــسكان العــرب بلــغ املعــدل   ، ٣املعــّدل 

  : من املواليد األحياء كما يلي١ ٠٠٠األطفال الُرّضع لكل 
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  ٥٠اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤الُرّضع، وفيات األطفال 

  الدروز  املسيحيون  العرب  اليهود  جمموع السكان

  السنة
ــداد  باألعـ
 املعدالت  املطلقة

ــداد  باألعـ
 املعدالت  املطلقة

ــداد  باألعـ
 املعدالت  املطلقة

ــداد  باألعـ
 املعدالت  املطلقة

ــداد  باألعـ
 املعدالت  املطلقة

٤,٣  ١١  ٣,٣  ٨  ٨,٨  ٣١٩  ٣,١  ٣١٥  ٤,٦  ٦٧٠  ٢٠٠٤  

٥,٩  ١٥  ٣,٢  ٨  ٨,١  ٢٧٧  ٣,١  ٣١٣  ٤,٤  ٦٢٨  ٢٠٠٥  
٥,٠  ١٣  -  ٤  ٧,٣  ٢٥٢  ٣,٠  ٣١٢  ٤,٠  ٥٩٤  ٢٠٠٦  
٦,٠  ١٥  ٢,٨  ٧  ٧,٢  ٢٥٠  ٣,٠  ٣٠٩  ٤,١  ٥٨٦  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨واخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،  وزارة الصحة ومكتب اإلحصاءات املركزي: املصدر  

ــع        - ٥١٦ ــات الُرّض إىل االخنفــاض يف وُيعــزى جــزء كــبري مــن االخنفــاض يف معــدالت وفي
كمـا  . الوفيات بسبب األمراض املُعدية، واالخنفاض يف الوفيات قبل الوالدة وااللتهاب الرئوي          

  .نزولياتبيِّن الوفاة بسبب التشّوهات اخللقية اجتاهاً 
ــم االخنفــاض           - ٥١٧ ــات األطفــال، رغ ــدل وفي ــرب، ال يــزال مع ــني الــسكان الع ــا ب وفيم

وتنبـع الثغـرة    .  مولـود حـيّ    ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكـل      ٧,٢ إىل   املستمر، عالياً نسبياً حيث يصل    
 -بني قطاعات السكان من عدد من العوامل، من بينها املعدل املرتفع من زجيـات ذوي القـرىب                 

 واحلظْــر يف املائــة بــني الــسكان البــدو، ٦٠ يف املائــة بــني الــسكان العــرب وحــوايل ٣٥حــوايل 
 -ى هبـا طبيـاً، فـضالً عـن الفـوارق االجتماعيـة              الديين على اإلجهاض حـىت يف احلـاالت املوصـ         

  .االقتصادية
  الرعاية الصحية للمرأة يف قطاع السكان العرب

، نــشر املركــز اإلســرائيلي ملكافحــة األمــراض تقريــراً يتعلــق باحلالــة   ٢٠٠٥يف ســنة   - ٥١٨
ل الـصحية   ويبيِّن التقرير تغيريات إجيابية يف األحوا     . الصحية لقطاع السكان العرب يف إسرائيل     

ووفقاً للتقرير، اخنفض معدل وفيات األطفال الُرّضع، وكذلك معـدل          . لقطاع السكان العرب  
وازداد معــدل مشــول الــسكان بالتحــصني  . الوفيــات بــسبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 

  .وكذلك استخدام الكشف باألشعة على الثدي للكشف املبكّر عن سرطان الثدي
هنـاك حتـّسن ملحـوظ ملـستوى خـدمات الرعايـة الـصحية وإمكانيـة                ووفقاً للتقريـر،      - ٥١٩

، يوجد علـى األقـل   ٢٠٠٥واعتباراً من سنة . احلصول على هذه اخلدمات بني السكان العرب 
عيادة طبية رئيسية واحدة ومركز واحـد علـى األقـل للرعايـة الـصحية األسـرية يف كـل منطقـة                      

 زيادة يف األمراض مثل مـرض الـسكري والبدانـة،           ومن ناحية أخرى، يبيِّن التقرير    . حملية عربية 
كما توجد زيادة أخـرى يف أعـداد األورام اخلبيثـة           . وخصوصاً بني السيدات العربيات املسّنات    
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يالحظ أنه باستثناء سرطان الرئة، تعترب معدالت األورام اخلبيثة بني الـسكان العـرب أقـل مـن         (
  ).تلك املعدالت بني السكان اليهود

   االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية- ١٣املادة 
  التطّورات القانونية

-٥٧٦٣ رقــم قــانون ســن التقاعــد، أقــّر الكنيــست ٢٠٠٤ينــاير /يف كــانون الثــاين  - ٥٢٠
وجـاء إصـدار القـانون اجلديـد     . ، حبيث ينفّـذ قواعـد أكثـر رصـانة تتعلـق بـسن التقاعـد               ٢٠٠٤

، عقــب ١٩٨٧-٥٧٤٧ رقــم  التقاعــدقــانون املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف ســن ليحــل حمــل 
متحيص دقيق لآلثار االجتماعية واالقتصادية لتحديد سن التقاعد وإلقرار املـساواة بـني الرجـل               

 وزيـر   ١٩٩٧سـبتمرب   / يف أيلـول   عّينـها واضطلعت بالبحـث جلنـة عامـة        . واملرأة يف سن التقاعد   
  .املالية ووزير العمل والرعاية يف ذلك الوقت

 ٦٠ وسـّن التقاعـد املبكّـر     ٦٧(ون اجلديد بني سـّن التقاعـد اإللزامـي          ويساوي القان   - ٥٢١
وفيما يتعلق بسّن التقاعـد الـذي ميـنح احلـق للحـصول علـى اسـتحقاق           ). بالنسبة للرجل واملرأة  

، جـرت زيـادة سـن التقاعـد تـدرجيياً      ٢٠٠٤أبريل سنة  / نيسان ١ والذي يبدأ يف     -الشيخوخة  
وفيمـا يتعلـق بالنـساء    .  سـنة للمـرأة    ٦٢ سـنة للرجـل و       ٦٧ حىت أصبح يصل يف هناية األمر إىل      

  ومـا بعـدها، يـأمر القـانون وزيـر املاليـة بتعـيني جلنـة عامـة، تـضم                    ١٩٥٠الالئي ُوِلدن يف سـنة      
احلكومة وممثلني عن املـوظفني وعـن أصـحاب العمـل، مـن أجـل حبـث سـن التقاعـد             عن   ممثلني

 ٣٠ يف موعـد أقـصاه     اللجنـة العامـة توصـياهتا        دم تقـ  وينّص القـانون علـى أن     . فيما يتعلق باملرأة  
  .٢٠١١يونيه /حزيران
 عــدد مــن التعــديالت اهلامــة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وكمــا ذُِكــر أعــاله، أُدِخــل يف ســنيت   - ٥٢٢

جازهتـا اخلاصـة   إلقانون عمالة املـرأة، ومـن بينـها أن هـذه التغـيريات حتظـر توظيـف املـرأة أثنـاء                   
سموح هبا بعـد انقـضاء فتـرة اإلقامـة باملستـشفى؛ متديـد الفتـرة                 امل اإلجازةباألمومة؛ متديد فترة    

 ٦٠الـيت حيظـر أثناءهـا علـى صـاحب العمـل أن يفـصل موظفـة عائـدة مـن إجـازة األمومــة إىل            
يوماً؛ متديد الفترة اليت حيظر فيها فصل موظفة تقيم يف مـأوى للنـساء الالئـي تعرضـن للـضرب                    

؛ متديـد   )خلـدمات االجتماعيـة    الـشؤون االجتماعيـة وا     أيضاً اشتراط موافقة وزير   ( يوماً   ٩٠إىل  
 أسبوعاً؛ وعلى اخلصوص تغـيري الظـروف الـسائدة    ١٤ أسبوعاً إىل ١٢جازة األمومة من  فترة إ 

كانـت مـن   (جـازة دائمـة   ل فترة إجازة األمومة للوالد بأن يأخـذ إ      قبل احلالية حبيث يسمح طوا    
ومـة ملـدة سـت أسـابيع، وإذا قـررت أم جديـدة              جـازة األم  إبدالً منها، بعد انقـضاء      ) قبل مؤقتة 

  .العودة إىل العمل أو أن تتخلى عن أجازهتا الباقية
ــدفع     ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢٤ويف   - ٥٢٣ ــأن ت ــة بالقــدس ب ، أمــرت حمكمــة العمــل احمللي

شركة أمشوريت احملدودة التابعة لنظـام اخلـدمات الـدويل تعويـضاً إىل املوظفـة التابعـة هلـا والـيت                     
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غري قانوين من وظيفتـها عنـدما كانـت حـامالً يف شـهرها الـسابع، دون موافقـة                   فصلت بشكل   
 إينـايل  La.C. 001452/04(املشرف اخلاص بعمل املرأة يف وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل    

وقبلـت احملكمـة مجيـع مطالـب     ). أبابيتو ضـد شـركة أمشوريـت التابعـة لنظـام اخلـدمات الـدويل          
ليهم فصلوها دون سبب قانوين من وظيفتها عندما اكتشفوا أهنـا           وقررت أن املدعى ع   . املدعية
، فرضت احملكمـة مـسؤولية شخـصية علـى مـدير       ووفقاً لقانون املساواة يف فرص العمل     . حامل

  .الفرع وعلى املدير اإلقليمي للموظفة
وأمــرت احملكمــة أيــضاً أن تــدفع شــركة نظــام اخلــدمات الــدويل للموظفــة قرابــة            

 تعويـــضاً عـــن فـــصلها وعـــن الكـــرب النفـــسي ) دوالر٧٥ ٠٠٠(د  شـــاقل جديـــ٣٠٠ ٠٠٠
  ).وفقدان اإليرادات وضياع بدل األمومة

حريـة  أن ”، قـضت حمكمـة العمـل احلكوميـة     ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٠ويف    - ٥٢٤
ال تربر متييزاً مثل ذلك الذي يتبدى بالشواهد بـدفع مرتبـات خمتلفـة للرجـال والنـساء                  “ التعاقد

وذكرت احملكمة أن مبدأ املساواة له السيادة يف هذه الظـروف علـى             . دون نفس املهام  الذين يؤ 
شـركة إصـنعها   (أوريـت غـورين ضـد مركـز الـدار       La.A. 1156/04 القـضية  (:حريـة التعاقـد  

 شـهور مـن العمـل بعـد أن أنكـر صـاحب العمـل مطلبـها         ٤واسـتقالت املدعيـة بعـد       ). بنفسك
وقد قارنت مرتبها مبرتب عامل ذكر آخـر تلقـى          . يف املرتب  تتعرض للتمييز ضدها      كانت بأهنا
.  أكثــر ممــا تتقاضــى هــي، رغــم أهنمــا يعمــالن نفــس الواجبــات) دوالرا٣٧٥ً( شــاقل ١ ٥٠٠

واستجابة لذلك، زعم املدعي عليه أن الفرق يف املرتب هو حمصلة مفاوضات جرت مع مجيـع                 
. ة مبلغاً من املـال أقـل مـن العامـل اآلخـر       العمال قبل تعيينهم للعمل، وأثناء ذلك، طلبت املدعي       

وحكمت احملكمة االبتدائية أنه ال يوجد ما يـربر التمييـز يف املرتـب املـدفوع للمدعيـة واملرتـب                    
  .املدفوع لزميلها، وذكرت أن املدعية تتعرض للتمييز ضدها استناداً إىل نوع جنسها فحسب

تــربر التمييــز بــني “ عاقــدُحريــة الت”ورفــضت حمكمــة العمــل احلكوميــة الوضــع بــأن   
 شــاقل ٧ ٠٠٠ قــرار احملكمــة االبتدائيــة، مــع مــنح تعــويض مببلــغ  عاملرتبــات، وأقــرت باإلمجــا

قـانون املـساواة يف   للمدعية مقابل أربعة أشهر من العمل، اسـتناداً إىل   )  دوالراً ١ ٧٥٠(جديد  
 ألن الفــرق يف  ومــع ذلــك، قــضى رأي األغلبيــة أنــه نظــراً  .األجــر للعــاملني الــذكور واإلنــاث 

املرتب كان نتيجة مفاوضات جرت قبل التوظيف، فإن املدعيـة مل ميـارس ضـدها متييـز اسـتناداً       
، وبالتايل ليس هلا احلق يف التعويض عن األضرار غري املاليـة،            قانون املساواة يف فرص العمل    إىل  

ف الـذي أبـداه     ورغم ذلك، كان مفاد الـرأي املخـال       . على النقيض من حكم احملكمة االبتدائية     
رئيس حمكمة العمل احلكومية، أنه ال يوجـد فـرق يف مـستوى اإلثبـات املطلـوب ملـنح تعـويض                    
عن انتهاكات للقانونني، وقبـل حكـم احملكمـة االبتدائيـة، مـع مـنح تعـويض إضـايف إىل املدعيـة           

  .قانون املساواة يف فرص العملاستناداً إىل 
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 لأللعــاب  N&B Boginســي ضــد مركــز     نــداف فيتو La.C.8704/06ويف القــضية    - ٥٢٥
ــه بتعــيني املــذكور   ) ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٧(الرياضــية،  ــام املــسؤول املــّدعى علي  ق

ــأنثى       ــه ب ــة املــسؤول يف االستعاضــة عن ــه عقــب رغب مــدّرباً يف مركــز رياضــي وفُــصل مــن عمل
 ومل يكــن هنــاك اخــتالف بــني الطــرفني بــأن الفــصل يرجــع فحــسب إىل نــوع جــنس   . مدرِّبــة
  .املّدعي

أي متييـز اسـتناداً إىل نـوع اجلـنس هـو ظـاهرة              ”ويف قرار حمكمة العمل يف تـل أبيـب، رأت أن            
وُيـستَمد احلظـر بـشأن التمييـز لـيس فقـط          . اجتماعية سلبية ويتعّين اقتالعها متاماً مـن جـذورها        

الـذي ُيَعـد    ، بل ُيستَمد أيضاً من مبدأ املـساواة العـام           قانون املساواة يف فرص العمل    من أحكام   
  .حرية اإلنسان وكرامته: القانون األساسيجزءاً من نظامنا القانوين ومترّسخاً يف 

  هـذا  ورأت احملكمة أنه من أجل إثبات التمييز، حيتـاج العامـل فحـسب إىل إقنـاع احملكمـة بـأن                   
 هـذا االعتبار احملظور كان فعالً عامالً من عوامل اختاذ صاحب العمل القرار، حىت لـو مل يكـن                  

، أمـرت احملكمـة   قـانون املـساواة يف فـرص العمـل       مـن    ١٠واسـتناداً إىل البنـد      . السبب الرئيسي 
 نظـراً ، ) دوالر٧ ٥٠٠( شـاقل جديـد     ٣٠ ٠٠٠املّدعى عليه بأن يدفع للمدَّعي تعويضاً مببلـغ         

  . اخلاصة بالقضيةاملعيَّنةلظروف ل
رد أن تتـزوج األرملـة مـن        ، علـى أنـه مبجـ      بقـانون التـأمني الـوطين      ١٣٥وينّص البند     - ٥٢٦

جديد، حيق هلا أن تتلقى مبالغ باسـتحقاقني، ولكـن تتخلـى عـن مطلبـها اخلـاص ببـدل اإلعالـة                      
 مـا يـشار إليهـا بأهنـا الزوجـة املـساكنة             يتـضمن أي زوجـة     فتعريـ  حيدد أن فالقانون  . الشهري

  .اليت تتعاشر سكناً مع رجل وتكون مسؤولة بشكل مشترك عن األسرة املعيشية
 تـشرين  ٨(، معهد التأمني الوطين ضد نيهاما فرميـان  Na.In.A. 1407/04ويف القضية   - ٥٢٧
 أي أرملــة مــساكنة، ومل كانــتناقــشت حمكمــة العمــل الوطنيــة مــا إذا ) ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

تتزوج من جديد، وحصلت على وضع اقتصادي أعلى من أرامل أخريات، تظـل تتمتـع ببـدل                 
 ورأت احملكمــة أنــه علــى الــرغم مــن أن الوضــع االقتــصادي المــرأة   .اإلعالــة املمنــوح لألرامــل

مــساكنة هــو أفــضل مــن الوضــع االقتــصادي ألرملــة، فلــيس هــذا الوضــع عالقــة مــستقرة مثــل   
 يف أيـة حلظـة معيَّنـة، وفجـأة تعـود املـرأة إىل الوضـع        ينفـصالن  نظراً ألن الطـرفني قـد     -الزواج  

 املكــّرس يف التــشريعات ويف التكــافؤفــإن االجتــاه إىل ووفقــاً هلــذا القــرار، . االقتــصادي ألرملــة
األحكام الصادرة من احملاكم يهدف إىل املساواة يف احلقوق واالستحقاقات اليت تتلقاهـا امـرأة               

ومــع ذلــك، فــإن القــضية املطروحــة هــي إلغــاء . مــساكنة مــع تلــك الــيت تتلقاهــا امــرأة متزوجــة
لضروري تفسريه بشكل ضيِّق، ورأت أنـه جيـب         استحقاق؛ ورأت احملكمة أن هذا اإللغاء من ا       

بالتايل أن يدوَّن بشكل صريح يف القانون إذا كان املشّرع يريد أن يلغي حقـاً مـا أو اسـتحقاقاً                    
  .من االستحقاقات
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  االستحقاقات االجتماعية ودولة الرفاه
  االستحقاقات االجتماعية

ــسابق يوجــد لــدى إســرائ      - ٥٢٨ ــر إســرائيل ال ــأمني  كمــا ذُكــر يف تقري يل نظــام متقــدِّم للت
االجتماعي، وهـو نظـام يكفـل مـا يلـزم مـن محايـة يف حـاالت الطـوارئ اهلامـة الـيت ترجـع إىل                           

ويــشمل هــذا النظــام مــدفوعات طويلــة . فقــدان الــدخل، ممــا هــو منتــشر يف اجملتمعــات احلديثــة
اندة مــساألجــل لــضمان مــساندة العــاطلني بــصفة دائمــة مــن جــّراء ِكــرب الــسن أو اإلعاقــة، و     

املعالني، واألسر اليت تكافح يف مواجهة العبء االقتصادي اخلاص بتنشئة األطفـال، إىل جانـب              
بـسبب الفـصل    (مدفوعات قصرية األجل من شأهنا أن حتل حمل أجور العـاطلني بـصورة مؤقتـة                

معهد التـأمني الـوطين هـو    يعترب  و .) أو اخلدمة العسكرية االحتياطية    اإلجنابأو إصابة العمل أو     
  .اهليئة احلكومية املسؤولة عن إدارة برامج التأمني االجتماعي

ومثة نسبة كـبرية مـن النـساء اإلسـرائيليات هـن مـن بـني املـستفيدين باالسـتحقاقات              - ٥٢٩
  . وأمناط العمالة لديهنمدى عمر النساء األطولاالجتماعية، وهو رقم مستمد يف أغلبه من 

ات يف االستحقاقات االجتماعيـة الـيت تـؤثّر علـى املـرأة           وترد أدناه التطّورات والتغيُّر     - ٥٣٠
  .واليت حدثت منذ أن قدمت إسرائيل تقريرها السابق

  فروع الضمان االجتماعي يف إسرائيل
، ترد مجيـع اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي مفهرسـة وفقـاً              ٢٠٠٦ابتداًء من سنة      - ٥٣١

  .للرقم القياسي ألسعار االستهالك، وليس متوسط األجر
  عالوة األمومة

مت رفــع احلــد األقــصى ملــدفوعات عــالوة األمومــة الــيت تقــّدم لألمهــات واآلبــاء إىل      - ٥٣٢
  .مخسة أضعاف متوسط األجر، بعد أن كان من قبل ِضعف متوسط األجر

وتستحق املرأة املوظفة واملرأة العاملة حلساهبا، عند الوالدة، عالوة أمومة من معهـد               - ٥٣٣
ــاير / كــانون الثــاين١واعتبــاراً مــن . وال فتــرة إجــازة األمومــة مــن العمــل التــأمني الــوطين طــ  ين

ــشمولني         ٢٠٠٦ ــسكان امل ــف ال ــوطين مبل ــأمني ال ــد الت ــة يف معه ــف األموم ــط مل ــضل رب ، وبف
بالتأمني، تتلقى املرأة العاملـة حلـساهبا العـالوة بـشكل تلقـائي، دون حاجـة إىل تقـدمي طلـب يف                   

  .هذا الشأن
، متديـد فتـرة     لقانون عمالة املـرأة    ٣٧مبوجب التعديل رقم    ه، جرى   وكما ذُكر أعال    - ٥٣٤

.  أســابيع أو أقــل منــها قبــل الــوالدة ٧ أســبوعاً، وجيــوز أخــذ ١٤ إىل ١٢إجــازة األمومــة مــن 
 ومـا بعـد هـذا       ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٨ويتصل هذا التأخري باملرأة اليت بـدأت إجـازة األمومـة يـوم              

  .التاريخ
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 تلد أكثر من طفل رضيع يف نفس حالـة الـوالدة أن متـدِّد إجـازة     وتستحق املرأة اليت   - ٥٣٥
ومت مبوجـب   . األمومة لفترة إضافية لكل طفل مولود يف نفس الوالدة، ابتداًء مـن الطفـل الثـاين               

، متديــد هــذه الفتــرة اإلضــافية مــن أســبوعني إىل ثالثــة   لقــانون عمالــة املــرأة  ٣٧التعــديل رقــم 
 وُتـدفَع عـالوة أمومـة إضـافية للمـرأة الـيت        قانون التـأمني الـوطين     ومت وفقاً لذلك تعديل   . أسابيع

متّدد إجازة األمومة اخلاصـة هبـا بـسبب والدهتـا أكثـر مـن طفـل رضـيع يف نفـس الـوالدة لفتـرة                 
ثالثة أسابيع، إذا كانت تستحق كامل عالوة األمومـة، ولفتـرة أسـبوعني إضـافيني، إذا كانـت                  

لتغيري أيـضاً يـسري فيمـا يتعلـق بـاملرأة الـيت بـدأت إجازهتـا               وهذا ا . تستحق عالوة أمومة جزئية   
  . أو ما بعد هذا التاريخ٢٠٠٧مايو سنة / أيار٨اخلاصة باألمومة يوم 

  إجازة األمومة املطّولة بسبب إقامة األم أو الطفل باملستشفى
 هبـدف تعـويض املـرأة عـن        ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١ى اعتبـاراً مـن      َرمبوجب تغيري سَ    - ٥٣٦
مة طفلها الوليد فترة طويلة على وجه التحديد باملستشفى، جيوز للمرأة الـيت ال بـد أن ُتنقَـل              إقا

 أســبوعاً متتاليــاً علــى األقــل أثنــاء إجازهتــا اخلاصــة باألمومــة، أو متــّدد  ١٢إىل املستــشفى لفتــرة 
  . أسابيع إضافية، وتستحق عالوة أمومة إضافية لذلك٤إجازهتا اخلاصة باألمومة ملدة 

وجيوز لألم اليت تلد، وُينقَل رضيعها الوليد إىل املستشفى أثناء فترة إجازهتـا اخلاصـة                 - ٥٣٧
باألمومة ملدة تزيد على أسبوعني، أن متـد إجازهتـا اخلاصـة باألمومـة، ويف هـذه احلالـة تـستحق                     

).  أسـابيع، لكنـها ال تزيـد عـن فتـرة إقامتـها باملستـشفى       ٤تصل إىل (عالوة أمومة لفترة أطول  
، ينطبــق املــذكور آنفــاً علــى األمهــات الالئــي لقــانون عمالــة املــرأة ٣٤مبوجــب التعــديل رقــم و
وينطبـق التغـيري علـى      . متتاليـة ) ألنفسهن أو ألطفاهلن الُرّضع   (تكون فترة بقائهن باملستشفى      ال

 أو مــا بعــد هــذا  ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٥املــرأة الــيت بــدأت عــالوة األمومــة املمنوحــة هلــا يف   
 ضـرورية    تعتـرب   يومـاً متتاليـة    ١٥وقبل هذا التغيري، كانت فترة اإلقامة باملستشفى ملدة         . خالتاري

  .للسماح بتمديد إجازة األمومة
  مبلغ خاص ُيدفع لآلباء مقابل عالوة األمومة

بــأن الرجــل يــستطيع أن حيــل حمــل  لقــانون عمالــة املــرأة،  ٣٩يقــضي التعــديل رقــم   - ٥٣٨
 مل تـستطع زوجتـه رعايـة طفلـها الرضـيع بـسبب حالتـها الـصحية                  زوجته يف إجازة األمومة إذا    

، حىت لو مل تكن فترة األسـابيع الـستة قـد انقـضت منـذ                )وفقاً إلذن مكتوب من طبيب باطين     (
وتـشمل إجـازة    .  وكان الطفل الرضيع يف حضانة أبيه ويف رعايتـه وحـده دون غـريه              -الوالدة  

الـوالدة أو إقامـة الرضـيع باملستـشفى، بيـد أهنـا             األمومة هذه لألب متديد اإلجازة بسبب تعـدد         
  .تشمل متديد اإلجازة بسبب إقامة األم باملستشفى ال

ــد     - ٥٣٩ ــديل البن ــذلك تع ــاً ل ــن ٤٩ومت وفق ــوطين   م ــأمني ال ــانون الت ــدفع يف  ق ، وســوف ُت
احلساب املصريف لألم عالوة األمومة عـن هـذه اإلجـازة وفقـاً للفتـرة الالزمـة الـيت تؤّهـل األب            
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سـبتمرب  / أيلـول  ٦وينطبـق التغـيري علـى الوالـدين اللـذين ُوِلـد طفلـهما الرضـيع يف                  . ستحقاقلال
  . أو بعد هذا التاريخ٢٠٠٧
وقبل هذا التغيري، كان باسـتطاعة األب أن حيـل حمـل زوجتـه بـشأن إجـازة األمومـة                     - ٥٤٠

وفري الرعايـة   حىت إذا مل تكن قادرة علـى تـ  -فحسب إذا انقضت فترة ستة أسابيع منذ الوالدة         
وجيــدر بالــذكر أن الــشروط األخــرى اخلاصــة باســتحقاق . ا بــسبب حالتــها الــصحيةملرضــيعه

 استكمال الفترة اليت جتعـل الوالـدين مـؤهلَني للحـصول علـى العـالوة،                -عالوة األمومة لآلباء    
  . تبقى دون تغيري- يوماً متتالياً على األقل ٢١وإجازة األمومة الفعلية لألب ومدهتا 

. وتبيِّن البيانات ارتفاعاً معتدالً مطرداً يف عدد الرجال الذين يتلقون عالوة األمومـة              - ٥٤١
 شخــصاً، ويف ســنة ١٥٧، بلــغ عــدد الرجــال الــذين يتلقــون عــالوة أمومــة   ٢٠٠٥ففــي ســنة 
 شخــصاً، وبلــغ عــددهم ١٩٩ بلــغ عــدد الــذكور الــذين يتلقــون العــالوة املــشار إليهــا   ٢٠٠٦
  .٢٠٠٧ يف سنة ٢٤٦
 واألجــر املــدفوع يف حالــة مــرض املــرأة -ريات يف االســتحقاق بــسبب أخطــار احلمــل تغــي

  املعّرضة للخطر وقت احلمل
 أن تتوقف عن العمل بـسبب احلاجـة إىل راحـة احتياطيـة              تضطر إىل جيوز ألية امرأة      - ٥٤٢

 أن حتــصل علــى اســتحقاق - نتيجــة حلمــل حمفــوف باملخــاطر - يومــاً علــى األقــل ٣٠ ملــدة -
ــوطين    خــاص ب ــأمني ال ــد الت ــن معه ــار احلمــل م ــذا     . أخط ــى ه ــني شــروط احلــصول عل ــن ب وم

) بـسبب خطـورة احلمـل     (االستحقاق عدم تلقي أية مبالغ مدفوعة عن فترة الغياب مـن العمـل              
  .من أي مصدر آخر، مثل األجر املدفوع من صاحب العمل يف حالة املرض

صـحاب العمـل اآلن علـى دفـع مبـالغ           ، ُيلـَزم أ   لقانون عمالـة املـرأة    ومبوجب التعديل     - ٥٤٣
 يومـاً   ٣٠  تقـل عـن    متثّل األجر املدفوع يف حالة املرض طوال فترات الغيـاب عـن العمـل لفتـرة               

بسبب احلمل املعـرَّض ألخطـار شـديدة، نظـراً ألن املـرأة يف مثـل هـذه احلـاالت ال حيـق هلـا أن                    
  .باملخاطرحتصل من معهد التأمني الوطين على استحقاق خاص باحلمل احملفوف 

ــداًء مــن   - ٥٤٤ ــاين١وابت ــاير / كــانون الث ، حتــصل املــرأة الــيت ال تــستطيع العمــل   ٢٠٠٦ين
ويقـدَّر  .  يومـاً علـى األقـل      ٣٠بسبب خطـورة شـديدة علـى محلـها، علـى عـالوة أمومـة لفتـرة                  

  شـاقالً  ٢٣٢ يوماً وهو    ٣٠املبلغ األساسي مقسوماً على     : املبلغ املدفوع يومياً بأنه أقل مما يلي      
 االقتــصادية الطارئــة وتبعــاً للخطــة. ٩٠؛ أو مرتــب املــرأة مقــسوماً علــى ) دوالرا٥٨ً(جديــداً 

  . يف املائة٤، أصبح مبلغ عالوة األمومة أقل بنسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٢وخطة اإلنعاش للسنوات 
  
  



CEDAW/C/ISR/5  
 

10-28881 181 
 

  العمل الذي يعرِّض امرأة حامالً أو جنينها للخطر
ــد     - ٥٤٥ ــديل البن ــن ٥٨جــرى تع ــأمني ا  م ــانون الت ــوطينق ــق باالســتحقاق اخلــاص   ل  املتعل

ومبوجــب . باحلمــل املعــّرض للخطــر، وذلــك لتوســيع نطــاق تعريــف احلمــل املعــّرض للخطــر     
 تنبـع مـن احلمـل وُتعـرِّض للخطـر امـرأة أو       طبيـة حالـة  ” -التعديل، مت توسيع التعريف السابق     

 احلامـل أو    نـوع أو مكـان أو طريقـة عمـل تعـرِّض للخطـر املـرأة               ”لكي يـشمل أيـضاً      “ هانجني
ويبقــى إصــدار إذن كتــايب مــن طبيــب  . “إذا مل يوجــد هلــا عمــل مناســب بــديل [...] جنينــها 

  .باطين شرطاً أساسياً للحصول على االستحقاق اخلاص باحلمل املعرَّض للخطر
ويسري التغيريان املذكوران أعاله فيما يتعلق باملرأة اليت تقـدِّم طلبـاً للحـصول علـى                - ٥٤٦

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ االستحقاق بعد
 يف ٤ امــرأة منحــة األمومــة، بزيــادة بنــسبة  ١٤٧ ٧٦٧ تلقّــت - ٢٠٠٧ويف ســنة   - ٥٤٧

 عــالوة حــصلت علــىوكــان متوســط عمــر املــرأة الــيت  . ٢٠٠٣املائــة بالقيــاس إىل أرقــام ســنة 
 يف املائة من هـؤالء النـساء        ٩٦كما كانت نسبة    .  عاماً ٣١ هو   ٢٠٠٧إجازة األمومة يف سنة     

ويف . ظفات يتقاضني رواتـب، وهـو رقـم نـاجم مـن طبيعـة مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل                 مو
 يف املائـة    ٦,٨ مدفوعات التأمني الوطين      مجيع ، بلغت حصة تأمني األمومة من بني      ٢٠٠٧سنة  

ــل - ــة يف ســنة  ٦,١ مقاب ــة إىل    . ٢٠٠٢ يف املائ ــالوة األموم ــدفوعات ع ــادة يف م ــزى الزي وُتع
 هــذه العــالوات، وإىل الزيــادة يف العــالوة اخلاصــة حيــصلن علــى الالئــي الزيــادة يف عــدد النــساء
  . ومتديد فترات إجازة األمومةباإليواء االستشفائي

  ٥١اجلدول 
 منح األمومة، وعالوات األمومة، واستحقاقات احلمل املعـرَّض         حيصلن على النساء الالئي   

  ٢٠٠٧للخطر، 

 ِمنح حيصلن علىنساء 
  األمومة

 ن علىحيصلنساء 
  عالوات األمومة

 حيصلن علىنساء 
استحقاق احلمل 
  املعرَّض للخطر

 حيصلن علىرجال 
  عالوة األمومة

  السنة

  العدد
نــــــــــــسبة 

  العدد  التغيري
نــــــــــــسبة 

  العدد  التغيري
نــــــــــــسبة 

  العدد  التغيري
نــــــــــــسبة 

  التغيري

نسبة منح األمومة مـن     
مـــــــدفوعات معهـــــــد 

  التأمني الوطين

٥,٤  -  ١٥٠  -  ٤ ٤٢٠  - ٧٧ ٥٠٥  - ١٤٣ ٢٨٧  ٢٠٠٤  
٥,٧  ٤,٧  ١٥٧  ٥,٧  ٤ ٦٧٠  ٠,٦- ٧٧ ٠٢٥  ٠,٥- ١٤٢ ٥٦٠  ٢٠٠٥  
٥,٩  ٢٦,٨  ١٩٩  ١٩,٧  ٥ ٥٨٨  ٨,١ ٨٣ ٢٨٥  ٠,٨ ١٤٣ ٦٨٨  ٢٠٠٦  
٦,٨  ٢٣,٦  ٢٤٦  ٢٠,٧  ٦ ٧٤٤  ٥,٨ ٨٨ ١٤٧  ٢,٨ ١٤٧ ٧٦٧  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨معهد التأمني الوطين،   :املصدر  
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  ِمنح األمومة
، يدفع معهد التأمني الـوطين منحـة األمومـة    ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين ١اعتباراً من     - ٥٤٨

ــة      ــة تكلفـ ــى تغطيـ ــهن علـ ــوالدة ملعاونتـ ــد الـ ــدات بعـ ــات اجلديـ ــّدم إىل األمهـ مالبـــس الـــيت تقـ
 حـوايل   بعـد ، وهذا ُيدفَع مباشرة إىل احلساب املصريف لـألم، وُيمـنح      ومستلزمات الوليد اجلديد  

ع مـن قَبـل بإصـدار شـيك لألمهـات           وكانت منحة األمومة ُتـدف    .  الوالدة من تاريخ شهر واحد   
  .يف املستشفى حيث تتم الوالدة

، ســوف تعــاَدل منحــة األمومــة املعطــاة ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١واعتبــاراً مــن   - ٥٤٩
ألي أم جديدة لدى والدة أول طفل رضيع هلا أو إىل الوالدين املتبنيني عند إجراء التبّنـي مبلـغ                   

 ٦٧٠وسـتبلغ منحـة األمومـة للطفـل الثـاين مـا يعـادل               ).  دوالراً ٣٧٢( شاقالً جديداً    ١ ٤٨٩
 وعــن كــل طفــل ثالــث وطفــل إضــايف لألســرة، ســتعادل املنحــة  ،) دوالرا١٦٧ً(شــاقالً جــدياً 

  ). دوالرا١١٢ً( شاقالً جديدا ٤٤٧
ويقــوم معهــد التــأمني الــوطين بــدفع اســتحقاق إىل األم الــيت تلــد ثالثــة أو أكثــر مــن   - ٥٥٠

 يوماً بعد تـاريخ الـوالدة إذا        ٣٠واحدة، ، ودفع استحقاق ثاٍن يف هناية فترة         األطفال يف والدة    
وُيـدفَع بـدل الـوالدة باإلضـافة إىل منحـة           .  على قيد احلياة   ما بقي على األقل ثالثة من األطفال      

  . شهراً من هذا التاريخ٢٠األمومة طوال الفترة منذ اليوم األول يف الشهر التايل للوالدة حىت 
  ات الشيخوخة واأليلولةاستحقاق
: ، ُيدفع معاش األيلولـة تلقائيـاً إىل الفئـات التاليـة           ٢٠٠٦أغسطس  /واعتباراً من آب    - ٥٥١

حيـصلن  األرامل الالئي ُدفعت زيادة اإلعالة إىل معاش الشيخوخة ألزواجهـن ولألرامـل الالئـي             
  .زواجهن معاش الشيخوخة بفضل تراكم فترة التأهيل، يف نفس احلساب املصريف ألعلى
 يف معهــد التــأمني الــوطين إجــراءات تقــدمي طلبــات احلــصول علــى معاشــات    وتبــدأ  - ٥٥٢

فكــل رجــل وامــرأة، يتلقــى قبــل شــهرين تقريبــاً مــن بلــوغ ســن املعــاش، اســتمارة . الــشيخوخة
  .مطالبة مبعاش الشيخوخة من معهد التأمني الوطين، مشفوعة برسالة تفسريية

 شـخص تقريبـاً     ٦٢٣ ٧٠٠ لـى معـاش الـشيخوخة        كان حيصل ع   ٢٠٠٧ويف سنة     - ٥٥٣
.  يف املائة من هـؤالء نـساء  ٥٨,٢، وكانت نسبة )٢٠٠٤ شخص يف سنة    ٦١٧ ٨٠٠مقابل  (

البــاقون علــى قيــد األقربــاء ( شــخص اســتحقاقات األيلولــة ١٠٥ ٢٠٠ويف تلــك الــسنة تلقــى 
ة مــن  يف املائــ٩٣,١، ومــن هــؤالء نــسبة )٢٠٠٤ شــخص يف ســنة ١٠٤ ٤٠٠مقابــل ) احليــاة
وهــذه التغــيريات تعكــس أساســاً تزايــد عــدد الــسكان املــسّنني يف إطــار حتــسُّن أحــوال  . النــساء
  .السكان
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، كانـت غالبيـة أولئـك الـذين حيـصلون           ٢٠٠٧ديـسمرب   /واعتباراً مـن كـانون األول       - ٥٥٤
 يف املائـة    ٩٤,٥على استحقاقات الـشيخوخة واسـتحقاقات األيلولـة مـن النـساء تـشكّل نـسبة                 

وارتفـاع معـدل النـساء      . هـذين االسـتحقاقني    شـخص جيـوز هلـم احلـصول علـى            ٨٣ ٢٠٠من  
يرجع أساساً إىل أن الرجال يقومون، بأعداد تفوق أعداد النساء، بالتعاقد على التأمني كي مـا                
حتصل زوجاهتم على استحقاقات األيلولة، وكذلك ترجع إىل أن النساء يتـزوجن عـادة رجـاالً             

ومثـة اخـتالف بـني    .  إىل أن النساء يتمتعن بعمر متوقّـع أطـول أجـالً           أكرب منهن يف السن وأيضاً    
فمتوسـط مـستوى االسـتحقاقات الـيت        . اجلنسني فيما يتعلق مبستوى الفئتني مـن االسـتحقاقات        

ــة       ــة وعــالوات التقاعــد املؤّجل ــدراً مــن جــّراء عــالوات األقدمي ــرب أعلــى ق . يتلقاهــا الرجــل يعت
 شـخص تلقـوا معـاش التمـريض، كانـت نـسبة             ١٢٥ ٠٠٠، مـن بـني      ٢٠٠٧وكذلك يف سنة    

  . يف املائة من النساء٧١
  ٥٢اجلدول 

ــأمني        ــن معهــد الت ــة م ــشيخوخة واســتحقاقات األيلول ــاش ال ــون مع ــذين يتلق األشــخاص ال
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤الوطين، 

  استحقاقات األيلولة  معاش الشيخوخة
  نسبة النساء  اجملموع  نسبة النساء  اجملموع  السنة

٩٣,٥  ١٠٤ ٤٠٠  ٥٧,٠  ٦١٧ ٨٠٠  ٢٠٠٤  
٩٣,٣  ١٠٥ ٠٠٠  ٥٧,٣  ٦١٤ ٩٠٠  ٢٠٠٥  
٩٣,٢  ١٠٥ ٢٠٠  ٥٧,٦  ٦٢٢ ٣٠٠  ٢٠٠٦  
٩٣,١  ١٠٥ ٢٠٠  ٥٨,٢  ٦٢٣ ٧٠٠  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨معهد التأمني الوطين،   :املصدر  
  ٥٣اجلدول 

املـــسّنون الـــذين يتلقـــون معـــاش الـــشيخوخة ونـــصف اســـتحقاقات األيلولـــة، كـــانون         
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول

  النساء  رجالال  اجملموع  
  ٨٧ ٧٠٠  ٤ ٥٠٠  ٨٣ ٢٠٠  العدد اإلمجايل

ــون    ــذين يتلقـ ــخاص الـ ــسبة األشـ نـ
  دعماً للدخل

٦,٧  ١٣,٩  ٧,١  

    شاقال٢ً ٢٧٧  متوسط البدل
  )اً أمريكياً دوالر٥٧٠(

   شاقال٢ً ٣٥٣
  )اً أمريكياً دوالر٥٨٨(

   شاقال٢ً ٢٧٣
  )اً أمريكياً دوالر٥٦٨(

ــتحقاقات    ــصف اسـ ــن ذلـــك نـ ومـ
  األيلولة

   شاقالً ٧٧٨
  )اً أمريكياً دوالر١٩٥(

   شاقال٧٦١
  )اً أمريكياً دوالر١٦٨(

   شاقال٧٨٤ً
  )اً أمريكياً دوالر١٩٦(

  .٢٠٠٨معهد التأمني الوطين،   :املصدر  
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  ٥٤اجلدول 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤األشــخاص الــذين يتلقــون معــاش التمــريض مــن معهــد التــأمني الــوطين، 

  )باآلالف(
  لنساءنسبة ا  نساء  رجال  اجملموع  السنة

٧١,٩  ٨١,٥  ٣١,٩  ١١٣,٤  ٢٠٠٤  
٧١,٥  ٨٢,٢  ٣٢,٨  ١١٥,٠  ٢٠٠٥  
٧١,٣  ٨٥,٩  ٣٤,٥  ١٢٠,٤  ٢٠٠٦  
٧١,٠  ٨٩,٠  ٣٦,٤  ١٢٥,٤  ٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨معهد التأمني الوطين،   :املصدر  
 الكهربــاء الــوفر االقتــصادي يف، جــرى تعــديل قــانون ٢٠٠٧مــارس / آذار١٩ويف   - ٥٥٥
ووفقاً هلذا البند اجلديد، حيق للنـساء والرجـال         . ف أل ٣١ وأضيف البند    ١٩٩٩-٥ ٧٥٦رقم  

 يف املائـة ختفـيض   ٥٠الذين يبلغون سن التقاعد ويستحقون دعم الدخل، احلـصول علـى نـسبة       
وهـذا البنـد اجلديـد خيـّول وزيـر          . ساعة لالستخدام الشهري املـرتيل    /اط و  كيلو ٤٠٠على أول   

ــر     ــع وزيـ ــشاور مـ ــسلطة، بالتـ ــة الـ ــية الوطنيـ ــة األساسـ ــدمات  البنيـ ــة واخلـ ــشؤون االجتماعيـ  الـ
االجتماعية، ألن حيّدد قطاعات أخرى من السكان قد حيق هلم أيضاً احلـصول علـى اسـتحقاق                 

  .مببلغ خمفّض
  مدفوعات نفقة الزوجة

 امرأة مـدفوعات تتعلـق بنفقـة الزوجـة مـن معهـد        ٢١ ٧٧١، تلقت   ٢٠٠٧يف سنة     - ٥٥٦
 ٢٠٠٨ويف ســنة . ئــة مقارنــة بالــسنة الــسابقة يف املا٤,٢التــأمني الــوطين، مــع اخنفــاض بنــسبة  

، حـدث اخنفـاض     ٢٠٠٣ومنذ سـنة    .  امرأة ٢١ ١٢٩اخنفض الرقم كذلك إىل     ) الربع الثالث (
.  يف املائة يف معدل النساء املتلقيات نفقة زوجية من معهـد التـأمني الـوطين               ١٧,٩شديد بنسبة   

قـة الزوجـة الـذي يدفعـه معهـد          ، بلـغ متوسـط مقـدار نف       ٢٠٠٨واعتباراً من الربع الثالث لسنة      
وتتلقى املـرأة املطلّقـة دون أطفـال مبلـغ          ).  دوالراً ٣٦٦( شاقالً جديداً    ١ ٤٦٤التأمني الوطين   

، أمــا املــرأة املطلّقــة أو املنفــصلة أو املــرأة الوحيــدة ومعهــا  ) دوالرا٢٣٠ً( شــاقالً جديــداً ٩١٩
رأة الــيت لــديها طفــالن تتلقــى واملــ)  دوالرا٢٦٩ً( شــاقالً جديــداً ١ ٠٧٦طفــل واحــد فتتلقــى 

وتتلقــى املــرأة املطلّقــة وهلــا طفــل وتتــزوج مــن جديــد ).  دوالرا٤٥٦ً( شــاقالً جديــداً ١ ٨٢٤
إذا كـان   )  دوالراً ٤٣٠( شاقالً جديداً    ١ ٧١٩وتتلقى  )  دوالراً ٢٥٠( شاقالً جديداً    ١ ٠٠٢

  .لديها طفالن
  األسر ذات العائل الوحيد

ــة يف الـــسنوات   ازداد عـــدد األســـر ذات   - ٥٥٧ ــادة طفيفـ ــرائيل زيـ العائـــل الوحيـــد يف إسـ
 أسـرة ذات عائـل وحيـد يف إسـرائيل، أي            ١٢٨ ٣٢٢، كان يوجد    ٢٠٠٧ففي سنة   . األخرية
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 يف ٩,٣ و إىل ٢٠٠٤ يف املائــة يف ســنة ١٢,٣مقابــل ( يف املائــة مــن مجيــع األســر  ١٣حــوايل 
ئــل الوحيــد ولــديها أطفــال  ، بلغــت األســر ذات العا٢٠٠٦ويف ســنة ). ١٩٩٥املائــة يف ســنة 

ــة أي حــوايل ٦ ســنة نــسبة ١٧تــصل أعمــارهم إىل   أســرة مــع جممــوع مــن  ٩٩ ٦٠٠ يف املائ
ــغ   ــال بل ــساء  . ١٧٠ ٠٠٠األطف ــرأس الن ــد    ٩٠,٥وت ــل الوحي ــن األســر ذات العائ ــة م  يف املائ

 يف املائـة مـن هـؤالء كـان الوالـد أو          ٣٠,٩ سـنة، ويف     ١٧ولديهن أطفـال تـصل أعمـارهم إىل         
  .دة من املهاجرين اجلددالوال

  معاش اإلعاقة العامة
يقّدم التأمني اخلـاص باإلعاقـة اسـتحقاقاً ملعـاش تقاعـدي لإلعاقـة، ُيقـصد بـه كفالـة                      - ٥٥٨

وُيدفع معاش اإلعاقـة للمقـيمني   . حد أدىن من الدخل من أجل العيش لألشخاص ذوي اإلعاقة  
د، الـذين يـستوفون مجيـع شـروط          سـنة وسـن التقاعـ      ١٨يف إسرائيل وتتراوح أعمارهم ما بـني        

: وتوجـــد فئتـــان رئيـــسيتان لألشـــخاص املـــستحقني وفقـــاً الختبـــار االســـتحقاق. االســـتحقاق
 قلت لديهم هذه القدرة نتيجة ما هبـم مـن            الذين املعّوقون الذين فقدوا القدرة على الكسب أو      

القـدرة علـى أداء   وربـات املنـازل املعاقـات الالئـي فقـدن      “ املعيلون”من اآلن فصاعداً   (إضرار  
  ).“ربات املنازل”من اآلن فصاعداً (العمل يف األسرة املعيشية أو قلّت قدرهتن يف هذا اجملال 

ــل ١-٥٥٨ ــأمني   : املعي ــشمول بالت ــي أو   -شــخص م ــدين أو عقل  ونتيجــة إلضــرار ب
عاطفي ناجم عن مرض أو حادث أو عيب خلقي عنـد الـوالدة، يـستويف واحـداً مـن             

نفسها من العمـل    /غري قادرة على إعالة نفسه    /غري قادر ) هي/هو ()أ: (الشروط التالية 
) ب( يف املائــة مــن متوســط األجــر؛  ٢٥ مبلغــاً يعــادل  أيهمــاأو املهنــة، وال يتكــّسب

إيراداهتـا  /قدرة الشخص على كسب عيشه من العمل أو املهنة فـضالً عـن أن إيراداتـه               
  . يف املائة أو أكثر٥٠الفعلية اخنفضت نتيجة ما أصاب الشخص من أضرار بنسبة 

امــرأة متزوجــة مل تعمــل خــارج أســرهتا املعيــشية لفتــرة حيــّددها : ربــة املــرتل ٢-٥٥٨
القانون واليت ليست لديها القدرة على أداء العمل، بـسبب إضـرار بـدين أو عقلـي أو                  
عاطفي نتيجة مرض أو حادث أو عيب خلقي وهي تقوم بأعمال البيـت املعتـادة، أو                

  . يف املائة على األقل٥٠قلت بنسبة أن قدرهتا تلك 
وتوجد مرحلتان يف عملية حتديـد االسـتحقاق ملعـاش اإلعاقـة للمِعيـل أو للمعيلـة أو             - ٥٥٩

 يقوم طبيب باطين باسم معهد التـأمني الـوطين بتحديـد النـسبة              -يف املرحلة األوىل    . لربة املرتل 
ب للمعيالت الالئي جرى حتديـد      ويتم فحص االستحقاق للمعاش فحس    . املئوية لإلعاقة الطبية  

 يف املائـة إذا     ٤٠أو نـسبة    ( يف املائـة علـى األقـل         ٦٠النسبة املئوية لإلعاقة الطبيـة لـديهن بنـسبة          
ولربـات املنـازل إذا     )  وحيـد  إخـالل  يف املائـة علـى األقـل مـن           ٢٥حتّدد أن الشخص به أضـرار       

  . يف املائة على األقل٥٠حتدد اإلعاقة الطبية بنسبة 



CEDAW/C/ISR/5
 

186 10-28881 
 

 املطالبــاتوبعــد حتديــد النــسبة املئويــة لإلعاقــة الطبيــة، يقــوم املوظــف املــسؤول عــن   - ٥٦٠
أداء العمل بعد التشاور مـع طبيـب بـاطين مـأذون وموظـف              /بتحديد درجة العجز عن الكسب    

ــابع إلعــادة التأهيــل  ويــستند حتديــد درجــة العجــز أساســاً إىل اخلــصائص الشخــصية    . كتــايب ت
علـى اسـاس التفـرغ أو       (وظيفتـها الـسابقة     /ى العـودة إىل وظيفتـه     قدرهتا علـ  /للمعيل، مثل قدرته  

مراعـاة مـستوى    (، أو العمـل يف وظيفـة خمتلفـة، أو تعلُّـم مهنـة جديـدة                 )العمل جلزء من الوقت   
ــصحية    ــه ال ــة وحالت ــه البدني ــيم الــشخص وقدرت ــأثر رأي   ). تعل ــد يت ــة، ق ويف ظــل ظــروف معّين

يتعلق بدرجة العجز أو مبتغّيرات أخـرى مثـل حالـة           املوظف الكتايب اخلاص بإعادة التأهيل فيما       
وفيما يتعلق بربات املنازل، يستند فحص فقـدان        . سوق العمل يف منطقة إقامة الشخص املعاق      

  .القدرة إىل أداء األعمال يف املرتل
وينبع معّدل املعاش التقاعدي املدفوع لشخص معاق من درجة العجز اليت ُحـدِّدت               - ٥٦١

ويـــستحق الـــشخص املعـــاق معاشـــاً تقاعـــدياً ويـــستحق عـــالوة إعالـــة   . خيـــصها/فيمـــا خيـــصه
أيـة زيـادة مـن أجـل        “ ربـة املـرتل   ”وال تـستحق    . لزوجها ولألطفال حىت طفلني اثـنني     /لزوجته
  .زوجها
 شـــخص معـــاق ١٨٩ ٠٠٠، كـــان ٢٠٠٧ديـــسمرب /واعتبـــاراً مـــن كـــانون األول  - ٥٦٢

ــؤالء      ــن ه ــام، وم ــة الع ــاش اإلعاق ــون مع ــة١٧ ٠٠٠يتلق ــرتل و  رب ــة ٦٤ ٠٠٠ م  ويف - معيل
وقـد ظـل هـذا املعـدل        .  يف املائة من مجيع أولئـك الـذين يتلقـون املعـاش التقاعـدي              ٤٣اجملموع  

  : على النحو الذي يظهره اجلدول التايل٢٠٠٤ثابتاً منذ سنة 
  ٥٥اجلدول 

  )٢٠٠٧-٢٠٠٤(األشخاص الذين يتلقون معاش اإلعاقة العامة، حسب نوع اجلنس 
ديسمرب /األولكانون 

٢٠٠٤  
ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٥  

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٦  

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٧  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  السنة
  ١٠٠,٠٠ ١٨٩ ١٤٦  ١٠٠,٠٠ ١٨١ ٧٤٧  ١٠٠,٠٠ ١٧١ ١٥٦  ١٠٠,٠٠ ١٦٤ ٩٠٩  اجملموع

  ٨,٩  ١٦ ٨١٧  ٩,٢  ١٦ ٦٣٠  ٩,١  ١٥ ٧٤٧  ٩,٥  ١٥ ٤٩٧  الزوجات
  ٣٣,٩  ٦٤ ١٣٢  ٣٣,٧  ٦١ ٢٨٣  ٣٣,٨  ٥٧ ٦٦٦  ٣٣,٤  ٥٥ ٣٠١  املعيالت
  ٥٧,٢ ١٠٨ ١٩٧  ٥٧,١ ١٠٣ ٨٣٤  ٥٧,١  ٩٧ ٧٤٣  ٥٧,١  ٩٤ ١١١  الرجال

  .٢٠٠٨معهد التأمني الوطين،   :املصدر  
  االئتمانات املالية

ملـصرفية  كما ذُكر يف تقرير إسرائيل السابق، تستفيد النـساء يف إسـرائيل بـالقروض ا             - ٥٦٣
  .والرهونات العقارية وسائر أشكال االئتمانات املالية بطريقة مساوية للرجال
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  األنشطة التروحيية
ــشطة           - ٥٦٤ ــواحي األن ــع ن ــرأة يف مجي ــشارك امل ــسابق، ت ــرائيل ال ــر إس ــر يف تقري ــا ذُك كم

 ١٠ادة التروحيية، مبا يف ذلك األلعاب الرياضية واحلياة الثقافية، كما هـو وارد بالتفـصيل يف املـ             
  .أعاله

   املرأة الريفية- ١٤املادة 
  حملة عامة

تعيش نسبة عالية جداً من سـكان إسـرائيل يف مواقـع حـضرية، وتـصل هـذه النـسبة                      - ٥٦٥
 وغالبيــة - يف املائــة مــن الــسكان عمومــاً  ٨,٢ يف املائــة وســكان الريــف يــشكّلون  ٩١,٧إىل 

 ٢٠,٥(ومـستوطنات جمتمعيـة     ) ائـة  يف امل  ٤١,٧(هؤالء السكان تعيش يف مستوطنات تعاونيـة        
ويف هـذه املـستوطنات سـالفة الـذكر، يالَحـظ أن        ).  يف املائـة   ١٢,٦(وحمليـات أهليـة     ) يف املائة 
أمــا بقيــة ســكان الريــف فتتــألف مــن مــسلمني        .  يف املائــة مــن الــسكان مــن اليهــود    ٩٩,٦

  .ريفيةومسيحيني وبدو ودروز وجراكسة، وهؤالء يعيشون يف خمتلف أشكال املواقع ال
  النساء البدويات

.  مــن البــدو يعيــشون يف منطقــة صــحراء النقــب  ١٧٠ ٠٠٠يوجــد مــا يزيــد علــى    - ٥٦٦
. طت وُشـيّدت بـشكل قـانوين      ويعيش معظم هؤالء يف مراكز حضارية ويف الضواحي اليت ُخطِّ         

قرت مجيع املدن القائمة خططاً وتتضّمن مرافـق أساسـية مثـل املـدارس والعيـادات الطبيـة                  وقد أَ 
  .ومياه الشرب والكهرباء، إخل

 وعــرارة وتــل شــيفا كــسيفةوحــورا والقيــه : وتوجــد ســت مــدن بدويــة يف النقــب   - ٥٦٧
ورغـم أن املـدن القائمـة الـسبع تـستطيع بـشكل             . وسيغيف شالوم باإلضافة إىل مدينـة راحـات       

 توسـيعها، قـررت احلكومـة إنـشاء         شـريطة  ،فّعال توفري حل سـليم الحتياجـات الـسكان البـدو          
وفعلــت احلكومــة ذلــك للوفــاء باحتياجــات ســكان البــدو ومراعــاة . سع مــدن جديــدة للبــدوتــ

  .الحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك رغبتهم يف االستقرار وفقاً للشكل القبلي
ومــن بــني املــدن املخططــة اجلديــدة التــسع، جيــري حاليــاً تــسكني تــرابني ومت إنــشاء     - ٥٦٨
 قـصر :  وقيـد إجـراءات التخطـيط      جـاج رينـات وبـري      وحتـت اإلنـشاء أبـو ك       ، مرتل جديد  ١٠٠
ومثـة ثـالث مـدن أخـرى قيـد          . ودرجات وأم باتني وموالدا والسعيد    ) ماخول( وماريت   السار

أبـو  ”ومت تأسـيس جملـس إقليمـي يـسمى          . أوفدات وأبو تلـول والفـراء     : املوافقة حسب اللوائح  
  .٢٠٠٤اير فرب/ شباط٣وأُعلن هذا رمسياً يف . معين باملدن اجلديدة“ بسمة
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  التعليم
حيظى البدو جبميع حقوق وفرص املواطنني اإلسرائيليني، مما يتضّمن امتياز احلـصول              - ٥٦٩

  .على تعليم رمسي على مجيع املستويات، وفقاً لقوانني إسرائيل
، قـانون التعلـيم اإللزامـي     ، تعـديل    ٢٠٠٧يوليـه   /وكما ذُكر من قبل، جرى يف متـوز         - ٥٧٠

 إىل  ١٥تطبيق التعليم اإللزامي علـى الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن                بغية توسيع نطاقه و   
وقبـل التعـديل، كـان التعلـيم        .  سنة، وهم املنتظمون يف الصفني احلادي عشر والثاين عـشر          ١٧

وكـان هـدف التعـديل هـو محايـة      . للصفني احلادي عشر والثاين عشر جماناً لكنه مل يكن إلزامياً   
ساسة من التأثريات السلبية، وإلعدادهم وتزويدهم بـأدوات أفـضل          الشباب يف هذه املرحلة احل    

من أجل اندماجهم بنجاح كشباب ُمنِتج يف املستقبل، بتقدمي إطار تربوي ُملزِم بدالً من إطـار                
تقــديرات  القــانون وهــو احلــد مــن التــسّرب وإلغــاء يتوخــاهومثــة تــأثري آخــر منــشود . اختيــاري
. داخل النظام التعليمي على مجيع التالميذ يف هذه الفئـة العمريـة            باإللزام بتقدمي حلول     التالميذ

 ، علـى التالميـذ املقيـدين بالـصف احلـادي عـشر            ٢٠٠٩ويتعّين تنفيـذ القـانون متامـاً حـىت سـنة            
  . بالنسبة ألولئك املقيدين يف الصف الثاين عشر٢٠١٠وحىت سنة 

، وأُعطيـت أولويـة عليـا إىل    امـي لقـانون التعلـيم اإللز  وجيـري تـدرجيياً تنفيـذ التعـديل       - ٥٧١
مدن البـدو الـيت تتـصف بدرجـة عاليـة مـن معـدالت تـسّرب التالميـذ مقارنـة بقطـاع الـسكان                       

ومـن بـني أهـم      . وأُوليت هذه األولويـة إىل ُمـدن راحـات وعـرارة وأبـو بـسمة وغريهـا                . اليهود
  .لميذاتأهداف هذا التعديل هو احلد بدرجة أساسية من معدالت التسّرب فيما بني الت

، قررت احلكومة إنـشاء جملـس حملـي يف أبـو بـسمة، وكُلِّـف             ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   - ٥٧٢
اجمللس برعايـة احتياجـات الـسكان البـدو يف جمـاالت مثـل التعلـيم واملرافـق األساسـية والعمالـة                      

 ٦ قـرى عربيـة، منـها        ١٠وُيعد مركز أبو بسمة اإلقليمـي مـسؤوالً عـن           . والنقل والزراعة، إخل  
 وريـاض   دراسـي  فـصل  ٣٠٠ويذكُر القرار كذلك أن وزارة التعلـيم سـوف تـبين            .  بدوية قرى

  .أطفال يقوم بتشغيلها جملس أبو بسمة احمللي
، أنشئت ثالث مدارس ثانوية ألول مـرة يف القـرى غـري القانونيـة               ٢٠٠٤ومنذ سنة     - ٥٧٣

. ربــاء الرئيــسيةومت ربــط هــذه املــدارس بــشبكة الكه . يف أبــو كرينــات واحلواشــله وبــري حــاج 
وجرى تعبيد طرق الوصول إىل هذه املدارس، وهذا حتسُّن كبري باملقارنة مع قـرى أخـرى غـري        

وســامهت املــدارس املنــشأة كــثرياً يف منــع معــدالت التــسّرب، وال ســيما بــني الفتيــات . قانونيــة
ن القريـة   البدويات، الالئي كان آباؤهن ال يرسلوهن إىل املدارس بسبب ُبعد مسافة املدرسة مـ             

 وظيفــة ١٤ ٢٠٠٤ ذلــك، أضــيفت منــذ ســنة عــالوة علــى. وبــسبب الــدين والتقاليــد البدويــة
مفتش مبا يف ذلك مفتشون عامون ومهنيون للمـدارس يف املنـاطق البدويـة، بغيـة حتـسني نوعيـة                

  .التعليم هبا
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لـيم يف   وتبعاً للخطة املتعددة الـسنوات الـيت وضـعتها وزارة التعلـيم لتعزيـز نظـام التع                  - ٥٧٤
املنــاطق البدويــة، وتبعــاً لعــدة قــرارات حكوميــة بــشأن املــسألة، ُخــصص متويــل ملرافــق التعلــيم    

). مبـا فيهـا ريـاض األطفـال واملـدارس ومؤسـسات التعلـيم اخلـاص               (اجلديدة يف املناطق البدويـة      
زيادة على ذلـك، قـّدم      . كما ُخّصص متويل من أجل إنشاء وتطوير خمتربات العلوم واحلاسوب         

تشارون تربويون املساعدات إىل رؤسـاء املـدارس يف إعـداد خطـة عمـل املدرسـة وُخـّصص              مس
ــرات         ــل الثغ ــة تقلي ــيم، بغي ــستويات التعل ــع م ــاجني يف مجي ــذ احملت ــة التالمي ــساعات تقوي ــل ل متوي

  .التعليمية التربوية، مبا يف ذلك حتسني معدالت احلصول على شهادات القبول
جـرى تقـسيم كـل فـصل مـن الفـصلني الدراسـيني األول               ،  ٢٠٠٦واعتباراً من سنة      - ٥٧٥

 تلميذاً إىل فصلني، وأضيفت للمنـاهج       ٢٨والثاين يف املناطق البدوية اليت كانت تضم أكثر من          
  . ساعات تقوية يف األسبوع١٠
، أدرجـت يف    ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف الـسنة الدراسـية      “ األفق اجلديد ”اإلصالح بعنوان     - ٥٧٦

 مدرســة يف اجلنــوب، وتلــى هــذا إدراج ســت   ٣١الــشمال و  مــدارس يف ٩عمليــة اإلصــالح 
والقـصد مـن هـذا    . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف اجلنـوب يف الـسنة الدراسـية    ١٧مـدارس يف الـشمال و   

  .اإلصالح إعطاء فرصة للتالميذ ذوي األداء الرديء لتحسني إجنازاهتم ولتحقيق إمكانياهتم
  أُطر جديدة للتعليم اخلاص

يف كـسيفه وعـراره وراحـات وسـيغيف     (س للتعلـيم اخلـاص    مـدار  توجد حالياً أربـع     - ٥٧٧
 مـن ريـاض     ٢٥فضالً عن   ) يف راحات وأبو بسمة وحورا    (وثالث مراكز دعم إقليمية     ) شالوم

ــيم اخلــاص حبيــث خيــدم الــسكان البــدو يف اجلــزء اجلنــويب مــن        أطفــال للعــالج مــن أجــل التعل
 فـصول يف  ١٠لدعم، فـضالً عـن   ، افتتح مركزان إقليميان إضافيان ل   ٢٠٠٨ويف سنة   . إسرائيل

إضافة إىل ذلك، تتلقى مجيع املدارس االبتدائية واملتوسـطة سـاعات تـدريس         . املدارس االبتدائية 
  .إضافية للتقوية

ويف اجلزء الشمايل من إسرائيل، افتتحت مدرسـة جديـدة مـن أجـل التالميـذ الـذين                    - ٥٧٨
 مـن ريـاض األطفـال للتعلـيم         ٦فتتـاح   يعانون أنواعاً من القـصور العقلـي الـشديد، فـضالً عـن ا             

ــك، أضــيف  عــالوة علــى . اخلــاص ــة وأُدرِج كــذلك   ٤ ذل ــة يف املــدارس الثانوي  فــصول متقدم
  . ساعة تعليمية٣ ٠٠٠

  برامج تعليمية جديدة
بــدأ برنــامج جديــد لتقــدمي مهــارات يف اللغــة العربيــة يف املــدارس االبتدائيــة يف ســنة     - ٥٧٩
 ذلك، أضـيفت بـرامج تعليميـة        عالوة على . ٢٠١١ سنة    وسوف يستمر الربنامج حىت    ٢٠٠٨

جديدة خاصـة بالثقافـة والتـراث فـضالً عـن برنـامج لتـدريس اللغـة العربيـة واآلداب العربيـة يف                       
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زيــادة علــى ذلــك، جــرت مواءمــة برنــامج التعلــيم يف التــاريخ  . املؤســسات االبتدائيــة والثانويــة
  .يةليناسب املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانو

، بــــدأت وزارة التعلــــيم برناجمــــاً ٢٠٠٤ يف ســــنة -) Daroma(برنــــامج اجلنــــوب   - ٥٨٠
لتحسني اإلجنازات التعليمية بني التالميذ غـري العـاديني يف الفـصول الدراسـية العاشـر إىل الثـاين                   

والقـصد مـن الربنـامج    ).  تلميـذ ٣٠٠حـوايل  ( مدارس ثانوية ٥ويعمل الربنامج اآلن يف   . عشر
ــديهم   النــهوض هبــ ــتعلُّم ل ــة ولتطــوير مهــارات ال . ؤالء التالميــذ يف الرياضــيات واللغــة اإلنكليزي

  .ويشارك التالميذ يف دورات دراسية يف املؤسسات األكادميية مثل جامعة بن غوريون
يف هيئـتني حمليـتني ابتـداًء مـن         ) اتيـدمي (وستقوم وزارة التعلـيم بتمويـل برنـامج مماثـل             - ٥٨١
ــشما. ٢٠٠٨ســنة  ــوان   ويف ال ــامج مماثــل بعن ــامج اتيــدمي ’ل، يعمــل برن  يف هيئــتني ‘إطــالق برن
، سوف ُيفتتح برنامج إلجناز التفّوق يف املدرسة الثانويـة يف كعبيـا،             ٢٠٠٩وأثناء سنة   . حمليتني

  .وهي ممّولة أيضاً من وزارة التعليم
ــصي،        - ٥٨٢ ــتعلُّم التشخي ــارات ال ــصالن مله ــتح ف ــا ســبق، افت ــة  يف كوأحــدمهاإضــافة مل لي

يف إطـار اجلامعـة املفتوحـة املمولـة         ) يف اجلنوب (والفصل الثاين يف بري سبع      ) بالشمال(ساخنني  
  .من وزارة التعليم

 أضــيفت وظــائف إضــافية ألطبــاء نفــسيني يف املنطقــتني، لكــن ال  -أطبــاء نفــسيون   - ٥٨٣
  .بويني ونقص يف األطباء النفسيني الترجمموعة تالميذيزال هناك نقص يف الوظيفة لكل 

 -اإلرشـاد  و جملـالس التـدريب   أُطـر  ٣، افتتحـت  ٢٠٠٤ منذ سنة   -جملس اإلرشاد     - ٥٨٤
وحتققــت إضــافة مــوظفني للزيــارات يف بعــض اهليئــات؛ ومــع  .  يف اجلنــوب١ يف الــشمال و ٢

  . يف هذا الشأنذلك ال يزال هناك نقص
  ٥٦اجلدول 

  ٢٠٠٧ - )اجلنوب/الشمال(عدد املدارس 
  اجملموع  اجلنوب  الالشم  مستوى املدرسة

  ٨٩  ٦٤  ٢٥  األّولية
  ٣  ١  ٢  اإلعدادية

  ١٩  ١٣  ٦  اإلعدادية والثانوية
  ١٠  ٨  ٢  الثانوية

  ٥  ٤  ١  )مراكز الرعاية النهارية(تعليم خاص 
  ١٢٦  ٩٠  ٣٦  اجملموع

  .٢٠٠٨وزارة التعليم، املشرف على التعليم البدوي،   :املصدر  



CEDAW/C/ISR/5  
 

10-28881 191 
 

  ٥٧اجلدول 
  ٢٠٠٧ -) حسب نوع اجلنس( البدو عدد التالميذ يف قطاع السكان

  اجلنوب  الشمال
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  مستوى املدرسة

  ٣٢ ١٢٥  ١٥ ٦٨١  ١٦ ٤٤٤  ٨ ٤٩١  ٤ ١٥٧  ٤ ٣٣٤  )٦ إىل ١الصفوف (األّولية 
  ٧ ١٥٦  ٣ ٤٦٣  ٣ ٦٩٣  ٣ ٠٩٨  ١ ٥١٣  ١ ٥٨٥  املدرسة اإلعدادية
  ٧ ٤٤٩  ٣ ٦١٦  ٣ ٨٣٣  ٢ ٤٩٦  ١ ٣٥١  ١ ١٤٥  املدرسة الثانوية

  ٤٦ ٧٣٠  ٢٢ ٧٦٠  ٢٣ ٩٧٠  ١٤ ٠٨٥  ٧ ٠٢١  ٧ ٠٦٤  اجملموع
  .٢٠٠٨، يتعليم البدوالوزارة التعليم، املشرف على   :املصدر  

  التعليم العايل
ــيم يف ســنة     - ٥٨٥ ــدو دراســة     ٢٠٠٨أعلنــت وزارة التعل ــنح الطــالب الب ــا م  عــن اعتزامه

ــا والعلــوم مبــنح تعليميــة وزمــا    شــاقل جديــد ٥ ٠٠٠الت دراســية مببلــغ اهلندســة والتكنولوجي
والغـرض مـن الزمــاالت   . ٢٠٠٨/٢٠٠٩لكـل طالـب عـن الــسنة الدراسـية     )  دوالرا١ً ٢٥٠(

  .الدراسية مواصلة تشجيع الطالب البدو على إحراز تعليم عالٍ
 املرأة إعالناً يتعلـق بتوزيـع الزمـاالت الدراسـية علـى      بوضعوأصدرت هيئة النهوض      - ٥٨٦

ويات من أهل املنطقة الشمالية، فضالً عن الطالبـات مـن قطـاع الـسكان الـدروز          الطالبات البد 
 ٤١٢فهذه الزماالت الدراسية ُتمـنح وفقـاً لقـراري احلكومـة رقـم              . وقطاع السكان اجلراكسة  

وهذه الزماالت موّجهة للسنة الدراسـية      . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٥ الصادرين يف    ٤١٣ورقم  
معترف هبـا يف ميـادين الطـب والـصيدلة والتمـريض والقـانون              األكادميية يف مؤسسات أكادميية     

ويبلـغ إمجـايل املخـصص بامليزانيـة هلـذا الغـرض يف       . واهلندسة وغريها من املهـن املتـصلة بالطـب     
، مع كل زمالـة دراسـية تبلـغ    ) دوالر ١٢٥ ٠٠٠( شاقل جديد    ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٩سنة  
  ). دوالر١ ٥٠٠( شاقل جديد ٦ ٠٠٠

  العمالة والرفاه
-يتسم السكان البدو بارتفاع معـدل البطالـة واخنفـاض مـستوى احلالـة االجتماعيـة                 - ٥٨٧

ومـن أمثلـة   . ومثة تدابري عديدة جيري اختاذها حالياً لتغيري هذه اإلحصاءات القائمـة     . االقتصادية
هذه التدابري املذكورة أعاله، إعداد دورة دراسية عن تنظيم األعمال التجاريـة احلـرة مـن أجـل          

  . األعمال احلرةتنظيمنساء البدويات بالتعاون مع مركز تشجيع ال
 وفقــاً لقــرار احلكومــة رقــم -فــرص عمــل لألشــخاص املنــتمني لألقليــات يف النقــب   - ٥٨٨

ــسان٢٢ (١٥٩١ ــل / ني ــع      ) ٢٠٠٧أبري ــرر أن تتمت ــة، تق ــاطق الريفي ــشجيع املن ــق بت ــا يتعل فيم
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 أشـخاص مـوظفني   تعـيني أربعـة  لـيت تقبـل   املؤسسات العاملة يف ميـادين اخلـدمات أو الـسياحة ا        
حملــيني مــن قطــاع الــسكان البــدو أو مــن قطــاع الــسكان األرثــوذكس املتــشددين يف النقــب،    

 يف املائــة تتعلــق بالرجــال والنــساء خــصماً مــن تكلفــة األجــر  ٢٠ فائــدة بنــسبة باحلــصول علــى
  .الشهري هلؤالء املوظفني طوال فترة مخس سنوات

 الـذي   ٤٤١٥، اعتمدت احلكومة القرار رقم      ٢٠٠٥نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٠ويف    - ٥٨٩
وبغيـة تعزيـز حتقيـق أهـداف        . أنشئ وفقاً له برنامج اسـتراتيجي وطـين مـن أجـل تطـوير النقـب               

الربنامج من الناحية االقتصادية ومن ناحيـة العمالـة، قامـت اإلدارة العامـة للتنميـة واالسـتخدام                  
زارات احلكوميـة والـسلطات احملليـة واهليئـة اإلسـرائيلية           يف النقب بوضع مشاريع خمتارة مـع الـو        

وترد أدناه أوصاف املشاريع والفوائد اليت قد تتمتـع هبـا   . املعنية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة   
  .النساء البدويات كجزء من برنامج النقب

  حدثت خالل فترة السنوات اخلمس املاضـية، زيـادة يف معـدالت            -التدريب املهين     - ٥٩٠
ويعتـرب التعلـيم    . التوظيف بني النساء العربيات، بيد أن هذه املعـدالت ال تـزال منخفـضة نـسبياً               

األكادميي والتدريب املهين املكّونان األساسيان إلدماج النساء العربيـات يف القـوة العاملـة، بيـد               
ة حتـل حملـها      املهن التقليدي  -التعليم  :  التعليم والتدريب  يأن عوائق شىت متنع إدماجهن يف نظام      

؛ وتتطلب دراسة املهن التكنولوجية الكثرية معرفة يف الرياضـيات          نوعيةمهن تتطلب دراية فنية     
 املعتقـدات التقليديـة والوصـمات الثقافيـة بـني           -ثقافية  /عوائق اجتماعية مثة  و. واللغة اإلنكليزية 

لنـساء العربيـات يف     فا. السكان العرب تضع احلدود املقبولة للسفر وحيداً إىل املدرسـة والعمـل           
. كثري من األحيان حيجمن عن حضور الدورات الدراسية اليت تتطلـب الـسفر إىل مـدن أخـرى           

وليست الدورات املهنية مجيعها متوافرة يف املدن اليت يقيم هبا النساء، ويف الغالب بـسبب عـدم         
  .وجود اإلطار الصحيح واملرّشحني، وفرص الوظائف يف املستقبل

تعتـرب  “ تقليديـة ”سلف ذكره، تشارك املرأة العربيـة يف دورات دراسـية           وبسبب ما     - ٥٩١
حملية، ومن املرّجح متكني هؤالء لتلبيـة املتطلبـات اخلاصـة بفـرص العمـل احملليـة، سـواء بالعمـل                     

ولــيس هــذا هــو احلــال فيمــا يتعلــق بــالتعليم واحلواســيب . بــالتفّرغ أو العمــل جلــزء مــن الوقــت
إضافة إىل ذلك فإن فـرص العمـل        . اهلندسة/ئف املساعدين التقنيني  والرسوم التخطيطية أو بوظا   

  .يف هذه امليادين، يف بعض مدن اإلقامة، تعترب حمدودة جداً
واستحِدثت برامج تدريبية خاصة وبرامج فريدة لقطاع السكان البـدو، بغيـة تعزيـز                - ٥٩٢

وتوســيع عــدد الطلبــة مــن  رجــاالً ونــساًء، وتنميــة رأس املــال البــشري -أعــداد البــدو العــاملني 
ــاث   ــذكور واإلن ــالتعليم العــايل   -ال ــدورات الدراســية ب ــتحقني بال ــدريب  .  املل ــشمل الت غــري وي

، الرعايـة لألطفـال الـصغار، وتـصميم       مـساعدات معتمـدات، ومقـدمات      للمرأة، إعداد    املعهود
فـصول   افتتحـت    ،إضافة إىل ذلك  .  اللياقة البدنية  ومدرباتوصناعة األثاث، وتصفيف الشعر،     
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للهندسة العمليـة يف املركـز التكنولـوجي يف بـري سـبع، يف ميـادين الكيميـاء والتكييـف وحـوايل                
  . يف املائة من املرشحني الذين قُبلوا كانوا من النساء٣٠
 يف إطــار التعــاون بــني وزارة الــصناعة والتجــارة -مراكــز التوظيــف للــسكان البــدو   - ٥٩٣

 غـري معهـودة    اليهودية، تقرر إقامة مراكز توظيـف        -ريكية  والعمل وجلنة التوزيع املشتركة األم    
وستتناول هـذه املراكـز شـىت املـسائل املتـصلة حبـل مـشاكل العمالـة الـيت توجـد                     . يف مدن البدو  
 يف إنـشاء    للمعاونـة لتعزيز أعـداد األشـخاص املـوظفني،        :  البدو املناطق اليت يسكنها  فحسب يف   

خــل األفــراد واُألســر يف أحــواز البــدو، ولتغــيري  مــشاريع جتاريــة ومؤســسات صــغرية، لزيــادة د 
 النـساء التصّورات واملعايري ذات الصلة بالتوظيف يف قطـاع الـسكان البـدو، وتـشجيع توظيـف              

  . لذلك الغرضغري معهودمع إمدادهن بتدريب 
ــصغرية    - ٥٩٤ ــة ال ــشاريع التجاري ــة يف    -امل ــشاريع التجاري ــة تعــريض امل ــة حتــسني عملي  بغي

ــة   (ركــز رعايــة مباشــرة األعمــال احلــرة   النقــب خلــدمات م هيئــة تابعــة للهيئــة اإلســرائيلية املعني
ــصغرية واملتوســطة  ــة     )باملؤســسات ال ــاطق احمللي ــسافات الكــبرية بــني املن ــى امل ــة التغلُّــب عل ، بغي

 خـدمات   علـى صول أصـحاب املـشاريع التجاريـة         العاملة، وللسماح بقدر أكرب من ح      واملراكز
ويعمــل أحــد هــذه التوســعات  . ســعات تابعــة للمركــز يف بــري ســبع  تو٣املركــز، تقــرر إنــشاء  

 فإنـه يعتـرب مبثابـة مقـر مركـزي سـهل الوصـول أمـام                 ،وبالتـايل . فحسب يف املناطق احمللية للبدو    
 غـري املعهـودة   ممارس العمل احلر لتلقي خمتلف خدمات املركز، مبا يف ذلك الرّد على احلاجـات               

د هذه التوّسعات إىل أهنا تستطيع مـساعدة املـرأة الـيت متيـل              ويرجع تفرُّ . اخلاصة بالسكان البدو  
  ).بسبب املعايري الثقافية واالجتماعية(إىل البقاء يف املناطق احمللية 

إنـــشاء أمـــاكن للتوظيـــف مـــن أجـــل أولئـــك الـــذين يتقـــدمون بطلبـــاهتم إىل دائـــرة التوظيـــف   
رب الـسكان البـدو هـم حمـور         ويعت. اإلسرائيلية، وعلى وشك انتهاء حقهم يف مستحقات البطالة       

  .هذا املشروع
 الغــزل  أعمــالإنــشاء منــوذج اقتــصادي للتوظيــف املــستقل للمــرأة مــن املنــاطق احملليــة للبــدو يف 

. وأشــغال اإلبــرة والطهــي، حيــث تــسوِّق املــرأة منتجاهتــا يف املعــارض اخلاصــة ويف اخلــارج        
منـوذج لتنظـيم مـشروع جتـاري،        وستكون املرأة على استعداد ملواجهة العملية اليت تـشمل بنـاء            
ــسويق     ــصحيحة للت ــدة والوســائل ال ــشاء خــط منتجــات فري ــستغرق املــشروع ثــالث  . وإن وسي
وحالياً ُينفَّـذ هـذا املـشروع يف    . سنوات، وخالهلا سوف تفتتح املرأة مشروعات جتارية مستقلة    

  . امرأة٢٠قرية كسيفه ويعمل باملشروع 
 رقـم   ‐قـانون تـشجيع االسـتثمارات الرأمساليـة         هـو   وبغية استكمال القانون املنقّح و      - ٥٩٥
، قررت احلكومة إنشاء برنامج إضـايف لزيـادة فـرص العمـل يف املنـاطق النائيـة                  ١٩٥٩‐٥٧١٩

وتتطلـب األهليـة لـذلك أن تقـوم       . يف إسرائيل ومناطق أخرى تسودها درجة عالية مـن البطالـة          
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اضون على األقل احلـد األدىن مـن        الشركات املشاركة بتوظيف عدد أدىن من العمال الذين يتق        
 سـكان مـن    يقـيم هبـا   ومدن حمـددة    “ األطراف األبعد ”ومن بني اجملاالت املتأثرة بذلك      . األجر

  .فضالً عن السكان اليهود األرثوذكس املتشددين) مثل العرب والدروز واجلركس(األقليات 
لـشؤون االجتماعيـة   وكما ذُكر من قَبل يف تقريـر إسـرائيل الـسابق، أنـشأت وزارة ا       - ٥٩٦

وهلـذا  .  مركـز رعايـة األسـرة البدويـة يف بـري سـبع             ٢٠٠٤مـايو   /واخلدمات االجتماعية يف أيـار    
تقــدمي املــساعدة إىل اجملتمــع احمللــي البــدوي يف مــسائل متــصلة بــالرتاع وتــسوية : املركــز هــدفان

ع العنــف التــوترات يف األســرة، فــضالً عــن تقــدمي تــدخالت عالجيــة، والعمــل مبثابــة مركــز ملنــ 
وتقــوم وزارة الــشؤون االجتماعيــة واخلــدمات االجتماعيــة بتمويــل  . العــائلي والتثقيــف بــشأنه

البدويـة الـيت يـديرها مرشـدون        “ الواحـة ”املركز واإلشراف عليه، وتقوم بإدارة املركـز رابطـة          
  .اجتماعيون متخصصون

وية املنشأة بـشكل  وتعمل الدوائر االجتماعية يف مدن البدو، وكذلك يف القرى البد         - ٥٩٧
.  التماساً شـهرياً يقـّدم للـدوائر االجتماعيـة مـن نـساء بـدويات               ٣٠ويوجد حوايل   . غري قانوين 

 عالجــاً يتلقــونويوجــد أيــضاً أزواج وزوجــات مــن البــدو  . وكــل منــهن تتلقــى رعايــة فرديــة 
وجدير بالذكر أن تشغيل املركز سالف الذكر قد عمل على حتـسني معاجلـة العنـف                . للزوجني

العائلي يف قطاع السكان البدو، حيث أمكن بسبب ذلـك تقـدمي رعايـة عمليـة مركّـزة وفّعالـة                    
  .متحررة من ضغوط اجملتمع احمللي ومن ضغوط األسرة

 امرأة شابة بدوية سنوياً، حيـث يقـدَّم       ٢٥٠وتعاِلج دائرة الفتيات والشابات حوايل        - ٥٩٨
  .هلن العالج الفردي واجلماعي

  الصحة
  عوفيات الُرّض

، بلـغ معـدل وفيـات       ٢٠٠٩فربايـر   /وفقاً لتقرير وزارة الصحة، الذي ُنشر يف شباط         - ٥٩٩
، وهــذا ميثّــل اخنفاضــاً عــن املعــدل يف ســنة   ١ ٠٠٠ إىل ١١,٥ ٢٠٠٨الُرّضــع البــدو يف ســنة  

، ويعزى املعدل املرتفـع يف أغلـب األحيـان إىل معـدالت عاليـة مـن                 )١ ٠٠٠ إىل   ١٥ (٢٠٠٥
ومـن  . قي واألمـراض الوراثيـة بـسبب ارتفـاع معـدالت زواج ذوي القـرىب             حاالت التشّوه اخلل  

بــني العوامــل األخــرى الــيت تــؤثّر علــى معــدل الوفيــات، احلظــر مــن الناحيــة الدينيــة لإلجهــاض  
 حىت يف احلاالت املوصى هبا من ِقَبل األطباء، إىل جانب ارتفاع نسبة الـوالدات بـني                 املسلمات

كر أن معــدل وفيــات الُرّضــع بــني األطفــال الُرّضــع البــدو الــذين  وجيــدر بالــذ. النــساء املــسّنات
يعيشون يف قرى غـري قانونيـة، كـان فعـالً أقـل مـن ذلـك بـني الُرّضـع البـدو الـذين يعيـشون يف                            

وتواصل احلكومة افتتاح عيادات طبية معنية بصحة األم والطفـل يف قـرى منـشأة               . املقامة املدن
  .اء عيادات جديدة خلدمة السكانبشكل غري قانوين، وجيري حالياً بن
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زيادة على ذلك، ما انفكت احلكومـة متـّول عـدة مـشاريع خاصـة لتحـسني الـصحة            - ٦٠٠
وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الـصحية املقدمـة للبـدو الـذين يعيـشون يف قـرى منـشأة بـشكل                

بـني  ومن هذه الربامج برنامج تدّخل خـاص طويـل األجـل خلفـض وفيـات الُرّضـع                  . غري قانوين 
ــدو ــن          . الب ــعة م ــات واس ــشاركة قطاع ــاهى مب ــي، ويتب ــع احملل ــى اجملتم ــائم عل ــامج ق ــذا الربن وه

املشاركني، من بينهم ممثلون مـن قيـادة اجملتمـع البـدوي والنظـام التعليمـي، إىل جانـب مقـّدمي                     
ــم       ــي وإدارة عل ــصحة يف اجملتمــع احملل ــة، وإدارة ال ــة والوقائي ــصحية العالجي ــة ال خــدمات الرعاي

  .ة يف كلية العلوم الصحية يف جامعة بن غوريون يف النقباألوبئ
كمـا متــوِّل احلكومــة االختبــارات الوراثيـة جمانــاً، إىل جانــب االستــشارات الوراثيــة،     - ٦٠١

ألي فرد من قبيلة البدو اليت يكون فيها انتشار مرض وراثي خطري جيري بشأنه اختبـار وراثـي                  
  .١ ٠٠٠: ١متاح أعلى من 

‐٥٧٢٥قــانون تــسجيل الــسكان رقــم ، ُعــدِّل ٢٠٠٥ديــسمرب /ون األولويف كــان  - ٦٠٢
والغرض مـن التعـديل   . من أجل تنظيم حاالت املواليد اليت حتدث خارج مؤسسة طبية        ١٩٦٥

هــو ضــمان عــدم إمكانيــة عمليــات التبّنــي غــري املــشروعة، واســتغالل املــرأة واالجتــار باألطفــال 
ددها القــانون لتــسجيل املواليــد اجلــدد منــع الغــش   وُيقــصد جبميــع املتطلبــات الــيت حــ  . الُرّضــع

وليس يف القانون شيء يهـدف إىل إحـداث تـأخري أو            . والتضليل فيما يتعلق باهلوية الذاتية لألم     
حرمــان املــرأة مــن احلقــوق الــيت تــستحقها بعــد تــسجيل طفلــها يف ســجل الــسكان، ويف هــذا    

لـدن يف البيـوت، هـؤالء النـسوة     املضمار، رغـم أنـه مـن الـصحيح أن بعـض النـساء البـدويات ي        
وليـست هنـاك امـرأة بدويـة تقـيم يف           .  يف املائة من مجيع النـساء العربيـات يف النقـب           ٢يشكّلن  

  .النقب وضعت مولوداً يف البيت، بسبب عدم احلصول على خدمات األمومة احلديثة
  املؤشرات الصحية األخرى

انونيــة والــيت توجــد يف مجيــع أحنــاء املــستوصفات القائمــة يف القــرى البدويــة غــري الق  - ٦٠٣
النقب، مجيعها حموَسب، وهي مكّيفة اهلواء ومجيعها جمّهـزة جيـداً وفقـاً للمعـايري الـيت تتمـسك                   

ــالغ عــددها اثنــان   . هبــا مجيــع الــصناديق الــصحية يف البلــد   ــة الب وإضــافة إىل املــستوصفات الطبي
 ةيف املــدن البدويــة، أنــشئت تــسعوثالثــون مــستوصفاً وتتبــع الــصناديق الــصحية والكائنــة فعــالً 

مستوصفات طبية تابعة للصناديق الصحية وذلك للوفاء باحلاجات الطبية للبدو الذين يعيـشون             
وهذه املستوصفات جمهزة متاماً أيضاً وفقاً للمعايري اليت توجد يف مجيـع            . يف القرى غري القانونية   

  .الصناديق الصحية األخرى يف البلد
ــإدارة خدمــة صــحية خاصــة مــن أجــل     وتقــوم اإلدارة  - ٦٠٤  العامــة للخــدمات الــصحية ب

وتكفـل  . السكان البدو وتشمل خدمـة إسـعاف مـن أجـل البـدو، ويـديرها موظـف مـن البـدو                    
ــي        ــع احملل ــشفى واجملتم ــني املست ــستمر ب ــهولة الوصــول امل ــة اإلســعاف س ــتمكّن  . خدم ــذا ي وهب
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. ل خـروجهم مـن املستـشفى      موظفون فنيون ماهرون من تقييم الظـروف املعيـشية للمرضـى قبـ            
إضافة إىل ذلك، تقوم اإلسعاف بنقل املرضى إىل املستشفى والعـودة هبـم عنـدما حيتـاج هـؤالء                   

وهـذا معنـاه   . وتعَترب تكلفة الزيارة إىل املستوصف متماثلة يف مجيع أحناء البلد. إىل رعاية طارئة 
  .أن أي زيارة تتم عموماً دون مقابل

 -رعاية القائمة، الثمانية عـشر مـستوصفاً لـصحة األم والطفـل             وإضافة إىل مراكز ال     - ٦٠٥
ــشئت مــؤخراً يف القــرى غــري        ــة لألســرة، أن ــة متنقل ــة، ووحــدة رعاي املوجــودة يف املــدن البدوي

وقــد مت جتهيــز هــذه . القانونيــة ســتة مــستوصفات لــصحة األم والطفــل، وهــي كاملــة التجهيــز  
  .رى لصحة األم والطفل يف البلداملستوصفات بنفس الطريقة مثل أية مستوصفات أخ

وتبذل احلكومة وكـذلك الـصندوق الـصحي الرئيـسي الـذي خيـدم الـسكان البـدو،                    - ٦٠٦
وقـّدمت احلكومـة مجيـع التمويـل        . جهوداً ضخمة لتدريب وتعيني أطبـاء وممرضـات مـن البـدو           

املطلوب لثالثة فصول من الطالبـات البـدويات السـتكمال تدريبـهن كممرضـات مـسّجالت،                
ا يف ذلك متويل انتقاهلن إىل مدرسة التمريض، وتقدمي بدل خاص بالوجبات أثناء دراسـاهتن،               مب

وقـّدمت احلكومـة باملثـل متـويالً        . الاليت يف حاجة إليها   ودروس عالجية خاصة ملساعدة أولئك      
  .خاصاً للتعاقد مع أطباء باطنيني وممرضات من العرب

وحاليــاً . ١٩٩٤ يف ســنة املــؤهالتيات وافتتحــت دورة دراســية للمرضــات البــدو   - ٦٠٧
وجيــدر بالــذكر أن الطالبــات املــشاركات يف .  طالبــة تــتلقني دراســات يف التمــريض٣٢توجــد 

الــدورة الدراســية الثالثــة ملتزمــات باخلدمــة طــوال الــثالث ســنوات األوىل مــن املمارســة بعــد     
كفل أن ختــدم وهــذا ســي . ختــرجهن حيثمــا تقــرر وزارة الــصحة أمــاكن احلاجــة إىل خــدماهتن   

إضافة إىل ذلـك، أهنـت أول طبيبـة بدويـة     . املمرضات املدرَّبات السكان املستهدفني وهم البدو  
 الطـب   غـرس ”وكانـت جـزءاً مـن برنـامج         . يف إسرائيل، رانيا العقيب، دراساهتا ونالت درجتها      

وحاليـاً تـدرس سـت      . الذي يرمي إىل إدماج مزيـد مـن البـدو يف قطـاع الـصحة              “ يف الصحراء 
 بدويـة علـى شـهادات التخـّرج يف خمتلـف املهـن الـصحية؛ ومثـة          ٣٥دويات الطـب وحـصلت      ب

  . امرأة أخرى يدرسن حالياً العلوم الصحية٤٥
 ،وتشمل إجراءات التحسينات اهلامة األخـرى يف العقـد املاضـي، علـى سـبيل املثـال                  - ٦٠٨

ــه      ــدو يف النقــب، ممــا جنــم عن ــشمول بتحــصني األطفــال الُرّضــع الب  اخنفــاض هــام يف  حتــسني ال
 أن نـسبة    ٢٠٠٦وتبيِّن األرقام احلديثـة عـن سـنة         . األمراض املُعدية اليت ميكن توقيها بالتحصني     

 يف املائــة مــن أطفــال البــدو أهنــوا مجيــع التحــصينات الــضرورية قبــل ٩٥ و ٩٠تتــراوح مــا بــني 
. ١٩٨١سـنة   يف املائـة يف  ٢٧ وهـو حتـّسن كـبري بالقيـاس إىل معـدل      -حلول الثالثة من العمر    

ويوجد فريقان متنقالن معنيـان بالتحـصني وتـديرمها وزارة الـصحة، حيـث يقـدمان حتـصينات                  
باملنازل إىل األطفال الُرّضع يف اُألسر البدوية اليت تعيش خارج املدن الدائمـة، والـذين ال تقـوم                  

يح ويتـ . أسرهم بإحضارهم إىل واحٍد من املستشفيات الصحية لألم والطفـل مـن أجـل العـالج               
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نظــام تعقُّــب ُمحوَســب لــوزارة الــصحة حتديــد األطفــال الُرّضــع الــذين يتــأخر موعــد حتــصينهم 
  .وإرسال أحد فريقي التحصني املتنقلني لتحصني األطفال الُرّضع

وحدث أيضاً حتسُّن هام على مدى العقدين املاضيني، يف منو األطفال البـدو الُرّضـع               - ٦٠٩
زيـادة علـى ذلـك،      . ي، مما يشري إىل حدوث حتسُّن يف التغذية       واألطفال الدارجني يف بداية املش    

 التكميلية مثل حامض الفوليك بني النـساء        تتعلق باملغذيات حدث مزيد من االمتثال لتوصيات      
البـدويات يف سـنوات خــصوبتهن، واخنفـاض تــواتر إصـابة األجّنــة بعيـوب اجلهــاز العـصيب بــني       

د حـىت اآلن معـدالت عاليـة مـن التـشّوهات اخللقيـة              وجـ تولسوء احلظ،   . األجّنة والُرّضع البدو  
واألمراض املوروثة بني األطفال الُرّضع البـدو، بـسبب عوامـل متعـددة مـن بينـها تقليـد خـاص                     

 االجتماعيــة للفحــص قبــل - الدينيــة -بالزجيـات مــن ذوي القــرىب فــضالً عــن العوائــق الثقافيــة  
  .الزواج وقبل الوالدة من أجل األمراض املوروثة

وقد حدث اخنفاض يف اإلصابة باألمراض املُعدية بني األطفـال الُرّضـع البـدو خـالل               - ٦١٠
ومع ذلك، يوجد بوجه عام معّدل مـن األمـراض املعديـة بـني األطفـال الُرّضـع                  . العقود املاضية 

وللُرّضع واألطفال البـدو معـّدالت      . البدو أعلى منه بني األطفال الُرّضع اليهود من نفس العمر         
زيـادة علـى   . من أمراض السعال الديكي والُسل واإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        أدىن  

ــدو، ممــا يــشري إىل حتــسُّن ُســبل        ذلــك، بــسبب ارتفــاع نــسبة مشــول التحــصني بــني الُرّضــع الب
االتصال واالنتفاع خبـدمات الرعايـة الـصحية الوقائيـة، ال توجـد حـاالت إصـابة باحلـصبة منـذ                     

 حاالت شلل األطفـال أو اخلُنَّـاق أو احلـصبة األملانيـة اخللقيـة والكـزاز                 ، وال توجد  ١٩٩٤سنة  
  .١٩٩٠ما قبل الوالدة أو الكزاز يف أطفال البدو يف النقب منذ سنة 

وتقـــدَّم حاليـــاً إىل اجملتمـــع احمللـــي البـــدوي يف النقـــب خـــدمات األطبـــاء البـــاطنيني     - ٦١١
وطـب التوليـد وطـب األطفـال والطـب          املتخصصني مبا فيها خـدمات طـب األمـراض النـسائية            

البـــاطين العـــام وطـــب األعـــصاب وطـــب األســـرة وطـــب األمـــراض اجللديـــة واألذن واألنـــف  
واحلنجرة، وطب العيون وجراحة العظـام ومبحـث اجلهـاز اهلـضمي ومبحـث القلـب ووظائفـه          

. ، وطـب جراحـة األطفـال، وطـب أمـراض الرئـة عنـد األطفـال                والـصدمات النفـسية   واجلراحة  
 إىل ذلــك، لكــل شــخص مقــيم فــرص متــساوية يف التمّتــع خبــدمات مجيــع املــستوصفات إضــافة

  .املتخصصة يف املركز الطيب جبامعة سوروكا، دون ما متييز بني املرضى من البدو أو اليهود
 -أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنــسان      ”، نــشرت منظمــة   ٢٠٠٨يوليــه  /ويف متــوز  - ٦١٢

 والـصحة يف قـرى       اجلنـسان  - أنـا هنـا   ”راً بعنـوان    ، وهي منظمة غري حكوميـة، تقريـ       “إسرائيل
ويتضّمن التقرير انتقاداً خلـدمات الرعايـة الـصحية املقدمـة للبـدويات             . “النقب غري املعترف هبا   

يف النقب، فضالً عن املشاكل بشأن توفري املرافق الصحية والنقل العام، ممـا جيعـل مـن الـصعب                   
لــصحية البعيــدة يف حــاالت عــدم تــوفّر مــستوصف  علــى املــرأة البدويــة بلــوغ مراكــز الرعايــة ا 

ويـنص التقريـر أيـضاً علـى وجـود          . بالقرى أو وجـود مـستوصف يفتقـر إىل اخلـدمات الكاملـة            
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ومثـة  . إشكاالت بسبب التخاطب بني املوظفني الطبيني وبعض النساء بـسبب احلـواجز اللغويـة             
  . املادةقضية جيري الترويج هلا، على النحو املفّصل يف مجيع أجزاء هذه

  )ختان اإلناث(العمليات التناسلية األنثوية التقليدية 
، تــضّمنت دراســة جديــدة فحــصاً ملــا إذا كانــت ممارســة تــشويه        ٢٠٠٧يف ســنة   - ٦١٣

ومبوافقة من جلنة هلـسنكي لألخالقيـات       . األعضاء التناسلية األنثوية ما زالت قائمة يف إسرائيل       
علــى موافقــة كــل مريــضة، طُــرح علــى الــشابات   وبعــد احلــصول بــن غوريــونالتابعــة جلامعــة 

البدويات الالئي أُجريت هلن فحوصات بدنية تناسلية قبل الوالدة عّما إذا كن تعّرضن لتـشويه               
إضافة إىل هذا، حبث أطباء األمراض النسائية عن أية عالمـات تـشري             . األعضاء التناسلية لديهن  
مـرأة مـن خمتلـف قبائـل البـدو، والالئـي             ا ١٥٠وفُِحص ما يزيد على     . إىل حدوث هذه العملية   

ذكرن من قبل أهنن تعرضن لعمليات تناسلية أنثوية تقليدية، ومل توجد أية دالئـل تـشري إىل أيـة          
  . ألية امرأة من هؤالء جرتتشّوهات تناسلية أنثوية جرت وال أية خدوش بسيطة

ه مت القـضاء علـى   ورغم أنه ال ميكن استبعاد وجود حـاالت متفرقـة نـادرة، يبـدو أنـ              - ٦١٤
تشمل أسباب هـذا التغـيري زيـادة توعيـة          و. ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف إسرائيل      

  .السكان البدو، وزيادة الرعاية الطبية، وارتفاع مستوى املعيشة وتطّورات إجيابية أخرى
، مـا عـدا حالـة       وُتشري بيانات حديثة إىل أنه مل ترد، طوال الـسنوات القليلـة املاضـية               - ٦١٥

مل تـرد  . ، يف إحدى القرى البدوية اجلنوبيـة      ٢٠٠٨واحدة خلتان أنثوي تقليدي حدث يف سنة        
  . األنثوية التناسليةتقارير أخرى عن تعّرض النساء يف إسرائيل لتشويه األعضاء

   املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية-١٥املادة 
  حملة عامة

ضائية املساواة للرجال والنساء يف مجيع جماالت القانون، مبـا فيهـا       توفِّر السلطات الق    - ٦١٦
  .مجيع نواحي املسائل املدنية، على النحو الوارد بالتفصيل طوال هذا التقرير

 حتظى النساء بأهلية مماثلة ألهليـة الرجـال، مبـا يف ذلـك        ،وعلى صعيد املسائل املدنية     - ٦١٧
ت وتعاملها على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجـراءات          احلق يف إبرام العقود وإدارة املمتلكا     
وحتصل املرأة أيضاً على نفس االستحقاقات بشأن حركـة         . املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية    

األشـخاص وحريـة اختيـار حمـل إقامتـهم وسـكناهم، علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل طـوال هـذا             
  .التقرير

  احملاكم الدينية
 عام والية قضائية خالصة للمحاكم الدينية بشأن مجيـع مـسائل الـزواج       توجد بوجه   - ٦١٨

. والطالق، إالّ يف حالة عدم اتباع الزوجني ألي دين من األديـان أو عنـد اختالفهمـا يف الـدين               
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وفيمــا يتــصل هبــذه االســتثناءات، ُتمــَنح الواليــة القــضائية يف األمــور املتــصلة بــالطالق حملــاكم     
ويف الشؤون املتعلقـة بنفقـة النـساء واألطفـال وقـضايا امللكيـة       . م الدينية شؤون األسرة أو احملاك   

 باملـسلمني، هنـاك     يتعلـق  أيـضاً فيمـا      األبـوة وإعالة الطفل والوصاية والعنف، إىل جانب مسائل        
حماكم شؤون األسرة واحملاكم الدينية، مع وجـود بعـض الفـروق بـني              مع   قضائية متوازية والية  

  .ةخمتلف الطوائف الديني
 الرئيـسية،    القـضائية   تتوفّر حملاكم شؤون األسـرة الواليـة       -اإلرث والوصاية والتبّني      - ٦١٩

 الـواردة  ولـبعض القيـود   مجيع األطراف ذات الـصلة  ختضع ملوافقةأّما والية احملاكم الدينية فهي     
، ومثة والية قضائية خالصة حملاكم شـؤون األسـرة فيمـا يتـصل باختطـاف األطفـال                . يف القانون 

، وتغــيري ١٩٥٠‐٥٧١٠القــانون املتعلــق بــسن الــزواج رقــم   واملوافقــة علــى الــزواج يف إطــار  
ــد   ــسناألمســاء وحتدي ــول أم حمــل األم األصــلية،   ال ــوة، وحل ــسلمنيباســتثناء (واألب وســائر )  امل

  .الرتاعات بني أفراد األسرة يف املسائل غري الواردة أعاله
ألحـوال الشخـصية، أدخلـت إسـرائيل حتفظـاً       وباإلشارة إىل بعـض جوانـب قـوانني ا          - ٦٢٠

ــة يف إســرائيل   ــد مــن التفاصــيل عــن هــذا   .يف ضــوء التزاماهتــا بــشىت الطوائــف الديني ــرد مزي  وي
  . أدناه١٦التحفّظ يف املادة 

   املساواة يف الزواج واحلياة األسرية- ١٦املادة 
  حملة عامة

ون األحــوال الشخـصية، إلجــراء   املتعلقــة بقـان ١٦حتفُّـظ إســرائيل إزاء املـادة   خيـضع    - ٦٢١
ويرجـع  . ويف الوقت احلاضر، مل تغيِّر إسرائيل موقفها يف هذا الـشأن          . استعراض بشكل دوري  

ــة، إىل جانــب منحهــا      ــة الديني ــتحفّظ إىل نظــام إســرائيل الدســتوري واحترامهــا للتعّددي هــذا ال
  .االستقالل للطوائف الدينية يف أمور األحوال الشخصية

وهــذه .  الــديين حيــدد خيـار الــزواج أمــام عــدد مـن اجلماعــات يف إســرائيل  والقـانون   - ٦٢٢
. القــضية تغــوص يف صــميم اخلطــاب اإلســرائيلي وتظــل حتــدياً رئيــسياً أمــام اجملتمــع اإلســرائيلي 

ونتيجة لذلك، يفضِّل بعـض األزواج التغاضـي عـن الـزواج الـديين املفـروض ألنـه يتنـاقض مـع                      
  .يف اخلارج، على النحو املبّين بالتفصيل أدناهتصّوراهتم عن الزواج، ويتزوجون 

  التطورات القانونية
 رقــم  - لقــانون تقــسيم امللكيــة بــني الــزوجني    أجــرى الكنيــست مــؤخراً تعــديالً      - ٦٢٣

ليــسمح بتقــسيم امللكيــة قبــل الطــالق أو يف  ) ٢٠٠٨ لــسنة ٤التعــديل رقــم  (١٩٧٣-٥٧٣٣
ــا املوافقــة علــى   ووفقــاً للقــوانني واألعــراف اليهود . هنايــة الــزواج يــة، ال بــد للــزوجني أن يعطي
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والغرض من التعديل منع إمكانية أن يطلب أحد الزوجني من الطـرف اآلخـر التخلّـي     . الطالق
  .موافقتها على إمتام الطالق/حقوقها يف امللكية، كشرط من موافقته/عن حقوقه
ليــشمل إلغــاء مــن القــانون ملواصــلة توســيع انتــشار القــانون ) د (٢وقــد ُعــدِّل البنــد   

الــزواج، اإلقــرار بــأن الــزواج صــار بــاطالً واالنفــصال وفقــاً للقــانون الــديين الــذي ال يــسمح     
  .بالطالق، باإلضافة إىل الطالق

، الذي يتناول حق كل واحد من الزوجني يف نـصف املمتلكـات             )أ (٥وُعدِّل البند     
عد الطالق أو بعـد وفـاة       ، وذلك ليسمح للمحكمة بأن متنح احلق ليس فقط ب         للزوجنيالكاملة  

. أحد الزوجني على أنـه حـدث مـن قبـل، بـل متـنح احلـق أيـضاً علـى الفـور بعـد فـسخ الـزواج                           
ويــشمل جممــوع املمتلكــات احلقــوق املــستقبلية يف املعــاش التقاعــدي واســتحقاقات التقاعــد،     

  .واملدخرات والصناديق االدخارية، إخل
 يف ،“تــسمح”وز للمحكمــة أن ، ومبقتــضاه جيــ)أ(ألــف  ٥البنــد وأضــاف التعــديل   

 مـن الـزوجني يف نـصف جممـوع      كلظل ظروف معّينة، بتنفيذ احلق يف قسمة امللكية، أي حق        
  .ممتلكات الزوجني، قبل الطالق أو قبل فسخ الزواج يف كل من األشكال سالفة الذكر

للمحكمة أن تعمل على تقصري الفترات املنـصوص         ، جيوز )ب( ألف   ٥ووفقاً للبند     
عـالوة علـى ذلـك، جيـوز للمحكمـة، يف           . إذا ما ارتأت ذلك مناسباً    ) أ( ألف   ٥ا يف البند    عليه

 بتقسيم امللكيـة حـىت إذا مل تكـن احلالـة متتثـل      ر عناصر عنيفة، أن تأم  تدخلظروف معّينة، مثل    
  ).أ( ألف ٥لألحكام املنصوص عليها يف البند 

 يف تنفيـذ طلـب بتقـسيم        ، جيوز للمحكمـة أن تـضع شـرطاً        )ج( ألف   ٥ووفقاً للبند     
  .ملقدم الطلب“ إذن بالطالق”امللكية يف إيداع رسالة خطية باملوافقة على تلقي أو إعطاء 

ــرار أصــدرته مــؤخراً حمكمــة شــؤون األســرة يف تــل أبيــب، منحــت احملكمــة        - ٦٢٤ ويف ق
كتعــويض غــري مــايل عّمــا يزيــد )  دوالر١٧٥ ٠٠٠( شــاقل جديــدة ٧٠٠ ٠٠٠املدعيــة مبلــغ 

 ســنوات مــن الــزواج غــصباً عنــها، نظــراً ألن زوجهــا رفــض إعطاءهــا إذن الطــالق    ١٠علــى 
وكانت مقدمـة الـدعوى واملـّدعى عليـه قـد تزوجـا بطريقـة               ). “)Get (غيت”املعروف باسم   (
، لكنــهما عاشــا معــاً لفتــرة ثالثــة أشــهر فقــط بعــد الــزواج، وبعــدها هربــت   “الــزواج املــدّبر”

ومنـذ ذلـك احلـني، تقـدمت       . نف الشديد الذي عانت منه    مقدمة الدعوى من البيت بسبب الع     
، بيـد أنـه بـسبب إحجـام زوجهـا،           “إذن طالقهـا  ”املدعية بطلب الطالق، وحاولت أن تتسلّم       

 النفقة، وعدم ظهوره أثناء جلـسات       إعانةوفرضه خمتلف الشروط عليها، مبا يف ذلك ختليه عن          
 اهلائلة اليت تكبدهتا املدعيـة إىل حقيقـة أهنـا          وتستند املعاناة .  إذن الطالق  حتصل على احملكمة، مل   

امرأة متدينة، وما مل حتصل على إذن الطالق ال تستطيع بالتايل إعادة تأهيل حياهتـا وجتـد قرينـاً      
وأكـدت احملكمـة علـى أمهيـة قـدرة كـل فـرد علـى إبـرام وإهنـاء                    . جديداً مـن أجـل إقامـة أسـرة        
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ه القــدرة كجــزء مــن الكرامــة اإلنــسانية  عالقــة، مبــا يف ذلــك إنــشاء أســرة، وأكــدت علــى هــذ 
وهذا يعترب هاماً علـى وجـه اخلـصوص للنـساء املتـدينات، نظـراً ألن وضـعهن               . واحلرية للجميع 

 بـسبب حالتـهن مـن حيـث الـزواج، وهلـذا يعتـرب رفـض إعطـاء إذن بـالطالق                      يتـأثر االجتماعي  
ومـع ذلـك رفـضت احملكمـة        . ويضر بشعورهن بالقيمة الذاتيـة    . هلؤالء النساء إهانة وإذالالً هلن    

إصــدار تعويــضات ماليــة نظــراً ألن هــذا يتحــدد يف إجــراءات الطــالق أمــام احملكمــة احلاخاميــة  
ديــسمرب / كــانون األول١٤ ( جمهــول االســم ضــد جمهــول االســم  F.M.C. 24782/98القــضية (

٢٠٠٨.(  
ــوز٢٥ويف   - ٦٢٥ ــه / مت ــصالحيات املمنوحــ    ٢٠٠٧يولي ــيع نطــاق ال ــشّرع بتوس ــام امل ة ، ق

؛ وبالتـايل  “إذن الطـالق ”للمحكمة احلاخامية عند التعامـل مـع زوج حيجِـم عـن مـنح زوجتـه         
قــانون احملــاكم  الــذي مت إدخالـه علــى  ٦ويتــيح التعـديل رقــم  . حيرمهـا مــن الــزواج مـرة أخــرى  

، يف ظـروف معّينـة، حجـب أو منـع املعاشـات التقاعديـة               )الـذي يؤيـد إذن الطـالق      (احلاخامية  
 بطريقة تصاعدية، بالصيغة اليت ينص عليها القانون، فضالً عـن األمـالك مبـا               والبدالت األخرى 

  .يف ذلك املتعلقات الشخصية والعقارات
، حكمــت حمكمــة شــؤون األســرة يف القــدس بــدفع      ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢١ويف   - ٦٢٦

إىل امــرأة بــسبب عــدم امتثــال  )  دوالر١٣٧ ٥٠٠( شــاقل جديــد ٥٥٠ ٠٠٠تعــويض مببلــغ 
وقـدمت  . احملكمة احلاخامية، الذي ينص على ضرورة إجراء طـالق بـني القـرينني            زوجها ألمر   

 أمــرت ٢٠٠٦، ويف ســنة ١٩٩٨املـرأة دعــوى طلبــاً للطــالق أمــام احملكمـة احلاخاميــة يف ســنة   
 بـسبب مماطلتـه يف عمليـة الطـالق          ،وقـضت احملكمـة أن الـزوج      . احملكمة الزوج بتطليق زوجتـه    

. دة وأدهى من ذلـك رفـضه االمتثـال ألمـر احملكمـة احلاخاميـة              كبد الزوجة معاناة عاطفية شدي    
) أ (٢٨٧ برفضه تطليق زوجته، أخـل بأحكـام البنـد           ،وقضت حمكمة شؤون األسرة أن الزوج     

 الـذي يـنص علـى أن أي شـخص يقـّصر يف االمتثـال ألمـر احملكمـة يكـون                      قانون العقوبـات  يف  
 )النسخة اجلديـدة  ( اخلاص باألضرار    القانون من   ٦٣عرضة للسجن ملدة سنتني، وكذلك البند       

ووجـدت  . والذي ينص على أن اإلخالل بالتزام ُمدَرج يف قانون إمنا يؤسس حقاً يف التعـويض      
احملكمة أيضاً أن الزوج تصّرف بإمهال بعد أن أمرت احملكمة احلاخاميـة بـالتطليق، حيـث كـان      

وهلـذا قـررت حمكمـة      . بب رفضه بد أن يدرك يف تلك املرحلة املعاناة اليت حلقت بزوجته بس           ال
ومـع ذلـك ال ُيلغـي هـذا القـرار           . شؤون األسرة تعويض املرأة عـن اآلالم العاطفيـة الـيت عانتـها            
 كـاف  F.M.C. 6743/02القـضية  (ضرورة تلقي موافقة الزوج على الطالق لكـي يـصبح سـارياً    

)K( ضد كاف )K( )٢٠٠٨يونيه / حزيران٢١.(  
  نات الدميغرافيةبعض البيا: األسرة يف إسرائيل

كما سبق القول يف تقارير إسرائيل الـسابقة، يالحـظ أن إسـرائيل تـشكّل جمتمعـاً ذا            - ٦٢٧
 نـسبة   ٢٠٠٦وتفيـد بيانـات مكتـب اإلحـصاءات املركـزي أنـه كانـت يف سـنة                  .  أسـري  توجه
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كانت تتعايش باملساكنة مـع بعـضها       ) ٤٧ ٠٠٠( يف املائة فقط من األزواج اإلسرائيليني        ٣,٢
ويعتــرب تكــوين أعمــار األزواج ).  مــن بــني هــؤالء مــن األزواج اليهــود ٤٤ ٨٠٠(زواج دون 

 ٥٥(املتساكنني دون زواج أصغر نسبياً مما هو يف األقران املتزوجني، ففيما يزيد على النـصف                
 يف املائـة فقـط بـني        ٢٧ سنة، مقابـل نـسبة       ٣٤من احلاالت كان عمر املرأة يصل إىل        ) يف املائة 

  .وجاتالنساء املتز
  الزجيات

  :يوضِّح اجلدول التايل وضع األشخاص املتزوجني يف إسرائيل  - ٦٢٨
  ٥٨اجلدول 

  )٢٠٠٦ والديانة،  السابقاألشخاص املتزوجون، حسب العمر والوضع العائلي
    الدروز  املسلمون  املسيحيون  اليهود

ــسبق  مل يــــ
  اجملموع هلم الزواج

ــسبق  مل يــــ
  اجملموع هلم الزواج

ــسبق  مل يــــ
  اجملموع زواجهلم ال

ــسبق  مل يــــ
  اجملموع هلم الزواج

  ٧٧٢  ٦٩٥  ٩ ٢٧٣  ٥ ٥٧٥  ٧٠٧  ٦٥٢  ٣٣ ٨٨٠  ٢٩ ٧٢٨  )اجملموع (الرجال
  ٢٨,٥  ٢٧,٠  ٢٧,٧  ٢٧,٢  ٢٩,٨  ٢٩,٤  ٢٩,٣  ٢٧,٧  متوسط العمر

  ٧٧٢  ٧٢٣  ٩ ٢٧٣  ٨ ٨٣٥  ٧٠٧  ٦٥٨  ٣٣ ٨٨٠  ٣٠ ٦٣٠  )اجملموع (النساء
  ٢٢,٩  ٢٢,٦  ٢٢,٣  ٢٢,١  ٢٤,٧  ٢٤,٤  ٢٦,٦  ٢٥,٥  متوسط العمر

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر  

 لـدى  ٢٧,٧، كـان متوسـط العمـر عنـد الزجيـات األوىل يف إسـرائيل        ٢٠٠٦ويف سنة    - ٦٢٩
 لـدى   ٢٩,٤ لـدى الرجـال الـدروز و         ٢٧ لدى الرجـال املـسلمني، و        ٢٧,٢الرجال اليهود و    
 لــدى ٢٥,٥بــني النــساء، كــان متوســط العمــر يف الزجيــات األوىل وفيمــا . الرجــال املــسيحيني

 ٢٤,٤ لـدى النـساء الـدرزيات و         ٢٢,٦ لدى النساء املسلمات و      ٢٢,١النساء اليهوديات و    
 ١٩٧٠وجيـدر بالـذكر أن متوسـط سـن الـزواج قـد ارتفـع منـذ سـنة                . لدى النساء املسيحيات  

ــادة    ــة   مبقــدار ثــالث ســنوات، ممــا يرجــع بــشكل غالــب إىل زي  حــاالت املعاشــرة غــري الزواجي
  .ومشاركة املرأة يف سوق العمل ويف التعليم العايل

  تعدد األزواج والزوجات
ووفقـاً  .  تعـدد األزواج والزوجـات يف إسـرائيل        قـانون العقوبـات    من   ١٧٦حيظر البند    - ٦٣٠

. هلذا البند، يعاقَب الشخص مرتكب جرمية تعدد األزواج والزوجات بالسجن مخـس سـنوات              
، ال توّجــه إىل الــشخص اليهــودي الئحــة اهتــام بتعــدد الزوجــات إذا كانــت ١٧٩ووفقــاً للبنــد 

 وبعـد أن    حاخاميـة الزجية الثانية متت بعد تلقي إذن زواج وفقاً لقرار هنـائي صـادر مـن حمكمـة                  
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 “ُيـسَمح ” من القـانون،     ١٨٠ووفقاً للبند   . ينال القرار النهائي موافقة احملكمة احلاخامية العليا      
شــخص الــزوج أو : بتعــدد األزواج بــني األشــخاص مــن ديانــات أخــرى فحــسب يف حــالتني   

الزوجة من الزجية األوىل غري قادر، ألسباب املرض العقلي، علـى املوافقـة علـى طـالق أو علـى                
إلغاء الزواج أو على االشتراك يف هـذا اإلجـراء؛ إذا كـان الـزوج مـن الزجيـة األوىل مفقـوداً يف                       

ويـنص قـانون   .  علـى حياتـه وال ميكـن اقتفـاء أثـره طـوال سـبع سـنوات              ظروف تدعو للخـوف   
  .املختصةالعقوبات على أن أية امرأة ال ميكن إجبارها على إلغاء الزواج بدون موافقة احملكمة 

  تعدد األزواج والزوجات بني السكان العرب والبدو يف إسرائيل
تابعـة للكنيـست املعنيـة بوضـع        ، أجـرت اللجنـة ال     ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١يف   - ٦٣١

ويكـشف تقريـر أعـده مركـز البحـث          . املرأة مناقشة تتعلق بتعدد الزوجات بني الـسكان البـدو         
واملعلومات التابع للكنيست وقُدِّم إىل اللجنة أن تقدير نطاق الظاهرة يعتـرب مـستحيالً نوعـاً مـا              

، أوضـح مجـال   ومـع ذلـك  . بسبب حقيقـة أن معظـم حـاالت تعـدد الزوجـات ليـست مـسّجلة             
شالكه عضو الكنيست أثناء املناقشة، أن ظاهرة تعدد الزوجات تقل تدرجيياً، واخنفـضت فعـالً           

  . يف املائة اآلن١٢ يف املائة يف زجيات البدو منذ عدة سنوات إىل ١٧من 
، نقــصت عــدد حــاالت تعــدد الزوجــات   واإلعــالمووفقــاً ملركــز الكنيــست للبحــث    - ٦٣٢

، بلـغ العـدد اإلمجـايل للزجيـات مـع      ٢٠٠٥ويف سـنة  .  القليلـة املاضـية   بدرجة هامة يف السنوات   
)  حــاالت جــرت يف اخلــارج٦ يف إســرائيل و ١٨( حالــة ٢٤تعــدد الزوجــات لــدى املــسلمني 

 حالـة يف  ٥٤وإىل )  حالـة جـرت يف إسـرائيل      ٣٤منـها    (٢٠٠٤ حالة يف سنة     ٤٠باملقارنة إىل   
، فتحـت الـشرطة التحقيقـات يف        ٢٠٠٦سـنة    ويف   .) حالـة يف إسـرائيل     ٤٧منها   (٢٠٠٣سنة  
ــدد زوجــات، و  ١٥ ــة تع ــان حال ــاع     ١١ ك ــان يف قط ــرب وحالت ــسكان الع ــاع ال ــها يف قط  من

  .السكان البدو
  حاالت الطالق

 ثابتـاً نـسبياً، علـى النحـو      ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ظل معدل الطالق يف إسرائيل يف الـسنتني          - ٦٣٣
  :الذي يبّينه اجلدول التايل
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  ٥٩اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ص املطلِّقون، حسب العمر واجلنس والديانة، األشخا

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    
 ١ ٠٠٠لكــل (املعــدالت 

   املطلقةاألعداد  )شخص متزوج
 ١ ٠٠٠املعدالت لكل   
   املطلقةاألعداد  )شخص متزوج

 ١ ٠٠٠لكــل (املعــدالت 
  )شخص متزوج

  زواجأ  زوجات  أزواج  زوجات  أزواج  زوجات  أزواج  زوجات  أزواج  زوجات  العمر  
  فأكثر١٥

  ٩,٤  ٩,٤  ١٣ ٤٣٩  ١٣ ٤٣٩  ٧,٩  ٧,٩  ١١ ٠٣٠  ١١ ٠٣٠  ٨,٠  ٨,٠  اجملموع
  -  ١٦,٣  ٢٣  ١٥٨  -  ٢١,٤  ٢٩  ١٥٣  -  ١٨,١  ١٩حىت 
١٣,٥  ١٣,٥  ٤١٧  ١ ٠٦٨  ١٤,٧  ١٣,٥  ٣٧٩  ٩٧٣  ١٢,٣  ١٢,٥  ٢٤-٢٠  
١٣,٢  ١٣,٩  ١ ٤٨٣  ٢ ٢٧٤  ١١,٩  ١١,٦  ١ ٢٨١  ١ ٨٣٢  ١٢,١  ١٢,١  ٢٩-٢٥  
١٣,٦  ١٣,٤  ٢ ٥١٩  ٢ ٦٠٢  ١١,٦  ١١,٢  ٢ ٠٥٣  ٢ ١٠٨  ١١,٦  ١٠,٨  ٣٤-٣٠  
١٣,١  ١٢,٥  ٢ ٣٢٣  ٢ ١٢٩  ١٠,٧  ١٠,١  ١ ٨٢٦  ١ ٦٦٤  ١٠,٨  ١٠,٣  ٣٩-٣٥  
١٢,٤  ١١,٤  ١ ٩٧٥  ١ ٧٣٨  ٩,٧  ٩,٢  ١ ٥٤٩  ١ ٤٠٨  ١٠,٢  ٩,٦  ٤٤-٤٠  
١٠,٥  ٩,٤  ١ ٦١٤  ١ ٣٨٧  ٨,٩  ٨,١  ١ ٣٧١  ١ ٢٠٩  ٩,١  ٨,٢  ٤٩-٤٥  
٨,١  ٦,٦  ١ ٢٢٥  ٩٤٢  ٧,٣  ٦,٠  ١ ١٢٤  ٨٦٦  ٧,٦  ٦,١  ٥٤-٥٠  

كان
الس

يل 
إمجا

  

  ٣,٦  ٢,٧  ١ ٦٦٠  ١ ٠٠٥  ٣,١  ٢,٢  ١ ٤٠٧  ٧٩٩  ٣,٠  ٢,١   فأكثر٥٥
  ١٠,٢  ١٠,٣  ١١ ٣٩٢  ١١ ٣٩٢  ٨,٩  ٩,٠  ٩ ٧٦٧  ٩ ٧٦٧  ٩,١  ٩,٢   فأكثر اجملموع١٥

  -  ٢٤,٧  ١٣  ٧٦  ٣٨,٨  ٢٧,٦  ١٨  ٥٨  -  ٢١,٩  ١٩حىت 
١٣,٥  ١٦,٥  ٢٩١  ٧٤٢  ١٤,٦  ١٧,٠  ٢٥٤  ٦٧١  ١٢,٠  ١٥,٩  ٢٤-٢٠  
١٤,٨  ١٦,٦  ١ ١١٨  ١ ٨٥٩  ١٤,١  ١٤,٧  ١ ٠٠٩  ١ ٥٨٩  ١٤,٤  ١٥,٢  ٢٩-٢٥  
١٥,٨  ١٥,٣  ٢ ٠٨٥  ٢ ٢٠٢  ١٤,٣  ١٣,٨  ١ ٨٠٠  ١ ٩٠٧  ١٤,٤  ١٣,٥  ٣٤-٣٠  
١٥,٥  ١٤,٩  ١ ٩٧١  ١ ٨٧٤  ١٣,٤  ١٢,٤  ١ ٦٣٩  ١ ٥١١  ١٣,٦  ١٢,٨  ٣٩-٣٥  
١٥,١  ١٣,٥  ١ ٧٣١  ١ ٥٢٠  ١٢,١  ١١,٣  ١ ٤٠٣  ١ ٢٩٤  ١٢,٧  ١١,٨  ٤٤-٤٠  
١٢,٠  ١٠,٧  ١ ٤٢٩  ١ ٢٥٣  ١٠,٥  ٩,٥  ١ ٢٦٩  ١ ١٣٧  ١٠,٨  ٩,٥  ٤٩-٤٥  
٩,١  ٧,٣  ١ ١٣٠  ٨٦٧  ٨,٣  ٦,٨  ١ ٠٥٣  ٨٢٤  ٨,٥  ٦,٩  ٥٤-٥٠  

الء
 هؤ
من
و

 :
هود

الي
  

  ٣,٨  ٢,٩  ١ ٥٣١  ٩٢٧  ٣,٣  ٢,٤  ١ ٣١٢  ٧٦٠  ٣,٢  ٢,٣   فأكثر٥٥
  ٥,٥  ٥,٥  ١ ١٣٤  ١ ١٣٤  ٥,٨  ٥,٨  ١ ١٣٦  ١ ١٣٦  ٥,٨  ٥,٨   فأكثر اجملموع١٥  

  -  ١٢,٥  ٩  ٧٣  -  -  ١١  ٨٥  -  ١٦,٧  ١٩حىت 
١٣,٠  ٩,١  ٩٩  ٢٥١  ١٥,٧  ١٠,٥  ١٠٥  ٢٧٢  ١٤,٤  ٩,٣  ٢٤-٢٠  
٨,٢  ٦,٤  ٢٢٧  ٢٣٠  ٩,٤  ٦,٣  ٢٥١  ٢١٧  ٩,٤  ٦,٦  ٢٩-٢٥  
٥,٧  ٤,٩  ٢١٠  ١٦٠  ٦,٢  ٥,٥  ٢١٨  ١٧٢  ٦,٠  ٥,٣  ٣٤-٣٠  
٤,٨  ٤,٠  ١٥٦  ١٠٩  ٥,٤  ٥,٣  ١٧٠  ١٤٢  ٥,١  ٤,٨  ٣٩-٣٥  
٤,٢  ٤,٥  ١٢٢  ١٠٨  ٤,٧  ٤,٦  ١٣١  ١٠٥  ٤,٦  ٤,٢  ٤٤-٤٠  
٤,٤  ٣,٨  ٩٥  ٦٦  ٤,٦  ٤,١  ٩٣  ٦٨  ٤,٢  ٤,٣  ٤٩-٤٥  
٣,٨  ٣,٢  ٥٩  ٤١  ٤,٤  ٣,٠  ٦٦  ٣٧  ٤,٣  ٣,٥  ٥٤-٥٠  

الء
 هؤ
من
و

 :
ون
سلم

امل
  

  ٢,٣  ١,٨  ٧٧  ٣٩  ٢,٨  ١,٨  ٩٠  ٣٦  ٢,٧  ٢,٠   فأكثر٥٥

  .٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،   :املصدر



CEDAW/C/ISR/5  
 

10-28881 205 
 

  واج والوالديةاحلد األدىن لسن الز
ال تزال ظاهرة زواج القاصرات حتدث يف بعـض قطاعـات اجملتمـع اإلسـرائيلي، مبـا يف                   - ٦٣٤

ذلك قطاعات اليهود األرثوذكس املتشددين، واليهود القادمني مـن جورجيـا والعـرب، ووفقـاً               
وأعمــارهن فتــاة  ١ ٥٠٠ مــا يزيــد علــى ٢٠٠٦ملكتــب اإلحــصاءات املركــزي تــزوج يف ســنة 

 يف ٧٨، ومنــهن ) يف املائــة مــن إمجــايل النــساء املتزوجــات يف تلــك الــسنة٣,٤(نة  ســ١٧دون 
 يف املائة مـن النـساء العربيـات    ٤٠,٨إضافة إىل ذلك كانت نسبة . املائة من الفتيات املسلمات   

، كـان معـدل زواج الفتيـات املـسلمات      ٢٠٠٥ويف سـنة    . ١٩الوحيدات متزوجات قبل سـن      
 أيـضاً، قُـدِّم   ٢٠٠٥ويف سـنة  . عـدل لـدى الفتيـات اليهوديـات       أعلى مرتني ونصف من ذلك امل     

.  حالـة  ١٧ طلباً للسماح بزواج القاصرات إىل حماكم شؤون األسرة، ومتت املوافقـة علـى               ٣٠
، جرت املوافقة على ما يزيد على نصف الطلبـات وعـددها            ٢٠٠٥-١٩٩٧وخالل السنوات   

 شـكوى إىل الـشرطة   ٤١ ٢٠٠٦-٢٠٠٠ وقُدِّم أثناء الـسنوات   .  طلباً للزواج بقاصرات   ٢٥١
وفُتحت قضايا جنائية يف نصف هـذه احلـاالت         . للقانون اخلاص بسن الزواج    بسبب انتهاكات 

  .ويف مجيع احلاالت األخرى، تقرر عدم إجراء املالحقة القضائية
 ٤٤٤وكانــت  ســنة، ١٧ غ أعمــارهنلــب شــابة ممــن ت٥٤٩ لــدت، و٢٠٠٧ويف ســنة  - ٦٣٥

 . يف املائـة منـهن  ٨ ومل تكـن هـذه هـي الـوالدة األوىل لنـسبة          .وديات يه ١٧منهن مسلمات و    
 ســنة إىل اللجنــة ١٧ممــن تــصل أعمــارهن إىل ( شــابة ١ ٢٢٦ أيــضاً تقــدمت ٢٠٠٧ويف ســنة 

ــل، و    ــاء حــاالت احلم ــة بإهن ــت املعني ــهن كان ــات، و  ٨١من ــة يهودي ــة دون ١٣ يف املائ  يف املائ
 يف املائـة وحيـدات وجـرت        ٩٨وكانـت نـسبة     . املـسلمات  يف املائة من     ٣تصنيف ديين ونسبة    

  .املوافقة على مجيع الطلبات تقريباً
  ٦٠اجلدول 

  ٢٠٠٦، ١٩ حىت سن من الشبابزواج األشخاص 
  الدروز  املسيحيون  املسلمون  اليهود

  مطلّقون  العمر  اجلنس

ــسبق  مل يـــ
ــم  هلـــــــــــــ
 *اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
هلــــــــــــــم 
  اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
م هلــــــــــــــ
  اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
هلــــــــــــــم 
  اجملموع  الزواج

  -  -  -  -  ٣٥  ٣٥  ٢٣  ٢٣  -  ١٧حىت 
١٣  ١٣  -  -  ٨٥  ٨١  ٢٥٨  ٢٥٨  -  ١٨  
 الرجال  ٢٣  ٢٣  ٢  ٢  ٢٢٢  ٢٢٢  ٨١٠  ٨٠٩  ١  ١٩

  ٣٦  ٣٦  ٢  ٢  ٣٤٢  ٣٣٨  ١ ٠٩١  ١ ٠٨٨  ١  ١٩حىت 
 النساء  -  -  -  -  ١٥٠  ١٣٨  ٦  ٤  -  ١٦حىت 
٧٣  ٧٣  ١١  ١١  ١ ٠٥٠  ١ ٠٣٦  ٢٤٨  ٢٤٥  ١  ١٧  
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  الدروز  املسيحيون  املسلمون  اليهود

  مطلّقون  العمر  اجلنس

ــسبق  مل يـــ
ــم  هلـــــــــــــ
 *اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
هلــــــــــــــم 
  اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
م هلــــــــــــــ
  اجملموع  الزواج

: ومنـــــهم
مل يــــسبق 
هلــــــــــــــم 
  اجملموع  الزواج

٨٧  ٨٧  ٢٤  ٢٤  ١ ٢٩٠  ١ ٢٨٣  ٩٢٣  ٩١٩  ٤  ١٨  
٨٠  ٧٧  ٤٧  ٤٧  ١ ١٨٥  ١ ١٧٦  ١ ٨١٩  ١ ٨١٤  ٥  ١٩  

  ٢٤٠  ٢٣٧  ٨٢  ٨٢  ٣ ٦٧٥  ٣ ٦٣٣  ٢ ٩٩٦  ٢ ٩٨٢  ١٠  ١٩حىت 
  .أرملة وغري معروف/أرمل: مبا يف ذلك الوضع العائلي  *

  .٢٠٠٨يلية، مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائ  :املصدر  
    

حتدث حاالت الزواج دون الـسن القانونيـة يف اجملتمعـات املغلقـة، وال تـصل               عادة ما   و - ٦٣٦
إىل النــشر، وبالتــايل فــإن احتمــال احلــصول علــى دليــل علــى حــدوث الــزواج أو إثبــات جمــرد    

، زيادة على ذلك ال جيـري إبـالغ الـشرطة أو سـائر اهليئـات املختـصة                  نادر متاماً وجوده، شيء   
  .بانتهاكات هذا القانون

ويف قضية ُنظرت حديثاً، رفـضت حمكمـة شـؤون األسـرة يف كرايـوت طلبـاً مبـنح إذن                     - ٦٣٧
 سـنة، مقـررة أن الـسبب املعـروض ال     ٢٨ سنة من رجـل عمـره       ١٦لزواج فتاة تبلغ من العمر      

 سـبباً كافيـاً    وبالتـايل ال يعَتـرب    ،للقـانون اخلـاص بـسن الـزواج       للفتاة وفقاً   املثلى  باملصلحة  يتصل  
وهنا كان الطلب مستنداً إىل حقيقة أن والدة العريس املنَتظَر ُشـّخص مرضـها      . ملنح إذن زواج  

وأبلـغ مقـّدمو    . بأنه يفـضي إىل الوفـاة وأن األطـراف املعنـيني يتمنـون حـضورها حفـل الزفـاف                  
عنـدما  االلتماس احملكمة بـأهنم، ، كـانوا يعتزمـون قبـل إجـراء التـشخيص عقـد قـران الـزوجني                      

ورأت احملكمة أن السبب املعروض يف هذه احلالـة، مهمـا كـان مـن سـوء                 .  سنة ١٨تبلغ الفتاة   
احلظ، ال يبعث علـى إصـدار إذن مـن هـذا القبيـل، نظـراً ألنـه لـيس سـبباً يتـصل بالفتـاة املعنيـة                            

 جمهـول االسـم وآخـرون ضـد املـّدعي      F.M.C. 6980/08القـضية  . ( هلـا املثلـى وبتحقيق املصلحة 
  )).٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ( حيفاطقةملن

  فسخ الزواج
 القـانون اخلـاص بـسلطة الفـصل يف دعـاوى فـسخ الـزواج              ٢٠٠٥يوليـه   /ُعدِّل يف متوز   - ٦٣٨
 بــشأن فــسخ زواج األشــخاص الــذين ليــست لــديهم انتمــاءات دينيــة أو ١٩٦٩-٥٧٢٩رقــم 

 حمكمــة شــؤون ديانــات خمتلفــة، للــسماح للــزوج أو الزوجــة بــأن يتقــدم الــشخص مباشــرة إىل 
ويف قــضايا . األســرة يف مــسائل فــسخ الــزواج، بــدالً مــن التقــدم أوالً إىل رئــيس احملكمــة العليــا

مناسبة، قد تلتمس حمكمة شؤون األسرة استشارة من احملكمة الدينيـة، لتقـرر مـا إذا كـان مـن                    
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ا بـالزواج  الضروري فسخ الزواج وفقاً للقانون الديين ألي من الزوجني، بغية السماح له أو هلـ       
ويشتمل القانون املعّدل أيضاً على أحكـام خاصـة بالواليـة القـضائية الدوليـة حملـاكم                 . مرة ثانية 

  .شؤون األسرة
  حاالت الزواج املدين

، اختـذت احملكمـة العليـا خطـوة هامـة بـاالعتراف             ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١يف   - ٦٣٩
. سـرائيليني اليهـود ومـواطنني خـارج إسـرائيل       الـيت متـت بـني املقـيمني اإل         حباالت الزواج املـدين   

فقد توجه رجل يهودي، أراد أن يطلق زوجتـه بعـد أن تزوجـا زواجـاً مـدنياً خـارج إسـرائيل،          
 وتقـدمت . إىل احملكمة احلاخامية اليت أعلنت أنه ال جيب االعتراف بزواجه، وهلذا بطل الـزواج        

ة العـدل العليـا بـشأن القـرار اسـتناداً      الزوجة اليت مل ترغب يف تطليق زوجها بعريـضة إىل حمكمـ     
وقـضت احملكمـة بـأن احملكمـة احلاخاميـة ال ميكنـها أن              . إىل خوفها من فقـدان حقهـا يف النفقـة         

وذكــرت . تبطـل الــزواج اسـتناداً إىل حقيقــة أن الـزواج مل يــربم وفقـاً للقــانون الـديين اليهــودي     
ائيل وختلق وضعاً ال ميكن النظـر فيـه         ذلك أن الزجيات املدنية تعترب يف الواقع صحيحة يف إسر         ك

 جمهــول االســم ٢٢٣٢/٠٣حمكمــة العــدل العليــا  H.C.Jالقــضية (إالّ بوصــفه لغــرض التــسجيل 
  ). ضد حمكمة االستئناف احلاخامية

وقررت احملكمة العليـا أنـه جيـوز للمحكمـة احلاخاميـة إبطـال مثـل هـذا الـزواج ومـنح                        
تعــذر حتقيــق ســالم عــائلي بــني الــزوجني، بيــد أهنــا ال  قــرار بــالطالق إذا مــا اقتنعــت أنــه مــن امل 

وهــذا النــوع مــن الطــالق ميكــن . تــستطيع القيــام بــذلك اســتناداً إىل األســباب الدينيــة للطــالق 
، ويعترب نوعاً ما مثـل طـالق     )ليس مرجعه أسباب دينية للوم    (“ طالق دون الئمة  ”تعريفه بأنه   

قد يضر حبـق املـرأة يف احلـصول         “ ق دون الئمة  الطال”وأثارت احملكمة العليا القلق بأن      . مدين
 الــزواج مؤســسةعلــى نفقــة، بيــد أهنــا أكــدت أن احلــل ال ميكــن أن يوجــد عــن طريــق اســتبقاء 

وبدالً من ذلك ينبغي تسوية اجلوانب االقتـصادية للعالقـة يف حمكمـة لـشؤون األسـرة،                . الرمسي
  .اخامية يف احملكمة احلالطالقبدالً من كوهنا جزءاً من إجراءات 

  األزواج والزوجات
أبريــل، رفــضت حمكمــة الناصــرة لــشؤون األســرة قــضية رفعهــا طفــالن / نيــسان١٥يف  - ٦٤٠

ويف املطالبــة، طالـب الطفــالن حبقـوق ملكيــة والـدمها والــيت    . لرجـل متــويف ضـد زوجتــه الثانيـة   
 جديـد وأنـه     وأدعى الطفـالن املـدعيان أن أرملـة والـدمها اقترنـت بـزوج             . ورثتها األرملة الثانية  

وفقـاً لــشرط ورد يف وصـية والــدمها، هـي فقــدت احلـق يف امللكيــة يف ظـل تلــك الظــروف وأن      
 V.Z ضـد  P.Z و A.Z 1180/04حمكمـة الناصـرة لـشؤون األسـرة     (يرث الطفالن بالتـايل امللكيـة   

  ).وسجل األراضي
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كما ظهرت يف الوصية سـالفة الـذكر، ينبغـي          “ زوجة”ورأت احملكمة أن معىن كلمة        
. أن تفــسر بأهنــا عالقــة تتــسم بــإدارة اقتــصادية لوحــدة أســرية تنبثــق مــن حيــاة أســرية مــشتركة

واتفق هذا املعىن مع هدف الوصية بأن ال يـرث الطفـالن امللكيـة إالّ إذا أقامـت الزوجـة عالقـة        
وقـررت احملكمـة يف     . جادة ودائمة مع الشريك اجلديد، مماثلـة للعالقـة الـيت أقامتـها مـع املتـويف                

ه القضية، أن العالقة بني املدعى عليها وشريكها تقـوم علـى الـصداقة والـصلة اجلنـسية غـري                    هذ
. املــشروعة، بيــد أنــه ال ميكــن وصــفها بأهنــا تــضم اإلدارة االقتــصادية لوحــدة أســرية مــشتركة   

ــة     ــدين مبثاب ــرينني اجلدي ــار الق ــايل ال ميكــن اعتب ــشروط الوصــية،  “ زوج وزوجــة”وبالت ــاً ل وفق
  .لقضيةوبذلك رفضت ا

  األزواج من نفس اجلنس
 حلقـوق األزواج مـن نفـس        اظهرت يف السنوات األخرية، آراء وقرارات كـثرية تروجيـ          - ٦٤١

  .اجلنس يف إسرائيل، ويرد بعضها أدناه بالتفصيل
 قـراراً كـان مبثابـة عالمـة         ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١أصدرت احملكمة العليا يف     و - ٦٤٢

إذ اعتربت أن شهادة الـزواج الـصادرة عـن          .  األزواج من نفس اجلنس    فارقة فيما يتعلق حبقوق   
ــالزواج بــني شخــصني مــن نفــس اجلــنس، ميكــن أن        ــيت يعتــرف فيهــا ب ــد أجــنيب وال ــسمحبل  ت

وبعـد رفـض وزارة    . لتسجيل لدى وزارة الداخلية اإلسـرائيلية، بـصفتهما متزوجـان         بالزوجني  ل
االت زواجهــم يف اخلــارج، تقــدَّم هــؤالء  الداخليــة تــسجيل مخــسة أقــران مثلــيني عقــدوا احتفــ  

ــا    ــة العلي ــضة إىل احملكم ــضية ا(بعري ــن H. C. J. 3045/05لق ــة،  - ب  آري ضــد وزارة الداخلي
 هرالنـد   10218/05 ليـف ضـد وزارة الداخليـة، واحملكمـة العليـا     - بـار  3046/05واحملكمة العليا 

 واحملكمــة العليــا ،ة الداخليــة لــورد ضــد وزار10468/05ضــد وزارة الداخليــة، واحملكمــة العليــا  
  .) رمييز ضد وزارة الداخلية10597/05
احملكمـة العليـا   (واستندت احملكمة العليا يف قرارها إىل حكـم سـابق مـن احملكمـة العليـا               
وفيـه ميَّـزت بـني واجـب تـسجيل حـاالت            ) قضية فولك شـلزنغر ضـد وزارة الداخليـة         143/62

ليــا أنــه جيــب علــى وزارة    ورأت احملكمــة الع. ين القــانوبوضــعهاالــزواج ومــسألة االعتــراف   
الّ متيز بني األزواج من نفس اجلـنس احلـائزين علـى شـهادات زواج صـادرة مـن بلـد                  الداخلية أ 

 أنـه رغـم     تالحـظ  ولكن احملكمـة العليـا       .أجنيب يسمح بالزواج بني األشخاص من نفس اجلنس       
 الزواج بني شخصني من نفـس اجلـنس،         اختاذها هذا القرار، فإهنا ال متنح وضعاً جديداً حلاالت        

  .  التذكري بأنه يقع على الكنيست دور القيام بذلكتعادأو
ــسان١٩ويف  - ٦٤٣ ــل / ني ــة يف، قبلــت حمكمــة العمــل  ٢٠٠٧أبري ــا شــكوى ضــد  احمللي  حيف

صــندوق ميفتاشــيم للمعاشــات، ورأت أن الــشريكة الــسحاقية الباقيــة علــى قيــد احليــاة مؤهلــة   
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، ولـيس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا      “أرملـة مـؤمَّن عليهـا   ”نونية اليت تتمتع هبـا   للتمتع باحلقوق القا  
 يف املائـة    ٤٠ووفقـاً هلـذا القـرار، يتعـيَّن أن يـدفع للمدعيـة معـاش بنـسبة                  . “أرمل مؤمَّن عليه  ”

قـضية   1758/06حمكمـة العمـل ملنطقـة حيفـا         ( يف املائـة فقـط       ٢٠للباقية على قيد احلياة، مقابـل       
  ).  ضد صندوق ميفتاشيم ليفلر‐مويال 

، وكــان وخلــصت احملكمــة إىل القــول يف هــذه الواقعــة، أن املدعيــة هــي زوجــة املتــويف  
  للبـاقي علـى قيـد احليـاة        وبالتـايل حيـق هلـا تلقـي املعـاش التقاعـدي           .  هلـا  بأنه املعاشر يعترف علناً   

 الرجـال   التمييـز بـني   ”وذكـرت احملكمـة أن      . على حنو ما تنص عليه قواعد صـندوق املعاشـات         
نبع مـن األسـاس   ي وقانون التأمني االجتماعي    يف حاالت الطالق    املدعى عليه  قواعدوالنساء يف   

، حيـث أن دخـل املـرأة أقـل مـن          عيـشها  وهو انعكاس للحالة االقتصادية الـيت ن       -املنطقي نفسه   
ــها يف ســوق العمــ دخــل الرجــل، وهــي تواجــه صــع   ــر  . لوبة أكــرب يف ترقيت وبالتــايل هنــاك تربي

وقـضت  . “ضيل األرملـة نظـراً إىل أن ذلـك يقلـص مـن الفجـوة القائمـة بـني الرجـل واملـرأة              لتف
ــع حبقــوق         ــا التمت ــايل حيــق هل ــيس كأرمــل وبالت ــة ول ــة كأرمل ــصنيف املدعي احملكمــة بوجــوب ت

وبتلقــي املعــاش التقاعــدي علــى حنــو مــا تــنص عليــه قواعــد صــندوق “ ن عليهــامَّؤاألرملــة املــ”
  . التقاعديةاملعاشات
، أصدرت حمكمة شؤون األسـرة يف تـل أبيـب أمـراً خاصـاً               ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣ويف   - ٦٤٤

ومقـدم االلتمـاس هـو زوج مـن نفـس نـوع جـنس        . بالتبين يتعلق بقاصر ملقدم طلـب االلتمـاس       
ــه وفقــاً للفحــص الــذي أجــراه    . الــشخص القاصــروالــد  ــة مــسؤولوقــررت احملكمــة أن  الرعاي

، وبالتـايل  والديـه يـرى الشخـصني الـذكرين باعتبارمهـا     االجتماعية، فـإن القاصـر طفـل سـعيد و         
ونـصت  . ليس هناك مانع من إصدار أمر التبين، وهـذا يف املـصلحة املثلـى للطفـل القيـام بـذلك                   

القـضية  (احملكمة كذلك علـى أن مـنح أمـر التـبين ال يـضفي أي حقـوق للولـد وأسـرته املمتـدة                        
Ad.C. (Tel-Aviv) 58/07 مـارس  / آذار٢٠ (ن ضد املدعي العـام جيورا شافيت شاديف وآخرو

٢٠٠٨ .((  
، قـررت حمكمـة تـل أبيـب لـشؤون األسـرة أن              ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف   - ٦٤٥

 أنثيني من نفس اجلنس يعترب صحيحاً فيما يتعلق بتوزيـع           قرينتنيأية اتفاق مايل قبل الزواج بني       
الوضـع الشخـصي للقـرينني ورمبـا ال         امللكية بـني الـزوجني؛ بيـد أن التوقيـع عليـه ال يـؤثر علـى                  

وأكدت احملكمة أن تغـيريات هامـة يف اآلراء العامـة بـشأن             . يعترب مغرياً وضعهما إىل متزوجتني    
املسائل النـسائية حـدثت يف القـرن املاضـي، مـن بينـها عالقـات األشـخاص مـن نفـس اجلـنس،                        

 مـن نفـس اجلـنس بـالتمتع       وبالتايل تغيَّرت األخالقيات العامـة وهـي تعتـرف اآلن حبـق القـرينني             
. ، أي يعترف حبقهمـا يف املـساواة واملعاملـة املتـساوية           متزوجنيبنفس احلقوق بوصفهما قرينني     
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بيد أن تعريف الزواج يعتمد على املشرِع وليس هنـاك يف األمـر عجلـة لتغـيري التعريـف الـراهن         
ــضية ( ــول االســم     F. M. C. 47720/06الق ــول االســم وآخــرون ضــد جمه انون  كــ٢٠( جمه

  )).٢٠٠٦ديسمرب /األول
، أرسى النائب العام سـابقة جديـدة        ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف قرار صادر يف       -٦٤٦

 الـزوج   طفـل  القـانوين حلالـة تـبين األزواج مـن نفـس اجلـنس               الوضعمتثَّلت يف قبول الدولة منح      
بـول الدولـة الـسماح    إضـافة إىل ذلـك، يقـضي القـرار بق    .  له أم متـبىن   اًاآلخر سواء أكان مولود   

وهـذا  . املثلـى لألزواج من نفس اجلنس بتبين طفل غـري بيولـوجي، مـع مراعـاة مـصلحة الطفـل                   
الوضــع يعتــرب اجلوانــب القانونيــة لعمليــات التــبين مــن نفــس اجلــنس؛ بيــد أن القــرار فيمــا يتعلــق 

  . بقضية حمدَّدة سوف يظل يف أيدي الدائرة االجتماعية املختصة
  جنابية اجلديدة واألمومة البديلةالتكنولوجيات اإل

يبلـــغ العـــدد التراكمـــي للطلبـــات املقدمـــة مـــن أجـــل األمومـــة البديلـــة حـــىت كـــانون    - ٦٤٧
 والدات  حالــة١٦٠  طفــالً يف١٩٤ طلبــاً، ممــا أفــضى إىل مولــد ٤٥٠ ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

لبـاً،   ط ٤٥٠ومـن   ).  حالة وضع لتوأمني ووضع لثالثة تـوائم       ٣٢هذا بسبب   (ناجحة لألطفال   
وبعـض  . قدم بعضها أقران متزوجون للمرة الثانية بعد جنـاح أو فـشل احلمـل يف الطلـب األول                 

وهنـاك إثنـان مـن الوالـدين املتـوقعني          . مقدمي الطلبات مل يصلوا إىل مرحلة التوقيع على اتفـاق         
 دون االســتعانة بأمومــة بديلــة وذلــك بعــد املوافقــة علــى اتفــاق خــاص باألمومــة  أطفــاللوضــع 
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