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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ١٧

  ييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التم    

  إسرائيل    
 (CEDAW/C/ISR/4نظرت اللجنة يف التقريرين الرابع واخلامس املقدَّمني من إسرائيل            -١
 ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٨ املعقودتني يف    ٩٦٢ و ٩٦١ يف جلستيها    CEDAW/C/ISR/5)و
نـة يف  وترد قائمة املسائل واألسئلة اليت وضعتها اللج      ). SR.962 و CEDAW/C/SR.961انظر  (

  .CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1، وترد ردود إسرائيل يف الوثيقة CEDAW/C/ISR/Q/5الوثيقة 

  مقدمة  -ألف   
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها التقريرين الدوريني الرابع واخلامس             -٢

لجنة إلعداد  اللذين صيغا صياغة منظَّمة واّتبعا بصورة عامة املبادئ التوجيهية اليت وضعتها ال           
التقارير، وتضّمنا إشارات إىل املالحظات اخلتامية السابقة، رغم أهنما جـاءا خـاليني مـن              

وتأسف اللجنة ألن التقريرين مل يتـضمنا       . إشارات إىل التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة      
لـسطينية  معلومات عن مدى متتُّع مجيع النساء، مبن فيهن النساء اللوايت يعشَن يف األراضي الف  

وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف ملـا         . احملتلة، حبقوقهن املكفولة مبوجب االتفاقية    
قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها فريق اللجنـة               

  .العامل ملا قبل الدورة، فضالً عن املعلومات اخلطية التكميلية
دولة الطرف إليفادها وفداً ميثل قطاعات متعددة ويضم عـدداً          وُتثين اللجنة على ال     -٣

كبرياً من النساء والرجال الذين ميثلون الوزارات وغريها من اهليئات احلكومية الـيت تتـوىل               
وُتعرب اللجنة عـن تقـديرها      . مسؤوليات عن تنفيذ تدابري يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية       
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د وأعضاء اللجنة، ولكنها تأسف لعدم اإلجابة عن عـدد          للحوار البّناء الذي جرى بني الوف     
  .كبري من األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
تالحظ اللجنة مع التقدير العملية اهلامة إلصالح القوانني اليت جرت منذ النظـر يف                -٤

يز املساواة بني اجلنسني  هبدف تعز٢٠٠٥ يف عام (CEDAW/C/ISR/3)التقرير الدوري الثالث    
. والقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق االمتثال اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيـة            

  :ويشار بصفة خاصة إىل ما يلي
  ؛٢٠٠٦يف عام ) التعديالت التشريعية(قانون مكافحة االتِّجار بالبشر   )أ(  
  ؛٢٠٠٦ية، يف عام قانون محاية اجلمهور من مرتكيب اجلرائم اجلنس  )ب(  
يف ) التعديالت التشريعية (القانون املتعلق بآثار التشريعات بالنسبة للجنسني         )ج(  

، وهو القانون الذي يفرض واجب القيام بشكل منهجي بفحص اآلثار اجلنسانية            ٢٠٠٧عام  
  ألية تشريعات أولية وثانوية قبل أن ُتصدرها الكنيست؛

باملرأة وإدماجها يف قوة العمل ومالءمـة       القانون اخلاص بتشجيع النهوض       )د(  
  ؛٢٠٠٨أماكن العمل وفقاً حلاجات املرأة، يف عام 

، مبا يف ذلك االشتراط الوارد يف       ٢٠٠٨تعديل قانون اإلحصاءات يف عام        )ه(  
 ألف بأن تشمل عملية مجع ومعاجلة ونشر البيانات اإلحـصائية املتـصلة بـاألفراد               ٧البند  

 اجلنس إال إذا كانت هناك ظروف معينة ُتربِّر اخلـروج عـن   إحصاءات مصنفة حبسب نوع 
  .القاعدة العامة

كما تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد قامت، يف الفترة اليت انقضت منذ                -٥
  :النظر يف تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها

ن التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك األطفال       الربوتوكوالن االختياريا   )أ(  
، وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف         ٢٠٠٥يف الرتاعات املسلحة، يف عام      

  ؛٢٠٠٨املواد اإلباحية، يف عام 
، ٢٠٠٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية، يف عام             )ب(  

ل هلذه االتفاقية واملتعلق مبنع وقمع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النـساء           والربوتوكول املكمِّ 
  .٢٠٠٨واألطفال، واملعاقبة عليه، يف عام 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
ُتذكِّر اللجنة بااللتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بأن تعمـل بـصورة                -٦

م االتفاقية، وترى أن الـشواغل والتوصـيات        منهجية ومتواصلة على تنفيذ مجيع أحكا     
احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف هبا على سبيل األولوية             

ومن مث فإن اللجنة حتث الدولة الطرف على        . من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري التايل      
، واإلبـالغ يف تقريرهـا      تفاقيةاملتصلة بتنفيذ اال  التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطتها       

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . الدوري املقبل عن اإلجراءات املتََّخذة والنتائج املُحقَّقة      
عرض هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلى الكنيـست واجلهـاز             

  .القضائي من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالً

  الربملان    
، وهـي   جنة، إذ تؤكد من جديد أن احلكومة هي املسؤولة يف املقام األول           إن الل   -٧

 عن التنفيذ التام لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدولـة الطـرف             ،املساءلة بصفة خاصة  
مبوجب االتفاقية، ُتشدِّد على أن االتفاقية ملزِمة جلميع فروع احلكومة، وتدعو الدولـة             

قيام، مبا يتوافق مع إجراءاته عند االقتضاء، باختـاذ         الطرف إىل تشجيع الكنيست على ال     
اخلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية إعداد احلكومـة            

  .لتقريرها املقبل مبوجب االتفاقية

  التحفظات    
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف ما زالت تتمسك بتحفُّظاهتا علـى                -٨
 غري جائز ألنـه     ١٦وترى اللجنة أن التحفُّظ على املادة       .  من االتفاقية  ١٦و) ب(٧تني  املاد

كما أنه ميّس أحكام مواد أساسية أخرى من مـواد          . يتعارض مع هدف االتفاقية ومقاصدها    
، ويتعارض مع تنفيذ مبدأ املساواة املوضوعية بني النساء والرجال يف ٢االتفاقية، مبا فيها املادة  

  .ملسائل املتصلة بالزواج والعالقات األسريةمجيع ا
، وحتـث   )٢٦، الفقرة   CEDAW/C/ISR/CO/3(السابقة  بتوصيتها  ُتذكِّر اللجنة     -٩

، وخباصة حتفُّظهـا علـى      )ب(٧الدولة الطرف على النظر يف سحب حتفظاهتا على املادة          
 املسائل املتـصلة     من االتفاقية، من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع           ١٦املادة  

  . من االتفاقية١٦ و٢بالزواج والعالقات األسرية وفقاً للمادتني 

  تعريف املساواة وعدم التمييز    
تالحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز ُمدرج يف عدة تشريعات، لكنها تظل قلقـة ألن              -١٠

ابة ُشـرعة   ، وهو مبث  )١٩٩٢(القانون األساسي للدولة الطرف بشأن كرامة اإلنسان وحريته         
احلقوق يف إسرائيل، ال يتضمن حكماً عاماً بشأن املساواة بني النساء والرجال وحظر التمييز              
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بيد أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف تواصل عملية إعداد          . املباشر وغري املباشر ضد املرأة    
  .دستور يقوم على توافق اآلراء

وحتـث  ) ١٨، الفقـرة    CEDAW/C/ISR/CO/3(ُتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة       -١١
  :الدولة الطرف على ما يلي

أن ُتدرج، يف الدستور اجلديد أو يف قانون أساسي أو يف أي تشريع آخر                )أ(  
لتمييز على أساس اجلنس، وتعريفاً للتمييـز       لتعرض ل مناسب، حقاً حمدَّداً يتمثل يف عدم ا      

 اجملاالت العامة واخلاصـة، وفقـاً       يشمل كالً من التمييز املباشر وغري املباشر والتمييز يف        
   من االتفاقية؛١للمادة 

 من االتفاقية، مبدأ املساواة بني اجلنـسني يف         ٢أن ُتدرج، وفقاً للمادة       )ب(  
القانون الوطين املناسب من أجل استيفاء اإلجراءات الداخلية الضرورية إلدماج أحكـام            

  .االتفاقية وتنفيذها

  انطباق االتفاقية    
، )٢٣، الفقـرة    CEDAW/C/ISR/CO/3(ر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية الـسابقة       ُتذكِّ  -١٢

وُتعرب عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف الذي يعترب أن االتفاقية ال تنطبق خارج إقليمها               
وأن هذا هو سبب خلو التقريرين الدوريني الرابع واخلامس من أي معلومات عن حالة تنفيذ               

بيد أن اللجنة تالحظ أن الوفد قد سلّم بأن الدولـة           . لفلسطينية احملتلة االتفاقية يف األراضي ا   
الطرف تتحمل مسؤوليات معينة، مبا يف ذلك يف إطار القانون اإلنـساين، وأن الوفـد، وإن              
متّسك مبوقفه، قدم ردوداً على بعض األسئلة اليت أثارهتا اللجنة فيما يتعلق حبالـة النـساء يف           

وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن رأي الدولة الطرف الذي يعتـرب أن      . تلةاألراضي الفلسطينية احمل  
االتفاقية ال تنطبق على األراضي احملتلة هو رأي يتعارض مع آراء اللجنة وغريها من هيئـات                
املعاهدات، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية              

جلنة مناهضة التعذيب، وكذلك مع رأي حمكمة العدل الدوليـة يف           واالجتماعية والثقافية، و  
 حيث إن مجيـع هـذه       اآلثار القانونية لبناء جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،       فتواها بشأن   

اهليئات قد الحظت أن االلتزامات مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنـسان وكـذلك             
األشخاص اخلاضعني للوالية القضائية لدولة طرف      مبوجب القانون اإلنساين تنطبق على مجيع       

أو لسيطرهتا الفعلية، وشّددت على انطباق التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيات الدولية  
  .حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة

 الصادرة عن اللجنة بـشأن  ٢٨ من التوصية العامة رقم      ١٢باإلشارة إىل الفقرة      -١٣
 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولـة  ٢ية للدول األطراف مبوجب املادة   االلتزامات األساس 

الطرف على إعادة النظر يف موقفها والتنفيذ الكامل لاللتزامات اليت تقع علـى عاتقهـا               
فيما يتعلق جبميع األشخاص    فضالً عن التزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين       مبوجب االتفاقية   
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 سيطرهتا الفعلية، وتضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات        اخلاضعني لواليتها القضائية أو   
مفّصلة عن مدى متتُّع مجيع النساء، مبن فيهن النساء اللوايت يعشَن يف األراضي الفلسطينية            

 وتشجع اللجنة   .احملتلة، إذا كان ذلك ال يزال منطبقاً، حبقوقهن املكفولة مبوجب االتفاقية          
مع السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بتنفيـذ أحكـام         الدولة الطرف على تعزيز حوارها      

  .االتفاقية

  مشاركة املرأة يف عملية السالم    
ويف . ُتدرك اللجنة أن استمرار الصراع والعنف ُيعوِّق تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كـامالً             -١٤

 هذا الصدد، ترحب اللجنة بكْون الدولة الطرف قد اعترفت بأمهية قرار جملس األمن التـابع              
يف خمتلـف احملافـل احملليـة    واألمن بشأن املرأة والسلم ) ٢٠٠٠(١٣٢٥لألمم املتحدة رقم   

 وفقاً ٢٠٠٥ بشأن احلقوق املتساوية للمرأة قد ُعدِّل يف عام ١٩٥١والدولية، وأن قانون عام    
 الذي يقضي بوجوب أن يكون هناك متثيل متساوٍ للمـرأة         ١ جيم   ٦هلذا القرار ليشمل البند     

  .ات اليت تتوىل رسم السياسة الوطنية، مبا يف ذلك املفاوضات املتعلقة ببناء السالميف اهليئ
، )٢٢، الفقـرة    CEDAW/C/ISR/CO/3(باإلشارة إىل التوصية السابقة للجنـة         -١٥

يز جهودها الرامية إىل حل الرتاع وفقاً للقرارات ذات      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعز     
واإلشراك الكامل جلميع النساء املعنيـات يف مجيـع         ملتحدة،  الصلة الصادرة عن األمم ا    

مراحل عملية السالم، مبا يف ذلك من خالل إتاحة الفرص هلن ومشاركتهن علـى حنـو                
  .متساوٍ يف عمليات صنع القرار

  التعريف باالتفاقية    
وع تالحظ اللجنة بقلق أن مثة نقصاًَ يف معرفة اجملتمع عموماً، مبا يف ذلك مجيع فـر                 -١٦

احلكومة، حبقوق املرأة مبوجب االتفاقية، ومبفهوم االتفاقية للمساواة املوضوعية بني النـساء            
كما تشعر اللجنة بـالقلق ألن الدولـة        . والرجال، وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة     

الطرف مل تقدم معلومات عن أية حاالت مت فيها االحتجاج مباشرة بأحكام االتفاقية أمـام               
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن النساء أنفسهن، مبن فيهن النساء اللوايت يعـشَن يف     . كماحملا

األراضي احملتلة والنساء املنتميات إىل أقليات، ال ُيدركن حقوقهن اليت تكفلها هلن االتفاقيـة              
  .ومن مث فإهنن يفتقرن للقدرة على املطالبة هبذه احلقوق

  :تتخذ مجيع التدابري املناسبة من أجلتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن   -١٧
ضمان أن تكون االتفاقية معروفة بقدر كاٍف ومطّبقة من ِقَبل مجيع فروع        )أ(  

احلكومة، مبا فيها السلطة القضائية، كإطار جلميع القوانني وقرارات احملاكم والـسياسات    
  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة؛
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ل االتفاقية وما يتصل هبا من تـشريعات حمليـة جـزءاً                   ضمان أن تشكِّ    )ب(  
ال يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيني للقضاة واحملامني واملدعني العامني حبيث تترسخ يف             
  البلد ثقافة قانونية داِعمة للمساواة بني النساء والرجال ولعدم التمييز على أساس اجلنس؛

العربيـات والنـساء    إسرائيل  مبن فيهن نساء    زيادة وعي مجيع النساء،       )ج(  
املنتميات إىل جمموعات أقليات أخرى، حبقوقهن بوسائل منها برامج التوعية واملـساعدة            

  القانونية؛
ضمان توفري املعلومات عن االتفاقية للنساء، وخباصة النساء يف األراضي            )د(  

تطبيق مجيع التدابري املناسبة، مبا     احملتلة والنساء املنتميات إىل مجاعات األقليات، من خالل         
  .يف ذلك ترمجة االتفاقية وهذه املالحظات اخلتامية إىل اللغة العربية

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
ترحب اللجنة باألنشطة املتواصلة اليت تضطلع هبا هيئة النهوض بوضع املرأة، مبا فيهـا                -١٨

ومحالت التوعية، وما مت مؤخراً من تعزيز لعمل هذه         األنشطة التدريبية والدراسات االستقصائية     
إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن هـذه          . ٢٠١١اهليئة فضالً عن مضاعفة ميزانيتها لعام       

قد تفتقر إىل ما يكفي من السلطة واملكانة البـارزة واملـوارد            وظائف متعددة    يدؤاهليئة اليت ت  
كمـا  . فعال للنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني        البشرية واملالية الالزمة للترويج ال    

  .د خطة عمل وطنية للنهوض باملرأةتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعتم
  : إىل ما يليتدعو اللجنة الدولة الطرف  -١٩

النهوض بوضـع املـرأة وضـمان تزويـدها         عمل هيئة   مواصلة تعزيز     )أ(  
التنفيذي للحكومة وباملوارد البشرية واملالية الالزمـة       بالصالحيات، ومبوقع ضمن الفرع     

لتمكينها من الترويج الفعال للنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات    
  ؛عمل احلكومة

وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة للنهوض باملرأة وفقاً لالتفاقية، مع             )ب(  
نة لدى صياغة خطة العمل هذه، وضـمان تنفيـذها          إيالء االعتبار الواجب لتوصيات اللج    

تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك الرصد والتقييم املنتظم لالستراتيجيات والتـدابري املـستخدمة يف              
  .تنفيذها، وإنشاء نظام لتقدمي التقارير بصورة منتظمة إىل احلكومة والكنيست

  العنف ضد املرأة    
الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك         ه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا      تنّو  -٢٠

اعتماد تشريع جديد بشأن اجلرائم اجلنسية، واألنشطة املستمرة اليت تضطلع هبا فرقة العمـل              
 حمققاً من احملققني املتخصصني يف جمال التعامل مع حاالت العنـف            ٢٢٠اخلاصة املؤلفة من    
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ـ        بيد أن اللجنة تعرب     . قائم على نوع اجلنس   ال رتيل عن قلقها إزاء انتشار أعمال العنـف امل
  .، وخباصة العنف ضد النساء املنتميات إىل أقلياتواجلنسي ضد النساء والفتيات

مبكافحـة  حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة االهتمام على سبيل األولوية             -٢١
اً للتوصـية   العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد تدابري شاملة للتصدي هلذا العنف وفق          

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي،وهلذه الغاية.  الصادرة عن اللجنة١٩العامة رقم 
ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة فضالً عن مالحقـة ومعاقبـة             )أ(  

  مرتكيب أعمال العنف هذه؛
واملدعني العامني والسلطة القضائية وغريها من اهليئـات        الشرطة  تزويد    )ب(  

  .كومية ذات السلطة مبا يلزم من تدريب بشأن العنف املرتيل واجلنسياحل

  العنف واملضايقة ضد النساء يف األراضي الفلسطينية احملتلةأعمال     
بقلـق بـالغ أن     ما تّتسم به اإلدارة احمللية من تعقّد، تالحظ         تالحظ  إن اللجنة، إذ      -٢٢

تابعة فاعلة  داءات عنيفة من قبل جهات      النساء والفتيات الفلسطينيات ما زلن يعانني من اعت       
كما يعـانني    ،)من بينها املستوطنون  (وجهات غري تابعة للدولة     ) اجلنود اإلسرائيليون (للدولة  

حلق يف احلياة، واإليـذاء     امبا يف ذلك انتهاكات     من أشكال أخرى للعنف داخل جمتمعاهتن،       
جنة بقلق بالغ أنه قلما جيـري       كما تالحظ الل  . البدين والنفسي واللفظي، والتحرش اجلنسي    

وترحب اللجنة بإنشاء جلنـة     . مالحقة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم    وتوثيق هذه احلاالت    
تقدم املساعدة املالية للنساء ضحايا العنف اللوايت يرغنب يف مغادرة            يف الدولة الطرف   خاصة

املالية املساعدة  ل على   احلصوإيوائهن وبدء حياة مستقلة، ولكنها تأسف ألن إمكانية         مراكز  
وة على ذلك، تالحظ اللجنـة       وعال  تقدمها هذه اللجنة غري متاحة للنساء الفلسطينيات       اليت

بقلق أن القيود املفروضة على حركة التنقل يف األراضي احملتلة، فـضالً عـن املـضايقات                
وأثناء العودة  ألطفال واملدرسني وهم يف طريقهم إىل املدارس        لاالعتيادية من قبل املستوطنني     

 منها، قد أثرت تأثرياً سلبياً على إمكانية حصول النساء والفتيات الفلسطينيات على التعلـيم             
  .واخلدمات الصحية

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٣
اختاذ إجراءات فورية حلماية النساء والفتيات يف األراضي الفلـسطينية            )أ(  

  اإلنسان وانتهاكها؛احملتلة من التعديات على حقوق 
إىل سـبل االنتـصاف     تتيح وصوهلن   تزويد هؤالء النساء بوسائل فعالة        )ب(  

القانونية وضمان التحقيق يف هذه احلاالت حتقيقاً كامالً وعاجالً وإحالة اجلناة إىل القضاء،             
  بصرف النظر عما إذا كانوا من اجلهات الفاعلة التابعة أو غري التابعة للدولة؛
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 حصول الضحايا الباقني على قيد احلياة علـى تعـويض كـاٍف             ضمان  )ج(  
  على جرب ما حلق هبم من أضرار؛وكذلك، عند االقتضاء، 

ضمان إتاحة عدد كاٍف من املآوي للنساء والفتيـات الفلـسطينيات              )د(  
  ضحايا العنف فضالً عن حصوهلن على املساعدة املالية والقانونية، عند االقتضاء؛

بري الضرورية لضمان متتع النساء والفتيـات الفلـسطينيات         اختاذ التدا   )ه(  
آمن ودون أية   حبقهن يف التعليم وحقهن يف الصحة، مبا يف ذلك إمكانية وصوهلن على حنو              

  دارس واملرافق واملوارد الصحية؛عوائق إىل امل
إجراء حوار بّناء مع السلطات الفلسطينية حول املسائل املتصلة بالعنف            )و(  

  . املشموالت مبسؤوليتهاضد النساء

  مجع مشل األسر    
األمـر   (٢٠٠٣تالحظ اللجنة بقلق أن قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل لعـام              -٢٤

 ال يزال سارياً وقد اعتربته احملكمة العليا        ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ بصيغته املعدلة يف عامي      ،)املؤقت
هذا القانون الذي يعلـق إمكانيـة   وتعرب اللجنة مرةً أخرى عن قلقها ألن        . قانوناً دستورياً 

، وخباصة يف حاالت الزواج     وغري موضوعية إعادة مجع مشل األسر، رهناً باستثناءات حمدودة        
بني شخصني يكون أحدمها مواطناً إسرائيلياً واآلخر من املقيمني يف األراضـي الفلـسطينية              

 ال يزال يؤثر تأثرياً سلبياً على د سريانه مؤخراً ملدة ستة أشهر أخرى ومن مث فإنهّداحملتلة، قد ُم
الزواج واحلق يف احلياة األسرية للمواطنات من نـساء عـرب إسـرائيل والنـساء               شؤون  

  .الفلسطينيات من األراضي احملتلة
، وتدعو  )٣٤، الفقرة   (CEDAW/C/ISR/CO/3تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة        -٢٥

املتضررين منية وحقوق اإلنسان لألشخاص الدولة الطرف إىل إقامة توازن بني مصاحلها األ   
    السياسات، وإىل إعادة النظر فيها بغية تيسري إعادة مجـع مشـل األسـر              من جراء هذه    

وهلذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل جعـل         . جلميع املواطنني واملقيمني الدائمني   
ـ    (٢٠٠٣قانون املواطنة والدخول إىل إسرائيل لعام         ٣١الـصادر يف    ) تاألمـر املؤق

  . من االتفاقية١٦ و٩ متوافقاً مع أحكام املادتني ٢٠٠٣يوليه /متوز

  حرية التنقل    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن القيود الشديدة املفروضة على حريـة التنقـل يف                 -٢٦

التفتيش، وتقييد حركة التنقل على     وحواجز  خباصة عرب اجلدار،    واألراضي الفلسطينية احملتلة،    
مشقات وهلا تـأثري ضـار علـى متتـع النـساء            مجيعها  ب  سّبتالطرق، ونظام التصاريح،    

األسـرية والعمـل    الفلسطينيات حبقوق اإلنسان، وخباصة حقوقهن يف حرية التنقل واحلياة          
  .والتعليم والصحة
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  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٧
املفروضة على حرية التنقل    مراجعة هذه التدابري لضمان أال تكون القيود          )أ(  

   يتم تطبيقها بطريقة متييزية، وأال تؤدي إىل عزل اجملتمعات احمللية؛قيوداً منهجية، وأالّ
ضمان متتع النساء الفلسطينيات حبقوق اإلنسان، وخباصة حقـوقهن يف            )ب(  

  حرية التنقل واحلياة األسرية والعمل والتعليم والصحة؛

  عمليات هدم املنازل    
إىل شواغل تتعلق بـاألمن     يف احلوار   شار  قد أ الدولة الطرف   ن وفد   حظ اللجنة أ  تال  -٢٨

القومي، لكنها تشعر بقلق بالغ ألن استمرار أعمال هدم املمتلكات واملنازل واملدارس، فضالً             
، تؤثر تـأثرياً   ويف القدس الشرقيةالقسري يف األراضي الفلسطينية احملتلة  اإلخالء  عن عمليات   
فضالً عن النساء من عرب     النهوض بالنساء الفلسطينيات، مبن فيهن الالجئات،       خطرياً على   

  .قوق اإلنسان واحلريات األساسيةوعلى متتعهن حبإسرائيل، 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٩

القسري وهدم املنـازل،    اإلخالء  سياساهتا اليت جتيز ممارسة أعمال      إلغاء    )أ(  
مارسات اليت تؤثر تأثرياً سلبياً على السالمة البدنية والنفسية للنساء          واالمتناع عن هذه امل   

  وعلى تنميتهن والنهوض هبن؛والنساء من عرب إسرائيل الفلسطينيات 
مراجعة سياساهتا يف جمال اإلسكان وإصدار تصاريح البناء للفلسطينيني           )ب(  

ع حقوقهن وحريـاهتن    جبميوالنساء من عرب إسرائيل     لضمان متتع النساء الفلسطينيات     
  .األساسية، وخباصة حقهن يف السكن الالئق ويف احلياة األسرية واخلاصة

  االجتار بالبشر واستغالل البغاء    
تشدد اللجنة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة االجتـار               -٣٠

ع نطاق تعريـف    البشر الذي وسَّ  بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك سّن قانون مكافحة االجتار ب         
االجتار، فضالً عن اعتماد اخلطتني الوطنيتني ملكافحة االجتار باألشخاص ألغـراض البغـاء،             

وتالحظ اللجنة املعلومات املسهبة    . والعمل القسري االسترقاق  واالجتار باألشخاص ألغراض    
 مبا يف ذلك املعلومـات      ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل،     واملقدمة يف التقرير اخلامس     

نقلهن إىل إسـرائيل    عن طريق   اليت تشري إىل حدوث اخنفاض حاد يف عدد النساء املتاجر هبن            
ألغراض استغالهلن يف البغاء، ولكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار ظـاهرة االجتـار يف                

. اجتار داخلي عمليات  الدولة الطرف كبلد مقصد، فضالً عن التقارير اليت تشري إىل حدوث            
معلومات حمدودة عن وجود    سوى  تقدمي  عدم  وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء        

وعالوة . أو اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن االجتار        /وتنفيذ مذكرات تفاهم و   
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رائيل لتمسات اللجوء واملهاجرات اللوايت يدخلن إىل إس      على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن مُ      
  . تتمثل يف وقوعهن ضحايا لالجتارعرب صحراء سيناء يتعرضن ملخاطر شديدة

 مـن االتفاقيـة     ٦حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كامالً املادة             -٣١
  :بوسائل منها

خطّتيهـا  التنفيذ الفعال لتشريعها املتعلق مبكافحة االجتار، فضالً عـن            )أ(  
احلماية واملساعدة  وتوفري  ظاهرة االجتار، من أجل ضمان معاقبة اجلناة        الوطنيتني املتعلقتني ب  
  الكافيتني للضحايا؛

تعزيز جهودها يف جمال التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مـع بلـدان              )ب(  
املنشأ والعبور لكي تتصدى على حنو أكثر فعالية ألسباب االجتار وحتسني الوقايـة مـن               

  علومات؛االجتار من خالل تبادل امل
توفري املعلومات والتدريب بشأن تشريعات مكافحة االجتـار ملـوظفي            )ج(  

اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانني وحرس احلدود واملرشدين االجتماعيني يف مجيـع            
  أحناء البلد؛

    ا يف ذلـك املـساعدة الطبيـة        ـوري والفعال، مب  ـر العالج الف  ـتوفي  )د(  
 للنساء اللوايت حيتجن إىل احلماية الدولية واللوايت يقعن ، االجتماعية والقانونية-والنفسية 

  .اجلنسي أثناء عبورهن إىل إسرائيلواالسترقاق ضحايا لالجتار 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
ة تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز مشاركة املـرأة يف احليـا               -٣٢

الذي يقـضي بوجـوب     ) ٢٠٠٧(١٣٦٢السياسية والعامة، مبا يف ذلك قرار احلكومة رقم         
سنتني حتقيق التمثيل املتساوي للجنسني يف جمالس إدارة املؤسسات احلكومية يف غضون فترة             

صدور ذلك القرار، فضالً عن وضع قائمة بأمسـاء النـساء املـؤهالت للعمـل               تاريخ  من  
ومية وغريها من اهليئات العامة، مبا يف ذلك النساء من عـرب            كمديرات يف املؤسسات احلك   

وبينما ترحب اللجنة بالزيادة املسجلة يف عدد النساء يف الكنيست وبكون النـساء             . إسرائيل
يشكلن اآلن أغلبية القضاة يف اجلهاز القضائي، فإهنا تشعر بالقلق الستمرار وجود فجـوات              

عض جماالت احلياة الـسياسية والعامـة، مبـا يف ذلـك     بني متثيل النساء ومتثيل الرجال يف ب      
على ذلك، تشعر   وعالوة  . والسلك الدبلوماسي السلطات احمللية واألوساط األكادميية     /اجملالس

. اللجنة بالقلق إزاء استمرار املستوى املتدين لتمثيل النساء من عرب إسرائيل يف هذه اجملاالت             
الهتمام مبشروعي القانونيني بشأن متويل األحـزاب       ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علماً مع ا       

  ).االنتخابات(السياسية وبشأن السلطات احمللية 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل انتهاج سياسـات هتـدف إىل تعزيـز                -٣٣
املشاركة الكاملة واملتساوية للنساء يف عملية صنع القرارات يف مجيع جماالت احلياة العامة             

كامالً التوصية العامة   تطبيقاً  الدولة الطرف   تطبق  وتوصي اللجنة بأن    . واملهنيةوالسياسية  
 عن اللجنة، وتدعو الدولة الطرف إىل اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً            ة الصادر ٢٣رقم  

 الصادرة عن اللجنة، مـن      ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١للفقرة  
. شاركة الكاملة واملتساوية للنساء يف احلياة العامـة والـسياسية         أجل التعجيل بتحقيق امل   

  :وهلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
حتديد أهداف ملموسة وجداول زمنية حمددة من أجل التعجيل بزيـادة             )أ(  

يـع  يف مج املُنتخبة واملعيَّنـة    متثيل النساء، مبن فيهن النساء من عرب إسرائيل، يف اهليئات           
  جماالت احلياة العامة اليت مل يتم فيها بعد حتقيق التكافؤ يف التمثيل؛

تنفيذ أنشطة للتوعية بأمهية مشاركة النساء يف عمليات صـنع القـرار              )ب(  
املُرشَّحات واملُنتخبـات   بالنسبة للمجتمع ككل ووضع برامج تدريبية وإرشادية للنساء         

على القيادة ومهارات التفاوض للقيادات     لشغل مناصب عامة، فضالً عن برامج تدريب        
  النسائية احلالية واملقبلة؛

الرصد الدقيق ملدى فعالية التدابري املتخذة والنتائج احملققـة، وإبـالغ             )ج(  
  اللجنة بذلك؛

تقدمي معلومات يف التقرير املقبل بشأن حالـة ومـضمون مـشروعي              )د(  
  ).االنتخابات(لسلطات احمللية القانونيني بشأن متويل األحزاب السياسية وبشأن ا

  التعليم    
بيـد أن   . تسلّم اللجنة بالتقدم الذي أُحرز يف جمال التعليم لصاحل النساء والفتيـات             -٣٤

اللجنة تشعر بالقلق ألن النساء والفتيات من عرب إسرائيل والبدو ما زلن يعانني من احلرمان               
 املـدارس وإمكانيـة االلتحـاق       والتهميش، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبعدالت التسرب مـن         

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املستوى املتدين على حنو غري متناسب           . مبؤسسات التعليم العايل  
وبينما تالحظ  . لوجود اإلناث يف جماالت اهلندسة واجملاالت الفنية يف مؤسسات التعليم العايل          

عدم إعطاء أولوية حلذف الصور اللجنة أن بعض اجلهود قد ُبذلت، فإهنا تشعر بالقلق كذلك ل      
  .ية، مبا يف ذلك يف نظام التعليم العريبدرسالنمطية عن اجلنسني من الكتب امل

 من االتفاقية وإىل    ١٠تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز امتثاهلا ألحكام املادة            -٣٥
صـي  وتو. زيادة الوعي بأمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وكأساس لتمكني املـرأة  

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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تدابري خاصة مؤقتة، وفقـاً     اعتماد  اختاذ التدابري الضرورية، مبا يف ذلك         )أ(  
 الصادرة عن اللجنة، من أجل خفـض        ٢٥التوصية العامة رقم    االتفاقية و  من   ٤للمادة  

ل من عرب إسرائياإلناث معدالت تسرُّب الفتيات من عرب إسرائيل والبدو وزيادة عدد 
  والبدو يف مؤسسات التعليم العايل بوسائل منها تقدمي اِملنح الدراسية؛

اختاذ تدابري فعالة للتخلُّص على حنو فعال من حالة العزل القائمة حبكـم               )ب(  
ـ     الواقع يف جماالت التعليم، ولتشجيع ت     األمر   ة للنـساء   نويع اخليارات التعليميـة واملهني

يف جماالت الدراسة اليت يهيمن     جيعهن على الدخول    لتشوالرجال، ولتقدمي حوافز للنساء     
  عليها الذكور تقليدياً؛

، مبا يف ذلك يف نظام التعليم العريب، من         املدرسيةمراجعة وتنقيح الكتب      )ج(  
خالل اللجنة اخلاصة املعينة هلذا الغرض، وذلك على حنو عاجل من أجل القضاء علـى               

  .الصور النمطية للجنسني

  العمالة    
، وهي اللجنـة الـيت      ٢٠٠٨حب اللجنة بإنشاء جلنة تكافؤ فرص العمل يف عام          تر  -٣٦

أُسندت إليها والية تلقّي ومعاجلة الشكاوى املقدمة فيما يتعلق بالتمييز يف جمال العمل، فضالً              
 ٢٦ة األمومة لتصبح    عن التعديل الذي أُدِخل على قانون عمل املرأة فيما يتعلق بتمديد إجاز           

ن اللجنة تالحظ بقلق حالة الفصل يف سوق العمل فضالً عن الفوارق الواسعة              أ بيد. أسبوعاً
 يف املائة من متوسط دخل الرجل يف        ٦٣بني أجور اجلنسني، حيث يبلغ متوسط دخل املرأة         

وإذ تنوِّه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف ملكافحـة التحـرش             . خمتلف أحناء البلد  
فإهنا شطة اليت تضطلع هبا يف هذا الصدد هيئة النهوض بوضع املرأة،            األناجلنسي، مبا يف ذلك     

  .تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة التحرش اجلنسي، مبا يف ذلك يف صفوف اجليش
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للنساء يف سوق العمل               -٣٧

  :ي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوهلذه الغاية، توص.  من االتفاقية١١وفقاً للمادة 
ضمان التنفيذ الفعال لتشريعاهتا يف جمال العمل من أجل مكافحة الفصل             )أ(  

  الفوارق يف األجور بني اجلنسني؛ومعاجلة يف سوق العمل 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التحرش اجلنسي، مبا يف ذلـك يف              )ب(  

  .التحرش اجلنسي وغريه من التدابري امللموسةصفوف اجليش، من خالل إنفاذ قانون منع 

  الصحة    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الرعاية الصحية               -٣٨

 إالّ أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار فضالً عن االخنفاض املستمر يف معدل وفيات األطفال
 بني األطفال والنساء مـن اليهـود         فيما واألمهاتوجود فوارق يف معّدالت وفّيات الرّضع       



CEDAW/C/ISR/CO/5 

13 GE.11-41848 

أن القيود املفروضة على حركة التنقل يف       أيضاً  اللجنة بقلق   حظ  الوت. وعرب إسرائيل والبدو  
واملعّوقات، املُسّنات  النساء  مبن فيهن   األراضي احملتلة قد أثرت تأثرياً سلبياً على صحة النساء،          

ات الصحية الكافية، مثل خدمات املستـشفيات       وخباصة على إمكانية حصوهلن على اخلدم     
. واملستوصفات ومراكز الرعاية الطارئة والعالج املتخصص غري املتوفرة يف األراضي احملتلـة           

وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد احلوادث اليت تقع عند حـواجز                
حقوق النساء الفلسطينيات، مبـا يف ذلـك        التفتيش اإلسرائيلية واليت تؤثر تأثرياً سلبياً على        

جلميع النساء،  اليت ينبغي أن تكون مكفولة      حقهن يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية        
  .مبن فيهن احلوامل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الـضرورية لـضمان إمكانيـة                -٣٩
صلة بالـصحة وذلـك يف إطـار        حصول النساء على الرعاية الصحية واخلدمات ذات ال       

  :وهلذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل.  الصادرة عن اللجنة٢٤التوصية العامة رقم 
  أي إجراء من شأنه أن مينع النساء الفلسطينيات من اختاذ االمتناع عن   )أ(  

  احلصول على ما يكفي من اخلدمات الصحية والعالج؛
لفجوات يف معـّدالت وفّيـات الرّضـع        تعزيز جهودها من أجل سّد ا       )ب(  

  واألمهات فيما بني األطفال والنساء من اليهود وعرب إسرائيل والبدو؛
ضمان إصدار تعليمات للسلطات اإلسرائيلية عند حواجز التفتيش لكي           )ج(  

تكفل وصول مجيع النساء وصوالً آمناً ودون أية عوائق إىل خدمات الرعاية الصحية، مبن              
  .حلواملفيهن النساء ا

  السجينات الفلسطينيات    
ويف هذا الـصدد،    . تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة النساء الفلسطينيات احملتجزات          -٤٠

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف احتجاز السجينات الفلسطينيات وإزاء معاملتهن خالل            
 يف املائة من    ٢٥ قرابة   كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل أن          . احتجازهن

 السجينات الفلسطينيات يعانني من أمراض ميكن عالجها ولكن العديد منهن ال حيـصلن إالّ             
على القليل من الرعاية الطبية أو أهنن ال حيصلن على مثل هذه الرعاية على اإلطالق، وتالحظ 

 وعـالوة علـى     .اللجنة بقلق عدم كفاية اخلدمات املقدمة للسجينات الفلسطينيات احلوامل        
ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن احتجاز السجينات الفلسطينيات خارج األراضي احملتلة يعرقل            

  .زيارهتن بصورة منتظمة من ِقَبل أُسرهن
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤١

ضمان ظروف احتجاز ومعاملة إنسانية للفلسطينيات أثناء إلقاء القبض           )أ(  
  واحتجازهن؛عليهن واستجواهبن 
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ضمان إمكانية حصول السجينات الفلسطينيات، مبن فيهن احلوامـل،           )ب(  
على ما يكفي من اخلدمات الصحية والعالج وتلبية االحتياجات الطبية النسائية هلـؤالء             

  السجينات؛
ضمان السماح للسجينات الفلسطينيات بتلقي الزيارات من ِقَبل أُسرهن   )ج(  

  .السجيناتمن أسوة بغريهن 

  العامالت املهاجرات    
تعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء حالة احلرمان الـيت تعانيهـا العـامالت                 -٤٢

ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمـل الـصعبة            . املهاجرات يف هذا البلد   
هـؤالء  للعامالت املهاجرات اللوايت ُيستخدمن أساساً لتوفري الرعاية املرتليـة، وإزاء عمـل             

كما تالحظ اللجنـة    . املهاجرات على مدار الساعة مبوجب ترتيبات إقامة إلزامية يف املنازل         
يهودا غلوتن ضد حمكمـة   يف قضية ٢٠٠٩بقلق القرار الذي صدر عن احملكمة العليا يف عام         

ـ            العمل الوطنية  ة ، وهو قرار ُتستبعد مبوجبه املهاجرات العامالت يف جمال تقدمي الرعاية املرتلي
من انطباق قانون ساعات العمل والراحة الذي يوفر محاية أساسية مبوجب قـانون العمـل               

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الـسياسة          . للعاملني يف الدولة الطرف عموماً    
احلالية للدولة الطرف اليت تقضي بأن على العامالت املهاجرات اللوايت يلـدن أن يغـادرن               

 مع مواليدهن يف غضون فترة ثالثة أشهر مـن تـاريخ الـوالدة أو إرسـال          الدولة الطرف 
كما تشعر . مواليدهن إىل خارج حدود الدولة الطرف من أجل احملافظة على تصاريح عملهن        

اللجنة بالقلق ألن عالقات الزواج والعالقات احلميمة بني العمال املهاجرين تشكل مبقتـضى             
  .دولة الطرف سبباً يربر إلغاء تصاريح عمل الزوجنيالسياسة احلالية اليت تنتهجها ال

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤٣
توسيع نطاق وإنفاذ أوجه احلماية اليت يوفرها قانون العمل، مبا يف ذلك              )أ(  

، لصاحل مجيع العامالت املهاجرات، مبن فيهن املهاجرات العامالت ةمعايري الصحة والسالم
الرعاية املرتلية، وضمان إمكانية وصوهلن إىل سبل االنتـصاف القانونيـة           يف جمال تقدمي    

يف مرتل صاحب حول ما إذا كّن سُيقمن العمل أصحاب ومتكينهن من التفاوض حبرية مع 
  العمل أم ال؛

إلغاء السياسات املنتَهجة فيما يتعلق بإلغاء تصاريح عمـل العـامالت             )ب(  
ج والعالقات احلميمة، وفقاً لاللتزامات اليت تقع على املهاجرات يف حاالت الوالدة والزوا 

 الصادرة عن اللجنة بشأن     ٢٦عاتق الدولة الطرف مبوجب االتفاقية والتوصية العامة رقم         
  .العامالت املهاجرات
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  البدويات    
 إنشاء اللجنة االستشارية املعنية بالسياسة العامة       ٢٠٠٧تالحظ اللجنة أنه مت يف عام         -٤٤

دات البدوية فضالً عن املعلومات املفصلة املقدمة يف تقارير الدولة الطرف بشأن حالة             جتاه البل 
البدويات من النساء والفتيات يف صحراء النقب، مبا يف ذلك الزيادة املـسجلة يف معـدالت      

إال أن اللجنة تعرب مرة أخرى عن       . التحاقهن باملدارس واالخنفاض يف معدل وفيات الرّضع      
بدويات ما زلن يعانني من احلرمان والتهميش، وخباصة فيما يتعلـق بـالتعليم           قلقها من أن ال   

كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقهـا        . والعمل والصحة وبإمكانية وصوهلن إىل األراضي     
إزاء حالة البدويات اللوايت يعشَن يف قرًى غري معتَرف هبا تعاين من سوء ظروف الـسكن،                

 للوصـول   ،دودة، أو ال تتوفر أية إمكانيات على اإلطالق       حيث ال تتوفر سوى إمكانيات حم     
  .إىل إمدادات املياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤٥
مواصلة اختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد البدويات ولتعزيـز             )أ(  

عالة واستباقية، مبا يف ذلك يف جمـاالت        احترام حقوقهن اإلنسانية من خالل اختاذ تدابري ف       
  التعليم والعمل والصحة؛

جهود التخطيط يف منطقة صحراء النقب، احترام حق السكان         إطار  يف    )ب(  
  قليدية؛تالبدو يف أراضي أجدادهم وسبل معيشتهم ال

تضمني تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن أية سياسة أو اسـتراتيجية             )ج(  
فذها الدولة الطرف لتحسني حالة النساء والفتيات البدويات، مبـا يف           برامج وطنية تن   أو

ثري ومنجزات  أذلك إمكانية حصوهلن على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، فضالً عن ت          
  .هذه املبادرات احلكومية

  مجاعات أخرى من النساء احملرومات    
  يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة    تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف التقرير اخلامس فيما         -٤٦

، ولكنها تشعر بالقلق إزاء والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية وخباصة النساء من عرب إسرائيل
ما قُدِّم من معلومات حمدودة جداً فيما يتعلق ببعض جمموعات النساء والفتيـات األخـرى               

 عـدميات اجلنـسية    و يـاً املشردات داخل  و الالجئات و لتمسات اللجوء احملرومة، مبن فيهن مُ   
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن هؤالء النساء والفتيات كثرياً ما يعانني من أشـكال              . واملُسّنات

متييز متعددة، وال سيما فيما يتعلق بإمكانية حصوهلن على التعليم والعمل والرعاية الـصحية              
ألن الدولة الطـرف    وتشعر اللجنة بالقلق كذلك     . واحلماية من العنف والوصول إىل العدالة     

تعترف باالضطهاد القائم على أساس نوع اجلنس كسبب من األسباب اليت تـربر مـنح                ال
  .مركز الالجئ
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٧
أن تقدم، يف تقريرها املقبل، معلومات شاملة، مبا يف ذلك بيانات مبّوبـة            )أ(  

 احلالة الفعلية هلذه اجملموعات احملرومة من       حبسب اجلنس واالجتاهات على مر الزمن بشأن      
النساء والفتيات يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وكذلك بشأن تأثري التدابري املتَّخذة            

  والنتائج احملققة يف تنفيذ السياسات والربامج لصاحل هؤالء النساء والفتيات؛
اجلنس كسبب من   أن تنظر يف إدراج االضطهاد القائم على أساس نوع            )ب(  

األسباب اليت تربر منح مركز الالجئ وفقاًَ للمبادئ التوجيهية ملفوضية األمـم املتحـدة              
  .لشؤون الالجئني بشأن احلماية الدولية املتصلة باالضطهاد القائم على أساس نوع اجلنس

  التمييز يف الزواج والعالقات األسرية    
يف إسرائيل الزواج أو الطالق إال يف احملاكم        اللجنة أنه ال ميكن جلميع اليهود       تالحظ    -٤٨

اليهودية اليت يهيمن عليها الذكور وختضع بالكامل للقانون الديين، وتعرب اللجنة عن قلقها             
ُيتـرك     إزاء التمييز ضد النساء يف سياق دعاوى الطالق اليت تقام يف هذه احملـاكم حيـث                 

لجنة عن قلقها إزاء ما حدث مـؤخراً        كما تعرب ال  . زوجته مبحض إرادته  للزوج أمر تطليق    
. من حاالت إبطال لصالحية الطالق بأثر رجعي على حنو يضر مبصلحة النساء اليهوديـات             

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار ممارسات تعدد األزواج وحاالت زواج الفتيـات             
ة اليت تنظِّم قـضايا     القاصرات اليت ُتضفى عليها الصفة الشرعية مبوجب خمتلف القوانني الديني         

  .األحوال الشخصية
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٤٩

  استحداث نظام اختياري للزواج والطالق املدنيني يكون متاحاً للجميع؛  )أ(  
جعل القوانني الدينية اليت تنظِّم حالياً شؤون الزواج والطالق متوائمة مع      )ب(  

ليت ُتميِّز ضد النساء، مبا يف ذلك عن طريق حظر السلطة     أحكام االتفاقية وإلغاء األحكام ا    
املمنوحة للرجل دون املرأة لتطليق زوجته، وحظر انتزاع تنازالت من النـساء مقابـل              
حصوهلن على الطالق فضالً عن ممارسة إبطال صالحية الطالق بأثر رجعي، وجعل نطاق             

  شؤون الزواج والطالق؛االختصاص القضائي للمحاكم الدينية اليهودية يقتصر على 
ضمان تزويد قضاة احملاكم الدينية اليهودية بالتدريب فيما يتعلق بأحكـام             )ج(  

   منها، وكذلك فيما يتعلق بالعنف املرتيل؛١٦االتفاقية، مع التشديد بصفة خاصة على املادة 
اختاذ تدابري فعالة إلنفاذ حظر اجلمع بني زوجني أو زوجـتني يف وقـت                )د(  

ستثناءات احلالية اليت جيوز فيها ذلك وممارسات تعدد األزواج، علـى النحـو       واحد واال 
   الصادرة عن اللجنة؛٢١املطلوب يف التوصية العامة رقم 
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اختاذ تدابري فعالة إلنفاذ التقّيد باحلد األدىن لسن الـزواج والقيـام، يف                    )ه(  
 سنة بالنسبة للنساء والرجال     ١٨هذا الصدد، باختاذ تدابري لرفع السن الدنيا للزواج إىل          

  .على السواء

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تنوه اللجنة بتشديد الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع منظمات اجملتمع املـدين،      -٥٠

مبا فيها املنظمات النسائية غري احلكومية، وبكون بعض هذه املنظمات قد شارك يف إعـداد               
 تالحظ بقلق القرار الذي صدر مؤخراً عن الكنيست لتـشكيل           تقارير الدولة الطرف، لكنها   

جلنة حتقيق برملانية فيما يتعلق بعمل ومتويل منظمات اجملتمع املدين اليت يقدم بعضها خدمات              
  .أساسية وتعمل على تعزيز املساواة لصاحل النساء والفتيات

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٥١
منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية     ود على   ضمان عدم فرض قي     )أ(  

غري احلكومية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياهتا فضالً عن متكينها من العمل بصورة مستقلة             
  عن احلكومة؛

هتيئة بيئة مواتية إلنشاء املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان          )ب(  
  .التفاقيةومتكينها من العمل بفعالية يف الترويج لتنفيذ ا

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان               -٥٢

مبـادئ  (وفقاً للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            
  ).، املرفق٤٨/١٣٤باريس، قرار اجلمعية العامة 

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١ياري وتعديل الفقرة الربوتوكول االخت    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصّدق علـى الربوتوكـول االختيـاري               -٥٣

 من االتفاقيـة    ٢٠ من املادة    ١لالتفاقية وأن تقبل، يف أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة          
  .بشأن وقت اجتماع اللجنة

  فقرات ختامية  -دال   

  النشر    
لجنة أن ُتنشر هذه املالحظات اخلتامية يف إسرائيل على نطاق واسع مـن             تطلب ال   -٥٤

أجل توعية الشعب، مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات           
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اتُّخذت لكفالة مساواة املرأة بالرجـل            
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وتوصـي  . اقع، وباخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الصدد      حبكم القانون وحبكم األمر الو    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم      . اللجنة بأن ميتد ذلك النشر إىل اجملتمعات احمللية       

وتطلب اللجنة إىل   . سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات         
امة للجنة، وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني،        الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات الع      

: ٢٠٠٠املرأة عام   "ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع          
       ، على نطـاق واسـع     "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        

  .نوال سيما لدى املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسا

  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية الرئيسية              -٥٥

أن ُيعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع           )١(التسعة حلقوق اإلنسان  
 التصديق علـى    ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر يف        . مناحي احلياة 

املعاهدات اليت مل تدخل بعد طرفاً فيها، أال وهي االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع                
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة            

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتقدِّم، يف غضون عامني، معلومات كتابية عن            تطلب  -٥٦

  . أعاله٤٩ و٢٣اخلطوات املُتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

   وموعد تقدميهإعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من مجيع الـوزارات               -٥٧

امة لدى إعداد التقرير املقبل، وأن تستشري خمتلـف املنظمـات النـسائية             واهليئات الع 
  .ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املُعرب عنها يف هـذه               -٥٨
 من  ١٨املالحظات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سُيقدم مبوجب املادة            

يف شـهر  طرف إىل تقدمي تقريرها الـدوري الـسادس     وتدعو اللجنة الدولة ال   . االتفاقية
  .٢٠١٥فرباير /شباط

__________ 

ق املدنيـة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقو            )١(
    والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع                
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                  

ة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقي      
أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء من القسري، واتفاقية حقوق األشـخاص              

 .ذوي اإلعاقة
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املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقارير     "اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع      وتدعو    -٥٩
يقـة  مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وث           

، وهي املبادئ التوجيهيـة الـيت أقرهـا         "أساسية موحَّدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها     
االجتماع اخلامس املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف            

وجيب تطبيق املبـادئ التوجيهيـة      ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران
مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون          لتقدمي التقارير اخلاصة    

، باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي وثيقة أساسية موحَّدة،          ٢٠٠٨يناير  /الثاين
فهما تشكالن معاً املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء علـى             

وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة اخلاصة مبعاهدة        . ييز ضد املرأة  مجيع أشكال التم  
 صفحة، بينما يتعني أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقة األساسية املوحَّـدة            ٤٠بعينها على   
  . صفحة٨٠املستكَملة 

        
 


