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  (CEDAW/C/ISR/Q/5) املسائل قائمةاملسائل املثارة يف ردود على     

  حملة عامة    

   من قائمة املسائل ١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
الـسابقني  قبل الشروع يف الكتابة الفعلية هلذا التقرير، مت حبث التقريـر والـدورة                -١

. اليت صدرت عن اللجنة منذ تقـدمي آخـر تقريـر          والتعليقات العامة   اخلتامية  واملالحظات  
،  أيضاً أُرسلتىل مجيع الوزارات واهليئات احلكومية املختصة،       إاملرسلة  رسائل  الوباإلضافة إىل   

، التقريـر جتميـع   تعليقات قبـل    لإلدالء ب احلكومية الرائدة املعنية    غري   إىل املنظمات    دعوات
على املوقع الشبكي اخلـاص بـوزارة       ، وُنشرت            يف احلالتني        مباشر        بشكل  وأُرسلت الطلبات   

 عن هذه الدعوة    وفضالً. ليت مسامهاهتا أميا اعتبار   وأو. مالحظات تقدمي، دعوة عامة ل   العدل
لتقدمي تعليقات، كان هناك سعي حثيث الستقاء البيانات واملعلومات من املواقـع الـشبكية       

اإلجراءات القانونية ما قد يتعلق بعلومات من هذه املاخلاصة باملنظمات غري احلكومية املعنية، و
. شىتقضايا  عن  آراء وتقارير   ب أيضاً    ما يتعلق  امنهة و اليت اختذهتا تلك املنظمات غري احلكومي     

 منظمـة غـري     ٢٦أثناء إعداد التقرير الدوري اخلامس، إرسال طلبات مباشرة إىل          جرى  و
   :حكومية منها على سبيل املثال

 ؛رابطة مراكز األزمات ملواجهة االغتصاب يف إسرائيل •

 ؛املنظمة النسائية الصهيونية الدولية •

 ؛لبحوث املتعلقة بالظاهرة العاملية للبغاء واالجتار بالنساءمؤسسة توَدعا ل •

 ؛ للنساء يف إسرائيلحركة أخيت •

 ؛ املنظمة الوطنية للنساء املتدينات- إموناه •

 ؛حركة نعمات للنساء العامالت واملتطوعات •

 ؛منتدى سيدات األعمال الصناعيات يف رابطة املصنعني يف إسرائيل •

 ؛يل إسرائ-منظمة العفو الدولية  •

 ؛نسائية للنهوض باملرأة العربيةالنظمة امل -منظمة كيان  •

  املركز النسوي حيفا؛-امرأة المرأة  •

 ؛رابطة احلقوق املدنية يف إسرائيل •

 ؛بتعليم املرأة البدوية يف النقبلنهوض ا رابطة - ضالنهو •

   .مجعية النهوض بصحة املرأة يف إسرائيل •
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 اللجنة، ُرفعت إىل كبار املسؤولني مبن فـيهم         وبعد جتميع التقارير وقبل تقدميها إىل       -٢
 واملستـشارين القـانونيني   ، واملدعي احلكومي ،مدير عام وزارة العدل، والنائب العام ونوابه      

 . للوزارات احلكومية املختصة وغريهم

 املسائل من قائمة ٢ املثارة يف الفقرة املسائلعلى الرد     

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيع أحناء دولة         ق احلكومة اتفاقية القضاء على      تطبِّ  -٣
،  مباشراً وينص النظام القضائي اإلسرائيلي على عدم تنفيذ االتفاقيات الدولية تنفيذاً         . إسرائيل

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       هذا ينطبق على  و. بل عن طريق التشريعات الوطنية    
جمموعة كبرية من الصكوك القانونية، مثـل القـوانني         ضد املرأة اليت جيري تنفيذها بواسطة       

 .ارية احمللية، وقرارات احملاكم واألوامر واللوائح، واألنظمة اإلد،األساسية، والقوانني

 بشأن انطباق االتفاقية على الضفة الغربية  مستفيضاًشهدت السنوات األخرية نقاشاً   و  -٤
 الدوريني الرابع واخلامس إىل تنفيذ االتفاقية       ومل تشر إسرائيل يف تقريريها    . قطاع غزة على  أو  

 .الواقع العمليواالعتبارات القانونية  تتراوح بني يف هاتني املنطقتني لعدة أسباب

ويعد الواقع املتغري والتطورات الكبرية اليت حدثت يف اآلونة األخرية على األرض منذ       -٥
يف تقييم وتفسري التزامـات إسـرائيل         حامساً  أمراً ٢٠٠٥مثول إسرائيل أمام اللجنة يف عام       

، ٢٠٠٥أغـسطس  /فك االرتباط يف آبإىل ويشمل ذلك مبادرة إسرائيل  . مبوجب االتفاقية 
     وإجالء ما يزيـد     ،اليت تضمنت انسحاب مجيع القوات اإلسرائيلية، وإلغاء إدارهتا العسكرية        

ة محاس تلتزم بالعنف    قيام إدارة إرهابية بقياد   كما يشمل    مدين عن قطاع غزة،      ٨ ٥٠٠عن  
ومن الواضح يف ظل هذه الظروف، أنه ال ميكن القول إن إسرائيل متـارس              . تدمري إسرائيل بو

 . املنصوص عليه يف قواعد الهايسيطرة فعلية داخل قطاع غزة، باملعىن

نظر يف العالقة بـني خمتلـف اجملـاالت         أن ت سرائيل  يتعني على إ  هذا الوضع،   إزاء  و  -٦
    . رأسها قانون الرتاعات املسلحة واحلرب والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان         القانونية وعلى   

وتسلم إسرائيل من جانبـها بـأن   . وال تزال هذه العالقة موضع مناقشة نظرية وعملية جادة  
هناك صلة وثيقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الرتاعات املسلحة، وبأنه رمبـا               

 يف ظل الوضع     إسرائيل ترى  غري أن . لقانونني يف بعض النواحي   ين ا كان هناك تالقي بني هذ    
نـا يف صـكني     الراهن للقانون الدويل وممارسة الدول أن هذين النظامني القانونني اللذين ُدوّ          

 .منفصلني، يظالن، مع ذلك، خمتلفني وينطبقان يف ظروف خمتلفة

االحتفاظ حبـق   تعلن فيه ما  عن ذلك، مل يسبق إلسرائيل أن أصدرت إعالناً    وفضالً  -٧
مـع املبـادئ     وانسجاماً. توسيع نطاق تطبيق االتفاقية ليشمل الضفة الغربية أو قطاع غزة         

يبـدو  ،  طوعاًهبذا املعىن   إعالن  إصدار  ون املعاهدات، ويف ضوء عدم      األساسية يف تفسري قان   
 الواقعـة   املناطَقل  ال يشم  االتفاقية اليت ينحصر نطاق تطبيقها يف اإلقليم،          انطباق  أن واضحاً

 . ُيقصد منها ذلكخارج إقليمها الوطين وال 
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وإذا متعنا يف خمتلف احلقوق املذكورة يف االتفاقية، سنخلص إىل أنه ال جيوز إلسرائيل    -٨
يف الواقع، تطبيق االتفاقية يف قطاع غزة ألن احلكومة اإلسرائيلية ال متارس سيطرة فعلية على               

 .تلك املنطقة

   املسائل من قائمة ٣ املثارة يف الفقرة املسائل علىالرد     
، ٢٠٠٠عام   يف١٣٢٥يف أعقاب صدور قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم   -٩

ومن أجل التعبري عن أمهية قيمة املساواة مبا فيها املساواة بني اجلنـسني يف إسـرائيل، أقـرت                  
 على قانون احلقوق املتساوية للمـرأة       ٤ إجراء التعديل رقم     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٠احلكومة يف   

 Equal representation in" املعنون ١ جيم ٦، والذي قضى بإضافة الفرع ١٩٥١-٥٧١١رقم 

a public committee and a team for shaping national policy) " املساواة يف التمثيل يف جلنة عامة
على منح املرأة من كافـة      ) ب(١م   جي ٦وينص الفرع   ). ات الوطنية ويف فريق لوضع السياس   

 يف جلنة عامة أو فريق حكومي تعينهما احلكومة أو رئيس الوزراء أو              عادالً فئات السكان متثيالً  
 . مدير عام يف وزارة حكوميةأحد الوزراء أو نائب وزير أو

إىل أنه جلنة حكومية أو هيئة أخرى ) أ(١ جيم ٦ للفرع وفقاً" الفريق"ريف ويشري تع  -١٠
بأي شأن كان، مبا يف ذلك الشؤون اخلارجيـة         تتعلق  نشئت من أجل صوغ سياسة وطنية       أُ

واملسائل األمنية، أو من أجل منع نزاع سياسي أو دويل أو إدارته أو إجياد حل له، مبا يف ذلك 
 . يف مجلة أمور أخرى،إدارة املفاوضات وتوقيع اتفاق مؤقت أو اتفاق سالم

  من القانون على أن تقدم كل سلطة تقوم بالتعيني تقريراً          )ج(١ جيم   ٦تنص املادة   و  -١١
فور القيام هبذا التعيني    ") السلطة"يشار إليها فيما بعد بعبارة      (إىل سلطة النهوض مبركز املرأة      

 . عمله الفريقأن يباشروقبل 

ن أو اللجنة   عيَّ رأت أن الفريق املُ    السلطة يف حال  تقدم  ،  )د(١ جيم   ٦لفرع   با وعمالً  -١٢
هليئة الـيت   إىل ا وقفها من املسألة     مل  مفصالً اًتتيح التمثيل املتساوي للمرأة شرح    /ملعينة ال يتيح  ا

 .نة الكنيست للنهوض بوضع املرأةجلوتبلغ تولت التعيني 

 ١٣٢٥إسرائيل والقرار     

وعلى الصعيد  .  يف خمتلف احملافل احمللية والدولية     ١٣٢٥أقرت إسرائيل بأمهية القرار       -١٣
، عقد يف الكنيست، اجتماع مشترك بني جلنة العالقات اخلارجية واألمن يف الكنيست             احمللي

، من أجل مناقشة تنفيذ هذا      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠وجلنة النهوض بوضع املرأة، يف      
 بالذكرى العاشرة لصدور القرار، كبار      وشارك يف هذا االجتماع الذي عقد احتفاالً      . القرار

رائيل مبن فيهم وزير الدفاع باراك، وزعيمة املعارضة تسييب ليفين، وأعـضاء     السياسيني يف إس  
بني احلاضرين، املمثل اخلاص لألمني العـام لألمـم         كان  و. يف الكنيست وعشرات غريهم   

إسرائيل من البلـدان  على كون   املتحدة السيد روبرت سريي الذي هنأ الكنيست اإلسرائيلي         
 يف اللجان واألفرقة احلكومية      عادالً  ضمان متثيل املرأة متثيالً    السباقة إىل وضع تشريع يرمي إىل     
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 حيتذى بالنسبة   هذا القانون التشريعي ينبغي أن يكون منوذجاً      " إذ قال إن     ،اليت تعينها احلكومة  
 ".ه الكثري من التشجيعأنا أستمد منوللبلدان األخرى، 

ناء االحتفال مبرور عقد علـى     وعلى الصعيد الدويل، أشاد نائب رئيس بعثة إسرائيل أث          -١٤
، بأمهية هذا القرار، وقـال      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦صدور القرار يف األمم املتحدة يف       

وشدد املندوب اإلسـرائيلي    ". معلم على الطريق الطويل حلماية النساء يف حاالت الصراع        "إنه  
ملرأة يف احلقوق، للنص علـى  مبا يتفق مع روح القرار، عّدلت إسرائيل قانون مساواة ا "على أنه   

. إشراك املرأة يف عمل أي فريق يعّين إلجراء مفاوضات بشأن بناء السالم، أو حلل الـصراعات        
وتقوم ). ٢٠٠٠(١٣٢٥ن األخرى يف تنفيذها للقرار      إىل مساعدة البلدا   أيضاً   وتسعى إسرائيل 

 برامج تتعلق بقيادة املرأة     ، بتنظيم )ماشاف(حكوميت، من خالل وكالة التعاون الدويل التابعة هلا         
ونعتقد أن املهارات املكتسبة يف هذه   . وبناء القدرة بالنسبة إىل النساء يف املنظمات غري احلكومية        

  ". يف امليدان يف مرحلة االنتعاش بعد انتهاء الصراع حقيقياًالربامج ميكن أن حتدث فرقاً

  ائل  من قائمة املس٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
إن حتفظات إسرائيل على االتفاقية هلا صلة بنسيج اجملتمع اإلسرائيلي املؤلـف مـن                -١٥

 . ديانات عديدة ختتلف كل منها يف درجة استقالليتها فيما يتصل ببعض املمارسات الدينية

      وجتـري  . وتقوم السلطات املختصة بالنظر يف هذه التحفظات من وقـت آلخـر             -١٦
      ١٦ من التحفظ علـى املـادة        ت حكومية دولية بشأن االنسحاب جزئياً     حىت اآلن، مناقشا  

  . من االتفاقية

   من قائمة املسائل ٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
مييز املكتب املركزي لإلحصاء بني اإلحصاءات ذات الصلة باألفراد وغريهـا مـن               -١٧

حصاءات اليت تشري إىل األعمـال التجاريـة        اإل: منها على سبيل املثال   (البيانات اإلحصائية   
منذ إنشاء دولة إسرائيل، علـى نـشر         املكتب املركزي لإلحصاء دائماً    قد عمل  و .)وغريها

والتعديل الـذي أضـيفت     . األفراد مع اإلشارة إىل نوع اجلنس     املتعلقة ب حصائية  اإلبيانات  ال
املشار إليه   (١٩٧٢-٥٧٣٢] النسخة اجلديدة [ ألف إىل قانون اإلحصاءات      ٧مبوجبه املادة   

 . لزمةاملقانونية القاعدة الرفع هذه املمارسة إىل مستوى ") قانون اإلحصاءات"ب فيما يلي 

      ألف، مل تنشأ ولو حالـة واحـدة        ٧ وسن املادة    اآلنف الذكر التعديل  إجراء  ومنذ    -١٨
      دون اإلشـارة إىل      لنشر بيانات إحـصائية    قرر فيها اخلبري اإلحصائي الوطين أن هناك مربراً       

 . نوع اجلنس

ويرى املكتب أنه ال ميكن من الناحية النظرية، نشر بيانات إحصائية دون اإلشـارة                -١٩
إىل نوع اجلنس فيما يتعلق باألفراد، إال إذا نفذ التحليل اإلحصائي على ملف بيانات إداريـة       

  . بيانات تتعلق بنوع اجلنسهو نفسه ال يتضمن 
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  يعي واملؤسسي اإلطار التشر    

  من قائمة املسائل ٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 املساواة    

 يف النظام القانوين اإلسـرائيلي كمـا يتـبني مـن             أساسياً ميثل مبدأ املساواة مبدأً     -٢٠
الضمانات حيمي   الكرامة اإلنسانية واحلرية  : القانون األساس و. التشريعات واألحكام القضائية  

ويهـدف هـذا   .  للحرية الشخصية يف إطار الطابع اليهودي والدميقراطي إلسرائيل     األساسية
ثبيت ِقيم دولة إسرائيل كدولة يهوديـة       تمحاية كرامة اإلنسان وحريته ل    "القانون األساس إىل    

 ". ودميقراطية يف قانون أساس

 أو  حيظر املس حبيـاة أو جبـسد      : وينص القانون األساس يف مجلة أمور على ما يلي          -٢١
؛ وُيحظَر املس مبلكية إنسان؛ من حّق كل إنسان الدفاع عـن            اًنسان لكونه إنسان  بكرامة اإل 

حياته وجسده وكرامته؛ وُيحظَر حرمان إنسان من حريته أو تقييدها من خالل وضـعه يف               
؛ )ما مل ينص القانون على خالف ذلـك       (السجن أو اعتقاله أو تسليمه أو بأي طريق آخر          

قوق املضمونة يف قانون األساس هذا، إال بقانون يتماشـى وِقـَيم دولـة              وُيحظر املس باحل  
 عن ذلك، يؤكد العديد     وفضالً. إسرائيل ويكون له هدف الئق، شريطة أال يتجاوز املطلوب        

  . من القوانني على مبدأ املساواة، كما ورد بالتفصيل يف التقارير األولية والدورية إلسرائيل
رائيلي يقوم بوضع واعتماد قوانني وتدابري إداريـة جديـدة          وكما أن املشرع اإلس     -٢٢

لضمان تقيد اهليئات احلكومية مببدأ املساواة وعدم القيام بأي عمل متييزي أو ممارسة متييزية،              
 . هتدف السلطة القضائية املستقلة يف البلد إىل تفسري هذه التدابري وتوجيهها وإنفاذها

 يف تعزيز مبدأ     حمورياً ائي باحملكمة العليا اليت تلعب دوراً      وُيسترشد يف هذا اجملهود القض     -٢٣
املساواة من خالل تطوير فقه قانوين يتعلق بالقضايا السياسية واألمنية اخلالفيـة واملتـسمة              

 . باحتقان شديد، كما ورد بالتفصيل يف التقارير الدورية

 دستور قائم على توافق اآلراء     

    على توافق اآلراء هي عملية طويلة األمد ومـستمرة،          إن عملية إعداد دستور قائم      -٢٤
أعضاء الكنيست باستمرار لدفع هذه يعمل و. ، إطار زمين إلجنازه أو اعتماده     وال يوجد حالياً  

، عقد الكنيست جلسة استثنائية احتفالية تتعلق هبـذه         ٢٠٠٦فرباير  /، ويف شباط  العملية قدماً 
  . اهلامالعملية وصوتوا على مواصلة هذا العمل 

مطروحـة  ويتضمن املشروع احلايل للدستور القائم على توافق اآلراء عدة خيارات             -٢٥
كما ). ٦الفصل الثاين، الباب    (وحيوي املشروع قسما يتعلق باملساواة وحظر التمييز        . للنقاش

ترد يف النسخة الرئيسية للمشروع إشارة تتعلق حبظر التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس               
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وميكن االطالع على مشروع الدستور القائم علـى  . جه اجلنسي وغري ذلك من األسس   والتو
توافق اآلراء على املوقع الشبكي اخلاص بلجنة الدستور والقـانون والعـدل يف الكنيـست               

  .)١(ليزيةكباللغتني العربية واإلن

   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
            )تعـديالت تـشريعية   (املتعلق باآلثـار اجلنـسانية للتـشريعات         القانون   صـين  -٢٦

على أن تديل   ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥، الذي دخل حيز النفاذ يف       ٢٠٠٧-٥٧٦٧رقم  
    اآلثـار اجلنـسانية   شأن رأي ببال") السلطة  "  باملشار إليها فيما يلي     ( املرأة   مبركز النهوض   سلطة

 من   رأياً ١٤٧،  ٢٠١٠أغسطس  /حىت آب قُدِّم  و. القوانني واللوائح املقترحة  شاريع  فيما يتعلق مب  
  . ية املعنية بالتشريع وإنفاذ القوانني وإىل جلان الكنيسترهذا القبيل إىل اللجنة الوزا

 بإعداد وإصـدار آراء بـشأن       السلطةوُيذكر أنه حىت قبل بدء نفاذ القانون، قامت           -٢٧
 املـرأة رقـم     مبركـز النهوض  إنشاء سلطة   من قانون   ) ٦(٥دة   املا مبوجباآلثار اجلنسانية   

 مشاريع القوانني يف جمال     تشجيع على   السلطة، والذي ينص على أن تعمل       ١٩٩٨-٥٧٥٨
) ٦(٥ للمادة    من هذا القبيل طبقاً    أياً ر ٢٣٠، مت تقدمي    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفترة   . أنشطتها

 . من القانون

 زارية للتشريع وإنفاذ القوانني لتتخذ احلكومة موقفاً      وتقدم هذه اآلراء إىل اللجنة الو       -٢٨
 ويقام لـه وزن      بشأن املسألة  السلطةاية يف موقف    وُينظر بعن . قبل مداوالت اهليئة التشريعية   

 فيما يتعلـق بالتعـديالت      السلطةويرد فيما يلي ثالثة آراء أصدرهتا       . كبري يف القرار النهائي   
 ): غري رمسيةترمجة (التشريعية ومشاريع القوانني 

التمثيل الكايف للمرأة يف الشركات اليت ُتتداول أسهمها        (اقتراح بتعديل قانون الشركات         
 ٢٠١٠-٥٧٧٠) يف البورصة

        املرأة وااللتزام الواقـع عليهـا، ومبوجـب         مبركز النهوض   سلطة لصالحيات   وفقاً  -٢٩
ـ ، وقانون إنشاء    ١٩٥١-٥٧١١قانون مساواة املرأة يف احلقوق              مبركـز  النـهوض    لطةس

 . ، يقدم يف هذه الوثيقة رأي بشأن اآلثار اجلنسانية١٩٩٨-٥٧٥٨املرأة 

التمثيل الكايف للمرأة يف جمـالس      يف  ق  احلويهدف هذا القانون إىل تشجيع وتيسري         -٣٠
ولتضييق الفجوة بني االلتزامات .  وااللتزام بهإدارة الشركات اليت ُتتداول أسهمها يف البورصة

 للنساء املمثالت يف الشركات الـيت       العامة اليت أُدرجت يف التشريعات والعدد املنخفض فعلياً       
 لعمـل    تـدرجيياً  ُتتداول أسهمها يف البورصة، شهدت إسرائيل يف السنوات األخرية، تنفيذاً         

__________ 

: باللغة العربية )١(
http://huka.gov.il/wiki/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D

7%A9%D7%99 English: http://www.huka.unitedapps.com//home.html. 
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وتشمل التشريعات القائمة حىت اآلن، الوظائف يف اخلدمة        . مكثف وحمدد يف اجملال التشريعي    
ية، والشركات، واجملالس احمللية، وهيئات حكومية أخرى فيما يتعلق مبجموعة متنوعة من       املدن

إدارة  تطبيق هذا التغيري علـى جمـالس        يفاخلطوة التالية اليت ينبغي القيام هبا       تتمثل  و. املسائل
 . الشركات اليت ُتتداول أسهمها يف البورصة

 بقدر أكرب من إمكانات املرأة لتقـدمي        ويتيح التعديل املقترح فرصة جيدة لالستفادة       -٣١
وبذلك يتم حتقيق املساواة اليت متثل      .  يف املائة من السكان    ٥١مسامهة قيِّمة وهي اليت تشكل      

  . قيمة أساسية يف النظام الدميقراطي، وسوف يستفيد اجملتمع بأسره والبلد من هذا التعديل
حسب، وإمنـا   فاملساواة بني اجلنسني    ، ال يعزز     بإتاحة التمثيل الكايف   االلتزاموهذا    -٣٢
رسالة واضحة إىل عامة اجلمهور والعامل بأسره فيما يتعلق بأمهية هذا املوضـوع              أيضاً   يوجه

  .ولذلك، فإن السلطة تؤيد هذا القانون املعدل. ويضعه على جدول األعمال الدويل

  ٢٠١٠-٥٧٧٠مشروع قانون متويل األحزاب السياسية     
      املرأة وااللتزام الواقـع عليهـا، ومبوجـب         مبركز النهوض   سلطة  لصالحيات وفقاً  -٣٣

       مبركـز  النـهوض    سـلطة ، وقانون إنشاء    ١٩٥١-٥٧١١قانون مساواة املرأة يف احلقوق      
 . ، ُيقدم يف هذه الوثيقة رأي بشأن اآلثار اجلنسانية١٩٩٨-٥٧٥٨املرأة 

حزاب الـسياسية النتخابـات     ويهدف هذا القانون إىل تعزيز ترشح النساء يف األ          -٣٤
مـساواة يف   وجـود   ويستند هذا االقتراح إىل عدم      . الكنيست من خالل تقدمي حوافز مالية     

 أسباب  من بني و. التمثيل يف الكنيست اإلسرائيلي منذ سنوات عديدة وهو واقع ما زال قائماً           
وعلى . رشحي األحزاب  للرجل يف قوائم م     مساوياً  عدم متثيل املرأة متثيالً    ،هذا التمثيل الناقص  

 ُينفذ مل، فإنه ةالعديد من قوانني الدوليف إعالن االستقالل ويف  مبدأ املساواة  ترسيخالرغم من 
 . بعد على النحو الواجب

اسُتحدث يف عدة بلدان أخرى، نظام للتمثيل امللزم ووضعت جـداول زمنيـة       قد  و  -٣٥
 .  اليابان والنرويج وبريطانياوهبذه الطريقة مت بلوغ اهلدف يف بلدان منها. لتنفيذه

 أن تقدمي حوافز مالية لألحزاب اليت حتظى فيها املـرأة بتمثيـل             وجتدر اإلشارة إىل    -٣٦
        رسالة واضحة لعامة اجلمهور فيما يتعلق بأمهيـة هـذه املـسألة،             ينقلمتساو مع الرجل،    

 . اً مطلققالالًألحزاب استمينح ا أخرى، األمر الذي جهةهذا التمثيل من ال يفرض و

ويتيح هذا التعديل فرصة أفضل لتعزيز إمكانات مسامهة املرأة إىل احلـد األقـصى                -٣٧
 النهوض  سلطةولذلك، فإن   . ولتعزيز املساواة بني اجلنسني اليت متثل أساس النظام الدميقراطي        

  .  املرأة تؤيد هذا التعديلمبركز
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  ٢٠١٠-٥٧٧٠اإلنفاذ القانوين لقانون حقوق الزيارة     
        املرأة وااللتزام الواقـع عليهـا، ومبوجـب        مبركز النهوض   سلطة لصالحيات   وفقاً  -٣٨

       مبركـز  النـهوض    سـلطة ، وقانون إنشاء    ١٩٥١-٥٧١١قانون مساواة املرأة يف احلقوق      
 .، ُيقدم يف هذه الوثيقة رأي بشأن اآلثار اجلنسانية١٩٩٨-٥٧٥٨املرأة 

 وقـوع  راءات املتصلة حبقوق زيارة األطفال احملددة يف حالة     اإلج املقترحوينظم هذا     -٣٩
وقد أشارت جلنتان حكوميتان رئيسيتان إىل مسألة حقوق الزيارة يف تقريريهمـا،            . الطالق

ومها جلنة شنيت اليت نظرت يف اجلوانب القانونية ملسؤولية الوالدين يف مسائل الطالق، وجلنة              
وعالوة على ذلك، تنص    . ة املتعلقة باألطفال والقانون   روتليفي، اليت درست املبادئ األساسي    

، على مسؤولية كـل مـن   ١٩٩١اتفاقية حقوق الطفل، اليت صدقت عليها إسرائيل يف عام      
د وإنفـاذ  وينبغي أن يسترشد نظام العدالة هبذه القاعدة يف حتدي        . األب واألم عن تربية الطفل    

 .حقوق الطفل يف الزيارة

 مع الرؤية اهلادفـة إىل       للصكوك املذكورة أعاله ومتشياً    ون وفقاً وقد أُعد هذا القان     -٤٠
حتقيق مصلحة الطفل الفضلى ومن أجل الطفل، ألنه من املعلوم مدى الصدمة اليت يـسببها               

وقد أظهر العديد من األحباث أن أفضل       . الطالق جلميع األشخاص املعنيني وخاصة لألطفال     
 يف إشراك كال الوالدْين يف حياة األطفال بـصورة  وسيلة للتخفيف من معاناة األطفال تكمن     

 . كاملة ومنتظمة

ويرسخ هذا القانون واجب كال الوالدين يف االضطالع مبسؤولياهتما األبوية، ويتيح             -٤١
وبالتايل، يـتم احتـرام قـيم       . للمحاكم فرض عقوبات ضد اآلباء الذين خيلون بواجباهتم       

ويـوفر هـذا     . باهتم ويتم إنفاذها على حنو أفـضل      املسؤولية األبوية وحقوق الوالدين وواج    
يف يـصبحون   ألشخاص الـذين    لالقانون احلماية لألشخاص الذين ال حول هلم وال قوة، و         

ولذلك، فإن  . موقف ضعيف بسبب ظروف الطالق، ويسهم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني          
  .سلطة النهوض مبركز املرأة تدعم هذا املشروع

  التدريب والتوعية    
لمحامني واملستشارين القانونيني يف وزارة العدل ينظم       لما زال معهد التدريب القانوين        -٤٢

حماضرات وحلقات دراسية ودورات هتدف إىل توعية احملامني واملستشارين القانونيني بقـضايا            
. من قبيل االجتار باألشخاص، ومعاملة ضحايا العنف اجلنسي، والعنف املرتيل ومـا إىل ذلـك        

 خمتلف احللقات الدراسية والدورات على مجلة أمور منها كيفية إقامة اتـصال إنـساين               وتركز
. خلإ ،وفعال مع ضحايا العنف اجلنسي، وعمل الشرطة فيما يتعلـق باالجتـار باألشـخاص             

وباإلضافة إىل ذلك، ينظم املعهد كل عام، طائفة واسعة من الدورات واحللقات الدراسية حول              
 مكان العمـل    بني اجلنسني، واجملتمع والعدالة، وحظر التحرش اجلنسي يف       قضايا مثل املساواة    

، واالنضباط والرتاهـة يف     ) جلسات تستغرق كل منها ثالث ساعات      وهي دورة تشمل سبع   (
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          ويف . خل، إ  واحلقـوق االجتماعيـة    ،اخلدمة املدنية، وحقوق اإلنـسان يف القـانون الـدويل         
 . ورة خاصة بشأن معاملة النساء من ضحايا االعتداء اجلنسيد أيضاً ، نظم املعهد٢٠٠٩عام 

، ُعقدت حلقة دراسية خاصة شارك فيها مجيع احملامني يف دائرة           ٢٠٠٧ويف بداية عام      -٤٣
. ٢٠٠٦-٥٧٦٧افحة االجتار قـانون     قانون مك األفكار املبتكرة يف    املساعدة القانونية تناولت    

 تلك الدائرة،   ورة تدريبية أخرى جلميع احملامني يف     ظمت د ، نُ ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  
تناولت اجلوانب البارزة يف القانون اجلديد املتعلق مبكافحة االجتار والتوصيات الـيت قـدمها              

. الفريق املشترك بني الوزارات لوضع خطة عمل للتعرف على ضحايا االجتار بالبشر والـرق             
     ، جتار باألشـخاص بـصورة منتظمـة سـنوياً        املزيد من احللقات الدراسية بشأن اال     وُينظم  

 وتـشرين   ٢٠٠٨فربايـر   /يف شـباط  يف السنوات األخرية    هذه احللقات الدراسية    وعقدت  
 . ٢٠١٠مارس / وآذار٢٠٠٩أكتوبر /األول

ويعقد معهد الدراسات القضائية املتقدمة حلقات دراسية للقضاة يف إسرائيل وهـو              -٤٤
. ويتوىل القضاة إدارة املعهد وهو مستقل بطبيعته      .  إسرائيل  من احملكمة العليا يف    يشكل جزءاً 

 .  سابق يف احملكمة العليا ورئيس املنظمة الدولية للتدريب القضائيومدير املعهد قاضٍ

     ويف .  حلقة دراسـية سـنوياً     ٥٠ويعقد معهد الدراسات القضائية املتقدمة حوايل         -٤٥
      حلقـة  نظمـت   سية اجلـرائم اجلنـسية، و     ، تناولت بعض تلك احللقات الدرا     ٢٠١٠عام  

القانون الدويل وأثره   جرى تناول مسألة    دراسية للقضاة الدائمني يف حمكمة شؤون األسرة، و       
ومن املقرر أن يعقد املعهـد حلقـة        . فيما يتعلق بالقانون الداخلي اإلسرائيلي وما إىل ذلك       

سوف تتطـرق  وهي حلقة ، ٢٠١٠ديسمرب /دراسية بشأن العدالة واملساواة يف كانون األول    
وباإلضافة إىل ذلك، عقد املعهد يف السنوات األخـرية،         . إىل املسائل اجلنسانية  يف مجلة أمور    

 والتعرض لالعتداء من قبل أفراد األسـرة، والعنـف          ،حلقات دراسية حول االجتار بالنساء    
 . وغري ذلك ،املرتيل

  ة املسائل من قائم٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  أمني املظامل اإلسرائيلي    
 ،وحيقق مكتب أمني املظامل   . يقوم مراقب الدولة يف إسرائيل بدور أمني املظامل أيضاً          -٤٦

 من مكتب مراقب الدولة، يف الشكاوى املقدمة ضد الوزارات احلكوميـة            جزءاًيعترب  الذي  
ت احلكومية، وكذلك ضـد     والسلطات احمللية واملنشآت واملؤسسات التابعة للدولة والشركا      

 مبا يف ذلك     للقانون يبدو خمالفاً   ما بتصرفوحيقق أمني املظامل يف الشكاوى املتعلقة       . موظفيها
 علـى  ينطوي أو ،حسن اإلدارةيتناىف مع ، أو قانويند النالسإىل يفتقر  أو التأخر يف التصرف  

 . موقف متعنت أو ظلم صارخ

مكاتب االستقبال اخلمسة التابعة ملكتب أمـني        يف فروع و    حمامياً ٦٠ويعمل حوايل     -٤٧
وجييد موظفو مكاتب االستقبال عدة لغات، وهـم        . املظامل واملنتشرة يف مجيع أحناء إسرائيل     
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يقدمون املعلومات الالزمة ألصحاب الشكاوى ويساعدوهنم يف حل ما يواجهونه من مشاكل 
 . مع السلطات

  أو امرأة، مواطناً   ظامل، سواء أكان رجالً    ألي شخص تقدمي شكوى إىل أمني امل       وميكن  -٤٨
شعر أن هيئة عامة خاضعة ملراجعة احلسابات أخطـأت يف           أو سائحاً، أو أي شخص       أو مقيماً 

وال تفرض رسوم على    .  ما حقه بشكل مباشر من خالل تصرف ما، أو حجبت عنه استحقاقاً          
اف حلق بشخص آخر    شخص بتقدمي شكوى تتعلق بإجح    ومن اجلائز أن يقوم     . تقدمي الشكوى 

وجيوز ألعضاء الربملـان    .  على أن يقدم املشتكي الشكوى بامسه      الشخصشريطة أن يوافق هذا     
 . شخص آخربكذلك تقدمي شكوى بشأن إجحاف حلق  -  الكنيست-اإلسرائيلي 

. وجيوز ألمني املظامل مبوجب القانون، التحقيق يف الشكوى بأي طريقة يراها مناسـبة              -٤٩
تماع إىل أي شخص إذا رأى فائدة يف ذلك وجيوز له أن يطلب من أي شخص                وجيوز له االس  

  . أو هيئة تزويده بأي معلومات أو وثائق من شأهنا أن تساعده يف التحقيق يف الشكوى

  حتديد الشكاوى املربرة ومعاجلتها    
لتحديد ما إذا كانت الشكوى مربرة أم ال، قد يكفي يف بعض احلاالت، إرسال رد                 -٥٠

وقد جيتمع موظفـو أمـني      . إىل املشتكي من أجل احلصول على وثائق داعمة إضافية        خطي  
املوظفني املعنيني يف اهليئة الـيت تـستهدفها        باملظامل يف حاالت أخرى، بصاحب الشكوى و      

 . إىل عني املكانالشكوى، أو يقومون بزيارة 

غ صـاحب   وإذا خلص أمني املظامل إىل أن هناك ما يربر الشكوى، يقـوم بـإبال               -٥١
وجيوز ألمني املظـامل  .  األسباببيانالشكوى واهليئة اليت ُرفعت الشكوى ضدها بقراره، مع   

أن يوعز للهيئة معاجلة القصور الذي كشف عنه التحقيق وحيدد هلا السبيل إىل ذلك وموعد               
ـ            . القيام به  ه ويتعني على هذه اهليئة إخطار أمني املظامل باخلطوات اليت اختذهتا لتصحيح أوج
، متتثل اهليئة لتوصيات أمني املظامل، على الـرغم مـن أن            ويف كافة احلاالت تقريباً   . القصور

  . القانون ال يلزمها بذلك

  ٢٠١٠-٢٠٠٨بيانات تتعلق بالشكاوى املقدمة خالل الفترة     
 مـسألة،   ١١ ١٤٤ شكوى مشلـت     ١٠ ٥٧١،  ٢٠٠٨تلقى أمني املظامل يف عام        -٥٢

 تـشرين   ١ من   واعتباراً.  قضية ١٣ ٧٦٦ شكوى مشلت    ١٢ ٦٣٩،  ٢٠٠٩وتلقى يف عام    
 شكوى، وتـشري تقـديرات      ١١ ٠٠٠، تلقى أمني املظامل ما يقارب       ٢٠١٠أكتوبر  /األول

.  شكوى ١٥ ٠٠٠مكتب أمني املظامل إىل أن هذا الرقم سيصل حبلول هناية العام، إىل حوايل              
 يف املائة مـن     ٣٠رية، حوايل   ومن املالحظ أن معدل الشكاوى املربرة بلغ يف السنوات األخ         

  . إمجايل عدد الشكاوى املقدمة
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  بيانات تتعلق بالشكاوى املقدمة من النساء    
وال توجـد فـروق     .  من النساء  يرد حوايل ثلث الشكاوى اليت يتم تقدميها سنوياً         -٥٣

واضحة يف القضايا اليت تشملها هذه الشكاوى، إذا ما قورنت بالـشكاوى املقدمـة مـن                
 إذ تتعلق شكاوى الرجال والنساء على حد سواء، يف املقام األول، بقضايا تتـصل               .الرجال

باخلدمة العامة، واخلدمات الصحية، والتعليم واجملتمع، ومسائل أخرى ذات صلة بالـضرائب     
بيد أن هناك العديد من املسائل اليت تثار يف شكاوى النساء أكثر من ذي قبل،               . وما إىل ذلك  

العمل والشكاوى ذات الصلة بتربية األبناء مثل استحقاقات األطفال وعالوة          التمييز يف   : منها
وباإلضافة إىل ذلك، . الوالدة، والنفقة ورسوم رياض األطفال والتعليم وحقوق العائل الوحيد     

  . ترد يف بعض األحيان شكاوى قليلة تتعلق بالعنف املرتيل

  املسائل من قائمة ٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  يف القدسها خمالفات تتعلق بتخطيط املناطق وتقسيمنتيجة املباينهدم     

، يف حني ارتفعـت نـسبة       ١٩٦٧اخنفضت نسبة السكان اليهود يف املدينة منذ عام           -٥٤
وعلى وجه التحديد، زاد معدل     . ٢٠٠٠ باملائة يف عام     ٣١,٧ باملائة إىل    ٢٦,٦السكان العرب   

وأسفرت هذه الزيادة عـن     . ١٩٦٧س واملناطق اجملاورة، منذ عام      منو السكان العرب يف القد    
وقد وافقت بلديـة القـدس علـى        . زيادة كبرية يف بناء األحياء لتلبية احتياجات هذا اجملتمع        

  . ٢٠٢٠خمططات أولية لبناء مساكن للسكان العرب سوف تفي باحتياجات السكان حىت عام 
دابري من أجل تعديل املخططات األولية فيما  وخالل السنوات األخرية، اختذت عدة ت       -٥٥

ولذلك، . بطريقة مالئمة يتعلق باألحياء الشرقية من القدس، وذلك لتلبية احتياجات السكان          
 يف الوقت الراهن، وهو يشمل توسيع بعض األحياء         يف انتظار أن ُيقرَّ     جديداً فإن هناك خمططاً  

ويف سياق هذا   . كان احملليني ال البناء للس  وإتاحة مزيد من احلقوق يف جم     الشرقية من القدس،    
  . العامة املفتوحةاألماكنع، سيتم التركيز على املؤسسات العامة وعلى يالتوس
 مراحـل   بلغـت  عن ذلك، هناك يف الوقت احلايل، خمططات أولية إضافية           وفضالً  -٥٦

روفون متفاوتة من اإلعداد واستصدار التراخيص، وهي خمططات شرع يف تنفيذها وكالء مع           
وُيذكر منها املخططات الـيت شـرع يف        . نيابة عن السكان يف األحياء الشرقية من القدس       

وهتدف هذه اخلطط إىل تلبيـة     . تنفيذها سكان دير العمود وعلي املنطار وآرا العال الصحراء        
  . احتياجات السكان

       مـن احلقـوق      خطة سـتتيح مزيـداً     ٦٠وشرعت بلدية القدس يف تنفيذ حوايل         -٥٧
البناء مع مراعاة احتياجات السكان لتوفري منشآت عامة ومناطق عامة مفتوحـة، يف         املتعلقة ب 

 إىل مراحل خمتلفة مـن اإلعـداد        وقد وصلت اخلطط حالياً   . ضاحييت بيت حنينا وشعفات   
  . واستصدار التراخيص
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قع صلحة يف ممتلكات ت   لتأكيد وجود م   واعتمدت جلنة ختطيط احملافظة إجراء بسيطاً       -٥٨
وخيفف هذا اإلجراء من عبء إعداد خمططات أولية يف مناطق مـن  . على أراض غري مسجلة 

وباإلضافة إىل ذلك، ناقشت اللجنـة      . األحياء الشرقية من القدس حيث األرض غري مسجلة       
وُنظر يف هـذه    . العديد من اخلطط اليت قدمها مالك األراضي يف األحياء الشرقية من القدس           

ياسة اليت تتبعها اللجنة، وُرخص هلا يف كثري من احلاالت، األمر الـذي  اخلطط على ضوء الس  
 يف املائة من اخلطط املعروضة على اللجنة بـأراض          ٥٠ويتعلق  .  من حقوق البناء   أتاح مزيداً 

 تقع يف األحياء الشرقية من القدس، وختصص موارد ضخمة لدراسة اخلطط وتيسريها تبعـاً             
  . لسياسة التخطيط

 إىل جنب مع بلدية القدس، مـن  ا تقدم أن جلنة ختطيط احملافظة تعمل جنباً      ويظهر مم   -٥٩
، يف  ُينظـر دائمـاً   وبذلك،  . أجل تلبية احتياجات التخطيط يف األحياء الشرقية من القدس        

سياسات التخطيط اليت من شأهنا ضمان نوعية حياة معقولة، واحلفاظ على املنـاطق العامـة      
  . ت القيمة الثقافية والتارخيية عن األماكن ذااملفتوحة فضالً

ن هـذا   أل.  إلجراءات التخطيط السليم، فإنه ال ُيسمح بالبناء غري القانوين         وتيسرياً  -٦٠
البناء غري القانوين يلحق الضرر بالسكان احملليني لكونه ال يراعي سياسات التخطيط اليت من              

   .شأهنا ضمان نوعية حياة معقولة، وتلبية احتياجات عامة الناس
 لشؤون  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن رئيس بلدية القدس عني مستشاراً             -٦١

مهمته الرئيسية يف تقدمي املساعدة للمجتمعات احمللية يف كل جمال من           تتمثل  الطوائف الدينية،   
  ). لتصاريح البناء واملرافق الصحية والنقل على سبيل املثا(جماالت اخلدمة اليت تقدمها البلدية 

هنـاك   األخرى اليت مت اختاذها لتوثيق الروابط مع الطوائف الدينية،           اإلجراءاتومن    -٦٢
وقد أُبلغ رئـيس    . لعديد من الكنائس يف املدينة واالطالع على أنشطتها       ل رئيس البلدية    زيارة

 مـن بـني   و. ت احمللية إىل مساعدة البلديـة     البلدية مبختلف اجملاالت اليت حتتاج فيها اجملتمعا      
وأوعز إىل اإلدارات املعنية بإجيـاد حـل        . املشاكل اليت متت مناقشتها رخص السكن والنقل      

  . لتلك القضايا بأسرع وقت ممكن
  إجراء وبعدلضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة      وجتري مجيع عمليات اهلدم وفقاً      -٦٣

مجيع عمليات اهلدم دون    الطعن، ويتم البت يف     يف  ق  احلراجعة قضائية و   مب رهناًحماكمة عادلة   
ومينح القانون املتضررين من أمر اهلـدم حـق         . متييز قائم على أساس العرق أو األصل اإلثين       

  . االستئناف أمام احملكمة العليا
 ٦٩٣، قامت بلدية القدس هبـدم  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٤وخالل السنوات من عام       -٦٤

     وخـالل  . حياء الشرقية من القـدس    منها يف األ   ٤٨٢مبىن وأجزاء أضيفت على املباين، يقع       
مبىن  ١٢٢، هدم موظفو بلدية القدس      ٢٠٠٩ويف عام   .  أعمال اهلدم  تراجعت،  ٢٠٠٩عام  
     .  دون احلصول على تراخيص البلدية يف األحياء الشرقية والغربية من القدس على السواء             ُشيد
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. ألحياء الغربية من القـدس     يف ا  مبىن ٥٧يف األحياء الشرقية من القدس و     مبىن   ٦٥ومت هدم   
من  عن اهلدم ألنه ال يوجد يف القانون شرط          القانونيةوال ُيعوَّض سكان هذه اإلنشاءات غري       

أن علـى   ، يف وقت الحق للفعلقيم الدليلالبناء غري املشروع إال إذا أُيتعلق بهذا القبيل فيما  
مزيد من املعلومـات، يرجـى      ولالطالع على   .  للقانون البناء الذي مت هدمه مل يكن خمالفاً      

  . أعاله  من قائمة املسائل٢ إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة الرجوع

  اآللية الوطنية    

   من قائمة املسائل١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وتعد . ، ُعيِّنت امرأة يف منصب نائب وزير يف مكتب رئيس الوزراء          ٢٠٠٩يف عام     -٦٥

مـن  رفع رتبة   مما   النهوض بالشباب والطالب واملرأة،      يتوىل مهمة ير هذه أول من     نائب الوز 
  .  عن مركز املرأة يف إسرائيلية املسؤوليتوىل

  املوارد البشرية    
ويف جمال املوارد البشرية، زادت القوة العاملة يف سلطة النهوض مبركز املرأة بإضافة               -٦٦

ذه الزيادة إىل النهوض باملرأة العربية والبدويـة        وترمي ه . منصبني خمصصني لسكان األقليات   
وجيري تعزيز هـذا    .  وتعزيزها داخل اجملتمع   اوالدرزية والشركسية من خالل تيسري إجنازاهت     

  . اهلدف من بني أهداف أخرى، عن طريق تقدمي املنح الدراسية للتعليم العايل والتدريب املهين

  امليزانية     
    ر زيادة األموال املخصصة مليزانية سلطة النـهوض مبركـز          ويف اآلونة األخرية، تقر     -٦٧

        امليزانية السنوية مبقـدار الـضعف لتـصل         زيادة،  ٢٠١١عام  سيشهد  و. املرأة بقدر كبري  
 ١ ٧٤٩ ٠٠٠مقابل )  دوالر أمريكي٩٠١ ٨٩١( شاقل إسرائيلي جديد    ٣ ٣٣٧ ٠٠٠إىل  

وعالوة علـى ذلـك،   . ٢٠١٠عام يف )  دوالر أمريكي٤٧٢ ٧٠٢(شاقل إسرائيلي جديد    
 شاقل إسـرائيلي جديـد   ٥٠٠ ٠٠٠، ميزانية منفصلة قدرها   ٢٠١١ستخصص حبلول عام    

  . مبوجب الئحة جديدة، لفائدة األقليات)  دوالر أمريكي١٣٥ ١٣٥(

  التشريعات     
متلك إسرائيل تشريعات متطورة يف جمال حقوق املرأة، وسلطة النهوض مبركز املرأة              -٦٨

صد تنفيذ هذه القوانني، وتعزيز السياسات واألنشطة املضطلع هبا من أجل النهوض            رملزمة ب 
) ١٩٩٨-٥٧٥٨ من قانون إنشاء سلطة النهوض مبركز املـرأة رقـم            ٤املادة  (مبركز املرأة   

).  من قانون إنشاء سلطة النهوض مبركز املـرأة        ١املادة  (وتعزيز إنفاذ املساواة بني اجلنسني      
عديل أو تشريع جديد يف جمال حقوق املرأة يضيف والية رصد جديـدة             وبالتايل، فإن أي ت   



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

GE.10-47284 16 

 على سبيل املثال، ينص على أن تقـوم         ٢٠٠٨فتعديل قانون اإلحصاءات يف سنة      . للسلطة
اهليئات العامة اليت تتوىل مجع ونشر البيانات املفصَّلة، بنشر البيانات املصنفة حبـسب نـوع               

وترد فيما يلي قائمـة     . نون وقوانني أخرى ذات صلة    وترصد السلطة تنفيذ هذا القا    . اجلنس
 : باألنشطة اليت قامت هبا السلطة يف السنوات األخرية

 وضع قائمة بالنساء املؤهالت لتـويل وظيفـة مـدير يف            - ٢٠١٠أبريل  /نيسان •
الشركات احلكومية واهليئات العامة األخرى، مبن يف ذلك النـساء مـن الـسكان           

نساء لتويل مناصـب    إجياد  لسلطة املساعدة يف    يتسىن ل هذا الدليل   بفضل  و. العرب
كما تتم الدعاية هلذه القائمة يف وسائل اإلعالم العربيـة لتـشجيع النـساء              . عليا

 يف الوظـائف    نالعربيات على التقدم للمناصب العليا والنهوض هبن، وزيادة متثيله        
 من خمتلـف     امرأة ١ ٥٠٠ويف غضون ثالثة أشهر، تضمنت القائمة أمساء        . العامة
وتساعد هذه القائمة سلطة النهوض مبركز املرأة واهليئات اليت تقوم بالتعيني يف    . املهن

 ؛اختيار نساء لشغل مناصب مؤثرة

     / آذار ٢٨ املـؤرخ    ١٥٦٣ينص القرار احلكـومي رقـم        - ٢٠١٠مارس  /آذار •
، على أن تعني الشركات احلكومية مستشارين فيما يتعلـق مبركـز            ٢٠١٠مارس  

سلطة النهوض مبركز املرأة بتدريب النساء اللوايت يتم تعيينـهن          قد كُلِّفت   و. رأةامل
 ؛لشغل هذه املناصب

 عني مفوض اخلدمة املدنية جلنة للنظر يف مـسألة          - ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  •
. ويرأس اللجنة مدير سلطة النـهوض مبركـز املـرأة         ". مكان عمل داعم لألسرة   "

ستنتاجاهتا اليت تعترب أن تبين القيم الداعمـة لألسـرة يف           وقدمت اللجنة توصياهتا وا   
 ؛مكان العمل من شأنه أن يساعد على النهوض باملرأة يف سوق العمل واندماجها فيه

 أُلزمت سلطة النهوض مبركز املرأة مبوجب تعـديل قـانون           - ٢٠٠٨يوليه  /متوز •
     املـشار إليـه     ) املرأة بوضعاملستشار املعين    (٢٠٠٠-٥٧٦٠ احمللية رقم    السلطات

باالضطالع مبسؤولية  )  املرأة بوضعاملستشار املعين   ( احمللية   السلطاتفيما يلي بقانون    
 ؛توفري التدريب املهين للمستشارين املعنيني بشؤون املرأة يف السلطات احمللية

      / آذار ١١ املـؤرخ    ١٣٦٢ نص القرار احلكـومي رقـم        - ٢٠٠٧مارس  /آذار •
ق املساواة بني اجلنسني يف جمالس الشركات احلكوميـة يف          ، على حتقي  ٢٠٠٧مارس  

ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة املديرات     . غضون عامني ابتداء من تاريخ صدور القرار      
 يف املائـة يف تـشرين       ٤٢ يف املائـة إىل      ٣٣يف جمالس الشركات احلكومية مـن       

  . ٢٠١٠أكتوبر /األول
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  القوالب النمطية    

   من قائمة املسائل١١رة يف الفقرة الرد على املسائل املثا    

 دور وسائط اإلعالم يف نشر قضايا حقوق اإلنسان    

.  من الوعي بقضايا حقوق اإلنـسان     يتمتع الرأي العام اإلسرائيلي بدرجة عالية جداً        -٦٩
 ما تبث القنوات التلفزيونيـة      وكثرياً. وقد تغلغل مفهوم احلقوق يف احلياة اليومية يف إسرائيل        

. لرئيسية يف إسرائيل مقابالت وأخباراً وبرامج تلفزية تتعلق بقضايا حقوق اإلنـسان           الوطنية ا 
وتتضمن بعض تلك املواد معلومات موجهة إىل عامة اجلمهور بينما تعرض على الشاشة مواد              

وتتناول مجيع القنوات قـضايا حقـوق       . أخرى تبني جتارب شخصية تتعلق حبقوق اإلنسان      
 سبيل املثال، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق األطفـال          اإلنسان كافةً ومنها، على   

. املعرضني للخطر، ومركز املرأة، ومحاية املرأة، واالجتار باألشخاص، إىل جانب قضايا أخرى          
وباإلضـافة إىل   .  تلفزيونية حمليـة   م يف قنوات  كما يتم التطرق هلذه املسائل ومعاجلتها بانتظا      

لوطنية واحمللية بانتظام، معلومات بشأن مراكز تقدمي املساعدة     ذلك، تذيع القنوات التلفزيونية ا    
  . ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان

قضايا حقوق اإلنسان عن طريـق       أيضاً   وتتناول حمطات اإلذاعة اإلسرائيلية الرئيسية      -٧٠
وتبث اإلذاعات الرئيسية بانتظام إعالنات     . بث مقابالت وبرامج إذاعية تتعلق هبذا املوضوع      

ات صلة مبكافحة العنف املرتيل واجلنسي ومكافحة االجتار باألشخاص، وإعالنات تتعلـق            ذ
معلومات هامة بشأن مراكز  أيضاً وتبث احملطات اإلذاعية. جبوانب أخرى من حقوق اإلنسان    

كما تتم  . تقدمي املساعدة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وغري ذلك من املعلومات املهمة          
  .ذه املسائل يف احملطات اإلذاعية احملليةتغطية ومعاجلة ه

ومواقع األخبار على اإلنترنت بانتظـام مـسائل        اإلسرائيلية  الصحف  برز  وتتناول أ   -٧١
وميكن العثور يف بعـض تلـك       . حقوق اإلنسان وتنشر تقارير ومواد إخبارية يف هذا الشأن        

ساعدة لـضحايا انتـهاكات   املواقع على مزيد من املعلومات املتعلقة مبختلف مراكز تقدمي امل    
 . حقوق اإلنسان

  املرأة واإلعالم     
تبذل هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية جهودا مكثفة يف تشجيع املساواة بني الرجل واملـرأة               -٧٢

. وتتناول القوالب النمطية واألدوار واملسؤوليات التقليدية للمرأة والرجل يف اجملتمع واألسرة          
اإلذاعة عن مواضيع    وأمن خالل التلفزيون    سواء   برامج خمتلفة    وتبث هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية   

تتعلق باملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك تعزيز مركز املرأة يف اجملتمع، ومكافحة العنف ضد               
املرأة والعنف املرتيل، واالجتار باألشخاص، وقضايا الرعاية الصحية والعمالة فيما يتصل باملرأة            

وهتدف هذه الربامج إىل تقدمي املعلومات وإذكاء الـوعي العـام،           . وغري ذلك من املواضيع   
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وتثقيف كل من الرجال والنساء، والتصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس وتعزيز             
  . املساواة بني اجلنسني

جمموعة متنوعة من الربامج اإلذاعية اليت تشري إىل القضايا         " شبكة اإلذاعة ألف  "وتبث  -٧٣
على سبيل املثال، الذي يعاجل بانتظام حقوق       " الشباب والطالب "فربنامج  . ة بانتظام اجلنساني

 مناقشات حول العنف ضد املرأة، واملرأة يف جيش الدفاع اإلسـرائيلي،    اإلنسان، بث مؤخراً  
   وبرامج ذات صلة حبقوق املرأة واملساواة يف مكان العمل، والتثقيف ملنع التحـرش اجلنـسي         

" طبيب رهن الطلـب   "وبرنامج  " صحة جيدة "ومن األمثلة األخرى، برنامج     . وما إىل ذلك  
ويتوجه برنامج  . الذي يعاجل، يف مجلة أمور، قضايا صحة املرأة ويقدم املشورة يف هذا الشأن            

ويعـاجل  . إىل األمهات واآلباء اجلدد، وهو يقدم املعلومات واملـشورة        " من األلف إىل الياء   "
وجتدر اإلشارة إىل أن . ور، قضايا مركز املرأة يف اجملتمع اإلسرائيلي      يف مجلة أم  " حوار" برنامج

  . قضايا مثل االجتار بالنساء وحقوق العمال األجانب بشكل منتظم أيضاً هذه الربامج تناقش
على تضمني نشراهتا اإلخبارية وبراجمها اإلذاعية اخلاصة،       " شبكة اإلذاعة باء  "ودأبت    -٧٤

 وختصص الشبكة ساعتني أسـبوعياً    . وق حقوق اإلنسان بصفة عامة    قضايا تتعلق باملرأة وحق   
ملعاجلة قضايا تتعلق باجملتمع واألهايل، مبا يف ذلك العنف ضد النساء واألطفال، والنـهوض              

بانتظـام القـضايا    " العدالة واحلـوار  "ويتناول برنامج   .  املرأة يف اجملتمع وما إىل ذلك      بوضع
 وقت البث لقضايا حقوق اإلنسان مبـا يف ذلـك تقـدمي           من  كبرياً القانونية وخيصص حيزاً  

معلومات بشأن األحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا تتعلق بالعنف ضد املـرأة وحقـوق      
  . األطفال والنساء

وتبث إدارة الربامج اإلذاعية املوجهة للمهاجرين اجلدد واخلارج التابعة هليئة اإلذاعـة              -٧٥
ري من اللغات منها اللغة األمهرية والروسية واإلنكليزية والفرنـسية          اإلسرائيلية براجمها بعدد كب   

وتقدم احملطة جمموعة كبرية ومتنوعة من الربامج جبميع هذه         . واإلسبانية، ولغيت الالدينو والييدش   
 وهـو   -) باللغة الروسـية  " (السنوات الذهبية "اللغات، تتعلق بالقضايا اجلنسانية مثل برنامج       

النساء املسنات قصص حياهتن يف إسرائيل، واملشاكل اليت واجهنها واحللـول           برنامج تروي فيه    
 وهو برنامج يستـضيف     -) باللغة الروسية " (إىل جانب النساء  "اليت قُدمت هلن اخل؛ وبرنامج      

القـانون  "نساء من خمتلف املهن واألوضاع ليتحدثن عن حياهتن واملهن اليت ميارسنها؛ وبرنامج            
 وهو برنامج يقدم معلومات بشأن حظر التمييز ضد املرأة اإلثيوبية           -) مهريةباللغة األ " (والنظام

 مقابالت مع نساء يقدمن معلومـات ذات صـلة     -) باللغة األمهرية (ويعرض مقابالت خمتلفة    
  ). مثل التعليم العايل، والعنف ضد املرأة وما إىل ذلك(مبجال اختصاصهن 

بية، برامج ومعلومـات تتعلـق بالقـضايا        بالعر" صوت إسرائيل "كما تقدم إذاعة      -٧٦
وتغطي احملطة األخبار ذات الصلة بالنهوض بوضع املرأة، وحقوق املرأة وحقـوق            . اجلنسانية

 فنانات  ،بانتظام" فنان من بلدي  "ويستضيف الربنامج املوسيقي والثقايف     . اإلنسان بصفة عامة  
 جماالت ثقافية متنوعة مثل     نساء من " صفحات األدب "يف جمال املوسيقى، ويستضيف برنامج      
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         امـرأة يف   ٩٣وقد أجرى الربنامج مقـابالت مـع        . الغناء والتمثيل والكتابة وما إىل ذلك     
مقابالت مع نساء عربيات ناجحات     " حمطات"وُتجرى يف إطار برنامج     .  وحده ٢٠١٠عام  

ربيـات  بانتظام نساء ع  " كلمات ذهبية "ويستضيف برنامج   . عن مهنهن وحياهتن الشخصية   
 يف اجملالني االقتصادي واملايل وجترى معهن مقابالت بشأن أمور عديدة منـها             حققن جناحاً 

  .نشاطهن املهين، وذلك لتقدمي منوذج للدور القيادي للمرأة
 . الذكر تغطية خاصة وبرامج ليوم املرأة العامليآنفة كما ختصص مجيع حمطات اإلذاعة   -٧٧

، التابعة هليئة اإلذاعة اإلسرائيلية، بانتظام بإنتاج وبث )زيونيةالتلف(وتقوم القناة األوىل      -٧٨
ويف . برامج وثائقية عن قضايا شىت تتعلق حبقوق اإلنسان بصفة عامة مبا يف ذلك حقوق املرأة              

 عن الفساد يف النظام      عن صحفي روسي أجرى حتقيقاً      أجنبياً ، بثت القناة فيلماً   ٢٠١٠عام  
الذي قام  " أربع قصص من النقب   "، مت بث فيلم     ٢٠١٠توبر  أك/ويف تشرين األول  . الروسي

ويتعلق الفيلم بقضايا حقوق اإلنسان ويـروي يف مجلـة          . بإخراجه أربعة خمرجني من البدو    
. أمور، قصة فتاة من البدو أقدمت على االنتحار بسبب عدم السماح هلا بااللتحاق باملدرسة             

نة املرأة والتمييز ضد املرأة من خـالل تقـارير          وتعاجل الربامج اإلخبارية بانتظام، تعزيز مكا     
أغـسطس  /آب(إخبارية ومناقشات مثل تقدمي تقرير إخباري عن التمييز ضد املرأة يف إيران             

، واملرأة يف جيش الدفاع اإلسرائيلي   )٢٠١٠يناير  /كانون الثاين (، واملرأة يف السياسة     )٢٠١٠
 وتوفر القناة فرصـاً   . اخل) ٢٠١٠مايو  /ارأي (، والنساء املتشددات دينياً   )٢٠١٠مارس  /آذار(

متكافئة للمرأة يف املقابالت، ويبذل احملررون كل اجلهود لتشارك املرأة يف حلقات النقاش اليت    
وتعطى تعليمات حملرري األخبار لطرح القضايا املتعلقة بالتمييز ضد النساء والتمييـز            . تعقد

 . املرأةالعنصري، وتوفري تغطية واسعة ألخبار العنف ضد 

  التثقيف بشأن حقوق اإلنسان    
تويل وزارة التربية والتعليم أمهية كبرية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان وزيـادة                -٧٩

ويضم موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت صفحة خاصة        . الوعي حبقوق اإلنسان بصفة عامة    
تياري التفاقية حقوق   تعرض اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االخ     " حقوق التلميذ "بعنوان  

الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، والربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع             
وقد ُنشرت اتفاقيـة حقـوق      . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

فال بإحدى  لغة، باإلضافة إىل نشر نسخ مبسطة لألط    ٥٥الطفل على موقع الوزارة بأكثر من       
 عن ذلك، معاهدات أخرى تتعلـق       ويضم املوقع الشبكي اخلاص بالوزارة، فضالً     . عشرة لغة 

حبقوق اإلنسان مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
 . املدنية والسياسية وغريها

.  يف مجيع أحناء البالد  وجيري بانتظام تنفيذ برامج تثقيفية بشأن قضايا حقوق اإلنسان          -٨٠
ويف كل عـام،    . سنوياً" يوم حقوق اإلنسان  "وقد وضعت إسرائيل برامج خاصة مثل تنظيم        
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حقوق اإلنسان، وتوضـع منـاهج      جوانب  جلانب خمتلف من    " يوم حقوق اإلنسان  "يكرس  
، على سـبيل املثـال، مت       ٢٠٠٧في عام   ف. ومواد تعليمية ذات صلة باللغتني العربية والعربية      

، اخـتري   ٢٠٠٩ويف عـام    . تركيز على احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه         ال
 ركز على اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           ، الذي "من التصور إىل الواقع   "وع  موض

، ٢٠١٠ويف عام   . والتحديات يف إعمال حقوق اإلنسان يف إسرائيل وبلدان أخرى يف العامل          
ذي ركز على حتقيق الذات من خالل حرية التعبري، وخمتلف          مت تناول موضوع حرية التعبري ال     

يود املفروضـة    من النظام الدميقراطي، والق     أساسياً أنواع التعبري، وحرية التعبري بوصفها جزءاً     
 . التحديات اليت تواجهها إسرائيل وبلدان أخرى من العامل يف إعماهلاوعلى حرية التعبري، 

، بتنفيذ برامج تتعلق باملساواة بني اجلنـسني تتـضمن          وتقوم وزارة التعليم بانتظام     -٨١
 دورة  ١٤دورات و  ١٠دورات تدريبية يف إطار النظام التعليمي، يتـراوح عـددها بـني             

 أُدرجت دورة تدريبية خاصة يف هذه الـربامج       ٢٠٠٨ويف عام   . وتستغرق كل منها ساعتني   
ار بالنساء، وكرامة اإلنـسان      متكني الفتيات، واالجت   من قبيل تتضمن دورتني تتعلقان بقضايا     

، ٢٠٠٨ويف عـام    . واملساواة بني اجلنسني، والقضايا اجلنسانية والسياسة واملواطنة الفاعلـة        
وتشمل .  من مجيع أحناء البلد يف هذه الربامج        مدرساً ٢٥٠ تلميذ و  ٤ ٠٠٠شارك أكثر من    
  .أنشطة يشارك فيها آباء وأمهات التالميذ أيضاً هذه الدورات

 إدارة املساواة بني اجلنسني يف التعليم التابعة لوزارة التعليم بانتظام، حلقـات             روتدي  -٨٢
، نفـذت اإلدارة    ٢٠٠٩ويف عـام    . عمل وحلقات دراسية يشارك فيها التالميذ واملوظفون      

من خالل عقـد حلقـات دراسـية        " املساواة بني اجلنسني وكرامة اإلنسان    " بعنوان   برناجماً
حلقات دراسية ملدة يوم واحد ومؤمترات ودورات تدريبية مبيزانية          ساعة و  ٢٠أسبوعية مدهتا   
ويف عـام   ).  دوالر أمريكـي   ٤٧ ٧٥٠( شاقل إسرائيلي جديد     ١٨٤ ٠٠٠إمجالية قدرها   

 شاقل إسـرائيلي    ٢٠٣ ٠٠٠، ارتفعت امليزانية اإلمجالية املخصصة هلذا الربنامج إىل         ٢٠١٠
منع االجتار بالنـساء    " بعنوان   ة برناجماً كما نفذت الوزار  ).  دوالر أمريكي  ٥٥ ٠٠٠(جديد  
لدروس، وعقد مـؤمترات وحلقـات      خاصة با ، مشل وضع خطط     نيلتالميذ واملعلم ل" والبغاء

 ٥٥ ٧٠٠( شاقل إسـرائيلي جديـد     ٢٠٦ ٠٠٠عمل وما إىل ذلك، مبيزانية إمجالية قدرها        
 ). دوالر أمريكي

اون مع عدة منظمات غـري      ، قامت وزارة الشؤون اخلارجية بالتع     ٢٠٠٥ومنذ عام     -٨٣
حكومية ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسـط، برعايـة              

مبشاركة العديد من املدارس الثانوية     " منوذج حماكاة األمم املتحدة يف إسرائيل     "برنامج حماكاة   
روع إىل تعريـف    وسعى املش . الواقعة يف القدس من مجيع أحناء املدينة ومجيع شرائح اجملتمع         

املشاركني بأنشطة األمم املتحدة، وغرس الوعي بالتحديات الرئيسية القائمة على الـساحة            
 الذي يشكل وينحو الربنامج   .  روح التسامح واحلوار بني الثقافات     ترسيخالعاملية إىل جانب    

اء العـامل،   ذ على نطاق واسع يف مجيع أحن      فََّن من برنامج منوذج األمم املتحدة الراسخ ويُ       اًجزء
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وهناك عدة مبادرات جديدة لتوسيع نطـاق       .  حتسني صورة األمم املتحدة يف إسرائيل      باجتاه
ليم العايل اإلسرائيلية   شمل مؤسسات التع  يا يف إطار منوذج األمم املتحدة ل      األنشطة املضطلع هب  

، ويبشر برنامج منوذج األمم املتحدة يف إسرائيل بأن يـصبح أحـد             ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف العام 
 . اجلوانب اهلامة يف احلوار التربوي يف إسرائيل

، نشرت إدارة شؤون اجملتمع والشباب التابعة لوزارة التعليم كتيـب           ٢٠٠٦ويف عام     -٨٤
. الذي يركز على تلقني حقوق اإلنسان للتالميذ مـن مجيـع األعمـار            " على درب احلقوق  "

ألنشطة والربامج التعليميـة    وحيتوي الكتيب على معلومات هامة عن اتفاقية حقوق الطفل، وا         
ويتعلم التالميـذ يف إطـار      . ذات الصلة مبختلف احلقوق والتسامح وقبول اآلخر وما إىل ذلك         

وال سيما اتفاقية حقوق الطفل وُتتلى       بعض الربامج التعليمية احملددة يف الكتيب، حقوق اإلنسان       
 . ه يف الفصول الدراسيةهذه االتفاقية مث جيري شرح ذلك ومناقشتمن عليهم مواد ذات صلة 

وقد أعدت إدارة شؤون اجملتمع والشباب يف السنوات األخرية، عدة برامج تعليمية              -٨٥
تتعلق بالدميقراطية والتسامح والتعايش والتثقيف بشأن حقوق اإلنسان، وترمي فيما ترمـي            

وفيما يلي  . زإليه، إىل توفري املعارف واألدوات يف هذه اجملاالت ومكافحة مجيع أشكال التميي           
 : بعض من الربامج الرئيسية

  القانون الدويل اإلنساين    
تم تعريف التلميذ يف هذا الربنامج الذي أُعدَّ من أجل تالمذة الصف الـسابع إىل               ي  -٨٦

. الصف الثاين عشر، بأمهية القانون الدويل اإلنساين، وكيفية وضع هذا القانون وطرائق إنفاذه          
 وأدوات تتيح هلم فهم ما جيري من أحـداث علـى             شامالً منظوراًويقدم الربنامج للتالميذ    

 أمهية األعمال اإلنسانية، ويشجع الفرد على املشاركة وإظهار         ويشدد على الساحة الدولية،   
وقد أُعد هذا الربنامج بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر وجيـري            . الدعم لآلخرين 
 .  يف عدد من املدارستنفيذه حالياً

  احلق يف االحترام وواجب احترام اآلخرين    
ويثري اجلزء األول   . جزاء تعليمية شىت ويتألف من ثالثة أ      ستهدف هذا الربنامج أطراً   ي  -٨٧

االحترام الشخصي والكرامة، ويتناول بصفة خاصة، حق الفـرد يف االحتـرام         تتعلق ب قضايا  
 إىل  الرامـي  اجملتمع واجملموعـة     ويتناول اجلزء الثاين قضايا سلوك    . وواجب احترام اآلخرين  

ـ     . ضمان احلق يف االحترام وصون كرامة أفراد اجملموعة        وق يف  بينما يتناول اجلزء الثالث احلق
ـ والحتـرام   اال يف   -موعـة   اجمل مـن    بصفته جـزءاً   -اجملال العام وحق الشخص      ، ةكرام

 .  وجتنب التعرض لإلذاللالطيبةسمعة الالتمتع بيف واخلصوصية، و

  .أشري إىل برامج إضافية يف تقرير إسرائيل الدوري اخلامسوقد   -٨٨
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  العنف ضد املرأة    

  من قائمة املسائل١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

تقوم استراتيجية إسرائيل الشاملة ملكافحة ومنع العنف ضد املرأة على مجلـة مـن                -٨٩
 : ما يليترد فيالعناصر الرئيسية 

 ق يف العنف املرتيلنظام وطين للتحقي    

. تتطلب جرائم العنف املرتيل معاجلة خاصة بالنظر إىل ما تتسم به من خصائص مميزة               -٩٠
فعلى سبيل املثال، قد يتطلب التصدي الفعال هلذا النوع من اجلرائم رد فعل فوري ملنـع أي                 

 إجـراءات    للمخاطر يف مجيع مراحل املعاجلة، واالستفادة الكاملة مـن         إساءة حمتملة تقييماً  
 والوعي  ، والتعاون بني مجيع اهليئات املعنية باملعاجلة      ، مبا يف ذلك حظر محل السالح      ،الشرطة

 . بصعوبة مجع األدلة

  حمققـاً  ٢٢٠فرقة عمـل خاصـة تـضم        شكلت   هلذه اخلصائص الفريدة،     ونظراً  -٩١
 مجيع   يف ١٩٩٨متخصصني يف معاجلة العنف العائلي واجلرائم اجلنسية، وهي تعمل منذ عام            

هلذا الغـرض   وتتألف فرقة العمل هذه من حمققني مدربني        . أقسام الشرطة جبميع أحناء البالد    
 آخر معاجلة هذه القـضايا يف       ويتوىل مخسون حمققاً  . ومتخصصني يف حاالت العنف العائلي    

وخصص ألقسام الشرطة   .  إىل جانب االضطالع بعملهم املعتاد     أقسام الشرطة األصغر حجماً   
 ٢٠٠٩ عـام    منذفوباإلضافة إىل ذلك،    . م السكان العرب حمققون ناطقون بالعربية     اليت ختد 

ويوجد يف كل قسم للشرطة حمققان      .  باألمهرية ٣ ناطقني بالروسية و    حمققاً ١٤ أصبح هناك 
 عـن اجلـرائم      على التعامل مع حاالت العنف املرتيل، فـضالً        على األقل مدربان خصيصاً   

 للغاية، يث يكون معدل ورود هذا النوع من الشكاوى ضعيفاًاجلنسية، ويف مراكز الشرطة ح
 .وظيفية العاديةجيري تدريب احملققني على االضطالع هبذه املهمة باإلضافة إىل مهامهم ال

بـشأن اجلـرائم    وختضع فرقة العمل هذه لتدريب مكثف يشمل دورتني تدريبيتني            -٩٢
اليت  وتعرِّف الدورة باملبادئ التوجيهية      . واحد مدة كل منهما أسبوع   اجلنسية والعنف املرتيل    

وتتضمن دراسات مركزة عن اجلوانب احملددة للعنف املـرتيل،         تطبقها الشرطة يف هذا الشأن      
اجلوانب االجتماعية والتـشريعية والقـضائية هلـذه        عن  مع توفري معلومات نظرية وعملية      

قشات بشأن تقييم املخـاطر،  ويشارك املتدربون على سبيل املثال يف حماضرات ومنا     . الظاهرة
 ومعاجلة الرجال الذين    ،دون احلصول على السالح، وجوانب معينة من التشريعات       واحليلولة  

 على العنف العائلي، ومناذج     والسمات اخلاصة للطفل الذي يكون شاهداً     يلجؤون للضرب،   
إلضافة إىل ذلك،   وبا.  وأوامر احلماية وخمالفتها   ،للتعاون مع خمتلف هيئات الرعاية االجتماعية     

. يشارك املتدربون يف حلقة عمل هتدف إىل تشجيع ضحايا العنف على اجلهـر بـشكواهم              
عرض مسرحي خاص عن هذه     /ويقومون خالهلا بزيارة مأوى للنساء املعنفات ومشاهدة فيلم       
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وشارك يف هذا التدريب مجيع األشخاص الذين يعملون حاليا كمحققني يف حاالت            . القضية
، ٢٠٠٤واعتبارا من عام    . لي، فُسمح هلم بعد ذلك مبعاجلة قضايا العنف العائلي        العنف العائ 
 . دورة تدريبية وتطويرية للمحققني يف اجلرائم اجلنسية يف أقسام الشرطة كافة١٢ تنظم سنوياً

الشرطة ستة ضباط معنيني بضحايا اجلـرائم ومكلفـني         عينت  وعالوة على ذلك،      -٩٣
وميارس هؤالء الضباط اإلشراف املهين فيما يتعلـق بتنفيـذ          . يف كل مقاطعة  هبم  باالتصال  

 يف مقاطعته، وتقدمي املساعدة واالضطالع بربامج تدريبية للوحـدات          القوانني واللوائح كلٌّ  
امليدانية مثل وحدات الدوريات، ووضع مناذج للتعاون مع الوحدات غري التابعة للشرطة مثل             

على صعيد  ضباطاً   أيضاً    عينت دوائر الشرطة اإلسرائيلية    وباإلضافة إىل ذلك،  . عناصر املعاجلة 
تقدمي معاجلة مهنيـة فعالـة      إىل  هذا التعيني   ويرمي  . املقاطعات يعنون بقضايا العنف املرتيل    

العنف املرتيل واجلرائم اجلنسية، كما أنه جاء تلبية ملطالـب واحتياجـات            قضايا  وفورية يف   
 .  التابعة للشرطةمتزايدة عربت عنها الوحدات امليدانية

املشار إليه فيما يلـي بقـانون        (٢٠٠١-٥٧٦١وينص قانون حقوق ضحايا اجلرمية        -٩٤
تزويـد ضـحية اجلرميـة    ، على   ٢٠٠٥الذي دخل حيز النفاذ يف عام       ) حقوق ضحايا اجلرمية  

ووضـعت الـشرطة،   . املعلومات ذات الصلة يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائيـة         ب
وجيمع هذا النظام املعلومات    .  هلذا الغرض   خمصصاً  جديداً  حموسباً ، نظاماً الحسب مقتضى احل  

الالزمة من النظم األخرى مبا يف ذلك النظم اخلاصة بالشرطة ومصلحة الـسجون اإلسـرائيلية          
وبإمكان ضحايا اجلرمية تلقي املعلومات عن طريق االتصال برقم هاتفي          . ومكتب املدعي العام  

كمـا ميكـن    . ائل نصية أو رسائل صوتية تصدر عن النظام احملوسب        معني أو من خالل رس    
 . ٢٠٠٥مايو /وبدأ تشغيل هذا النظام يف أيار. احلصول على املعلومات من خالل اإلنترنت

، أُنشئ مركز خدمات هاتفية يديره موظف مـن أجـل مـساعدة             ٢٠٠٧ويف عام     -٩٥
ن طريق الرسائل الصوتية أو عن      األشخاص الذين جيدون صعوبة يف احلصول على املعلومات ع        

 ٢١٩-٣٠٠-٠٣  ذلك، أصدرت الشرطة اإلجراء رقم     وباإلضافة إىل . طريق شبكة اإلنترنت  
 جبميـع    عن توزيع الفتات ومواد إعالمية     ، فضالً "معاملة الشرطة لضحايا اجلرمية   "حتت عنوان   

. وحدات الشرطة   اللغات املناسبة عن اإلجراءات اجلنائية وحقوق ضحايا اجلرمية، على مجيع           
 يف اجلـرائم اجلنـسية، أو       الشاكيات حمققةٌ أن تستجوَب   ويقضي هذا اإلجراء بصفة عامة، ب     

وُتبلَّغ الشاكية  .  احملققتني حمققة غريها أو حمقق يف اجلرائم اجلنسية يف حال عدم وجود أي من            
ود املمكنـة   وُتبذل كل اجله  . رغبتهاحمققة وتبذل كل اجلهود لتحقيق      تستجوهبا  حبقها يف أن    

كون أيضا، على اتصال  ي حمقق واحدمن أجل أن يتوىل مهمة التحقيقخالل معاجلة الشكوى   
ويتقيد احملقق بالنقاط املتصلة بالتحقيق فقـط مـع املراعـاة         . بالشاكية لتزويدها باملعلومات  
 . الواجبة خلصوصيتها وكرامتها

يف تقييم وتقدير اخلطـر الـذي        يساعد   ، لتقييم اخلطر   حموسباً وتدير الشرطة نظاماً    -٩٦
ويتلقى النظام معلومات من مصادر خمتلفة، ومـن  . يشكله املشبوهون يف قضايا العنف املرتيل    
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 عن كل    نبذةً  للخطر ويعدُّ  جري النظام تقييماً  خالل مزج هذه املصادر وتقييم معايري معينة، يُ       
وتـضم  .  مراكز للشرطةكما أنشأت الشرطة أفرقة متخصصة لتقييم املخاطر يف عدة    . مشتبه

وتساعد األفرقة يف تقيـيم     .  وخبرياً جنائياً طبياً وضابط شرطة      اجتماعياً هذه األفرقة أخصائياً  
 . التهديد الذي يشكله املشتبه فيهم، والشروع يف إجراءات اإلنفاذ واملعاجلة

لعنـف  وجيري استخدام نظام التقييم احملوسب وتقييم خماطر املشتبه فيهم يف قضايا ا             -٩٧
 يف بداية كل مرحلـة مـن        هاالعائلي فور الشروع يف أي حتقيق بشأن العنف العائلي، وبعد         

وهبذه الطريقة، يتسىن حملققي الشرطة إدارة جهودهم بشأن املشتبه فيهم على     . مراحل التحقيق 
 . حنو أفضل كما يتسىن هلم توفري محاية أفضل للضحية

 يف العديد من مراكز الشرطة      نياجتماعي  نييأخصائ يتم توظيف وباإلضافة إىل ذلك،      -٩٨
      . لتقدمي املساعدة الفورية لدى ورود شكوى بشأن حالة مـن حـاالت العنـف العـائلي               

مـن   أيـضاً    ويقوم األخصائيون االجتماعيون بإجراء تقييم أويل للمشكلة املطروحة والتأكد        
 مـن تـشرين     واعتباراً. ساعدةأو املشتبه فيه، لتلقي العالج يف مراكز امل       /استعداد الضحية و  

 للـشرطة   مركزا١٤ًذ املشروع الذي أُنشئ منذ عشر سنوات، يف       فِّ، نُ ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 . يف أحناء البالد

 قضية من قضايا العنف العائلي يف املراكز        ٦ ٣٣٨، فُتح التحقيق يف     ٢٠٠٩ويف عام     -٩٩
 األخصائيني االجتماعيني الذين     وامرأة إىل أولئك    رجالً ٣ ٩١٥ه  يوججرى ت و. األربعة عشر 
وُتصرف أزرار خاصـة  .  رجال وامرأة١ ١٣٤ منهم، كما قاموا مبعاجلة    ٢ ٠١٨حتادثوا مع   

 . حبمايتهن قضائياًللنداء من أجل االستغاثة للنساء املعرضات ملخاطر عالية ما أن يستلمن أمراً

  التعاون مع جيش الدفاع اإلسرائيلي    
، أنشئت وحدة خاصة يف جيش الدفاع اإلسـرائيلي         ٢٠٠٣سبتمرب  / من أيلول  اعتباراً  -١٠٠

يف حالـة   هي وحدة التحقيق التابعة للشرطة، اليت تقبل التقارير املتعلقة حبوادث العنف العائلي             
 موظفاً/ جندياً بصفتهاملشتبه فيه    يف حوزة    سالح خاص جبيش الدفاع اإلسرائيلي    احتمال وجود   

ويتم تبادل  . وحدة على مدار الساعة وقد مت إنشاء نظام حموسب        وتعمل هذه ال  .  يف اجليش  مدنياً
قة، وكذلك عن   علَّالتقارير الشهرية بني الشرطة وجيش الدفاع اإلسرائيلي عن وضع التقارير املُ          

وتقدم الشرطة تقارير سنوية إىل جيش الدفاع اإلسرائيلي بشأن َمحلَـة           . قائمة حاملي السالح  
 . املعنيني بقضايا العنف العائلي العالقةسالح جيش الدفاع اإلسرائيلي 

 باشراملتصال لالخط     

ص للنساء واألطفال من    صِّباشر على الصعيد الوطين خُ    املتصال  لال خط    حالياً هناك  -١٠١
ويدير هذا اخلط املباشر وزارة الشؤون االجتماعية واخلـدمات االجتماعيـة       . ضحايا العنف 

    وهذه اخلدمة متاحـة باللغـات العربيـة        . ونية الدولية باالشتراك مع املنظمة النسائية الصهي    
، تلقى خط االتصال املباشر علـى الـصعيد         ٢٠٠٩ويف سنة   . والعربية والروسية واألمهرية  



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

25 GE.10-47284 

كما أن التفاصـيل    . بالعنف ضد املرأة  )  يف املائة  ٧٥( مكاملة يتعلّق معظمها     ٣ ٧٧٣الوطين  
على املوقع الشبكي لـوزارة   أيضاً لي متوافرةاخلاصة خبطوط االتصال املباشر على الصعيد احمل  

 . الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية ومواقع منظمات غري حكومية خمتلفة

 مراكز للعالج والوقاية من العنف املرتيل    

        ففـي . اه بـصورة مـستمرة    يتزايد عدد مراكز منع العنف العائلي ومعاجلة ضحاي         -١٠٢
 ووحدة ملنع العنف العائلي ومعاجلة ضحاياه يف إسرائيل          مركزاً ٨٣كان هناك   ،  ٢٠١٠عام  

  من هذه املراكز للسكان العرب، ومركزاً مركزا١٧ًوقد ُخصص . ٢٠٠٥ يف عام ٦٠مقابل 
وتعـاجل هـذه    .  للسكان البدو ومركزين اثنني للسكان اليهود األرثوذكس املتشددين        واحداً

عالج اجلماعي والتمكني الفردي داخـل اجملتمـع        املراكز ضحايا العنف العائلي من خالل ال      
 يف املائة   ٦٧ شخص العالج يف هذه املراكز، وكان        ١٠ ٠٠٠، تلقى   ٢٠١٠ويف عام   . احمللي

 ). ٦ ٧٥٠(منهم من النساء 

كما كانت املراكز العربية نشطة يف تنظيم احللقات الدراسية والدورات التدريبية من              -١٠٣
جلنسي يف اجملتمع احمللي، وتشجيع الضحايا على االتصال هبـذه          أجل التوعية بشأن االعتداء ا    

ورافق ذلك عقد حلقات عمل يف املدارس، وإلقاء احملاضـرات يف    . املراكز والتماس املساعدة  
 . حضور املدرسني واألطباء واملمرضات وضباط الشرطة والسكان عموماً

  شؤون األسرةوحدات إسداء املشورة لألسر يف اإلرشاد األسري يف حماكم    

متارس هذه الوحدات عملها يف حماكم شؤون األسرة، وهي خمصصة لتقدمي املساعدة              -١٠٤
     القضايا املعروضـة علـى احملكمـة       ملعاجلةإىل األسر الذين يصلون إىل هذه احملاكم، وذلك         

لعالقة بفعالية ومساعدة القضاة يف التوصل إىل قرار ال يكون له آثار سلبية طويلة األمد على ا               
 . بني اجلانبني

)  اجتماعيـاً   أخصائياً ٤٩من أصل   ( ستة أخصائيني اجتماعيني عرب      وهناك حالياً   -١٠٥
.  وحـدة ١٤يعملون يف مخس وحدات لتقدمي املساعدة يف حماكم شؤون األسرة من أصـل       

حماكم أخرى خمتصة بشؤون األسرة بدون استثناء، وتتم        قدَّم املساعدة للسكان العرب يف      وُت
 .نة مبترجم إذا اقتضى األمر ذلكستعااال

 لطابع التعقيد يف القضايا اليت تنشأ يف حماكم شؤون األسرة، وأمهية مل مشـل               ونظراً  -١٠٦
 حلدوث آثار سلبية طويلة األمد على العالقة األسرية، حيـاول األخـصائيون             األسرة ومنعاً 

، قدمت ٢٠١٠ويف عام . اعدةاالجتماعيون اللجوء إىل الوساطة باعتبارها إحدى أدوات املس
 أسرة  ١ ٠٠٠ أسرة تشمل حوايل     ٧ ٣٠٠الوحدات األربع عشرة املساعدة إىل ما جمموعه        

  .  حالة من حاالت العنف العائلي١ ٥٠٠عربية و



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

GE.10-47284 26 

  املراكز املعنية مبواجهة أزمات االغتصاب     
د، وهي تقدم    مبواجهة أزمات االغتصاب يف خمتلف أحناء البال        معنياً  مركزاً ١١هناك    -١٠٧

 أخرى من الدعم تشمل تـوفري خطـوط         للضحايا الدعم العاطفي واملشورة العملية وأنواعاً     
واملوظفون العاملون يف مجيع املراكز هم من املتطوعني        . اتصال مباشر وتوفري خدمات تثقيفية    

وُخـصِّص مركـزان    .  شـخص  ٩ ٠٠٠ويبلغ معدل األشخاص الذين يتصلون هبم سنويا        
وهناك مركز إضـايف    ) غري أن مجيع املراكز تستقبل النساء العربيات      ( حتديدا   للسكان العرب 

 . خمصص للسكان األرثوذكس املتشددين

  مراكز متعددة التخصصات    
 من املراكز املتعددة التخصصات اليت تقـدم         فريداً استحدثت إسرائيل كذلك، منوذجاً     -١٠٨

وجتمع هذه املراكز بني تقـدمي      . ة والعنف ايت تعرضن لسوء املعامل   وخدمات مترابطة للنساء الل   
، ٢٠٠٧وحىت عام   . االجتماعي والنفسي وتقدمي اخلدمات الطبية والقانونية      - العالج النفسي 

، فتحت ثالثة مراكز إضافية     ٢٠٠٨ ويف عام    النوعكان هناك يف إسرائيل ثالثة مراكز من هذا         
   ، ٢٠٠٨أكتـوبر   /ن األول  من تـشري   واعتباراً.  شخص يف وقت واحد    ٦٠٠خمصصة ملعاجلة   

  . ٢٠٠٧ يف عام ٢٨٠ ضحية العالج يف هذه املراكز مقابل ٤٢٨تلقى 
وخبصوص تقدمي املساعدة املالية للنساء اللوايت خيترن مغادرة أماكن إيـواء النـساء               -١٠٩

 الوارد   من قائمة املسائل   ١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة       على  املعنفات يرجى االطالع    
 . ناهأد

  االغتصاب يف إطار الزواج     
، يعترب االغتصاب يف إطـار      ١٩٧٧-٥٧٣٧ من قانون العقوبات     ٣٤٥ للمادة   وفقاً  -١١٠

  عامـاً  ١٦الزواج مبثابة اغتصاب، ولذلك، فهو جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل             
  .  سنة٢٠ يف ظل ظروف مشددة تصل إىل  عاما٢٠ًوإىل 

   من قائمة املسائل١٣ثارة يف الفقرة الرد على املسائل امل    
 من قائمة املـسائل الـوارد     ٢ إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة         الرجوعيرجى    -١١١
 . أعاله

   من قائمة املسائل١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 ")الوزارة"ب يلي  املشار إليها فيما    (تدير وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية         -١١٢

جلنة تقدم املساعدة املالية للنساء املعنفات اللوايت يرغنب يف مغادرة أماكن اإليواء واالسـتقالل              
، طرحت الوزارة مناقصة لالضطالع باإلشراف على توزيـع هـذه           ٢٠٠٨ويف عام   . حبياهتن

تدير شـبكة تقـدم      اليت   "بات ميليش "وفاز باملناقصة املنظمة غري احلكومية      . املساعدات املالية 
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اخلدمات االجتماعية لضحايا العنف العائلي، واختريت هذه املنظمة لتقوم بتعيني املختـصني يف             
 منها وذلـك حتـت   من يستفيدجمال العنف العائلي لينظروا يف طلبات املساعدة املالية وحيددوا     
  . إشراف املشرف الوطين املعين برعاية الفرد واألسرة يف الوزارة

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠، بلغ جمموع مبلغ االعتمادات املخصصة هلذه املساعدة         ٢٠٠٩عام  ويف    -١١٣
وتقدم املساعدة للنساء املعنفات اللـوايت      ).  دوالر أمريكي  ٢٧٢ ٠٠٠(شاقل إسرائيلي جديد    

 املال لتوفري احتياجاهتن األساسية مثل دفـع        وحيتجن إىل  املآوي مغادرة   ويفضلنلديهن أطفال   
وتبلغ قيمة املساعدة املقدمة    . ات األساسية وغري ذلك من األمور األخرى      اإلجيار وشراء التجهيز  

  ).  دوالر أمريكي٢ ٧٠٠( شاقل إسرائيلي جديد لكل أسرة ١٠ ٠٠٠يف املتوسط 
 ومن غري املتاح للمرأة الفلسطينية اللجوء إىل هذه اللجنة؛ ومع ذلك، فإن هناك عدداً     -١١٤
يسمح فيها للمرأة الفلسطينية باإلقامة يف مراكز إيواء النساء          من احلاالت االستثنائية اليت      قليالً

سرائيل بصورة غري قانونية ويعـانون      إوال سيما النساء اللوايت ُيقمن يف       (املعنفات يف إسرائيل    
وعادة ما متكث هؤالء النسوة فترات طويلة يف مراكز اإليـواء بـسبب      ). من العنف العائلي  

 إعانـة   نيتلقيصل هؤالء النسوة على املساعدة من الوزارة و       وحت. تعذر عودهتن إىل عائالهتن   
 . مالية عند الضرورة

   من قائمة املسائل١٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
الذي صرامة  نفس القدر من ال   ب" شرف العائلة  "بُتعاقب جرمية القتل باسم ما يعرف         -١١٥

كبرية يف منع مثل هذه اجلرائم، مؤامرة       ومن الصعوبات ال  .  أي نشاط إجرامي آخر    ُيعاقب به 
الصمت اليت حتيط هبذه األفعال وعدم وجود علم مسبق تتدخل الشرطة على إثـره وتقـدم                

 . املساعدة

الشرطة على علم مسبق حبدوث عنف عائلي أو وجود هتديد بالقتل           تكون  وعندما    -١١٦
ني املشتبه فيهم، وتقـدم      من خالل التحقيق مع األشخاص املعني      داخل األسرة، تتدخل فوراً   

املساعدة للنساء اللوايت تعرضن للتهديد والترهيب، وتطلب توفري خدمات الرعاية واخلدمات           
 حيتـاج إىل    خرق جدار الصمت هـذا    غري أن   . االجتماعية وحتيل النساء إىل مراكز اإليواء     

  . التثقيفو واالرتقاء مبستوى التجرداإلدانة من داخل اجملتمع العريب صدور 
.  ال بد من تعزيز الوعي بني السكان العرب ،ولتسهيل حدوث تغيري يف الوضع احلايل       -١١٧

 على الزعماء الروحيني للسكان العرب أن يرفعوا صـوهتم          ، يتعني هذا التحول ولكي يتحقق   
. هناك إدانة هلذه األعمال لكنها ليست كافية      و. األعمال وضد العنف العائلي ككل    ضد هذه   

وعقب هـذا احلـادث،     . ، تعرضت مديرة مدرسة قبل بضعة أسابيع للقتل       فعلى سبيل املثال  
ناشد الزعيم الروحي للدروز مجيع النساء الدرزيات اللوايت يعانني من العنف العائلي تقـدمي              

 . ويف قضية أخرى، شارك رئيس بلدية رهط يف مظاهرة عامة ضد العنف العائلي. شكوى
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 والنظام القضائي اإلسرائيلي ذلك عمليـة قتـل         ويعترب كل من الشرطة اإلسرائيلية      -١١٨
 .، بصرف النظر عن دوافع القتل      صارماً ويتعامالن معها بتلك الصفة، وجيريان بشأهنا حتقيقاً      

 يف تلك احلاالت، وهو يقاضـي ويوجـه         ةففخموال يعترف القانون اإلسرائيلي بأية ظروف       
  . االهتام ويعاقب مقتريف تلك اجلرمية بكل قسوة

 مـن   ٢زيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة             ومل  -١١٩
  .قائمة املسائل الوارد أعاله

 االجتار والبغاء    

  من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 االجتار ألغراض البغاء    

االجتار بأشخاص لغرض   ، أجرت الشرطة تسعة حتقيقات جنائية بشأن        ٢٠٠٩يف عام     -١٢٠
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف السنوات السابقة، وليس يف الفترة        ممارسة البغاء، جرى االجتار هبم مجيعاً     

وباإلضافة إىل ذلـك، فتحـت   .  شخصا١٣ًوخالل النظر يف تلك القضايا، ألقي القبض على        
ـ           ٢٦٩الشرطة التحقيق يف     ة  قضية تتعلق بإدارة ممتلكات لغرض استغالل أشـخاص يف ممارس

 عـن  وفـضالً .  قضية تتعلق باإلعالن عن توفري خدمات البغاء ١٦ قضية قوادة، و   ٨٢البغاء، و 
ذلك، قامت الشرطة بإحالة ستة أشخاص من ضحايا االجتار باألشخاص بغـرض البغـاء إىل               

ويعرض اجلدوالن التاليان بيانات الشرطة عـن التحقيقـات         . ٢٠٠٩يف عام   " ماغان"مأوى  
  .قيف بتهمة االجتار باألشخاص ألغراض البغاء وجرائم أخرى ذات صلةاجلنائية وحاالت التو

  التحقيقات اجلنائية    
   اخنفاض باملائة/زيادة ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  اجلرمية

 ٪٢٨٫١+ ٨٢ ٦٤ القوادة بغرض ممارسة البغاء

 ٪٦٦٫٦+ ١٠ ٦  اإلغراء ملمارسة البغاء

  ٪٦٠+ ٢٦٩ ١٧٧ إدارة ممتلكات لغرض ممارسة البغاء
 ٪١٧٫٦+ ٢٠ ١٧   أو اعتداء جنسي أذى بدينارتكاب بغرض االختطاف

 ٪٧٧٫٧+ ١٦ ٩ اإلعالن عن توفري خدمات البغاء

  ٪١١+ ٩ ١٠ االجتار باألشخاص بغرض استغالهلم يف ممارسة البغاء
 ٪٤٠+ ٣٩٦ ٢٨٣ اجملموع  
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  توقيفالحاالت 
 اخنفاض باملائة/زيادة ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  اجلرمية

 ٪١٣٣٫٣+ ١٤ ٦ غاءالقوادة بغرض ممارسة الب

  ٪١٠+ ١١ ١٠ اإلغراء ملمارسة البغاء
 ٪٣٦+ ٨٣ ٦١ إدارة ممتلكات لغرض ممارسة البغاء

 ٪٤٤٫٤+ ١٣ ٩ االجتار باألشخاص بغرض استغالهلم يف ممارسة البغاء

 ٪٤٠٫٧+ **١٢١ *٨٦  اجملموع  

  . ظلوا قيد التوقيف حلني االنتهاء من اإلجراءات١٢منهم   *
   .ا قيد التوقيف حلني االنتهاء من اإلجراءات ظلو١٤منهم   **

 مكتب املّدعي العام    

أو جبرائم ذات   / جبرمية االجتار لغرض البغاء و      شخصاً ١٤، أدين   ٢٠٠٩خالل عام     -١٢١
 خبصوص هذه اجلرائم، باإلضـافة إىل سـت   ٢٠٠٩وقُدمت ست لوائح اهتام يف عام  . صلة

 وقُدِّم التماس واحد لالستئناف أمام احملكمة العليا        . تنتظر البّت فيها أمام احملاكم     قضايا جارية 
من متهم أُدين باالجتار باألشخاص لغرض البغاء وجبرائم متصلة بذلك، وحكم عليه بالسجن             

  . وما زال هذا االستئناف قيد النظر أمام احملكمة العليا.  شهرا٢٤ًملدة 
 اعتربوائناف قدمها متهمون    وعالوة على ذلك، رّدت احملكمة العليا تسع قضايا است          -١٢٢

وقد . واستأنف عدة متهمني حكم اإلدانة ذاته. أن األحكام اليت صدرت ضدهم كانت قاسية
 فـضالً عـن    عاما١٣ًتباينت األحكام املستأنفة من السجن ملدة ستة أشهر إىل السجن ملدة  
القـضايا،  ويف إحدى . تقدمي تعويض إضايف للضحايا، وذلك حبسب جسامة اجلرائم املرتكبة      

خفّفت احملكمة العليا حكماً بالسجن ملدة سبع سنوات إىل السجن ملـدة سـت سـنوات                
  . أشهر إىل السجن ملدة سبعة أشهر١٠وخفّفت احلكم يف قضية أخرى من السجن ملدة 

الطعن املقدم من قبل الدولة يف قضية        أيضاً   ، قبلت احملكمة العليا   ٢٠٠٩وخالل عام     -١٢٣
 باالجتار، وطلبت منح تعويض للضحية باإلضافة إىل عقوبة السجن الـيت         تتعلق جبرائم متصلة  

  . فرضتها احملكمة االبتدائية

 االجتاهات العامة    

 اخنفض عدد قضايا االجتار اليت عاجلها مكتب املدعي العام يف تل أبيـب اخنفاضـاً                -١٢٤
     ضية خـالل    ق ٢٠ إىل أقل من     ٢٠٠٧ قضية قيد الدرس يف عام       ١٠٠، إذ تراجع من     كبرياً
اخنفاض ناتج عن تراجع عدد ضحايا االجتار ألغراض البغاء بسبب اإلنفاذ           وهو  . ٢٠٠٩عام  
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ويشار يف هذا الصدد إىل أن مجيع هذه القضايا تتعلق باالجتار الذي وقع يف              . احلازم للقانون 
  . السنوات السابقة

. يب االجتار لغرض البغـاء    وتويل الشرطة ومكتب املدعي العام األولوية ملقاضاة مرتك         -١٢٥
وتتبىن احملاكم مبادئ تفسري عامة تسمح بإدانة مجيع من يشكلون حلقات يف سلسلة االجتار              

 األحكـام   وتتفاوت.  إىل الناقل والوسيط واملشتري     من احللقة األوىل يف اخلارج وصوالً      بدءاً
شخاص بالـسجن   تزداد صرامة، حيث كانت هناك قضايا ُحكم فيها على املّتجرين باأل          فيما
تفـسري  الويؤيد مكتب املدعي العام بقوة      . مثاين سنوات ونصف ومخس سنوات    بلغت  ملدة  
 تلـك ترم احملاكم االبتدائيـة     حتواسع هلذه اجلرائم ويبادر إىل الطعن يف األحكام عندما ال           ال

لـت  وقد قبِ.  وعندما ال تعكس األحكام الصادرة جسامة اجلرائم املرتكبة هاتفسرييف  املبادئ  
احملكمة العليا موقف املدعي العام، وهي تفسر اجلرمية مبعناها الواسع وتصدر أحكاماً صارمة             

 . الطعون املقدمة من الدولةوإن كانت ال تقبل دائماً

 عن اإلصرار   ويتم التركيز كذلك على مسألة منح تعويضات لضحايا االجتار، فضالً           -١٢٦
فاوضـات  املض املستحق كشرط مسبق إلجـراء       على أن يقوم املتهمون بإيداع مبلغ التعوي      

 ألحكام قانون حقوق    مفاوضات ختفيف العقوبة هذه وفقاً    وُتجرى  . تخفيف العقوبة املتعلقة ب 
  . ضحايا اجلرمية وال يتم ذلك إال بعد النظر حسب األصول يف وضع الضحية

  االجتار ألغراض العمل     
 حماولة لضمان مقاضاة مـرتكيب      ، أجري عدد كبري من التحقيقات يف      ٢٠٠٩يف عام     -١٢٧

 عن ذلك، على اجلرائم اجلسيمة     ، فضالً وُشدِّد. جرائم االجتار اجلسيمة مثل االسترقاق والسخرة     
األخرى مثل االحتيال واالستغالل واحتجاز جوازات السفر، ألن احلزم يف إنفاذ العدالة يف هذه              

اجلرائم شبه اجلنائية واختذت    بات على   كما طُبقت عقو  .  لالجتار  غري مؤاتٍ  اجلرائم خيلق مناخاً  
  . األفراد عن ارتكاب جرائم ضد العمال األجانبا ردع ممنهتدابري إدارية كان القصد 

 اجلرائم اخلطرية    

 يف قضايا    حتقيقاً ٦١التابعة للشرطة   " وحدة ساعر "، فتحت   ٢٠٠٩يوليه  /منذ متوز   -١٢٨
جاز جوازات السفر، ومثانية حتقيقـات يف        يف قضايا تتعلق باحت     حتقيقاَ ٢٨تتعلق بالسخرة، و  

  . قضايا استغالل الضعفاء

 لسخرةا    

 أربعة حتقيقات تتعلق بالسخرة مراحل متقدمة من االسـتعراض يف مكتـب             بلغت  -١٢٩
وحدة  "وهناك عدة قضايا أخرى تستعرضها حالياً     . املدعي العام يف املنطقة الوسطى والقدس     

 إىل وحدة املقاضاة يف     ٢٠٠٩يونيه  /ية أخرى يف حزيران    قض وأُحيلت. التابعة للشرطة " ساعر
  .، وقد مت إعداد مشروع الئحة اهتام بشأهنا"وحدة الهاف"الشرطة وهي 
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يف  الئحة اهتام    ٣٢ قُدِّمت   -السخرة واستغالل الضعفاء واحتجاز جوازات السفر         -١٣٠
 الئحة ٥٥عدت وأُ(تتعلق بالسخرة واستغالل الضعفاء واحتجاز جوازات السفر  ٢٠٠٩عام 

  ).اهتام إضافية وهي يف مرحلة جلسات االستماع
 أجانب ُوعـدوا     تشمل قضايا الغش واخلداع، بصفة عامة، عماالً       -الغش واخلداع     -١٣١

باحلصول على تأشريات عمل شرط دفع مبالغ كبرية من املال لعناصر إجرامية قبل وصـوهلم               
 ٣٦أعـدت   ( قضية غـش     ٢٨يف  ح اهتام   لوائقُّدمت  ،  ٢٠٠٩ويف عام   . إىل إسرائيل وبعده  

 الئحة اهتـام أخـرى      ٤٢، وقدمت   )جلسات االستماع مرحلة  يف  الئحة اهتام إضافية وهي     
 الئحة اهتام   ٢٨وأعدت  (بتهمة االحتيال ضد الدولة واالحتيال غري املباشر على عامل أجنيب           

 .)جلسات االستماعإضافية وهي يف مرحلة 

 محاية ضحايا االجتار    

 أشكال االجتار مجيع     

          يشار إليهـا فيمـا يلـي       ( محاية الشهود    سلطة قانون محاية الشهود بإنشاء      قضى  -١٣٢
تكون مسؤولة عن وضع برامج حلماية الشهود الذين يـستوفون املعـايري ذات             ") السلطة"ب 

 ٢ادة  ملتنص ا و.  احلماية للشهود وأسرهم قبل احملاكمة وأثناءها وبعدها       السلطةوتوفر  . الصلة
تطوير الدراية املهنية ووضع مبدأ     عن  مجلة أمور،   على أن السلطة مسؤولة ضمن      من القانون،   

حلماية الشهود املعرضني للتهديد ووضع معايري لتقيـيم التهديـدات واسـتحداث األدوات             
  . إىل ذلك التقييمالالزمة حلماية الشهود استناداً

 شاهد واحد فقط  هناك  ، و وىل من عملها حالياً   هي يف املرحلة األ    محاية الشهود    وسلطة  -١٣٣
يتم إحالة ضحايا االجتار ألغراض البغاء      س العمل بكامل طاقتها،     السلطةا تبدأ   حاملو. ا إليه أحيل

وستتوىل الشرطة أو مصلحة السجون اإلسرائيلية      . يهاالذين يستوفون املعايري املشار إليها أعاله إل      
 .عايري للحصول على هذه احلماية املشددةمحاية الشهود الذين ال يستوفون امل

 قانون حقوق ضحايا اجلرمية     

ويـشمل  .  يف احلماية خالل اإلجراءات اجلنائيةمينح هذا القانون ضحايا اجلرمية حقاً   -١٣٤
ذلك احلماية، حسب احلاجة، من املشتبه به، أو املدعى عليه أو اجلاين احملكوم عليه ووكالئهم 

الذي ال لزوم    ملنع االحتكاك ماية قدر اإلمكان يف قاعة احملكمة،       احلوفري  أو املقربني منهم، وت   
  ).  من القانون٦املادة ( بأي من املذكورين أعاله له

 مأوى ماغان    

أُنشئ مأوى ماغان لضحايا االجتار إليواء مجيع ضحايا االجتار ألغراض البغاء، بغض              -١٣٥
ومن بني النساء الست اللوايت متـت       . رين هبم  ضد املتاج  للشهادة ناستعدادهإبداء  النظر عن   
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، أحيلت أربع نساء إلعطائهن مهلة للتفكري ووافقت اثنتـان          ٢٠٠٩ يف   املأوىإحالتهن إىل   
اثنتـان  تقـدمت   ، و مطلوبة النسوة   ثنتني من أولئك  شهادة ا كن  تومل  . بالفعل على الشهادة  

 . ا يف املاضيبالشهادة فيما كانت اثنتان قد سبق هلما اإلدالء بشهادتْيهم

ن يف مأوى ماغان حبماية احلراس الذين يسهرون على أمـن           ووحيظى الضحايا املقيم    -١٣٦
 املأوى على اتصال مباشر بالـشرطة       يبقى  بشهادهتن أو مل يدلني هبا، كما      املأوى سواء أدلني  

 . احمللية يف حاالت الضرورة

 االجتار ألغراض العمل     

ل املهاجرين من ضحايا األفعال اإلجرامية الذين حتقـق         يتم وقف تنفيذ ترحيل العما      -١٣٧
وُيطلق . ةمؤقتوذلك بصورة   يف الشرطة يف شكاواهم،     " وحدة الهاف "ل التابعة  " سار"شعبة  

سراحهم من أماكن االحتجاز، وينقلون إىل مراكز إيواء ضحايا االجتار ويسمح هلم بالعمـل        
كما حيق هلم احلصول    . مي شهادهتم ضد اجلاين   االنتهاء من تقد  يف انتظار   خالل فترة إقامتهم،    

  . على تأشرية من وزارة الداخلية بغرض اخلضوع إلعادة التأهيل عند انتهاء اإلجراءات اجلنائية

 " أطلس"مأوى     

 إىل مـأوى    ٥٠لـذكور وعـددهم     أحيل مجيع ضحايا االسترقاق والسخرة من ا        -١٣٨
ومتت إحالـة   . ادهتم ضد رب عملهم    لضحايا االجتار من الرجال وذلك بسبب شه       "أطلس"

عشر نساء من ضمن من وقعن ضحية االجتار ألغراض االسترقاق والـسخرة، إىل مـأوى               
 . حلمايتهن إىل حني اإلدالء بشهاداهتن" ماغان"

 تعويض الضحايا     

يبذل مكتب املدعي العام كل اجلهود املمكنة لضمان تسديد املدعى علـيهم قيمـة        -١٣٩
وأصـدر مكتـب    . طلب التفاوض لتخفيف العقوبة   تقدمي  للضحايا، قبل   التعويض املطلوب   

 إيداع هذا التعويض يف صـندوق       ابتداًء من املدعي العام مبادئ توجيهية بشأن هذه املسألة        
تحويل التعويض للضحايا، وخاصة إذا كانوا قـد غـادروا          تتعلق ب احملكمة؛ وتنشأ مشاكل    

  . إسرائيل بالفعل
إذا كان الضحية ال يـزال يف إسـرائيل،         : كل على النحو التايل   ويتم حل هذه املشا     -١٤٠

أما بالنسبة للضحايا الذين غادروا إسرائيل وعادوا       . ميكنه سحب املال من نظام إدارة احملاكم      
 حملام يتيح لفـرع املعونـة       ، يوقعون توكيالً  ٢٠٠٦ منذ عام    باتواإىل بلدهم األصلي، فإهنم     

وفيما خيص الـضحايا    .  مكاهنم يف اخلارج، وحتويل املال هلم      القانونية يف وزارة العدل معرفة    
غـري  ) من املرأة إىل املرأة   " (إيشا إليشا "، فإن منظمة    ٢٠٠٦الذين غادروا إسرائيل قبل عام      

، مهمة حتويـل مبلـغ      وقد أخذ املدير العام على عاتقه مؤخراً      . احلكومية تقدم هلم املساعدة   
 . لذين غادروا إسرائيلالتعويضات لضحايا االجتار بالبشر ا
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 اخلطط الوطنية    

لالطالع على اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص ألغراض البغـاء يرجـى              -١٤١
  . ١الرجوع إىل امللحق 

 لغـرض لالطالع على اخلطة الوطنية ملكافحة االسترقاق واالجتـار باألشـخاص             -١٤٢
  .٢االسترقاق أو السخرة يرجى الرجوع إىل امللحق 

 االجتار باألشخاص ألغراض البغاء     ملكافحةلالطالع على حالة تنفيذ اخلطة الوطنية         -١٤٣
 . ٣يرجى الرجوع إىل امللحق 

لالطالع على حالة تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة االسترقاق واالجتار باألشـخاص             -١٤٤
  .٤ألغراض االسترقاق أو السخرة يرجى الرجوع إىل امللحق 

  من قائمة املسائل١٧ملثارة يف الفقرة الرد على املسائل ا    

 :شهدت السنوات األخرية مناقشة صادقة بشأن هذه املسألة على عدة مستويات  -١٤٥

قانون حظر استخدام خدمات جنسية نظـري أجـر،         : إعداد مشروع قانون بعنوان    •
، )مل يقدم بعـد   ( ملشروع القانون    ووفقاً.  مجيع زبائن صناعة اجلنس     جترمي يدعو إىل 

ض عقوبة على الزبون بالسجن ملدة ستة أشهر أو اخلضوع لربنامج تثقيفي بعد             ستفر
وترتفع العقوبة يف الظـروف الـيت       . ارتكاب هذه اجلرمية  بتهمة  اعتقاله ألول مرة    

استغالل :  وهي كالتايل  -تستوجب تشديد العقوبة إىل السجن ملدة مخس سنوات         
واد، أو إذا كـان الزبـون        لالجتار أو مدمنٍ على بعض امل      شخص قاصر أو ضحيةٍ   

، دعت املنسقة الوطنية إىل عقد سلسلة من        ٢٠١٠-٢٠٠٨ويف الفترة   .  عاماً موظفاً
وقررت . االجتماعات ضمت منظمات غري حكومية وممثلني عن احلكومة وأكادمييني

 لعامل البغاء وشن محـالت       النهائي إلتاحة الفرصة لوضع مسح     اللجنة تأجيل القرار  
 ؛شأن هذه املسألةإعالمية مكثفة ب

جيري إعداد تعديل للمادة اليت حتظر اإلعالن عن تـوفري خـدمات البغـاء              و •
وسيوسع هذا التعديل من نطاق احلظـر       . املنصوص عليها يف قانون العقوبات    

 . وهو يهدف إىل خفض الطلب

غاء اخلطة املشتركة بني الوزارات إلعادة تأهيل ومعاجلة النساء والفتيات املشتغالت يف الب               
 من أجل مساعدهتن على اخلروج من دائرة البغاء املفرغة

  دائمـاً   سنوياً هنا أصبحت نشاطاً  إ، إذ   ٢٠٠٩تواصل تنفيذ هذه اخلطة خالل عام         -١٤٦
 شـاقل إسـرائيلي     ٧ ٤٢٩ ٨١٧، بلغت ميزانية اخلطة     ٢٠٠٩ويف عام   .  يف امليزانية  مدرجاً
طة، اليت وافق عليها رئيس الـوزراء يف     وبدأ تنفيذ هذه اخل   ).  مليون دوالر أمريكي   ٢(جديد  

وهتدف اخلطة إىل خفض البغاء . ٢٠٠٩ وتواصل خالل عام   ٢٠٠٨، خالل عام    ٢٠٠٧عام  



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

GE.10-47284 34 

 البغـاء   سـة ومنعه يف اجملتمع اإلسرائيلي، وكذلك إعادة تأهيل النساء اللوايت أفلنت من ممار           
ستغالل والنبذ االجتماعي ، إىل اخلروج من حلقة اال     وهتدف اخلطة أيضاً  . وتقدمي املساعدة هلن  
. زمام أمـور حيـاهتن    واستعادة  الثقة  عدهتن يف استعادة احترام الذات و     هلؤالء النسوة، ملسا  

  .وباإلضافة إىل ذلك، تقدِّم اخلطة معاجلة عاجلة ومستمرة للنساء املشتغالت يف البغاء

 على الصعيد الوطين     

 العالج وجيرى التعاون يف هذا اجملال أنشئت جلنة توجيهية وطنية لتحديد خمتلف سبل  -١٤٧
بني أفراد من وزارات الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية والصحة والتعليم ومكتـب        

وباإلضافة إىل ذلك، تعمل اللجان التوجيهية احمللية من أجل معاجلة مـسألة            . رئيس الوزراء 
  البحث بشأن اخلطة وهناك    واسُتحدثت دورة تدريبية عن   . لبغاء يف تل أبيب وحيفا وإيالت     ا

  .مناقصة على وشك اإلعالن عنها

 ) الوسط(منطقة تل أبيب     

باشر املخط لالتصال   و شقة للطوارئ    إدارة،  ٢٠٠٩يف عام   استمرت  ويف تل أبيب،      -١٤٨
. وإنشاء عيادات صحية متنقلة ومركز هناري للعالج ومركز ليلـي للعـالج ودار للرعايـة     

تيب يستقصي الكتابات األكادميية عن اخلدمات املتاحة للنـساء         وباإلضافة إىل ذلك، ُنشر ك    
  .اللوايت ميارسن البغاء

 مكاملة هاتفية عرب خط االتصال املباشـر،    ٦٠٠، أُجري ما يقارب     ٢٠٠٩ويف عام     -١٤٩
.  الـسابق  خضعن للعالج يف   نساء   مت تلقيها من  ملتابعة  هبدف ا  باملائة منها مكاملات     ٨٦كان  

 منهن لتلقي مزيد من العـالج،       ٤٩االتصال باخلط املباشر، متت إحالة       امرأة ب  ١٢٠وقامت  
 عشر نساء إىل    حيلتأُ إىل مراكز إعادة تأهيل مدمين املخدرات، و       منهنمثاين نساء   أُحيلت  و

 سـت نـساء إىل شـقة        تحلن إىل املركز النهاري للعالج وأُرسل     املعونة القانونية، وسبع أُ   
بوعية مع منسقة خط االتصال املباشر فيما أحيلت اثنتا         الطوارئ وست أُحلن إىل جلسات أس     

  . أشكال أخرى من العالجلتلقيعشرة امرأة 
وواصلت وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية تسيري دوريات لالتصال           -١٥٠

 ٣٣ امرأة، كانت ٢٠٠ لقاء مع   ٣٤١، جرى   ٢٠٠٩ويف عام   . بالنساء اللوايت ميارسن البغاء   
 يف املائة من هؤالء النسوة      ٩٧وتلقى  .  منهن معروفة وتلقني العالج يف شقة الطوارئ       يف املائة 
 متت إحالتهن إىل مركز     ١١ اتصال باخلط الساخن، و    ى بقني عل  ٦٦:  من العالج منهن   مزيداً

 امرأة إىل شقة الطوارئ وأحيلت مخس نساء إىل املركـز       ١٤إعادة تأهيل مدمين املخدرات و    
  . ا مت حتويل امرأة واحدة إىل دار الرعايةالنهاري للعالج فيم

 امـرأة   ٤٦ يف شقة الطوارئ، أحيل       امرأة تقريباً  ٢٠٠، مكثت   ٢٠٠٩وخالل عام     -١٥١
منهن إىل مراكز إعادة تأهيل مدمين املخدرات وثالث نساء إىل مراكـز عـالج املتعـاطني           

اللوايت أحلـن إىل    واستكملت ستة عشر امرأة من أصل النساء        . بامليثادون أو السوبوتيكس  
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ثالث عشرة  ( وُحولن إىل دار الرعاية لتلقي مزيد من العالج          ،مراكز إعادة التأهيل، عالجهن   
ويف هناية  ). امرأتان(وأطر العالج األخرى    ) امرأة واحدة (املركز النهاري للعالج    إىل  ، و )امرأة
ـ العادة  اخلضوع إل مخس نساء ممن بدأن     ال تزال هناك    ، كانت   ٢٠٠٩عام   ل يف شـقة    تأهي

  .قمن يف دار الرعايةُي، الطوارئ
 منهن  ٤١ امرأة يف املركز النهاري للعالج، غادرت        ٦١، مت عالج    ٢٠٠٩ويف عام     -١٥٢

وأكملت سبع نساء فترة املتابعة النهارية اليت استمرت ستة أشهر،          . املركز خالل ذلك العام   
، عوجلـت ثـالث   ٢٠٠٩ة العام ويف هناي. متابعة ليليةخضوعهن للفترة أثناء مث بدأن العمل  

 امرأة يف دار الرعاية،     ٤٩، مت عالج    ٢٠٠٩ويف عام   . عشرة امرأة يف املركز النهاري للعالج     
، كان عدد املقيمات    ٢٠٠٩ويف هناية عام    .  منهن دار الرعاية خالل ذلك العام      ٣٤غادرت  

 .يف دار الرعاية أربع عشرة امرأة

 )الشمال(منطقة حيفا     

طوارئ، ومركز هناري للعالج، ومركز ليلي      لل حيفا، استمر تشغيل شقة      ويف مدينة   -١٥٣
 إنشاء دار   وباإلضافة إىل ذلك، يتم حالياً    . ٢٠٠٩للعالج، وعيادة صحية متنقلة خالل عام       

  .رعاية إلعادة تأهيل النساء اللوايت ميارسن البغاء
 امـرأة   ١٣٠لقـت   وتعمل العيادة الصحية املتنقلة ثالث مرات يف األسبوع، وقد ت           -١٥٤
، قدمت العيادة ما يقرب     ٢٠٠٩وخالل عام   .  الرعاية الطبية يف هذه العيادة حىت اآلن       تقريباً
  .  من أعمال املساعدة الطبية يف مناطق تعمل فيها النساء يف البغاء عمال١ً ٢٦٠من 
ومتكث النساء يف الـشقة  .  امرأة يف كل ليلة   ١١وتأوي شقة الطوارئ يف املتوسط،        -١٥٥

 إىل شـقة الطـوارئ      يصلننساء   أيضاً   وهناك. ترات قصرية وفترات طويلة على حد سواء      ف
وقد متكنت مجيع النساء اللوايت أقمن      .  الليل فيها  ولكنهن ال يقضني  خالل فترة ما بعد الظهر      

 . يف شقة الطوارئ من اخلروج من دوامة البغاء

ويف كل يوم، تصل إحدى     . ويعمل املركز النهاري للعالج مخس مرات يف األسبوع         -١٥٦
 . عشرة امرأة إىل املركز، بينما تصل تسع نساء إضافيات مرة واحدة يف األسبوع على األقل

 املنطقة اجلنوبية     

     اجتماعيـة يف     أخصائية  تنفيذ اخلطة يف بئر السبع، فقد مت توظيف        املقررأنه من   مبا    -١٥٧
  .ء ملعاجلة النساء اللوايت ميارسن البغا٢٠٠٩عام 

 تدعيم الربامج اجلارية     

تحديد أماكن الفتيات الصغريات اللوايت ميارسن البغـاء،        اخلاصة ب ربامج  المت تعزيز     -١٥٨
وإعادة تأهيل السجينات اللوايت عملن يف البغاء، وإنقاذ النساء اللوايت مارسن البغاء عنـدما              

  . كن يعشن يف الشوارع
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  من قائمة املسائل١٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

يتم توفري املأوى واخلدمات الصحية وغريها من االستحقاقات لضحايا االجتار مبا يف              -١٥٩
 ضد املتجرين   للشهادة ناستعدادهإبداء  ذلك االجتار ألغراض البغاء، وذلك بغض النظر عن         

نـساء  ، أحيلت أربـع     ٢٠٠٩ومن بني النساء الست اللوايت أُحلن إىل املأوى يف عام           . هبم
ثنـتني مـن    شهادة ا كن  تومل  . الشهادةإلعطائهن مهلة للتفكري ووافقت اثنتان بالفعل على        

بالشهادة فيما كانت اثنتان قد سـبق هلمـا اإلدالء          اثنتان  تقدمت  ، و مطلوبة النسوة   أولئك
  .بشهادتْيهما يف املاضي

   من قائمة املسائل١٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 جبـارة    إدارة إنفاذ قوانني العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعمل، جهوداً         وتبذل  -١٦٠

لتعزيز الوعي بشأن قوانني العمل يف أوساط أرباب العمل والعاملني من أجل منـع إسـاءة                
  .معاملة العمال غري الشرعيني

 نوفمرب من العام نفسه،   / حىت منتصف تشرين الثاين    ٢٠٠٩ويف الفترة من بداية عام        -١٦١
 ١ ٦٦٢قامت إدارة إنفاذ قوانني العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعمل بفـرض حـوايل              

غرامة إدارية على أرباب عمل العمال األجانب النتهاكهم قانون العمال األجانـب رقـم              
 ٣ ٨٤٤ ٠٠٠( شاقل إسرائيلي جديد     ١٤ ٦٠٥ ٩٥٨، وبلغ جمموعها حوايل     ١٩٩١-٥٧٥١

 الئحة اهتام تتعلق بانتـهاك      ٨٤٩، قُدِّمت   ٢٠٠٩أكتوبر  /ولوحىت تشرين األ  ). دوالر أمريكي 
 غرامـة   ١٩٦وباإلضافة إىل ذلك، فرضت اإلدارة حوايل       . أرباب العمل لقانون العمال األجانب    

، ١٩٨٧-٥٧٤٧على أرباب عمل العمال األجانب النتهاكهم قانون احلد األدىن لألجور رقـم             
  ).  دوالر أمريكي٥٠٦ ٠٠٠(جديد  شاقل إسرائيلي ١ ٩٢٣ ٠٠٠بلغ جمموعها حنو 

 اإلجراءات املتخذة ضد وكاالت التوظيف     

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والعمل بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقـة بارتكـاب              -١٦٢
انتهاكات يف توظيف العمال األجانب، وبإلغاء التراخيص املمنوحة لوكـاالت التوظيـف            

نني واإلجراءات ذات الصلة، وال سيما يف جمال توظيـف           القوا انتهكتاخلاصة اليت تبني أهنا     
  . العمال األجانب يف حقل التمريض

، أخضعت وزارة الصناعة والتجارة والعمل للتفتيش والتحقيـق  ٢٠٠٧وخالل عام     -١٦٣
 وكالة من وكاالت التوظيف املرخصة اليت متلك تصاريح خاصة لتوظيف العمال            ٥٠حوايل  
.  حالـة  ٤٢ والتصاريح املمنوحة للوكاالت على حد سواء يف         وألغيت التراخيص . األجانب

. ومت إلغاء التصاريح املمنوحة لوكاالت توظيف العمال األجانب لفترة حمددة يف أربع حاالت            
وألغيت التصاريح املمنوحة لوكاالت توظيف العمال األجانب ألجل غري مسمى يف أربـع             

ومت االستناد يف قرارات اإللغاء     . لمراقبةحاالت، ومنح تصريح لوكالة واحدة مع إخضاعها ل       
مجع رسوم من العمال األجانب بشكل غري مشروع، وتوظيف العمـال           : إىل األسباب التالية  
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جتمـاعي، ونقـل العمـال       اال يخصائاأل تقارير   وتزويربالتعاون مع وكالة غري مرخصة،      
وط املنصوص عليها    للشر سرائيل خالفاً إاألجانب بشكل غري قانوين وجلب عامل أجنيب إىل         

تصارحيها أمام حمكمـة العمـل؛      /وقد طعنت سبع وكاالت يف إلغاء تراخيصها      . يف التصريح 
  .وُرفضت طعوهنا

  تـصرحياً ٤٧، أُلغـي  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول ١٥ وحىت   ٢٠٠٨وخالل عام     -١٦٤
يف  ألغيت التصاريح بشكل مؤقت   و. لتوظيف عمال أجانب يف حقل التمريض بشكل كامل       

وُرفض منح التـراخيص  . راقبة يف ست حاالتفرض امل حاالت، وُمنحت التصاريح مع     مثاين
 عـن وباإلضافة إىل ذلك، أسفرت التحقيقات والدعاوى اإلدارية        .  حالة ٢٧يف  والتصاريح  

توظيف يف احلاالت اليت واصل فيها مديرو الوكـاالت الـيت ارتكبـت             الإغالق وكاالت   
ملية التوظيف بصورة غري قانونية حتت رعايـة وكالـة          جتاوزات وتلقت أوامر باإلغالق، ع    

ذكر القيام بتحضريات مكثفة للتحقيـق  الآنفة واستلزمت القرارات  . توظيف أخرى مرخصة  
وقد رفضت حمكمة العـدل     . بالتعاون مع منظمات غري حكومية، ووزارة الداخلية والشرطة       
 مـن   سلـسلة ر اإلغـالق يف     الوطنية العديد من الطعون ضد قرارات إلغاء التصاريح وأوام        

 واليت شددت على أمهية املراقبة الدقيقـة لوكـاالت          ٢٠٠٩-٢٠٠٨األحكام الصادرة يف    
  .توظيف العمال األجانب

 وكالـة   ١٨ وحده، التراخيص والتصاريح اخلاصة من       ٢٠٠٩خالل عام   ُسحبت  و  -١٦٥
اصـة  توظيف العمال األجانب؛ وُرفضت طلبات ثالث وكاالت للحصول على تصاريح خ          ل

تصاريح ألربع وكـاالت  ال منح وقُيدلتوظيف العمال األجانب؛ وأُلغي تصرحيان لفترة حمددة    
  .أخرى بشروط

 للمناطق وميادين العمـل      خاصاً وتويل الشرطة يف تعاملها مع مجيع السكان اهتماماً         -١٦٦
: اليت يوظف فيها العمال األجانب، مع التركيز على جرائم رئيسية عـدة منـها مـا يلـي           

الستغالل واالحتيال واحتجاز جوازات السفر واالعتداء اجلنسي واالختطـاف ألغـراض           ا
 للمصادر ذات الصلة،    وال ميكن وفقاً  . االجتار وفرض عموالت مبالغ فيها بشكل غري قانوين       

حتديد فئة معينة من السكان تنتمي لبلد معني من بلدان املنشأ على أهنا الفئة األكثر عرضـة                 
التعرض لسوء املعاملة يزداد كلما كانت ديون العامل أكـرب وكـان            بيد أن   . لسوء املعاملة 

  .ودة لديهمستواه التعليمي أدىن وإمكانيات االتصال حمد
وتعمل أمينة املظامل املعنية بشكاوى العمال األجانـب هبمـة يف وزارة الـصناعة                -١٦٧

لني يف إسـرائيل    وتتضمن واليتها صون حقوق العمال األجانـب العـام        . والتجارة والعمل 
ومعاجلة الشكاوى املقدمة من العمال األجانب وأصحاب العمل واملواطنني واملنظمات غـري            

 وألمينة املظامل سلطة التوصية بأن جتري إدارة اإلنفـاذ حتقيقـاً          . احلكومية، وعامة اجلمهور  
 ألمينـة   وباإلضافة إىل ذلك، جيوز   .  عن التوصية بالشروع يف إجراءات إدارية      ، فضالً جنائياً

املظامل السماح للعمال األجانب يف ميدان التشييد تغيري رب العمل بعد مدة تقل عن الثالثـة        
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كما تساعد أمينة املظامل العمال األجانب يف ميدان التشييد الـذين يطلبـون             . أشهر املطلوبة 
تسوية أوضاعهم يف إسرائيل، والتسجيل للعمل لدى رب عمل جديـد، يف حـال فقـدوا                

. قانوين يف البلد بعد مرور فترة طويلة دون القيام بالتسجيل والعمل بشكل قانوين            وضعهم ال 
ويتعني على أولئك العمال أن يلتقوا أمينة املظامل اليت تشرح هلم واجباهتم املتعلقة بالتـسجيل               

 بلغتهم يتعلق    مكتوباً من أجل ممارسة العمل الذي يسمح به القانون فقط، وتقدم هلم منشوراً           
م، وتبلغهم بنتيجة متابعتها لشكاواهم اليت عاجلتها لضمان حـصوهلم علـى املبـالغ      حبقوقه

وتعمل أمينة املظامل بالتعاون مع شعبة اإلنفاذ يف مصلحة العمال األجانـب،            . املستحقة هلم 
ووزارة الداخلية وقسم املدفوعات يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل الستعراض الشكاوى           

  .تزام بقراراهتاواإلشراف على االل
 ١٠٥ شكوى إضافية، متت معاجلة     ١٣٨، تلقى مكتب أمني املظامل      ٢٠٠٩ويف عام     -١٦٨

 ١٢٣ و ٢٠٠٧ة شكويْين قُـّدمتا يف عـام        وباإلضافة إىل ذلك، متت معاجل    . شكاوى منها 
ويف هذا العام، قدمت معظم الشكاوى من قبل ممثلني عـن           . ٢٠٠٨شكوى قدمت يف عام     

ومع . ل املنظمات غري احلكومية واحملامني، وليس من قبل العمال أنفسهم         العمال األجانب، مث  
  . ذلك، مل يطرأ أي تغيري ُيذكر على عدد الشكاوى

مبهمة تنسيقية مركزية يف استعراض الشكاوى والبت فيما إذا         كما تقوم أمينة املظامل       -١٦٩
وتقوم بعـد   . ة أو اجتار  كانت هناك انتهاكات للقوانني التنظيمية أو جرائم استرقاق أو سخر         

وزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل أو وزارة    (ذلك بإحالة الشكاوى إىل السلطة املختصة      
إذا كان هناك انتهاك للقوانني التنظيمية وإىل الشرطة إذا كان األمر يتعلق جبرميـة              ) الداخلية

 احلكوميـة   وباإلضافة إىل ذلك، هتيئ منتدى للمنظمات غـري       . اجتار أو استرقاق أو سخرة    
  . إلبالغ احلكومة باالجتاهات واملشاكل اجلديدة يف هذا اجملال

 التأشرية املؤقتة     

يتم وقف تنفيذ ترحيل العمال املهاجرين من ضحايا األفعال اإلجرامية الـذين حتقـق                -١٧٠
وُيطلـق  . التابعة للشرطة، يف شكاواهم، وذلك بصورة مؤقتة      " وحدة الهاف "يف  " سار"إدارة  

 من أماكن االحتجاز وينقلون إىل أماكن إيواء ضحايا االجتار وُيسمح هلـم بالعمـل               سراحهم
ول كما حيق هلم احلـص . خالل فترة إقامتهم، إىل حني االنتهاء من اإلدالء بشهادهتم ضد اجلاين  

  . جراءات اجلنائيةاإل بغرض اخلضوع إلعادة التأهيل عند انتهاء على تأشرية من وزارة الداخلية
اكم أرباب العمل على خمالفة قوانني العمل يف إسرائيل، مبا يف ذلك قانون العمال        وحي  -١٧١

 ٢٠٠٠، الذي مت تنقيحه يف عام       )"قانون العمال األجانب   ("١٩٩١-٥٧٥١األجانب رقم   
  . لضمان محاية حقوق العمال األجانب

أرباب عمل  ويفرض قانون العمال األجانب ولوائحه التنظيمية التزامات إضافية على            -١٧٢
)  جـيم  ١املادة  (العمال األجانب، مبا يف ذلك االلتزام بتقدمي عقد عمل مفصل للعامل بلغته             
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وااللتزام بتوفري تأمني طـيب خـاص       )  هاء ١املادة  (وااللتزام بتوفري السكن الالئق للموظف      
 وأي انتهاك لألحكام آنفة الـذكر مبـا يف ذلـك          ).  دال ١املادة  (للموظف أثناء فترة عمله     

االقتطاع غري املشروع من راتب العامل، يعد جرمية جنائية يعاقب عليها بغرامات إداريـة أو               
إلضافة مـادة   ) ١١التعديل رقم    (٢٠٠٩يوليه  /وقد مت تعديل القانون يف متوز     . جنائية كبرية 
 وتنص على أن عدم دفع الغرامة القطعية املفروضة نتيجة انتهاك قانون            ١ نون   ١حتمل الرقم   

 ١٩٦٩-٥٧٢٩ل األجانب أو انتهاك اإلضافة الثانية لقانون إنشاء حمكمة العمل رقـم             العما
 يسمح إصدار تصريح    ضتصريح أو رف  ال إللغاء   ، يشكل سبباً  ")قانون إنشاء حمكمة العمل   ("

  .لرب العمل الذي جرى تغرميه بتوظيف عمال أجانب
تجرمي حتصيل  ب ،مالة، على قانون خدمة الع    ٢٠٠٤ املؤرخ   ١٤ التعديل رقم    ويقضي  -١٧٣

السجن ملـدة   بهذه اجلرمية   ومعاقبة  رسوم توظيف بصورة غري قانونية من العمال األجانب،         
 ٥٤ ٠٥٤( شاقل إسرائيلي جديد     ٢٠٠ ٠٠٠أو دفع غرامة تصل إىل      /تصل إىل ستة أشهر و    

ـ / متـوز ١يسري حىت (كما ينطبق التعديل على أمر مؤقت ). دوالر أمريكي  ) ٢٠١١ هيولي
، الذي يعترب حتصيل رسـوم      ٢٠٠٠-٥٧٦٠عديل قانون حظر غسيل األموال رقم       يقضي بت 

  .باهظة جرمية حبد ذاته
 ٢٠٠٦-٥٧٦٦رقـم   ) رسوم التوظيف (وحددت القواعد التنظيمية خلدمة العمالة        -١٧٤

 شـاقل   ٣ ١٣٥سقف رسوم التوظيف املسموح هبا لوكاالت التوظيـف اإلسـرائيلية يف            
 يف املائة من احلد األدىن لألجر الـشهري،         ٨٨أو  )  أمريكي  دوالر ٨٤٧,٣(إسرائيلي جديد   

غري أنه جيوز   . خيصم منها أي مبلغ سبق للعامل أن دفعه إلحدى وكاالت التوظيف األجنبية           
 من البلد األصـلي إىل إسـرائيل        للوكالة أن تسترد من العامل األجنيب تكاليف السفر جواً        

 الشروط اليت ُيـسمح مبقتـضاها حتـصيل         كما فصلت اللوائح التنظيمية   . بصورة مشروعة 
الرسوم، ومنها على سبيل املثال، ضرورة وجود عقد مفصل ساري املفعول بـني الوكالـة               

وباإلضافة إىل ذلك، تبني اللوائح التنظيمية الظروف اليت ترد فيها وكالة التوظيـف             . والعامل
  . املبالغ اليت قامت بتحصيلها من العمال األجانب

، )تقـدمي املعلومـات    (٢٠٠٦-٥٧٦٦قواعد التنظيمية خلدمة العمالة رقم      وتلزم ال   -١٧٥
وكالة التوظيف بتزويد العمال األجانب جبميع املعلومات ذات الصلة حبقـوقهم وواجبـاهتم        

 أجانب يف إسرائيل، ومنها على سبيل املثال، هوية رب العمل، وصـالحية             بوصفهم عماالً 
 للعمل، ومعلومات عن رسـوم التوظيـف        وصيفاًتصريح التوظيف املمنوح لرب العمل، وت     

  .املسموح هبا وما إىل ذلك
 للوكاالت اإلسرائيلية اخلاصة    ، مل يعد مسموحاً   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١ من   واعتباراً  -١٧٦

  . لتوظيف العمال األجانب حتصيل أي رسوم من العمال األجانب الباحثني عن عمل
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  احلدودومنافذسلطة السكان واهلجرة     

، الذي أُنـشئت    ٣٤٣٤، أقرت احلكومة القرار رقم      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٣ويف    -١٧٧
وقد أُنشئت هذه الـسلطة     .  احلدود ومنافذمبوجبه السلطة اجلديدة املعنية بالسكان واهلجرة       

    لتتوىل وظائف معينة كانت تندرج يف السابق ضمن اختصاصات إدارة اهلجرة، وأحيل كـل              
ولذلك، . ٢٠٠٩يناير  /ب والفلسطينيني إىل السلطة يف كانون الثاين      ما يتعلق بالعمال األجان   

فإن السلطة تعمل كهيئة مستقلة داخل وزارة الداخلية اليت تضم هيئـات مـشتركة معنيـة           
بالسكان واهلجرة والقضايا املتعلقة باحلدود، وهي هيئات كانت تابعـة يف الـسابق إلدارة              

  . اهلجرة ووزارات أخرى

 ) االحتاد العام للعمل يف إسرائيل(ستدروت العضوية يف اهل    

، قررت إدارة اهلستدروت تقدمي طلب إىل جملس ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين ٢٤يف    -١٧٨
املمثلني يف املنظمة يقضي بتعديل دستور اهلستدروت مبا يسمح للعمال األجانب بأن يصبحوا             

وقد كانت هذه العضوية    . اءأعضاء يف اهلستدروت يتمتعون حبقوق متساوية مع باقي األعض        
وسوف يتيح تعديل دستور  .  على العمال من مواطين إسرائيل أو املقيمني فيها        راًسيف السابق ق  

املنظمة ألي عامل أجنيب احلصول على العضوية الكاملة كغريه من األعضاء، ولكل عامـل              
يف ذلك احلـق يف     أجنيب خيتار االنضمام إىل اهلستدروت، احلق يف التمتع بكامل احلقوق مبا            

تكوين اجلمعيات، واحلق يف التصويت والترشح، ويف غري ذلك من االمتيازات اليت تتيحهـا              
أهلية  أيضاً   ولن تقتصر آثار التعديل على احلقوق الفردية للعامل األجنيب، وإمنا تشمل          . املنظمة

   .اهلستدروت لتمثيل العمال األجانب بشكل رمسي وتعزيز محايتهم وحتسني حقوقهم

 إعمال حقوق العمال األجانب     

، قامت شـعبة إنفـاذ      ٢٠٠٩نوفمرب  /يناير وتشرين الثاين  /يف الفترة بني كانون الثاين      -١٧٩
 رب عمـل    ٨٥٠قوانني العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل بالتحقيق مع أكثر من            

قانون  ("١٩٨٧-٥٧٤٧ لـقانون احلد األدىن لألجور رقم       ةمزعومات  انتهاكارتكاهبم  بشأن  
وباإلضافة . ٢٠٠٩ رب عمل منهم يف عام       ٥٠٠ومت فتح حتقيقات ضد     ") احلد األدىن لألجور  
 غرامة إدارية بلغت قيمتها     ٤١٣ الئحة اهتام ضد أرباب العمل، وفرضت        ٤٤إىل ذلك، قدمت    
وقـد تراجـع   ).  دوالر أمريكي٨١٠ ٨١١( ماليني شاقل إسرائيلي جديد      ٣اإلمجالية حوايل   

دد التحقيقات يف السنوات األخرية بسبب حتسني إنفاذ القانون وتعزيزه، مما أدى إىل اخنفاض              ع
وعلى سبيل املقارنة، بلغ عدد التحقيقات اليت استهدفت أرباب عمل العمـال            . عدد الشكاوى 

؛ ٢٠٠٥  عـام   يف ٤,١٧٠؛ و ٢٠٠٤  عام يف ٩,٨٣٤:  يلي مااألجانب يف السنوات السابقة     
  .٢٠٠٧  عام يف٣,١١١؛ و٢٠٠٦  عام يف٣,٧٤٣و

، فرضت شعبة اإلنفاذ التابعة ملصلحة العمال األجانب يف وزارة          ٢٠٠٩وخالل عام     -١٨٠
 غرامة إدارية على أرباب العمـل الـذين         ٢,٠٥٢الصناعة والتجارة والعمل ما يقرب من       
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 مجاليـة تـها اإل  بقيموبلغت   النتهاكهم قانون العمال األجانب،      ، أجانب يستخدمون عماالً 
 ومت فرضها وفقـاً   )  دوالر أمريكي  ٧ ٨٨٧ ١٦٢( شاقل إسرائيلي جديد     ٢٩ ١٨٢ ٥٠٠

  شاقل إسرائيلي  ٢ ٣٩٥ ٠٠٠ بقيمة إمجالية قدرها     مدفوعة غرامة إدارية    ٢٧٢: للتوزيع التايل 
        بقيمـة إمجاليـة     غرامة إدارية مستحقة حالياً    ١٠٦٣؛ و ) دوالر أمريكي  ٦٤٧ ٢٩٧(جديد  
 غرامة  ٢٨٦؛ و ) دوالر أمريكي  ٣ ٨٩٧ ٩٧٣(اقل إسرائيلي جديد     ش ١٤ ٤٢٢ ٥٠٠قدرها  

 ٦ ٣١٠ ٠٠٠إدارية يتم اختاذ إجراءات قضائية بشأهنا يف الوقت احلاضر وتبلغ قيمتها اإلمجالية             
 غرامة إدارية قيـد التحـصيل       ٣٢٨؛ و ) دوالر أمريكي  ١ ٧٠٥ ٤٠٥(شاقل إسرائيلي جديد    

 دوالر  ١ ٢٤٤ ٥٩٥( شاقل إسـرائيلي جديـد       ٤ ٦٠٥ ٠٠٠ وتبلغ قيمتها اإلمجالية     حالياً
 إسرائيلي جديد  شاقل ١ ٣٤٠ ٠٠٠ غرامة إدارية بقيمة إمجالية قدرها       ٩٤؛ ومت إلغاء    )أمريكي

  .) دوالر أمريكي٣٦٢ ١٦٢(
  ٢٠٠٩عدد احملاكمات والقرارات اإلدارية حبسب القطاعات، عام 

 التصاريح امللغاة القرارات املتخذة احملاكمات القطاع
د احملاكمات اليت عد

 فرضت فيها قيود

 عدد احملاكمات اليت
 مل تفرض فيها

 إلغاءات/قيود
احملاكمات 

 اجلارية

 ٤٦ ١٠ ١٦ ٢٧ ٥٣ ١٠٠ التمريض
 ٧ ٢ - ٢ ٤ ١١  الزراعة

 ٤ ٣ - ٥ ٨ ١٢ الصناعة واملطاعم
 - - - ١ ١ ١  التشييد

 ٥٧ ١٥ ١٦ ٣٥ ٦٦ ١٢٤ اجملموع  

  .٢٠٠٩نوفمرب /ة والعمل، تشرين الثاينوزارة الصناعة والتجار: املصدر

 الئحة اهتام جنائية ضد أرباب عمل ووكـاالت         ٩٣٤،  ٢٠٠٩وقُدِّمت خالل عام      -١٨١
حـىت تـشرين    (توظيف العمال ملخالفتهم قوانني العمل املتعلقة باستخدام العمال األجانـب           ل

عمال األجانب   غرامة على أرباب عمل ال     ١٩٦، وفرضت اإلدارة حوايل     )٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 شاقل إسرائيلي جديد    ١ ٩٢٣ ٠٠٠النتهاكهم قانون احلد األدىن لألجور، مببلغ إمجايل يناهز         

وبلغ إمجايل الغرامات اجلنائيـة     .  حكماً ١٧١إضافة إىل صدور    )  دوالر أمريكي  ٥٠٦ ٠٥٣(
 دوالر  ٢ ١٠٤ ٩٤١( شـاقل إسـرائيلي جديـد        ٧ ٧٨٨ ٢٨٠اليت فرضتها حماكم العمل     

  .  مجيع القضايايف) أمريكي
 مـستخِدم  ١٥ ل اليت ُمنحت، التصاريح ٢٠٠٩وباإلضافة إىل ذلك، أُلغيت يف عام        -١٨٢

عاجز لتوظيف ممرضني من العمال األجانب، وفرضت، يف أربع حاالت، شروط أو قيـود              
، على سبيل   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٦ففي  .  على التراخيص املمنوحة يف الوقت الراهن      مناسبة

فض الطعن الذي قدمته شركة تعاونية زراعية أدينت بإساءة معاملة العمال األجانب            املثال، رُ 
وتـبني يف هـذه القـضية، أن    . وفُرض عليها دفع احلد األقصى للغرامة اليت حددها القانون     
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وفرضـت حمكمـة    . ظروف سكن عاملني أجنبيْين يعمالن لدى مقدمي الطعن غري إنسانية         
 شـاقل   ٩٣٩ ٦٠٠اليت استخدمتهما غرامة قصوى قدرها      العمل يف بئر سبع على الشركة       

 ٢٦١ ٠٠٠ عن غرامة إضافية قـدرها       فضالً)  دوالر أمريكي  ٢٥٣ ٩٦٤(إسرائيلي جديد   
يدفعها كل مدير من مديري الـشركة،       )  دوالر أمريكي  ٧٠ ٥٤١(شاقل إسرائيلي جديد    

أيدت حمكمة العمـل   و. يستعاض عنها بالسجن ملدة سنة واحدة إذا مل تدفع يف الوقت احملدد           
الوطنية قرار حمكمة العمل يف بئر السبع وشددت على ضرورة مراعاة املصلحة العامـة مـن                
خالل فرض غرامات كبرية يف قضايا من هذا القبيل تتعلق بسوء معاملة العمـال األجانـب               
وجتريدهم من إنسانيتهم، وعلى ضرورة ردع هذا النوع من االنتهاكات للقـوانني املتعلقـة              

، شركة نريعام كوهني التعاونية الزراعية إلنتاج Cr.A. 13/07القضية (وظيف العمال األجانب بت
  )). ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٦(اخلضار وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة والعمل 

، قضت حمكمة حمافظة القدس بأن انتـهاك تـصريح          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦ويف    -١٨٣
 من اجملال الزراعـي،      يف جمال التدليك بدالً     أجنبياً االستخدام من قبل رب عمل وظف عامالً      

ويف هذه القضية .  إللغاء تصريح العملهو يف حد ذاته دليل إداري من شأنه أن يشكل أساساً   
 موافقتـه   أعطىالئحة اهتام بإقامة عالقات جنسية مع عامل أجنيب          أيضاً   ُوجهت لرب العمل  

ـ (ستغالل رب العمل لعالقة السلطة      ا نتيجة موتـسايف  شـلومو    Ad.P.A ٣٥٠/٠٧ضية  الق
 تقـر وقـد أ  )). ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦( وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة والعمل     

 آنفة الذكرعمال أجانب بسبب التهم    رب العمل الستخدام    احملكمة العليا قرار إلغاء تصاريح      
 العملشلومو موتسايف وآخرون ضد وزارة الصناعة والتجارة و        Ad.P.A ٧٢١٦/٠٧القضية  (
  )).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٢٤(

وتنطبق قوانني العمل اإلسرائيلية، مبا يف ذلك أوامر اإلرشاد واالتفاقات اجلماعية، على              -١٨٤
نـوفمرب  /ففي تشرين الثـاين   . العمال األجانب مثلما تنطبق على العمال اإلسرائيليني العاديني       

 يف  الـيت وردت  حكام  األأن  إىل  السبع   على سبيل املثال، خلصت حمكمة العمل يف بئر          ٢٠٠٥
إىل أهنم من سـكان     تهم  تشري بطاقات هوي  الذين  دق  افنو ال موظفوُمنح مبوجبها   اتفاق مجاعي   

استحقاقات معينة دون غريهم، تنطوي على متييز ضد العمـال األجانـب يف تلـك               ،  يالتإ
 .La.C ٦٠٤٢/٠٤ القضية(الفنادق، وطلبت دفع تلك االستحقاقات للعمال األجانب كذلك         

  )).٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩ (أمحد مونتيلو ضد شركة إسروتيل احملدودة وآخرون
، ٢٠٠٦فرباير / حمكمة العمل اإلقليمية يف تل أبيب، يف شباط         رأت وباإلضافة إىل ذلك    -١٨٥

، يف التمتـع    أن العمال األجانب الذين يعملون يف إسرائيل بصورة غري قانونية، هلم احلق أيضاً            
 العمل املنصوص عليها يف القانون، مبا يف ذلك مكافأة إهناء اخلدمة، يف حال ترحيلهم من         حبقوق

أرنيل ماركو وآخرون ضد    ،  .La.C ٤٨١٤/٠٥ القضية(إسرائيل بسبب وضعهم غري القانوين      
  )). ٢٠٠٦فرباير / شباط٢١ (بنينا روزنبلوم



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

43 GE.10-47284 

 ،ضايا احتجاز العمال األجانـب     عليه، تقوم احملاكم املختصة بإعادة النظر يف ق        وبناًء  -١٨٦
بإحالة مطالبات العمال األجانب غري القانونيني املتعلقة بالرواتب واالستحقاقات إىل مفتشي           

ويف . العمل الذين يتصلون بأرباب العمل لتحصيل املدفوعات بالنيابة عن العامل قبل ترحيله           
) والر أمريكي  د ٤٦٥ ٨٨٦( شاقل إسرائيلي جديد     ١ ٧٢٣ ٧٧٧، مت حتصيل    ٢٠٠٨عام  

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ُيـسمح للعمـال        . هبذه الطريقة نيابة عن عمال أجانب حمتجزين      
، عند االقتضاء، من أجل اإلدالء بـشهاداهتم يف         األجانب الذين غادروا البالد الدخول مؤقتاً     

  . الدعاوى املدنية اليت رفعوها ضد أرباب عملهم السابقني
 جملـاالت    خاصاً ملها مع مجيع السكان والقطاعات، اهتماماً      وتويل الشرطة يف تعا     -١٨٧

وميادين العمل اليت ُيستخدم فيها العمال األجانب، مع التركيز على عدة جرائم رئيسية مبـا               
االستغالل واالحتيال، واحتجاز جوازات السفر، واالعتـداء اجلنـسي         : فيها اجلرائم التالية  

  .  مبالغ فيها وغري مشروعةواالختطاف ألغراض االجتار وفرض عموالت

 نشر املعلومات املتعلقة باحلقوق يف أوساط العمال األجانب    

 للعمال عن حقوق العمـال       خاصاً أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والعمل دليالً       -١٨٨
. ندية والصينيةنية والتركية والتايلنكليزية والروسية والرومااإلباللغات قطاع البناء األجانب يف 

  . و الدليل العمال لالتصال بأمينة املظامل بشأن أي حالة تتعلق بانتهاك احلقوق اليت تناوهلاويدع
قطاع البنـاء    أجانب يف    عماالًظفت  وويتعني على وكاالت التوظيف اخلاصة اليت         -١٨٩

، كما جيب على مديري الوكاالت التقدم بإفـادة         توظفهعلى كل عامل أجنيب     توزيع الدليل   
بأهنم يوافقـون   ة العمال األجانب يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل تفيد          خطية إىل مصلح  

  . ل املسؤولية الشخصية عن توزيع هذا الدليل على كل عاملحتّمعلى 
) تعلقة بتقدمي املعلومـات   حكام امل األ( التوظيف   إدارةوعالوة على ذلك، فإن لوائح        -١٩٠

يد العمال األجانب جبميع املعلومات     ، تزو سبق الذكر تشترط على وكاالت التوظيف، كما      
معدالت الرسـوم   تبني مثالً   ( أجانب يف إسرائيل     املتعلقة حبقوقهم وواجباهتم بوصفهم عماالً    

  ). املسموح هبا وما إىل ذلك
شر كتيب يتناول حقوق العمال يف إسرائيل بوجه عام علـى           وباإلضافة إىل ذلك، نُ     -١٩١

ليزيـة والعربيـة والـصينية      ارة والعمل باللغات اإلنك   املوقع الشبكي لوزارة الصناعة والتج    
وزارة الداخلية توزيع هذا الكتيب على      تتوىل  كما  . ندية والروسية والرومانية والتركية   والتايل

  . كل عامل أجنيب يصل إىل مطار بن غوريون
وجـرى  . سفارة إسرائيل يف تايلنـد    طبقتها  وهناك وسيلة أخرى لنشر املعلومات        -١٩٢
 فيما بني وزارة الصناعة والتجارة والعمل ووزارة العمل يف تايلند على إصدار كتيب              التعاون

ويتضمن هذا الكتيب، الـذي صـدر باللغـة         . يتناول حقوق العمال األجانب يف إسرائيل     
التايلندية، معلومات تتعلق حبقوق العمل والضمان االجتماعي للعمال، باإلضافة إىل معلومات          
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واتف اليت حيتاجوهنا يف هذا اجملال ومرافق العالج الطيب وبعض مبـادئ            أخرى، مثل أرقام اهل   
ويرفق هذا الكتيب جبواز السفر اخلاص بكل عامل حيصل على تأشرية لدخول            . اللغة العربية 

 . إسرائيل

  اخلاصة املعنية بالعمال األجانب الكنيستجلنة     

 اجتماعات منتظمـة بـشأن      تعقد جلنة الكنيست اخلاصة املعنية بالعمال األجانب        -١٩٣
وقد تناولت اللجنة بـشكل     . القضايا والشكاوى املتعلقة حبالة العمال األجانب يف إسرائيل       

        ٢٠٠٨مكثف العديد من القضايا املتعلقة بالعمال األجانب يف إسـرائيل يف الفتـرة مـن                
ن واهلجرة  سكاال إىل عمل سلطة     ، وطلبت احلصول على معلومات حمدثة استناداً      ٢٠١٠إىل  

وفيما يلي قائمة جزئية باملواضيع اليت      .  فيما يتعلق هبذه املسائل    ، املنشأة حديثاً   احلدود ومنافذ
إنفاذ حقوق العمال األجانب، والشكاوى املتعلقة باإلنفاذ يف ميدان الزراعة،          : تناولتها اللجنة 

لقواعد الصحية يف   جمال الرعاية التمريضية، والسالمة وا    أدخلت على   وحبث اإلصالحات اليت    
قطـاع  املصانع، وترحيل العمال األجانب غري الشرعيني واالحتياجات من املوارد البشرية يف      

 الـدول األفريقيـة   الذين قدموا مناملغادرة الطوعية للعمال األجانب يتعلق ب  ، ومقترحاً البناء
، قطاع البنـاء   يف   انتهت إقامتهم القانونية يف إسرائيل، وتنظيم دورات تدريبية أثناء العمل         و

  .والعالقات بني أرباب العمل واملوظفني يف حقل التمريض وما إىل ذلك

 اتفاقات ثنائية مع بلدان املنشأ     

، واصلت احلكومة اختاذ خطوات يف سبيل وضع الصيغة         ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الفترة     -١٩٤
ملنظمة الدولية للهجرة،   النهائية التفاقات ثنائية مع بلدان املنشأ للعمال األجانب، حتت إشراف ا          

وُتبذل كل اجلهود املمكنة من أجـل    . وذلك بشأن توظيف العمال األجانب للعمل يف إسرائيل       
  . ثنائية مع بلدان بشأن توظيف العمال األجانب للعمل يف إسرائيلالتفاقات مزيد من االإبرام 

 املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل    

  من قائمة املسائل٢٠سائل املثارة يف الفقرة الرد على امل    

  املرأة يف احلكومة    

 يف ١٨,٣( امـرأة  ٢٢  عضوا١٢٠ً بني أعضائه البالغ عددهم يضم الكنيست حالياً   -١٩٥
وتضم احلكومة وزيرتْين من أعضاء الكنيست مها صوفيا الندفري، وزيرة اسـتيعاب            ). املائة

رة الثقافة والرياضة، وهناك ثالث سيدات من أعـضاء         القادمني اجلدد، وليمور ليفنات، وزي    
 جيال مجليئيل، نائب وزير مكلفة بقضايا النـهوض         - يشغلن منصب نائب وزير   الكنيست  

بالشباب والطالب واملرأة، وأوريت نوكيد نائب وزير الصناعة والتجارة والعمل، وليئة نيس            
تان اللجان الدائمة يف الكنيست     ترأس سيد وعالوة على ذلك،    . ون املتقاعدين نائب وزير شؤ  
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ت  املرأة وعضو الكنيس   بوضعومها عضو الكنيست تسييب هوتوبيلي اليت ترأس اللجنة املعنية          
شيلي حييموفتش اليت ترأس جلنة املبادئ األخالقية، والسيدة أوريت زواريتس، رئيسة اللجنة            

 . الفرعية ملكافحة االجتار باملرأة

 ٢٥٥، كان نصيب املرأة من التعيينات احملتملة يف         ٢٠١٠بر  أكتو/وحىت تشرين األول    -١٩٦
ويعمـل  . سلطة حملية /وظيفة مخسة نساء يعملن بنشاط يف مناصب عمدة أو رئيس جملس حملي           

 امرأة فقط   ٣٧٦، بينهم   انُتخبوا باالقتراع العام   شخصاً   ٣ ٢٥٠يف السلطات احمللية ما جمموعه      
  ). يف املائة١١,٥(

 املدنية املرأة يف اخلدمة     

       يف اخلدمـة املدنيـة،       موظفـاً  ٥٣ ٠٦٩، كان هناك    ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين    -١٩٧
معدل النساء العامالت من محلة الشهادات العلمية مـن         يعترب  و.  يف املائة من النساء    ٦٥بينهم  

شـهادة  غري أن معدل الرجال العاملني من محلة        . الدرجة األوىل والثانية أعلى مقارنة بالرجال     
 . الدكتوراه أعلى مقارنة بالنساء

 يف املائة   ٤١أربع وظائف و  رفع   يف املائة من أ    ٤٦وباإلضافة إىل ذلك، تشغل املرأة        -١٩٨
 ٧ إىل ٥ يف املائة من املوظفني يف الُرتـب مـن   ٦٠كما متثل املرأة  . ثالث وظائف رفع  من أ 
  .  وما دوهنا٨ يف املائة من الرتب ٧٢و

 ة اخلارجية املرأة يف اخلدم    

 الفرع السياسي     

، كان الفرع السياسي يف وزارة الشؤون اخلارجيـة يـضم أربـع             ٢٠١٠يف عام     -١٩٩
 امرأة  ٢١وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك      ).  يف املائة  ١١ ( سفرياً ٣٨سفريات من جمموع    

 يف ١٩ (-مستـشار   - منصب مبعـوث يف  امرأة ٢٣، و) يف املائة٢٠( منصب مبعوث   يف
 ١٧، شـغلت     أيضاً ٢٠١٠ويف عام   ).  يف املائة  ٣٩(منصب مستشار   يف   امرأة   ٢٨و) ةاملائ

)  يف املائـة   ٢٧( نساء منصب سكرتري ثـان       ٦، و ) يف املائة  ٥٠(صب سكرتري أول    امرأة من 
 ).  يف املائة٤٠( امرأة بني املتمرنني السياسيني ٢٣  وجودإضافة إىل

 الفرع غري اإلداري    

  سـفرياً  ١١ك امرأة واحدة تشغل منصب سفري من جمموع         ، كانت هنا  ٢٠١٠يف    -٢٠٠
منصب يف   امرأة   ١٤ كانت هناك وباإلضافة إىل ذلك،    ).  يف املائة  ١٠(يعملون يف هذا الفرع     

 امرأة  ٤٩و)  يف املائة  ٤٥(مبعوث   - منصب مستشار يف   امرأة   ٢٧، و ) يف املائة  ٤٤(مبعوث  
 امرأة منصب سكرتري ٩٢ شغلت، ضاً أي٢٠١٠ويف عام ).  يف املائة ٦٤(منصب مستشار   يف  

 نساء ٨  وجود إضافة إىل )  يف املائة  ٧٧( امرأة منصب سكرتري ثان      ٢٣، و ) يف املائة  ٦٠(أول  
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      وبلغ عدد النساء بـني رؤسـاء البعثـات البـالغ           ).  يف املائة  ٣١(بني املتمرنني السياسيني    
  ). يف املائة١٢( امرأة ١١,٨٨عددهم 

 حمللية املرأة يف السلطات ا    

السلطات /، مل تكن هناك نساء عربيات يف اجملالس       ٢٠١٠أكتوبر  /حىت تشرين األول    -٢٠١
وميكن تفسري ذلك على أنه نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية متنوعة، مثل أثر الـدين              . احمللية

والتقاليد احمللية على بعض جمتمعات األشخاص املنتمني لألقليات، وهي عوامل حتـول دون             
  .املرأة يف التنافس للحصول على هذه املناصب أو خوض االنتخابات للفوز هباتفكري 
 كل جملس على أن ينشط) املستشار املعين بوضع املرأة( قانون السلطات احمللية وينص  -٢٠٢
 على كل جملس أن يعيِّن مستـشاراً        يتعنيولبلوغ هذه الغاية،    . ملرأةيف النهوض بوضع ا   حملي  

أو رئيس اجمللس احمللي بـشأن املـسائل   /رفع تقاريره مباشرة إىل العمدة و   معنياً بوضع املرأة ي   
 لرئيس اجمللس احمللي، يكرِّس املستشار نـشاطه لـضمان          اً مباشر اًابعبوصفه ت و. ذات الصلة 

االتصال املستمر بني رئيس اجمللس واجمللس النسائي احمللي، حيثما وجـد جملـس نـسائي               
وكضمان إضايف،  . ض بوضع املرأة داخل السلطة احمللية     وللشروع يف سياسات من أجل النهو     

خيول القانون وزير الداخلية سلطة إصدار أوامر إىل اجملالس احملليـة باالمتثـال لتوجيهـات               
 بتعيني مستشار معين بوضع املـرأة       يقوم شخصياً  يف حال مل متتثل اجملالس احمللية،     والقانون،  

، ٢٥٥ سلطة حملية من أصـل       ٢٢٥، قامت   ٢٠١٠ه  يولي/واعتبارا من متوز  . نيابة عن اجمللس  
  .بتعيني مستشار

 التشريع     

 :  مت تقدمي التعديالت التشريعية التالية٢٠١٠خالل عام   -٢٠٣

التعديل املتعلـق بتـشجيع      (٢٠١٠-٥٧٧٠قانون متويل األحزاب السياسية رقم      
  ) اجلنسنيالتمثيل املتساوي بني

الذي تفوق نسبة أعـضائه يف      ل للحزب السياسي    يقترح هذا التعديل زيادة التموي      -٢٠٤
 دوالر ١ ٣٥١ ٣٥١( يف املائة مببلغ يقدر خبمسة ماليني شاقل إسرائيلي جديد ٣٥ت الكنيس
ت من النساء اللوايت حيق هلن احلصول على        قسم على جمموع عدد أعضاء الكنيس     ُي) أمريكي

 هبـدف   اليت تشجع متثيل املـرأة  األحزابويرمي هذا املشروع إىل حتفيز . هذا املبلغ اإلضايف  
  .حتقيق التمثيل املناسب لكال اجلنسني يف الكنيست

التعـديل املتعلـق    ) (االنتخابات (٢٠١٠-٥٧٧٠ احمللية رقم    السلطاتقانون  
 ) بالتمثيل الكايف للمرأة يف انتخابات السلطات احمللية

لية ما مل تتضمن اسـم  يطرح هذا التعديل عدم قبول قائمة املرشحني لالنتخابات احمل   -٢٠٥
وميثل إدماج املرأة يف اجملال السياسي . امرأة واحدة على األقل بني كل ثالثة أمساء على القائمة
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 بالغ األمهية لتعزيز املساواة بني اجلنسني، كما أنه أداة ميكن للمجتمع برمته أن يـشارك                أمراً
ر على حياة الـسكان بأسـرهم        يف السياسة احمللية اليت تؤث     من خالهلا يف السياسة وخصوصاً    

  .واملرأة بشكل خاص
 .وال يزال التعديالن املقترحان أعاله يف املراحل األوىل ومل تتم املوافقة عليهما بعد  -٢٠٦

 األنشطة    

 النهوض مبركز املرأة بالتعـاون مـع        سلطة، قامت   ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول    -٢٠٧
النهوض بالقيـادة النـسائية يف       - لسلطة لنا منظمة ا "منظمات غري حكومية رائدة مبا فيها       

 .بعقد مؤمتر للقيادات النسائية يف مدينـة نتانيـا        ) Wepower بيشار إليها فيما يلي     (إسرائيل  
 امرأة من مجيـع  ٢٥٠وتناول املؤمتر تعزيز الدور القيادي للمرأة يف السياسة احمللية، وحضرته     

املـرأة  " للمرأة يف هرتزيليا حول      مؤمتراًة  السلط، عقدت   ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . أحناء البلد 
  ".املؤثرة يف جمايل القانون واألمن

املرأة تتوىل القيادة   " بعنوان   مؤمتراًالسلطة  ، عقدت   ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٠٨
وُنظم املؤمتر يف مقر إقامة الرئيس يف القدس، وعقـد          ". لتحقيق املساواة يف السلطات احمللية    

وحضر املؤمتر نائب الوزير لشؤون الشباب والطالب واملرأة، ورئيس   . Wepower  مع بالتعاون
وكان اهلدف من هذا املـؤمتر  . الكنيست وغريمها من أعضاء الكنيست والشخصيات البارزة     

ويف كـانون   . هو زيادة الوعي مبسألة مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية يف إسـرائيل              
وشاركت مخسون  .  لنساء البدو ذوات النفوذ    مؤمتراًالسلطة  ، عقدت   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 يف هذا املؤمتر هبدف تعزيز أنشطة املرأة البدوية يف مجيع اجملاالت مبا فيها              امرأة ناشطة سياسياً  
  . اجملال السياسي

 بتطـوير وإدارة    إحدى اهليئـات  عن مناقصة لتكليف     السلطة   ومن املقرر أن تعلن     -٢٠٩
تويل املـرأة   "اء يف السلطات احمللية يف مجيع أحناء إسرائيل بشأن          وتنفيذ برنامج لتدريب النس   

ويهدف ذلك إىل إدماج املرأة يف املواقع املؤثرة يف اجملتمـع          ". متكني املرأة اقتصادياً  "و" للقيادة
 .اإلسرائيلي، وتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية

راميني إىل حتقيق التنمية للسكان الدروز  ال٤١٣ و٤١٢ بقراري احلكومة رقم  عمالًو  -٢١٠
بإجراء دورات تدريبية لنساء البدو والدروز يف الـسلطات         تقوم السلطة   والشركس والبدو،   

  . احمللية املختصة يف جماالت القيادة ومتكني املرأة

  من قائمة املسائل٢١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 النهوض مبركز املرأة يف أنشطة ترمي       سلطةرأة، شاركت    لزيادة تعزيز وضع امل    سعياً  -٢١١
وهلذه اخلطـط   . مناطقهنإىل تعميق معرفة نساء اجملالس والتزامهن فيما خيص وضع املرأة يف            

ويقصد هبذه األنـشطة املـساعدة يف       . فوائد طويلة األجل باإلضافة إىل فوائد قصرية األجل       
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، ٢٠٠٨نـوفمرب   /لية اليت جتري يف تشرين الثاين     إعداد كوادر نسائية للترشح لالنتخابات احمل     
قامة  الفرصة هلن إل   ويف تزويدهن باملعارف واملهارات ومتكينهن الشخصي واملؤسسي، وإتاحة       

  .ما حيتجنه من ربط شبكي واسع النطاق لتنظيم محالت انتخابية فعالة
 دورات وحلقات عمل مستمرة لألشخاص الـذين يقـدمون         أيضاً   السلطةوترعى    -٢١٢

 يف هذه الدورات الدراسـية علـى   السلطةوتركز . املشورة إىل العمد ورؤساء اجملالس احمللية     
املهارات الشخصية، وتغرس القيم املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وتزوِّد املشاركني مبزيد من            

ويف إطار هذه الدورة الدراسية، ُيطلب من املـشاركني علـى           . املهارات األكادميية والعملية  
سبيل املثال، حتليل ميزانيات البلديات من منظور جنساين، ويتلقى هؤالء التوجيه واإلرشـاد             

 بنشاط، بالتعاون مع املستشار املعـين      السلطةوعملت  . من اخلرباء لتمكينهم من القيام بذلك     
رات بوضع املرأة يف اخلدمة املدنية، على تعزيز اهتمامات املشرفني املعنيني بوضع املرأة يف الوزا        

واشتمل هذا الدعم على تنظيم حلقات عمل ومؤمترات وإعداد وتوزيـع مـواد             . احلكومية
  . إعالمية وما إىل ذلك

، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٨احلكومة يف   قررت  وفيما يتعلق باملؤسسات احلكومية،       -٢١٣
يف تكليف هيئة املؤسسات احلكومية بالنظر يف تعيني املشرفني املعنيني بالنهوض بوضع املـرأة        

القـرار  (املؤسسات احلكومية والشركات الفرعية والشركات املختلطة كما نص القـانون           
 هلذا القرار، يتعني على الشركات تدريب هؤالء املشرفني على  ووفقاً). ١٥٦٣احلكومي رقم   

 سلطة للمبادئ التوجيهية هليئة املؤسسات احلكومية وبالتشاور مع         االضطالع بوظائفهم وفقاً  
 النهوض مبركـز    سلطةويتعني على هيئة املؤسسات احلكومية إخطار       . ز املرأة النهوض مبرك 

 . املرأة بشأن تعيني هؤالء املشرفني

 التدابري اخلاصة املؤقتة    

 يف املائة يف ٣٣,٥ارتفعت نسبة املديرات يف جمالس إدارات املؤسسات احلكومية من   -٢١٤
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ١١ويف  . ٢٠١٠بر  أكتو/ يف املائة يف تشرين األول     ٤٢، إىل   ٢٠٠٧عام  

قررت احلكومة إلزام الوزراء بتعيني نساء يف مديريات املؤسسات احلكومية حىت تبلغ نسبة متثيل              
        القـرار احلكـومي   ( يف املائة يف غضون عامني من تاريخ صدور القرار احلكـومي             ٥٠املرأة  
 ويف  ،إدارات املؤسـسات احلكوميـة    ونتيجة لذلك، زاد متثيل املرأة يف جمالس        ). ١٣٦٢رقم  

 ٤٢ مجيع املدراء يف املؤسسات احلكومية     بلغت نسبة النساء بني      ،٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
  ).٢٠٠٧فرباير / يف املائة يف شباط٣٣,٥ب مقارنة (يف املائة 

 السلطة القضائية    

الفجوة كمـا   بسد   فيها املرأة قامت  متثل السلطة القضائية أحد اجملاالت املهنية اليت          -٢١٥
فعدد اإلناث القاضيات مستمر يف التزايد، بالتزامن مع تزايد عـدد           . يتبني من األرقام التالية   

 قاضية من   ٣١٤، كانت هناك    ٢٠١٠نوفمرب  /وحىت هناية تشرين الثاين   . القضاة بصورة عامة  
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ائيل مقارنـة    يف املائة من السلطة القضائية يف إسر       ٥١,٢مما ميثِّل نسبة    ( قاضياً   ٦١٣جمموع  
      أّما عدد القاضيات باحملكمة العليا فقد ظـل علـى         ). ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٩,٨بنسبة  
 مبا يف ذلك منصب رئـيس       - ) يف املائة  ٣٨,٥ ( قاضياً ١٣ مخس قاضيات من أصل      - حاله

 امـرأة   ٦٧وعالوة على ذلك، تـشغل      . احملكمة العليا الذي تشغله القاضية دوريت باينيش      
 امـرأة منـصب     ١٥٠، وتشغل   ) تقريباً  قاضياً ٩٠من بني   (اضية يف احملاكم احمللية     منصب ق 

 قاضية يف حماكم    ١٣ قاضية يف حماكم األحداث، و     ١١ أيضاً   قاضية يف احملاكم اجلزئية، وهناك    
  .  قاضية يف حماكم العمل احمللية٣٦املرور، و

 املرأة العربية يف السلطات احمللية    

  . من قائمة املسائل أعاله٢٠ الرد على املسائل املثارة يف الفقرة يرجى الرجوع إىل  -٢١٦

 تعزيز متثيل املرأة العربية يف اهليئات املنتخبة واملعينة يف مجيع جماالت احلياة العامة    

، إىل  ٢٠٠٦أغسطس  / املؤرخان آب  ٤١٣ و ٤١٢يهدف القراران احلكوميان رقم       -٢١٧
 دورات تدريبية خمتلفـة     السلطة تنظموبناء عليه،   . تنمية السكان الدروز والشركس والبدو    

مبجاالت القيادة  ، وتتعلق   ية يف السلطات احمللية ذات الصلة     لمرأة البدوية والدرزية والشركس   ل
  .النسائية ومتكني املرأة

 دورة تدريبيـة يف     ٣٠افُتتحت أكثر من    ) سبتمرب/حىت أيلول (،  ٢٠١٠وخالل عام     -٢١٨
لنـساء  ل دورة تدريبية    ٥٥، أُجريت   ٢٠٠٩وخالل عام   . لشمالمواضيع خمتلفة يف بلديات ا    

املنتميات إىل األقليات السكانية يف بلدات أبطني وبوينا نوجيدات وبئر املكسور وبيت جان             
  .زرزير وحوسينا وساغور والكثري من البلدات األخرىالتيفون وجويل ودميدا و - وبومساط
 النهوض مبركز   سلطة، تقدم   ٤١٣ و ٤١٢قم   ر  للقرارين وباإلضافة إىل ذلك، وطبقاً     -٢١٩

 عن الطالبـات مـن       دراسية للطالبات البدويات من أهل املنطقة الشمالية فضالً        املرأة منحاً 
 منحة دراسية، ونشرت ٢٠٠، مت تقدمي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف عام . السكان الدروز والشركس

دروز والشركس إىل تقـدمي      البدو وال   دعت فيه النساء من    خرية، إعالناً  يف اآلونة األ   السلطة
  ). ٢٠١٠/٢٠١١(طلبات للسنة املقبلة 

 عدة لغات منها اللغة العربية،      السلطةوُتستعمل يف اإلعالنات واحلمالت اليت تقوم هبا          -٢٢٠
وذلك هبدف الوصول إىل املرأة العربية وزيادة الوعي بني النساء العربيات والـسكان العـرب               

خمتلف املنظمات  كني املرأة بالتعاون مع      ومؤمترات عن مت    حلقات دراسية  السلطةوتنظم  . ككل
 مـن   ٢٠قـرة    إىل الرد على املسائل املثارة يف الف       الرجوعيرجى  . غري احلكومية واجملتمع املدين   

  .قائمة املسائل أعاله
 برصد ومتابعة التعيينات يف أفرقة العمل واللجان واجملالس واهليئـات           السلطةوتقوم    -٢٢١

     لقانون بتحقيق املساواة بني اجلنسني، وترسـل إخطـارات إىل          اليت يلزمها ا   العامة األخرى 
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مجيع هيئات التعيني وتذكرها بالتزامها القانوين وواجبها يف إبالغ اهليئة عن أي هيئة جديدة              
  .يتم إنشاؤها

 رسالة تذكري وطلبـات     ٢١٥ السلطة، وجهت   ٢٠١٠ويف النصف األول من عام        -٢٢٢
 مـن   مزيـداً الـسلطة ويف حالة نقص التمثيـل ترسـل   . ىل هيئات التعينيمن هذا النوع إ 

  .اإلخطارات وترفع تقارير إىل الكنيست تتعلق بأنشطتها

 بيانات عن متثيل املرأة يف اخلدمة املدنية    

     ، كان عدد العرب والدروز الذين مت قبـوهلم للعمـل يف اخلدمـة              ٢٠٠٧يف عام     -٢٢٣
 يف ٥,٥( امـرأة  ١٥٦، بينهم )ئة من املوظفني اجلدد يف تلك السنة  يف املا  ٨,٧ (٣٩٢املدنية  
      ، كان عدد العرب والدروز الذين مت قبـوهلم للعمـل يف اخلدمـة             ٢٠٠٨ويف عام   ). املائة

، بلـغ   ٢٠٠٩ويف عام   ).  يف املائة  ٩,٢٦( امرأة   ٢٨٢، بينهم   ) يف املائة  ١١,٦ (٥٧٨املدنية  
 ٦,٤( امرأة   ١٨٢، بينهم   ) يف املائة  ٩,٣(روز  لعرب والد  من ا   جديداً  موظفاً ٤٥٧هذا الرقم   

 يف املائة من مجيع املـوظفني العـرب والـدروز           ٣٩,٨، كان   ٢٠٠٩ويف عام   ). يف املائة 
ـ    والشركس الذين مت قبوهلم مؤخراً     ، ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام        ٣٤,٢ل  ، من النساء، مقاب

  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٣٦,٨، و٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٥,٣و

 اجلنسية    

  من قائمة املسائل٢٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 ي، ُيشار إليه فيما يل)حكم مؤقت (٢٠٠٣-٥٧٦٣قانون اجلنسية ودخول إسرائيل رقم     
 )"حكم مؤقت(قانون اجلنسية ودخول إسرائيل "ب 

، والـذي   ٢٠٠٠ عام   منذ اندالع الرتاع املسلح بني إسرائيل والفلسطينيني يف هناية          -٢٢٤
 تزايدت مشاركة عشرات التفجريات االنتحارية داخل إسرائيل،   دى يف مجلة أمور، إىل تنفيذ     أ

لضفة الغربية وقطاع غـزة، يف مـساعدة املنظمـات          الذين تعود أصوهلم إىل ا    الفلسطينيني  
 تإجراءامبوجب   هؤالء األشخاص بطاقات هوية إسرائيلية       وحيمل. كبريإىل حد   اإلرهابية،  
سمح هلم حبرية التنقل بني الـضفة  وهو ما ي مبواطنني إسرائيليني أو مبقيمني،    العائلي مل الشمل 

  . الغربية وقطاع غزة وبدخول إسرائيل
والتقاء اخلطر احملتمل الذي يشكله املقيمون السابقون يف تلك املناطق خالل فتـرة               -٢٢٥

  مـنحهم وضـعاً    ، أن تعلق مؤقتاً   ٢٠٠٢مايو  /الرتاع املسلح احلايل، قررت احلكومة يف أيار      
واعُتمد القرار بعد موجة مروعة من اهلجمات       .  مل الشمل العائلي   يف إطار  يف إسرائيل    قانونياً

  . آخرين٧٢١ وجرح  إسرائيليا١٣٥ً، أدت إىل مقتل ٢٠٠٢مارس عام /اإلرهابية يف آذار
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 ١٧٢مـن أصـل       إرهابياً  هجوماً ٣٨وباإلضافة إىل ذلك، نفذ هؤالء األشخاص         -٢٢٦
. ٢٠٠٦ إىل هناية عـام     ٢٠٠٠سبتمرب  /هجوما استهدف إسرائيل يف الفترة املمتدة من أيلول       

 يف املائة   ٨٦ ،اهلجمات اإلرهابية الثماين والثالثني   هذه   الذين أصيبوا يف   اجلرحى   وتبلغ نسبة 
لى ، على سبيل املثال، أُلقي القبض ع  ٢٠٠٧ويف عام   . من جمموع جرحى اهلجمات اإلرهابية    

امرأة يف العشرين من عمرها، أمها إسرائيلية عربية من كفر قاسم وأبوها فلسطيين، قبـل أن                
 دقيقة، وذلك باستخدام قنبلة مت      ١٢تقدم على تفجري نفسها يف مطعم يف إسرائيل بـحوايل          

ويعزى هـذا الوضـع إىل      . إخفاؤها يف الليلة السابقة يف مرتل أحد األقارب يف كفر قاسم          
  .ية يف احلصول على املعلومات املتعلقة بسكان الضفة الغربيةصعوبات فعل

      إسرائيل، شأهنا شأن أي دولة أخرى، احلق يف مراقبـة دخـول أراضـيها،              متلك  و  -٢٢٧
األشخاص الـذين    يكون هناك احتمال لتورط      وال سيما خالل أوقات الرتاع املسلح، عندما      

 أن قيمة احلياة األسـرية      نبغي التأكيد على  وي. يطلبون الدخول يف أعمال عنف ضد مواطنيها      
، وذلك أمر متاح  إسرائيليف هاحتقيقتفرض ضرورة وإن كانت مقدسة بالفعل، إال أنه ما من 

  .  يف الضفة الغربيةمتاماً
، سن الكنيست قانون املواطنة والدخول إىل إسـرائيل         ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١ويف    -٢٢٨

د من إمكانية منح سكان الـضفة الغربيـة         ، الذي حي  ٢٠٠٣-٥٧٦٣، رقم   )حكم مؤقت (
، مبا يف ذلك عن ١٩٥٢-٥٧١٢ة مبوجب قانون املواطنة رقم  اجلنسية اإلسرائيلي،وقطاع غزة

وجب قـانون   طريق مل الشمل العائلي؛ ومن إمكانية منح هؤالء تصاريح إقامة يف إسرائيل مب            
 من  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥مت تعديل القانون يف عامي      وقد  . ١٩٥٢-٥٧١٢دخول إسرائيل رقم    

كما وسعت التعديالت مـن     . أجل توسيع نطاق اإلغاثة اإلنسانية اليت نص عليها يف األصل         
ويف ). يران وسوريا ولبنان والعـراق    إأي  (نطاق انطباق القانون على مواطين الدول املعادية        

 ، وجرى التمديد مرتني٢٠٠٨يوليه / متوز٣١وقت الحق، مت متديد العمل بصيغة معدلة حىت     
، مت متديد انطبـاق القـانون مـرة    ٢٠١٠يوليه / متوز٢١ويف . ٢٠١٠يوليه / متوز٣١حىت  

القـانون  ويـسمح   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١أخرى، وهو اليوم ساري املفعول حىت       
 العالج الطيب أو العمل أو ألسباب أخرى مؤقتة، لفترة إمجالية           بدخول إسرائيل بغرض تلقي   

  . تصل إىل ستة أشهر
 األسـرة وباإلضافة إىل ذلك، جيوز لوزير الداخلية أن يسمح بتقدمي طلب مل مشـل                -٢٢٩

 ٣٥بالنسبة للمتزوج من إسرائيلية ويقيم يف الضفة الغربية، وللرجال الذين جتاوزت أعمارهم             
  .  والنساء فوق سن اخلامسة والعشرينعاماً
ألطفال دون سن الرابعـة     وجييز القانون كذلك لوزير الداخلية منح تصاريح إقامة ل          -٢٣٠

وفيما يتعلق باألطفال القصر الذين . عشرة، الذين يقيم أحد والدْيهم يف إسرائيل بصفة قانونية     
 وزير الداخلية سلطة منح تصاريح      منح، فإن القانون ينص على       عاماً ١٤تزيد أعمارهم عن    

  . مؤقتة حتت ظروف معينة
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الـضفة  لشخص يقيم يف    اريح إقامة مؤقتة    القانون لوزير الداخلية منح تص    كما جييز     -٢٣١
 يف إسرائيل بصفة قانونية، له قريب مقيم  أو سوري أو لبنايني أو عراق إيراينواطنملالغربية أو 

 بناء على توصية من جلنة فنية يتم تشكيلها هلـذا الغـرض،             ،وذلك ألسباب إنسانية خاصة   
لـه    الضفة الغربية يقيم يفمقدم من شخصلحصول على تصريح إقامة     ل املوافقة على طلب  و

  .سرائيل بصفة قانونيةإقريب مقيم يف 
 يف  ويقـدم خطيـاً  وينبغي أن يكون هذا القرار الذي يتخذه وزير الداخلية معلـالً    -٢٣٢

 إىل  واستناداً.  من التاريخ الذي تتلقى فيه اللجنة الفنية مجيع الوثائق الالزمة          غضون ستة أشهر  
طالب التصريح،  ) على سبيل املثال، الزوج أو الوالد أو الطفل       ( كون قريب    ال يعترب لقانون،  ا

زوجته أو كون الزوجني لـديهما أطفـال   /الذي يقيم بصورة قانونية يف إسرائيل، هو زوجه    
تقـيم يف   /طالبة التصريح يقـيم   /وإذا كان طالب  .  بذاته  قائماً  خاصاً  إنسانياً مشتركني، سبباً 

درزية اليت تعيش يف هضبة اجلوالن اخلاضعة للوالية        زوجها من الطائفة ال   /سوريا وكان زوجه  
  .  خاصاً إنسانياً اعتبار ذلك سبباًالقانونية إلسرائيل، فإنه جيوز لوزير الداخلية يف هذه احلالة،

 رفض الطلب يف احلاالت اليت يؤكد فيها وزير الداخلية أو           جوازوينص القانون على      -٢٣٣
.  أمنيـاً  من الدرجة األوىل، يشكل هتديداًأحد أقربائه أحد املوظفني األمنيني أن الشخص، أو   

العمل ملـصلحة دولـة      ب فراد أسرته معروفاً  ويف احلاالت اليت يكون فيها الشخص أو أحد أ        
لـشخص  لقامة  اإل القانون وزير الداخلية وموظفني أمنيني معينني منح تصريح          خيولإسرائيل،  

 األشخاص الذين حصلوا بالفعل على مركزهم       وال يؤثر القانون على وضع    . قيم يف املنطقة  امل
  . ثابتاً  يبقىوضع هؤالء األشخاصبيد أن . القانون حيز التنفيذهذا قبل تاريخ دخول 

 ,H.C.J. 7052/03وقد فحصت احملكمة العليا دستورية القانون وأيدته يف القـضيتني   -٢٣٤

رائيل وآخـرون ضـد وزيـر     املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إس       -عدالة   7102/03
 يف حمكمة العدل    دائرة موسعة من أحد عشر قاضياً     دت  ور). ٢٠٠٦ مايو/أيار ١٤ (الداخلية

  .العليا الطعون يف مشروعية القانون، بأغلبية ستة قضاة مقابل مخسة عربوا عن رأي خمالف
للقانون،  ديسمرب، أعلن وزير الداخلية تشكيل جلنة فنية وفقاً       / كانون األول  ١٧ويف    -٢٣٥

  . ومسَّى أعضائها
وهناك التماسات أخرى للطعن يف دستورية القانون ال تزال قيد النظر أمام حمكمـة                -٢٣٦

عضو الكنيست زيهافـا  ، H.C.J. 466/07, 544/07, 830/07, 5030/07القضايا . (العدل العليا
لدولـة  ، قدمت ا  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ويف  ). غالون وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين     

 متممـاً إىل    ، قدمت الدولة إبالغـاً    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣دفوعها يف هذه القضايا، ويف      
  . احملكمة
، أذنت وزارة الداخليـة     ٢٠٠٥أغسطس  /وأوضحت الدولة يف إبالغها أنه منذ آب        -٢٣٧

 بناًء)  شخص يف السنة   ١ ٠٠٠أكثر من    ( فلسطينياً ٤ ١١٨ لمبنح تصاريح إقامة يف إسرائيل      
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وأشارت الدولة إىل أن    .  ويف إطار االستثناءات اليت أقرها القانون      سرةبات مل مشل األ   على طل 
 منها  ٢٨٢ طلب، عوجل    ٦٠٠اللجنة الفنية اإلنسانية تلقت باإلضافة إىل هذا العدد، أكثر من           

مدها الوزير، مما ترتب عليه مـنح        إىل وزير الداخلية مع توصيات إجيابية اعت       ٣٣فيما أحيل   
  .امة يف إسرائيل ملقدمي الطلباتتصاريح إق

  طلبـاً  ٦٣٢، مت رفض    ٢٠٠٥سبتمرب  /وأشارت الدولة كذلك، إىل أنه منذ أيلول        -٢٣٨
وقد تبني من حتليل الطلبات الـيت       .  مل مشل األسرة   يف إطار للحصول على اإلقامة يف إسرائيل      

أربع  (طلب إرهابياً كون صاحب ال  : ُرفضت أنه مت االستناد يف عدم قبوهلا إىل األسباب التالية         
، وارتباط صاحب الطلب    ) حالة ١٤٩( لتنظيم إرهايب    ، وكون مقدم الطلب عميالً    )حاالت

 ٢٢(، ومساعدة صاحب الطلب لتنظـيم إرهـايب         ) حالة ٦٣(بعمالء يف تنظيمات إرهابية     
ووجود اتصال بني مقدم الطلب وأفراد األسرة الذين هم مـن عمـالء التنظيمـات               ) حالة

  ).  حالة٣٩٤(اإلرهابية 
 ٤٢أشارت الدولة كذلك يف ردها على احملكمة، إىل أن البيانات الرمسية تفيد بأن              و  -٢٣٩
 من اهلجمات اليت كانت يف املرحلة النهائية من التحضري أو يف مراحل التنفيذ               إرهابياً هجوماً
هذا  هجوما من ٤٣، قد أُحبطت على يد قوات األمن اإلسرائيلية؛ ومت إحباط  ٢٠٠٦يف عام   

 ١١، و ٢٠٠٩ يف عـام      هجوماً ٤٠، و ٢٠٠٨ يف عام     هجوماً ٦٣؛ و ٢٠٠٧النوع يف عام    
  . حىت اآلن، كان قطاع غزة مصدر مثانية هجمات منها٢٠١٠ يف عام هجوماً

  التعليم    

  من قائمة املسائل٢٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 الفتيات العربيات اإلسرائيليات  بنياالنقطاع عن الدراسة تدابري للحد من معدالت     

 البنات يف الصفوف التاسع إىل احلادي عشر من بنياالنقطاع عن الدراسة بلغ معدل   -٢٤٠
ويف .  يف املائـة   ٣,٤ -  يف املائة  ٢,٣ حوايل   ٢٠١٠-٢٠٠٩نظام التعليم العربي يف الفترة      

.  يف املائة٠,٨نسبة   التلميذاتبنياالنقطاع عن الدراسة   الصف الثاين عشر مل يتجاوز معدل       
العربيات القاصرات عن الدراسة    انقطاع الفتيات   معدل  فرغم أن   أما يف نظام التعليم العريب،      

 فـاق   القُـصَّر  الذكور   بنياالنقطاع  الفتيات اليهوديات، فإن معدل     يفوق نفس املعدل بني     
 معـدالت  ويعرض اجلدول التايل بيانـات بـشأن  . من اإلناث االنقطاع بني قريناهتم    معدل  

  .، حبسب الصف ونوع اجلنس والفئة السكانيةاالنقطاع
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،  عن الدراسة  السابع إىل الثاين عشر   من  التالميذ يف الصفوف الدراسية     انقطاع  معدالت  
  حسب الفئة السكانية ونوع اجلنس

 التعليم العريب  يالتعليم العرب

 
٢٠٠٦-

٢٠٠٧ 
٢٠٠٧-

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩-

٢٠١٠ 
٢٠٠٦-

٢٠٠٧ 
٢٠٠٧-

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩-

٢٠١٠ 

 ٥٧٨ ١٧١ ٧٢٩ ١٦٠ ٩٦٧ ١٥٤ ٠٠٢ ٥١٩ ٦١٥ ٥١٩ ١٨٩ ٥٢٠  اجملموع اإلمجايل

 ٩٢٤ ٣٢ ٧٢٩ ٣٠ ٢٩٨ ٣٠ ٤٣٢ ٨٨ ٩٢٤ ٨٦ ٣٣١ ٨٦  اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

١٫٨ ١٫١ ١٫٣ ١٫٢ ٠٫٨ ٠٫٥ 

 ٢٫٠ ١٫٢ ١٫٤ ١٫٨ ٠٫٨١٫٣ األوالدبني ئوية املنسبة ال

 الصف السابع

 ١٫٦ ١٫٠ ١٫٣ ٠٫٦ ٠٫٤ ٠٫٣ البناتبني ئوية املنسبة ال

 ٧٥٨ ٣٣ ٤٨٧ ٣٠ ٥١٨ ٣٠ ١٩١ ٨٧ ٥٩١ ٨٥ ٧٤٥ ٨٧ اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

٤٫٦ ٤٫١ ٣٫٩ ٥٫٥ ٢٫٧ ٢٫٢ 

 ٥٫٩ ٥٫١ ٤٫٩ ٦٫٤ ٣٫٨ ٢٫٨ األوالدبني ئوية املنسبة ال

 الصف الثامن

 ٣٫٣ ٣٫٠ ٢٫٨ ٤٫٦ ١٫٦ ١٫٥ البناتبني ئوية املنسبة ال

 ٠٨٣ ٣٠ ٥٠٨ ٢٩ ٧٦٧ ٢٧ ٨٩٨ ٨٦ ٢٥٧ ٨٩ ٥٧٣ ٨٧ اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

١٥٫٧ ١٢٫٣ ١١٫٧ ٥٫٣ ٣٫٢ ٣٫٠ 

 ١٩٫٧ ١٧٫٠ ١٥٫٨ ٧٫١ ٤٫٨ ٤٫٤ األوالدبني ئوية املنسبة ال

 الصف التاسع

 ١١٫٥ ٧٫٤ ٧٫٣ ٣٫٤ ١٫٧ ١٫٤ البناتبني ئوية املنسبة ال

 ٨٢٨ ٢٦ ٢٧٣ ٢٥ ٣٨١ ٢٤ ٧١٠ ٨٦ ٤٢٥ ٨٧ ٣٥٩ ٨٧ اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

٧٫٠ ٦٫٦ ٦٫٦ ٣٫٨ ٣٫٧ ٣٫٤ 

 ١٠٫٠ ١٠٫٣ ٩٫٧ ٥٫٢ ٥٫٣ ٤٫٧ األوالدبني ئوية املنسبة ال

 الصف العاشر

 ٣٫٩ ٣٫٠ ٣٫٥ ٢٫٣ ١٫٩ ١٫٩ البناتبني ئوية املنسبة ال

 ٢٥٠ ٢٥ ٨٦٦ ٢٢ ٧٢٩ ٢٢ ٢٣٥ ٨٨ ٦٣٦ ٨٦ ١٦٠ ٨٨ اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

٦٫٤ ٦٫٣ ٥٫٣ ٦٫٩ ٦٫٣ ٥٫٣ 

 ٨٫٩ ٩٫٣ ٧٫٥ ١٠٫٥ ٧٫٩٩٫٥ األوالدبني ئوية املنسبة ال

الصف احلادي 
 عشر

 ٤٫١ ٣٫٥ ٣٫٣ ٣٫١ ٢٫٩ ٢٫٧ البناتبني ئوية املنسبة ال

 ٧٣٥ ٢٢ ٨٦٦ ٢١ ٢٧٤ ١٩ ٥٣٦ ٨١ ٧٨٢ ٨٣ ٠٢١ ٨٣ اجملموع

للمنقطعني عن الدراسة   ئوية  املنسبة  ال: منه
 يف النظام التعليمي

١٫٣ ١٫٧ ١٫٩ ٢٫١ ١٫٧ ١٫٧ 

 ١٫٦ ٢٫٢ ٢٫٤ ٣٫٤ ٢٫٦ ٢٫٥ األوالدبني ئوية املنسبة ال

الصف الثاين 
 عشر

 ١٫٠ ١٫٣ ١٫٤ ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٨ البناتبني ئوية املنسبة ال

  .٢٠١٠ مكتب اإلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية،  :املصدر
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       بـني االنقطـاع عـن الدراسـة       ، بلغ معدل    ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف العام الدراسي      -٢٤١
 مـن   ٣٠ ١٩٦( يف املائـة     ٤,٥) بع إىل الثاين عشر   الصفوف السا (تالميذ املدارس الثانوية    

     يف التعلـيم   لالنقطـاع   ويف ذلك العام، بلغ املعدل اإلمجـايل        ).  تلميذاً ٦٦٥ ٧١٤جمموع  
وبلغ ).  من اإلناث  ٢,٥ من الذكور و   ٥,٨ منهم   -  يف املائة  ٤,١. ( تلميذاً ٢١ ٥٢٤العربي  

 ٤ يف املائة منهم من الذكور و      ٧,٨ -ائة   يف امل  ٥,٩ ( تلميذاً ٨ ٦٧٢يف نظام التعليم العريب     
  ). يف املائة من اإلناث

     يـشار إليـه     (١٩٤٩-٥٧٠٩قانون التعليم اإللزامي رقم     ُعّدل  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤٢
من أجل توسيع نطاقه وزيادة مدة التعلـيم اإللزامـي     ") قانون التعليم اإللزامي  : " بفيما يلي   
يسري ذلك على    (رهم بني مخسة عشر وسبعة عشر عاماً      لشباب الذين تتراوح أعما   لتشمل ا 

وقبل التعديل  .  الصفان احلادي عشر والثاين عشر     - )كل األعمار اليت تندرج يف هذا اهلامش      
 إىل  وسـعياً .  أنه مل يكن إلزامياً     بيدَ كان التعليم يف الصفني احلادي عشر والثاين عشر جمانياً        

من احلياة ضد التأثريات الـسلبية وبغيـة إعـدادهم          محاية الشباب يف هذه املرحلة احلساسة       
، قررت  ومدهم بأدوات أفضل من أجل االندماج الناجح كشباب منتجني يف اجملتمع مستقبالً           

ومثة أثر آخر منـشود     . احلكومة أن جتعل التعليم يف الصفْين احلادي عشر والثاين عشر إلزامياً          
وإقصاء التالميذ وذلـك مـن      دراسة  االنقطاع عن ال  من هذا القانون وهو خفض معدالت       
 مجيع التالميذ من هـذه      يستفيد منها ،  ينظام التعليم الخالل اشتراط تقدمي حلول، يف إطار       

 بالكامـل    أن يصبح نافـذاً    ، ومن املتوقع  حيز النفاذ تدرجيياً  وسيدخل القانون   . الفئة العمرية 
  . ٢٠١١حبلول عام 

يـزورون   عن املواظبـة  خلية تضم مسؤولني    وتدير وزارة التربية والتعليم وحدة دا       -٢٤٣
وهناك إدارة خاصـة يف وزارة      .  عن الدراسة  التالميذانقطاع  من أجل منع    بانتظام  ملدارس  ا

وتعمل هذه اإلدارة   .  هذا االنقطاع  تعمل من أجل منع    ضمان املواظبة  هدفهاالتربية والتعليم   
ار السياسة اليت تنتهجها وزارة التربيـة        املتعلقة بقانون التعليم اإللزامي ويف إط      ٤ للمادة   وفقاً

      منهم يف املنـاطق اليهوديـة       ٣٦٩يعمل  عن املواظبة،     مسؤوالً ٤٩٨ هناك حالياً و. والتعليم
 ٩٦، و ) احملـافظون   يعملون يف املناطق اليت يسكنها األرثـوذكس        مسؤوالً ٣٧مبا يف ذلك    (

  .  يعملون يف البلدات الدرزية١٦و و يف مناطق البد١٧ يعملون يف البلدات العربية، ومسؤوالً

 تدابري لزيادة عدد النساء العربيات اإلسرائيليات يف مؤسسات التعليم العايل    

 معدل النساء اللوايت يلـتحقن      شهدخالل العقود الثالثة املاضية، وحىت عهد قريب          -٢٤٤
. ة مطـردة   زيـاد  مبؤسسات التعليم العايل من أجل احلصول على الشهادة اجلامعيـة األوىل          

وكانت نسبة الطالبات اللوايت يدرسن يف مجيع مؤسسات التعليم العايل من أجل احلـصول              
      يف املائـة، واسـتقرت   ٥٨، إذ بلغـت  ١٩٩٠ عام اعلى الشهادة اجلامعية األوىل يف أوجه    

ويتساوى معدل الطالبات اللوايت يدرسن يف كليـات  .  يف املائة يف السنوات األخرية   ٥٥عند  
       ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائـة خـالل       ٤٩ - مع معدل الرجـال      سة والتكنولوجيا نسبياً  اهلند
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         يف املائـة خـالل العـام       ٧٩ -ويعترب معدهلن يف معاهد تدريب املعلمني هـو األعلـى           
  .٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

زيادة ملفتة جتلت يف معدل الطالبات الساعيات إىل احلـصول علـى             أيضاً   وهناك  -٢٤٥
ويف السنة  ). شهادة املرحلة اجلامعية الثانية وشهادة املرحلة اجلامعية الثالثة       (ت املتقدمة   الشهادا

، بلغت نسبة اإلناث اللوايت يدرسن للحصول على شهادة املرحلـة          ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسية  
أما معدل الطالبات يف مرحلة الدكتوراه يف السنة الدراسـية          .  يف املائة  ٥٧,٧اجلامعية الثانية   

 يف املائة فيما بلغ معدل الطالبات اللوايت حصلن على شهادة           ٥٢,٨ بلغ   د فق ٢٠٠٩/٢٠١٠
  .  يف املائة٥١الدكتوراه يف تلك السنة حوايل 

وال يزال معدل الطالب العرب بني جمموع الطالب الذين يدرسـون يف املرحلـة                -٢٤٦
، اسـتقر هـذا     ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف  . ، وإن كان يتزايد ببطء     نسبياً اجلامعية األوىل منخفضاً  

وتعزى هذه الزيادة إىل افتتاح     .  يف املائة من جمموع الطالب يف املرحلة األوىل        ١١املعدل عند   
مؤسسات للتعليم العايل يف الضواحي مما زاد من إمكانية حصول السكان العرب على التعليم              

يف اجلامعات، ومن املهم اإلشارة إىل حدوث زيادة كبرية يف معدل الطالبات العربيات         . العايل
 ٤٠مقارنة بنسبة ( يف املائة من الطالب العرب ٦٢ ،٢٠٠٩/٢٠١٠حيث بلغ هذا املعدل يف 

كما يرتبط هذا التطور ).  يف املائة من السكان اليهود     ٥٤يف املائة يف أوائل التسعينات وبنسبة       
متابعـة  بيـة  اهلام بافتتاح مؤسسات للتعليم العايل يف الضواحي، األمر الذي أتاح للمرأة العر         

أسـرهتا ووسـطها    من  قرب  بال وبالتايل البقاء    تها يف مكان قريب من منطقتها السكنية      راسد
  . االجتماعي

يف عدد الطالب العرب يف      أيضاً   ويف السنوات األخرية، كانت هناك زيادة واضحة        -٢٤٧
حلـة األوىل   تعزى هذه الزيادة إىل زيادة املشاركة يف دراسـات املر         (املرحلة اجلامعية الثانية    
، بلغ معدل الطالب العـرب بـني جممـوع    ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف ). خالل السنوات األخرية  

  ). ات يف املائة يف التسعين٣,٦٥مقابل ( يف املائة ٦,٦الطالب يف املرحلة الثانية 
وحدثت زيادة أخرى يف معدل الطالب العرب يف التعليم العايل بسبب الـصفوف               -٢٤٨

 زيادة مطردة يف معدل الطـالب العـرب يف الـسنوات            ت شهد التحضريية األكادميية اليت  
فقد بلغ معدل الطالب العرب بني جمموع عدد طـالب الـصفوف التحـضريية              . األخرية

 يف املائة يف    ١١,٤ -، بل وزاد هذا املعدل عن ذلك        ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٦,٢األكادميية  
  . الصفوف التحضريية األكادميية اليت تديرها اجلامعات

 القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الكتب املدرسية    

كانت إدارة ختطيط ووضع املناهج بوزارة التربية والتعليم نشطة، على حنو مـا ورد                -٢٤٩
بالتفصيل يف التقرير الدوري الرابع إلسرائيل، يف جمال حتديد املعايري الالزمة للكتب املدرسية،             
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وقد أُدجمت هذه املعـايري يف      . مطية القائمة على نوع اجلنس     القوالب الن  مضماروخاصة يف   
  .٢٠٠١املناهج على يد جلنة خاصة قام بتشكيلها وزير التعليم يف عام 

ونظرت اللجنة فيما تتضمنه الكتب الدراسية املستعملة يف نظام التعليم اإلسـرائيلي              -٢٥٠
. ع التنمـيط يف املنـاهج      لوضع حد جلميع أنـوا     من قوالب منطية جنسانية، وبذلت جهوداً     

، بشكل تناول املسائل التاليـة املتعلقـة         وكيفاً وعّدلت اللجنة املنهج الدراسي السابق، كّماً     
 عن مشاركة املرأة يف التوسع يف املواد الدراسية اليت تتضمن صوراً: بالتمثيل املتكافئ للجنسني

؛ واالمتنـاع عـن     ملوجودة أصالً مجيع جماالت احلياة؛ وتوجيه االنتباه إىل القوالب النمطية ا        
؛ وعدم التمييز بني    )املباشر منها والضمين  (استخدام القوالب النمطية اجلنسانية جبميع أنواعها       

اجلنسني يف تكليف التالميذ بالواجبات املدرسية؛ واختيار املؤلفات واملقـاالت والبحـوث            
 والفصول الدراسـية دون  بشكل يراعي املساواة بني اجلنسني؛ وتوزيع األطفال على الدروس  

أي اعتبار لنوع اجلنس؛ وحذف الرسومات والصور اليت تنطوي على تنميطات جنسانية من             
  .الكتب املدرسية

التربية التعليم النتائج اليت خلصت إليها اللجنة، قررت عـدم          وبعد أن تلقت وزارة       -٢٥١
يما جيري بالتدريج التخلي عن     إدراج الكتب املتشربة بالتنميطات اجلنسانية يف نظام التعليم، ف        

  .يف نظام التعليمالكتب اليت تكرس القوالب النمطية اجلنسانية واملستخدمة بالفعل 

  من قائمة املسائل ٢٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 من قائمة املـسائل الـوارد     ٢يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة            -٢٥٢
 . أعاله

 لعمالةا    

  من قائمة املسائل٢٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 اجمللس العام للنهوض باملرأة وإدماجها يف سوق العمل     

 لقانون التشجيع على النهوض باملرأة وإدماجها يف القوة العاملـة وتكييـف             تنفيذاً  -٢٥٣
ـ    (٢٠٠٨-٥٧٦٨عمل مع احتياجات املرأة رقم      أماكن ال  قـانون  : با يلـي    يشار إليه فيم

التشجيع على النهوض باملرأة وإدماجها يف القوة العاملة وتكييف أماكن العمل مع احتياجات             
 من املهنيني املتخصصني يف املسائل اجلنسانية   عضواً ١١ مت إنشاء جملس عام يتألف من        ،)املرأة

ليا داليـا دورنـر     ويرأس هذا اجمللس القاضية يف احملكمة الع      . واملسائل املتعلقة بسوق العمل   
 النـهوض   سلطةاملفوض املعين بتكافؤ الفرص؛ ومدير      : ويضم ما يلي من أعضاء    ) متقاعدة(

 عن املنظمـة غـري    املرأة؛ وممثلني عن وزاريت املالية والصناعة والتجارة والعمل؛ وممثالً    مبركز
 عن املنظمة غـري     ؛ وممثالً "حركة النساء العامالت واملتطوعات   " وهي   -" نعمات"احلكومية  
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 -  التنظيم العمايل العام   -" اهلستدروت" عن   ؛ وممثالً "الشبكة النسائية اإلسرائيلية  "احلكومية  
  .  عن مكتب التنسيق للمنظمات االقتصادية وممثلْين عن األوساط األكادمييةوممثالً
، وهو جيتمع مـرتني يف      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٤وعقد أول اجتماع للمجلس يف        -٢٥٤
وتتمثل مسؤوليات اجمللس يف تقدمي املشورة إىل وزيـر الـصناعة           . هر منذ ذلك التاريخ   الش

والتجارة والعمل بشأن املعايري املتعلقة بتوزيع اجلوائز املالية والشرفية على أربـاب العمـل،              
وباألحباث ومشاريع التنمية اليت هتدف إىل تشجيع املرأة ودجمها والنهوض هبا يف مكان العمل، 

 . يف ذلك تكييف أماكن العمل مع احتياجات املرأةمبا 

 قرارات اجمللس     

 ؛املنح واأللقاب الشرفية  -١  

تطبيق إطار للعمل اإلجيايب اجلنساين، وفرص العمل املتكافئة وتعميم املنظور            -٢  
 ؛ على املكافآت واأللقاب الشرفيةاجلنساين يف مكان العمل لدى النظر يف طلبات احلصول

 معايري واسعة النطاق لدراسة طلبات أرباب العمل يف السنة األوىل،           حتديد  -٣  
. تشمل اجلوانب املتعلقة بالروتني التنظيمي والربامج الفريدة من أجل تقدم املرأة وارتقائهـا            

 ؛ يف املستقبل وبعد أن يتم استعراض نتائج السنة األوىلوسينظر اجمللس يف هذه باملعايري جمدداً

ير الربامج املستقبلية اليت هتدف إىل حتقيق تقدم املرأة وارتقائها          النظر يف تطو    -٤  
 ؛يف مكان العمل

 إىل قرار   استناداً - معايري احلصول على جائزة رب العمل الذي حيقق املساواة          -٥  
ستكون املعايري األساسية للحصول على جائزة رب العمل الذي حيقق املساواة، متطابقة            اجمللس،  

 العام، الذي يربط تقدمي جائزة للمنظمات بعدم وجود خمالفـات يف جمـاالت              مع توجيه املدير  
 حيق مبوجبه لصاحب العمل الترشح للجوائز        إضافياً ووضع اجمللس معياراً  . املسؤولية االجتماعية 

 ؛ يف املائة من موظفيه على األقل مواطنني إسرائيليني ويعملون يف إسرائيل٩٠إذا كان 

  .ء اجلائزةحتديد معايري إلغا  -٦  

 تصنيف املرشحني     

 لقانون التشجيع على النهوض باملرأة وإدماجهـا يف          وفقاً -قطاع األعمال     -١  
القوة العاملة وتكييف أماكن العمل مع احتياجات املرأة، ُتمنح اجلوائز املالية ألرباب العمـل              

ة حملية منشأة   يف القطاع اخلاص فقط، أي أهنا ال ُتمنح ملؤسسة حكومية مثل سلطة أو مؤسس             
بيد أنه وبناء على رأي قانوين قدمته اإلدارة القانونيـة يف وزارة الـصناعة              . مبوجب القانون 

مبا يتـيح للـسلطات   " مؤسسة حكومية"والتجارة والعمل، تقرر وضع تعريف أضيق لعبارة        
 ؛احمللية والشركات املنشأة مبوجب قانون وغريها تقدمي طلب للحصول على جوائز
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 ، جيوز لرب العمل الذي يستخدم العمال مبوجب عقد        -ل املتعاقدون   العما  -٢  
 ؛ لعدة شروطتقدمي طلب للحصول على منحة وفقاً

من أجل  أرباب العمل    وتوجيه طلب مباشر إىل      قرر اجمللس القيام حبمالت     -٣  
 .طلبات احلصول على منحليتقدموا بوتوعيتهم تشجيعهم 

قراره بشأن فئات املنح واجلـوائز الـيت يـتعني    كما أجرى اجمللس مداوالت واختذ    -٢٥٥
 :وفيما يلي فئات املنح واجلوائز. إصدارها

 ٥من  (رائدة يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكافؤ الفرص يف العمل           الؤسسة  امل  -١  
 ؛ منح مالية-)  موظفا٢٩ًإىل 

     رائدة يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكـافؤ الفـرص يف العمـل             الؤسسة  امل  -٢  
 ؛ منح مالية-)  موظفا٩٩ً إىل ٣٠من (

     رائدة يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكـافؤ الفـرص يف العمـل             الؤسسة  امل  -٣  
 ؛منح مالية)  موظفا٤٩٩ً إىل ١٠٠من (

     رائدة يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكـافؤ الفـرص يف العمـل             الؤسسة  امل  -٤  
 ؛ جائزة شرفية-)  موظف فما فوق٥٠٠من (

 جائزة  -رائد يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكافؤ فرص العمل          العام  الدير  امل  -٥  
 ؛شرفية

 -رائد يف تعزيز مركز املرأة وحتقيق تكافؤ فرص العمل          البشرية  الوارد  املمدير    -٦  
 ؛جائزة شرفية

جائزة باسم وزير الصناعة والتجارة والعمل من أجل النهوض بوضع املرأة             -٧  
وهذه اجلائزة هي منحة مالية تقدم بناء علـى توصـيات           . ألقليات من السكان  يف أوساط ا  

  .اجمللس
، توصـية   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥وضع اجمللس يف جلسته املنعقدة يف         -٢٥٦

وفيمـا يلـي املعـايري      . باملعايري اخلاصة بدراسة وتقييم طلبات احلصول على اجلوائز واملنح        
 لتحقيق املساواة بني اجلنسني داخـل املنظمـة، واملـساواة يف            اتباع سياسة رمسية  : املقترحة

املرتبات واجلوانب ذات الصلة املتعلقة بالتعيني والتوظيف والترقيـة والتـدريب والتوجيـه             
وتستند هذه املعايري . والتطوير الوظيفي، واملوازنة بني العمل واحلياة األسرية واألنشطة اخلاصة       

هو معمول به يف بلدان متقدمة أخرى على أن تكون متطابقة مع إىل مقاييس معيارية تشبه ما     
  . القوانني اإلسرائيلية
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ولذلك، فإن مثة مناقصة عامـة      . لقانون توفر موارد كبرية   التطبيق الناجح ل  ويستلزم    -٢٥٧
ومن املقرر أن ُيعلن   . لتقدمي اخلدمات وتنفيذ هذا الربنامج باتت يف مرحلة متقدمة من اإلعداد          

  . ٢٠١٠يناير /قصة يف كانون الثاينعن املنا
 منها إلعداد خلفية نظريـة وقاعـدة علميـة           سعياً -املساعدة النظرية والتجريبية      -٢٥٨

ملناقشات اجمللس العام، قامت إدارة الشؤون االقتصادية والبحوث يف وزارة الصناعة والتجارة            
 :والعمل، بتجميع الدراسات التالية

 ؛ باملرأة يف سوق العملرية للنهوضالنماذج النظ  -١  

ورقة عن دراسة مقارنة للتشريعات األجنبية الرامية إىل تشجيع اسـتخدام             -٢  
 ؛)مبا يف ذلك التشريعات السارية يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب( به واالرتقاءاملرأة 

 معلومات بشأن الربامج واملنح املماثلة املقدمة من أجل النهوض بـاملرأة يف             -٣  
  .العامل

 :اجلدول الزمين ملواصلة تنفيذ القانون    

مداوالت اجمللس بشأن جمموعة من املعايري الختيار أرباب العمل الفائزين، من             -١  
 ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥ جرت يف -أجل إدراج هذه املعايري يف اللوائح التنظيمية 

دراجـه يف اللـوائح   مداوالت اجمللس بشأن حتديد أمهية كل معيار بغيـة إ    -٢  
 ؛٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥ -التنظيمية 

مداوالت اجمللس بشأن حتديد املنهجية وأدوات التقييم من أجـل دراسـة              -٣  
 ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول-طلبات أرباب العمل 

اإلعالن عن مناقصة عامة الختيار جهة يتم التعاقد معها لتتوىل مـسؤولية              -٤  
 ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين-ت أرباب العمل فرز ودراسة طلبا

تقدمي مشاريع لوائح تنظيمية تستند إليها توصيات اجمللس للدائرة القانونيـة             -٥  
 ؛يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل

 - أبريـل / نيـسان  -اختاذ قرار بشأن مقدم اخلدمات من القطاع اخلاص           -٦  
 . ٢٠١١مايو، /أيار

 اإلنترنت لربنامج إدماج املرأة يف سـوق العمـل          توفري موقع على شبكة     -٧  
 ؛٢٠١١مايو /أيار - وتشجيعها

    إىل أرباب العمل لتقدمي طلبـات احلـصول علـى          موجهة   نداءات   تعميم  -٨  
 ؛٢٠١١يونيه /مايو وحزيران/ أيار-اجلوائز 

 ؛٢٠١١ديسمرب /كانون األول - أغسطس/دراسة طلبات أرباب العمل آب  -٩  
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 ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين-لس العام للفائزين اختيار اجمل  -١٠  

 وتنظـيم   ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  -موافقة الوزير على قائمة الفائزين        -١١  
 - يناير/ كانون الثاين  - ٢٠١١احتفال عام على شرف رب العمل الذي حقق املساواة لعام           

 .٢٠١٢فرباير، /شباط

 امليزانية    

 مليون شاقل إسرائيلي جديـد      ١,٨،  ٢٠١٠ من عام    عتباراًبلغت ميزانية الربنامج ا     -٢٥٩
  ).  دوالر أمريكي٤٨٦ ٠٠٠(

 معلومات إضافية     

هي هيئـة قانونيـة     ") اللجنة: "بيشار إليها فيما يلي     (إن جلنة تكافؤ فرص العمل        -٢٦٠
 ألـف   ١٨، يف أعقاب التعديل رقم      ٢٠٠٨أنشأهتا وزارة الصناعة والتجارة والعمل يف عام        

قانون املـساواة   " بيشار إليه فيما يلي      (١٩٨٨-٥٧٤٨ن املساواة يف فرص العمل رقم       لقانو
وتقوم اللجنة بالتطبيق العملي للمساواة يف فرص العمل، وتعمـل علـى            "). يف فرص العمل  

كما تقوم اللجنة بالتوعيـة     . تطبيق املعايري املناسبة للمساواة يف فرص العمل يف سوق العمل         
 يتخلى فيها العمال عـن حقـوقهم       ومنع احلاالت اليت  مال هذه احلقوق    حبقوق العمال، وإع  

  . وللتمكن من القيام بذلك، ُخوِّلت اللجنة سلطات تفسريية وقانونية. بشكل مسبق
ولزيادة الوعي وتعزيز تكافؤ فرص العمل، تقوم اللجنة بإعداد ونشر وتوزيع حبوث              -٢٦١

  . افؤ فرص العملومواد إعالمية وإلقاء حماضرات حول مسألة تك
وفيما يتعلق باجلانب القانوين، تعاجل اللجنة الدعاوى املتعلقة بالتمييز اليت يقدمها أرباب              -٢٦٢

. العمل والعمال، وتصدر األوامر لتقدمي املعلومات ضد أرباب العمل وتـوفر التمثيـل القـانوين             
، مبا يف ذلك    العمالة جمال   واللجنة مسؤولة عن مجيع قوانني املساواة يف فرص العمل ذات الصلة يف           

يشار إليه فيما يلي بـقانون     (١٩٩٦-٥٧٥٦للعاملني والعامالت رقم    ) املساواة يف األجر  (قانون  
       ١٩٩٨-٥٧٥٨ وقانون منع التحـّرش اجلنـسي رقـم          )املساواة يف األجر للعاملني والعامالت    

         ملـوظفني  امـساعدة  وتعمـل علـى   "). منع التحرش اجلنـسي   "يشار إليه فيما يلي بقانون      (
، وتعاجل اإلجراءات القضائية، وتقـوم      اتفيما يتقدمون به من مطالب     مسبقاًأو أرباب العمل    /و

  . بصياغة اآلراء القانونية، وتنظم املؤمترات وغري ذلك
، ألف طلب ومشل ذلك القيـام       ٢٠١٠أكتوبر  /وعاجلت اللجنة منذ تشرين األول      -٢٦٣

 دعوى مدنية ضد    ١٤،  رفعت اللجنة حىت اآلن   ( ضرورياً    رأت ذلك  حيثمابإجراءات قانونية   
  ).أرباب عمل
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وقد جعلت جلنة تكافؤ فرص العمل من السكان العرب أولوية يف عملـها وهـي                 -٢٦٤
تتناول احلاالت املتعلقة بالتمييز املزدوج، مما ساهم يف رفع الوعي العام وإنفـاذ القـانون يف                

  . حاالت حمددة
 ألرباب العمل واملوظفني والباحثني      باللغة العربية موجهاً   جنة بانتظام كتيباً  وتنشر الل   -٢٦٥

وحيتوي الكتيب على معلومات تتعلق بالتمييز يف مراحل       . )٢(عن عمل من بني السكان العرب     
خمتلفة من عملية التوظيف وتفاصيل تتعلق باللجنة وطرق االتصال هبـا، وسـبل معاجلـة               

  . الشكاوى وما إىل ذلك
، بدأت اللجنة تشغيل موقعها الـشبكي باللغـة     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف    -٢٦٦
الذي يوفر ألرباب العمل واملوظفني والباحثني عن عمل معلومات عن قضايا مـن              )٣(العربية
التمييز يف العمل، والتمييز أثناء تقدمي طلب للعمل، والتمييز عند الفصل من العمـل،              : قبيل

  .ت الصادرة عن احملاكم بشأن قضايا التمييز اخلواألحكام والقرارا

 للعاملني والعامالت) املساواة يف األجر(قانون     

بـني  الفوارق  للعاملني والعامالت من أجل تقليص      ) املساواة يف األجر  (ُسنَّ قانون     -٢٦٧
 ورغم التشريع املتطور والتحسن الذي حتقق يف هذا اجملال، ال يزال          .  الرجال والنساء  رواتب

 :تايلوهي كالهناك بعض أوجه التفاوت بني رواتب الرجال والنساء، 

     / آذار ٨ ملعلومات مكتب اإلحصاءات املركـزي الـيت نـشرت يف            وفقاً  -١  
 شـاقل   ٩ ٦٢٧،  ٢٠٠٨، بلغ متوسط الدخل الشهري للرجـال يف عـام           ٢٠١٠مارس  

 ٦ ٠٧٧اء  ومتوسط الدخل الشهري للنـس    )  دوالر أمريكي  ٢ ٦٠١,٨٩(إسرائيلي جديد   
ما يعين أن ما تتقاضاه املرأة أدىن ممـا         )  دوالر أمريكي  ١ ٦٤٢,٤٣(شاقل إسرائيلي جديد    

  .  يف املائة٣٧بنسبة  )٤(يتقاضاه الرجل
      / آب ٣١وفيما يلي بيانات إضافية نـشرها مكتـب اإلحـصاءات املركـزي يف                -٢٦٨

  ٢٠١٠أغسطس 
ل العاملني يف سلك اخلدمة ،كان الدخل الشهري للرجا  أيضاً ٢٠٠٨يف عام     -١  

والدخل الشهري للنساء )  دوالر أمريكي٣ ٩٩٦ ٤( شاقل إسرائيلي جديد ١٤ ٧٨٧املدنية  
املـرأة  ما تتقاضاه   ، أي أن    ) دوالر أمريكي  ٣ ٠٣٨ ٩) ( شاقل إسرائيلي جديد     ١١ ٢٤٤(

 ؛ يف املائة يف مناصب مماثلة٢٤ الرجل بنسبة ما يتقاضاهيقل ع

__________ 

-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/4721B754-9DAF-4030: الكتيب متاح على الـرابط التـايل       )٢(

ACBF-1F7C1004D681/0/shivyonhizdamnuyot_Arabic.pdf. 
)٣( http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/ShivyonArbic/ShivyonArabic.html. 
 .٢٠١٠مارس / آذار٤مكتب اإلحصاءات املركزي، : املصدر )٤(
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    جممـوع العـاملني يف سـوق       بني  دد الرجال   ـبلغ ع ،  ٢٠١٠ام  ـيف ع   -٢  
 ؛ مليون امرأة١ ٣٥٠النساء و مليون ١ ٥٣٤ ،العمل

 يف القـوة    ا سنة وما فوق، الذين شاركو     ١٥بلغت نسبة السكان من عمر        -٣  
 يف املائة منـهم رجـال       ٦٢,٢(ائة   يف امل  ٥٦,٩،  ٢٠١٠العاملة خالل الربع الثاين من عام       

 ؛)اء يف املائة نس٥١,٨و

 ٦,٥ وما فوق،     عاماً ١٥يف عمر    الشباب   من نسبة العاطلني عن العمل      بلغت  -٤  
 ؛النساء يف املائة بني ٥,٩يف املائة بني الرجال و

سوق  يف    عاماً ٦٤ و ٢٥ الذين تتراوح أعمارهم بني      بلغت نسبة األشخاص    -٥  
 ؛ بني النساءملائة يف ا٦٨,٨ و الرجالبني يف املائة ٨١,٦ ،العمل املنقسم حسب نوع اجلنس

     ٦٤ و ٢٥ل الذين تتراوح أعمـارهم بـني         نسبة العاطلني عن العم    تبلغ  -٦  
 ؛ يف املائة بني النساء٥,٤بني الرجال و يف املائة ٥,٨، عاماً

خالل الربع الثاين   ) غري طوعي بشكل  (بلغت نسبة العامالت بدوام جزئي        -٧  
  . يف املائة٦,٨، ٢٠١٠من عام 
 األخرية، رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد بلدية القدس، بـشأن عـدم             ويف اآلونة   -٢٦٩

 موظفان يعمـالن يف بلديـة       قامويف هذه القضية،    ). وهي سابقة قانونية  (املساواة يف األجر    
 متييز يف   وأشارت الشكوى إىل  . شكوى إىل اللجنة  بتقدمي  ،  ٢٠٠٨أغسطس  /املدينة، يف آب  

ة إىل بلدية املدينة طالبة احلصول على معلومـات،         وجلأت اللجن . األجر بني الذكور واإلناث   
من قانون املساواة يف فرص     ) كاف (١٨وذلك بناء على السلطة املخولة للجنة مبوجب املادة         

ومل تـستجب البلديـة     . للعاملني والعامالت ) املساواة يف األجر  ( من قانون    ٢العمل واملادة   
وعقب إصدار  . لكشف عن املعلومات  لطلب اللجنة، ولذلك، أصدرت اللجنة أمرا يقضي با       

 يف وظهـر أن هنـاك تفاوتـاً   . الشكوىت صحة األمر، كشف اجمللس عن املعلومات وتبين  
وقد رفعت دعـوى إىل حمكمـة العمـل يف          . األجور بني الذكور واإلناث يف بلدية القدس      
 .القدس، وما تزال القضية قيد النظر حىت اآلن

 قانون منع التحّرش اجلنسي    

 اللجنة خمولة حبسب ما ينص عليه قانون منع التحرش اجلنسي، رفع دعاوى مدنية           إن  -٢٧٠
وتستطيع حماكم العمل إصـدار     . ضد أرباب العمل الذين خيضعون الختصاص حماكم العمل       

وتسعى . األمر بدفع تعويض للموظف دومنا حاجة ألن يثبت املوظف األضرار اليت تعرض هلا            
 وأرباب العمل، يف معاجلة قضايا التحرش اجلنسي يف مكان          اللجنة ملساعدة كل من العاملني    

، فإنه ال توجد هناك إحصاءات      ٢٠٠٨ إىل أن عمل اللجنة مل يبدأ إال يف عام           ونظراً. العمل
وتشري البيانات اليت مجعتها رابطة مراكز األزمات ملواجهة االغتصاب يف إسرائيل يف            . متاحة
، إىل أن مجعية مراكز األزمات ملواجهـة        )٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٧حىت   (٢٠١٠عام  



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

GE.10-47284 64 

 شكوى تتعلق ٤٥٠ شكوى جديدة تتعلق بالتحرش اجلنسي، بينها ٧ ٧٩٣االغتصاب تلقت  
  ). يف املائة٥,٧(بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل 

ومشلت اجلرائم التحرش .  حالة يف سلك اخلدمة املدنية٨٠، سجلت ٢٠٠٨ويف عام   -٢٧١
 حالة من احلاالت الثمانني إىل الشرطة فيما        ١٥وأحيلت  . نسية ضد املرأة  اجلنسي واجلرائم اجل  

 إجراء تـأدييب    ٤٩وُشرع يف   .  حالة بوصفها دعاوى تأديبية    ٦٥عاجلت جلنة اخلدمة املدنية     
  . دعوى١١ضد موظفي اخلدمة املدنية، ومت رفع 

 الشكاوى العامة املقدمة إىل اللجنة    

 شـكوى   ٢٨٦وكانت بينها   .  شكوى ٤٩٨ مبعاجلة   ،٢٠٠٩قامت اللجنة يف عام       -٢٧٢
  .  شكوى منها بشروط العمل وشكوى واحدة بالتحرش اجلنسي٣٢مقدمة من نساء، تتعلق 

.  شكوى ٤٦٥، قامت اللجنة مبعاجلة     )٢٠١٠سبتمرب  /حىت أيلول  (٢٠١٠ويف عام     -٢٧٣
وط  شكوى تتعلق بشر   ٤٥ هذه الشكاوى مقدمة من نساء، بينها        من شكوى   ٢٨٦ وكانت
  . شكاوى تتعلق بالتحرش اجلنسي٤والعمل 
بينها قضايا تتعلق بعـدم  ( دعوى قانونية ١٤، أقامت اللجنة ٢٠٠٩ومنذ بداية عام    -٢٧٤

 آراء  ٧، قدمت اللجنـة     ٢٠٠٩وخالل عام   . تتعلق بالتمييز بني اجلنسني   ) املساواة يف األجر  
 . متثل موقفها إزاء املسائل املتصلة بالتمييز ضد املرأة

  من قائمة املسائل٢٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 املرأة يف تنفيذ أنشطة ذات أهـداف        مبركز النهوض   سلطة، شرعت   ٢٠٠٨يف عام     -٢٧٥
  . حمددة من أجل تنفيذ قانون منع التحرش اجلنسي يف مكان العمل على حنو أفضل

لعمل يف سوق العمـل،      باستمرار إخطارات وطلبات جلميع أرباب ا      السلطةوتصدر    -٢٧٦
إلبالغهم بواجباهتم املنصوص عليها يف قانون منع التحرش اجلنسي، مبا يف ذلك االلتزام بنـشر               
دستور منع التحرش اجلنسي يف أوساط العمال، وااللتزام بالقيام بأنشطة إرشـادية، وااللتـزام              

  . إخطار٤ ٠٠٠ ، مت إصدار٢٠١٠مرب سبت/وحىت أيلول. بتعيني مشرفني ملنع التحرش اجلنسي
األشخاص الذين مت تعيينهم كمشرفني ملنـع       التفاصيل املتعلقة ب  وتقوم السلطة جبمع      -٢٧٧

التحرش اجلنسي وذلك هبدف إبالغهم مبسؤولياهتم، وتزويدهم باملواد التعليمية ذات الـصلة            
وحىت . ودعوهتم إىل املؤمترات املتصلة هبذا املوضوع؛ ومساعدهتم بذلك يف الوفاء مبسؤولياهتم          

  .  مشرف ملنع التحرش اجلنسي٢ ٥٠٠، كان هناك ٢٠١٠أغسطس /آب
     على مدى السنوات العديدة املاضية، على إعداد وتوزيع دسـتور          السلطةوعملت    -٢٧٨

وُيتوخى عرض هذا الدستور    . ملنع التحرش اجلنسي يتضمن التشريعات واللوائح ذات الصلة       
    د أعد هذا الدستور على شـكل ملـصق كـبري           وق. يف األماكن األساسية يف مكان العمل     

احلجم وكذلك على شكل نشرة إعالمية وهو مترجم إىل اإلنكليزية والعربيـة والروسـية              
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 على شبكة اإلنترنت، وقد متت إضافته،       السلطةعلى موقع    أيضاً   والدستور متاح . واألمهرية
  . دمة املدنية، إىل كشوف املرتبات اخلاصة جبميع موظفي اخل٢٠١٠مايو /يف أيار
وتشتمل هـذه   .  جمموعة مواد إعالمية بشأن منع التحرش اجلنسي       السلطةوأعدت    -٢٧٩

 خمتلفة   دقيقة، ويعرض أنواعاً   ٥٠اجملموعة على قرص مدمج حيتوي على تسجيل فيديو مدته          
الفـيلم القـصري    ُيقدم  و. من التحرش اجلنسي يف مكان العمل وسبل معاجلة هذه املضايقات         

كما تشتمل اجملموعة على    . عربية مع ترمجة له باإلنكليزية والعربية والروسية األمهرية       باللغة ال 
  . لكل مشرف مكلف مبنع التحرش اجلنسيكتيب توجيهي ويقدم جماناً

 لزيادة الـوعي   املرأة مؤمتراً مبركز النهوض   سلطة، نظمت   ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٢٨٠
  . ملتوقع أن ُينظم املزيد من املؤمترات يف املستقبلومن ا. بالتحرش اجلنسي يف القطاع اخلاص

، مت إنشاء منتدى ُيعىن بالقواعد واللـوائح املتعلقـة مبنـع            ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٢٨١
 املرأة املنتدى، وهو يـضم أعـضاء مـن          مبركز النهوض   سلطةواستهلت  . التحرش اجلنسي 

ويناقش امللتقـى   . القطاع اخلاص الوزارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية والعاملني يف        
 . إمكانية إضافة تغيريات على قانون منع التحرش اجلنسي املعمول به حالياً

 عدم املساواة يف األجور    

 دراسة واسعة النطـاق بـشأن عـدم         جتري وزارة الصناعة والتجارة والعمل حالياً       -٢٨٢
عدم املساواة بـني اجلنـسني يف       : "ويشري تقرير أويل بعنوان   . سرائيلإاملساواة يف األجور يف     

 ويتعلق ٢٠١٠، مت نشره يف عام   " مقارنة بني إسرائيل والدول املتقدمة     - ٢٠٠٩سوق العمل   
 ملؤشر التنمية البشرية القياسي الذي وضعه برنامج األمم املتحدة           إىل أنه وفقاً   - ٢٠٠٨بعام  

 من االحتاد األورويب يبلغ      بلدان أخرى  ٧ومقارنة بدول منظمة التعاون االقتصادي و     (اإلمنائي  
 هلذه البيانات، تتقاضى املرأة     ووفقاً. حتتل إسرائيل املرتبة السابعة   )  دولة ٤٠اجملموع الكلي هلا    
  .  يف املائة٣٣ أقل مما يتقاضاه الرجل بنسبة يف إسرائيل أجراً

وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة يرجى الرجوع إىل الرد على               -٢٨٣
  .  من قائمة املسائل الوارد أعاله٢٥املسائل املثارة يف الفقرة 

 ٢٠٠٨النساء والرجال يف سلك اخلدمة املدنية خالل عام     

 يف املائة   ٦٤,١، بلغت نسبة النساء العامالت يف سلك اخلدمة املدنية          ٢٠٠٨يف عام     -٢٨٤
 .  يف املائة من الرجال٣٥,٩مقابل 
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 التصنيف اإلداري     

 ١٥,٦ بلغت نسبته     كبرياً  اخنفاضاً ٢٠٠٨ و ١٩٩٧التفاوت يف األجور بني عامي      شهد    -٢٨٥
 يف  ٦,٢ما يتقاضاه الرجل بنسبة     عقل  ي كان األجر الذي تتقاضاه املرأة       ٢٠٠٨ويف عام   . يف املائة 

 .املائة فقط

 التصنيف األكادميي     

 يف  ٦,٧نسبة  ، ب ٢٠٠٨ و ١٩٩٧تفاوت يف األجور بني عامي      زاد ال : موظفو اإلدارة   -٢٨٦
 . يف املائة٢٢,٨ كانت أجور النساء تقل عن أجور الرجال بنسبة ٢٠٠٨املائة، ويف عام 

 التصنيف بني كبار املوظفني املتعاقدين     

  .  يف املائة٣,٥تقلص التفاوت يف األجور بنسبة  أيضاً شهد هذا اجملال  -٢٨٧
 على الرد على املسائل املثارة      ملزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة ُيرجى االطالع         -٢٨٨

  .  من قائمة املسائل الوارد أعاله٢٥يف الفقرة 

  من قائمة املسائل٢٧على املسائل املثارة يف الفقرة الرد     

 .مصنفة فيما يتعلق هبذه املسألةمل ترد أية بيانات   -٢٨٩

 الصحة    

  من قائمة املسائل٢٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 من قائمة املسائل الـوارد      ٢يرجى االطالع على الرد على املسائل املثارة يف الفقرة            -٢٩٠
 . أعاله

   من قائمة املسائل٢٩على املسائل املثارة يف الفقرة  الرد    
 من قائمة املـسائل الـوارد     ٢يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة            -٢٩١
 . أعاله

  من قائمة املسائل٣٠ارة يف الفقرة املسائل املث الرد على    

 عليهم والضوابط املتعلقـة     املفروضةوالقيود  األمنيني   ظروف سجن املعتقلني     ختضع  -٢٩٢
الصادر عن مـصلحة الـسجون    - ٠٠-٠٢-٠٣ وما إىل ذلك، لألمر املوحد رقم       بالزيارة

  ".القواعد املتعلقة بالسجناء ألسباب أمنية "-اإلسرائيلية 
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اللجـوء  سلطة مصلحة السجون اإلسرائيلية خيضع ل لكل سجني أو حمتجز    تاحمن امل   -٢٩٣
استخدامهم من   التظلمضد املوظفني واحلراس، مبا يف ذلك         للتظلم التالية الشكاوىآليات  إىل  
 : بطريقة غري قانونيةللقوة

 رفع شكوى إىل مدير السجن؛  •

 ؛املختصةتقدمي السجني التماساً خطياً إىل احملكمة احمللية  •

رفع شكوى إىل وحدة التحقيق مع احلراس، عن طريق مصلحة السجون اإلسرائيلية             •
 .أو إىل الوحدة مباشرة

  .رفع شكوى إىل أمني مظامل السجناء •
يـشار   (١٩٧١-٥٧٣٢رقم  ] الصيغة اجلديدة [ من قانون السجون     ٧١حتدد املادة     -٢٩٤

 هؤالء الزوار   وتتم تسمية . جون الرمسيني للس  للزوار، قواعد   ")قانون السجون  "بإليه فيما يلي    
زارات وغريهـا مـن الـو     وزارة العدل   يعملون يف   ن  وحمام، وهم   وزير األمن العام  من قبل   

  .البلدبزيارة تشمل أرجاء  أو حمددزيارة سجن للقيام ب إما  سنوياً، يتم تعيينهمكوميةاحل
ة احملكمة العليا  من قانون السجون سلطة زيارة السجون رمسياً لقضا٧٢ املادة وختول  -٢٩٥

  .السجون اخلاضعة لواليتهملزيارة  واحملاكم اجلزئية احملليةاكم احملقضاة ، ولوالنائب العام
ما مل تكن هناك (دخول السجون يف أي وقت من األوقات بوُيسمح للزوار الرمسيني   -٢٩٦

اء، الـسجن ومعاملة   حالة السجون،    وتفقد،  )ظروف استثنائية مؤقتة سارية حتول دون ذلك      
لسجناء أثناء تلك الزيارات، أن يتصلوا بالزوار   وُيسمح ل . السجن وما إىل ذلك   شؤون  وإدارة  

كما ميكن للسجناء أن    . يرفعوا إليهم شكاواهم، مبا فيها الشكاوى املتعلقة باستخدام القوة        و
وقد وّسع املبـدأ    . يقدموا شكاوى إىل مدير السجن وأن يطلبوا مقابلة أحد الزوار الرمسيني          

الصادر عن النائب   ) ٢٠٠٢-٩-١ -، املستكمل   )٥٠٧٥-١ (-١٢٠١-٤رقم  (التوجيهي  
العام، نطاق الصالحيات املذكورة أعاله لتشمل كذلك مرافق االحتجاز وزنزانات االحتجاز           

  .يف خمافر الشرطة

 إضافية من خالل الزيارات اليت يقوم هبا موظفو اللجنة الدوليـة للـصليب              رقابة ممارسة    
 األمحر 

 الرعاية الطبية     

يضم كل مرفق من مرافق االحتجاز اليت ختضع ملصلحة السجون اإلسرائيلية عيـادة               -٢٩٧
 وميكن ألي سجني أن يطلب ، فحص طيب يومياًويتم إجراء . طبية يداوم فيها طبيب ومسعف    

 وعندما تكون هناك حاجة لطبيب خمتص أو لدخول املستشفى، يتم           .طبيبفحصه من قبل ال   
وباإلضافة إىل ذلك،   . ق على النحو الواجب مع املستشفى املناسب ومع وزارة الصحة         التنسي

تدير مصلحة السجون اإلسرائيلية مرفق احتجاز خمصص للسجناء الذين يعانون من مشاكل            
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ويتلقى السجناء رعايـة    . بدنية ونفسية، حيظى فيه السجناء املصابون بأمراض مزمنة بالرعاية        
وُتجرى الفحوصـات   .  خدمات الطبيب األخصائي عند الضرورة     طبية تشمل احلصول على   

 .لدى طبيب أمراض النساء عند الضرورة وبناء على طلب السجينة اخلضوع للفحص

 الفصل بني املسجونني ألسباب أمنية والسجناء املدانني يف قضايا جنائية     

ة مـن أجـل      خاصة يف السنوات األخري    بذلت مصلحة السجون اإلسرائيلية جهوداً      -٢٩٨
ويعد الفصل بني املسجونني ألسباب أمنيـة والـسجناء         . معاجلة القضايا املتعلقة بالسجينات   

 .ا جنائية أحد جوانب هذه اجلهوداملدانني يف قضاي

 تعاطي املخدرات     

هناك فصل تام يف مجيع السجون بني السجناء املدمنني على املخدرات والـسجناء               -٢٩٩
 .تعاطي املخدراتت هلم سوابق يف الذين ليس

 الغذاء     

 وهو مطابق ملا حتتوي عليه قائمـة         مقبوالً ُيقدَّم للسجناء األمنيني   الطعام الذي    يعترب  -٣٠٠
وقد فُتح يف سجين جمدو وكتسيعوت، خمبزان لبيـع         . الطعام املقدمة ملوظفي مرافق االحتجاز    

 .  بديل عن اخلبز األمسر املتوفر يف إسرائيللتوفرياخلبز الشامي 

 احلصول على التعليم     

تتاح فرص التعليم للفلسطينيني املسجونني يف إسرائيل على قدم املساواة مع السجناء              -٣٠١
ويوجد يف الوقت احلايل عدة مئات من املعتقلني الفلسطينيني الـذين يتلقـون             . اإلسرائيليني

ويسعى آخـرون   . )وهي مؤسسة للتعلم عن بعد    " (اجلامعة املفتوحة  "عن طريق التعليم العايل   
 سـجني  ٣ ٣٠٠، تقدم حوايل   ٢٠٠٩ويف صيف عام    . للحصول على شهادة الثانوية العامة    

 داخل مرافق االحتجاز اخلاضعة ريها السلطة الفلسطينية، وذلك منلالمتحانات الرمسية اليت جت   
 .لسلطة السجون اإلسرائيلية

 الزيارات العائلية     

ن جلنة مصلحة السجون اإلسرائيلية، بالـسماح       تقضي األوامر املوحدة الصادرة ع      -٣٠٢
وُيحـدد عـدد الـزوار    .  دقيقة٣٠للسجناء بتلقي الزيارات العائلية مرة كل أسبوعني ملدة         

 .قيود على عدد الزوار من األطفالال ُتفرض ثالثة أشخاص؛ يف حني يف البالغني 



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

69 GE.10-47284 

  من قائمة املسائل٣١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 يات األطفال الُرّضعوف    

تشري املعلومات املستكملة املقدمة من وزارة الصحة، إىل أن معدل وفيات األطفال              -٣٠٣
       لكل ألف من املواليد، وهو ما ميثـل اخنفاضـاً          ٨,٥،  ٢٠٠٨الرضع بني البدو بلغ يف عام       

). واليد لكل ألف من امل   ١٧,٥ (٢٠٠٢ يف املائة عن املعدل الذي ُسجل يف عام          ٥١,٥بنسبة  
ويعزى .  لكل ألف مولود١٢,٥، حيث بلغ هذا املعدل    ٢٠٠٩بيد أنه ُسجلت زيادة يف عام       

هذا املعدل املرتفع يف أغلب األحيان، إىل ارتفاع معدالت التشوهات اخللقيـة واألمـراض              
الوراثية النامجة عن ارتفاع معدل زواج األقارب، باإلضافة إىل تدين نسبة إجـراء التـشخيص               

وهناك عامل آخر يؤثر على معدل الوفيـات يتمثـل يف        .  للوالدة ألسباب دينية وثقافية    السابق
حترمي الدين اإلسالمي لإلجهاض حىت يف احلاالت املوصى هبا طبياً، فضالً عن ارتفاع معـدل               

ومعدل وفيات األطفال الرضع بني أطفال البدو الذين        . الوالدات بني النساء املتقدمات يف السن     
ني أطفال البـدو    ، يقل بالفعل، عن معدل وفيات الرضع ب       املرخصةقرى غري   الهم يف   تعيش أُسر 

وتواصل احلكومة افتتاح العيادات الطبية اليت ُتعىن بصحة        .  يف املدن املشيدة   الذين تعيش أسرهم  
  .، وجيري حالياً بناء عيادات جديدة خلدمة السكانغري املرخصةاألم والطفل يف القرى 

 ذلك، قامت احلكومة بتمويل عدة مشاريع خاصة لتحسني األحـوال           وعالوة على   -٣٠٤
 وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية      املرخصةقرى غري   الالصحية للبدو الذين يعيشون يف      

 برنامج تدّخل خاص طويل األجل خلفض وفيات الُرّضع بني          ،ومن هذه الربامج  . املقدمة هلم 
 واسعة من املشاركني بينهم ممثلون عـن قيـادات   وهو برنامج أهلي، تعمل فيه طائفة . البدو

اجملتمع البدوي والنظام التعليمي، إىل جانب مقّدمي خدمات الرعايـة الـصحية العالجيـة              
والوقائية، وإدارة الصحة يف اجملتمع احمللي وإدارة علم األوبئة يف كلية العلوم الصحية يف جامعة 

  .بن غوريون يف النقب
ة االختبارات الوراثية جماناً، إىل جانب توفري االستشارات يف جمال          كما متوِّل احلكوم    -٣٠٥

األمراض الوراثية ألي فرد ينتمي إىل قبيلة بدوية يزيد فيها انتشار مرض وراثي خطري عـن                
  .إصابة واحدة بني كل ألف شخص، ويكون االختبار الوراثي اخلاص به متاحاً

اإلعـالم  /فيذ مشاريع التربية الصحية   وتواصل الوزارة العمل بشكل مكثف على تن        -٣٠٦
ويتمثـل اهلـدف    . وذلك للحد من معدل وفيات الرضع بني عرب إسرائيل من املـسلمني           

الرئيسي هلذه املشاريع يف عدم تشجيع الزواج بني األقارب األدنني، وتشجيع النساء احلوامل             
 االستفادة بشكل   على اللجوء أكثر إىل إجراء التشخيص أثناء احلمل، وتشجيع األمهات على          

  . أفضل من خدمات الرعاية الصحية املقدمة لألم والرضيع املتوفرة يف مجيع أحناء البالد
وهناك برنامج طويل األجل يهدف إىل تدريب أفراد من السكان البدو للعمـل يف                -٣٠٧

  .دور احلضانة ودور الوالدة من أجل مواصلة تقليص معدل وفيات الرضع بني السكان البدو
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 يهدف إىل زيادة خفض معدل وفيات الرضـع          مشروعاً ومتول وزارة الصحة حالياً     -٣٠٨
          ويف. بني السكان البدو، وهو مشروع جيري تنفيذه بالتعاون مـع جامعـة بـن غوريـون               

 . مشروع إضايف يتعلق بتحسني تغذية السكان البدوالعمل يف  الوزارة بدأت، ٢٠٠٩عام 

 ع من البدوحتسن منو األطفال الُرّض    

ألطفال الُرّضع وصغار   حتسُّن هام، على مدى العقدين املاضيني، يف منو ا         أيضاً   حدث  -٣٠٩
وعالوة على ذلـك، زاد التقيـد       .  البدو، مما يشري إىل حدوث حتسُّن يف التغذية        األطفال من 

 يف  بالتوصيات املتعلقة بتناول املغذيات التكميلية مثل حامض الفوليك بني النساء البـدويات           
سنوات اخلصوبة، وتراجعت حاالت إصابة األجنة بعيوب األنبوب العـصيب بـني األجّنـة              

وال تزال هنالك لسوء احلظ، معدالت عالية من اإلصابة بالتشّوهات اخللقيـة  . والُرّضع البدو 
واألمراض الوراثية بني أطفال البدو من الُرّضع، وذلك نتيجة عوامل متعددة من بينها عـادة               

 االجتماعية الـيت    - الدينية   -فضالً عن العوائق الثقافية     )  يف املائة تقريباً   ٦٠(قارب  زواج األ 
 .حتول دون إجراء فحوصات قبل الزواج وقبل الوالدة للكشف عن اإلصابة بأمراض وراثية

 نطاق التحصني     

 حتسني نطاق حتصني الرضع من أبناء       فقد أدى . قد املاضي حتسينات كربى   شهد الع   -٣١٠
و يف النقب، على سبيل املثال، إىل تراجع كبري يف األمراض املعدية اليت ميكـن اتقاؤهـا                 البد

 يف  ٩٥ و ٩٠ إىل أن نسبة تتراوح ما بني        ،٢٠٠٦وتشري األرقام املسجلة يف عام      . باللقاحات
 وهو حتّسن   -املائة من أطفال البدو تلقوا مجيع اللقاحات الالزمة قبل بلوغ الثالثة من العمر              

وُيذكر أن األرقام املتعلقـة بتحـصني     . ١٩٨١ يف املائة يف سنة      ٢٧بالقياس إىل معدل    كبري  
السكان العرب تفوق األرقام املتعلقة بتحصني السكان اليهود على الصعيد الوطين ويف املنطقة             

، إىل أن معدل التحصني ضد األنفلونزا الرتفية        ٢٠١٠وتشري األرقام املسجلة يف عام      . اجلنوبية
 يف املائـة    ٨٨والكزاز والسعال الديكي بلغ     ) الدفتريا(وع باء وشلل األطفال واخلناق      من الن 

وفيما خيص احلصبة والنكاف واحلمرياء، بلغ معدل التحصني بني أطفـال           . بني أطفال اليهود  
  . يف املائة بني أطفال اليهود٩١ يف املائة مقابل ٩٣البدو 
حصني تديرمها وزارة الصحة، بتقدمي خدمات      كما يقوم فريقان متنقالن معنيان بالت       -٣١١

. التحصني باملنازل إىل األطفال الُرّضع يف اُألسر البدوية اليت تعيش خـارج املـدن الدائمـة     
لوزارة الصحة حتديد األطفال الُرّضع الـذين انقـضى   يتسىن ل  نظام تعقُّب ُمحوَسب     وبفضل

 .صينهمموعد حتصينهم وإرسال أحد فريقْي التحصني املتنقلني لتح

 تدريب املمرضات     

، أنه نتيجة للـنقص     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤أعلن نائب وزير الصحة يف يوم         -٣١٢
يف عدد املمرضات، ستضطر وزارة الصحة إلغالق العديد من مراكز الرعاية الصحية الـيت              

يف مـستوصف   : وهكذا، مت إغالق العيادات التاليـة     . تقدم خدماهتا لكل الشرائح السكانية    
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عمري، ومستوصفان يف دميونا وثالثة مستوصفات يف بئـر الـسبع، وأُرسـل املرضـى إىل                
كما أعلن نائب وزير الصحة أن وزارة الـصحة         . مستوصفات أكرب تقع يف مناطق سكناهم     

تعتزم التصدي للنقص يف عدد املمرضات املدربات بني السكان العرب وال سيما الـسكان              
لتدريب املمرضات يف جامعة بن غوريون يف النقـب، تتـوىل     البدو، من خالل افتتاح دورة      

وأضاف نائب وزير الـصحة أن  . الدولة متويلها بالكامل لفائدة املمرضات من السكان البدو      
هناك نية ألن يتم ذلك يف إطار برنامج طويل األجل من شأنه أن يـؤدي إىل زيـادة عـدد      

 يعملن يف خدمة الشرحية املـستهدفة مـن         ، واللوايت  جيداً املمرضات البدو املدربات تدريباً   
  . السكان وهي البدو

 يتيح منح درجة البكالوريوس      جديداً  دراسياً واستحدثت جامعة بن غوريون منهجاً      -٣١٣
      ٣٧، انـتظم    ٢٠١٠ من عـام     واعتباراً. للممرضات واملمرضني املؤهلني من السكان البدو     

    /ضافة إىل ذلك، ُعيِّنت ابتداء من كانون الثـاين        وباإل.  يف هذا املنهج الدراسي اجلديد     طالباً
، مخس ممرضات للعمل يف مراكز الرعاية الصحية لألمهات والرضع، وسيستغرق ٢٠١٠يناير 

برنامج يـستغرق عـامني لتـدريب       أيضاً   وهناك. تدريبهن لشغل هذه الوظائف ستة أشهر     
     ويف . وفري التوجيـه األبـوي    املمرضني واملمرضات الذين سيعملون مع السكان البدو، يف ت        

 جمموعة جديدة من املمرضني     جتميع  وممرضة، فيما جيري حالياً     ممرضاً ١٦، خترج   ٢٠١٠عام  
ومن املالحظ، مع ذلك، أنه ال يزال هناك نقص كـبري يف عـدد املمرضـني                . واملمرضات

 . واملمرضات املؤهلني يف أوساط السكان البدو

 اخلدمات الطبية التخصصية     

وتقدَّم حالياً إىل اجملتمع احمللي البدوي يف النقب اخلدمات الطبية التخصصية مبا فيها               -٣١٤
خدمات طب األطفال والطب الباطين العام وطب األعصاب وطب األسرة وطب األمراض            

وباإلضافة إىل ذلك، تتـاح لكـل       . اجللدية وطب األمراض النسائية والتوليد وما إىل ذلك       
ئة للحصول على خدمات مجيع العيادات التخصصية يف مستـشفى  شخص مقيم فرص متكاف 

  .سوروكا، دومنا متييز بني املرضى من البدو أو اليهود
. وعالوة على ذلك، حصلت أول طبيبة بدوية يف إسرائيل، رانيا العقيب، على شهادهتا              -٣١٥

 البـدو يف   الذي يرمي إىل إدماج مزيد من"غرس الطب يف الصحراء"وكانت جزءاً من برنامج   
 بدوية على   ٣٥؛ وحصلت   ٢٠٠٩وهناك ست بدويات يدرسن الطب منذ عام        . قطاع الصحة 

 . امرأة أخرى تدرس العلوم الصحية حاليا٤٥ًشهادات التخّرج يف خمتلف املهن الصحية؛ ومثة 

 مراكز الرعاية الصحية لألمهات والرضع    

ـ      من مراكز الرعاية    مركزاً ٤٦تضم املنطقة اجلنوبية      -٣١٦      ،ع الصحية لألمهـات والرّض
 :، وهي موزعة كما يليالسكان البدوخدمات إىل )  يف املائة٥٠أكثر من ( منها ٢٧يقدم 
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يستفيد من خدماهتا كذلك السكان البـدو       ( يف البلدات البدوية      مركزاً ١٣يوجد   •
 ؛)غري املرخصةالذين يعيشون يف القرى اجملاورة 

 ؛ املرخصةغري مراكز خلدمة القرى يةتوجد مثان •

للسكان البدو يف املنـاطق   أيضاً تقدم مخسة مراكز تقع يف البلدات اليهودية خدماهتا     •
 يف املقام األول البدو الذين يعيشون       خيدممركز أبو ربيعة يف بئر السبع الذي        (القريبة  

 ؛) ويروحام وميتزبريامون، وعرب ألف،، ومراكز دميونة ألفغري املرخصةيف القرى 

 يف منطقة ماريـت،     غري املرخصة لسكان البدو يف القرى     اتنقل واحد    مركز م  خيدم •
  .رادعبالقرب من مدينة 

 من  ٢للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على الرد على املسائل املثارة يف الفقرة               -٣١٧
 . قائمة املسائل الوارد أعاله

  من قائمة املسائل ٣٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 حالة إصابة بفريوس نقص املناعة ١٧٨٥، كان هناك ما جمموعه ٢٠٠٩يف هناية عام   -٣١٨
ويبني اجلدول التايل فئة .  حالة إصابة باإليدز بني النساء يف إسرائيل٣٤٢البشرية وما جمموعه 

  :التعرض بني النساء والرجال
  رجال  نساء

 الفئة املعرضة خلطر اإلصابة
حاالت اإلصابة 

 باإليدز

 اليت شخصت   النساء
إصابتهن بفـريوس   
  نقص املناعة البشرية

حاالت اإلصابة 
 باإليدز 

الرجال الذين شخصت إصابتهن
  بفريوس نقص املناعة البشرية

 ٩٦٨ ٢٧٥   الرجال الذين ميارسون اجلنس فيما بينهم

 ٥٢٨ ١٥٥ ١٣٤ ٣٤ متعاطو املخدرات عن طريق احلقن

ـ  األشخاص املصابون باهلوموفيليا وغريهم م      ين متلق
 ٤٢ ٥٤ ٦ ٧  الدم أو مكونات من الدم 

      :االتصال اجلنسي بني اجلنسني

 ٤ ٢ ٥٧ ٢٢  الشركاء من الفئات الثالث الواردة أعاله

" عـام "األشخاص القادمون من بلد يعاين من تفش        
 ٩٠٩ ٣٢٠ ١ ١٢٩ ٢١٩ لوباء فريوس نقص املناعة البشرية وأزواجهم 

س مع شخص حامـل     األشخاص الذين ميارسون اجلن   
 ٣٩ ٩ ٥٧ ١٥  لفريوس نقص املناعة البشرية غري حمدد املصدر

 ١٩٥ ٦٧ ١٩٢ ٢٣ األشخاص الذين يصابون بالفريوس من مصدر غري حمدد 

 ٧١ ١٧ ٩١ ١٦   اإلصابة من األم األطفال الذين تنتقل إليهم

 ٢١١ ٤١ ١١٩ ٦ غري حمدد

 ٢ ٩٦٧ ٩٤٠ ١ ٧٨٥ ٣٤٢  اجملموع  

  .٢٠١٠إلحصاءات املركزي، اخلالصة اإلحصائية اإلسرائيلية، مكتب ا : املصدر
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 حالـة   ١١٣حاالت إصابة جديدة مبرض اإليدز و      ٧، مت اإلبالغ عن     ٢٠٠٩ويف    -٣١٩
 يف  ١٤ائة و  يف امل  ٣٠اخنفاض بنسبة   (إصابة جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء         

، مت  ٢٠٠٩لى سبيل املقارنة أنـه يف عـام         وُيذكر ع ). ٢٠٠٨املائة على التوايل مقارنة بعام      
 حالة إصابة جديدة بفريوس نقص املناعة       ٢٤٣ حالة إصابة جديدة باإليدز و     ١٨ن  اإلبالغ ع 

  . البشرية بني الرجال
مبن فيهن النساء املسلمات واملسيحيات والشركـسيات       (ويف أوساط النساء العربيات       -٣٢٠

 حاالت إصابة جديدة بفـريوس      ٥ سوى   ٢٠٠٩-٢٠٠٧، مل ُتسجَّل خالل الفترة      )والدروز
وهو معدل   -  امرأة عربية  ١٠٠ ٠٠٠ بني كل    ٠,٧نقص املناعة البشرية، وهو ما ميثل معدل        

 . امرأة١٠٠ ٠٠٠ لكل ٩,٤أدىن بكثري من املعدل املسجل بني النساء اليهوديات والذي يبلغ 

 الرعاية الصحية ومحالت التوعية    

 املناعة البشرية متاحة للجميع، دون الكشف عن اهلويـة          إن اختبارات فريوس نقص     -٣٢١
وحيق ألي مواطن إسرائيلي مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية أن حيصل علـى             . وباجملان

  . يف أي مركز من املراكز اإلقليمية التسعة لعالج مرض اإليدزعالج يكاد يكون جمانياً
ة إلذكاء الوعي بفريوس نقـص      وقد شرعت وزارة الصحة يف تنفيذ مشاريع خمتلف         -٣٢٢

 املهـاجرين   مثـل  بالتقاليد،   املناعة البشرية، وال سيما بني اجلماعات السكانية األكثر متسكاً        
. اجلدد القادمني من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى وبني عامة اجلهور أيضاً            

 التثقيف الـصحي بـشأن       يتناسب مع هؤالء السكان، وجيمع بني      ووضعت الوزارة برناجماً  
فريوس نقص املناعة البشرية، وتوفري الدعم واملتابعة على الصعيد الفردي من قبل مرشـدين              

 وهناك برامج أخرى تستهدف الشباب، فـضالً      . صحيني ينتمون إىل اجملتمعات احمللية نفسها     
 تقدمي عربعن اجلنود، حيث جيري تثقيفهم بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وذلك     

كما أن املعلومـات ذات الـصلة     . املشورة املباشرة ومن خالل الربامج اإلذاعية والتليفزيونية      
 . متاحة على املوقع الشبكي للوزارة

 باشر املتصال لالخط مفتوح     

اإليـدز واألمـراض    فيما يتعلق ب  باشر  املتصال   لال مفتوحاً خطاً أيضاً   تشغل الوزارة   -٣٢٣
 . املنقولة جنسياً

  نوع اجلنس والتثقيف املتعلق باحلياة األسرية الذي يراعيالتعليم     

تعترب إدارة الشؤون اجلنسية واحلياة األسرية يف وزارة التربية والتعليم مسؤولة عـن               -٣٢٤
تطوير املواد والربامج التعليمية فيما يتعلق جبملة أمور منها السلوك اجلنسي والبعد اجلنـساين              

عنف، والصورة اليت يكوهنا الشخص عن نفسه، وعالقـات األزواج،          ورابطة الزواج دون    
، ومنـع   )املواد اإلباحية (واهلوية اجلنسية، وامليل اجلنسي والسلوك اجلنسي ووسائط اإلعالم         
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وتقـوم  . ، وغري ذلك كـثري    احلمل، والوقاية من اإليدز، وقبول اآلخر حىت وإن كان خمتلفاً         
وتقوم اإلدارة  .  وأطباء نفسيني وعامة العاملني بالوزارة     اإلدارة بتدريب مستشارين إرشاديني،   

بتوفري برامج تثقيفية عديدة تتعلق بالسلوك اجلنسي املسؤول، والوقاية من اإليدز، وبرنـامج             
التثقيف بشأن اجلنس واحلياة األسرية للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة، وبرنامج التثقيـف            

تنظيم حلقات دراسية للمعلمني واملهنـيني بـشأن        اجلنسي للمدارس املتوسطة الذي يشمل      
التعرف على األطفال الذين يتعرضون لالعتداء اجلنسي واألطفال املعرضني للخطر وبـشأن            

 . منع التحرش اجلنسي

 النساء يف املناطق الريفية والفئات احملرومة من النساء    

  من قائمة املسائل٣٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  عامةحملة    

ويعيش . حراء النقب  ألف نسمة من البدو يف منطقة ص       ١٨٠ ٠٠٠يعيش أكثر من      -٣٢٥
يف مراكز حضرية وشبه حضرية مت ختطيطهـا        )  يف املائة  ٦٦ - ١٢٠ ٠٠٠ حوايل(معظمهم  

يف مئات القرى )  يف املائة  ٣٤(بينما يعيش الستون ألف نسمة الباقية       .  للقانون وتشييدها طبقاً 
 دومن، األمر الـذي يعيـق   ٥٠٠ ٠٠٠ اليت تنتشر يف منطقة تزيد مساحتها عن    املرخصةغري  

هذا يف حني   . التوسع احلضري يف منطقة النقب الكربى ويتعارض مع مصلحة السكان البدو          
، على حنو ما أُشري إليه بالتفصيل أدناه وكذلك يف التقرير الـدوري             قادرةأن البلدات القائمة    

 احتياجات السكان البدو، ويف حني تتسع األراضي غري املأهولـة           تلبية معظم على  إلسرائيل،  
  . املدن يف مجيع هذه السكانللمزيد من 

وحيظى البدو جبميع احلقوق والفرص املتاحة للمواطنني اإلسرائيليني مبا يف ذلك امتياز      -٣٢٦
احلصول على كافة مستويات التعليم الرمسي وعلى اخلدمات الـصحية وغـري ذلـك مـن            

 . لقوانني إسرائيلمات، وفقاًداخل

 األنشطة الواردة يف خطة العمل من أجل النهوض بوضـع           - املرأة   مبركز النهوض   سلطة    
 املرأة البدوية 

 برنامج يستغرق ثالث سنوات أُعدَّ بالـشراكة        -مبادرة اقتصادية للمرأة يف كسيفة        -٣٢٧
تجات أصلية تصنعها النساء من     ، من أجل إنشاء وتسويق من     "إسرائيل املشتركة "مع هيئة نداء    

وتصبح املرأة مالكة ملشروعها التجاري ومعفاة من ضريبة القيمة . خالل هيئة مركزية ميتلكنها
وعند انتهاء املـشروع الـذي      .  امرأة يف الربنامج   ٢٠، شاركت   ٢٠٠٧ويف سنة   . املضافة

  . امرأة بدوية قد شاركت يف الربنامج١٠٠سيستغرق ثالث سنوات، ستكون 
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مشروع آخر يتمثل يف إنشاء هيئة تسويق مشتركة للمشروعات التجارية النسائية يف              -٣٢٨
 . امرأة مشاركة يف هذا املشروع٢٠وهناك حالياً . قرية حسنية البدوية يف اجلليل

 املرأة بتزويد النساء البدويات باملعـارف املتعلقـة         مبركز النهوض   سلطةكما تقوم     -٣٢٩
التجارية احلرة وبناء استراتيجيات األعمال التجارية وغـري ذلـك          بالعمالة وتنظيم األعمال    

وتشمل الدورات يف مجلة أمور، البحوث املتعلقة بالسوق، والـتعلم مـن مـصادر              . كثري
  . خلإ ،املعلومات، ووضع ميزانية للعمل، وكتابة خطة أعمال

 خالل تنظـيم  كما توفر السلطة للنساء البدويات فرصة استكمال تعليمهن الرمسي من         -٣٣٠
دورات خاصة عن املواضيع ذات الصلة، مثل املهارات اللغوية واستخدام الكمبيوتر واإلنترنت            

معلومات ودورات تتعلق بالتمكني وقيادة اجملتمع احمللي من قبيـل      أيضاً   وتوفر. وغري ذلك كثري  
  .اريع اجملتمعيةاملهارات احلياتية والتنشئة والتوعية الصحية، واملهارات الالزمة إلدارة املش

 املرأة فيما يتعلق باإلعفاء من الرسوم       مبركز النهوض   سلطةوملزيد من املعلومات عن       -٣٣١
الدراسية، واحلصول على منح دراسية وتنظيم دورات تتعلق بالتمكني وما إىل ذلك، يرجـى              

  .  من قائمة املسائل الوارد أعاله٢١الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة 

  تقييم خطة العمل    
 من أجل النهوض بوضع املرأة البدويـة،         املرأة جهداً  مبركزال تدخر سلطة النهوض       -٣٣٢

عن طريق مجلة أمور تشمل توفري املعارف اليت تشتد احلاجة إليها، والتعلـيم، والـدورات               
  .البدويةواألنشطة اإلثرائية، واملساعدة يف إجياد فرص العمل وأشكال أخرى ملساعدة املرأة 

وينبغي أال يغيب عن البال مع ذلك، أن اجملتمع البدوي هو جمتمع تقليدي للغايـة،                 -٣٣٣
  أطول ويتطلب جهـوداً    وأي تغيري على صعيد النهوض باملرأة ومتكينها يستغرق حتقيقه زمناً         

 . إضافية

ات ل حتسين وينبغي أن نتذكر أن هذه األنشطة ليست معزولة ويتم استكماهلا بإدخا            -٣٣٤
البىن التحتية للمواصالت العامة اليت تتيح للفتيات البدويات يف هـذا           يف جماالت مثل النقل و    

، وهي خطوات سـتؤيت أُكلـها يف        ديارهناجملتمع التقليدي الذهاب إىل املدارس القريبة من        
 . سبياً نوبالتايل، فإن مثة تغيري واضح يف اجملتمع البدوي، لكنه ال يزال بطيئاً. املستقبل القريب

 معلومات إضافية عن السكان البدو    

 اإلسكان     

اللقية وحورة وكسيفة وعرعرة وتل شيفع وشقيب       : هناك ست مدن بدوية يف النقب       -٣٣٥
 خلطط معتمـدة    وكل هذه املدن القائمة شيدت وفقاً     . السالم وترابني باإلضافة إىل مدينة رهط     

  .ة ومياه الشرب والكهرباء وما إىل ذلكوهبا مرافق أساسية مثل املدارس والعيادات الطبي
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قادرة على تلبية   ) املدن السبع إضافة إىل مدينة رهط     (ورغم أن املدن الثمان القائمة        -٣٣٦
احتياجات السكان البدو على حنو فعال، شريطة أن يتم توسيعها، فإن احلكومة قررت إنشاء              

 كان البـدو ومراعـاةً    وقد فعلت احلكومة ذلك الستيعاب الـس      . تسع مدن جديدة للبدو   
وستتوفر للمـدن   . الحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك رغبتهم يف االستقرار وفق النمط القبلي          

وتتوىل السلطات ختطيط   . اجلديدة أفضل البىن التحتية واخلدمات اليت تقدمها الدولة ملواطنيها        
 .ابع كل مدينة يقدمون رؤيتهم لطوتشييد املدن اجلديدة بالتشاور مع ممثلي البدو الذين

تقع يف جملس بين مشعون اإلقليمي، وهـي        " ترابني"و. وتعد ترابني أول مدينة ُتسكَن      -٣٣٧
وقد انتهت املرحلة األوىل من تطوير املدينة، ومت توزيـع          . خمصصة ألفراد قبيلة ترابني الصانع    

ض وحصلت كل أسرة على قطعـة أر      . غالبية قطع األرض، وسكن املئات يف املدينة بالفعل       
وجرى ختطيط املدينة اجلديدة باالشتراك مع سكاهنا       . اسُتصلحت للبناء وقطعة أرض زراعية    

ومتتـد  . لتكون مدينة حديثة تتوفر فيها اخلدمات التعليمية والبىن التحتية واخلدمات الصحية          
 نسمة ٣ ٥٠٠ دومن، ومن املتوخى أن تستوعب حوايل   ١ ١٣٢املدينة على مساحة تزيد عن      

 . ٢٠٢٠حبلول عام 

    رينـات، وتقـع علـى      قأبـو   :  وتطوير للمدن الثماين التالية    وجتري عملية ختطيط    -٣٣٨
ومـن املتـوخى أن     .  صـناعياً   قطعة أرض ومركزاً   ١ ٣٠٠، وتضم    دومناً ٧ ٣٢٠مساحة  

؛ وبري حداج وهي مدينـة      ٢٠٢٠ نسمة حبلول عام     ١٥ ٠٠٠رينات حوايل   قتستوعب أبو   
 نـسمة   ١٢ ٥٠٠ومنا، واهلدف منها هو إيواء حـوايل         د ٦ ٥٥٠تقع على مساحة     زراعية

 دومن وهي خمصصة الستيعاب     ٥ ٠٠٠؛ وقصر السر، وتقع على مساحة       ٢٠٢٠حبلول عام   
 - واملدن األخرى اليت سيتم بناؤها هي مـاخول       . ٢٠٢٠ نسمة حبلول عام     ٨٠٠٠حوايل  
تني، وهنـاك   ، لتشييد ضاحي  ٢٠٠٥سبتمرب  / اعتمد بشأهنا خمطط مفصل، يف أيلول      - ماريت

 دومن، وهي خمصـصة السـتيعاب       ٦ ٣٠٠ضاحية ثالثة قيد اإلنشاء على مساحة تزيد على         
 اعتمدت بشأهنا خطـة رئيـسية يف        - ؛ وأم بطني  ٢٠٢٠ نسمة حبلول عام     ١٢ ٠٠٠حوايل  
 ٨ ٠٠٠ دومن وهي خمصصة الستيعاب حـوايل        ٦ ٧٠٠، وتقع على مساحة     ٢٠٠٥مارس  /آذار

، وتقع  ٢٠٠٥مارس  / اعتمدت بشأهنا خطة رئيسية يف آذار      - داً؛ ومول ٢٠٢٠نسمة حبلول عام    
وهنـاك  . وهذه األمساء هي من اختيار السكان البـدو       .  دومن؛ ودرجيات  ١١ ٠٠٠على مساحة   

وهناك ثالث مدن إضافية هـي      . خمطط إضايف بلغ مرحلة متقدمة من اإلعداد لتشييد مدينة السيد         
  . اذ اإلجراءات القانونية للحصول على الترخيصأوفدا وأبو تلول والفرعة جيري بشأهنا اخت

     وباإلضافة إىل ذلك، تعمل احلكومة علـى توسـيع آالف الوحـدات الـسكنية يف                 -٣٣٩
        فمدينة رهط على سبيل املثال، ستتضاعف مـساحتها ثـالث مـرات تقريبـاً        . املدن القائمة 

وع سيتم تنفيذه بكلفة تقـدر      وذلك من خالل مشر   )  دومناً ٢٢ ٧٦٧ إىل    دومناً ٨ ٧٩٧من  (
وتشمل ).  دوالر أمريكي  ١٢٨ ٢٠٥ ١٢٨( شاقل إسرائيلي جديد     ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠حبوايل  

             نـسمة حبلـول     ٩٠ ٠٠٠ب  بغـرض اسـتيعا   ( وحدة سكنية إضـافية      ٧ ٥٠٠اخلطة بناء   
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طـة  ومتثل اخل . ومرافق عامة وحمالت جتارية، ومراكز عمل للنساء وأماكن العامة        ،  )٢٠٢٠عام  
 من  واعتباراً.  للحالة الراهنة يف مدينة رهط      سريعاً  ألعلى املعايري، حالً   آنفة الذكر اليت أُعدت وفقاً    

 . ، بيعت آالف القطع األرضية للعائالت البدوية ويسري تنفيذ اخلطة على ما يرام٢٠١٠مايو /أيار

ـ  قطعة أرض غري مأهولة متاحة ليشغلها بدو         ٢ ٨٠٠وهناك أكثر من      -٣٤٠  يف  شتاتال
 قطعـة أرض    ٦ ٩٠٠مجيع أحناء املدن الدائمة القائمة، وهناك باإلضافة إىل ذلك، أكثر من            

 . ميكن تطويرها حبسب الطلب

وتعمل احلكومة كما ورد يف التقرير الدوري إلسرائيل، على تشجيع االنتقـال إىل               -٣٤١
تات الـذين يـسعون     الشبدو  السكان من   املدن الدائمة عن طريق توفري مزايا فريدة جلميع         

وقد اعُتمدت هذه السياسة بسبب الصعوبات اليت تواجهها الدولة         . الستقرار يف مدن دائمة   ل
يف الغالـب،   يف توفري خدمات البنية التحتية واالجتماعية جملموعات صغرية متفرقـة ُتعـدُّ             

 .املنازل أو األكواخمن عشرات الب

ت للبدو الذين ينتقلون إىل هذه املـدن،         باألحكام اليت تقضي بتقدمي تعويضا     وعمالً  -٣٤٢
مبىن يغادرونه بعـد  ، بينما حيصل البدو على تعويض كبري عن أي توفر احلكومة األرض جماناً 

ويقدم التعويض نقدا أو . ) على أرض قاموا حبيازهتا بطريقة غري قانونيةولو كان مشيداً(هدمه 
اليت ختتار االنتقال إىل بلدة قائمة      وعالوة على ذلك، تقدم املنح للعائالت       . على شكل أرض  

، ارتفعت معدالت التعويض ٢٠٠٢ومنذ عام . أو جديدة بغض النظر عن وضعها االقتصادي 
 دوالر  ١ ٩٢٣) ( شاقل إسرائيلي جديد   ٧ ٥٠٠ متر مربع لكل أسرة و     ٨٠٠(بشكل كبري   

فـل  للط)  دوالر أمريكي  ٣٨٤,٦( شاقل إسرائيلي جديد إضافية      ١ ٥٠٠لألسرة و ) أمريكي
ة، وميكن لألسرة اليت تقوم هبدم مرتهلا غري املرخص وتنتقل للسكن يف املدن املخطط            ). الواحد

)  دوالر أمريكي١٠٢ ٥٦٤( شاقل إسرائيلي جديد ٤٠٠ ٠٠٠احلصول على مبلغ يصل إىل    
 شاقل إسـرائيلي    ٢٠٠ ٠٠٠، إىل   ويصل متوسط املبلغ الذي يتم احلصول عليه      . لكل أسرة 

وعالوة علـى   .  عن اخلسارة الفعلية   هو ما يزيد كثرياً   و ،)ر أمريكي  دوال ٥١ ٢٨٢(جديد  
ذلك، فإن السكان البدو لديهم األهلية للحصول على عشرات آالف الدومنات من األراضي             

 . لالستخدام الزراعي والرعي، وبأسعار منخفضة للغاية

زايا آنفة الـذكر،     على الطابع اخلاص حلياة اجملتمع البدوي ومنع استغالل امل         وحفاظاً  -٣٤٣
 للبلـدات   اليت ُخصصت  مقدمة من غري البدو لشراء أراض يف املناطق          رفضت الدولة عروضاً  

وعالوة على ذلك، يشارك ممثلون عن السكان البـدو يف مجيـع عمليـات              . البدوية حصراً 
 التخطيط؛ وهناك ممثلون عن كل بلدة من البلدات البدوية القائمة يف اللجنة الفرعية احملليـة              

للتخطيط والبناء، ويشارك عمدة رهط ورئيس جملس سيغيف شـالوم يف اللجنـة اللوائيـة               
 .للتخطيط والبناء كأعضاء

 إجراءات التخطـيط خلطـة      ٢٠٠٧  عام بدأت السلطات يف  باإلضافة إىل ذلك،    و  -٣٤٤
وهتدف اخلطة إىل وضع ضوابط تنظيمية لوضـع        ). ٢٣/١٤/٤رقم  (منطقة مدينة بئر السبع     
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    منطقة النقب الكربى، مع مراعاة احتياجات السكان، والقيود واآلثـار البيئيـة          التخطيط يف 
وقد أثريت، حىت اآلن عدة اعتراضات فيما يتعلق باخلطة آنفة الذكر، وهـي             . وما إىل ذلك  

 . احملاكم بعدفيها اعتراضات مل تبت 

 مليـار   ١,١ره  وكما ورد يف التقرير الدوري إلسرائيل، مت استثمار مبلغ إضايف قد            -٣٤٥
خـالل فتـرة سـت سـنوات       )  دوالر أمريكي  ٢٨٢ ٠٥١ ٢٨٢(شاقل إسرائيلي جديد    

من أجل تطوير البنية التحتية وإنشاء املرافق العامة وإعادة تنظيم امللكية يف            ) ٢٠١٠-٢٠٠٤(
 . جنوب إسرائيل

 اللجنة االستشارية املعنية بالسياسة العامة جتاه البلدات البدوية     

      اللجنة االستشارية املعنية بالسياسة جتاه البلدات البدوية بـشكلها احلـايل،           أنشئت    -٣٤٦
وتتمثـل  . ٢٤٩١، وذلك بناء على قرار احلكومة رقم        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤يف  

مهمة اللجنة االستشارية يف تقدمي توصيات بشأن وضع خطة شاملة وقابلة للتنفيذ وواسـعة              
عايري لتنظيم إسكان البدو يف النقب، مبـا يف ذلـك قواعـد             النطاق وذلك من أجل وضع م     

التعويض، وآليات ختصيص األراضي، وإنفاذ القوانني على املستوى املدين، ووضع جـدول            
 . تعديالت تشريعية عند االقتضاءزمين لتنفيذ اخلطة، واقتراح

غولدبرغ . يد أ وتضم اللجنة االستشارية اليت يرأسها قاضي احملكمة العليا السابق الس           -٣٤٧
وبدأت اللجنة االستشارية عقـد جلـساهتا يف كـانون          . سبعة أعضاء، بينهم ممثالن للبدو    

وكانت جلسات االستماع اليت عقدهتا اللجنة االستشارية يف بئر السبع          . ٢٠٠٨يناير  /الثاين
 ١١، ويف   ٢٠٠٨مايو  /واختتمت اللجنة االستشارية مناقشاهتا العامة يف أيار      . جلسات عامة 

وقد تنـاول التقريـر     . ، قدمت توصياهتا النهائية إىل احلكومة     ٢٠٠٨ديسمرب  /انون األول ك
ومت التركيز على هذه    . األراضي واإلسكان واإلنفاذ  : النهائي للجنة ثالثة جماالت رئيسية هي     

اجملاالت بعد أن أقرت اللجنة بأنه ال ميكن تنظيم إسكان البدو يف النقب إال من خالل سياسة             
وأوصت اللجنة بوضع ترتيب يوازن بني احتياجـات البـدو          .  تشمل هذه القضايا   متكاملة

واحتياجات الدولة، وميكن تنفيذه بسرعة ويتم تكريسه بتشريع وبطريقة تضمن سياسة حمددة           
  عـادالً   أن متثل حـالً    اوأكدت اللجنة أن هذه السياسة من شأهن      . ومتسقة وتتسم باملساواة  

 . األراضي، مما جيدد ثقة البدو بالدولة وبنواياهاحول لرتاعات  بافيما يتعلق للتنفيذ وقابالً

 بعـد   ٤٤١١، أكدت احلكومة القـرار رقـم        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ويف    -٣٤٨
ووافقت احلكومة على توصيات اللجنة كأساس لترتيـب        . االستعراض الكامل لتقرير اللجنة   

 يضم ممثلني عن وزارات احلكومة، وإدارة       اً مهني عملية إسكان البدو يف النقب، وعينت كادراً      
 للتنفيذ   وقابالً  مفصالً ومن املقرر أن يضع الكادر خمططاً     . األراضي اإلسرائيلية والنائب العام   

 . هبدف الوفاء مبقتضيات قرار احلكومة
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 املراحل النهائية إلجناز اخلطة احلكومية التفصيلية لتنظـيم         وقد بلغ فريق التنفيذ حالياً      -٣٤٩
وتستند اخلطة إىل توصية قدمتها اللجنـة االستـشارية وإىل          . ضع مساكن البدو يف النقب    و

العمل املكثف الذي اضطلع به املوظفون يف العام املاضي ومشل إجراء مشاورات مع ممثلـي               
 . عن تعليقات منظمات اجملتمع املدين على تقرير اللجنةخمتلف شرائح اجملتمع البدوي، فضالً

 استحداث  ، به حالياً  يضطلعالعمل الذي   خالل  شارة إىل أن الفريق حاول      وجتدر اإل   -٣٥٠
آلية شاملة هتدف إىل معاجلة الدعاوى القانونية املتعلقة مبلكية األراضي وتطوير البىن التحتيـة              

القانونيـة  ( هلذه الغاية، جيري اآلن وضـع اآلليـات الالزمـة            وحتقيقاً. املادية واالجتماعية 
 .  الدعاوى القانونيةوتطوير البلدات القائمة وملعاجلةاء بلدات جديدة إلنش) والتنفيذية

 جملس أبو بسمة اإلقليمي     

، مت تأسيس جملس إقليمي للقـرى اخلمـس   ئيلوكما جاء يف التقرير الدوري إلسرا      -٣٥١
أبـو  " اسـم   ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٣ يف   وأُطلق على هذا اجمللس الذي تأسس رمسياً      . اجلديدة
 . توىل جملس أبو بسمة اإلقليمي مسؤولية عشر قرى عربية، منها ست قرى بدويةوي". بسمة

   ٤٠/م عـرب  ـوجب القرار احلكومي رق   ـومت تكليف جملس أبو بسمة اإلقليمي مب        -٣٥٢
، بتلبية احتياجات السكان البدو يف جماالت التعليم والبنية        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٨ املؤرخ   ٣٩٥٦

 ٣٨٧,٧ومت ختصيص ميزانية إمجاليـة قـدرها        . والزراعة وما إىل ذلك   التحتية والعمالة والنقل    
لتطوير البنية التحتيـة وبنـاء      )  دوالر أمريكي  ٩٩ ٤١٠ ٢٥٦(مليون شاقل إسرائيلي جديد     

وقضى القرار احلكـومي   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥أبو بسمة والسيد بني عامي      اهلياكل العامة يف قرى     
 حىت هنايـة    ٣٩٥٦تمديد مدة نفاذ القرار رقم       ب ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٤ املؤرخ   ٤٠٨٨رقم  
 . ، من أجل استخدام كامل امليزانية املخصصة٢٠٠٩عام 

 خطـة   ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٩ املؤرخ   ٧٢٤وأُقرت مبوجب القرار احلكومي رقم        -٣٥٣
مخسية لتحسني فرص الوصول إىل اخلدمات العامة واملراكز التعليمية يف جملـس أبـو بـسمة                

وتصل قيمـة   . دمة العامة املنتشرة يف مجيع أحناء القرى البدوية يف اجلنوب         اإلقليمي ومراكز اخل  
 ١٧ ٥٦٤ ١٠٣( مليون شاقل إسرائيلي جديد      ٦٨,٥امليزانية اإلمجالية املخصصة هلذه اخلطط      

 مليون  ١٣,٧، على أن يتم توزيع      ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩على مدى السنوات من     ) دوالر أمريكي 
 . سنوياً)  دوالر أمريكي٣ ٥١٢ ٨٢٠(شاقل إسرائيلي جديد 

 الربنامج الدائم من أجل النهوض بوضع املرأة البدوية     

 للنـهوض    دائماً  جديداً ، برناجماً ٢٠١٠ املرأة طيلة عام     مبركزأعدت سلطة النهوض      -٣٥٤
        للربنامج الـسابق الـذي مت تنفيـذه         متابعةً (٢٠١٥ حىت   ٢٠١١باملرأة البدوية للفترة من     

ويتضمن الربنامج حلقات عمل حول قضايا األسرة واحلياة اخلاصـة          ). ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف  
والتواصل بني الزوجني والكرامة والسلطة األبوية، واإلسعافات األولية اليت تقدم يف املدارس            
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وقُدم هذا الربنامج إىل مكتب رئيس الوزراء، ويعتمد تنفيـذه          . ويف مراكز اجملتمعات احمللية   
 .على ختصيص ميزانية لذلك

 التدابري الرامية لضمان حقوق املرأة البدوية     

 للقانون، وبعـد    جترى مجيع عمليات هدم املنازل يف املناطق والبلدات البدوية وفقاً           -٣٥٥
وجتدر اإلشارة إىل أن األبنية     . مداوالت مطولة جتريها احملكمة يف الغالبية العظمى من احلاالت        

تثبت (ت، عبارة عن بيوت من الصفيح واخلشب        اليت جيري هدمها تكون، يف كثري من احلاال       
 األراضـي   حيـازة األراضي اململوكة للدولة من أجل      ت غزو   حماوالعكس  ت) يف مكان آخر  

يف بعض احلـاالت،  سكن الوباإلضافة إىل ذلك، تكون حلول  . احلكومية بصورة غري قانونية   
 .يف أماكن أخرى مثل املدن الدائمةمتاحة للغزاة 

والغـرض مـن    . ولة إسرائيل ميزانية كبرية لفائدة اجملتمع البدوي      وقد خصصت د    -٣٥٦
وقـد  . ختصيص هذه امليزانية هو توفري املساكن واخلدمات والبنية التحتية للمجتمعات احمللية          

استثمرت األمم املتحدة املاليني لزيادة مساحة مدينة رهط إىل الضعف من خـالل إضـافة               
وباإلضـافة إىل   . جتمع احمللي بشروط مناسبة للشراء    آالف الوحدات السكنية اليت تقدم للم     

ذلك، ختطط الدولة لبناء بلدات جديدة تتألف بيوهتا من طابق واحد وتتالءم مع منط عـيش                
 .اجملتمع البدوي وأعماهلمبناء أ

  من قائمة املسائل ٣٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 املياه    

 شيدة بشكل غري قانوين باملياه سياسة إمداد القرى البدوية امل    

حيصل البدو املقيمون يف القرى البدوية القائمة على نفس اخلدمات املتاحـة جلميـع                -٣٥٧
ولألسـف،  .  ليتالءم مع احتياجاهتم   املواطنني اإلسرائيليني، وبعض هذه اخلدمات مهيأ خصيصاً      

تربها وزارة الصحة غـري     خيتار كثري من البدو العيش خارج املدن الدائمة يف ظروف معيشية تع           
ولذلك، مت رصد مزيد من األموال لتطوير اخلدمات الصحية املقدمة هلم، وتبذل احلكومة             . الئقة

 .كل ما يف وسعها لتوفري الرعاية الصحية الكافية للبدو الذين يعيشون يف قرى غري قانونية

ة إضافية  ، أعلنت احلكومة عن وضع خط     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١١ويف يوم     -٣٥٨
متعددة السنوات لتشجيع بناء وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي يف البلدات البدويـة يف              

ويقضي هذا القرار،   ). ٢٤٢٨القرار احلكومي رقم    (منطقة النقب واملساعدة يف حتقيق ذلك       
بقيام البلدات بإنشاء شركات للمياه وجماري الصرف الصحي على حنو ما نص عليه قـانون               

قانون شركات  : بيشار إليه فيما يلي      (٢٠٠١-٥٧٦١املياه والصرف الصحي رقم     شركات  
 . بيد أنه مل يتم إنشاء هذه الشركات بعد. كشرط لتنفيذ اخلطة) املياه والصرف الصحي
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.  نسمة من البدو يف قرى غري قانونيـة يف النقـب           ٦٠ ٠٠٠ويعيش ما يقرب من       -٣٥٩
 فيما يتعلق بتزويد السكان باخلـدمات الالزمـة         وتسبب هذه القرى غري القانونية صعوبات     

ويف حني تسلم احلكومة بأن من واجبها تزويد سكاهنا خبدمات مثل املياه، فإنه             . وخاصة املياه 
 توفري هذه اخلدمات ألماكن متفرقة مل تراع فيهـا الـربامج            يكاد يكون من املستحيل عملياً    

 . الوطنية للبناء والتخطيط

وزارية لشؤون السكان العرب والدروز والشركس قـررت إنـشاء          ولكن اللجنة ال    -٣٦٠
يف انتظار استكمال إنشاء مدن البدو اإلضافية الدائمة اإلحدى عشرة، وتنظيم           " مراكز مياه "

ومبوجب هذا القرار، صدرت تعليمات تتعلق بوضع خمطط لـشبكات          . شبكات توفري املياه  
وقد جاء إنشاء مراكز املياه نتيجـة       ". ياهاملاكز  مر "بتوفري املياه لعدة مراكز يف النقب ُتعرف        

لتفهم احلكومة الحتياجات السكان البدو وللواقع الراهن الذي يواجهونه، وللجهـود الـيت             
وروعيت يف التخطيط للمراكز كميـة      . تبذهلا احلكومة من أجل حتسني ظروف عيش البدو       

 ينطوي إنشاء هذه املراكز على      ، كما ٢٠٢٠املياه الالزمة للعدد املتوقع من السكان يف عام         
وستتيح هذه الشبكات توفري املياه لعدد من السكان البدو يفوق بكثري العدد            . تكاليف كبرية 

 . الذي حيصل على املياه عن طريق توصيالت اإلمداد الفردية

ات البدوية  يف البلد متوفرة  ياه  امل، أصبحت مراكز    ٢٠١٠يونيه  / من حزيران  واعتباراً  -٣٦١
هناك باإلضافة إىل    و .حداج ودرجيات وقصر السري     أم بطني والسيد وأبو قرينات وبري      :ةالتالي

 .لدا وأبو تلول والفرعة واللقيةذلك، اتفاق يتعلق بإنشاء مراكز مياه إضافية يف مو

ويتم االعتماد على وسيلة إضافية لتوفري املياه تتمثل يف التوصيالت املباشرة لإلمـداد      -٣٦٢
. متاحة ملا ال يقل عن عشر عائالت      هي  جيري ربطها خبط أنابيب املياه الرئيسي، و      باملياه اليت   

وبالنظر إىل الطابع اإلشكايل هلذه التوصيالت اليت تتطلب نقل املياه إىل القرى غري املشروعة،              
والتوصيل خبط األنابيب الرئيـسي     . فإنه يتم اللجوء إىل هذه الطريقة بدرجة أقل من السابق         

جتـري  و جلنة املياه اليت تتوىل تقييم طلبات ربط التوصيالت خبطوط األنابيـب،             توافق عليه 
. مفاوضات عندما تنشب منازعات بني املقيمني يف الشتات بشأن ملكية هذه التوصـيالت            

، وهي الشركة الوطنية اإلسرائيلية للمياه، إىل أن هنـاك العديـد مـن              "ميكوروت"وتشري  
 . تتم دون ترخيص من جلنة املياهالتوصيالت خبطوط األنابيب اليت 

املنعقدة بوصـفها   (، ردت احملكمة املركزية يف حيفا       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣ويف    -٣٦٣
 يعيـشون يف     إسرائيلياً  بدوياً ٧٦٧ تقدم به مركز عدالة باسم       استئنافاً) حمكمة لشؤون املياه  

ملركزيـة يف حيفـا،     احملكمـة ا  (مناطق الشتات يف النقب، بشأن الوصول إىل مصادر املياه          
 . )، عبداهللا أبو مساعد وآخرون ضّد مفّوض املياه٦٠٩/٠٥استئناف رقم 

وأكد رئيس احملكمة املركزية يف حيفا يف قراره على أن القضية تتعلق بالتوصـيالت                -٣٦٤
توطني "بأنابيب املياه الرئيسية، بينما تتناول بشكل غري مباشر القضية املعقدة املتمثلة يف تنظيم            

وأضافت احملكمة أهنا ال تتجاهل حق مجيع املواطنني يف املياه والصحة كحق أساسي             ". لبدوا
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جيب أن تكفله الدولة لضمان احلق يف الكرامة، ولكنها أوضحت أن السماح بالتوصيل خبط              
وقـررت  . أنابيب املياه الرئيسي ال ميثل، يف رأيها، طريقة حلل مشكلة القرى غري املعترف هبا       

 وباإلمكان تقييده بناء على وجـود مـصلحة عامـة           ن احلق يف املياه ليس مطلقاً     احلكومة أ 
 ".عدم تشجيع حاالت استيطان غري قانونّية إضافّية"يف " واضحة"

 إىل احملكمة العليـا     ، قدم مركز عدالة التماساً    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف    -٣٦٥
     وال يـزال االلتمـاس قيـد النظـر     . يفاللطعن يف احلكم الصادر عن احملكمة املركزية يف ح       

، عبد اهللا أبو مساعد وآخرون ضد مفوض امليـاه ودائـرة            ٩٥٣٥/٠٦حمكمة االستئناف   (
 . )أراضي إسرائيل

 الوضع احلايل    

يف مد أنابيب جديدة    " شركة ميكوروت "، شرعت   ٢٠٠٩فرباير  / من شباط  اعتباراً  -٣٦٦
ت املياه اليت يزود هبا البدو وتفادي الصعوبات        قطرها بوصتان، من أجل حتسني وزيادة كميا      

 بوصـة    إلقامة توصيالت مباشـرة    ياه سابقاً كان قطر األنابيب اليت اعتمدهتا جلنة امل      (التقنية  
واحدة، وهو ما ال يكفي لتزويد عدد كبري من األشخاص باملياه ويتسبب مبشاكل تقنية مثل               

 ).اخنفاض ضغط املياه وجتمد األنابيب وما إىل ذلك

ب البالغ قطره بوصة واحدة،     واألنببوبإمكان مالكي توصيالت املياه املرتبطة مباشرة         -٣٦٧
وجتدر اإلشارة إىل أنه حىت يف احلاالت       . بوتوسيع األنب ل" ميكوروت"تقدمي طلب إىل شركة     

يكون حتديد األنابيب اليت    " ميكوروت"اليت مل يتم فيها تقدمي هذه الطلبات، تستطيع شركة          
وتقع . ، وبإمكاهنا أن تبادر من تلقاء نفسها إىل توسيع هذه األنابيب          اًريك املياه فيها كب   استهال

 حتت األرض، ورمبا تكون االدعاءات اليت "ميكوروت"األنابيب اخلاصة بشركة مجيع خطوط 
تشري إىل وجود خطوط أنابيب ممدوة فوق األرض، تتعلق بأنابيب قام السكان احملليون مبدها              

 . قانوينبشكل غري

 الكهرباء     

، من أجـل حـل      ١٩٩٦-٥٧٥٦رقم  ) أمر مؤقت (صدر قانون إمدادات الكهرباء       -٣٦٨
مشكلة توفري الكهرباء للمواطنني العرب والدروز الذين شيدت منازهلم دون احلـصول علـى              

وقد ُعدل هذا القـانون     . تراخيص بناء، ونتيجة لذلك مل يتم توصيلها بشبكة الكهرباء املركزية         
، ُعدل القانون   ٢٠٠٤ويف عام   . ، لتمديد فترة التزويد املؤقت ملدة سبع سنوات       ٢٠٠١ عام   يف

 ٣١ومنذ صدور القـانون وحـىت       . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١مرة أخرى، لتنتهي فترة التمديد يف       
 . مبىن بشبكة الكهرباء٨ ٩٤١، وافقت إدارة شركة الكهرباء على ربط ٢٠٠٧مايو /أيار

اء إسرائيل بربط مدرسيت املستقبل واألعسم الواقعتني يف قرية         وشرعت شركة كهرب    -٣٦٩
كما تعمل الشركة على ربط مدرسة األمل       . أبو تلول غري املرخصة، بشبكة الكهرباء الوطنية      

وقد اختذت هـذه    . يف قرية خربة الوطن ومدارس أخرى تقع يف قرى غري مرخصة يف النقب            
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. ٢٠٠٩يوليه /لة إىل حمكمة العدل العليا يف متوزاخلطوات بناء على التماس تقدم به مركز عدا 
، بإجناز األشـغال الالزمـة لـربط    ٢٠١٠فرباير  /وعقب إخطار الدولة للمحكمة يف شباط     

املدارس بالشبكة الوطنية، وبإمكانية وصول التيار الكهربائي إىل املدارس يف غضون عدة أيام،    
ـ    مت بالفعل، وعليـه،      قضت احملكمة بأن االنتصاف امللتمس يف االستئناف قد        رد قامـت ب

 أيوب أبو سبيال وآخرون ضـد وزارة التعلـيم          ٥٤٧٥/٠٩حمكمة العدل العليا    (االستئناف  
 .))٢٠١٠-٠٣-١٠(وآخرين 

  السكان البدو -إدارة البىن التحتية للصرف الصحي     

يوليـه، بوضـع    / متوز ١٨املؤرخ  ) ٤٠/عرب (٣٩٥٦قضى القرار احلكومي رقم       -٣٧٠
 دوالر ١٠٤ ٧٨٣ ٧٨٤( مليون شـاقل إسـرائيلي جديـد    ٣٨٧,٧الية قدرها   مجإميزانية  
         أبـو بـسمة والـسيد بـني        لتطوير البىن التحتية وبناء اهلياكل العامة يف بلـديت          ) أمريكي
 ١١ ٨٩١ ٨٩٢( مليون شاقل إسرائيلي جديد      ٤٤ومشلت امليزانية   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عامي  

لتطـوير شـبكات امليـاه      ) منها شكل قرض حكومي    يف املائة    ٥٠يتخذ  ) (دوالر أمريكي 
وقد تأخر تنفيذ هذا القرار بسبب بطء سكان هاتني البلـدتني ونتيجـة             . والصرف الصحي 

 . للصعوبات اليت تواجهها البلدتان يف تسديد القرض

، أقرت احلكومة خطة إضـافية متعـددة   ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١١ويف يوم    -٣٧١
وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي يف البلدات البدوية يف منطقـة           السنوات لتشجيع بناء    

وُيلزم هذا القرار ). ٢٤٢٨القرار احلكومي رقم (النقب وتقدمي املساعدة من أجل حتقيق ذلك 
احلكومي البلدات بإنشاء شركات للمياه وجماري الصرف الصحي على حنو ما نـص عليـه         

  . أنه مل يتم إنشاء هذه الشركات بعدبيد. قانون شركات املياه والصرف الصحي
، أعلنت احملكمة املركزية يف بئر السبع موافقتها على االتفاق          ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٣٧٢

، " االحتاد اإلسرائيلي للدفاع عن البيئة     - آدم تيفا فدين  "املربم بني السلطة احمللية يف كسيفة و      
وتأخر إجناز نظام الصرف الصحي   . فةبشأن الترتيبات املتعلقة بنظام الصرف الصحي يف كسي       

. نتيجة اعتراض أحد سكان كسيفة على مد أنبوب الصرف الصحي بالقرب مـن عقـاره              
وينص االتفاق على أن يتخذ رئيس اجمللس احمللي يف كسيفة والسلطة احمللية مجيـع التـدابري                

التوصل وقد مت   . ٢٠١٠يونيه  /الالزمة الستكمال مد أنبوب الصرف الصحي حبلول حزيران       
 . إىل االتفاق بعد أن تبني أن املنطقة املعنية ليست ملكا للمقيم املعترض

 الصحة     

 وفيات الرضع     

 من قائمة املسائل الـوارد      ٣١يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة            -٣٧٣
 . أعاله
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 اهلياكل األساسية الصحية     

 العيادات الصحية     

، إىل أن العدد اإلمجـايل للعيـادات        ٢٠١٠مايو  /اليت ُسجلت يف أيار   تشري األرقام     -٣٧٤
 عيـادة   ٢٧: ، موزعني على النحو التايل    ٥١الصحية واألطباء املستقلني يف مناطق البدو بلغ        

 يف البلدات الدائمة؛ وتسع عيادات يف البلدات اليت جيري ختطيطها            مستقالً وأحد عشر طبيباً  
 . ى غري املرخصة عيادات يف القر٤وتطويرها، و

 ملعايري أي صندوق من الصناديق      والعيادات املوجودة يف البلدات البدوية جمهزة وفقاً        -٣٧٥
ومجيع العيادات املوجودة يف القرى غري املرخصة الواقعة يف مجيـع أحنـاء             . الصحية يف البلد  

  .لصحية يف البلدالنقب حموَسبة ومكّيفة وجمّهزة وفقاً للمعايري املعتمدة يف مجيع الصناديق ا
يف خمتلف املستوصفات الطبيـة      أيضاً   وجتدر اإلشارة إىل أن اخلدمات الطبية متوفرة        -٣٧٦

التابعة للصناديق الصحية، واليت تقع خارج البلدات البدوية، كما هو احلال يف بئـر الـسبع                
 .نا وعومر ومتسبيه رامون وغريهاوعراد ودميو

 خدمات خاصة     

عامة للخدمات الصحية بتقدمي خدمة صحية خاصة للسكان البـدو          تقوم اإلدارة ال    -٣٧٧
وهبذا يتمكّن موظف فين ماهر     . تشمل خدمة إسعاف خاصة بالبدو يديرها موظف من البدو        

 .من تقييم الظروف املعيشية للمرضى قبل خروجهم من املستشفى

 نطاق التحصني    

 من قائمة املسائل الـوارد      ٣١رة  يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفق          -٣٧٨
 . أعاله

 التغلب على العوائق اللغوية يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية     

 درجـة البكـالوريوس     -بدأت جامعة بن غوريون تدريس منهج دراسي جديـد            -٣٧٩
      ٣٧، انـتظم    ٢٠١٠ مـن عـام      واعتباراً. للممرضات واملمرضني املؤهلني من السكان البدو     

     /وباإلضافة إىل ذلك، ُعيِّنت ابتداء من كـانون الثـاين         . هذا املنهج الدراسي اجلديد    يف   طالباً
، مخس ممرضات للعمل يف مراكز الرعاية الصحية لألمهات والرضع، وسيستغرق           ٢٠١٠يناير  

برنامج مدته سنتان لتدريب املمرضـات   أيضاً وهناك. تدريبهن لشغل هذه الوظائف ستة أشهر 
 ١٦، خترجت   ٢٠١٠ويف عام   . يف مناطق السكان البدو، يف جمال إرشاد اآلباء       اللوايت سيعملن   

ومع ذلك، ال بد    .  جمموعة جديدة من املمرضات    جتميع،  ممرضة من هذا الربنامج، وجيري حالياً     
 .من اإلشارة إىل أن السكان البدو ما زالوا يعانون من نقص كبري يف عدد املمرضات املؤهالت
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وكانت جزءاً من . ة بدوية يف إسرائيل، رانيا العقيب، على شهادهتاوحصلت أول طبيب  -٣٨٠
.  الذي يرمي إىل إدماج مزيد من البدو يف قطاع الـصحة           "غرس الطب يف الصحراء   "برنامج  

 بدوية على شـهادات     ٣٥؛ وحصلت   ٢٠٠٩وهناك ست بدويات يدرسن الطب منذ عام        
 . درس العلوم الصحية حالياً امرأة أخرى ت٤٥ختّرج يف خمتلف املهن الصحية؛ ومثة 

 مراكز الرعاية الصحية لألمهات والرضع    

 من قائمة املسائل الـوارد      ٣١يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة            -٣٨١
 . أعاله

 تطوير البنية التحتية للطرق وخدمات النقل العام يف مناطق البدو    

 تطوير البنية التحتية للطرق     

ما يتعلق مبشاريع البنية التحتية، قامت وزارة املواصالت واألمان على الطرق بتنفيذ في  -٣٨٢
 :املشاريع التالية يف مناطق البدو اجلنوبية

تعبيد طريق مؤدية إىل مركز اخلدمات يف قرية السيد، وتصل إىل مدرستني ومسجد              •
 ؛يف مجلة مرافق أخرى

، تشمل مدرسة ابتدائية ومدرسة     تعبيد طريق مؤدية إىل مركز اخلدمات يف أم بطني         •
 ؛ثانوية ومركز للشباب وعيادة صحية

وستتيح هذه الطريـق  .  إىل كحلة  تعبيد طريق تعرب بلديت ماريت والدرجيات وصوالً       •
الوصول إىل مركز اخلدمات التابع لتلك البلدات، والذي أصبح يف آخـر مراحـل              

مة مثل رياض األطفـال     ، وسيضم جمموعة متنوعة من اخلدمات العا      التخطيط حالياً 
 ؛وعيادة صحية ومدرسة وغري ذلك

مت تعبيد طريق مؤدية إىل مركز اخلدمات التابع لقرية أبو قرينـات والـذي يـضم                 •
 ؛ للشبابمدرسة ابتدائية ورياض أطفال ومركزاً

مت تعبيد طريق مؤدية إىل مركز اخلدمات التابع لقرية اهلواشلة الذي يضم مدرسـة               •
 ؛وية وروضة أطفال ومراكز للشباب وعيادة صحيةابتدائية ومدرسة ثان

مت تعبيد طريق تؤدي إىل مركز اخلدمات التابع لقرية مولدا وإىل مدرستني يف هـذه                •
ويضم مركز اخلدمات يف مولدا يف مجلة مرافق، عيادة للخـدمات الطبيـة             . البلدة

 ؛ومدرسة ابتدائية

ير حاج والذي يضم مدارس     مت تعبيد طريق تؤدي إىل مركز اخلدمات التابع لقرية د          •
 .ورياض أطفال وعيادة صحية
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 خدمات النقل العام يف البلدات البدوية     

    تتاح خدمات النقل العام للسكان البدو يف الشمال بكلفة أقـل، ويـتم تـشغيلها                 -٣٨٣
وقد قامت وزارة املواصالت واألمـان علـى        ). عطلة السبت اليهودية  (بانتظام يوم السبت    

يف  القرى والبلدات البدوية الـشمالية    تعدادات لفحص خدمات النقل العام يف       الطرق باالس 
، ويندرج هذا الفحص يف إطار خطة تطوير واسعة النطـاق لـصاحل             ٢٠١٢-٢٠١١الفترة  

 . السكان العرب

ووسائل النقل العامة العاملة يف البلدات البدوية الواقعة يف منطقة الـشمال متـوفرة              -٣٨٤
وتصل خدمات خطوط النقل إىل بلدات أخـرى بطريقـة     . بلي وزرزير لبلدات أم بطني وش   

 .مات اليت تصل إىل بلدات اجلنوبمماثلة للخد

، )٢٥الطريـق  (قرب دميونا أي وتقع البلدات البدوية يف اجلنوب يف أربع مناطق رئيسية      -٣٨٥
      الطريـق ( النقـب تقـاطع    وعلى مقربة من     ،)٤٠الطريق  (، رهط   )٣١ و ٦٠الطريقان  (عراد  

وهلذا السبب زادت الوزارة وترية وسائل النقل العام يف هذه املناطق على            ). ٤٠ رقماجلنويب  
 : النحو التايل

، وتتوقف يف مجيـع     ٢٥حافلة تربط بني دميونا وبئر السبع تعمل على طول الطريق            •
       وقد صممت احملطات حبسب مواقع البلدات البدوية، وتقـوم احلـافالت           . احملطات

خط للنقل الـسريع متـاح       أيضاً   وباإلضافة إىل ذلك، هناك   .  رحلة كل يوم   ١٧ب 
 ؛ رحلة يوميا٨٣ًخلدمة البلدات البدوية اجملاورة لدميونا يعمل مبعدل 

، زادت وزارة املواصالت واألمـان علـى        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣ من   واعتباراً •
 تقوم مبا جمموعه     بإضافة خطي حافالت   ٢٥الطرق وسائل النقل العام على الطريق       

 وتقدم خدمة النقل العام للسكان البدو يف عرعرة وسيغيف شـالوم   رحلة يومياً ٣٥
 ؛واملناطق احمليطة هبما

 بـالقرب   ٣١ و ٦٠واصالت العامة على الطريقني     قامت الوزارة بتشغيل خطوط امل     •
 قامـت   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣ من    رحلة كل يوم، واعتباراً    ٨٩من عراد مبعدل    

بزيادة خدمات النقل العام على هذه الطريق من خالل تشغيل مخـسة             أيضاً   رةالوزا
خطوط جديدة للحافالت ختدم قرى كسيفة واجلورة واللقية وتل شيفع وبلـدات            

 ؛ رحلة يوميا٦١ًبدوية أخرى، ويصل جمموع رحالهتا إىل 

تـشغيل خـط خـاص للنقـل        بدأ  ،  ٢٠١٠-٢٠٠٩واعتبارا من العام الدراسي      •
وخيدم هذا اخلط السكان البدو يف القرى       . من مدينة عراد إىل كلية أحفا     باحلافالت  

 ؛غري املرخصة والبلدات الدائمة على حد سواء مبعدل رحلتني يومياً

 بتسيري خطوط نقل بـني      ٢٠٠٩مايو  /وباإلضافة إىل ذلك، تقوم الوزارة منذ أيار       •
بري مبعـدل    رحلة كل يوم، وبني رهط وكلية سا       ٩٣رهط ومدينة سديروت مبعدل     
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وختدم كـل هـذه     . ، وبني رهط وحورة مبعدل رحلتني يومياً      ثالث رحالت يومياً  
اخلطوط السكان البدو يف القرى غري املرخصة والبلدات الدائمة احملاذيـة للطـرق             

 ؛األساسية على حد سواء

خطوط إضافية للنقل حبافالت تتوقف يف مجيع احملطات بني تقاطع النقب وبئر            وتشغل   •
 ؛ ذهاباً وإياباً رحلة يوميا١٢٩ً إىل متسبيه رامون بوترية تصل إىل والًالسبع وص

كما تعمل وسائل املواصالت العامة بشكل مستمر يف قرييت كسيفة وحـورة،             •
 .وتعمل يف قرية اللقية أيام السبت فقط

ـ  حلوالًهذه املشاريع اهلامة املتعلقة بالبنية التحتية وخطوط النقل العام          توفر  و  -٣٨٦ ع جلمي
 مما جيعل احلصول على الرعاية الـصحية والتعلـيم          ،لنقليف جمال ا  السكان البدو يف النقب     

، ال سيما بالنسبة لألطفال والنساء يف هذا        والعمل وغري ذلك من اخلدمات اهلامة أكثر ُيسراً       
وهكذا، فإن النساء والفتيات اللوايت تدفعهن الضرورة إىل قطع مـسافات           . اجملتمع التقليدي 

 على   سرياً للذهابة بإمكاهنن استخدام هذه الطرق وخطوط النقل اجلديدة دون احلاجة           طويل
 وبإمكاهنن الوصول إىل العيادات الطبية وغري ذلك من اخلـدمات           النائية،طات  احملاألقدام إىل   

 . عن ديارهن وأسرهندون أن يسافرن بعيداً

 ئل من قائمة املسا٣٥ يف الفقرة الرد على املسائل املثارة    

 .  من قائمة املسائل الوارد أعاله٢يرجى الرجوع إىل الرد على املسائل املثارة يف الفقرة   -٣٨٧

  من قائمة املسائل٣٦ يف الفقرة الرد على املسائل املثارة    

 املسنون     

تعزو وزارة شؤون املتقاعدين العقبات الرئيسية اليت حتول دون التمتـع بـاحلقوق               -٣٨٨
 على  ولذلك، تعمل الوزارة حالياً   . القانون، إىل انعدام املعرفة حبقوق معينة     املنصوص عليها يف    

وسـتكون الـسلطات    . إعداد مشروع قانون يتعلق بإطالع املواطنني املسنني على حقوقهم        
 بأن تنقل لوزارة شؤون املتقاعدين املعلومـات املتعلقـة          ، ملشروع القانون  العامة ملزمة طبقاً  

اهتم لدى بلوغهم سن التقاعد، وستكون الوزارة ملزمة بنشر هـذه           حبقوق املسنني واستحقاق  
 .وال يزال مشروع القانون يف طور الصياغة حالياً. املعلومات

 النساء ذوي اإلعاقة     

 إىل أن النساء    ٢٠٠٩أشار تقرير جلنة تكافؤ احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام            -٣٨٩
 مليون شخص   ١,٢فمن أصل   . يف إسرائيل  غالبية األشخاص املعاقني     ٢٠٠٧شكلن يف عام    

ويعزى السبب يف كوهنن أغلبية، إىل ارتفـاع العمـر   .  امرأة٦٥٠ ٠٠٠معاق كانت هناك    
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األعمار املتقدمة  يف  وتظهر هذه األغلبية بشكل أوضح      . املتوقع للنساء ضمن جمموع السكان    
 .بارتفاع معدل اإلعاقة أيضاً تسماليت ت

انات مصنفة حمدثة عن العقبات اليت حتول دون متتع املـسنات          وال تتوفر حىت اآلن بي      -٣٩٠
 . واملعوقات باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية

 الزواج والعالقات األسرية    

  من قائمة املسائل٣٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 السن الدنيا للزواج    

قـانون سـن    ": بيلـي   يشار إليه فيما     (١٩٥٠-٥٧١٠ينص قانون سن الزواج       -٣٩١
 الذين يرغبون يف الزواج، على إذن        عاماً ١٧ و ١٦على أن حيصل القُصر بني عمر       ") الزواج

تزوجت بفىت قاصر، أو مـن      /ويعاقب كل من تزوج بفتاة قاصر     . من حمكمة شؤون األسرة   
هي /ة أو زوَّج ابنه أو ابنته القاصر أو من هو         /أجرى عقد زواج أو ساعد بعقد زواج لقاصر       

أو بدفع غرامـة  ( واليته من القصر بصورة خمالفة لقانون سن الزواج، بالسجن ملدة سنتني      يف
 ).  دوالر أمريكي١٨ ١٨٩( شاقل إسرائيلي جديد ٦٧ ٣٠٠قدرها 

وقد عملت الشرطة اإلسرائيلية على ترسيخ سياسة وطريقة التعامل مع الزجيات غري              -٣٩٢
معاملة الشرطة فيما يتعلـق     " املعنون   ٠٣/٣٠٠/٢٠٠القانونية املبكرة يف إجراء الشرطة رقم       

وأجرت الشرطة مداوالت مع ممثلـي وزارة       ". بشخص يقدِّم شكوى خاصة جبرائم جنسية     
العدل ووزارة الداخلية واخلدمات االجتماعية يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل، ُحـددت            

   .خالهلا املعايري واألولويات لتعامل الشرطة مع هذه املخالفات
 : ملعاجلة الشكاوى التالية، إىل املداوالت آنفة الذكروسوف تعطى األولوية استناداً  -٣٩٣

، عنـدما يقـل      عاماً ١٤الشكاوى املتعلقة بزواج الفتاة القاصر دون سن          )أ(  
 ؛ عاما١٦ًعمرها وقت تقدمي الشكوى عن 

ت وما  الشكاوى املتعلقة بزواج الفتاة القاصر من رجل يكربها بعشر سنوا           )ب(  
 فوق؛ 

 . احلاالت اليت يكون فيها الزواج قد مت يف موعد قريب من تاريخ التسجيل  )ج(  

تشري البيانات الواردة من وزارة األمن العام إىل أنه مل ترد حىت اآلن، أي شـكاوى                  -٣٩٤
 . تتعلق باملسائل املذكورة أعاله

    بـالزواج املبكـر خـالل      مل ُيرفع حىت اآلن، سوى عدد قليل من القضايا املتعلقة             -٣٩٥
وُيعزى أحد األسباب الرئيسية الكامنة وراء قلة عدد القـضايا إىل           . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي  
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غياب اجلهة الشاكية وكذلك إىل أنه ال يتم إبالغ السلطات باملخالفة إال عندما تأيت املـرأة                
 آنذاك قد بلغـت     بيد أن غالبية النساء تكون    . لتسجيل أطفاهلا من الزوج يف وزارة الداخلية      

 . سن الرشد

 جرمية تعدد الزوجات     

وتنص هذه املادة   .  من قانون العقوبات تعدد الزوجات يف إسرائيل       ١٧٦حتظر املادة     -٣٩٦
أن الـشخص   علـى  ١٧٩وتنص املادة . مخس سنواتعلى معاقبة تعدد الزوجات بالسجن      

الثاين بعد احلـصول علـى إذن        بتهمة تعدد الزوجات إذا مت الزواج        اليهودي ال يعترب مذنباً   
الزواج وفقاً حلكم هنائي صادر من إحدى احملاكم احلاخامية وبعد إقرار احلكم النهائي مـن               

بتعـدد  " ُيسَمح" من القانون، على أنه ال       ١٨٠وتنص املادة   . اهليئة القضائية احلاخامية العليا   
زوجة األوىل عـاجزة    إذا كانت ال  : الزوجات بني أشخاص من ديانات أخرى إال يف حالتني        

بسبب مرض عقلي، عن التعبري عن موافقتها على الطالق أو إلغاء الزواج أو على املـشاركة         
يف هذا اإلجراء؛ وإذا فُقدت الزوجة األوىل يف ظروف تستدعي اخلوف على حياهتا وتعـذر               

على كما ينص قانون العقوبات على عدم جواز إجبار املرأة          . اقتفاء أثرها طوال سبع سنوات    
 .إلغاء الزواج بدون موافقة احملكمة املختصة

 يف ٣٥ (١٨وأحيل منـها  .  بشأن تعدد الزوجات حتقيقا٥١ً، فتح ٢٠٠٩ويف عام    -٣٩٧
وخالل نفس العام عرضت أربع قضايا علـى        .  إىل مكتب النائب العام للدولة     حتقيقاً) املائة

 بـشأن    حتقيقـاً  ١٥، مت فتح    ٢٠١٠يناير  /ثاينومنذ كانون ال  . احملكمة وأدين فيها املخالفون   
 .تعدد الزوجات وأُحيلت مثانية حتقيقات إىل مكتب النائب العام للدولة

  من قائمة املسائل ٣٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

تعود سلطة السماح بزواج اليهودي من يهودية مبوجب القانون اإلسرائيلي، داخـل       -٣٩٨
 للقانون  احلاخامية، بوصفها سلطة فريدة من نوعها وُتمارس وفقاً       دولة إسرائيل، إىل احملاكم     

 .الديين اليهودي

 عنـه،    للقانون الديين اليهودي، إجبار الرجل على تطليق زوجته رغماً         وال ميكن طبقاً    -٣٩٩
     ويـشار إىل أن    .  عنـها  كما ال ميكن إجبار املرأة على املوافقة على استالم إذن الطالق رغماً           

متنع حـل   "  عن الزوجة  فسخ الزواج رغماً  " من قانون العقوبات اليت حتمل عنوان        ١٨١املادة  
 عن الزوجة يف غياب حكم هنائي تصدره احملكمة املدنية أو احملكمة الدينية             رابطة الزوجية رغماً  

 .ثل هذه احلالة السجن مخس سنواتوتكون العقوبة يف م. املختصة جلعل هذا الفسخ ملزماً

خ الزواج من قبل احملكمة الدينية، بيد أن هذا تصرف شخصي يقـوم بـه               ويتم فس   -٤٠٠
 أنه ال جيوز للمحكمة     علماً. الزوج مبلء إرادته، ويقضي بأن مينح الزوج زوجته إذن الطالق         

لكن احملكمة الدينية متلك األدوات القانونية      .  عنه الدينية إجبار أي منهما على التطليق رغماً      
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 احلاالت، إرغام الزوج على منح الطالق لزوجته أو إرغام الزوجة على          اليت جتيز هلا، يف بعض    
 . الطالقإذن استالم 

 حمكمة شؤون العائلة بالقدس، منحت احملكمة الـزوج         ويف سابقة قامت هبا مؤخراً      -٤٠١
     ، كتعـويض   ) دوالر أمريكـي   ١٤ ٤٠٠( شاقل إسرائيلي جديد     ٥٣ ٣٣٣مبلغ  ) املدعي(

     الناتج عن إرغامه على االستمرار يف الـزواج ألن زوجتـه رفـضت             عن الضرر غري املايل     
     حمكمـة شـؤون    ( استالم إذن الطالق وظلت تقطن يف شقة تعود ملكيتها للزوج حـصراً           

      ) جمهول االسم ضد جمهول االسم، حمكمة شـؤون العائلـة بالقـدس            ٢١١٦٢/٠٧العائلة  
لقضية مبزيد من الوضوح املساواة بني الرجـل      وتبني هذه ا  ). ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين  ٢١(

 .  عن الزوجةواملرأة يف عملية الطالق، وتظهر بوضوح أنه ال جيوز أن يتم الطالق رغماً

 تقسيم امللكية    

 ١٠٠٠/٩٢حمكمة العدل العليـا     ( للقانون العام اإلسرائيلي     يتم تقسيم امللكية وفقاً     -٤٠٢
والقانون املنطبق هـو قـانون   )). ١٩٩٤ ( القدس -يا  هافا بافلي ضد احملكمة احلاخامية العل     

، ")قانون تقسيم امللكية بني الـزوجني      ("١٩٧٣-٥٧٣٣ رقم   -تقسيم امللكية بني الزوجني     
الذي ينص،كقاعدة عامة، على أن حيصل كل طرف عند الطالق، على نصف قيمة أصـول               

هذا القانون، فإن القانون املنطبق      وفيما يتعلق باألزواج الذين عقدوا قراهنم قبل سنِّ       . نالقرينْي
، الذي ينص على ملكية الطرفني املشتركة ألصـوهلما والتوزيـع           "الشفعة يف الشراكة  "هو  

 . املتساوي للممتلكات فيما بينهما

          -وقد أجرى الكنيست مؤخراً تعديالً لقانون تقـسيم امللكيـة بـني الـزوجني                 -٤٠٣
ليتسىن تقسيم امللكية قبل الطالق أو قبل ) ٢٠٠٨نة  لس٤التعديل رقم  (١٩٧٣-٥٧٣٣رقم 

، يتعني على الزوجني أن يعطيا املوافقة       )حاالشا(ووفقاً للقانون الديين اليهودي     . انتهاء الزواج 
والغرض من هذا التعديل هو منع إمكانية طلب أحد الزوجني مـن الطـرف              . على الطالق 

 .طاء موافقته على إمتام الطالقاآلخر التخلّي عن حقوقه يف امللكية، كشرط إلع

من القانون لزيادة توسيع نطاقه حبيث يشمل إبطال الزواج،         ) د(٢وقد ُعدِّلت املادة      -٤٠٤
       وإعالن بطالن الزواج، واالنفصال وفقاً للقانون الديين الذي ال جييز الطـالق، باإلضـافة             

 .إىل الطالق

ل من الزوج والزوجة يف نصف ممتلكاهتمـا        ، اليت تتناول حق ك    )أ(٥وُعدِّلت املادة     -٤٠٥
بأكملها، للسماح للمحكمة بأن متنح هذا احلق ليس فقط بعد حدوث الطالق أو بعد وفاة                

ويـشمل جممـوع    . أحد الزوجني كما كان عليه احلال يف السابق، وإمنا فور إبطال الزواج           
، واملدخرات، وصناديق   املمتلكات احلقوق يف املعاش التقاعدي مستقبالً واستحقاقات التقاعد       

 .االدخار، وما إىل ذلك
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 للمحكمة القيام يف ظل ظروف معّينة،       ، اليت جتيز  )أ( ألف   ٥ديل املادة   وأضاف التع   -٤٠٦
بإعمال احلق يف تقسيم امللكية، أي حق كل من الزوج والزوجة يف نصف جمموع ممتلكـات            

 .ل سالفة الذكرالزوجني، قبل الطالق أو قبل بطالن الزواج يف كل من األشكا

    ، جيوز للمحكمة تقصري الفترات املنـصوص عليهـا يف          )ب(  ألف ٥ووفقاً للمادة     -٤٠٧
وعالوة على ذلك، جيوز للمحكمة، يف ظـروف        . إذا ما رأت ذلك مناسباً    ) أ( ألف   ٥املادة  

تثـل  معّينة، مثل احلاالت اليت تتسم بالعنف، أن تأمر بتقسيم امللكية حىت إذا مل تكن احلالة مت               
  ).أ( ألف ٥للشروط املنصوص عليها يف املادة 

، جيوز للمحكمة أن تربط تنفيذ طلب تقـسيم امللكيـة           )ج( ألف   ٥ووفقاً للمادة     -٤٠٨
 .  ملقدم الطلب"إذن بالطالق"بشرط إيداع رسالة خطية بقبول استالم أو منح 

 الربوتوكول االختياري    

 ن قائمة املسائل م٣٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  .ال تنوي دولة إسرائيل التصديق على الربوتوكول االختياري يف هذه املرحلة  -٤٠٩
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 املرفقات 

  ١املرفق 

  من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 دولة إسرائيل    

 وزارة العدل    

 ٢٠٠٧أغسطس /آب

 راض البغاءاخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص ألغ    

 جلنة املديرين العامني املعنيني مبكافحة االجتار باألشخاص     

 مبكافحة االجتار باألشخاص برئاسة املدير العـام        ةاختذت جلنة املديرين العامني املعني      
، ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١العدل السيد موشي شيلو، خالل االجتماع الذي عقدته يف          لوزارة  

وتستند هذه اخلطة إىل التوصـيات      . حة االجتار ألغراض البغاء   قرارا بوضع خطة وطنية ملكاف    
 يف  الذي أُحرز ويف ضوء التقدم الكبري     . اليت قدمتها جلنة فرعية شكلتها جلنة املديرين العامني       

إسرائيل فيما يتعلق مبحاربة هذه الظاهرة، تركز هذه اخلطة على اختاذ خطـوات حلـل               
 . متبقية مشاكل حمددة

 عـن ذلـك،     اخلطة على االجتار بني الدول، وإمنا تشمل فضالً       وال تقتصر هذه      
  .إىل املدى الذي ميكن أن حيدث بهاالجتار داخل حدود إسرائيل، يف حال ُوجد، 

 كـانون   ٢٨ مؤرخني   نيوقد أُنشئت جلنة املديرين العامني مبوجب قرارين حكومي         
جنة وتكليفها مبسؤولية   ، قضيا بتعيني هذه الل    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١، و ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

: خاص على الصعد الثالثـة التاليـة  قرارات بشأن تنسيق عملية حماربة االجتار باألش الصياغة  
 لقرار احلكومة املـؤرخ     وتتألف اللجنة طبقاً  . مقاضاة املتجرين ومحاية الضحايا ومنع االجتار     

 .  ممثليها، من املديرين العامني للوزارات ذات الصلة أو من كبار٢٠٠٦مايو /أيار
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وزارة العدل، ووزارة األمن العام،     : وتضم اللجنة ممثلني عن املكاتب احلكومية التالية        
ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمـل، ووزارة           

ويتـوىل  .  ومكتب رئيس الوزراء   ،الشؤون اخلارجية، ووزارة الصحة، والشرطة اإلسرائيلية     
 . ير عام وزارة العدل رئاسة اللجنةمد

وتضم اللجنة الفرعية، اليت قدمت توصياهتا إىل جلنة املديرين العامني، ممـثلني عـن                
 العام ووزارة الداخلية ووزارة األمن العـام ووزارة الـشؤون           النائبوزارة العدل ومكتب    

 وسلطة النـهوض    يةسرائيلاإلشرطة  الاالجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون اخلارجية و      
ويشارك فيها، باإلضافة إىل ذلك، مدير مأوى ماغـان  .  املرأة يف مكتب رئيس الوزراء   مبركز

ويشارك ممثلو املنظمات غري احلكومية الذين يعملون يف هذا اجملال مشاركة . للنساء املتَّجر هبن
دى فترة مـن    ، على م   اجتماعاً ١١وقد عقدت اللجنة الفرعية     . فعالة يف معظم االجتماعات   

 . ٢٠٠٧يونيه / وحزيران٢٠٠٦ديسمرب /الزمن امتدت بني كانون األول

لكن، وبالنظر  . وال يدخل وضع استراتيجية شاملة حملاربة البغاء يف نطاق هذه اخلطة            
، يف حماربة االجتـار،    هاجوانببعض  إىل أن بعض اإلجراءات املتبعة حملاربة البغاء قد تساعد يف           

 . ة عامبصورةبالبغاء بشأن الصعيد املتعلق مبنع االجتار املتصل يات فإن اخلطة تشمل توص

وفيما يلي موجز للخطة الوطنية اليت أقرهتا جلنة املديرين العامني يف جمـاالت منـع                 
سوف حيتاج  وينبغي التأكيد على أن تنفيذ اخلطة       . االجتار ومقاضاة املتجرين ومحاية الضحايا    

 . عاملةالة قفراأل عها من قبلسيتعني وض توصيات تنفيذية إىل

 نع امل    

ينبغي تشجيع البحوث الوقائعية واألكادميية بشأن عامل البغاء بصفة عامـة             -١  
 . واالجتار بوجه خاص، باإلضافة إىل البحوث الراهنة اليت ينبغي الشروع فيها

. ينبغي القيام حبمالت إعالمية يف أوساط اجلمهور اإلسرائيلي وشرائح منه           -٢  
اإلضافة إىل ذلك، ينبغي اختاذ إجراءات لتجديد احلمالت اإلعالمية يف البلـدان األصـلية              وب

 . لضحايا االجتار ألغراض البغاء، وتوسيع نطاقها وحتديثها

ينبغي مواصلة برامج التدريب وتوسيع نطاقها وحتديثها يف كـل وكالـة              -٣  
جراء دورات تدريبية واسـعة     وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إ    . املختصةحكومية من الوكاالت    

ُيشتبه اليت  االت  احلالنطاق تشمل مكاتب متعددة، وينبغي أن تتناول واجب إبالغ الشرطة ب          
 . يف أهنا جرائم اجتار

 . ينبغي تشديد الرقابة على احلدود املصرية  -٤  
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ينبغي النظر يف اختاذ إجراءات للحد من الطلب على خدمات البغاء، مبا يف               -٥  
حبوث مقارنة من أجل التوصل إىل قرار بشأن السياسات فيما يتعلق بالتشريعات            ذلك إجراء   
 . يف هذا اجملال

ج من القانون اجلنائي، اليت حتظر      ٢٠٥ينبغي مواصلة اإلنفاذ احلازم للمادة        -٦  
الدعاية خلدمات البغاء، وينبغي إجراء تقييم فيما يتعلق بإمكانية إدخـال تعـديالت علـى               

 . القانون

نبغي مواصلة التعاون مع بلدان األصل وبلدان العبور على مجيع الـصعد            ي  -٧  
 . منع االجتار ومقاضاة املتجرين ومحاية الضحايا: وهي

ينبغي مواصلة جهود إنفاذ القانون املبذولة للحد مـن اسـتخدام املبـاين               -٨  
ام املباين ملنع   دألغراض البغاء، مبا يف ذلك مواصلة الشرطة لعملها طبقا لقانون احلد من استخ            

 يف احلاالت اليت تدخل يف اختـصاصها، ومواصـلة       ٢٠٠٥ - ٥٧٦٥ رقم   ارتكاب اجلرائم 
حيازة مبان لغرض استخدامها يف البغـاء       الذي حيظر جرمييت    اضطالع الشرطة بإنفاذ القانون     

، فيما بـني املكاتـب      نفسه يف الوقت    ،وتأجري مبان ألغراض البغاء، ورفع مستوى التعاون      
 . ية والسلطات احمللية يف هذا اجملالاحلكوم

ينبغي أن ُتعيَّن اللجنة الفرعية اليت تقدمت بالتوصيات، كلجنة فرعية دائمة             -٩  
 من أجل معاجلة املشاكل الـيت حتـدث ووضـع التوصـيات             يتعني عليها االجتماع دورياً   
 . واإلشراف على تنفيذ اخلطة

 املقاضاة    

ون تعزيز الوعي بشأن التغيريات اليت ميكن أن يتعني على وكاالت إنفاذ القان      -١  
 حتدث يف أمناط النشاط اإلجرامي لالجتار ألغراض البغاء واجلرائم ذات الصلة، والعمل وفقـاً  

 . لذلك

مقاضاة املتجرين  لتتسىن  يتعني وضع إجراءات مناسبة يف املكاتب احلكومية          -٢  
 . داهنم األصليةيف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا قد عادوا إىل بل

، مبا يف ذلـك     يةبلدان األصل الينبغي مواصلة التعاون مع قوات الشرطة يف          -٣  
املساعدة يف حتديد مكان الضحايا املطلوبني ألغراض التحقيق أو للشهادة، وتبادل املعلومات            

ـ     . وعقد املؤمترات وإبرام االتفاقات الثنائية عند االقتضاء       لة وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي مواص
 .  االتصال مع بلدان العبور فيما يتعلق هبذه اجملاالتتعزيزاجلهود الرامية إىل 

ينبغي زيادة استخدام األدوات املالية واالقتصادية من أجل احلد من األرباح             -٤  
اليت تغذي االجتار مبا يف ذلك عن طريق التعاون فيما بني احملققني التابعني جلهـاز الـشرطة                 

ومصلحة الضرائب، وعن طريق تشجيع اللجوء إىل قانون منع غسل األموال       واملدعني العامني   
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خالل مرحليت التحقيق واملالحقة القضائية يف الدعوى، وعن طريق تعزيز الوعي لدى الشرطة            
 . فيما يتعلق بالتدابري الالزمة اليت تتيح مصادرة األصول املرتبطة هبذه اجلرائم

 قانون مكافحة املنظمات اإلجرامية خالل      يتعني مواصلة النظر يف استخدام      -٥  
 . املراحل األوىل من التحقيق يف قضايا االجتار ألغراض البغاء

يتعني اختاذ تدابري من أجل التعجيل باستكمال الفصل يف القضايا اجلنائيـة              -٦  
 املتعلقة باالجتار ألغراض البغاء، مبا يف ذلك عن طريق التشريعات اليت جتيز لقاض واحد البت              

بالتعاون مع هيئة احملاكم، وعن طريق رفع درجة الوعي لـدى املـدعني              )٥(يف هذه القضايا  
 . العامني والقضاة بضرورة التعجيل بالبت يف هذه القضايا

 ضحايا االجتـار شـكاوى      لتقدمي ينبغي مواصلة اجلهود خللق مناخ مؤاتٍ       -٧  
 طريـق إعـالم الـضحايا    تتعلق جبرائم جنائية أخرى ارتكبت يف حقهم، مبا يف ذلك عـن        

حبقوقهم، وعن طريق التحقق من استيعاب املدعني العامني للمبادئ التوجيهية اليت حـددها             
النائب العام للدولة، وعن طريق تشجيع احملققني على املوافقة على نقل الضحايا إىل املـأوى               

 هلك من شأن  املخصص للنساء املتجر هبن، وذلك بالتنسيق مع الفرع املركزي للشرطة، ألن ذ           
 . أن يشجع الضحايا على تقدمي الشكاوى

ينبغي بذل اجلهود لردع االجتار بالنساء اإلسرائيليات يف اخلارج وما يتصل             -٨  
به من جرائم مبا يف ذلك عن طريق مواصلة مجع املعلومات االستخبارية، وحتسني التعاون بني               

مكانية حدوث ذلك من أجل حتذير      إسرائيل وبلدان املقصد وعن طريق زيادة الوعي العام بإ        
 . الضحايا احملتملني

 محاية الضحايا    

، وإيالء االهتمـام    العمل على تعزيز نظام للترمجة يكون أكثر مشوالً       ينبغي    -١  
     وباإلضـافة . بشكل واف يت ال تتوفر فيها خدمات الترمجة       لنقاط الوصل الطرق ال   الواجب  

      ني الذين تتم االستعانة هبم يف القـضايا املعروضـة          املترمج  النظر يف تدريب   إىل ذلك، ينبغي  
تنطـوي علـى   على احملاكم، وذلك من أجل تعزيز الترمجة الدقيقة وال سيما يف القضايا اليت    

 . موضوع صعب

ينبغي النظر يف توسيع نطاق والية املأوى لتشمل توفري املراقبـة العالجيـة               -٢  
 . ل حبياهتنللنساء اللوايت غادرن املأوى لالستقال

__________ 

 . على أن تتداول هيئة من ثالثة قضاة بشأن قضايا االجتارينص القانون املعمول به حالياً )٥(
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ينبغي النظر يف إقامة منوذج لدور انتقالية إلعادة تأهيل النساء اللوايت أقمن              -٣  
حتديد وينبغي، يف هذا الصدد، دراسة املوارد املتاحة وخباصة الكيبوتزات، وينبغي           . يف املأوى 

 . معايري املشاركة يف هذا الربنامج

 الدعم لضحايا االجتـار يف      ينبغي النظر يف تعيني أخصائي اجتماعي لتقدمي        -٤  
مرافق االحتجاز واملساعدة يف التعرف عليهم واملساعدة على عودهتم بـسالم إىل بلـداهنم              

 . األصلية

ينبغي إعداد جمموعة أدوات من أجل تسهيل التعرف على ضحايا االجتـار              -٥  
 ا االحتكاكجيري فيهاليت يف خدمة مجيع نقاط الوصل هذه اجملموعة توضع وينبغي أن . بالبشر

 .هبؤالء الضحايا

ضحايا االجتار إىل بلداهنم األصـلية،      اآلمنة ل عودة  الينبغي وضع إجراء يتيح       -٦  
 . كانوا قد أقاموا يف املأوى أم مل يقيموا فيهأسواء 

 ضـحايا   ،)٦(تطبيق خطة محاية الـشهود    ؤخذ يف احلسبان لدى     ينبغي أن يُ    -٧  
ا ُيـشرع يف    حاملئم ذات الصلة، يف احلاالت املناسبة،       االجتار ألغراض البغاء أو ضحايا اجلرا     

 .  بأولويات سلطة محاية الشهود التابعة للشرطة اإلسرائيليةتنفيذ اخلطة ورهناً

تعويضات لضحايا االجتار ألغراض البغاء، مبا يف ذلك        الينبغي تشجيع دفع      -٨  
ة منح التعويض املناسب، عن طريق رفع درجة الوعي لدى املدعني العامني والقضاة بشأن أمهي   

وعن طريق تعزيز اإلجراءات لضمان حصول الضحايا الذين غادروا البلد علـى التعـويض،       
وعن طريق رفع درجة الوعي لدى املدعني العامني بشأن املبادئ التوجيهية اليت وضعها النائب 

 إيـداع شرط  العام للدولة واليت تطالبهم بربط مفاوضات ختفيف العقوبة يف قضايا االجتار ب           
 . قيمة التعويضات اليت يتعني دفعها للضحايالاملتجرين 

ينبغي بذل اجلهود لضمان حصول ضحايا االجتار الذين يتمتعـون مبركـز           -٩  
 . كانوا قد أقاموا يف املأوى أو مل يقيموا فيهأقانوين يف البالد على العالج الطيب سواء 

 للترتيبـات الالزمـة     وى تقييمـاً  ينبغي أن جتري اللجنة التوجيهية يف املأ        -١٠  
ويعتـرب هـذا    . الستقبال املأوى ضحايا االجتار من اإلسرائيليني مىت دعت احلاجة إىل ذلك          

مع افتراض أن هذه الفئة من الرتالء قد تكون خمتلفة عن الفئة اليت تقـيم              ضرورياً   التقييم أمراً 
 . لة هلذه الفئة من السكانيبددور النظر يف توفري وينبغي أن يشمل التقييم .  يف املأوىحالياً

ينبغي بذل اجلهود لرفع درجة الوعي لدى املدعني العامني بـشأن وجـود           -١١  
االستماع إىل شهادة ضحايا االجتار ألغراض البغاء أو إنتاج املـواد           للمطالبة ب إمكانية قانونية   

 .  حاضراًاملدعى عليهدون أن يكون اإلباحية 

__________ 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٤صدرت هذه اخلطة يف  )٦(
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 محاية ضحايا االجتـار ألغـراض       منهاريعات اليت يقصد     التش النظر يف ينبغي    -١٢  
وميكن أن يشمل ذلك ختويل احملـاكم طلـب         . البغاء، يف إطار القنوات العادية لوزارة العدل      

يف إطار الـدعاوى    (احلصول على تقرير من مكاتب اخلدمات االجتماعية بشأن حالة الضحايا           
 للمحاكم للبت يف أحكام السجن ضد املتجرين        ، وإسناد الوالية القضائية   )اجلنائية ضد املتجرين  

الذين مل يدفعوا تعويضات للضحايا بعد، والسماح بعدم كشف التفاصيل املتعلقة بالضحايا، يف             
 . تشمله ما مل نطاقكامل ويف بال هذا اجملال تشملحال كانت التشريعات القائمة ال 

 بشأن قانون حقـوق     ينبغي بذل اجلهود لزيادة الوعي لدى املدعني العامني         -١٣  
 . الضحايا فيما يتعلق بضحايا االجتار ألغراض البغاء

 أهداف ينظر إليها على أهنـا       ٥قررت جلنة املديرين العامني التشجيع على حتقيق          
 أهداف إضافية ينبغي السعي لبلوغهـا يف        ٤ذات أولوية قصوى يف هذه املرحلة وحتقيق        

 .  من األولويةة الثانيالدرجة

 : ي األهداف اخلمسة ذات األولوية القصوىوفيما يل  

 يف ٤التوصية رقـم   (- تعزيز مراقبة احلدود املصرية  -يف جمال منع االجتار       -١  
 .)الفصل املتعلق مبنع االجتار

 يف   حدوثها التغيريات احملتمل رفع درجة الوعي ب    تشجيع   -يف جمال املقاضاة      -٢  
 يف الفـصل املتعلـق      ١التوصـية رقـم      (- لذلك   أمناط النشاط اإلجرامي والتصرف وفقاً    

 .)ةاباملقاض

 تصميم جمموعة من األدوات لتسهيل التعـرف علـى          -يف جمال احلماية      -٣  
 .) يف الفصل املتعلق باحلماية٥التوصية رقم  (-ضحايا االجتار 

 - تشجيع العودة اآلمنة لضحايا االجتار إىل بلداهنم األصلية        -يف جمال احلماية      -٤  
 .) يف الفصل املتعلق باحلماية٦ رقم التوصية(

 بذل اجلهود لتوفري العالج الطيب جلميع ضحايا االجتـار          -يف جمال احلماية      -٥  
 ).  يف الفصل املتعلق باحلماية٩التوصية رقم (الذين يتمتعون مبركز قانوين يف إسرائيل 

 : ة الثانية من حيث األولويالدرجةوفيما يلي األهداف األربعة اليت حتتل   

 - تنظيم محالت إعالميـة يف إسـرائيل واخلـارج         -االجتار  يف جمال منع      -١  
 .) االجتار يف الفصل املتعلق مبنع٢التوصية رقم (

 يف الفصل   ٣التوصية رقم    (- تعزيز برامج التدريب     -  االجتار يف جمال منع    -٢  
 .) االجتاراملتعلق مبنع

 -األدوات املالية واالقتـصادية      تشجيع زيادة استخدام     -يف جمال املقاضاة      -٣  
 .) يف الفصل املتعلق باملقاضاة٤التوصية رقم (
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 يف  ١التوصـية رقـم      (- أكثر مشوالً  تعزيز نظام ترمجة     -يف جمال احلماية      -٤  
عينت جلنة املديرين العامني أفرقة مشتركة بني الوزارات من أجـل            )الفصل املتعلق باحلماية  

 . كل هدف من األهداف اخلمسة ذات األولوية القصوىصياغة توصيات تنفيذية خبصوص 

وباإلضافة إىل ذلك، قررت جلنة املديرين العامني نشر موجز للخطة الوطنية بني               
عامة اجلمهور على نطاق واسع ويف أوساط املنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال               

 قامت بصياغة التوصيات     اللجنة الفرعية اليت   تعيني أيضاً   وقررت اللجنة . مكافحة االجتار 
على أساس دائم، وذلك من أجل معاجلة ما جيري من مـشاكل وصـياغة التوصـيات                

 . واإلشراف على تنفيذ اخلطة
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  ٢املرفق 

  من قائمة املسائل١٦يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     

 سرائيلإدولة     

 وزارة العدل    
 ٢٠٠٧فرباير /شباط ٨

االسترقاق واالجتـار باألشـخاص ألغـراض       اخلطة الوطنية ملكافحة        
 االسترقاق أو السخرة

  االجتار باألشخاصملديرين العامني املعنية مبكافحةجلنة ا    

شخاص يف جلستها املنعقدة    باأل مبكافحة االجتار    ةاعتمدت جلنة املديرين العامني املعني      
 واالجتار باألشخاص   ، خطة وطنية ملكافحة االسترقاق    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠بتاريخ  

واستند هذا القرار إىل التوصيات اليت قدمتها جلنـة فرعيـة           . ألغراض االسترقاق أو السخرة   
ومتثل هذه اخلطة الوطنية خطوة أوىل ضرورية لوضع استراتيجية للقـضاء           . عيَّنتها اللجنة 

 . على هذه اآلفة

 كـانون   ٢٨ خْينمؤروقد أُنشئت جلنة املديرين العامني مبوجب قرارين حكوميني           
الـيت تتـوىل    لجنـة   هذه ال تشكيل  وقضيا ب ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١ و ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

      مكافحة االجتار باألشخاص علـى ثالثـة       عملية  صياغة القرارات الالزمة لتنسيق     مسؤولية  
ويقضي قرار احلكومة املـؤرخ     .  االجتار املقاضاة ومحاية الضحايا ومنع   : صعد وهي كالتايل  

 . ، بأن تضم اللجنة املديرين العامني للوزارات املعنية أو كبار ممثليها٢٠٠٦مايو /أيار

وزارة العدل، ووزارة األمن العام،     : وتضم اللجنة ممثلني عن املكاتب احلكومية التالية        
ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمـل، ووزارة           

ويتـوىل  . ية، ووزارة الصحة، والشرطة اإلسرائيلية ومكتب رئيس الـوزراء        الشؤون اخلارج 
 . العدل رئاسة اللجنةلوزارةاملدير العام 

وتضم اللجنة الفرعية، اليت قدمت توصياهتا إىل جلنة املديرين العامني، ممـثلني عـن                
كومي ملكافحـة    اللجنة الفرعية املنسق احل    ةسارئيتوىل  و. املكاتب احلكومية املمثلة يف اللجنة    
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وقد ُوجهت الدعوة ملمثلي املنظمات غـري احلكوميـة         . االجتار باألشخاص يف وزارة العدل    
 . للحضور من أجل اإلسهام بتجارهبا

وال تتوخى اخلطة تنظيم جمال العمالة األجنبية بشكل عام، إذ أن هذه املهمة تضطلع                
لظواهر األكثر خطورة يف هذا     هبا هيئات أخرى، وإمنا تتوخى وضع توصيات بشأن مكافحة ا         

بيد أن هذه التوصيات قد تتطلب      .  االسترقاق واالجتار ألغراض االسترقاق والسخرة     -اجملال  
 لتطور   مؤاتياً  ختلق مناخاً  ألهنا قد إجراء تغيريات يف الترتيبات القائمة يف جمال العمالة األجنبية          

 . هذه الظواهر اخلطرية

. واملقاضاة واحلماية االجتار   مت اختاذها على صعد منع       وفيما يلي موجز للقرارات اليت      
 سـيلزم  إجراءات تنفيذيـة     وليسوينبغي التأكيد على أن هذه القرارات تشكل خطة وطنية          

 .  اخلطةعقبوضعها 

  نعامل    

يتعني إنشاء قاعدة بيانات حتتوي على معلومات بشأن االسترقاق واالجتار            -١  
 يف ذلك عن طريق تقاسم البيانات فيمـا بـني األجهـزة       ألغراض االسترقاق والسخرة، مبا   

 . احلكومية، وتعزيز قنوات االتصال مع املنظمات غري احلكومية وتشجيع البحث

 من أجل إعالم اجلمهور اإلسرائيلي هبـذه الظـاهرة،        إجراءاتينبغي اختاذ     -٢  
ـ   ُيشتبه يف أهنا جـرائم اجتـار   اليتاالتاحلوبواجبه يف إبالغ الشرطة ب     رض االسـترقاق  لغ

 . والسخرة، وذلك يف نطاق القانون اجلنائي

 بعض قطاعاته، على تقدمي املعلومـات       ينبغي تشجيع اجلمهور، وخصوصاً     -٣  
      ذات الصلة للشرطة بشأن موضوع االسترقاق واالجتار ألغـراض االسـترقاق والـسخرة،             

 . ذلك املؤسسات اخلاصةوال سيما القطاعات اليت قد حتتك بضحايا هذه اجلرائم، مبا يف 

وسيتم القيام حبمالت إعالمية يف البلدان األصلية للعمال األجانب من أجل             -٤  
 . تزويدهم باملعلومات األساسية عن ظروف العمل واحلقوق العمالية يف إسرائيل

 إلطالع العمال األجانب على حقـوقهم األساسـية         إجراءاتينبغي اختاذ     -٥  
 . وصوهلم إىل إسرائيلخالل املراحل األوىل من 

تصال مع البلدان األصلية للعمال األجانب مـن        االمسألة إقامة   حبث  ينبغي    -٦  
أجل التوصل إىل اتفاق بشأن اإلشراف على توظيفهم وإطالعهم على حقوقهم قبل وصوهلم             

 . إىل إسرائيل

ينبغي توفري التدريب ملمثلي اإلدارات احلكومية الذين يعملون مع العمـال             -٧  
 . ألجانب، بشأن االجتار باألشخاص واالسترقاقا
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 . ينبغي تشديد املراقبة على احلدود املصرية  -٨  

 ٤٤٦ يف قـرارات احلكومـة       اليت وردت بالتفصيل  ينبغي وضع الترتيبات      -٩  
 العمال األجانب عن طريق    الستخدام موضع التنفيذ فيما يتعلق بالنظام اجلديد        ٤٤٨ و ٤٤٧و

ا عدة التزامات وضمانات نقدية لضمان اإلشراف الكايف علـى          مكاتب خاصة ُتفرض عليه   
 . أوضاع العمال

 بشأن املنسق احلكومي تقدمي تقرير دوري إىل احلكومة         ينبغي أن يطلب من     -١٠  
 . نطاق هذه الظاهرة، وخصائصها والتدابري اليت اختذهتا احلكومة ملكافحتها

لعمال األجانب القـادمني    ينبغي النظر يف وضع سياسة تقضي مبنع دخول ا          -١١  
 . من البلدان اليت ال متلك سفارة أو قنصلية يف إسرائيل، إال يف ظروف استثنائية

تنقل العمال األجانب وال سيما يف جمـال        تقضي ب من املهم اعتماد سياسة       -١٢  
 . الرعاية التمريضية

ستقدام من املهم القيام بعمليات تفتيش من أجل اكتشاف الطلبات املزيفة ال           -١٣  
 . العمال األجانب

ينبغي إكمال إجراءات التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقـة بقمـع             -١٤  
 . االجتار باألشخاص، يف أقرب وقت ممكن

ينبغي تعيني اللجنة الفرعية اليت قدمت التوصيات، جلنةً فرعية دائمة جتتمع              -١٥  
 .  من أجل معاجلة املشاكل وصياغة التوصياتدورياً

  ملقاضاةا    
ينبغي وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة القضائية ملرتكيب            -١  
 العمال األجانب، والتمييز بني احلاالت اليت تستحق إجراء حتقيق جنائي ومقاضاة            حبقاجلرائم  

     للقانون اجلنائي واحلاالت اليت يكفي فيها إجراء التحقيق واملالحقة على أسـاس            اجلناة طبقاً 
 . أهنا جنح

      ينبغي التنسيق إلجراء تقسيم واضح للعمل بني وكاالت إنفـاذ القـانون             -٢  
فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة بشأن اجلنح والتحقيق واملالحقة بشأن اجلرائم املنصوص عليها            

 . يف القانون اجلنائي مثل االجتار واالسترقاق

مات عن احلـاالت الـيت جيـري    ينبغي وضع إجراء فيما يتعلق بنقل املعلو     -٣  
 . التحقيق بشأهنا إىل وكاالت إنفاذ القانون
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ينبغي تعيني منسقني يف الشرطة ومكتب النائب العـام ووزارة الـصناعة              -٤  
مبثابة مصدر للمعلومات،   ، ويكونوا   والتجارة والعمل من أجل رسم صورة عامة هلذه املشكلة        

 . إنفاذ القانون املناسبةت احلاالت إىل وكاال ويعملوا بوصفهم غرفة مقاصة حتال من خالهلا

     ينبغي تفعيل سياسة اإلنفاذ اخلاصة بوزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل              -٥  
 . فيما يتعلق حبماية العمال األجانب

 ضحايا االجتـار بالبـشر      التعرف على ينبغي تصميم دليل ميكن من خالله         -٦  
 . املناسبة نقاط الوصل، الستخدامه يف )لإلحالةاملعروف باآللية الوطنية (واالسترقاق 

ن شكاوى ضد م  الينبغي تشجيع سياسة حض العمال األجانب على تقدمي           -٧  
 . يف حقهمرتكب جرائم ا

فيما يتعلق حبظر الرسوم اليت يفرضها الوسيط على القانون ينبغي تعزيز إنفاذ   -٨  
 . نونالعمال األجانب مبا يتجاوز املبالغ اليت حددها القا

اصـة الـيت    واملكاتب اخلتوظيف العمالةينبغي تعزيز الرقابة على وكاالت    -٩  
 .  من قراراتاختذته احلكومةما  مع العمال األجانب، وينبغي أن يشمل ذلك تنفيذ تتعامل

 .  أجانبينبغي تعزيز الرقابة على أرباب العمل الذين يستخدمون عماالً  -١٠  

سرائيلية ونظرياهتا يف اخلارج  أجهزة إنفاذ القانون اإل    ينبغي زيادة التعاون بني     -١١  
 . ملكافحة هذه الظاهرة

ينبغي اللجوء بقدر أكرب إىل استخدام األدوات املالية ملكافحة االجتـار يف              -١٢  
 . احلاالت املناسبة

ينبغي زيادة التعاون فيما بني وكاالت إنفاذ القوانني اجلنائيـة والنظاميـة              -١٣  
 . واملالية

النقاط املناسـبة    مجيع   قادر على خدمة  ينبغي استحداث نظام ترمجة شامل        -١٤  
 . حيث حيتك العمال األجانب بالوكاالت احلكومية

ينبغي إجياد طرق ووسائل لنقل املعلومات املتعلقة بأحكام اإلدانة اجلنائيـة             -١٥  
ـ           صاريح والتـراخيص   الصادرة يف قضايا االجتار واالسترقاق إىل اهليئات املكلفة بإصدار الت

 . شكل آخرأي  أو اليت تتعامل مع العمال األجانب بالعمالاستخدام اخلاصة ب

ينبغي بذل اجلهود بقدر املستطاع للتعجيـل بالبـت يف قـضايا االجتـار          -١٦  
 . إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة ويف واالسترقاق يف احملاكم
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  احلماية    
ن اخلدمات لضحايا االسترقاق واالجتـار      ينبغي توفري أطر داعمة وجمموعة م       -١  

 . ألغراض االسترقاق والسخرة، مبا يف ذلك توفري حلول للسكن والتأمني الصحي إذا لزم األمر

ينبغي تعيني أخصائي اجتماعي من املوظفني العموميني يف مرافق االحتجاز            -٢  
 . على هؤالء الضحايامن أجل تقدمي الدعم لضحايا االجتار واالسترقاق واإلسهام يف التعرف 

ينبغي وضع إجراء يقضي بتقدمي املساعدة القانونية لـضحايا االسـترقاق             -٣  
 . )٧(واالجتار ألغراض االسترقاق والسخرة

ينبغي النظر يف وضع مشروع جتـرييب ُيعـيَّن يف إطـاره األخـصائيون                -٤  
ة التمريضية والعمال   االجتماعيون من املوظفني العموميني، إلجراء مقابالت مع مقدمي الرعاي        

 . الزراعيني، للتحقيق يف ظروف عملهم

ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة عدم مقاضاة ضحايا االجتار واالسترقاق            -٥  
 . ال يتجزأ من اجلرائم اليت ارتكبت ضدهمالرتكاهبم جرائم تشكل جزءاً

ينبغي وضع إجراء يسمح مبنح تأشريات لـضحايا االسـترقاق واالجتـار              -٦  
 لـسياسة وزيـر     غراض االسترقاق والسخرة وذلك هبدف اخلضوع إلعادة التأهيل، وفقاً        أل

 . الداخلية على حنو ما أُعلن عنه يف الكنيست

ينبغي مواصلة وتعزيز نقل املعلومات فيما بـني وزارة الداخليـة وسـلطة          -٧  
 . اهلجرة، من أجل منع توقيف العمال األجانب دون داعٍ

ر احلكومة بتوسيع نطاق وظيفة أمينة املظامل الـيت تعـاجل           ينبغي تنفيذ قرا    -٨  
 هلـا مبعاجلـة   حبيث ُيـسمح شكاوى العمال األجانب يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل،  

 . البناءالشكاوى اليت خترج عن جمال 

ينبغي النظر يف إنشاء خط ساخن للعمال األجانب للمساعدة يف التعـرف              -٩  
 . جتار ألغراض االسترقاق أو السخرةعلى ضحايا االسترقاق واال

     / كـانون الثـاين    ٤ابتداء من   (ينبغي النظر يف تطبيق خطة محاية الشهود          -١٠  
تنفيـذ  ا ُيشرع يف    حامل به،   املتصلة، على ضحايا االجتار واالسترقاق أو اجلرائم        )٢٠٠٥يناير  

 . هذه اخلطة

__________ 

لوا علـى املـساعدة     جتدر اإلشارة إىل أن ضحايا االسترقاق واالجتار ألغراض االسترقاق والسخرة حـص            )٧(
مكافحـة  قانون  سبتمرب وذلك استناداً إىل     /القانونية، دومنا حاجة الستيفاء املعايري االقتصادية إىل غاية أيلول        

 ٢٩ ودخل حيز النفـاذ منـذ        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩أُقر يف   شامل  وجديد   وهو قانون    االجتار
 .اء سيتضمن تفاصيل طريقة تنفيذ هذا االلتزاموتتعلق هذه التوصية بإجر. ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
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ام للدولة واملدعني العـامني     ينبغي تعزيز الوعي يف احملاكم ولدى النائب الع         -١١  
تعويض ضحايا  يف  ،  إمجاالً احملاكم   تبتأن  تقضي ب على مستوى املناطق بشأن التشريعات اليت       

 . االجتار واالسترقاق يف إطار اإلجراءات اجلنائية

ينبغي التشجيع على وضع تشريعات وأنظمة ومبادئ توجيهية هتـدف إىل             -١٢  
 .  جلوئهم إىل احملاكمتعزيزومحاية ضحايا االجتار واالسترقاق 

 . ينبغي تشجيع العودة اآلمنة لضحايا االجتار واالسترقاق إىل بلداهنم األصلية  -١٣  

قررت جلنة املديرين العامني الترويج للقرارات اخلمسة اليت ينظر إليها على أهنـا               
وضعها ذات أولوية قصوى يف هذه املرحلة، وعينت أفرقة من أجل وضع التدابري العملية ل             

 : موضع التنفيذ

القيام حبمالت إعالمية يف البلدان األصـلية للعمـال         :  االجتار يف جمال منع    -١  
املعلومات األساسية عن ظروف عملهم وحقـوقهم العماليـة         باألجانب من أجل تزويدهم     

 ).  االجتار يف الفصل املتعلق مبنع٤القرار رقم (

ح للعمل بني وكاالت إنفاذ القانون      تنسيق التقسيم الواض  : يف جمال املقاضاة    -٢  
 والتحقيق يف اجلـرائم املنـصوص       فيما يتعلق بالتحقيق مع مرتكيب اجلنح ومالحقتهم قضائياً       

 ).  يف الفصل املتعلق باملقاضاة٢القرار رقم (عليها يف القانون اجلنائي مثل االجتار واالسترقاق 

 ضحايا االجتار   رف على التعوضع دليل ميكن من خالله      : يف جمال املقاضاة    -٣  
 املناسـبة  الوصـل    نقاط، الستخدامه يف    )ُيعرف باآللية الوطنية لإلحالة   (بالبشر واالسترقاق   

 ).  يف الفصل املتعلق باملقاضاة٦القرار رقم (

توفري أطر داعمة وجمموعة خـدمات لـضحايا االجتـار          : يف جمال احلماية    -٤  
 ١القرار رقم   (ذا لزم األمر، والتأمني الصحي      رقاق، مبا يف ذلك توفري حلول للسكن إ       تواالس

 ). يف الفصل املتعلق باحلماية

تشجيع العودة اآلمنة لضحايا االجتـار واالسـترقاق إىل         : يف جمال احلماية    -٥  
 . بلداهنم األصلية

وباإلضافة إىل ذلك، عينت جلنة املديرين العامني اللجنة الفرعية الـيت قـدمت               
 معاجلة املـشاكل    ائمة ستعقد اجتماعاهتا بشكل دوري من أجل       جلنةً فرعية د   ،التوصيات

 .وصياغة التوصيات
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  ٣املرفق 

  من قائمة املسائل ١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

 سرائيل إدولة     

 وزارة العدل     

كافحة االجتار باألشخاص ألغراض البغـاء      ملحالة تنفيذ اخلطة الوطنية         
 ) ٢٠١٠فرباير / شباط٢٣يف (

 نع امل    

 ينبغي تشجيع البحوث الوقائعية واألكادميية املتعلقة بعامل البغـاء عمومـاً            -١  
           خـالل   - الـشروع فيهـا   ، باإلضافة إىل البحوث الراهنة اليت ينبغـي         وباالجتار خصوصاً 

، أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية عن مناقصة إلجـراء           ٢٠٠٩عام  
ركز البحـوث  مبوباإلضافة إىل ذلك، اتصل املنسق الوطين      . سة استقصائية عن عامل البغاء    درا

وجيري النظـر يف هـذا      . التابع لوزارة األمن العام ليطلب منه إجراء حبث عن هذا املوضوع          
  بشأن تغري األمناط يف عامل البغاء واالجتار ألغراض البغاء         ةتمهيدياألعمال ال  أُجنزتوقد  . األمر
استمعت إىل مصادر خمتلفة مبا يف ذلك الشرطة، ووزارة األمـن            اليت   اللجنة الفرعية  يد   على

العام ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية، ووزارة الـصحة،           
واملنسق الوطين، وممثل مكتب النائب العام للدولة واهليئة املعنية بإعادة تأهيل السجناء وخمتلف      

 مركـز حيفـا     -نظمات غري احلكومية مبا يف ذلك ماشون تودع، ومنظمة إيشا إليـشا             امل
ويف إطار هذه اللجنة الفرعية،     ". اخلط الساخن ملساعدة العمال املهاجرين    "النسائي، ومنظمة   

 .  حددت فيه املسائل املركزيةأعدت الشرطة تقريراً

.  منـه  وقطاعاتسرائيلي  ينبغي القيام حبمالت إعالمية يف أوساط اجلمهور اإل         -٢  
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي اختاذ خطوات لتجديد احلمالت اإلعالمية يف البلدان األصلية لضحايا             

 للحمـالت    ويتضمن هذا التقريـر وصـفاً      -االجتار لغرض البغاء وتوسيع نطاقها واستكماهلا       
املرأة، مبركز  ليم وسلطة النهوض    اإلعالمية اليت قامت هبا خمتلف اهليئات مبا فيها وزارة التربية والتع          

بيد أنه من غري املؤكد أن الوقـت مناسـب اآلن           . واملنسق الوطين ومكتب النائب العام للدولة     
 .لفعلي على االجتار لغرض البغاء هبدف القضاء اإلطالق محالت يف البلدان األصلية
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 كل وكالة   ينبغي االستمرار يف الربامج التدريبية وتوسيع نطاقها وحتديثها يف          -٣  
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تنظيم دورات تدريبية واسعة النطـاق تـشمل            . حكومية معنية 

يف اليت ُيشتبه   االت  احلوزارات متعددة، وينبغي أن تتضمن موضوع االلتزام بإبالغ الشرطة ب         
 .  هذا التقرير الربامج التدريبية بالتفصيلويصف -جرائم اجتار أهنا 

 يف هـذا     وهناك جهود تبـذل    -قابة على احلدود املصرية     ينبغي تعزيز الر    -٤  
     وبينما يتزايد عدد املتسللني، مل ُتسجل أي حالة اجتار بالنساء لغرض البغـاء خـالل               . اجملال
 . ٢٠٠٩عام 

ينبغي النظر يف اختاذ تدابري للحد من الطلب على خدمات البغـاء، مبـا يف          -٥  
 إىل قرار بشأن السياسات فيما يتعلق بالتشريعات        ذلك إجراء حبوث مقارنة من أجل التوصل      

، متت صياغة مشروع قانون بشأن توسيع نطاق احلظـر  ٢٠٠٩ وخالل عام -يف هذا اجملال  
 وتقرر توجيه الدعوة إىل الشرطة حلضور       ، ليشمل اإلعالن عن خدمات البغاء     الساري حالياً 

جيل القرار النهائي بشأن هذا     ، قررت جلنة فرعية تأ    ٢٠٠٨وخالل عام   . اجتماع هبذا الشأن  
 بعد  ومن املقرر حالياً  .  البغاء وشن محالت إعالمية    ملعالالقانون إلفساح اجملال لرسم خريطة      

مارس لتتخذ قرارها بعد االستماع إىل      / آذار ٢٢أن انقضى العام، أن جتتمع اللجنة الفرعية يف         
 . يهم بعد رأم االستماع إىلرأي عدد من األكادمييني والعاملني امليدانيني الذين مل يت

، الـيت   العقوبات من قانون    يم ج ٢٠٥ينبغي مواصلة اإلنفاذ احلازم للمادة        -٦  
    إمكانية إدخـال تعـديالت علـى       ملدى  حتظر الدعاية خلدمات البغاء، وينبغي إجراء تقييم        

 .اهتا وقد مت إعداد مشروع قانون وُينتظر عقد اجتماع مع الشرطة لتديل مبالحظ- القانون

 - ينبغي مواصلة التعاون مع البلدان األصلية وبلدان العبور على مجيع الصعد            -٧  
 . ويتناول هذا التقرير تفاصيل هذا التعاون- ومحاية الضحايامرتكبيه ومقاضاة االجتار منع 

للحد من اسـتخدام    القانون  إنفاذ  املبذولة يف سبيل    هود  اجلينبغي مواصلة     -٨  
قانون احلد من اسـتخدام      إىل   مواصلة نشاط الشرطة استناداً    ذلك   مبا يف ،  املباين لغرض البغاء  

 إنفـاذ يف احلاالت اليت تدخل يف اختـصاصها، ومواصـلة   وذلك  ،املباين ملنع ارتكاب اجلرائم  
لقانون فيما يتعلق باجلرائم احملظورة اليت متثلها حيازة مبان لغرض استخدامها يف البغاء             لالشرطة  

يف الوقت عينه، رفع مستوى التعاون فيما بني املكاتـب          ينبغي  راض البغاء، و  وتأجري مبان ألغ  
 ويتناول هذا التقرير النشاط الـذي تـضطلع بـه           - احلكومية والسلطات احمللية يف هذا اجملال     

 .  لقانون احلد من استخدام املباين وإنفاذ الشرطة للقانون املتعلق جبرائم البغاءالشرطة وفقاً

 اللجنة الفرعية اليت قدمت التوصيات، جلنةً فرعية دائمة، جتتمع          ينبغي تعيني   -٩  
بشكل دوري من أجل معاجلة ما جيري من مشاكل وصياغة التوصيات واإلشراف على تنفيذ         

هذا العـام،   مل ُيعقد   و.  عينت جلنة املديرين العامني اللجنة الفرعية جلنةً فرعية دائمة         -اخلطة  
ة اليت تضم ممثلني عن الوزارات املعنية النكباهبا على معاجلة تغري            اللجنة الفرعية الدائم   اجتماع

 . أمناط البغاء واالجتار ألغراض البغاء
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 املقاضاة    

بالتغيريات الـيت   ينبغي أن تعمل وكاالت إنفاذ القانون على تعزيز الوعي            -١  
واجلـرائم ذات   أمناط النشاط اإلجرامي املتمثل يف االجتار ألغراض البغاء         ُيحتمل أن تشهدها    

 مت تعيني جلنة فرعية برئاسة نائب املدير العام لوزارة األمن           - لذلك   الصلة، وأن تتصرف وفقاً   
واستمعت إىل  .  يف املداوالت اليت جتريها     كبرياً العام للنظر يف هذه املسألة وقد قطعت شوطاً       

ن االجتماعيـة   رأي ممثلني عن الشرطة ووزارة األمن العام ووزارة الداخلية ووزارة الـشؤو           
 وسلطةواخلدمات االجتماعية، ووزارة الصحة، واملنسق الوطين، وممثل النائب العام للدولة،           

تأهيل السجناء وخمتلف املنظمات غري احلكومية مبا يف ذلك منظمة ماشون تودع، ومنظمـة              
كما اطَّلعت علـى أدلـة      ". اخلط الساخن ملساعدة العمال املهاجرين    "إيشا إليشا ومنظمة    

 .دمتها نساء مارسن البغاء فيما مضىق

ينبغي وضع إجراءات مناسبة يف الوزارات احلكومية لكي يتسىن مقاضـاة             -٢  
يكن هـذا    مل   -املتجرين يف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا قد عادوا إىل بلداهنم األصلية             

 . ٢٠٠٩خالل عام األمر ذي صلة 

 البلدان األصلية، ويشمل ذلك     ينبغي مواصلة التعاون مع قوات الشرطة يف        -٣  
املساعدة يف حتديد مكان الضحايا املطلوبني إلجـراء التحقيـق أو للـشهادة، ويف تبـادل                

وباإلضافة إىل ذلـك،    . املعلومات، وعقد املؤمترات، وإبرام االتفاقات الثنائية، عند االقتضاء       
 ويتناول  -يف هذه اجملاالت    ينبغي مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصال مع بلدان العبور           

 . هذا التقرير تفاصيل اجلهود اليت بذلت يف هذه االجتاهات

ينبغي زيادة استخدام األدوات املالية واالقتصادية من أجل احلد من الفوائد             -٤  
اليت تشجع على االجتار مبا يف ذلك عن طريق التعاون فيما بني احملققني التابعني جلهاز الشرطة                

عامني ومصلحة الضرائب، وعن طريق تشجيع اللجوء إىل قانون منع غسل األموال        واملدعني ال 
خالل مراحل التحقيق واملالحقة القضائية اخلاصة بالدعاوى، وعن طريق تعزيز الوعي لـدى          

سن مت   -الشرطة فيما يتعلق بالتدابري الالزمة اليت تتيح مصادرة األصول املرتبطة هبذه اجلرائم             
 . ار جرمية أصلية يف سياق قانون منع غسل األموال االجتيعتربتشريع 

 قانون مكافحة املنظمـات اإلجراميـة       اللجوء إىل ينبغي مواصلة النظر يف       -٥  
       مل ُتـسجل خـالل      -خالل املراحل األوىل من التحقيق يف قضايا االجتار من أجل البغـاء             

 هناك حالة واحدة من هذا      ، أي قضية تربر اللجوء إىل هذا القانون، وإن كانت         ٢٠٠٩عام  
 . ٢٠٠٩النوع خالل 

ينبغي اختاذ تدابري من أجل التعجيل بالبت يف القـضايا اجلنائيـة املتعلقـة                -٦  
باالجتار من أجل البغاء، مبا يف ذلك عن طريق سن تشريع جييز لقاض واحد البت يف هـذه                  
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لدى املـدعني العـامني     بالتعاون مع إدارة احملاكم، وعن طريق رفع درجة الوعي           )٨(القضايا
 مت سن تشريع ُيسند الواليـة القـضائية         - والقضاة بضرورة التعجيل بالبت يف هذه القضايا      

لقاض واحد يف قضايا االجتار، وطرحت احلكومة مشروع قانون ينص على توسيع نطاق هذا      
 .مل جرائم البغاء يف ظروف مشددةالتشريع ليش

 ضحايا االجتـار شـكاوى      لتقدمي اٍتينبغي مواصلة اجلهود خللق مناخ مؤ       -٧  
كبت يف حقهم، مبا يف ذلك عن طريق إعالم الضحايا          ارُتاليت  خرى  األنائية  اجلرائم  اجلتتعلق ب 

حبقوقهم، وعن طريق التحقق من استيعاب املدعني العامني للمبادئ التوجيهية اليت حـددها             
على نقل الضحايا إىل املـأوى      النائب العام للدولة، وعن طريق تشجيع احملققني على املوافقة          

املخصص للنساء من ضحايا االجتار، وذلك بالتنسيق مع الفرع املركزي للشرطة، ألن هـذا              
 وهناك جهود ُتبذل يف هذا االجتاه كما        - من شأنه أن يشجع الضحايا على تقدمي الشكاوى       

 . يتضح من هذا التقرير

ئيليات يف اخلارج وما يتصل     ينبغي بذل اجلهود لردع االجتار بالنساء اإلسرا        -٨  
    به من جرائم مبا يف ذلك عن طريق مواصلة مجع املعلومات االستخبارية، وزيـادة التعـاون                
فيما بني إسرائيل وبلدان املقصد، وعن طريق زيادة الوعي العام بإمكانية حدوث ذلك مـن               

 بـذل هـذه     ، أي قضية تربر   ٢٠٠٩ مل ُتسجل خالل عام      - أجل حتذير الضحايا احملتملني   
 .  حاالت معزولة ذات صلة٢٠٠٨اجلهود وإن شهد عام 

 احلماية    

، وإيالء االهتمـام الواجـب      ينبغي العمل على تعزيز نظام ترمجة أكثر مشوالً         -١  
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن      . بشكل واف  اليت ال تتوفر فيها خدمات ترمجة        لنقاط الوصل 

الستعانة هبم يف القضايا املعروضة على احملاكم، وذلك من          تدريب املترمجني الذين تتم ا     ُينظر يف 
 تعكف جلنة - على موضوع صعبنطوي  ت اليت   القضاياأجل تعزيز الترمجة الدقيقة وال سيما يف        
 .  على معاجلة هذه املشاكلفرعية عينتها جلنة املديرين العامني، حالياً

وفري املراقبة العالجية   ينبغي النظر يف توسيع نطاق اختصاص املأوى ليشمل ت          -٢  
 يقدم املأوى املساعدة للنساء اللوايت غادرنه       - للنساء اللوايت غادرن املأوى لالستقالل حبياهتن     

 .لسبب معني رغم أنه مل يتم توسيع نطاق االختصاص بشكل رمسي

تأهيل النساء اللـوايت أقمـن يف       لينبغي النظر يف إقامة منوذج لدور انتقالية          -٣  
 حتديـد  الكيبوتزات، وينبغي     وال سيما  بغي يف هذا الصدد، دراسة املوارد املتاحة      وين. املأوى

ضوء توقف االجتار من أجل البغاء خالل       هناك حاجة يف     -معايري املشاركة يف هذا الربنامج      
 .  إىل إعادة تقييم هذا اهلدف، وتدين عدد النساء املقيمات يف املأوى٢٠٠٩عام 

__________ 

 . على أن تتداول هيئة من ثالثة قضاة بشأن قضايا االجتارينص القانون املعمول به حالياً )٨(
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أخصائي اجتماعي لتقدمي الدعم لضحايا االجتـار يف        ينبغي النظر يف تعيني       -٤  
     عـودهتم اآلمنـة إىل بلـداهنم       يف  مرافق االحتجاز واملساعدة يف التعرف عليهم واملساعدة        

 إقامة صالت بني املنسق الوطين واملساعدين االجتمـاعيني يف          ٢٠٠٩ شهد عام    - األصلية
العام، وظلت على اتصال    ذلك    وقامت هذه الوحدة بزيارتني للسجن يف     . "كتسيوت"سجن  

وقامت بتيـسري اجتمـاع بـني    للبت فيها باملساعدين االجتماعيني بشأن القضايا املعروضة    
 التـدريب   تشجيعاملساعدين االجتماعيني ومراكز مساعدة ضحايا اجلرائم اجلنسية من أجل          

ـ أعداد كبرية من النساء تعرضـن       وصول  وتقدمي املشورة واملساعدة يف ضوء       أو صاب لالغت
 . سرائيلإىل إيف الطريق وهن للتحرش اجلنسي 

ينبغي إعداد جمموعة أدوات من أجل تسهيل التعرف على ضحايا االجتـار              -٥  
 الوصل اليت جيري فيها االحتكاك نقاطخدمة مجيع يف هذه اجملموعة وضع وينبغي أن ُت. بالبشر

 ملعاجلة هـذا    احمللي املدعي العام    مت تعيني جلنة فرعية برئاسة ممثل عن مكتب       . هبؤالء الضحايا 
 التغريات الطارئة يف لتبيُّنواندجمت هذه اللجنة الفرعية حىت اآلن مع اللجنة الفرعية        . املوضوع

البغاء وشاركت يف تلك املداوالت كخطـوة أوىل ضـرورية          غراض  عامل البغاء واالجتار أل   
 . للتعرف على الضحايا

ضحايا االجتار إىل بلداهنم األصـلية،      منة ل اآلعودة  الينبغي وضع إجراء يتيح       -٦  
 للوصف الوارد يف هذا التقرير، فـإن        طبقاً. سواء أكانوا قد أقاموا يف املأوى أم مل يقيموا فيه         

. النساء اللـوايت مل يقمـن يف املـأوى        ومن بينهن    يف الواقع، املساعدة للنساء      ،املأوى يقدم 
مية يد العون يف هذا الشأن وقد مت تعيني جلنة          وباإلضافة إىل ذلك، تقدم املنظمات غري احلكو      

. فرعية برئاسة ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية واخلدمات االجتماعية لصياغة التوصيات          
  . ممثل عن املنظمة الدولية للهجرةحضر أحدها جتماعات اوعقدت هذه اللجنة الفرعية عدة 

االجتار ألغراض البغاء أو    ضحايا  على   )٩(وينبغي أن تطبق خطة محاية الشهود       -٧  
 بأولويات سـلطة    اجلرائم ذات الصلة يف احلاالت املناسبة، ما أن يشرع يف تنفيذ اخلطة ورهناً            

 ٢٠٠٨نـوفمرب   /ُسنَّ هذا القانون يف تشرين الثاين      -محاية الشهود التابعة للشرطة اإلسرائيلية      
ين بتطبيق هذا القانون وليس هناك      وقد التقى املنسق الوطين ممثل الشرطة املع      . وُشرع يف تنفيذه  

 . يف االعتبار وفق معايريهاضحايا االجتار عائق حيول دون حث السلطة على أن تأخذ 

ينبغي تشجيع دفع تعويضات لضحايا االجتار من أجل البغاء، مبا يف ذلـك               -٨  
 وعن عن طريق رفع درجة الوعي لدى املدعني العامني والقضاة بأمهية منح التعويض املناسب،

طريق تعزيز اإلجراءات لضمان حصول الضحايا الذين غادروا البالد على التعويض، وعـن             
طريق رفع درجة الوعي لدى املدعني العامني بشأن املبادئ التوجيهية اليت وضعها النائب العام       
للدولة واليت تستوجب ربط مفاوضات ختفيف العقوبة يف قضايا االجتـار بـشرط إيـداع               

__________ 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٤صدرت هذه اخلطة يف  )٩(
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وكما هو مبني يف هذا التقريـر، ُتبـذل         .  التعويض الذي يتعني دفعه للضحايا     املتجرين قيمة 
 إىل  جهوٌد لتحقيق ذلك، مبا يف ذلك إشراك احلاكم يف خطط حفظ التعويضات وتـسليمها             

وباإلضافة إىل ذلك، تشري املبادئ التوجيهية الـيت        . الضحايا الذين عادوا إىل بلداهنم األصلية     
. لة، إىل التعويض وهناك تزايد يف منح تعويضات حبكـم احملكمـة           وضعها النائب العام للدو   

 إلجـراء   واملدعون العامون يشترطون على املدعى عليهم إيداع قيمة التعـويض كـشرط           
 .مفاوضات ختفيف العقوبة

ينبغي بذل اجلهود لضمان حصول ضحايا االجتار الذين يتمتعون مبركز قانوين         -٩  
 وقد عملت جلنة    -ء أكانوا قد أقاموا يف املأوى أومل يقيموا فيه          يف البلد، على العالج الطيب سوا     

. فرعية عينتها جلنة املدراء العامني على بلورة توصيات وبعثت هبا إىل األعضاء إلبداء مالحظاهتم        
   .وفور تلقي املالحظات وإدراجها سوف تقوم بتقدميها إىل جلنة املدراء العامني

للترتيبات الالزمة الستقبال   تقييماً  جيهية يف املأوى    ينبغي أن جتري اللجنة التو      -١٠  
 ويعترب هذا التقيـيم أمـراً     . املأوى ضحايا االجتار من اإلسرائيليني مىت دعت احلاجة إىل ذلك         

 يف   تكون خمتلفة عن الفئة الـيت تقـيم حاليـاً          قدمع افتراض أن هذه الفئة من الرتالء        ضرورياً  
مت التوصل   -بديلة هلذه الفئة من السكان      نظر يف توفري دور     الوينبغي أن يشمل التقييم     . املأوى

 مت إيواء أحد هؤالء الضحايا يف       - ، إىل حلَّْين بالنسبة للضحايا اإلسرائيليني     ٢٠٠٩خالل عام   
، وهناك خدمة إليواء ضحايا البغاء من اإلسرائيليني على النحو املبني بالتفـصيل             "ماغان "مأوى

 . يف هذا التقرير

غي بذل اجلهود لرفع درجة الوعي لدى املدعني العامني بـشأن وجـود         ينب  -١١  
      االستماع إىل شهادة ضحايا االجتار ألغـراض البغـاء أو إنتـاج           بإمكانية قانونية للمطالبة    

 تشري املبادئ التوجيهية للنائـب العـام        -  حاضراً املدعى عليه دون أن يكون    ملواد اإلباحية   ا
 . للدولة إىل ذلك

بغي استعراض التشريعات اليت يقصد هبا محاية ضحايا االجتار ألغـراض           ين  -١٢  
وميكن أن يشمل ذلك ختويل احملاكم طلـب        . البغاء، يف إطار القنوات العادية لوزارة العدل      

يف إطار الـدعاوى    (احلصول على تقرير من مكتب اخلدمة االجتماعية بشأن حالة الضحايا           
الية القضائية للمحاكم للبت يف أحكـام الـسجن ضـد    ، وإسناد الو)اجلنائية ضد املتجرين  

عالن عـن التفاصـيل     اإل الذين مل يدفعوا تعويضات للضحايا بعد، والسماح بعدم          املتجرين
 ، هذا اجملال بشكل كامـل     تتناول ال   املعمول هبا املتعلقة بالضحايا يف حال كانت التشريعات       

 تشريع بـشأن تقـارير مكاتـب        ،٢٠٠٩ ُسن يف عام     - يف حدود ما مل يتم تناوله     ذلك  و
 . اخلدمات االجتماعية

ينبغي بذل اجلهود لزيادة الوعي لدى املدعني العامني بشأن قانون حقـوق              -١٣  
 جيري التطرق لـذلك يف الـدورات        - الضحايا فيما يتعلق بضحايا االجتار ألغراض البغاء      

  . التدريبية وسيتم معاجلته بقدر أكرب
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 ٤املرفق 

  من قائمة املسائل١٦ئل املثارة يف الفقرة على املسا لردا    

 سرائيلإدولة     

 وزارة العدل    

حالة تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة االسترقاق واالجتـار باألشـخاص              
 ) ٢٠١٠فرباير / شباط٢٣بتاريخ (ألغراض االسترقاق أو السخرة 

 .رئيسية للخطة الوطنية وتنفيذهافيما يلي احملاور ال  

  نعامل    

عني إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عـن االسـترقاق واالجتـار            يت  -١  
ألغراض االسترقاق والسخرة، مبا يف ذلك عن طريق تبادل البيانات فيما بـني الوكـاالت               

 وجيـري   -احلكومية، وتعزيز قنوات االتصال مع املنظمات غري احلكومية وتشجيع البحث           
ة ومنافذ احلدود، ويبذل املنـسق الـوطين   جتميع املعلومات من جانب سلطة السكان واهلجر 

جهودا إلقامة قنوات للتواصل بني املنظمات غري احلكومية والوكاالت احلكومية ولتلخـيص            
 . بيد أنه، ال توجد هناك حىت اآلن، قاعدة بيانات شاملة. احلاالت اليت صودفت خالل العام

ذه الظاهرة، مبا   هب اجلمهور اإلسرائيلي عالم   من أجل إ   اختاذ إجراءات ينبغي    -٢  
اجتار لغـرض االسـترقاق     أهنا   يف   اليت ُيشتبه االت  احليف ذلك واجبه يف إبالغ الشرطة عن        

، القيام مببادرات عديـدة     ٢٠٠٩ وشهد عام    - العقوباتقانون   والسخرة، وذلك يف نطاق   
 . تطرق معظمها جلميع هذه املسائلولتثقيف اجلمهور، 

ه، على تقدمي املعلومات ذات الـصلة        من ينبغي تشجيع اجلمهور وقطاعات     -٣  
 بشأن موضوع االسترقاق واالجتار ألغراض االسـترقاق والـسخرة، وال سـيما             للشرطة

 وجيري تنظيم - القطاعات اليت قد حتتك بضحايا هذه اجلرائم، مبا يف ذلك املؤسسات اخلاصة   
 . محالت إعالمية، وإن مل تكن قد مشلت مؤسسات القطاع اخلاص حىت اآلن
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 للعمال األجانب من أجـل  سيتم القيام حبمالت إعالمية يف البلدان األصلية   -٤  
 يرجـى   - تزويدهم باملعلومات األساسية عن ظروف العمل واحلقوق العمالية يف إسـرائيل          

ىل هذا التقرير فيما يتعلق بالكَُتيِّبات اليت توزعها وزارة الصناعة والتجارة والعمل،            الرجوع إ 
 إطـالع    عموماً تتناوللجنة الفرعية بشأن احلمالت اإلعالمية العامة اليت        وتقدمي توصيات ال  

وباإلضافة إىل ذلك، وخالل فترة التسجيل هذه، بادر املنسق         . العمال األجانب على حقوقهم   
       تنامية ملناقشة محاية العمـال املهـاجرين       يندية والفي بتنظيم اجتماع مع السفارة التايل    الوطين  

 . يف اخلارج

ينبغي اختاذ خطوات إلطالع العمال األجانب على حقـوقهم األساسـية             -٥  
 ويف اآلونة األخرية، مت وضع كتيب احلقوق        - خالل املراحل األوىل من وصوهلم إىل إسرائيل      

استجواب العمال األجانـب لـدى وصـوهلم إىل         فيها   جيري   اليتيف مكان بارز من القاعة      
 . داخليةإسرائيل من قبل موظفني يف وزارة ال

ينبغي التداول بشأن مسألة إقامة اتصال مع البلدان األصلية للعمال األجانب   -٦  
من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن اإلشراف على توظيفهم وإطالعهم على حقـوقهم قبـل               

 وقد بدأت هذه العملية بإبرام اتفاق بني تايلنـد واملنظمـة الدوليـة       - وصوهلم إىل إسرائيل  
وباإلضافة إىل ذلـك، عقـدت      . ندلى توظيف العمال األجانب من تايل     للهجرة لإلشراف ع  

 . مؤمترات عن طريق الفيديو مع سري النكا

ملمثلي اإلدارات احلكومية الذين يعملون مع العمـال         ينبغي توفري التدريب    -٧  
 ويتم ذلك بطريقة مكثفة، كما يظهر من        - األجانب، بشأن االجتار باألشخاص واالسترقاق    

وتكتسي سلسلة حلقات العمل اليت تتشارك يف تنظيمها جلنة التوزيع املـشتركة            . قريرهذا الت 
 . ومركز اهلجرة الدولية واالندماج ووزارة العدل بشأن حتديد هوية الضحايا، أمهية خاصة

 وكما ورد يف التقريـر، فقـد   - ينبغي تشديد املراقبة على احلدود املصرية       -٨  
 . ا االجتار الذين جرى نقلهم عرب احلدود املصريةُسجل تراجع كبري يف عدد ضحاي

 ٤٤٦ يف قـرارات احلكومـة       اليت وردت بالتفصيل  ينبغي وضع الترتيبات      -٩  
 موضع التنفيذ فيما يتعلق بالنظام اجلديد الستخدام العمال األجانب عن طريق           ٤٤٨ و ٤٤٧و

 الكايف علـى    مكاتب خاصة ُتفرض عليها عدة التزامات وضمانات نقدية لضمان اإلشراف         
اخلطط الوطنية والتوصيات السابقة، صـاغت وزارة الـصناعة          ب عمالً و -. أوضاع العمال 

. االستخدام اجلديدة يف جمايل الرعاية التمريضية والزراعـة       طرق  والتجارة والعمل إجراءات    
ـ               ة وقد بدأ نفاذ اإلجراء املتعلق باملكاتب اخلاصة اليت تستقدم األجانب للعمل يف جمال الرعاي

، وُشرع  ٢٠٠٨ سبتمرب/التمريضية وترعى شؤوهنم وتقوم بدور الوساطة لصاحلهم، يف أيلول        
وال حيصل على التراخيص والتصاريح اليت ُتمنح للمكاتـب اخلاصـة إال            . يف تنفيذه بالفعل  

للحـصول علـى التـراخيص      عليها  الشركات اليت تتقيد جبميع األحكام اخلاصة املنصوص        
التفاصـيل املتعلقـة   من املتاح االطالع علـى  و. قانون خدمة العمالة  إىلاستناداًوالتصاريح  
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على املوقع الشبكي لوزارة الصناعة والتجـارة       ،   مكتباً ١٤٠باملكاتب املرخصة البالغ عددها     
 . والعمل باللغتني العربية واإلنكليزية

 عـن   ينبغي أن ُيطلب من املنسق احلكومي تقدمي تقرير دوري إىل احلكومة            -١٠  
ويقـوم املنـسق    . ليت اختذهتا احلكومة ملكافحتها   طاق هذه الظاهرة، وخصائصها والتدابري ا     ن

 كما هو مبني يف هذا التقرير، بإعداد موجز عن حالة االجتار يف إسرائيل وتعميمـه                ،الوطين
 . على املوظفني الرئيسيني وعلى املوقع اخلاص بوحدة املنسق الوطين على شبكة اإلنترنت

النظر يف وضع سياسة تقضي مبنع دخول العمال األجانب القـادمني           ينبغي    -١١  
 -، إال يف حال وجود ظروف استثنائية        من البلدان اليت ال متلك سفارة أو قنصلية يف إسرائيل         

، مبـادئ توجيهيـة     وقد أصدر رئيس سلطة السكان واهلجرة ومنافذ احلدود املنشأة حديثاً         
نب الذين يرغبون يف العمـل يف جمـال الرعايـة           تقضي بعدم السماح بدخول العمال األجا     

ويكتسي هذا املبدأ التوجيهي أمهية خاصة بالنـسبة        .  اللغة اإلنكليزية  وال جييدون التمريضية  
 . جيد من التواصلتوفر قدر للعناية التمريضية حيث تتطلب العالقة مع مقدم الرعاية 

 وال سيما يف جمـال  بتنقل العمال األجان  تقضي ب ومن املهم اعتماد سياسة       -١٢  
 . الرعاية التمريضية وهذا ما حتقق من خالل أساليب االستخدام املفصلة أعاله

ومن املهم إجراء عمليات تفتيش الكتشاف احلاالت املتعلقة بتقدمي طلبات            -١٣  
     وقد قامت بذلك وزارة الداخلية يف نطـاق حمـدود يف            - ومهية الستقدام العمال األجانب   

 . ٢٠٠٩عام 

ينبغي إكمال إجراءات التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقـة بقمـع             -١٤  
إذ جرى التصديق علـى مجيـع       .  وقد مت ذلك   - االجتار باألشخاص، يف أقرب وقت ممكن     

 . االتفاقيات الرئيسية املتعلقة باالجتار

       ينبغي تعيني اللجنة الفرعية اليت قدمت التوصيات، جلنـةً فرعيـة دائمـة              -١٥  
إذ قامـت جلنـة     . مت ذلك قد   و - من أجل معاجلة املشاكل وصياغة التوصيات      جتتمع دورياً 

ويف . املديرين العامني بتعيني هذه اللجنة لتعمل بشكل دائم، وقد اجتمعت يف عدة مناسبات            
، مل جيتمع مجيع أعضاء اللجنة الفرعية بل اجتمع ممثلو غالبية الوزارات ملناقـشة              ٢٠٠٩عام  

 . ددةمواضيع حم

 املقاضاة    

ينبغي وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة القضائية ملرتكيب            -١  
، والتمييز بني احلاالت اليت تستحق إجراء حتقيق جنائي ومقاضاة          العمال األجانب حبق  اجلرائم  

 أساس   واحلاالت اليت يكفي فيها إجراء التحقيق واملالحقة على        العقوباتلقانون   اجلناة طبقاً 
تنظر يف اجلرائم املرتكبـة ضـد العمـال         لإنشاء وحدة شرطة خاصة     أدى   وقد   - أهنا جنح 



CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1 

GE.10-47284 114 

خربة يف التمييـز بـني      إىل اكتساب    -"وحدة الهاف   "ل التابعة  " وحدة سار  "-األجانب  
 مجيع املبادرات التدريبية    تتضمنوباإلضافة إىل ذلك،    . االجتار واجلرائم األقل خطورة   جرائم  

 . ل نوع من أنواع اجلرمية، بغية تسليط الضوء على الفروقأمثلة على ك

ينبغي التنسيق إلجراء تقسيم واضح للعمل بني وكاالت إنفاذ القانون فيما             -٢  
 يتعلق بالتحقيق واملالحقة بشأن اجلنح والتحقيق واملالحقة بشأن اجلرائم املنصوص عليهـا يف        

ـ  -  مثل االجتار واالسترقاق   العقوباتقانون              ة للـتغريات اهليكليـة الـيت شـهدها          ونتيج
لتغـيريات، انتقـل    على إثر ا  و. ، ال يزال هناك ما يتعني القيام به يف هذا الصدد          ٢٠٠٩عام  

. معظم العمل اإلشرايف الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والعمل، إىل وزارة الداخلية            
عليه انية جلمع املعلومات كما كان      وحدات ميد " وحدة سار  "ال متلك وباإلضافة إىل ذلك،    

وقد قامت جلنة فرعية ُعينت لتويل هذا األمر، بعقد سلسلة من االجتماعات . احلال يف املاضي  
 . وصياغة مبادئ توجيهية مل تصدر بعد بسبب تغري الوالية عقب إنشاء السلطة اجلديدة

 جيـري   عن احلـاالت الـيت  بنقل املعلوماتينبغي وضع إجراء فيما يتعلق      -٣  
 وقد شرع املنسق الوطين يف عقد سلسلة مـن          -التحقيق بشأهنا إىل وكاالت إنفاذ القانون       

االجتماعات لتسهيل نقل املعلومات بني الشرطة ووزارة الداخلية وُسجل تطـور يف إجـراء      
يتعلق بنقل املعلومات بني هاتني اهليئتني، وإن كانت ال تزال هناك يف بعض األحيان، مشاكل               

 . م العنايةتستلز

ووزارة للدولـة   ينبغي تعيني منسقني يف الشرطة ومكتب النائـب العـام             -٤  
مبثابـة مـصدر   وليكونوا  من أجل رسم صورة عامة هلذه املشكلة         الصناعة والتجارة والعمل  

غرفة مقاصة حتال من خالهلا احلاالت إىل وكـاالت إنفـاذ           يعملوا بوصفهم   للمعلومات، و 
كل هيئة من اهليئات املذكورة أعاله، مسؤول اتصال يعاجل قـضايا           م  تض و - القانون املناسبة 

االجتار ويعمل على نشر املعلومات، ويقدم املشورة لألشخاص العاملني يف اهليئـة ويعمـل              
 . كصلة وصل مع من هم خارج اهليئة

       ينبغي تفعيل سياسة اإلنفاذ اخلاصة بوزارة الـصناعة والتجـارة والعمـل             -٥  
سـلطة الـسكان    بعد إنشاء    وقد تعزز اإلنفاذ، ولكن      - ق حبماية العمال األجانب   فيما يتعل 

كمـا ورد يف هـذا   و.  هذه السلطةواهلجرة ومنافذ احلدود ُنقلت معظم سلطات اإلنفاذ إىل   
التقرير، مت بالفعل عقد دورات تدريبية للمشرفني العاملني يف هذه السلطة وأعـرب رئـيس               

 . كيز وإلجراء هذا التدريبالسلطة عن تأييده هلذا التر

  ضحايا االجتار واالسترقاق   التعرف على ينبغي تصميم دليل ميكن من خالله         -٦  
 وهذا ما اضـطلعت     - املناسبةالوصل  نقاط  ، الستخدامه يف    )يعرف باآللية الوطنية لإلحالة   (

. ٢٠٠٨ مـايو /به جلنة فرعية عينتها جلنة املديرين العامني، وأقرته يف اخلـامس مـن أيـار              
وباإلضافة إىل ذلك، توفر حلقات العمل التدريبية اليت تنظمها جلنة التوزيع املشتركة ومركز             
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اهلجرة الدولية واالندماج ووزارة العدل احملاضرات واملواد التعليمية بشأن هذه املسألة، وهناك            
 . كتيب قيد اإلعداد سيتم توزيعه

ن شكاوى ضد م  الدمي   على تق  ينبغي تشجيع سياسة حض العمال األجانب       -٧  
  . فورة نشاط يف هذا الصدد٢٠٠٩ شهد عام - يف حقهمرتكب جرائم ا

ينبغي تعزيز اإلنفاذ فيما يتعلق حبظر الرسوم اليت يفرضها الوسـيط علـى               -٨  
 ينبغي القيام به يف     ال يزال هناك عمل   .  مبا يتجاوز املبالغ اليت حددها القانون      العمال األجانب 

 .هذا الصدد

واملكاتب اخلاصـة الـيت     العمالة  ي تعزيز الرقابة على وكاالت توظيف       ينبغ  -٩  
 وقد - من قرارات   اختذته احلكومة ما  ، وينبغي أن يشمل ذلك تنفيذ        مع العمال األجانب   تتعامل

 . اضطلعت بذلك سلطة السكان واهلجرة ومنافذ احلدود كما ورد بالتفصيل يف هذا التقرير

 - أرباب العمل الذين يستخدمون عماال أجانـب      ينبغي تعزيز الرقابة على       -١٠  
 . ٢٠٠٩ خالل عام املدامهاتسلسلة من نفذت وهذا ما تقوم به الشرطة اليت 

سرائيلية ونظرياهتا يف اخلارج ينبغي زيادة التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون اإل         -١١  
ق مع املنظمة الدوليـة    وقد اتُّخذت اخلطوة األوىل عن طريق إبرام اتفا        -  هذه الظاهرة  حملاربة

وباإلضافة إىل ذلـك،    . سرائيلإللهجرة بشأن استقدام العمال األجانب التايلنديني للعمل يف         
 . عقدت مؤمترات عن طريق الفيديو مع سري النكا بشأن نفس املوضوع

 وهذا  -  ملكافحة االجتار  ينبغي اللجوء بقدر أكرب إىل استخدام األدوات املالية         -١٢  
ويكتسي عمل اإلدارة التابعة لوزارة الداخلية      .  من العمل  لكنه يتطلب مزيداً  يام به و  القما جيري   
 . التراخيص والتصاريح، أمهية خاصة أو حجب إلغاءسلطةاليت متلك 

ينبغي زيادة التعاون فيما بني وكاالت إنفاذ القانون اجلنائيـة والنظاميـة              -١٣  
      سيما يف ظل التغريات اهليكلية الـيت شـهدها         وهذا يتطلب املزيد من العمل، وال        - واملالية
 . ٢٠٠٩عام 

 النقاط املناسـبة   مجيع   قادر على خدمة   ينبغي استحداث نظام ترمجة شامل      -١٤  
 وتقوم جلنة فرعية معينة من قبل جلنة        - اليت حيتك فيها العمال األجانب بالوكاالت احلكومية      

هن، بشأن هذا املوضـوع، وقـد وصـلت         املديرين العامني بعقد اجتماعات يف الوقت الرا      
 . مداوالهتا إىل املراحل النهائية

  اجلنائيـة  ينبغي إجياد طرق ووسائل لنقل املعلومات املتعلقة بأحكام اإلدانة          -١٥  
الصادرة يف قضايا االجتار واالسترقاق إىل اهليئات املكلفة بإصدار التـصاريح والتـراخيص             

 وقد بـذلت    - شكل آخر بأي  امل مع العمال األجانب     اليت تتع أو  العمال  استخدام  اخلاصة ب 
 مكثفة على مدى السنة احلالية والسنوات الـسابقة         وزارة الصناعة والتجارة والعمل جهوداً    
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 على  ،نباأرباب العمل الذين يسيئون معاملة العمال األج      عن   التصاريح والتراخيص    حلجب
  . حنو ما أشري إليه بالتفصيل أعاله

للتعجيـل بالبـت يف قـضايا االجتـار     جلهود بقدر املستطاع  ينبغي بذل ا    -١٦  
 وكما يتبني من هذا التقريـر،       - إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة    ويف  واالسترقاق يف احملاكم    

عجَّـل  فإن حتقيقات إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة بشأن هذه القضايا حتظى باألولويـة ويُ             
 . البت فيهاب

 احلماية    

لضحايا االسترقاق واالجتار    أطر داعمة وجمموعة من اخلدمات       ينبغي توفري   -١  
     ألغراض االسترقاق والسخرة، مبا يف ذلك توفري حلول للسكن والتأمني الـصحي إذا لـزم               

 وكما ورد يف هذا التقرير، مت إنشاء مأوى الستقبال الـضحايا مـن الـذكور يف                 - األمر
ضحايا االجتـار    ليتسىن استيعاب " ماغان"وى  ، ومت توسيع نطاق والية مأ     ٢٠٠٩يوليه  /متوز
لتتوىل " ماغان"واختريت نفس الرابطة غري الرحبية اليت تدير مأوى         . لسخرة من النساء  غرض ا ل

وكالمها يقدم  ،  ٢٠٠٩ن ضحايا خالل عام     اوقد استقبل املأوي  . للرجال" أطلس"إدارة مأوى   
 . الدعم النفسي وخدمات أخرى خمتلفة

ـ   اجتماعي   خصائيأينبغي توظيف     -٢   ، يف مرافـق    نيعمـومي ال نيوظفمن امل
االحتجاز من أجل تقدمي الدعم لضحايا االجتار واالسترقاق واملسامهة يف التعرف على هؤالء             

 إقامة اتصاالت بني املنسق الوطين واألخصائيني االجتمـاعيني         ٢٠٠٩ شهد عام    - الضحايا
السجن مرتني خالل هـذا العـام،       وقامت الوحدة بزيارة    ". كيوتسيت"العاملني يف سجن    

 توظلت على اتصال باألخصائيني االجتماعيني بشأن القضايا املعروضة للبت فيها ويـسر           
تنظيم اجتماع ضم األخصائيني االجتماعيني ومراكز تقدمي الدعم لضحايا اجلرائم اجلنسية من            

لنساء اللوايت  أجل تشجيع التدريب وتقدمي املشورة والدعم يف ظل وصول أعداد كبرية من ا            
 . سرائيلإىل إتعرضن لالغتصاب أو االعتداء اجلنسي وهن يف طريقهن 

ينبغي وضع إجراء يقضي بتقدمي املساعدة القانونية لـضحايا االسـترقاق             -٣  
 فقد متت صياغة وتعميم    التقرير،   كما أشري يف   و - )١٠(واالجتار ألغراض االسترقاق والسخرة   

 . هذا املبدأ التوجيهي

__________ 

عدة جتدر اإلشارة إىل أن ضحايا االسترقاق واالجتار ألغراض االسترقاق والسخرة حـصلوا علـى املـسا                )١٠(
مكافحـة  قانون   إىل   سبتمرب وذلك استناداً  /القانونية، دومنا حاجة الستيفاء املعايري االقتصادية إىل غاية أيلول        

 ٢٩ ودخل حيز النفـاذ منـذ        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩أُقر يف   شامل  وجديد   وهو قانون    االجتار
 .صيل طريقة تنفيذ هذا االلتزاموتتعلق هذه التوصية بإجراء سيتضمن تفا. ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
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 األخـصائيون ي النظر يف وضع مشروع جتـرييب ُيعـيَّن يف إطـاره             ينبغ  -٤  
الرعاية التمريضية والعمال   مقدمي  عموميني، إلجراء مقابالت مع     الوظفني  من امل االجتماعيون  

 مل يتم تطبيق ذلك، لكن النظام اجلديـد يف جمـال            -الزراعيني، للتحقيق يف ظروف عملهم      
يني االجتماعيني بفحص حالة العمال األجانب، وليس       الرعاية التمريضية يتوخى قيام األخصائ    

   .فقط حالة من يتولون رعايتهم
عدم مقاضاة ضحايا االجتار واالسترقاق     ينبغي التداول بشأن اتباع سياسة        -٥  

 وجيري تناول هذه    -  ال يتجزأ من اجلرائم اليت ارتكبت ضدهم       الرتكاهبم جرائم تشكل جزءاً   
، ولكـن مل    )للشؤون اجلنائية (نب نائب املدعي العام للدولة      ، من جا  ٢٠٠٩املسألة منذ عام    

ومع ذلك، فإن الضحايا، يف املمارسة العملية، ال يتعرضـون          . توضع سياسة هبذا الشأن بعد    
 .تلقائيا للمقاضاة بشأن تلك اجلرائم

ينبغي وضع إجراء يسمح مبنح تأشريات لضحايا االسترقاق واالجتار ألغراض            -٦  
 لسياسة وزير الداخلية علـى      ، وفقاً خرة وذلك هبدف اخلضوع إلعادة التأهيل     االسترقاق والس 

 .  وهو قيد التنفيذ٢٠٠٨يوليه / وقد ُنشر هذا اإلجراء يف متوز- حنو ما أُعلن عنه يف الكنيست

ينبغي مواصلة وتعزيز نقل املعلومات فيما بـني وزارة الداخليـة وسـلطة          -٧  
 ومنذ إلغاء سلطة اهلجرة التابعـة       - األجانب دون داع     ، من أجل منع اعتقال العمال     اهلجرة

 . التابعة لوزارة الداخلية اعتقال املهاجرين غري الشرعيني" وحدة عوز"للشرطة تتوىل 

بتوسيع نطاق وظيفة أمينة املظامل الـيت تعـاجل         ينبغي تنفيذ قرار احلكومة       -٨  
 هلا مبعاجلة الشكاوى    لُيسمح  يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل،     شكاوى العمال األجانب  

 مت توسيع نطاق هذه الوالية لتشمل اجملال الزراعي ويبحـث           -اليت خترج عن جمال التشييد      
 .  توسيع نطاقها أكثرالكنيست حالياً

ينبغي النظر يف إنشاء خط ساخن للعمال األجانب للمساعدة يف التعـرف              -٩  
 وقد ُعقـد اجتمـاع يف       - أو السخرة    على ضحايا االسترقاق واالجتار ألغراض االسترقاق     

 ضم أعضاء من مكتب النائب العام ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠مكتب املنسق الوطين يف 
 بشأن هذا املوضوع متت إحالته       مقارناً  الوحدة حبثاً  هووزارة األمن العام، وأعدت هذ    للدولة  

وجيهي املتعلق باملساعدة القانونية    وباإلضافة إىل ذلك، يتوخى املبدأ الت     . إىل وزارة األمن العام   
 . إنشاء خط هاتفي خاص لضحايا االجتار

     / كـانون الثـاين    ٤ابتداء من   (تطبيق خطة محاية الشهود     ينبغي النظر يف      -١٠  
    تنفيـذ  ا ُيـشرع يف  حامل، ، على ضحايا االجتار واالسترقاق أو اجلرائم املالزمة    )٢٠٠٥يناير  

          ١٦ هذا التقرير، فقد أُجيـز قـانون محايـة الـشهود يف               وكما ذكر يف   -ة  ـهذه اخلط 
 أية حالة اجتار تعترب     ،، وُشرع يف تنفيذه ولكن مل تنشأ حىت اآلن        ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
 . ذات صلة
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ينبغي تعزيز الوعي يف احملاكم ولدى النائب العام للدولة واملدعني العـامني              -١١  
تعويض ضحايا  يف  ،  إمجاالً احملاكم   تبتأن  تقضي ب شريعات اليت   على مستوى املناطق بشأن الت    

 الدورات التدريبية اليت يدخل يف إطار وهذا  - االجتار واالسترقاق يف إطار اإلجراءات اجلنائية     
 .  على مستوى املناطقالنائب العام للدولة ومكاتب املدعني العامنيمكتب  يفجترى 

اليت هتدف إىل محاية     واملبادئ التوجيهية    حواللوائالتشريعات  ينبغي تشجيع     -١٢  
، ٢٠٠٩ قام وزير العدل يف عام       - جلوئهم إىل احملاكم  زيادة  ضحايا االجتار واالسترقاق وإىل     

بتعيني اللجنة املسؤولة عن تقدمي التوصيات بشأن ختصيص األموال يف إطار الصندوق اخلاص             
ـ   . ٢٠٠٨ خالل عام    اللوائحووقع الوزير   . ملصادرة األموال  ائح األولويـة   ووتعطي هذه الل

،  أيـضاً  ٢٠٠٩ويف عام   . لطلبات إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم على غريها من الطلبات        
 الذي يقضي بتقدمي املساعدة القانونيـة       قانون املساعدة القانونية   على   ٩أُدخل التعديل رقم    

 . جلميع ضحايا االجتار واالسترقاق على أساس دائم

       لضحايا االجتـار واالسـترقاق إىل بلـداهنم         العودة اآلمنة ع  ينبغي تشجي   -١٣  
 وتقوم جلنة فرعية ببحث هذه املسألة مبشاركة فاعلة من مركز اهلجـرة الدوليـة               -األصلية  
  .وقد مثُل أمامها ممثل عن املنظمة الدولية للهجرة. واالندماج

        


