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ال اتفاقية القضاء على مجيع أشك
 التمييز ضد املرأة

  ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةناللج
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  ألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا وا    

  إسرائيل    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقريرين الدوريني الرابع واخلامس إلسـرائيل               

)CEDAW/C/ISR/4 (و)CEDAW/C/ISR/5.(  

  نظرة عامة    
ملنظمـات  يرجى توضيح كيفية مشاركة ممثلي منظمات اجملتمع املدين، وال سـيما ا             -١

 أيضاً إبالغ اللجنة إذا ما قُدم       يرجى. حقوق اإلنسان، يف إعداد التقريرين    النسائية ومنظمات   
  .أو أية هيئة معّينة رفيعة املستوى) الربملان(التقريران للكنيست 

 ٢٣الفقرتان  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٢
 الدولة الطرف املتمثل يف أن االتفاقية ال تطبق خارج أرضـها            موقفمن  عن أسفها   ) ٢٤و

تنفيذ االتفاقية يف األراضـي     حالة  وإزاء رفض الدولة الطرف، هلذا السبب، إعداد تقرير عن          
يرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية قد نفذت . احملتلة مبا يف ذلك وضع النساء يف األراضي احملتلة

 وجـرى   مباشـراً تطبق تطبيقاًهل ة القضائية للدولة الطرف و  اخلاضعة للوالي كل األرض   يف  
متتع النساء، مبن فيهن النـساء      عن  يرجى تقدمي معلومات    . االستشهاد بأحكامها أمام احملاكم   

يف يف األراضي احملتلة، مبا هلن من حقوق اإلنسان مبوجب االتفاقية، مثل املساواة مع غريهـا                
  .حلصول على اخلدمات األساسيةا
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 ،)٢١الفقرة  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(باإلضافة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -٣
 الذي ،السالمصنع  مشروع القانون اخلاص مبشاركة املرأة يف حالةيرجى تقدمي معلومات عن 

يرجى حتديد التدابري األخرى .  باملائة٢٥يقتضى مشاركة النساء يف عملية صنع السالم بنسبة         
 الدولة الطرف لضمان مشاركة مجيع النساء املعنيات، مبن فيهن املشردات داخليا،            اليت اختذهتا 

يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن تنفيذ قراري جملـس األمـن . يف كافة مراحل عملية السالم
  .ومشاركة النساء املتضررات يف تنفيذمها) ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥

) ٢٦الفقـرة   ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(ابقة  حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الس       -٤
يرجى تقدمي معلومات عن التقدم  . الدولة الطرف على النظر يف سحب حتفظاهتا على االتفاقية        

  .١٦و) ب(٧احملرز فيما يتعلق بسحب التحفظات على املادتني 
، مبـا يف ذلـك      ٢٠٠٨يشري التقرير اخلامس إىل تعديل قانون اإلحصاءات يف سنة            -٥

 ألف الذي يقضي أن تشمل عملية مجع ومعاجلـة اإلحـصاءات            ٧املادة  رد يف   الشرط الوا 
، إحصاءات  ٧ مادةاملتصلة باألفراد ونشر النتائج عن طريق اجلهاز املركزي لإلحصاء وفقاً لل          

حبسب نوع اجلنس، ما مل يقرِّر اخلبري اإلحصائي الوطين أن هناك ظروفاً تتعلق مبسألة حمّددة               
تقـدمي  يرجى تقدمي تفاصيل إضافية عن ذلك و      ). ٩الفقرة  (لقاعدة العامة   تربِّر الُعدول عن ا   

  . أمثلة عن الظروف اليت قد تّربر العدول عن القاعدة العامة

  اإلطار التشريعي واملؤسسي    
) ١٨الفقـرة   ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(يف ضوء املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -٦

، يرجـى تقـدمي     )٢٨ و ٢٧الفقرتان  (مس للدولة الطرف    واملعلومات املتاحة يف التقرير اخلا    
سباب عدم إدراج الدولة الطرف بعد احلق يف املـساواة بـني النـساء        ألاملزيد من التوضيح    

كرامة اإلنـسان   : القانون األساسي "والرجال وحظر كل من التمييز املباشر وغري املباشر يف          
رير إىل أن جلنة الدستور والقـانون       ويشري التق . ختطط للقيام بذلك  وهل  )" ١٩٩٢(وحريته  

يرجى تقدمي معلومات   . والعدالة التابعة للكنيست بصدد إعداد دستور يستند إىل توافق اآلراء         
فإذا كان األمـر كـذلك،      . جرى إعداد مشروع دستور جديد    هل  ذلك املسار و  حالة  عن  

لنساء والرجـال   كان مشروع الدستور يشمل احلق يف املساواة بني ا        إن  يرجى إبالغ اللجنة    
 بيان  يرجى. ومغايري اهلوية اجلنسية من التمييز    مزدوجي امليول اجلنسية    وحيمي السحاقيات و  

  .اجلدول الزمين العتماده
 ،)٢٠الفقرة  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(باإلضافة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -٧

القوانني احمللية مع التزامـات     تساق  يرجى بيان اخلطوات املتبعة إلرساء آليات لرصد مدى ا        
يرجى يف هذا الصدد إتاحـة مزيـد مـن          . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وتقييمه بانتظام     

 بشأن آثار التشريعات بالنـسبة      ٢٠٠٧-٥٦٧٦القانون رقم   عن مضمون وتنفيذ    املعلومات  
ليـة  ، الذي يفرض فحص اآلثار اجلنسانية ألية تـشريعات أوّ         )تعديالت تشريعية (للجنسني  
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يرجـى  ). ٨ الفقرة   ،CEDAW/C/ISR/5(وثانوية بشكل منهجي قبل أن يصدرها الكنيست        
يرجى كـذلك   . بوضع املرأة يف هذا الصدد    هيئة النهوض   إتاحة أمثلة عن اآلراء اليت قدمتها       

إتاحة معلومات عن التدابري املتخذة، مبا يف ذلك التدريب وإذكاء الوعي، إلطالع القـضاة              
املهن القانونية على أحكام االتفاقية، كما أوصت بذلك        عضاء  ني وغريهم من أ   واملدعني العام 

  ).٢٠الفقرة ، CEDAW/C/ISR/CO/3(اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
ة املـسؤول عـن     ـوض التظلمات العام  ـمفعن  ات  ـيشمل التقرير اخلامس معلوم     -٨

فيها الشكاوى املقدمـة مـن النـساء        معاجلة الشكاوى والتظلمات الواردة من اجلمهور، مبا        
يرجى تقدمي معلومات حمّدثة عن العدد اإلمجايل للشكاوى اليت تلقتـها           ). ٤٥-٤٣الفقرات  (

، وال سيما عدد الشكاوى املقدمة مـن النـساء، وأنـواع            ٢٠١٠-٢٠٠٨اللجنة يف الفترة    
  ويعاجلها؟" ةالشكاوى املربر"وكيف حيدد مفوض التظلمات . الشكاوى اليت تلقتها ونتائجها

واإلخالء القسري يف   عمليات هدم املنازل    يرجى تقدمي معلومات بشأن كيفية تأثري         -٩
الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، على تطور النساء والنهوض هبـن، مبـن فـيهن                 

يرجى  .قوق اإلنسان واحلريات األساسية ومتتعهن هبا     حلالالجئات الفلسطينيات، وممارستهن    
لفلـسطينيني يف   لعدد رخص البناء الـصادرة      عن  جه اخلصوص تقدمي بيانات مقارنة      على و 

لمواطنني اإلسـرائيليني،   لفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، وعدد الرخص الصادرة           لضا
وما هو السكن البديل الـذي يتـاح للنـساء          . مبن فيهم السكان الفلسطينيون يف إسرائيل     

  واألطفال املتضررين؟

  لية الوطنيةاآل    
يقدم التقرير اخلامس للدولة الطرف معلومات عن أنشطة هيئة النهوض بوضع املرأة،              -١٠

ويف ضوء املالحظات   . مبا يف ذلك أنشطة التدريب والدراسات االستقصائية ومحالت التوعية        
، يرجى تقدمي معلومات إضافية     )٢٨الفقرة  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(اخلتامية السابقة للجنة    

التدابري املتخذة لتعزيز اهليئة، وال سيما احلرص على منحها الوالية والـسلطة واملـوارد              عن  
نهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني، علـى حنـو         الكافية لتمكينها تشجيع ال   البشرية واملالية   

  .فعال، يف الدولة الطرف

  القوالب النمطية    
اقية، معلومات عن صـورة املـرأة يف         من االتف  ٥يقدم التقرير وهو يشري إىل املادة         -١١

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مبا يف ذلك املواد اإلباحية والتجديدات األخرية يف هـذا اجملـال               
 لكنه ال يقدم معلومات كافية بشأن التصدي للقوالب النمطية الـسائدة أو             ،)١٠١الفقرة  (

يرجى تقـدمي   .  اجملتمع واألسرة  األدوار واملسؤوليات التقليدية اليت ُتسند للنساء والرجال يف       
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مـن  ) و(٢و) أ(٥تفاصيل عن أية حتديات تواجه الدولة الطرف يف ضمان االمتثال للمادتني            
 كانت قضايا حقوق اإلنسان واملـساواة       نيرجى بيان إ  . االتفاقية والتدابري املتخذة لتجاوزها   

  .بني اجلنسني مدرجة يف املنهج التعليمي

  العنف ضد املرأة    
 التقرير اخلامس عددا من التدابري القانونية واإلدارية املعنية بالعنف ضد املـرأة             صفي  -١٢

إن  إبالغ اللجنة    يرجى. ولكنه يقدم معلومات حمدودة عن مدى فعالية تلك التدابري وتأثريها         
وإذا كان األمر كذلك، يرجـى      . ملنع العنف ضد املرأة   منفذة  استراتيجية شاملة   كانت هناك   

 أيضاً بيان ما إذا كان النظام       يرجى.  ووقعها على مواجهة العنف ضد املرأة      وصف عناصرها 
  .جرميةكاالغتصاب يف إطار الزواج يعترف بالقانوين 

حبسب املعلومات املتوفرة للجنة، ال تزال النساء الفلسطينيات يتعرضن العتـداءات             -١٣
ـ   ) اجلنود اإلسرائيليون (عنيفة من جانب أطراف حكومية       ). املـستوطنون (ة  وغـري حكومي

ويشمل العنف املذكور حبسب التقارير، انتهاكات للحق يف احلياة واالعتداء البدين والتحرش            
 ذكر التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان        يرجى. اجلنسي والعنف اللفظي وهدم املنازل    

م مبا يف ذلك    ولضمان إنفاذ القانون على حنو مالئ     ذلك العنف   محاية النساء الفلسطينيات من     
 أيـضاً تقـدمي     يرجى. ومعاقبتهمعن هذه األفعال    إجراء حتقيقات جدية وحماكمة املسؤولني      

معلومات عن اخلطوات املتبعة ملنع استغالل األطفال جنسيا والتصدي هلذه الظاهرة يف مناطق             
  .الرتاع املسلح

نساء يف أماكن   لل املالية   يشري التقرير اخلامس إىل إنشاء جلنة استثنائية تقدِّم املساعدة          -١٤
 تقدمي مزيـد مـن      يرجى). ١٨١الفقرة  (اإليواء الستيعاب النساء الالئي يتعّرضن للضرب       

جنة املذكورة وأنشطتها وبشأن عدد النساء الالئي قُـدمت هلـن           عن تشكيل الل  املعلومات  
 االتصال   بيان ما إذا كان يسمح للنساء الفلسطينيات ضحايا العنف املرتيل،          يرجى. املساعدة

  .باللجنة وااللتجاء إىل أماكن اإليواء
خالل الزيارة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل إسرائيل                -١٥

، أُبلغت عن حاالت قتل دفاعا عن الـشرف         ٢٠٠٨يناير  /واألراضي احملتلة يف كانون الثاين    
ت املـسؤولني عنـها مـن العقـاب         وقعت باسم الدين يف األراضي احملتلـة مـع إفـال          

)A/HRC/10/8/Add.2   وحتيط اللجنة علما أيضاً باملعلومات الواردة يف التقريـر    ). ٦٤، الفقرة
، اخنفض بـشكل    "شرف العائلة "اخلامس للدولة الطرف ومفادها أن القتل باسم ما يسمى          

غ اللجنـة    إبال يرجى). ١٨٠الفقرة  (كبري يف السنوات األخرية يف صفوف السكان العرب         
بالتدابري الفعلية اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة جرائم من ذلك القبيل وحماكمة مرتكبيها             

  .ومعاقبتهم يف األراضي احملتلة وداخل إسرائيل على حد سواء
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  االجتار بالبشر والبغاء    
ـ   ـات وافي ـر اخلامس معلوم  ـيقدم التقري   -١٦ ـ  ـة بشأن قم الل النـساء   ـع استغ

ويشري التقرير أيضاً إىل حدوث اخنفاض شديد يف عدد النساء الالئي           ). ٢٦٢-١٨٤الفقرات  (
 تقدمي معلومات بشأن تنفيذ قـانون       يرجى. البغاءهتريبهن إىل إسرائيل ألغراض ممارسة      جرى  

 الذي طبق على عدد من املمارسات غري القانونية الـيت           ٢٠٠٦-٥٧٦٧مكافحة االجتار رقم    
 جبرمية االجتار وبشأن أثره يف تقليص عدد احلـاالت مـن    واسعاًفاًف تعريتندرج ضمن ما يعرَّ 

اخلطط الوطنية املعتمدة ملكافحة    وتنفيذ   تقدمي معلومات إضافية بشأن حمتوى       يرجى. ذلك القبيل 
االسترقاق واالجتار من أجل االسترقاق، والسخرة واالجتار لغرض ممارسة البغاء، مثلما أشار إىل            

أنشطة التحقيـق   أيضاً  ويصف التقرير اخلامس    ). ٢٣٦الفقرة  (باقتضاب  ذلك التقرير اخلامس    
 تقـدمي   يرجـى ). ٢٦٢ والفقرة   ٢٢٧-٢١٣الفقرات  (واملقاضاة والتعويض املتصلة باالجتار     

معلومات عن التدابري املتخذة لضمان محاية الضحايا أثناء تلك اإلجراءات وتوضـيح مـا إذا               
  .يا الذين رجعوا إىل بلداهنم األصليةكانت آليات التعويض يف متناول الضحا

.  تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة ملنع استغالل املرأة يف البغاء وقمعه            يرجى  -١٧
عادة إل ،٢٠٠٧ لسنة   تراا تقدمي معلومات إضافية بشأن تنفيذ اخلطة املشتركة بني الوز         يرجى

ساعدهتن على كـسر دائـرة البغـاء        التأهيل وعالج النساء والفتيات املشتغالت يف البغاء مل       
وهل اعتمدت الدولة الطـرف     ). ٢-٥٢الفقرة  (املفرغة، اليت أشري إليها يف التقرير اخلامس        

  برامج ترمي إىل إجياد خمرج لفائدة النساء الالئي يرغنب يف التوقف عن ممارسة البغاء؟
عاجلة الشواغل الـيت     تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مل         يرجى  -١٨

عرب عنها كل من املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقررة اخلاصـة املعنيـة               
باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد املـرأة             

غاء ويف إنتـاج املـواد      وأسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف الب         
اإلباحية، فيما يتعلق مبزاعم تفيد أن نساء من ضحايا االجتار أحسسن بأهنن جمـربات علـى                
اإلدالء بشهادة أمام احملكمة ألن حصوهلن على بعض املزايا، مبا يف ذلك امللجأ واخلـدمات               

  .)٨٣، الفقرة E/CN.4/2006/73/Add.1(الصحية، كان مشروطاً باإلدالء بالشهادة 
وتشري املعلومات املتاحة للجنة إىل حاالت عامالت مهاجرات يدخلن إىل إسـرائيل              -١٩

، ولالحتيال وللعمـل    إلسار الدين حامالت تراخيص عمل صاحلة، إال أهنن يصبحن ضحايا         
 تقدمي معلومات بشأن اآلليات القائمة واملخطـط هلـا          ىيرج. الستعباد اجلنسي االقسري و 

هاجرات، ومن ضمنها احلق يف الوصول إىل العدالـة ومالحقـة           حلماية حقوق العامالت امل   
  .مرتكيب هذه األفعال جنائياً
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  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على املستوى الدويل    
 ٣١الفقرتان  ،CEDAW/C/ISR/CO/3(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٢٠
رأة يف مناصب اختاذ القرار يف اإلدارات       عن قلقها إزاء اخنفـاض مستـوى متثيـل امل      ) ٣٢و

احمللية وأن عدد النساء يف املناصب الرفيعة يف اخلدمة املدنية والسلك الدبلوماسـي ال يـزال                
ويذكر التقرير اخلامس أن متثيل النساء يف احلياة السياسية قـد تقـدَّم يف مجيـع                . منخفضا

اجملاالت، رغم أنه ال تزال هناك فجوات بني متثيل الرجال والنساء يف بعض جماالت احليـاة                
 توضيح تلك الفجوات وتقدمي معلومات مفصلة أكثر عـن          يرجى). ٢٦٤الفقرة  (السياسية  

  .االتدابري املتخذة لتجاوزه
يتيح التقرير اخلامس معلومات بشأن التعجيل بتحقيق املساواة بني الرجال والنـساء              -٢١

 تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املستدامة اليت اختـذهتا           يرجى). ١٠٠-٩٦الفقرات  (
 مـن االتفاقيـة   ٤ من املادة ١الدولة الطرف، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً للفقرة      

، من أجل اإلسراع بزيادة متثيل النساء، مبن فيهن النساء          )٢٠٠٤(للجنة   ٢٥لتوصية العامة   وا
 تـضمني   يرجى. من عرب إسرائيل، يف اهليئات املنتخبة واملعينة يف كافة جماالت احلياة العامة           

اإلجابة معلومات بشأن وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لتحقيق ذلك، األمـر الـذي              
  ).٣٢الفقرة  CEDAW/C/ISR/CO/3( ة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقةأوصت به اللجن

  اجلنسية    
عن ) ٣٤ و ٣٣الوثيقة ذاهتا، الفقرتان    (أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٢٢

 الذي صدر يف شكل قانون يعرف       ٢٠٠٢مايو  /قلقها إزاء أمر التعليق املؤقت املؤرخ يف أيار       
إمكانيـة ملّ   وقف   وأ ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١يف  ) أمر مؤقت (ول إسرائيل   بقانون املواطنة ودخ  

شخص يقطن يف األراضي احملتلة،     من  مشل األسر، ال سيما يف حاالت زواج مواطن إسرائيلي          
والحظت اللجنة مع القلـق أن أمـر        . مع استثناء حاالت حمدودة تستند إىل اعتبارات ذاتية       

املواطنات فعالً بزجيات   ، أضّر   ٢٠٠٥أغسطس  /شهر آب التعليق الذي جرى متديده إىل هناية       
وأفـادت الدولـة    . من عرب إسرائيل والفلسطينيات من األراضي احملتلة وحياهتن األسـرية         

الطرف يف تقريرها اخلامس بأنه مل حتدث تغيريات ذات شأن فيما يتعلق هبذه القضية منذ أن                
علومات عن أية خطوات اختذهتا الدولة       تقدمي م  يرجى). ٣٣٥الفقرة  (قدَّمت تقريرها السابق    

 تقـدمي   يرجـى و ، من االتفاقية  ١٦ و ٩الطرف جلعل هذا األمر املؤقت يتماشى مع املادتني         
القـصري  يني  على النساء املتضررات على املدأثربيانات إحصائية مفصلة عما يترتب عليه من        

 إقامة توازن بني مصاحلها      بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف        يرجى. والطويل وحتليله 
األمنية وحقوق النساء املتضررات بسبب سياسات من ذلك القبيل، على حنو يُيسر ملّ مشـل               

  .متييزأي األسر دون 
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  التعليم    
 ٣٥الفقرتان  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -٢٣
بري املتخذة لتقليص معـدالت التـسرب يف        ، ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدا      )٣٦و

يف مؤسـسات   إسـرائيل   عرب  من  صفوف الفتيات من عرب إسرائيل وزيادة عدد النساء         
وحسب التقرير اخلامس، عني وزير التعليم جلنة خاصة لدراسة مـدى بقـاء             . التعليم العايل 

 يرجى). ٣٦١فقرة  ال(القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الكتب الدراسية التعليمية           
ذه اللجنة وتقدمي املزيد من املعلومات بـشأن اخلطـوات      النتائج اليت خلصت إليها ه    توضيح  

املتخذة الستعراض الكتب الدراسية ومراجعتها يف النظام التعليمي العريب هبدف القضاء على            
  .القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس

 اختذهتا الدولة الطرف للتأكـد مـن أن احلـصار            إبالغ اللجنة بالتدابري اليت    يرجى  -٢٤
، مل تؤثر على حنـو غـري        ٢٠٠٧يونيه  /املفروض على قطاع غزة على إثر أحداث حزيران       

كيفيـة   أيضاً تقدمي معلومات تتعلق ب     يرجى. ناسب يف حصول النساء يف غزة على التعليم       تم
حقاً عدة مرات، علـى     ومتديده ال  ٢٠٠٥لسنة  ) أمر مؤقت (أمر الدخول إىل إسرائيل     تأثري  

  .الطالبات الالئي يرغنب يف مواصلة التعليم العايل

  العمل    
ع النهوض بـاملرأة وإدماجهـا يف      ـس إىل إصدار قانون تشجي    ـيشري التقرير اخلام    -٢٥

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٠مكان العمل ومالءمة أماكن العمل وفقاً حلاجات املـرأة يف           
يضاً أن هذا القانون يرمي إىل إمكانية العمل كحـافز          ويذكر التقرير أ  ). ٣٩-٣٦الفقرات  (

لتشغيل مزيد من النساء وترقية املرأة إىل املناصب العليا ولتعـديل ظـروف العمـل وفقـاً                 
 تقـدمي   يرجى. للحاجات الفريدة اخلاصة باملرأة، ومن مث زيادة االستقالل االقتصادي للمرأة         

 أيضاً تقدمي معلومـات     يرجى. ر املترتبة عليه  معلومات مفصلة بشأن تنفيذ هذا القانون واآلثا      
  .بشأن أعضاء اجمللس العام إلدماج املرأة والنهوض هبا يف مكان العمل وأنشطته

 اإلشارة إىل وجود أية ثغرات يف محاية النساء من التحرش اجلنسي يف مكان              يرجى  - ٢٦
أي تفـاوت يف   أيضاً بيان وجـود   يرجى. راتـالعمل وما جيرى القيام به لسد هذه الثغ       

األجور بني الرجال والنساء يف القطاعني العام واخلاص وبيان التدابري املتخذة ملعاجلتـه، إذا       
  .كان األمر كذلك

، الذي  ٢٠٠٦يشري التقرير اخلامس إىل التقرير الذي قّدمه املراقب احلكومي يف سنة              -٢٧
ع اإلسـرائيلي   اوى التحّرش اجلنسي من جانب جيش الـدفا       ـة معاجلة شك  ـتناول مسأل 

 من احلاالت،    كبرياً دداًـوقال املراقب احلكومي إن ع    ). ٣٠٥-٣٠٢ والفقرات   ٤٥الفقرة  (
 يوماً وأملح إىل أخطاء إضافية من بينـها قـضايا           ٤٥ل امل ُيعاجل على حنو ُمرض ضمن مهلة        
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 استمع إليها الضباط الذين مل ُيؤذن هلم بتويل الرئاسة يف قضايا التحّرش اجلنـسي، وبعـض               
 إبـالغ اللجنـة     يرجى. العيوب فيما يتعلق باإلجراءات القضائية وما إىل ذلك من األخطاء         

باخلطوات الفعلية اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة تلك العيوب ولضمان تناول شـكاوى             
رجى تقدمي معلومات بشأن عدد تلك الشكاوى       كما ي . التحرش اجلنسي على النحو الواجب    

  .سرائيلي ونتائجهاداخل جيش الدفاع اإل

  الصحة    
يرجى إبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان عدم تأثري احلـصار               -٢٨

املفروض على قطاع غزة تأثريا سلبيا على صحة النساء، مبن فيهن املسنات والنـساء ذوات               
) هيزات املالئمـة  مبا يف ذلك التج   (اإلعاقة، ال سيما حصوهلن على اخلدمات الصحية املناسبة         

بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف      تتعلق ب  بوجه خاص تقدمي معلومات      يرجى. والرعاية
  :ما يلي

حلصول على الغذاء والوقـود الـضرر       افرص  تقييد  لحق  ياحليلولة دون أن      )أ(  
  بالوضع الصحي للنساء، مبا يف ذلك معدالت فقر الدم؛

حلصول على الرعاية الصحية الثانوية يف      د فرص ا  تقييؤثر  ياحليلولة دون أن      )ب(  
  القضايا الصحية للنساء؛على إسرائيل 
االجتماعية اخلاصة بالنساء الـيت تـسبب فيهـا          -القضايا النفسية   عالج    )ج(  

 / كـانون األول   ٢٧ع يف الفترة مـن      ـذي وق ـاحلصار واليت ظهرت يف أعقاب الرتاع ال      
  . ٢٠٠٩اير ين/ كانون الثاين١٩ إىل ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٣٧الفقرتان   ،CEDAW/C/ISR/CO/3(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٢٩
عن قلقها إزاء عدد احلوادث املسجلة عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية اليت كانت هلا آثار      ) ٣٨و

اية سلبية على حقوق النساء الفلسطينيات مبا يف ذلك حق احلوامل يف الوصول إىل مرافق الرع              
  .يف هذا الصدداستجدت أية تطورات حمدثة بشأن  موافاة اللجنة مبعلومات يرجى. الصحية

وما هـي  .  إبالغ اللجنة بوضع السجينات الفلسطينيات يف السجون اإلسرائيلية       يرجى  -٣٠
اجليـدة  التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها لضمان حصوهلن على خدمات الرعايـة الـصحية              

 أيضاً توضيح كيـف تـستويف الـسياسات         يرجى عن ظروف عيش مالئمة؟      املناسبة فضال و
والتدابري اليت وضعت خبصوص السجينات الفلسطينيات احلقوق الصحية للنساء، وال سيما فيما            
  .يتعلق باحلاجات اخلاصة باملرأة، وبيان نوع التدابري املتخذة للسماح بزيارات األطباء املختصني

 أن معدل وفيات األطفال ال يزال، رغم االخنفاض املـستمر،        يذكر التقرير اخلامس،    -٣١
 مولود  ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٧,٢عالياً نسبياً يف صفوف السكان العرب، حيث يصل إىل          

وعالوة على ذلك، ذكر التقرير أن معدل وفيات األطفال يف صـفوف            ). ٥١٧الفقرة  (حّي  
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 تقدمي يرجى). ٥٩٩الفقرة ( حّي  مولود١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١١,٥ بلغ ٢٠٠٨البدو يف 
معلومات عن التدابري املتخذة واملوارد اليت خصصتها الدولة الطرف لتحسني الوضع الصحي            

 يرجـى . وال سيما فيما يتعلق بوفيات األطفال     للنساء من عرب إسرائيل والنساء البدويات،       
 قطاع غزة والـضفة  يفالعربيات أيضاً تقدمي بيانات بشأن وفيات األطفال يف صفوف النساء   

يشمل احلد مـن الوفيـات   الغربية واألراضي احملتلة والتدابري املتخذة لالعتناء بصحة املرأة مبا  
  . األطفال يف املناطق املذكورةالنفاسية ووفيات 

 تقدمي بيانات مبوبة حسب اجلنس والعمر بشأن إصابة النساء بفريوس نقـص     يرجى  -٣٢
يضاً تقدمي معلومات مفصلة بشأن املبادرات اليت اختذهتا الدولة          أ يرجى. اإليدز/املناعة البشرية 

لفائدة فئات مستهدفة حلماية النساء والفتيـات مـن         التوعية  الطرف، ومن ضمنها محالت     
  .اإليدز وإتاحة العالج والرعاية للمصابات/اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

   من النساءالنساء يف املناطق الريفية والفئات احملرومة    
يتيح التقرير اخلامس معلومات بشأن وضع النساء البدويات الالئي يقطن يف صحراء              -٣٣

جماالت التعليم والعمل والصحة ويشري إىل بعض السياسات املعتمدة يف هذا     يشمل  النقب، مبا   
 شرح خطة العمل اليت وضعتها هيئة النهوض بوضع املرأة بالتعاون مع اللجنة             يرجى. الصدد

توجيهية ذات الصلة، من أجل النهوض مبركز النساء البدويات يف القطاع اجلنـويب مـن               ال
 أيضاً تقييم وقع السياسات املعتمدة فيما يتعلـق بالنـساء           يرجى .)٨-٤٨ الفقرة(إسرائيل  

 يرجى). ٤٠الفقرة  ،  CEDAW/C/ISR/CO/3(البدويات، على حنو ما طلبته اللجنة يف السابق         
توفري احلماية الكاملة حلقوق النساء     ابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان       موافاة اللجنة بالتد  

  .أجدادهن بسبب هدم املنازلالبدويات من عرب فلسطني، الالئي فقدن أرض 
 تقدمي معلومات مفصلة أكثر بشأن وضع النساء البدويات الالئي يقطـن يف             يرجى  -٣٤

كانية حمدودة أو منعدمة للحـصول      قرى غري معترف هبا يف ظل ظروف سكن متدهورة وإم         
ويشري التقرير اخلامس إىل تقريـر نـشرته        . على املياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي     

 اجلنسان والصحة يف قرى النقب غري املعترف   -أنا هنا   "منظمة إسرائيلية غري حكومية بعنوان      
 ويشري إىل املشاكل    ، النقب ويتضّمن انتقاداً خلدمات الرعاية الصحية املقدمة للبدويات يف       " هبا

 يرجـى ). ٦١٢الفقـرة  ( عن احلواجز اللغوية والنقل العام فضالًاألساسية بشأن توفري البنية   
  .إبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة هذه املسائل

نقل  تقدمي معلومات بشأن نظام اإلغالق والقيود املتصلة به املفروضة على الت            يرجى  -٣٥
يف الضفة الغربية ووقعها على النساء القاطنات يف املناطق الريفية يف الضفة الغربية وقـدرهتن               

وق املنصوص عليها مبوجـب     ـا االتفاقية وال سيما احلق    ـعلى التمتع حبقوقهن اليت أتاحته    
وتكتسي هذه املعلومات أمهية خاصة فيما يتعلق حبصول النساء علـى الرعايـة             . ١٤املادة  
 ة املناسبة والتعليم النظامي وغري النظامي وظروف عيش مالئمة والتمكني واملساواة يف           الصحي
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 أيضاً إبالغ اللجنة بـشأن      يرجى. احلياة االقتصادية وكذلك حقهن يف التمتع باحلياة األسرية       
التدابري املتخذة لضمان متكّن النساء القاطنات يف املناطق الريفية من الوصول إىل أراضـيهن              

  .املستوطنات وزراعتهاحول عة خلف اجلدار والواق
 إبالغ اللجنة بوجود أية عقبات قائمة أمام متتع املسنات والنساء ذوات اإلعاقة يرجى  -٣٦

  .باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية وإبالغها بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتغلب عليها

  الزواج والروابط األسرية    
نـشطة  يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة الدولة الطرف على اختاذ تدابري          حثت اللجنة     -٣٧

، CEDAW/C/ISR/CO/3(لـزواج   لسن ا إلعمال حظر تعدد الزوجات وااللتزام باحلد األدىن        
ـ   ـاً للتقرير اخلامس، فإن ظاه    ـووفق). ٤٢الفقرة   ـ  ـرة تعدد الزوج ل تـدرجيياً   ـات تق

ملعلومات بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولـة        تقدمي مزيد من ا    يرجى). ٦٣٢-٦٣٠الفقرات  (
 لزواج، فـضالً سن االطرف والرامية إىل إعمال حظر تعدد الزوجات واالمتثال للحد األدىن ل      

  .تدابريتلك العن وقع تنفيذ 
كانت موافقة الزوجني   مبا يشمل إن     توضيح إجراءات فسخ الزواج اليهودي       يرجى  -٣٨

، حكمت فيها حمكمـة شـؤون       ٢٠٠٨ىل قضية يف سنة     ويشري التقرير اخلامس إ   . ضرورية
األسرة يف القدس بدفع تعويض إىل امرأة بسبب عدم امتثال زوجها ألمر احملكمة احلاخامية،              

 ٢١( .ضـد ك  . ك،  F.M.C.6743/02القـضية   (الـزوجني   الذي ينص على ضرورة طالق      
ايا أخرى من    تقدمي معلومات عن قض    يرجى). ٦٢٦ و ١٥الفقرتان  ) (٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 أيضاً بيان ما إذا كان القانون حيمي حق املرأة املتـساوي يف  يرجى. ذلك القبيل، إن وجدت   
  .املمتلكات، عند فسخ الزواج

  لربوتوكول االختياريا    
قبـول  هل تدرس الدولة الطرف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة و            -٣٩

   اللجنة؟اتملتعلقة بتحديد موعد اجتماع من االتفاقية ا٢٠ من املادة ١الفقرة 

        


