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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

      2005يوليه / متوز5-22
  *قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدولية    

  
  لإسرائي    

وري الثالـث إلسـرائيل     بعد أن نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الـد             
(CEDAW/C/ISR/3)قام بصياغة قائمة القضايا واألسئلة الواردة فيما يلي :  

  
  الدستور والتشريع واآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

بأن تكفل حكومة إسـرائيل تنفيـذ       ” )1(أوصت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة       - 1
يرجـى تقـدمي    ). 170الفقرة  (“ واليتها القضائية االتفاقية يف مجيع األراضي الواقعة حتت       

معلومات عما إذا كانت االتفاقية منفذة يف مجيع أحناء األراضي الواقعة حتت الوالية القضائية              
  حلكومة إسرائيل، وهل هي مطبقة على حنو مباشر؟ وهل جرى االحتجاج ا أمام احملاكم؟

بإدراج احلق يف املساواة وحظر التمييـز     ”أوصت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة         - 2
يرجى تقدمي معلومات   ). 172الفقرة  (يف القوانني األساسية    “ املباشر وغري املباشر ضد املرأة    

  .عن اخلطوات اليت جرى اختاذها ذا الصدد

اقترحت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة، سحب الدولة الطرف حتفظاا علـى              - 3
جى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز بشأن سحب التحفظات علـى املـادتني             ير. االتفاقية

  . من االتفاقية16و ) ب( 7
__________ 

  .تستند اإلشارات إىل أرقام الصفحات الواردة يف هذه القائمة إىل النسخة اإلنكليزية من التقرير  *  
، اجلـزء  (A/52/38/Rev.1) 38الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقـم           انظر    )1(  

  .183 إىل 132الفقرات الثاين، 
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واقترحت اللجنة بقوة، يف تعليقاا اخلتامية السابقة، أن تتخذ احلكومـة خطـوات               - 4
الزواج القسري، وختان اإلناث، والقتل بدافع احلفاظ على العرض، وتعـدد           ”ضرورية ملنع   

يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن هذه املمارسات وعن التدابري         ). 178الفقرة  (“ الزوجات
  .اليت اختذا احلكومة ملنعها

  
  العنف ضد املرأة    

يصف التقرير عددا من التدابري القانونية واإلدارية بشأن العنف ضد املرأة، غري أنـه                - 5
لربامج احملددة اليت نفذت ملعاجلة     يقدم معلومات قليلة عن مدى فعالية هذه التدابري وعن كنه ا          

فهل يعمل باستراتيجية شاملة ملنع العنف ضد املرأة؟ وإن كان األمر           . مسألة العنف ضد املرأة   
  .كذلك، يرجى وصف مكوناا وأثرها على مساعي مناهضة العنف ضد املرأة

 حـاالت   أنه باملقارنة مع زيادة عدد االعتقاالت يف      ) 44الصفحة  (يالحظ التقرير     - 6
. العنف الزوجي، فإن نسبة احملاكمات واألحكام بالسجن على املعتدين تظل منخفضة للغاية           

أن مثة قصورا مؤسسيا يف الوعي بالقوانني املتعلقـة بعنـف           ) 45الصفحة  (ويذكر التقرير   
يرجى تقدمي معلومات عـن     . “بإضفاء شرعية جزئية على الضرب املربح للزوجة      ”اخلُالن و   
يت اختذت لوضع برامج لتوعية موظفي إنفاذ القوانني، وأسرة جهاز القضاء وممتهين            التدابري ال 
ويف احلالة اليت يكون قد جرى فيها إعمال هذه التدابري، ما هي اآلثار اليت لوحظت               . القانون

  وفيما يتعلق بالكيفية اليت يتم ا التحقيق يف حاالت العنف املرتيل ومالحقتها قضائيا؟

مي معلومات عن خمصصات امليزانية املعتمدة ألماكن اإليواء ومراكز العالج          يرجى تقد   - 7
وهل جرت أية حماوالت للتعاون مع وكـاالت        . اليت تعىن حباالت العنف املرتيل والوقاية منه      

غري حكومية والدخول معها يف شراكات لتقدمي خدمات شاملة وبدائل سـكنية لضـحايا              
  العنف املرتيل؟

ة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، يف مرفـق              الحظت املقرر   - 8
، حادثني منفصلني وقعـا يف      (E/CN.4/2004/66/Add.1) 2004مارس  / آذار 3املؤرخ   التقرير
الفقـرات  ( وتضمنا ارتكاب عنف ضد معتقالت يف سجين نيفي تريزا والرملة            2003عام  
ان احلادثان وتقدمي عرض عام عـن       يرجى تقدمي معلومات عما أدى إليه هذ      ). 103-105

  .وضع السجينات، يشمل البيانات اإلحصائية ذات الصلة
  

  االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة    

يرجى تقدمي أية معلومات متاحة عن مدى انتشار االجتـار بالنسـاء والبنـات إىل                 - 9
ن إيـواء وفرـا     إسرائيل لغرض استغالهلن جنسيا، وكذلك عن أي برامج تأهيلية وأمـاك          
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ويرجى تضمني هذه املعلومات تقييما عن مـواطن النجـاح   . احلكومة لدعمهن ومساعدن  
  .والتحديات اليت القتها هذه الربامج

أن النائب العام أمر احملاكم احمللية بأخـذ شـهادة          ”) 53الصفحة  (يالحظ التقرير     - 10
يرجى اإلفـادة عمـا إذا   . “ن يف البلدالنساء املتجر ن يف جلسة متهيدية لكي ال متتد إقامته  
وإن كان األمر كذلك، هـل اختـذت        . كان جيري ترحيل املتجر ن مبجرد أخذ شهادن       

احلكومة أية تدابري لضمان سالمة هؤالء األفراد لدى عودم إىل بلدام األصـلية، وهـل               
  البقاء يف إسرائيل؟نظرت يف إجياد برامج إلعادة االندماج االجتماعي متكن الـمتجر ن من 

  
  املشاركة يف احلياة العامة ويف صناعة القرار    

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت، على مدى الفترة املنقضية منذ نظـر                - 11
التقرير السابق للدولة الطرف، يف سبيل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامـة ويف صـناعة                

 مـن   1أي تدابري خاصة مؤقتة تكون قد اختذت وفقا للفقـرة           القرار السياسي، مبا يف ذلك      
  . للجنة25 من االتفاقية والتوصية العامة 4 املادة

مالحظة عن مركز السلطة    ) 158الفقرة  (أبدت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة         - 12
ـ              رأة احلاصل يف القوات املسلحة بسبب الصراع املستمر، والحظت أنه حبكم ضعف متثيل امل

وباملثل، يذكر التقريـر  . يف القيادة العليا ال يستفاد مبنظورها بشأن حفظ السالم واملفاوضات      
أن النساء يقضني عددا أكرب من الشهور يف اخلدمة يف رتـب دنيـا قبـل                ) 66الصفحة  (

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري     . حصوهلن على الترقيات، باملقارنة مع نظرائهن من الرجال       
  .ذة ملعاجلة هذا التفاوت والنهوض مبشاركة اإلناث بقدر أكرب يف الرتب العسكرية العليااملتخ

يالحظ التقرير مستويات املشاركة املتدنية للغاية للمرأة العربية يف مجيع مناحي احلياة              - 13
 أكان ذلك يف اجلهازين القضائي والتشريعي أو يف جمال إنفاذ القـانون         -العامة وصنع القرار    

يرجى تقدمي ما استجد من بيانات إحصائية فيما يتعلـق          . اخلدمة املدنية أو القطاع اخلاص    و
مبشاركة املرأة العربية واملرأة اليهودية يف هذه ااالت، والتعليق على التدابري املتخذة لزيـادة              

  .املشاركة النشطة للمرأة العربية يف كل جمال منها
  

  التعليم والقوالب النمطية    

 من االتفاقية، بيانات مصدرية عن املرأة العاملـة يف          5يقدم التقرير، يف سياق املادة        - 14
مهنة اإلعالم، لكنه ال يقدم معلومات عن السبيل ملعاجلة القوالب النمطية املنتشـرة أو عـن                

يرجى شرح التحديات اليت تواجهها الدولـة       . األدوار التقليدية للمرأة والرجل ومسؤولياما    
  .من االتفاقية، والتدابري املتخذة للتغلب عليها) و (2و ) أ (5مان التقيد باملادتني الطرف لض
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 عـن   (CRC/C/SR.833)أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاا اخلتامية السـابقة            - 15
التدهور اخلطري يف الفرص املتاحة لألطفال يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة             ”قلقها إزاء   

 نتيجة للتدابري اليت تفرضها قوات الدفاع اإلسرائيلية، وتشمل إغـالق           للحصول على التعليم  
يرجـى  . “الطرقات، وحظر التجوال والقيود على احلركة وهدم البنية األساسية للمـدارس          

تزويد اللجنة ببيانات إحصائية عن تعليم البنات يف األراضي احملتلة والتدابري اليت جرى اختاذها              
ملؤسسات التعليمية، يف ظل الصراع املستمر، وتفاقم العنف، وبناء         لزيادة فرص وصوهلن إىل ا    
ويرجى توضيح األثر املترتب على مثل هذه التدابري يف سـبيل           . اجلدار داخل األراضي احملتلة   

القضاء على التمييز يف حق هذه الفئة من البنات، مع ذكر ما إذا كـان معـدل التسـرب                   
  .املدرسي قد تناقص

يقدم التقرير بعض البيانات املصنفة ويشري إىل مستويات التحصيل التعليمي املتدنيـة              - 16
بشكل كبري بني النساء والبنات العربيات، والنسبة املتدنية للغاية للنساء العربيات بني أعضاء             

ج على أن التقرير مل يقدم أي معلومات عن بـرام         . اهليئة األكادميية يف اجلامعات اإلسرائيلية    
احلكومة املعمول ا لزيادة التحصيل التعليمي لدى البنات العربيات أو لتعزيز دخول املـرأة              

يرجى تقدمي هذه املعلومات، وكـذلك تقـدمي        . العربية يف صفوف األكادمييني يف اجلامعات     
  .معلومات عن أثر هذه الربامج مقارنة باألهداف املرجوة منها

  
  العمالة والتمكني االقتصادي    

. مل يتضمن التقرير بيانات عن معدل الفقر بني يهوديات الفالشا وغري اليهوديـات              - 17
يرجى تزويد اللجنة ذه املعلومات، وكذلك شرح النجاح الذي حققته برامج االستحقاقات            

  .االجتماعية يف تغطية هؤالء النساء وإعانتهن

جور وظـاهرة السـقف     أن الفوارق الكبرية يف األ    ) 127الصفحة  (يذكر التقرير     - 18
الزجاجي ال تزال مستحكمة بني الرجال والنساء يف مجيع رتب اخلدمة وحىت عند مراعـاة               

فهل وضـعت   . مجيع املتغريات مثل عدد الساعات اليت تقضى يف الدوام واملستويات التعليمية          
نـة  احلكومة أية تدابري للتصدي هلاتني الظاهرتني؟ وإن كان األمر كذلك، يرجى تزويد اللج            

  .مبعلومات عن هذه التدابري وبتقييم عن جناحاا والتحديات اليت تواجهها

عـن  ) 131-130 والصفحتان   114-113الصفحتان  (يقدم التقرير معلومات      - 19
بعض القوانني السارية ملساعدة النساء يف التوفيق بني مسؤوليان العائلية واملهنيـة، لكنـه              

قتا أكثر بكثري من نظرائهن الرجال يف إجناز أعمال غري          يالحظ أن املهنيات ما زلن يقضني و      
يرجـى تقـدمي    . مدفوعة األجر، وباألخص عندما يزداد عدد األطفال يف األسرة املعيشـية          

معلومات عن اإلجراءات احملددة اليت اختذا احلكومة للنهوض مبشـاركة املـرأة يف القـوى         
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مسؤوليات النساء والرجال فيمـا يتعلـق   العاملة، وعن مدى جتاوز القوالب النمطية وتوفيق       
  . وتنشئة األطفالةباحلياة العائلي

نظرا للتمييز متعدد األوجه الذي تتعرض له النساء العربيات املشاركات يف القـوى               - 20
العاملة، يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن مشاركتهن يف القوى العاملة، ومعلومـات عـن              

  .ادة مشاركتهن يف مجيع مستويات اليد العاملةالسياسات والتدابري املنتهجة لزي
  

  ةالصحـ    

يرجى تقدمي بيانات حديثة ومصنفة حسب نوع اجلنس عن املؤشرات الصحية، مثل              - 21
معدالت وفيات الرضع؛ واخنفاض الوزن عند الوالدة؛ والتحصـني؛ والوفيـات النفاسـية؛             

كذلك مدى انتشار األمراض، مبا يف      والعمر املتوقع عموما بني السكان اليهود وغري اليهود، و        
ويرجى إدراج حتليل نـوعي للتوجهـات واألمنـاط         . ذلك االكتئاب، بني شرحييت السكان    

  .السائدة فيما يتعلق بصحة املرأة يف الشرحيتني كلتيهما

أشارت كل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة حقوق الطفـل، وجلنـة احلقـوق               - 22
لثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بقلـق إىل            االقتصادية واالجتماعية وا  

. التفاوت يف احلصول على اخلدمات الصحية بني اتمعات احمللية اليهودية وغـري اليهوديـة             
والحظت جلنة حقوق الطفل بوجه خاص أن قوات الدفاع اإلسـرائيلية فرضـت إغـالق               

 ومن مث قللت فرص وصول السكان العـرب         الطرقات، وحظر التجوال وقيودا على احلركة     
إىل العاملني الصحيني وإىل اإلمدادات الطبية، والتسبب يف حدوث نقـص حـاد يف امليـاه                

يرجى إبداء مالحظات عن مدى إتاحة خدمات صحية للمرأة العربية مع وصـف             . والغذاء
 والبنـات غـري     التدابري اليت جيري اختاذها لتحسني اخلدمات الصحية اليت تقدم إىل النسـاء           

  .اليهوديات، أخذا بعني االعتبار تقييد احلركة وبناء اجلدار داخل األراضي احملتلة

وأبدت اللجان أيضا قلقها البالغ إزاء شحة موارد الغذاء وامليـاه املتاحـة للنسـاء                 - 23
واألطفال من غري اليهود، مبن فيهم العرب والبدو وجمتمعات املهاجرين اإلثيـوبيني بسـبب              

يرجى تقدمي معلومات عمـا جيـري       . ق الطرقات وحمدودية الوصول إىل املناطق املغلقة      إغال
القيام به لضمان الوصول بيسر إىل املوارد األساسية مثل الكهرباء والغذاء واملياه داخل هـذه               

  .اتمعات احمللية نفسها

هن طبيبـات   نسبة النساء العربيات الاليت تعاجل    ”أن  ) 155الصفحة  (يذكر التقرير     - 24
، ويسلم بعزوف املرأة العربية نتيجة لذلك عن عيادة الطبيب العام أو            “ضئيلة بدرجة مذهلة  

يرجى تقدمي معلومـات عـن اجلهـود    . املتخصص حىت عندما تكون العناية الطبية ضرورية 



 

6 05-23373 

 

 CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.7

املبذولة لزيادة عدد النساء العربيات يف التعليم اجلامعي، وباألخص يف علوم الطب والعلـوم              
  .حية، سعيا إىل زيادة عدد الطبيبات العربيات ضمن أهداف حمددة مبهلة زمنيةالص
  

  املرأة الريفية واملرأة املستضعفة    

 من االتفاقية خبصـوص النسـاء       14يرجى تقدمي معلومات شاملة عن تنفيذ املادة          - 25
  .والبنات البدويات

 املدرسة يف سن مبكرة     أن البنات البدويات يتركن   ) 164الصفحة  (يالحظ التقرير     - 26
فهل نظرت الدولة الطرف يف وضع برامج للمنح الدراسية للبنات          . بسبب شحة املوارد املالية   

البدويات واملهاجرات من أجل معاجلة افتقار هذه اموعات السكانية للموارد؟ وإن مل يكن             
لبـدويات  احلال كذلك، ما هي الربامج األخرى املعمول ا للنهوض مبشـاركة البنـات ا             

  واملهاجرات يف القطاع التعليمي؟
  

  العائلة وقانون األحوال الشخصية    

 من االتفاقية تعترب اللجنة أنه منافيا ملوضـوع         16قدمت إسرائيل حتفظا على املادة        - 27
وغرض االتفاقية، حيث حتتفظ إسرائيل مبوجبه يمنة لوائحها الدينية يف جمـاالت األحـوال           

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطط املزمـع اختاذهـا         . عالقات األسرية الشخصية والزواج وال  
 من التعليقـات    173لتأمني تكافؤ احلقوق للمرأة يف هذه ااالت، وفقا ملا قضت به الفقرة             

  .اخلتامية السابقة للجنة

يرجى توضيح أي قوانني لألحوال الشخصية تطبق على النساء العربيات، وتقـدمي              - 28
  .عن هذه القوانني فيما يتعلق حبقوق املرأة يف االني األسري والديينمعلومات وافية 

أنه بالرغم من أن احلد األدىن لسن الزواج        ) 186 و   183الصفحتان  (يذكر التقرير     - 29
هو السابعة عشرة، إال أن انتشار الزجيات ملن هم دون هذا السن، سواء كان بطلب رمسي أو                 

يرجى توضيح سبب عدم القيام على حنو أفضل بإنفاذ قـانون       . بدون موافقة، ال يزال مرتفعا    
  .حظر الزواج ملن هم دون السن األدىن

  
  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

يرجى ذكر ما حتقق من تقدم فيما يتعلق باملصادقة على الربوتوكـول االختيـاري                - 30
  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو االنضمام إليهالتفاقية القضاء عل

  


