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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

    5  2005يوليه / متوز22-
  إسرائيل: تاميةاخلتعليقات ال    

  
يف جلستيها  ) CEDAW/C/ISR.3(سرائيل  إلنظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث         - 1

  .2005يوليه / متوز6 املعقودتني يف 686 و 685
  

   للتقريرولة الطرفالدعرض     
أن هـذه   إىل  يف معرض تقدميه للتقرير وآخر ما استجد من معلومات، أشار املمثل            و  - 2

سـامهات  املاهليئات احلكومية، باإلضافة إىل     شترك الذي بذلته شىت     مثرة اجلهد امل  األمور هي   
 بالغة لـدى    مهيةحقوق املرأة أ  تعزيز  املساواة و إذ حتتل   . املنظمات غري احلكومية  اليت قدمتها   

وتعلن عـن رأيهـا     نابضة باحلياة   وشدد املمثل على أن املرأة اإلسرائيلية       . حلكومة واجملتمع ا
شارك فيـه   تشكله و تجهارا وتعترب عنصرا أساسيا يف كل جانب من جوانب اجملتمع، الذي            

ل  وقال إنه ال تـزا     ،ووجه املمثل االهتمام إىل التقدم احلاصل يف جماالت عديدة        . يف كل مهنة  
دم التقرير السابق، ُبذلت جهود متضافرة، وفقا       قُأن  ومنذ  . هناك فجوات جيب التطرق إليها    

، لتعزيز املسـاواة بـني الرجـل         القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       ألحكام اتفاقية 
 أن املـرأة  على  وشدد املمثل   . الدينيةو ةواملرأة، واليهود وغري اليهود من مجيع اخللفيات اإلثني       

حتـت  ال سـيما     هي واملرأة الفلسطينية، و    ،تعود تعرف فيه  ال  سرائيلية تنتظر اليوم الذي     اإل
باملسـاواة والبنـاء    فقـط   ، بل تتمتع    الفقدانالقيادة الفلسطينية اجلديدة، مزيدا من مآسي       

  .والتقدم
ة سـع التمييز ضد املرأة يف اجملال التشريعي وا      القضاء على   إن اجلهود الرامية إىل     قال  و  - 3

لقـوانني  ” ، ومتثل منهجا جديدا   اليت ُسنت مؤخرا بعضها البعض    تكمل القوانني    إذ. النطاق
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من القضايا اليت تشمل حقوق مسـاواة املـرأة،         متنوعة  وتغطي هذه القوانني طائفة     . “املرأة
، اجلنسـني بـني   ملساواة  إزاء ا ، ومسؤولية احلكومة     واإلزعاج والتحرش اجلنسي، واملالحقة  

يف رؤيـة  الوهي تقدم جماال واسعا من . رأة الضحية ومنع التمييز يف القطاع اخلاص    وحقوق امل 
لكفالـة  تـدابري   واُتخذت كـذلك    .  وعالقتهما تغيري اجملتمع والتحول الكامل لقوة اجلنسني     

  .التنفيذ
وقد اختذت احلكومة خطوات، تشمل اإلجراءات اإلجيابية للقضاء على التمييز ضـد              - 4

وال تزال احملـاكم تـؤدي      . يف سوق العمل  إدماج األمهات غري املتزوجات     مثل دعم   املرأة،  
تضمنت األحكام اليت صدرت مؤخرا املوافقة على       فقد  . حقوق املرأة تعزيز  دورا جوهريا يف    

ـ     الرياضية  تدابري اإلجراءات اإلجيابية احلكومية يف متويل األنشطة         ا للمـرأة؛ وكفلـت حقوق
سـوء  عن  تعويضات تأديبية   الزوجة اليت تتعرض للعنف     نحت  ومعند التقاعد   ساوية للمرأة   مت

  .تهامعامل
 جهود متضافرة للقضاء على التمييز ضد املرأة علـى          بذلوشدد املمثل على ضرورة       - 5

 التشـريعية والقانونيـة والتنفيذيـة،      سلطاتالنحو املبني من خالل اإلجراءات اليت اختذهتا ال       
وهي تشـمل تعـديل     . ة االجتار باملرأة الستغالهلا جنسيا    بالتعاون مع اجملتمع املدين، ملكافح    

قانون العقوبات ليشمل حظر االجتار باألشخاص ألغراض الدعارة، وتبع ذلك إنشاء جلنـة             
على ضطلع باإلشراف   وتتصل اللجنة مع الضحايا وت    . حتقيق برملانية معنية باالجتار باألشخاص    

فرض مزيد من التقدم التشريعي، مبا يف ذلك        إحراز  وقد أمثر عملها عن     . الوكاالت احلكومية 
ضـافة إىل   باإل.  وتوسيع حقوق الضـحايا    ،السجن النتهاكات القانون  ملدة  حد أدىن إلزامي    

التدابري اليت اعُتمدت وُنفـذت ملكافحـة       بشأن  ذلك، أُنشئت جلنة وزارية لتقدمي توصيات       
، وبـدأت   ة املشتغلني باالجتـار   ومقاضاإنفاذ القانون   وقد عزز   .  فعالية االجتار على حنو أكثر   

القانون وفقا لروح املعاهـدات الدوليـة       أخذت تفسر   ، و صرامةاحملاكم تصدر أحكاما أكثر     
 النائب العام بشأن مكافحـة      هاصدريت أ املبادئ التوجيهية التنفيذية ال   تطبيق  ومت  . ذات الصلة 

انونيـة جمانيـة    مسـاعدة ق   االجتماعي و  -ووفرت مالجئ العالج الطيب والنفسي      . االجتار
 ،واُتخذت ترتيبات تعاونية، مبا يف ذلك مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة             . لضحايا االجتار 

ومنظمات غري حكومية لتأمني عودة الضحايا بشكل مأمون إىل بلداهنم األصلية والبـدء يف              
  .إجراءات إعادة التأهيل

جنة اليت أُعرب عنـها يف       إىل التدابري املتخذة ردا على بعض شواغل الل        نتقل املمثل وا  - 6
جيش الرفيعة املستوى يف    نساء يف املناصب    ازدياد عدد ال  وأوضح  التعليقات اخلتامية السابقة،    

ولعبـت جلنـة    . 1998 وإنشاء هيئة قانونية للنهوض بـاملرأة يف عـام           الدفاع اإلسرائيلي 
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رأة يف احلياة السياسية    وأحرز متثيل امل  . املرأةهاما يف قضايا    الكنيست املعنية بوضع املرأة دورا      
 وهي أعلى نسـبة     - يف املائة    15، أو   18عدد العضوات يف الكنيست     تقدما، حيث أصبح    

  .لوزاراتمديرات عامات يف ا 5  نائبات وزراء، و4  وزيرات، و3 حىت اآلن، و
لحـوظ يف    للجنة، ووجه االهتمام إىل االرتفاع امل      شواغل األخرى الوتطرق إىل أحد      - 7

 واحلاصلني علـى شـهادة      ، البدو املتقدمني إىل امتحانات الدخول إىل اجلامعة       عدد الطالب 
عن عدد  وازداد عدد البدويات الاليت يدرسن للحصول على درجة البكالوريوس          . البكالوريا
يف كلية الطب، يف حني منحت وزارة التعليم        قبول البدويات   وُتتخذ خطوات لزيادة    . الرجال

ومنـع  االلتحـاق   راسية للطالب البدو واختذت خطوات لزيـادة        والثقافة والرياضة منحا د   
  .التسرب

املعنية وختاما، شدد املمثل على أن الوفد، املؤلف من كبار املسؤولني من الوزارات               - 8
  .للدخول يف حوار بّناء ومثمر مع اللجنة بشأن تنفيذ االتفاقيةعلى استعداد 

  
  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

تقريرها الدوري الثالث، الذي يـأيت      عن  رب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف       تع  - 9
ملا قدمتـه   وتثين على الدولة الطرف     . التوجيهية لتحضري التقارير الدورية   اللجنة  امتثاال ملبادئ   

ليت طرحها الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة          من ردود مكتوبة على قائمة املسائل واألسئلة ا       
  .وللعرض الشفوي

الذين وتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها املؤلف من ممثلني من خمتلف الوزارات               - 10
  .جماالت متعددة من االتفاقيةتشمل مسؤولياهتم 

 16و  ) ب (7وتالحظ اللجنة أن إسرائيل ما زالت تتمسك بتحفظاهتا على املادتني             - 11
  .من االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية    
أن  علـى القـانون منـذ        دخلت أُ يت ال ة اهلام اتة مع التقدير اإلصالح   تالحظ اللجن   - 12

يف عام  ) CEDAW/C/ISR/1-2(ألول والثاين   ين ا الذي يضم التقرير  اجلامع  يف تقريرها   نظرت  
هدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييـز ضـد املـرأة              ذي ي ، ال 1997

 مبا يف ذلك التعديالت املدخلة على قـانون حقـوق           واالمتثال لاللتزامات مبوجب االتفاقية،   
، وقانون منع العنف يف األسـرة وقـانون   )19التعديل (توظيف املرأة قانون مساواة املرأة، و  
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، وقـانون حقـوق     )1998(وسن قانون منع التحرش اجلنسـي       ) اتنييالتع(اخلدمة املدنية   
، وقانون اجملالس احمللية    )2001(واإلزعاج  ، وقانون منع املالحقة     )2001(ضحايا اجلرائم   

  ).2000 ()املستشار املعين بوضع املرأة(
  .1998لنهوض باملرأة يف عام لوترحب اللجنة بإنشاء هيئة   - 13

  
  توصياتالرئيسية والدواعي القلق     

 علـى حنـو     مجيع أحكام االتفاقية   تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذها       - 14
اليت ُحـددت   قت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات        ويف الو . منهجي ومستمر 

من الدولة الطرف أن توليها األولويـة يف اهتماماهتـا          تقتضي  يف التعليقات اخلتامية هذه     
ذلك، فإن اللجنة   بناء على   و. تقدمي التقرير املرحلي التايل   اعتبارا من الفترة احلالية وحىت      

وأن تقـدم   تها التنفيذيـة     اجملاالت يف أنشط   أن تركز على هذه   على   الدولة الطرف    حتث
وتـدعو  .  يف تقريرها الدوري التايل    تققيت حت اإلجراءات املتخذة والنتائج ال   عن  تقريرا  

ىل تقدم تعليقاهتا اخلتامية احلالية إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة وإ           إىل أن   الدولة الطرف   
  .لكفالة تنفيذها تنفيذا تاماالكنيست 

ق اللجنة أن الدولة الطرف مل تتخذ خطوات كافية لتنفيـذ التوصـيات             قليثري  ومما    - 15
 1997املتعلقة ببعض الشواغل املطروحة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة اليت أُقـرت يف عـام               

)A/52/38/Rev.1 .(   ـ    خاصبشكل  وجتد اللجنة  و  170واردة يف الفقـرات     أن شواغلها ال
  .مل تعاجل معاجلة كافية 173  و171
هذه الشواغل والتوصيات وحتث الدولة الطرف على اإلعراب عن تكرر اللجنة و  - 16

  .املضي يف تنفيذها دون تأخري
اللجنة أن حق املساواة بني املرأة والرجل ومنع التمييز ضد املرأة بشكل            ثري قلق   ومما ي   - 17

  . مل يرد يف الدستور أو يف قانون أساسي،مباشر أو غري مباشر
 من االتفاقيـة،    1 مع املادة    يالتمييز متش عن ا وضع تعريف   بأن ي نة  توصي اللج و  - 18

من االتفاقية، يف   ) أ (2 مع املادة    متشياباإلضافة إىل أحكام تتعلق باحلقوق املتساوية للمرأة        
  .الدستور اجلديد اجلاري صياغته، أو يف قانون أساسي

إال بعـض أحكـام مـن       احمللي  يف النظام القانوين    ثري قلق اللجنة أنه مل تدرج       ومما ي   - 19
لرصد وكفالة توافـق القـوانني      لاالفتقار إىل آليات    وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء      . االتفاقية

  .امات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيةاحمللية مع التز
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 يف نظامهـا    بالكاملأحكام االتفاقية   أن تدمج   حتث اللجنة الدولة الطرف على      و  - 20
.  بانتظام مدى تطابق قوانينها احمللية مع التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة           القانوين وأن تقّيم  

القضاة واملـدعني   زيادة وعي   لتدريب و لوتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج        
  .أحكام االتفاقيةاملشتغلني بالقانون بالعامني واألعضاء اآلخرين من 

 يعوق التنفيذ التـام لالتفاقيـة،       الصراع والعنف مشكلة  وتدرك اللجنة أن استمرار       - 21
ترحب اللجنة مبشروع القانون     ويف هذا الصدد،     .لهاخطوات حل وتالحظ أنه اُتخذت مؤخرا     

 يف املائة يف عمليـة   25شاركة املرأة بنسبة    مب الذي يقضي    ،املرأة يف صنع السالم   دور  املتعلق ب 
  .صنع السالم

ها حلل الصراع وإشراك مجيع     تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهود      و  - 22
  .مشاركة تامة يف مجيع مراحل عملية السالمالنساء املعنيات 

يف املناطق الواقعة خارج    تأسف اللجنة ملوقف الدولة الطرف بأن االتفاقية ال تنطبق          و  - 23
تقدمي تقرير عن وضع تنفيذ االتفاقيـة       وأن الدولة الطرف ترفض هلذا السبب       إقليمها،  حدود  
وتأسـف  . اتضي احملتلة، مع أن الوفد أقر بأن الدولة الطرف تتحمل بعض املسؤولي           يف األرا 

املرأة يف  حالة  شأن  األسئلة اليت طرحتها اللجنة، ب    يقدم أجوبة عن    اللجنة كذلك بأن الوفد مل      
 األراضي  علىوتالحظ اللجنة بأن رأي الدولة الطرف بأن االتفاقية ال تطبق           . األراضي احملتلة 

، مبا يف ذلك اللجنة املعنية      املنشأة مبعاهدات يئات  غريها من اهل  آراء اللجنة و  مع  ناقض  تاحملتلة ي 
 والثقافية، وجلنـة مناهضـة      ةحبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي      

إطار اليت تقع ضمن    مجيعها أن االلتزامات    تبني   اليت   ،التعذيب، وكذلك حمكمة العدل الدولية    
على مجيع األشـخاص    تنسحب   حقوق اإلنسان الدولية، وكذلك القانون اإلنساين        اتاقياتف
التزامـات  انطباق  وتشدد على   الفعلية  أو سيطرهتا   الدولة الطرف   يف إطار والية    ن  وقعذين ي ال

  .الدولة الطرف مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية على األراضي احملتلة
املتعلـق بتنفيـذ    يف موقفهـا    أن تعيد نظرها    ف على   حتث اللجنة الدولة الطر   و  - 24

يف نطاق  التزاماهتا تنفيذا تاما مبوجب االتفاقية فيما يتعلق جبميع األشخاص الذين يقعون            
، مبا يف ذلك النساء يف األراضي احملتلة، وأن تقدم معلومات مفصلة عن متتع مجيع               واليتها

النسـاء الـاليت يعشـن يف       ا للحقائق،   مواكبال يزال   ذلك  النساء، مبا يف ذلك إذا كان       
  .املقبلقوقهن مبوجب االتفاقية يف تقريرها الدوري حباألراضي احملتلة، 

 بتحفظاهتـا علـى     تتمسكال يزال القلق ينتاب اللجنة بأن الدولة الطرف ال تزال           و  - 25
ـ         .  من االتفاقية  16و  ) ب (7املادتني   رف وما يثري قلق اللجنة بشكل خاص بيان الدولة الط
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وموقفهـا بأنـه ال ميكـن       “ نم من الز  اآلونةال ميكن جتنبها يف هذه      ”بأن هذه التحفظات    
  .إصالح القوانني القائمة على قيم دينية

) ب( 7وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف سحب حتفظاهتا على املادتني              - 26
  .افية هلدف االتفاقية ومقاصدها اليت تعد من16 و

 فيما يتعلق   ا هام اتدبري اللجنة بإنشاء هيئة النهوض باملرأة باعتبار ذلك         ما ترحب نيبو  - 27
آللية الوطنيـة   من أنه قد ال يتوفر ل     يساورها القلق   فإنه  تعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة،      ب

أو املوارد املالية والبشرية الالزمـة لتعزيـز   احلضور قدرا كافيا من السلطة أو للنهوض باملرأة   
  . على حنو فعاللنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسنيا

وعلـى وجـه    . وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز هيئة النـهوض بـاملرأة            - 28
لهيئة السلطة واملكانـة يف     لتوفّر  أن ي أن تكفل   إىل  الدولة الطرف   تدعو اللجنة   اخلصوص  

قيام بتعزيـز   الية لتمكينها من ال   اجلهاز التنفيذي للحكومة وما يلزم من موارد بشرية وم        
  . على حنو فعاللنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات احلكوميةا

 نساءملعاجلة مسألة االجتار بال   ما تبذله الدولة الطرف من جهود       اللجنة   تقدرويف حني     - 29
مم املتحدة ملكافحة اجلرميـة   على اتفاقية األ ،2000سنة  يف  ،  والفتيات، مبا يف ذلك التصديق    

نع وقمـع االجتـار      مب بروتوكوهلا املتعلق على  ،  2001يف سنة    و ،املنظمة عرب احلدود الوطنية   
 وإنشاء جلنة حتقيـق برملانيـة معنيـة         واملعاقبة عليه،  ,وخباصة النساء واألطفال  , باألشخاص

، فإهنا تعرب    غري املشروع  حيظر االجتار العقوبات  باالجتار بالنساء، وإدخال تعديل على قانون       
وبينما تالحظ  . لية مل حيقق بعد توافقها مع االلتزامات الدولية       عن القلق لكون التشريعات احمل    

ُيسـاورها  ، فإهنـا    نطاق تعريف االجتار  إعداد مشروع قانون لتوسيع     اللجنة أنه جيري حاليا     
 يعاجل سوى االجتـار غـري       يف قانون العقوبات ال   الوارد  القلق لكون التعريف احلايل لالجتار      

. خرى األ أشكال االستغالل املشروع لغرض البغاء واالسترقاق وال يشمل االجتار فيما يتعلق ب         
وُتعرب اللجنة أيضا عن قلقها حيال انعدام وجود خطة شاملة ملنع االجتار بالنساء والقضـاء               

  .املتعلقة هبذه الظاهرةعليه ومحاية الضحايا، فضال عن االفتقار إىل اجلمع املنهجي للبيانات 
االجتـار  مجيع أشكال   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة           - 30

التعريف قانون العقوبات لتتمشى مع     توسيع نطاق أحكام    ب، مبا يف ذلك     بالنساء والفتيات 
مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء         الوارد يف الربوتوكول املتعلق     

وحتث اللجة أيضا الدولة الطرف على زيادة جهودها املبذولة علـى صـعيد             . واألطفال
التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور كيما تتصدى بفاعلية ألسباب            

وحتث . عن طريق تبادل املعلومات   غري املشروع   ، وُتعزز منع االجتار      غري املشروع  االجتار
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طرف على االستمرار يف مجع البيانات الواردة من الشـرطة واملصـادر            اللجنة الدولة ال  
الدولية وحتليلها، ومقاضاة ومعاقبة الضالعني يف االجتار، وكفالة محاية حقـوق اإلنسـان             

وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع        . االجتارهذا  للنساء والفتيات ضحايا    
وهتيب . الطلب على البغاء  تثبيط  اء النساء، مبا يف ذلك      التدابري املناسبة لقمع استغالل بغ    
 النساء والفتيات مبا يكفي من الدعم ليكّن يف موقف متتعاللجنة بالدولة الطرف أن تكفل 

  .ضد من يتاجر هبنالشهادة يسمح هلن ب
تالحظ اللجنة زيادة عدد النساء يف الكنيست، فما زالت يساورها القلـق            حني  يف  و  - 31

أيضا عن قلقهـا    اللجنة  وُتعرب  . يل النساء يف مناصب صنع القرار بالسلطات احمللية       لتدين متث 
 لكون عدد النساء الالئي يشغلن وظائف عليا يف اخلدمة املدنية ويف السلك الدبلوماسي مـا              

ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء تدين متثيل النساء العربيات اإلسرائيليات يف هذه            . زال متدنيا 
  .اجملاالت

، مبا فيها تدابري خاصـة      واصلةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مت         - 32
 الصادرة عـن    25والتوصية العامة رقم     من االتفاقية،    4 من املادة    1وفقا للفقرة   مؤقتة  

فـيهن  مبـن   ء،  لتعجيل بزيادة متثيل النسا   حمددة ل اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية      
  .يليات، يف اهليئات املنتخبة واملعينة يف مجيع مناحي احلياة العامةالنساء العربيات اإلسرائ

مايو /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أمر التعليق املؤقت الصادر عن الدولة الطرف يف أيار              - 33
األمـر  (يعرف بقانون اجلنسية والـدخول إىل إسـرائيل         الذي ُسن بوصفه قانونا      ،2002
، غري موضوعية  الذي يوقف، مع استثناءات حمدودة و      2003يوليه  / متوز 31املؤرخ  ) املؤقت

. إمكانية ملّ مشل األسرة يف حالة زواج مواطن إسرائيلي من شخص يعيش يف األراضي احملتلة              
أغسـطس  /قلق أن أمر التعليق، الذي جرى متديده حاليا إىل غاية آب          مع ال وتالحظ اللجنة   

ات مـن   ائيليات والنسـاء الفلسـطيني    النساء العربيات اإلسر  بزجيات   قد أضر فعال     ،2005
  .األراضي احملتلة وحياهتن األسرية

الدولة الطرف أن توازن مصاحلها األمنية مع حقوق اإلنسان         إىل  ب اللجنة   طلوت  - 34
تسهيل ملّ مشل أسـر     أن تعيد النظر فيها بغية      لألشخاص املتضررين من هذه السياسات، و     

 قـانون اجلنسـية     تعدلالدولة الطرف أن    لب إىل   تطو. مجيع املواطنني واملقيمني الدائمني   
مع املادتني   ليتمشى   2003يوليه  / متوز 31املؤرخ  ) األمر املؤقت (والدخول إىل إسرائيل    

يف تقريرها الدوري القـادم     توفر  وتطلب إىل الدولة الطرف أن      .  من االتفاقية  16 و   9
يف األجلـني   ملتضـررات   اهذا األمر على النساء     ألثر  معلومات إحصائية مفصلة وحتليال     

  .القصري والطويل
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ومع أن اللجنة تقدر التقدم احملرز يف جمايل تعليم املرأة وصحتها، إال أهنا تشعر بالقلق                 - 35
سـيما   لكون النساء العربيات اإلسرائيليات مازلن يعشن حالة من الضعف والتـهميش، ال           

قوالب النمطيـة   د للقضاء على ال   جهوبالرغم من أنه قد بذلت      و. يتعلق بالصحة والتعليم   فيما
 القوالـب نوع اجلنس من الكتب املدرسية، تشعر اللجنة بالقلق لكـون تلـك             القائمة على   

  .النمطية ال تزال قائمة يف النظام التعليمي العريب
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة للحد من معدالت التسـرب              - 36

بيات اإلسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات       املدرسي يف صفوف الفتيات العر    
 تدابري خاصـة مؤقتـة عمـال        اإلسرائيليات مبؤسسات التعليم العايل، مبا يف ذلك اختاذ       

وحتث .  الصادرة عن اللجنة   25 من االتفاقية والتوصية العامة رقم       4من املادة    1 بالفقرة
 العريب  عليمكتب املدرسية يف نظام الت    اللجة أيضا الدولة الطرف على استعراض وتنقيح ال       

وتوصي اللجنة الدولـة  . نوع اجلنسقوالب النمطية القائمة على  من أجل القضاء على ال    
الطرف بأن ختصص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحي للنسـاء العربيـات              

ـ     وفر، وأن ت  الرضعاإلسرائيليات، وخاصة فيما يتعلق بوفيات       ادم  يف تقريرها الدوري الق
  . اإلسرائيليةاملرأة العربيةشاملة حلالة صورة 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد احلوادث عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية اليت تؤثر سلبا               - 37
حقوق النساء الفلسطينيات، مبا فيها حق احلوامل يف الوصـول إىل خـدمات الرعايـة          على  

  .الصحية
لسـلطات  إصـدار تعليمـات ل    ن تكفـل    الدولة الطرف أ  إىل  ب اللجنة   طلوت  - 38

 نقاط التفتيش بضمان حق احلوامل يف الوصول إىل خـدمات الرعايـة             عنداإلسرائيلية  
  .ماية أمن إسرائيليف الوقت الذي تقوم فيه حبالصحية، 

زلن يعشـن    ماالاليت يعشن يف صحراء النقب      وتشعر اللجنة بالقلق لكون البدويات        - 39
ويساور اللجنـة   .  والصحة عمل فيما يتعلق بالتعليم وال    سيما الحالة من الضعف والتهميش،     

 جتاه حالة البدويات الالئي يعشن يف قرى غري معترف هبا يف ظل ظروف إسـكان                بالغقلق  
  .متردية وال يكدن حيصلن على املياه والكهرباء واملرافق الصحية أو ال حيصلن عليها مطلقا

لة للقضاء على التمييز ضد     ا تتخذ تدابري فع   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       - 40
فعالـة  تـدابري   اختـاذ   عن طريق    اخلاصة هبن البدويات وتعزيز احترام حقوق اإلنسان      

 ،مـن االتفاقيـة   4 مـن املـادة   1بالفقرة فيها تدابري خاصة مؤقتة عمال   استباقية، مبا و
إىل ب اللجنـة    طلوت.  يف ميادين التعليم والعمل والصحة      للجنة 25والتوصية العامة رقم    
النساء والفتيات شاملة عن حالة يف تقريرها الدوري القادم صورة وفر الدولة الطرف أن ت
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 وخـدمات   عمالـة ىل ال إصوهلن  ويف التعليم و  وإجنازاهتن  البدويات فيما يتعلق بفرصهن     
لى  السياسيات العامة يف اجملاالت اليت تؤثر فيهن ع        ألثر تقييما   وفرالرعاية الصحية، وأن ت   

  .حنو مباشر
ا ليست يف وضع يسمح هلـا       وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على أهن          - 41
لزواج انطالقا من احتـرام     اسن  حد أدىن ل  جات وفرض   وتطبيق القانون الذي حيظر تعدد الز     ب

وتشعر اللجنـة كـذلك   . لدى األشخاص الذين يقومون هبذه املمارسات اخلصوصية  حقوق  
  . القاصرات تلقي املوافقة عادةن طلبات زواج الفتياتبالقلق لكو

جات ووتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعلية إلنفاذ حظر تعدد الز  - 42
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري شـاملة         . وااللتزام بالسن الدنيا للزواج   

القضاء على ممارسـات تعـدد      هدف  زيادة الوعي العام اليت تست    وفعالة، مبا فيها محالت     
  .ةريف سن مبكجات والزواج والز

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري              - 43
مـن   20مـن املـادة      1تعديل الفقرة   ممكن  تقبل يف أقرب وقت     أن  على  ، و لالتفاقية
  .اجتماع اللجنةمبوعد   املتعلق،االتفاقية

دولة الطرف على أن تستعني متاما يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب            وحتث اللجنة ال    - 44
االتفاقية بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة            

  .الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
و أمر ال غىن عنه من      وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال ه           - 45

وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإىل إبـراز         . هداف اإلمنائية لأللفية  أجل حتقيق األ  
أحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت ترمي إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة               

  . عن ذلكلأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات
 حلقـوق   صكوك الدولية الرئيسية السـبعة    بالالدول  التزام  وتالحظ اللجنة أن      - 46

يف اخلاصة هبا   ساسية  األريات  احلنسان و اإلقوق  املرأة حب من شأنه أن يعزز متتع       )1(اإلنسان
وهلذا، فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر يف التصـديق           . مجيع مناحي احلياة  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       ، وهي    بعد  اليت مل تنضم إليها    على املعاهدة 
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

مبن لتوعية اجلميع   سع  اوعلى نطاق   وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية         - 47
ومنظمـات  النسـائية   فيهم املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات       
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 لضمان حق النساء يف املساواة حبكـم القـانون          تنسان باخلطوات اليت اختذ   حقوق اإل 
وتطلب أيضا إىل الدولة . يف هذا االجتاه اختاذها يف املستقبل والواقع، وباخلطوات املطلوب

 ال سيما الطرف االستمرار يف نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري على أوسع نطاق، و          
مات حقوق اإلنسان، إضافة إىل التوصيات العامـة للجنـة          ومنظالنسائية  بني املنظمات   

وإعالن ومنهاج عمل بيجني، فضال عن نتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين              
املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسـالم يف       : 2000املرأة عام   ” املعنونة   ،للجمعية العامة 

  .“ادي والعشرينالقرن احل
عنـها يف   لدواعي القلق املعرب    الدولة الطرف أن تستجيب     وتطلب اللجنة إىل      - 48

 من االتفاقية،   18هذه التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل املقّدم مبوجب املادة           
  .2009يف سنة والذي حيني موعده 

    
  احلواشي  

 اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       العهد الدويل و،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        )1(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      و،  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       و،  والسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو     و،  التمييز ضد املرأة  
  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم و،اتفاقية حقوق الطفلو، املهينة

  


