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 ?מה צפוי לישראל - על מדינות החברות באמנת איסטנבולחות מועצת אירופה "דו סקירת

 עו"ד דוד פטר

  חתימה על אמנת איסטנבול מסמיכה את מועצת אירופה לפקח על המדינות החתומות ביחס ליישום האמנה.

לקרבי המדינות , נכנס GREVIOהפיקוח שנעשה הינו הדוק ופולשני. הגוף המפקח מטעם מועצת אירופה, 

 החתומות, בוחן כל חוק, כל נוהל ונוהל, כל פעולה מנהלית ואף ספרי לימוד בבתי הספר.

  לאמנה קובע כי ועדת  66סעיףGRAVIO ."תפקח על יישומה של אמנה זו על ידי הצדדים" 

  ל ( לאמנה קובע כי המדינות החתומות "יגישו למזכיר הכללי של מועצת אירופה, בהתבסס ע1)68סעיף

 , דו"ח על חקיקה ואמצעים אחרים הנותנים תוקף להוראות אמנה זו".GREVIOשאלון שתכין 

  ( לאמנה קובע כי 5)68סעיףGREVIO  רשאית לקבל מידע על יישום האמנה מארגונים לא ממשלתיים"

 ומהחברה האזרחית, וכן ממוסדות לאומיים להגנה על זכויות אדם".

  ( לאמנה קובע כי 6)68סעיףGREVIO הזמין ממסמכים ומגופים  ם"תביא בחשבון כיאות מידע קיי

 אזוריים ובינלאומיים אחרים בתחומים הבאים במסגרת אמנה זו".

  ( לאמנה קובע כי 9)68סעיףGREVIO .רשאית לערוב ביקורים במדינות החתומות 

  מסמיך את לאמנה ( 12)68סעיףGREVIO  הליקויים מצד מדינה חתומה.לקצוב זמן לתיקון 

  מסמיך את לאמנה ( 13)68סעיףGREVIO  לדרוש, במקרים המצדיקים זאת, הגשה דחופה של דו"ח

 מיוחד מצד מדינה חתומה.

  מסמיך את לאמנה ( 14)68סעיףGREVIO  .להסמיך מי מחבריה לנהל חקירה 

  מסמיך את לאמנה  69סעיףGREVIO נה.לאמץ המלצות בדבר אופן יישום האמ 

  לאמנה יגישו את הדו"חות של  70סעיףGREVIO .לפרלמנטים הלאומיים שלהם 

ניתן ללקט עקרונות שכבר נקבעו, בפועל, על ידי מועצת אירופה במסגרת הפיקוח שלה  GREVIOמתוך דו"חות 

 על המדינות החברות באמנת איסטנבול. 

 :בתחום ההגירה עקרונות שישראל תידרש להטמיעה מןחלק  להלן

קביעת רף ראייתי נמוך לצורך הוכחת אלימות מגדרית באופן שלא יפגע בנגישות של יישום ההגנה  .א

 על קורבנות אלימות מגדרית כחלקת מעילת הפליטות החדשה שהאמנה מבקשת לעגן.
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מדינה חתומה לא תוכל לקבוע דרישה כי האלימות תהיה הסיבה העיקרית לעזיבת קשר בהליך  .ב

 עצמאי. מדורג לצורך הענקת מעמד

 מדינה חתומה לא תוכל לקבוע כי נדרשת אלימות משמעותית או חוזרת ונשנית. .ג

מדינה חתומה נדרשת לאפשר לעמותות סיוע לנשים להשתתף בתהליך הבירור העובדתי לצורך  .ד

 קבלת החלטות בנושאי מעמד והגירה.

שגורם לאישה  על מדינה חתומה לוודא בכל דרך כל נהליה בתחום המעמד וההגירה אינם יהיו מה .ה

 להישאר עם בן זוג אלים.

 על מדינה חתומה להעניק, או להשיב, מעמד לאישה שעזבה את המדינה במסגרת נישואין בכפייה. .ו

אסור למדינה חתומה לדרוש במסגרת הענקת מעמד לאישה תחת האמנה מבחנים שונים כגון משך  .ז

 רגילים.שהייה מינימלי או מבחן אינטגרציה שנהוג בהליכי התאזרחות 

במדינה חתומה יינתן מעמד עצמאי לנשים שתלויות מבחינת מעמדן )הליך מדורג( בבן זוג שנהג  .ח

 וזאת ללא תלות במשך הקשר או ברף האלימות. –כלפיהן באלימות 

מדינה חתומה תחייב הכשרות בנושאי מגדר ואמנת איסטנבול לכלל עובדי המדינה שעוסקים  .ט

 בתחום ההגירה.

דיי תקציב על מנת להציב כוח אדם שיאפשר איתור אפקטיבי של נשים  מדינה חתומה תספק .י

 שזכאיות להגנה מכוח האמנה בתוך גל מהגרים.

מדינה חתומה תספק דיי תקציב על מנת להנגיש מידע למבקשות מקלט מכוח האמנה ועל מנת  .יא

 להנגיש ייעוץ וייצוג משפטיים באיכות נאותה.

 לספק את ההכשרות הנדרשות במסגרת יישום האמנה.מדינה חתומה תספק דיי תקציב על מנת  .יב

 מדינה חתומה תספק מגורים הולמים למבקשות מקלט ובעדיפות למגורים נפרדים מגדרית. .יג

 מדינה חתומה תקים מסדי נתונים שיספקו מידע מקיף על יישום האמנה בתחום ההגירה. .יד

החתומות ואין להן מרחב לטעון נות עולה כי ישנן דרישות מרחיקות לכת מהמדיעד כה מן הדו"חות שנכתבו 

 ,באמנה ההגירה כי "הצהרה פרשנית" ביחס לסעיפי שהן מפרשות את האמנה בצורה שונה. ניתן להיווכח

 למדינת ישראל בהקשר זה.יספקו הגנה כלל לא , 60-61

מניסיונה של ישראל באמנות מקבילות של האו"ם ניתן להסיק כי מעבר לבעיות לגופה של האמנה צפוי גם ניצול 

יש להבהיר כי אין המדובר בחשש דיפלומטי ציני של האמנה למטרת ניגוח של ישראל בסוגיה הפלסטינית. 

לחבר דוחות על המצב  היפותטי. בימים אלה האו"ם מעסיק "מומחים" לאלימות כלפי נשים אשר תפקידם
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. כך לדוגמה מדיניות במדינות שונות. דוחותיהם על ישראל הינם בגדר גינוי מתמשך של מדיניות ישראל בשטחים

   1.הריסת בתי מחבלים זוכה לביקורת כפגיעה בנשים פלסטיניות

-אנטי(, גוף NCAעבדה בעבר עבור כנסיית הסיוע הנורווגית ), GREVIO-אחת מחברות העוד יש לציין כי 

 2שפעיליו אף הורחקו בעבר מישראל. BDSתומך ישראלי רדיקלי ו

חתימה על אמנת איסטנבול תהיה שגיאה קשה שיהיו לה השלכות חמורות, בין היתר בתחום ההגירה. הפיקוח 

דרישותיהם וחושף את ישראל, לאור ההדוק והפולשני של מועצת אירופה יכפה על מדינת ישראל שינוי מתמיד 

 א כל צורך, לביקורת וללחצים דיפלומטיים.לל

 פגיעה באינטרס הלאומי של מדינת ישראל. תהיהחתימה על אמנת איסטנבול 

 

 על המדינות החתומות על אמנת איסטנבול GREVIOסקירת דו"חות 

 4קובע כך: איטליהשנערך על  GREVIO3דו"ח  .1

 במערכת החינוך האיטלקית.הדו"ח מציין את פעולותיה של איטליה להנחיל את נושאי המגדר  .א

הדו"ח מציין בדאגה כי ישנה התנגדות גוברת של בתי ספר להטמעת פרויקטים חינוכיים במסגרת  .ב

גדר", מגובות בידי רשויות מ-מתנועות "אנטי ,הטמעת ערכי אמנת איסטנבול. התנגדות זו

ופי הפעולה יצרו אווירה שמפעילה לחץ על בתי ספר להפסיק את שית ותקשורת מקומיתמקומיות 

ם. בתי ספר חוששים באיטליה מהטמעת "תאוריית מגדר". הדו"ח קורא עם עמותות נשי

במערכת החינוך  תביחס לתכנים רגישים מגדרי "שגויותהיסוד ההנחות את לפרק "לאיטליה 

עמידה בתנאי האמנה דורשת הטמעה של על פי הדו"ח  בהתאם להוראות אמנת איסטנבול.

  .ללא חריגים, הספרבכל בתי ות אלה עקרונ

                                                           
כדבריו של אחד ממומחי האו"ם לאחר בקור שערך בישראל "לכיבוש המתמשך הייתה השפעה מובהקת על נשים ונערות. יוער כי  1

 עונשי ופינוי בכוח יש השלכות ספציפיות על נשים." להריסות בתים, בין אם בשל העדר היתר בניה או על רקע
https://refugeesmigrants.un.org/zh/node/100042398 

2 dfpaul/16808d42-eapen-rachel-https://rm.coe.int/cv  
https://www.ngo-monitor.org/ngos/norwegian_church_aid_nca_/ 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.5630617 
3Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence - גוף הפיקוח של מועצת אירופה 

 על יישום אמנת איסטנבול.
 13.1.2020מיום  GREVIO/Inf(2019)18דו"ח  4

https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e 
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מארגוני נשים באיטליה ששלחו  GREVIO]יש לציין כי המידע על התנגדות בתי הספר קיבלה 

 .[למועצת אירופה "דו"חות צל"

ולהעניק מעמד  59הדו"ח קורא לאיטליה להבטיח את היישום בפועל של התחייבויותיה לפי סעיף  .ג

וכן להבטיח הענקת מעמד לנשים שנישאו בכפייה במדינות  ,לנשים נפגעות אלימות בהליך מדורג

 .אחרות

נפגעות אלימות על  סטנדרטיזציה של הענקת מעמד פליטות לנשיםהדו"ח קורא לאיטליה לבצע  .ד

 פי האמנה.

הדו"ח קורא לנהל מאגרי מידע על מספר הנשים שמקבלו הגנה מכוח האמנה על מנת לאפשר פיקוח  .ה

 אפקטיבי על יישומה.

קורא להבטיח כי הביורוקרטיה בתחום ההגירה תהיה רגישה מגדרית וכי הכשרות בהתאם הדו"ח  .ו

 לעקרונות אלו יסופקו לכלל הפקידים העוסקים בתחום.

 ר זכויותיהן על פי האמנה.הדו"ח קורא לספק מידע למהגרות בדב .ז

לימות הדו"ח קורא לאיטליה לעמוד בהתחייבותה על פי האמנה להימנע מלהרחיק נשים נפגעות א .ח

 מגדרית.

 5:קובע כך אלבניה שנערך על GREVIOדו"ח  .2

על כך שהיא אינה מעניקה מעמד לנשים שנמצאות תוך כדי הליך המדורג ונפרדות אלבניה ננזפת  .א

לאמנה בחקיקה הפנימית של  59אי יישומו המלא של סעיף  –מבן זוגן בשל תלונה על אלימות. קרי 

 אלבניה. 

ננזפת על כך שאלימות על רקע מגדרי אינה מוכרת כעילת פליטות והכרה שכזו, הנדרשת אלבניה  .ב

-60אי יישום של סעיפים  –על פי האמנה, אינה מוסדרת בחקיקה ובנהלים של מדינת אלבניה. קרי 

 .לאמנה 61

 .דתיות הדו"ח מציין בשבח אלבניה כי היא הכניסה תכני לימוד התואמים את האמנה לקהילות .ג

 6:קובע כך אנדורהשנערך על  GREVIO דו"ח .3

הדו"ח משבח את אנדורה על הכנסת תכני חינוך נגד סטריאוטיפים מגדריים באופן רוחבי לכל  .א

שנועדו לפרק  13-14סדנאות שנערכו לגילאי  כך לדוגמה הדו"ח משבחהגילאים במערכת החינוך. 

                                                           
 :24.11.2017מיום  GREVIO/Inf(2017)13דו"   5

https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-albania/16807688a7 
 :30.11.20202מיום  GREVIO/Inf(2020)18דו"ח  6

https://rm.coe.int/grevio-report-andorra/1680a07ebd 

mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
mailto:office@kohelet.org.il
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/
http://www.kohelet.org.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 -המחלקה המשפטית  -

 

 

 

 

 

 

 (                 ר"ע) קהלת פורום

            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
office@kohelet.org.il 

www.kohelet.org.il 

 

 
 

אחד הגורמים את "המיתוס של אהבה רומנטית" שמהווה, לשיטת מחברי הדו"ח, את 

 להתפתחות מערכות יחסים מתעללות.

אנדורה ננזפת על כך שהיא לא הסדירה הענקת מעמד לנשים שנמצאות תוך כדי הליך המדורג  .ב

לאמנה בחקיקה  59אי יישומו המלא של סעיף  –ונפרדות מבן זוגן בשל תלונה על אלימות. קרי 

 הפנימית של אלבניה. אלבניה נקראת לתקן זאת, לרבות באמצעות חקיקה.

אנדורה אינה חתומה על אמנת הפליטים. על אף שמחברי הדו"ח מכירים בכך שאין מקום לבחון  .ג

וראות ה לשקול את לאמנה, הדו"ח קורא לאנדורה 60את עמידתה של אנדורה בהוראות סעיף 

 הסעיף.

 7קובע כך: אוסטריהשנערך על  GREVIOדו"ח  .4

הדו"ח משבח את אוסטריה על יצירת מאגר תכני לימוד שמורים יכולים לעשות בהם שימוש  .א

בנושאים הבאים: אלימות נגד נשים וילדים, נישואין בכפייה, שוויון מגדרי, זכויות נשים כזכויות 

 מזוין.ונשים בזמן סכסוך  אדם, בנים וגבריות

לבקש מעמד עצמאי  אפשרות מספקים לקורבנות אלימות במשפחה חוקי ההגירה של אוסטריה .ב

"ח קורא לבצע האחדה והרמוניזציה של החקיקה והדתוך כדי הליך מדורג להתאזרחות אך 

 לאמנה. 59את יישום סעיף  כדי להסדיר בצורה מלאהוההנחיות 

שמגיעה בשערי המדינה תעבור ראיון בידי אנשים הדו"ח קורא לאוסטריה להבטיח כי כל אישה  .ג

 שעברו הכשרה מספקת בנושאי אלימות ורדיפה על רקע מגדרי.

 8קובע כך: בלגיהשנערך על  GREVIOדו"ח  .5

"פילוסופיה ואזרחות" שבין  הקרויקורס חובה בבתי הספר  על הטמעת בלגיה הדו"ח משבח את .א

מגדרית. הדו"ח קורא לבלגיה להמשיך ולאמץ את סטריאוטיפים מגדריים ואלימות בהיתר עוסק 

 המלצות מועצת אירופה בנושאי חינוך ומגדר.

הדו"ח קורא לבלגיה לבצע בחינה מעמיקה של חוקי ההגירה שלה על מנת להבטיח, אפקטיבית, את  .ב

לאמנה ובכך להסדיר הענקת מעמד לנשים שנמצאות תוך כדי הליך המדורג ונפרדות  59יישום סעיף 

 גן בשל תלונה על אלימות.מבן זו

כדי להרחיב את האפשרות  את מרכזי הקליטה של מבקשי מקלט להגדילהדו"ח קורא לבלגיה  .ג

מגדרית. הדו"ח -לזהות נשים שמבקשות מקלט על רקע מגדרי ולהסדיר את הנהלים באופן רגיש

                                                           
 27.9.2017דו"ח מיום  7
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 :21.9.2020מיום  GREVIO/Inf(2020)14דו"ח  8
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על פי  מגדרית בתחום ההגירה ולהעניק הגנה ותמיכה לנשים שזכאיות,-קורא לאמץ גישה רגישה

  האמנה, להגנה בין לאומית. הדו"ח קורא לבלגיה לפרסם נהלים בהתאם.

 9קובע כך: דנמרקשנערך על  GREVIOדו"ח  .6

, (Six-Sex" )משחק מילים Week 6הדו"ח מציין פרויקט שנערך במערך החינוך הדנית שמכונה " .א

לדנמרק להטמיע הדו"ח קורא שבמסגרתו עוסקים באופן ממוקד בחינוך מיני ברחבי המדינה. 

גיעה מינית, סטריאוטיפים במסגרת הפרויקט רגישות מגדרית לאופן השונה בו מגדרים חווים פ

כזכויות אדם, אלימות במשפחה ואלימות כנגד נשים כחלק מאלימות  זכויות נשיםמגדריים, 

 .מבוססת מגדר

 הדו"ח משבח עלייה בדיווחי מורים על חשד לאלימות במשפחה. .ב

דנמרק דיווחה על עשרות מקרים בהם היא לא קטעה הליך מדורג על אף שמערכת  הדו"ח מציין כי .ג

היחסים התפרקה לאור טענות על אלימות. אף הדו"ח מציין כי בהיעדר נתונים על המספרים 

הכוללים קשה להעריך את משקל המספרים הללו. הדו"ח קורא להבטיח גישה נאותה לנשים 

אם לעקרונות האמנה ולנהל מערכת איסוף מידע שתאפשר במסגרת הביורוקרטיה של ההגירה בהת

 בקרה של יישום האמנה.

הדו"ח קורא לדנמרק לספק למבקשות מקלט מידע מקיף על זכויותיהן כנשים באופן שיאפשר  .ד

לשקף את ההבנה שלהן כבר בראיון הראשון שלהן. מידע זה צריך לכלול גם הפניה למוקדי סיוע 

ורא להטמיע שאלות מכוונות סוגיות מגדר בראיון למקשי מקלט ותמיכה במקשי מקלט. הדו"ח ק

 כדי לאתר באופן שיטתי נשים שזכאיות על פי האמנה להגנה.

 10קובע כך: פינלנד שנערך על GREVIOדו"ח  .7

הדו"ח משבח את פינלנד על זיהוי הפוטנציאל האדיר של מערכת החינוך הלאומית בפירוק  .א

עם זאת הדו"ח  ובקידום שוויון ויחסים בריאים בין המינים.הסטריאוטיפים המגדריים השליליים 

הדו"ח קורא לדאוג  .מציין שהעקרונות הללו טרם תורגמו לתכני לימוד קונקרטיים עבור ילדים

 להכשרות מתאימות לצוות ההוראה.

לאנה ולהעניק מעמד באמצע  59פינלנד דורשת תשתית ראייתי משמעותית כדי להחיל את סעיף  .ב

ש על אף התפרקות הקשר. הדו"ח מציין בהקשר זה כי נשים רבות חוששות לחשוף הליך מדור

את עברן באופן מלא מסיבות רבות והן פונות לעמותות. הדו"ח קורא לפינלנד להיעזר בעמותות 

 .אלו כדי לקבל מהן מידע שישלים את התשתית הראייתית הנדרשת על ידי מדינת פינלנד
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ם בפינלנד ביחס למצבי ההגירה שהאמנה מתארת ולכן פינלנד הדו"ח מציין כי אין דיי נתוני .ג

 מתבקשת לנהל מסד נתונים שיספק תמונה בהירה.

ולאחר מכן הן  שנה תופעה נרחבת של נשים מהגרות שמגיעות למטרת נישואיןיהדו"ח מציין כי  .ד

 .זוגן ובמשפחתו תלויות בבן

הדו"ח קורא לפינלנד לוודא כי הפחד מפני הרחקה מהמדינה לא גורם לנשים להישאר עם בן זוג  .ה

 מתעלל. 

ינלנד לוודא כי כל יתאפשר לכל מבקשת מקלט להיקלט במגורים מגדריים שאינם פלהדו"ח קורא  .ו

 מעורבים.

לט הדו"ח קורא לפינלנד להטמיע שאלות רגישות מגדרית לתוך הראיון שנערך למבקשות מק .ז

 ולהבטיח אפשרות לייצוג משפטי בראיון. 

 11קובע כך: מונטנגרושנערך על  GREVIOדו"ח  .8

במערכת החינוך הם חובה  התכנים וההכשרות בתחום המגדרהדו"ח מציין כי אין זה ברור האם  .א

לקבוע כי מדובר  הדו"ח קורא למונטנגרומורים עברו הכשרו או עשו שימוש בחומרים. וכמה 

 .בנושאי חובה עבור כלל המורים והתלמידים ולבצע הכשרות מתאימות למורים

על פי דיני ההגירה של מונטנגרו אם הליך מדורג נקטע בשל פירוק היחסים על רקע אלימות אזי  .ב

הדו"ח קורא להעניק שנים.  3האישה יכולה לקבל מעמד עצמאי אם מערכת היחסים נמשכה לפחות 

 .תלות במשך מערכת היחסיםכל א מעמד לל

הדו"ח קורא להשיב את המעמד של נשים שאיבדו את רישיון ישיבתן במונטנגרו כתוצאה מעזיבת  .ג

 המדינה כחלק מנישואין בכפייה במדינה אחרת.

לגבש הנחיות רגישות מגדרית כדי להסדיר ולהעלות מודעות להגנה שניתנת  הדו"ח קורא למונטנגרו .ד

לנשים מבקשות מקלט על רקע אלימות מגדרית. הדו"ח קורא להגביר מאמצים באיתור הנשים 

 מבין מבקשות המקלט אשר זכאיות להגנה על פי האמנה.

 12קובע כך: הולנדשנערך על  GREVIOדו"ח  .9

גיוון מיני ומוגנות מינית. מבתי הספר להתייחס לחינוך מיני,  מערכת החינוך ההולנדית דורשת .א

ולאחרונה נעשה מיקוד מיוחד בשוויון מגדרי וגיוון )מעבר לשוויון כללי(. המורים עוברים הכשרה 

 לגיוון מיני ומגדרי. מערכת החינוך מספקת תכנים עשירים בתחומים אלו לרשותם של המורים. 

                                                           
 25.10.2018מיום  GREVIO/Inf(2018)5דו"ח   11
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הטמעת התכנים הללו ואין נתונים לאיכותיים רוחביים דרטים עם זאת הדו"ח מודאג שאין סטנ .ב

 הדו"ח קורא להולנד לשפר היבטים אלה. על אופן והיקף הנחלתם בפועל בבתי הספר. 

הדו"ח קורא להולנד להמשיך ולהעניק מעמד עצמאי לקורבנות אלימות שנמצאות בהליך מדורג.  .ג

כדי לקבל מעמד שכזה, לדוג' מבחן הדו"ח קורא לבחון את צמצום הדרישות שהולנד הציבה 

 אינטגרציה, ותקופת שהייה מינימלית.

הדו"ח קורא למסור לנשים מידע מקיף על זכויותיהן במסגרת האמנה עוד לפני הראיון הראשון  .ד

 שלהן.

הדו"ח קורא להולנד לגבש נהלים והכשרות רגישות מגדרית כדי להטמיע את ההכרה באלימות על  .ה

 לאמנה. 60ם לסעיף רקע מגדרי כרדיפה בהתא

 הדו"ח קורא להולנד להבטיח כי יינתן ייצוג משפטי באיכות נאותה למבקשות מקלט. .ו

 הדו"ח קורא להולנד לאסוף מידע ביחס להכרה באלימות מגדרית כרדיפה ועילת פליטות. .ז

את הולנד על ההכרה העקרונית בכך שמה שנתפס כמדינה בטוחה בהיבט אמנת  חמשבהדו"ח  .ח

 הפליטים הקלאסית לאו דווקא מהווה מדינה בטוח לאור אמנת איסטנבול. 

קורא להולנד לבחון מחדש את רשימת המדינות הבטוחות דרך האספקלריה של אלימות הדו"ח  .ט

 מבוססת מגדר, להט"ב ואלימות במשפחה.

 13קובע כך:)בהליכי פרישה מהאמנה(  פוליןל ע GREVIOדו"ח  .10

כנים הנוגעים תמבטיח שוויון בחינוך ובמערכת החינוך יש ח מציין כי אומנם החוק הפולני "הדו .א

בהיבטים מסוימים של זכויות אדם, נגד אפליה, כבוד הדדי ומקומם של מוסדות בין לאומיים 

ספציפיים לשוויון בין המינים, סטריאוטיפים הדו"ח מצביע על כך שאין תכנים לזכויות אדם. אך 

 .מגדריים, יישוב סכסוכים לא אלים ואלימות מבוססת מגדר

הדו"ח מציין כי ספרי הלימוד כוללים תכנים של "חיי משפחה" שכוללים תכנים סטריאוטיפים  .ב

של נשים בניגוד לאמנת איסטנבול שמבקשת להילחם באלימות נגד נשים באמצעות מיגור 

 טיפים הללו בגיל צריך באמצעות חינוך.הסטריאו

הדו"ח מציין כי פולין לא מספקת מספיק אישורים לעמותות להיכנס לבתי הספר ולספק תכנים  .ג

 בנושאים אלו.

 קטו הליכי משמעת נגד מורים שהתנגדו למחאה התעוררה בפולין בנושאי מגדר.הדו"ח מציין כי ננ .ד

 מוצאות כר לפעילותן.הדו"ח מציין כי עמותות נשים נדחקות ולא  .ה
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הדו"ח קורא בתוקף לפולין לנקוט באמצעים ליישום אפשרותן של נשים קורבנות אלימות בהליך  .ו

 מדורג להישאר בפולין ולהעניק הכשרה מתאימה לכל הפקידים הרלוונטיים בדבר איסור הרחקתן.

ט לפליטות קוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שיוענק מקלנהדו"ח קורא בתוקף לפולין ל .ז

במסגרת זאת פולין מתבקשת  על רקע מגדרי בהליך מהיר וללא תלות בשאלה האם נרשמו בגבול.

של התוכניות הללו ולשפר את הביורוקרטיה, נגישות לסיוע וההכשרות  להגדיל את התקצוב

 המקצועיות.

וקראינה הדו"ח קורא לפולין לעמוד בהתחייבותה לעיקרון אי ההחזרה, ובמיוחד בגבול בלרוס וא .ח

 וקראינה ואין קשר בין הסוגיות(.א-)הדו"ח נכתב לפני מלחמה רוסיה

 הדו"ח קורא לפולין לאסוף מידע על תחום ההגירה על מנת לאפשר בחינה של יישום האמנה. .ט

 14קובע כך: פורטוגלעל  GREVIOדו"ח  .11

במטרה לקדם  החל מגיל גןהדו"ח מציין כי פורטוגל פיתחה הנחיות מקיפות להטמעת נושאי מגדר  .א

  שוויון מגדרי, מניעת אלימות נגד נשים, מאבק בסטריאוטיפים מגדריים ואפליה.

הדו"ח מציין כי במסגרת מערכי למידה בנושאי חינוך מיני פורטוגל עוסקת באלמנט ההסכמה,  .ב

גישה vאך לא עוסקת ביחסים החברתיים בין בנים ובנות והשפעת מניעת הריון ומחלות מין 

 . וסטריאוטיפיםפטריארכלית ה

הדו"ח קורא לפתח אינדיקטורים שימדדו את האפקטיביות של הנחלת עקרונות האמנה במערכת  .ג

 החינוך.

הדו"ח קורא להבטיח כי נשים בהליך מדורג מודעות לזכותן למעמד עצמאי במקרי אלימות וקורא  .ד

 לבצע הכשרות מקיפות לפקידי ההגירה.

אישה שמגיעה כמבקשת מקלט ים הנדרשים כדי שוגל לנקוט באמצעתוקף לפורטהדו"ח קורא ב .ה

 תקבל את ההזדמנות לקבל הגנה על רקע מגדרי.

 15קובע כך: סלובניהשנערך על  GREVIOדו"ח  .12

תכני הלימוד אינם כוללים נושאים כגון שוויון מגדרי, כבוד הדדי, יישוב סכסוכים הדו"ח מציין כי  .א

 .לא אלים, סטריאוטיפים מגדריים וכדומה

ואף האריכה את הסתייגותה אך לא סיפקה למועצת אירופה נימוק  59הסתייגה מסעיף סלובניה  .ב

 .לא יכולה לבחון את מידת ההצדקה של ההארכה GREVIOולכן  להארכה זאת
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https://rm.coe.int/grevio-reprt-on-portugal/168091f16f 
 12.10.2021מיום  GREVIO/Inf(2021)7דו"ח  15

https://rm.coe.int/first-baseline-report-on-slovenia/1680a4208b 
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לכל אורך התהליך  הדו"ח קורא להבטיח ייצוג משפטי באיכות נאותה למהגרים ומבקשי מקלט .ג

הגבול על מנת להבטיח כי קורבן אלימות מגדרית  ים הכשרות מקצועיות לפקידיהביורוקרטי ולקי

 תקבל הכרה כפליטה.

 הדו"ח קורא בתוקף לסלובניה לעמוד בהתחייבותה שלא להרחיק קורבנות אלימות מגדרית .ד

 בהתאם לאמנה.

 .דו"ח קורא לסלובניה לאסוף מידע על תחום ההגירה על מנת לאפשר בחינה של יישום האמנהה .ה

 16קובע כך: רביהסשנערך על  GREVIOדו"ח  .13

וקורא להבטיח לאמנה  59חקיקה הסרבית להוראות סעיף ות שנעשו במשבח את ההתאמהדו"ח  .א

 .גבוהאת יישומה באמצעות קביעת נהלים שאינם קובעים רף ראייתי 

הדו"ח  הדו"ח קורא להבטיח שמהגרים שחוצים את סרביה יקבלו מידע על זכויותיהם לפי האמנה. .ב

ייצוג משפטי ן לספק קטו, למקלטים המיועדים למבקשות מקלט וכפ-דהקורא להבטיח גישה, 

 בנושאי הגירה.

הדו"ח קורא להסיר מכשולים ביורוקרטיים שונים שמקשים על נשים לממש את זכויותיהן מכוח  .ג

 האמנה.

הדו"ח קורא להגביר את המאמצים לזהות בקרב המהגרים את הנשים שזכאיות למעמד פליטות  .ד

 על בסיס האמנה.

 דו"ח קורא לסרביה לספק הכשרה בנושאי האמנה לפקידי הגבול.ה .ה

 17שנערך על ספרד קובע כך: GREVIOדו"ח  .14

עקרונות אלה טרם מצאו ביטוי הדו"ח מציין כי ספרד אומנם אימצה את עקרונות האמנה אך  .א

 .בתכני הלימוד ובספרי הלימוד

לל תכנים והספר, וכקורס בשם "ערכים מוסריים" שמוצע בבתי ש המבקר את העובדהדו"ח  .ב

ולכן אין חובת נוכחות ואין אפשרות לבחון כמה  ,קורס בחירה במקביל ללימודי דת מגדריים, הוא

 הטעמת התכנים נדרשת כחובה ובאופן רוחבי. תכנים אלה.תלמידים אכן קיבלו 

הדו"ח קורא לספרד לבחון את הרף הראייתי שנדרש מנשים במסגרת בקשותיהן במסגרת  .ג

 האמנה.

 הדו"ח קורא להעניק מעמד לכל אישה שנפלה קורבן לנישואין בכפייה. .ד
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https://rm.coe.int/grevio-report-on-serbia/16809987e3 
 25.11.2020מיום  GREVIO/Inf(2020)19דו"ח  17

https://rm.coe.int/grevio-s-report-on-spain/1680a08a9f 
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הדו"ח קורא לספרד לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח גישה מהירה של נשים להליכי בקשת מקלט  .ה

הדו"ח קורא להגדיל את כוח האדם העוסק בתחום, לבצע הכשרות  על רקע מגדרי מכוח האמנה.

 ה מכוח האמנה.ולשפר את איתור הנשים שזכאיות להגנ

 הדו"ח קורא לספרד לאסוף מידע על תחום ההגירה על מנת לאפשר בחינה של יישום האמנה. .ו

 18קובע כך: שוודיהשנערך על  GREVIOדו"ח  .15

הדו"ח מציין כי אין זה ברור האם תכנים מגדריים בהתאם לאמנה אכן מגיעים לתלמידים בכל  .א

 בתי הספר, בדגש על בתי הספר שאינם ממלכתיים.

קורא לשוודיה לשקול מחדש את הדרישה לכך שהאלימות תהיה הסיבה העיקרית לפירוק הדו"ח  .ב

 ו/או חוזרת ונשנית.מערכת היחסים שבבסיס ההליך המדורג ושעל האלימות להיות משמעותית 

הדו"ח קורא לשוודיה לשפר את התנאים במקלטים שהיא מספקת למבקשות מקלט מכוח האמנה  .ג

 נפרדים מגדרית.וממליצה לספר מגורים 

הדו"ח קורא לשוודיה לספק מידע בנוגע לתהליך קבלת מעמד הפליטות, לוודא שהנהלים רגישים  .ד

 מגדרית ושהתהליך מוצג לנשים בצורה מלאה ונאותה.

 19)שפרשה מן האמנה מאז( קובע כך: טורקיהשנערך על  GREVIOדו"ח  .16

גברים ונשים בהתאם  שמציגותספרי הלימוד של טורקיה כוללים הנחיות הדו"ח מציין כי  .א

. עניין זה עורר דרגה, לדברי הדו"ח, בקרב ארגונים לזכויות לדפוסים פטריארכליים ולא שוויוניים

 אדם.

במניעת הדו"ח מציין כי לאור הגידול במספר בתי הספר הפרטיים טורקיה צריכה להיות ערנית  .ב

ת תפקידים מסורתית בין נשים על ידי גישות הקוראות לחלוק כרסום ההתקדמות שהושגה עד כה

ויתירה מזאת , נחותות את הרעיון של נשים המבטאותהפרכת תורות מטורקיה וגברים. זה ידרוש 

 .בנות, כמו הפרדה בין בנות לבנים בכיתות לא לסבול פרקטיקות חינוכיות המפלות לרעה -

בכל דרך את עקרונות הדו"ח קורא לפקח על אופן העברת התכנים המגדריים על ידי המורים ולקדם  .ג

 השוויון בין המגדרים ולהיאבק בסטריאוטיפים מגדריים.

בנות אלימות רן של קותלאמנה באופן שירחיב את יכול 59הדו"ח קורא לטורקיה ליישם את סעיף  .ד

 וזאת ללא תלות במשך הקשר או הזהות הלאומית. בהליך מדורג לקבל מעמד עצמאי.
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https://rm.coe.int/grevio-inf-2018-15-eng-final/168091e686 
 15.10.2018מיום  GREVIO/Inf(2018)6דו"ח  19

https://rm.coe.int/eng-grevio-report-turquie/16808e5283 
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רית עם מנת לאפשר לכל דמותות נשים נהלים רגישים מגהדו"ח קורא לטורקיה לפתח ביחד עם ע .ה

 אישה שנפלה קורבן לאלימות מגדרית לקבל הכרה כפליטה.

 הדו"ח קורא לטורקיה לאסוף מידע על תחום ההגירה על מנת לאפשר בחינה של יישום האמנה.  .ו
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