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

  ونثالدورة السابعة والثال
      2007فرباير / شباط2-يناير/ كانون الثاين15

  *التقارير الدوريةطروحة فيما يتعلق بالنظر يف ة املقائمة القضايا واألسئل    
  

  بولندا    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس               - 1
)CEDAW/C/POL/4-5 ( ويف التقرير الدوري السادس لبولندا)CEDAW/C/POL/6.(  
  

  معلومات عامة
عملية إعداد التقرير الدوري اجلامع للتقريـرين الرابـع          عن  معلومات تقدمييرجى    - 2

وينبغـي أن تـشري هـذه املعلومـات إىل اإلدارات           . واخلامس والتقرير الدوري الـسادس    
واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف العملية وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا كانت قـد            

  .التقرير قد قُدم إىل الربملانأجريت مشاورات مع املنظمات غري احلكومية، وما إذا كان 
  الدستور والتشريع واآللية الوطنية

املـادة   من التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس، فـإن           54لفقرة  ا ل وفق  - 3
جزءا  االتفاق الدويل املصدق عليه سوف يشكل     ”تنص على أن    1997 من دستور عام     91

يرجى تقدمي تفاصيل عـن      .“طبق بصورة مباشرة  من النظام القانوين احمللي كما أنه سوف ي       
  . االتفاقيةإىلفيها أي قضايا معروضة على احملاكم اسُتخِدمت فيها االتفاقية أو أُشري 

 
  

  . من التقريرالنكليزية هذه يشري إىل النسخة اقائمة القضايا واألسئلةترقيم الصفحات يف  * 
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. 2002-1990يوفر التقرير استعراضا عاما للتغيريات التشريعية خـالل الفتـرة             - 4
خرى، تكفل، عـن طريـق      ولكن مل يرد فيه ذكر لربامج تدريبية قضائية أو برامج تدريبية أ           

احملاكم الوطنية ذات الصالحية أو عن طريق مؤسسات عامة أخرى، احلماية الفعالة للنـساء              
 مـن   2املـادة    مـن ) ج(ضد أي عمل من أعمال التمييز، حسبما هو مطلوب يف الفقرة            

  .  من هذه الربامج التدريبيةيٍيرجى تقدمي أمثلة توضيحية عن أ. االتفاقية
ل ، تـدخَّ  )أمني املظـامل  (ن املفوض املسؤول عن محاية احلقوق املدنية        رير أ تبني التقا   - 5
يرجـى  .  بينـهما  املساواة بني اجلنسني والتمييز   عدم  كثري من األحيان يف املسائل املتصلة ب       يف

، 65 الفقـرة    ،CEDAW/C/POL/4-5(تقدمي إحـصاءات عـن عـدد هـذه احلـاالت            
  ). 36 ، الفقرةCEDAW/C/POL/6 و
ـ              أعربت  - 6 ستمر  اهليئات األخرى املنشأة مبعاهدات عـن قلقهـا بـشأن التمييـز امل
 E/C.12/1/Add.82و   CRC/15/Add.194نظـر   ا(لسكان الغجـر بأراضـي بولنـدا        ا ضد
يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن حالة النـساء الغجريـات مـع            ). CCPR/CO/82/POL و

دهن يف العمل والتعليم والصحة والسكن      توضيح التدابري اخلاصة اليت مت اختاذها ملنع التمييز ض        
  . واجملاالت األخرى

ات من أجـل    ربملانينساء ال للجهود اليت بذهلا فريق ال     تقدم التقارير استعراضا مفصال     - 7
). 41-38، الفقـرات    CEDAW/C/POL/6(تقدمي مشروع قانون املساواة بـني اجلنـسني         

د وإنشاء آلية وطنية للمساواة بـني       الرجاء تقدمي معلومات مستكملة عن اعتماد قانون جدي       
  . مركز املرأة والرجل

ذكر التقرير الدوري السادس أنه، بعد إنشاء مكتب املفوضـة احلكوميـة املعنيـة                - 8
يونيـه  / حزيران 25باملساواة بني مركز املرأة والرجل، ُوسِّعْت اختصاصات املكتب بتاريخ          

رق أو األصل اإلثين أو الدين أو الـسن         لتشمل مسائل التمييز القائم على أساس الع       ،2002
يرجى توضيح الترتيبات اليت وضعت موضع التنفيذ لضمان         ).46الفقرة  (أو التوجه اجلنسي    

. إضعاف اجلهود املوجهة للقضاء على التمييز ضد املرأة       إىل  أن ال تؤدي هذه الوالية املوسعة       
املعنية باملساواة بني مركـز     يرجى تقدمي أي حتديث إضايف لعمل مكتب املفوضة احلكومية          و

  .املرأة والرجل
نتائج املشروع الـذي يرعـاه االحتـاد األوريب         عن  توفري مزيد من التفاصيل     يرجى    - 9

“ عاملة النـساء والرجـال علـى قـدم املـساواة          تعزيز السياسات املتعلقة مب   ” بـ واملعين
)CEDAW/C/POL/6، اإلحصاءات الوطنية   ، مع بيان الثغرات اليت مت حتديدها يف       )52  الفقرة 

   .يف إزالة تلك الثغراتأُحرز والتقدم الذي 
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  للرجل واملرأةالنمطية دوار األ
 يف بولندا   “راسخة بشكل عميق يف ذهن اجلمهور     ”النمطية  ألدوار  اُيِقر التقرير بأن      - 10

)CEDAW/C/POL/4-5،   مـن   58إىل  56والفقـرات   . هلا مظاهر عديدة  أن  و) 88 الفقرة 
وري السادس تصف بعض املبادرات اليت اضطلعت هبا املفوضة احلكومية املعنيـة            التقرير الد 

تـوفري  يرجى  . النمطيةألدوار   للتصدي ل  2001باملساواة بني مركز املرأة والرجل منذ عام        
جرت صـياغتها   اليت  ددة  احملسياسات  التأثري تلك املبادرات مع إيراد      مزيد من التفاصيل عن     

بيـان  و ،سم املسؤوليات بني املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع        تقاشجيع على   من أجل الت  
  .تأثري تلك السياسات

  
  املرأة والفقر

زيادة معدالت الفقر وتدهور مـستويات املعيـشة        عن   إشارات   ةحتوي التقارير عد    - 11
متتابعـة زمنيـا     ،التوجهات احلالية بيانات وتوضيح   يرجى تقدمي   . االقتصادينتيجة التحول   

فقر الالنسبة املئوية للسكان البولنديني الذين يعيشون يف        ا يبيِّن    مب ،فة حبسب نوع اجلنس   ومصن
  . فقرالإناث وتعيش يف عيلها  وعدد األسر املعيشية اليت ت،يف املناطق الريفية واحلضرية

 من التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس أنه يف عـام            266تبني الفقرة     - 12
 يف املائة مـن     12 كانت حيث   ،بصفة خاصة يف املناطق الريفية    شديدا  كان الفقر   ،  1999

. يف املنـاطق احلـضرية     3.7 بــخط الفقر مقارنة    حتت  األسر املعيشية يف الريف تعيش      
، 15، الفقـرة    CEDAW/C/POL/4-5(وبالنظر إىل أن النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال          

 يرجى وصـف    ،معاشات تقاعدية أقل  صلن على   هنن حي وأ) 4، الفقرة   CEDAW/C/POL/6 و
النساء يف الريف، وبصفة خاصة     زيادة رعاية   السياسات اليت مت تنفيذها والتدابري اليت اختذت ل       

  . أثر تلك السياسات والتدابريبيان  و،السنريات كب
  

  العنف ضد املرأة
تائجه بأنـه ال يوجـد يف       أفادت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ون          - 13

وتبني ). 2036، الفقرة   E/CN.4/2003/75/Add.1(بولندا تشريع شامل يتعلق بالعنف املرتيل       
 تعتـزم إدراج    2004اخلطط احلكومية لعـام     ” من التقرير الدوري السادس أن       65الفقرة  

حايا أو  مرتكيب العنف ومنعهم من االقتراب من الض      إبعاد  لوائح يف القانون البولندي تشترط      
يرجى توفري معلومات عن التقدم الذي أجنز بشأن وضع تشريعات وتـدابري            . “شهود العنف 

  .العنف املرتيلمبا يف ذلك أخرى حلماية املرأة من العنف، 
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املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف ضـد         أشارت E/CN.4/2003/75/Add.1)(يف تقريرها     - 14
ناطق الريفية على وجه اخلصوص ليس لديهم إمكانيـة         أن سكان امل  إىل  املرأة وأسبابه ونتائجه    

يرجى وصف تدابري حمددة جرى االضطالع هبـا        . كافية لالستفادة من اإلجراءات القانونية    
 مـن اإلجـراءات     ا عن حاالت العنف وزيادة إمكانية اسـتفادهت       إلبالغلتشجيع املرأة على ا   

  . ابريسيما يف املناطق الريفية، وأثر تلك التد القانونية، ال
الجئ  م 8  من التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس أن        109الفقرة  تبيِّن    - 15

 وللمشردين وللنـساء  مبفردهنعشن ي ملجأ قائما خمصصا لألمهات الاليت   120ن بني   فقط م 
أنه توجـد   نفسها  وتذكر الفقرة   . واألطفال، توفر مساعدة متخصصة لضحايا العنف املرتيل      

الــ  بولندا   من أقاليم    33يف   اآلباء وأعنف األزواج    نساء واألطفال اهلاربني من   مالجئ لل 
ت املقدمة لضحايا العنـف      حتسن يف اخلدما   أيو هل هناك أي زيادة يف عدد املالجئ      . 49
  زيل؟ـاملن
  

  االجتار باملرأة واستغالل البغاء
ونتائجه أنه يـتم االجتـار      الحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه           - 16

). 2044، الفقرة   E/CN.4/2003/75/Add.1(بولندا   إىل خارج   امرأة 10 000 وايلحبسنويا  
خطة العمل   أنيبدو   من التقرير الدوري السادس،      84وحسب املعلومات املقدمة يف الفقرة      

طة  تركز علـى أنـش     ،2003 اليت اعتمدت يف عام       وقمعه الوطنية ملنع االجتار باألشخاص   
بـشأن  إعطاء مزيد مـن التفاصـيل       يرجى  . القمع وعلى حتسني اخلدمات املقدمة للضحايا     

  .الوعي بني عامة اجلمهورزيادة  مبا يف ذلك أنشطة ، يف جمال منع االجتاراألنشطة احلكومية
ت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه عن قلقهـا بـشأن              بعرأ  - 17

نعدام ا و الترحيليا املهاجرات بطريقة غري مشروعة، حيث استشهدت مبمارسات         معاملة البغا 
.  ضحايا لالجتار  الشرطة بأن البغايا املهاجرات بطريقة غري مشروعة رمبا يكنَّ        أفراد  الوعي بني   

يرجى وصف أي حتسينات يف معاملة البغايا املهاجرات بطريقة غري مشروعة وأي تـدريبات              
  . اجملاالت أو يف املسائل املتعلقة هباقُدمت للشرطة يف هذه 

  
  املرأة يف مواقع اختاذ القرار ويف العمل التجاري    

 مـشاركة كاملـة     حتقيقا، يف   ئ وإن كان بطي   ،تشري التقارير إىل وجود بعض التقدم       - 18
يرجى وصف األنـشطة    . للمرأة على قدم املساواة مع الرجل يف احلياة العامة ويف اختاذ القرار           

ضطلع هبا احلكومة لتحسني مشاركة املرأة يف اختاذ القرار، وبصفة خاصة على املستويني             اليت ت 
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يف استخدام تدابري خاصة مؤقتة طبقا للفقـرة األوىل مـن املـادة             وأنشطتها  الوطين واحمللي،   
  .  للجنة25 والتوصية العامة رقم ،الرابعة من االتفاقية

األحيان عند بدء النشاط التجاري اخلاص هبا ألهنا         املرأة يف غالب     تتردد ،لتقريروفقا ل   - 19
الثقة النابعـة  كما تقتصر إىل  وتنظيم املشاريعاملبادرة يف   روح  لتفتقر إىل االتصاالت الالزمة و    

تباع سياسـة   اهل تعتزم احلكومة    ). 210، الفقرة   CEDAW/C/POL/6(من التربية التقليدية    
   التجارية؟نشطة لتشجيع وتسهيل إقامة املرأة للمشاريع

  
  التعليم    

 من التقرير الدوري السادس أنه، ووفقا إلعالن خرباء مـستقلني،           119تبني املادة     - 20
 تتقيـد مببـدأ املـساواة       1999بعد عـام     فإن مجيع الكتب املدرسية املستخدمة يف بولندا      

إن كان األمر كذلك، يرجى شرح الـسبب يف أن أحـد أهـداف     . والشراكة بني اجلنسني  
طة العمل الوطنية للمرأة هو إدخال       خل 2005-2003 التنفيذ الثانية خالل السنوات      مرحلة

مبدأ املساواة بني اجلنسني يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية واملواد التعليمية على مجيع             ”
  ). 130، الفقرة CEDAW/C/POL/6 (“مستويات التعليم

كومي النموذجي ملساعدة جمتمع الغجر     يرجى تقدمي معلومات توضح أثر الربنامج احل        - 21
 على معدل تسرب أطفال الغجـر       2003-2001يف إقليم مالوبوليسكي خالل السنوات      

يرجى أيضا تقدمي بيانات إحصائية شاملة عـن تعلـيم          . من املدارس، وبصفة خاصة الفتيات    
  . الغجر فتيات

  
  العمالة والتوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة    

 هناك فجوة يف الرواتب بني اجلنسني برغم التشريعات اليت          ال تزال تقارير أنه   تذكر ال   - 22
 يف املائة   20 نسبةنوع اجلنس، حيث تقل أجور النساء ب      أساس  حتظر التمييز يف األجور على      
ما هي اخلطوات امللموسة اليت اختـذهتا احلكومـة إلنفـاذ           . يف املتوسط عن أجور الرجال    

  ه اخلطوات؟  وما هو تأثري هذ،التشريع
مـشمولة  فتـرة غـري     الطفـل   إجازة تربيـة    ينص نظام املعاشات التقاعدية على        - 23

أن ين   فإن ذلك يع   ،باالشتراكات، وحيث أن هناك اختالف يف سن التقاعد بني املرأة والرجل          
ـ     .  أقل من معاش الرجل    املرأة تتلقى معاشاً   ـ  اتوحبسب التقرير، فإن نظام املعاش  ة التقاعدي

أكثـر مـن النظـام الـسابق        حىت  بعض النساء   يضري   1998  يف عام  عتمداذي  اجلديد ال 
)CEDAW/C/POL/6   حيث يـضع    ،كما أن النظام اجلديد مييز ضد الرجال      ). 157، الفقرة 

يرجى توضيح ما إذا    . يف االعتبار السن املتوقع عند التقاعد، وهي عند الرجال أقل من النساء           
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 لكي يكفل حقوقا ومعاملة متـساوية       ية التقاعد اتعاشاملكانت احلكومة تعتزم مراجعة نظام      
  . للنساء والرجال

حبسب التقرير، فإن مرافق رعاية األطفال ال تستخدم بكامل طاقتها بسبب تكلفتها              - 24
ويف نفس الوقت فإن معظم النساء الـاليت         ).194، الفقرة   CEDAW/C/POL/4-5(ة  باهظال

تهن التوفيق بـني    استطاع فعلن ذلك لعدم     ،ا فيما بعد  بدأن أعماال جتارية خاصة هبن مث تركنه      
يرجى تقدمي معلومات   ). 249، الفقرة   CEDAW/C/POL/4-5( زليةـعملهن وبني املهام املن   

 بدرجـة أكـرب وذات تكلفـة        متاحةعن اخلطوات اليت اختذت جلعل مرافق رعاية األطفال         
ذت ملساعدة الوالدين يف التوفيـق      باإلضافة إىل معلومات عن التدابري األخرى اليت اخت        مقبولة،

  . بني العمل ومسؤوليات األسرة
  

  احلصول على خدمات الرعاية الصحية    
تعقد أكثر بسبب   يإلجراء اإلجهاض يف بولندا     السبيل املعقد أصال    توضح التقارير أن      - 25

 ،لموظفني الطبيني يف رفض إجراء عملية إجهاض قانونية ألسـباب أخالقيـة           احلق املمنوح ل  
ويوضـح التقريـر الـدوري      . يعرض حياة احلوامل الاليت يسعني إىل اإلجهاض للخطر        مما

 2-12-إلجهاض حسبما يوضحه اجلدول ألف      للقلق البالغ عن ا   أرقاما مثرية   السادس أيضا   
 عـن   2004عربت جلنة حقوق اإلنسان يف مالحظاهتا اخلتامية لعـام          قد  و). 190الفقرة  (

 حىت ولو كان القانون يسمح به، مثال، يف         ،من الناحية العملية  قلقها من عدم توفر اإلجهاض      
حكـم  عن اسـتخدام    املتوافرة   املعلومات   قلة بحاالت احلمل الناتج عن االغتصاب، وبسب     

اإلجهـاض  حـاالت   االعتراض الضمريي من قبل األطباء املمارسني الذين يرفضون إجراء          
عن نطاق حاالت اإلجهاض غري الـشرعي        نعدام املعلومات الأسف اللجنة أيضا    تو. القانوين

بشأن موقف احلكومة مـن     إعطاء مزيد من التفاصيل     يرجى  . وعواقبها على النساء املعنيات   
وتقدمي أي معلومات عن التعديالت املتوخاة لتحسني استفادة املرأة من خدمات           الشاغل  هذا  

  .  من االتفاقية12املادة بشأن  للجنة 24 طبقا للتوصية العامة رقم ،الصحة اإلجنابية
بسبب وجـود    ،حتصل املرأة الريفية على الرعاية الصحية بطريقة تتسم بعدم التكافؤ           - 26

يرجى وصـف   ). 211، الفقرة   CEDAW/C/POL/4-5(عدد أقل من املرافق الطبية يف الريف        
  . التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتحسني حصول املرأة الريفية على الرعاية الصحية
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  ربوتوكول االختياريال    
التعريف على نطـاق واسـع      يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة من أجل           - 27
 / كـانون األول   22الربوتوكول االختياري لالتفاقية، الذي صدقت عليه بولندا بتـاريخ          ب
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