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 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 بولندا: التعليقات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة  

ــامس        - ١ ــع واخلـــ ــدوريني الرابـــ ــرين الـــ ــامع للتقريـــ ــر اجلـــ ــة يف التقريـــ ــرت اللجنـــ نظـــ
)CEDAW/C/POL/4-5 (التقرير الدوري السادس لبولندا     و)CEDAW/C/POL/6 (   يف جلـستيها

ــودتني يف ٧٥٨ و ٧٥٧ ــاين ١٦ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.757انظـ
ــيت طرحـــت يف الوثيقـــة         ). 758 و ــضايا واألســـئلة الـ ــة الـــيت تتـــضمن القـ ــرد قائمـــة اللجنـ وتـ

CEDAW/C/POL/Q/6 وترد ردود بولندا يف الوثيقة ،CEDAW/C/POL/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  

للتقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع          تعرب اللجنة للدولة الطـرف عـن تقـديرها           - ٢
والتقرير الدوري السادس اليت تقيدت باملبادئ التوجيهيـة للجنـة وقـدمت حملـة شـاملة      واخلامس  

عـرب يف الوقـت نفـسه عـن         وت أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير،       عن تنفيذ الدولة الطرف االتفاقية    
وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لردودهـا اخلطيـة علـى              . أسفها للتأخر يف تقدمي هذه التقارير     

قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة وللعرض الـشفوي الـذي قـدم                 
ؤخرا لتنفيـذ االتفاقيـة     آخر املعلومات املتعلقة بالتطورات اليت استجدت واجلهود الـيت بـذلت مـ            

 .سئلة اليت طرحتها اللجنة شفويايف بولندا، ولألجوبة على األ

ــة وكيـــل وزارة العمـــل      - ٣ ــدا برئاسـ ــاهلا وفـ ــة الطـــرف إلرسـ ــة علـــى الدولـ وتـــثين اللجنـ
وتعـرب اللجنـة للدولـة الطـرف عـن      . والسياسات االجتماعيـة ضـم ممـثلني مـن وزارات خمتلفـة          

 . جرى بني وفدها وأعضاء اللجنةتقديرها للحوار البناء الذي
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 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف النـضمامها يف              - ٤
 .إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــة إىل       - ٥ ــة الطــرف العتمادهــا مــؤخرا عــددا مــن القــوانني الرامي ــة علــى الدول تــثين اللجن
ى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والوفـاء مبـا عليهـا مـن واجبـات                         القضاء عل 

ورحبت بشكل خاص بالتعـديالت الـيت أُدخلـت علـى قـانون العمـل لعـامي                 . مبقتضى االتفاقية 
 وتتيح إدراج فصل جديـد بـشأن املـساواة يف معاملـة املـرأة والرجـل وتقـدمي                   ٢٠٠٢  و ٢٠٠١

؛ ٢٠٠٤ري املباشــر؛ وباعتمــاد قــانون الرعايــة االجتماعيــة لعــام      تعريــف للتمييــز املباشــر وغــ   
؛ وبالتعـديالت الـيت أُدخلـت علـى القـانون           ٢٠٠٥وباعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل لعـام        

شـخاص الـذين يقعـون      املتعلق باألجانب ومحايتهم يف أراضي مجهوريـة بولنـدا لتعزيـز محايـة األ             
 .ضحية االجتار

ى الدولة الطرف العتمادهـا عـددا مـن الـسياسات والـربامج وتنفيـذها               وتثين اللجنة عل   - ٦
 حاليا لوضع حد للتمييز الذي يستهدف املرأة واقعا وحتسني تكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل                
ــاد األورويب       ــامج االحتـ ــرتيل؛ وبرنـ ــة العنـــف املـ ــوطين ملكافحـ ــامج الـ ــل؛ والربنـ ــوق العمـ يف سـ

”Daphne III“  العنـف ضـد األطفـال والـشباب والنـساء؛ والربنـامج        الذي يرمـي إىل مكافحـة 
ــرة       ــه للفت ــة دون ــشر واحليلول ــوطين ملكافحــة االجتــار بالب ــادم  ؛ وال٢٠٠٦-٢٠٠٥ال ــامج الق ربن

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة
 

 والتوصيات الرئيسية الشواغل  

 مجيـع أحكـام االتفاقيـة بانتظـام     جنة إىل واجب الدولة الطـرف تنفيـذ    بينما تشري الل   - ٧
مرار، فإهنا تعتـرب الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة احلاليـة مبثابـة                   واست

طلب يستدعي من الدولة الطـرف إيـالء األولويـة لـبعض اجملـاالت يف الفتـرة الفاصـلة بـني                     
وبالتـايل، تطلـب اللجنـة إىل الـدول الطـرف           . اليوم وموعد تقدمي تقريرهـا الـدوري القـادم        

االت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت تـضطلع هبـا وتـضمني تقريرهـا الـدوري         التركيز على هذه اجمل  
مــا تطلــب اللجنــة إىل الدولـــة    ك. القــادم مــا اختذتــه مــن إجــراءات وحققتـــه مــن نتــائج       

رفــع تعليقاهتــا اخلتاميــة احلاليــة إىل مجيــع الــوزارات املختــصة وإىل الربملــان لكفالــة    الطــرف
 .تنفيذها حبذافريها

نة إىل أن التشريعات حتظر حاليا التمييز املباشـر وغـري املباشـر يف جمـال        وبينما تنوه اللج   - ٨
العمل، فإهنا تشعر باالنزعاج لعدم وجود قانون عام حيظر التمييز ويتضمن تعريفا للتمييـز ضـد                
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 من االتفاقية، يشمل كال من التمييز املباشر وغـري املباشـر، ويغطـي مجيـع                ١املرأة، وفقا للمادة    
 ويف هــذا الــصدد، تــشعر اللجنــة بعــدم االرتيــاح لــرفض الربملــان . مولة باالتفاقيــةاجملــاالت املــش

 .، إقرار قانون شامل عن املساواة بني اجلنسني٢٠٠٥يونيه /مرارا، آخرها يف حزيران

 الدولة الطرف على إدراج تعريـف للتمييـز ضـد املـرأة يف تـشريعاهتا                حتث اللجنة و - ٩
 مـن االتفاقيـة، مثـل القـانون املقتـرح املتعلـق باملـساواة         ١دة  احمللية املناسبة وذلك وفقا للما    

كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل اعتمــاد إجــراءات لتنفيــذ هــذه التــشريعات  . بــني اجلنــسني
 .ورصدها وإنفاذها بشكل فعلي

املفـّوض احلكـومي املعـين مبـساواة وضـع       وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء إلغـاء منـصب              - ١٠
قلقهــا مــن اآلثــار الــسلبية احملتمــل أن ختلفهــا إعــادة هيكلــة اهليئــة الوطنيــة ، وعــن املــرأة والرجــل

 علــى قــدرهتا علــى العمــل ٢٠٠٥نــوفمرب عــام /للنــهوض بــاملرأة الــيت أنــشئت يف تــشرين الثــاين 
كهيئــة فعالــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ولتنــسيق عمليــة تنفيــذ اســتراتيجية إدراج املنظــور  

كما أهنا قلقـة مـن أن يـؤدي املوقـع اجلديـد هلـذه اهليئـة            . ات احلكومية اجلنساين يف مجيع القطاع   
يف إدارة شؤون املرأة واألسرة ومكافحة التمييز، لـدى وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة،            
إىل إيالء الطابع اخلاص للتمييز ضد املرأة أولويـة دنيـا وعـدم االهتمـام بـه بالقـدر الكـايف، وإىل                    

التمييز ضد املـرأة يف جمـال العمـل، وإىل هتمـيش مكانـة قـضايا املـساواة بـني                    احلد من االهتمام ب   
 .ة اجملاالت املشمولة باالتفاقيةاجلنسني يف طائف

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة لكفالـة إبـراز مكانـة مـسأليت       و - ١١
 األولويــة الالزمــة، حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتتــع املــرأة حبقوقهــا كإنــسان وإيالئهمــا  

وبرصد التقدم احملرز يف جمال حتقيق اهلدف املتمثل يف حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع           
كمــا حتــض الدولــة الطــرف علــى إنــشاء هيئــة  . اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة رصــدا كافيــا

ين يف مجيع   تنسيق وزارية فعالة حبيث يتسىن تعزيز اعتماد استراتيجية إدراج املنظور اجلنسا          
 .الوزارات والوكاالت احلكومية ويف مجيع اجملاالت القطاعية وعلى مجيع املستويات

وتأسف اللجنة لتلقيها معلومات ناقصة عن أي تقييم تكون قد أجرته الدولـة الطـرف                - ١٢
 وملـا متخـض عنـه تنفيـذ     ٢٠٠٥-٢٠٠٣ألثر تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة للفتـرة             

مل هذه من نتائج، وعما إذا كانت هـذه اخلطـة ال تـزال تنفـذ أو إذا كانـت ستوضـع                      خطة الع 
 .قيق املساواة بني املرأة والرجلخطة جديدة أو استراتيجية شاملة لتح

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتحقيق املساواة            و - ١٣
ــاملوارد الكافيـــة، وذ     ــسني ومتويلـــها بـ ــني اجلنـ ــات النـــسائية     بـ ــشاور مـــع املنظمـ ــك بالتـ لـ
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احلكوميــة، وإىل تــضمني تقريرهــا القــادم معلومــات عــن أثــر تنفيــذها يف جمــال حتقيــق     غــري
 .املساواة واقعا بني املرأة والرجل وما متخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج

لعامـة والـسياسية    وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء الـنقص املتواصـل لتمثيـل املـرأة يف احليـاة ا                  - ١٤
ويف مواقـــع صـــنع القـــرار، مبـــا يف ذلـــك الربملـــان واهليئـــات النيابيـــة احملليـــة واهليئـــات التنفيذيـــة  

واللجنــة يــساورها قلــق بــالغ إزاء اخنفــاض نــسبة متثيــل املــرأة يف . احلكوميــة، مبــا فيهــا البلــديات
 أهنــا ترحــب ويف حــني. ٢٠٠٥ يف املائــة يف أعقــاب انتخابــات عــام  ٩جملــس الــشيوخ مبقــدار 

ــصا يف املناصــب          ــا زال ناق ــرأة م ــل امل ــق إىل أن متثي ــع القل ــشري م ــة، ت ــسبة القاضــيات املرتفع بن
 .القضائية العليا

ــشاركة      و - ١٥ ــل بامل ــة للتعجي ــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات حثيث ــة الدول حتــض اللجن
ــشغل باالنتخــاب       الكاملــة للمــرأة، وعلــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، يف املناصــب الــيت ُت
والتعيني، السـيما علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين، ويف املناصـب القـضائية العليـا ومواقـع                  

اعتمـاد تـدابري مؤقتـة خاصـة        : وينبغي أن تشتمل هذه التدابري على ما يلي       . التمثيل الدويل 
 للجنــة؛ ووضــع معــايري ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 

ددة بأرقــام وجــداول زمنيــة؛ وتنظــيم بــرامج تــدريب علــى املهــارات  مرجعيــة وأهــداف حمــ
القيادية والتفاوضية ختصص للقياديـات احلاليـات واملقـبالت؛ واالنتظـام يف رصـد مـا حيـرز                  

وحتـث الدولـة الطـرف كـذلك علـى القيـام حبمـالت للتوعيـة                . من تقدم ويتحقق من نتائج    
 .سية ويف صنع القراربأمهية مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسيا

وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار األحكـام املـسبقة واألفكـار التقليديـة املـستحِكمة                   - ١٦
املتعلقــة بالتقــسيم التقليــدي لــدور ومــسؤوليات املــرأة والرجــل داخــل األســرة واجملتمــع بــشكل 

ستمرة وهـي  ذلك أن مثـل هـذه األفكـار التقليديـة حتـول العنـف ضـد املـرأة إىل ظـاهرة مـ                  . عام
تتجسد يف العديد من اجملاالت، مثل حالة املرأة يف سوق العمـل وتـدين مـستوى مـشاركتها يف              

كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء حمدوديــة . احليــاة الــسياسية والعامــة واســتمرار العنــف ضــد املــرأة
حـه،  نطاق برامج الدراسات املتعلقة بـاملرأة واجلنـسني يف اجلامعـات والـدعم احملـدود الـذي ُتمن                 

 .األمر الذي يؤدى إىل نقص األحباث واخلرباء املختصني مبسائل املساواة بني اجلنسني

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على األفكار التقليديـة            و - ١٧
ســيما  الدائمــة واملــستحكمة الــيت متيــز ضــد املــرأة، والســتنهاض اجملتمــع جبميــع أجزائــه، ال

ووسائط اإلعالم واملنظمـات غـري احلكوميـة للتحـرك مـن أجـل التـصدي                النظام التعليمي،   
لألفكــار التقليديــة والــصورة الــيت توصــف هبــا املــرأة وإلحــداث تغــيري ثقــايف حبيــث حتظــى    

كما حتث الدولة الطـرف     . املساواة بني حقوق املرأة والرجل وكرامة املرأة باالحترام التام        
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تص بالدراسات املتعلقة بـاملرأة واجلنـسني، بـاللجوء     على تأييد إنشاء أقسام يف اجلامعات خت      
 .إىل عدة سبل منها تزويدها مبا يكفي من أموال الدولة

وبينما تنـوه اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للحيلولـة دون ممارسـة العنـف                   - ١٨
 املتعلـق  ٢٠٠٥ضـد املـرأة ومكافحتـه، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الثغـرات املتبقيـة يف قـانون عـام           

مبكافحة العنف املرتيل، اليت تصور العنـف املـرتيل علـى أنـه ظـاهرة ال عالقـة هلـا بنـوع اجلـنس،                        
وإزاء قـصور اخلـدمات الـيت تقـدم لـضحايا هـذا العنـف، ألهنـا ال تـشمل طـرد الـشخص الــذي            

 الكـايف   ميارس العنف فورا من املرتل وتزويد الضحية باملـساعدة القانونيـة اجملانيـة وتـوفري العـدد                
كما أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الفجـوات الـيت ال تـزال تـشوب عمليـة مجيـع البيانـات                     . من املآوي 

 .ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهرهاملتعلقة بالعنف 

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة ملنـع ومكافحـة مجيـع أشـكال                     و - ١٩
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن        . ١٩ رقـم    وفقا لتوصـيتها العامـة     والفتاة   العنف ضد املرأة  

تكفل توفر سـبل احلمايـة الفوريـة للـضحايا، بإصـدار أوامـر زجريـة مـن الـشرطة، وتيـسري             
ــوافر فيهــا اخلــربة التخصــصية       ــة الــيت تت ــا مــن املالجــئ اآلمن ــداعهن عــددا كافي ــة إي إمكاني

لـة مجـع بيانـات    واخلدمات األخرى اليت تشمل تقدمي املساعدة القانونية جمانا، وكذلك كفا         
وتوصـي  . بصورة منتظمة، مصنفة حسب نوع العنـف، وعالقـة مرتكـب العنـف بالـضحية              

اللجنة بأن تقوم الدولـة الطـرف حبمـالت توعيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                       
نـف ضـد املـرأة، وخاصـة العنـف          العنف املرتيل، وإجـراء حبـوث عـن األسـباب اجلذريـة للع            

املرتيل، واستخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة الـوعي للحيلولـة         
 .دون ممارسة العنف ضد املرأة والقضاء عليه

وبينما ترحب اللجنة باعتماد الربنامج الوطين ملكافحة ومنع االجتار بالبشر، وبالتـدابري             - ٢٠
جتار بالبشر وتقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا، فـإن القلـق يـساور اللجنـة لقلـة                  املتخذة ملكافحة اال  

البيانـــات املتاحـــة عـــن مـــدى انتـــشار هـــذه الظـــاهرة، والثغـــرات املتبقيـــة يف اإلطـــار القـــانوين   
 .ويقلقها أيضا عدم وجود تقييمات ألثر التدابري املتخذة. ملكافحتها

 ا اجلنــائي تعريفــا لالجتــار، وفقــانوهنــحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــضمني قاو - ٢١
وحتــث . لربوتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال  

الدولة الطرف أيضا على تعزيز مجع البيانات املتعلقة باالجتار، وأن ترصد على حنـو منـتظم               
مبـا يف ذلـك االتفاقـات       أثر تنفيذ سياساهتا وبراجمها يف هـذا اجملـال، والنتـائج الـيت حتققـت،                

 .الثنائية واملتعددة األطراف
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وتنوه اللجنة إىل أن الدولة الطرف تدرك املشاكل الكربى اليت تواجـه املـرأة يف سـوق                  - ٢٢
غـري أن اللجنـة يـساورها القلـق بـشأن وضـع املـرأة يف        . العمل وتويل أمهية ملعاجلة هذا التحـدي    

، وارتفـاع   ) سـنة  ٦٠(واملـرأة   )  سنة ٦٥(لرجل  سوق العمل وبشأن اختالف سن التقاعد بني ا       
معدالت البطالة لـدى املـرأة مقارنـة بالرجـل، وتركـز املـرأة يف القطاعـات املنخفـضة األجـر يف                      
الوظائف احلكومية كالصحة، والرعاية االجتماعية والتعليم، واستمرار وجود فجـوة كـبرية يف              

ويـساورها كـذلك القلـق حيـال التمييـز          . األجور بني املرأة والرجل يف القطاعني العام واخلاص       
لـصعب عليهـا أن تـدخل سـوق العمـل           الذي تتعرض له املرأة من ناحيـة الـسن، ممـا جيعـل مـن ا               

 .أن تعود إليه ثانية أو

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل كفالة تكـافؤ الفـرص              و - ٢٣
ة الطرف إىل أن تضيق الفجوة بني الرجل        وتدعو الدول . بني الرجل واملرأة يف سوق العمل     

واملرأة، بل وأن تغلقها بوسائل منها زيادة األجور يف القطاعات اليت هتيمن عليها املـرأة يف                
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رصد أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج              . الوظائف احلكومية 

 اللجنة باعتماد سن موحدة للتقاعد      وتوصي. املتحققة، وإيرادها يف التقرير الدوري املقبل     
 .اإللزامي للرجل واملرأة

وتعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أنـه نتيجـة إلعـادة هيكلـة قطـاع الـصحة، اخنفـض عـدد                       - ٢٤
ويـساور اللجنـة القلـق    . العيادات واخلدمات الصحية املتاحة للمـرأة، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة     

بـشأن انتـشار اإلجهـاض غـري القـانوين يف بولنـدا وأثـره               لالفتقار إىل البيانات والبحوث الرمسية      
 .على صحة املرأة وحياهتا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز حـصول املـرأة علـى      و - ٢٥
 مـن   ١٢الرعاية الصحية، وخاصة اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفق املـادة            

وتــدعو الدولــة الطــرف إىل .  بــشأن املــرأة والــصحة٢٤العامــة االتفاقيــة وتوصــية اللجنــة 
إجراء حبوث حول مدى انتشار اإلجهاض غري القانوين وأسبابه ونتائجه وأثره على صـحة              

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى كفالـة تـوافر إمكانيـة اإلجهـاض               . املرأة وحياهتـا  
وتطلـب  . ضمري مـن هـذه اإلمكانيـة      القانوين للنساء الراغبـات، علـى أال حيـد اسـتنكاف الـ            

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعـزز التـدابري اهلادفـة إىل احليلولـة دون حـدوث احلمـل غـري                     
املرغوب، وذلك بطرق منها توفري طائفة عريضة وشـاملة مـن وسـائل منـع احلمـل بتكلفـة                   

بـأن تـويل   وتوصي اللجنة . معقولة، وحتسني املعرفة والوعي مبختلف أساليب تنظيم األسرة     
الدولــة الطــرف أمهيــة، علــى ســبيل األولويــة، لوضــع املــراهقني وأن تــوفر الثقافــة اجلنــسية  

 .للفتيات والفتيان، حسب األعمار، كجزء من املناهج التعليمية
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ويساور اللجنة القلـق مـن أن املـرأة الريفيـة قـد ال تـستفيد اسـتفادة كاملـة وعلـى قـدم                         - ٢٦
للدولة فيما يتعلـق بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،       يعي والسياسي   املساواة من إطار العمل التشر    

 .وكذلك من االفتقار الواضح إىل السياسات والربامج احملددة اهلدف

 املـرأة الريفيـة مـن االسـتفادة     حتض اللجنة الدولة الطرف علـى كفالـة أن تـتمكن          و - ٢٧
وحتض اللجنة  . ساواة بني اجلنسني  علية من السياسات والتدابري العامة احلالية املتعلقة بامل       الف

أيــضا الدولــة الطــرف علــى وضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج حمــددة اهلــدف لتعزيــز فــرص  
ــيم والتوظيــف واخلــدمات       ــصحية والتعل ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــة عل ــرأة الريفي حــصول امل
األخرى، واملشاركة يف صنع القرار على صعيد احلكم احمللي، واالستفادة التامة من تقيـيم              

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن ترصـد وضـع            . حالة املرأة الريفية الذي جيري حاليا     
املرأة الريفية واالجتاهات الناشئة مع مرور الزمن يف مجيـع اجملـاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة،                  

 .وكذلك أثر التدابري املتخذة، وإيراد ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وفر البيانات واملعلومات عن حالة بعض فئات النـساء والفتيـات         وتأسف اللجنة لعدم ت    - ٢٨
يف بولندا، مبا يف ذلك طائفة الروما، والالجئات وطالبات اللجوء واملهاجرات، الـاليت يـشكلن      

 .الفئات شديدة احلرمان

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن جتمع معلومات من حيث الكم والكيف عن       و - ٢٩
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة     . مـة مـن النـساء والفتيـات يف بولنـدا         حالة الفئـات احملرو   

تلبية االحتياجات اخلاصة هلذه الفئات يف جماالت مثل التعلـيم والرعايـة الـصحية واحلمايـة                
 .من العنف، ودعم اندماجها يف اجملتمع البولندي

ــة البيانــات اإلحــصائية املتاحــة املــصنفة حــسب     - ٣٠ ــة حملدودي نــوع اجلــنس وتأســف اللجن
والعمــر، وحــسب املنــاطق احلــضرية والريفيــة، ممــا يزيــد األمــر صــعوبة بالنــسبة للجنــة يف تقيــيم  
التقدم احملرز واالجتاهات الناشـئة مـع مـرور الـزمن فيمـا يتعلـق بالوضـع الفعلـي للمـرأة ومتتعهـا                       

 .حبقوقها اإلنسانية يف كافة اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

الدولة الطرف إىل تعزيز عمليات مجعها للبيانـات وحتليلـها يف مجيـع             تدعو اللجنة   و - ٣١
اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية كي تتمكن من زيادة دقـة تقييمهـا لألوضـاع احلاليـة للمـرأة                  
ومتتعها حبقوقهـا اإلنـسانية وتـصنيف هـذه البيانـات حـسب نـوع اجلـنس والعمـر وحـسب                     

، وتتبع االجتاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيـذ         املناطق احلضرية والريفية، عند االقتضاء    
 وتــدعو .سياســات وبــرامج موجهــة توجيهــا أفــضل ترمــي إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني

قابلة للقيـاس، برصـد اآلثـار     الدولة الطرف أيضا ألن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات
ز يف جمال حتقيق املساواة النامجة عن القوانني والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم احملر        
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ــة للمــرأة  ــدرج يف تقريرهــا املقبــل هــذه     . الفعلي ــة الطــرف أن ت ــة مــن الدول وتطلــب اللجن
 .البيانات والتحليالت اإلحصائية

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مشاورات منتظمة بني الدولة الطـرف، وخاصـة               - ٣٢
. ملنظمات النسائية غـري احلكوميـة يف البلـد   أجهزهتا الوطنية للنهوض باملرأة، وطائفة واسعة من ا 

وتأســف لعــدم وجــود مــشاورات بــني الدولــة الطــرف واملنظمــات غــري احلكوميــة لــدى إعــداد  
 .تقاريرها الدورية

حتث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الطابع املؤسسي على املشاورات اجلارية           و - ٣٣
ري احلكوميــة حــول مجيــع القــضايا واملنتظمــة مــع طائفــة عريــضة مــن املنظمــات النــسائية غــ 

 .املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني

وحتض اللجنة الدولة الطرف على أن توافق، يف أقـرب وقـت ممكـن، علـى تعـديل                   - ٣٤
 . من االتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة

مـل، يف تنفيـذ التزاماهتـا       حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تـستفيد بـشكل كا             و - ٣٥
املقررة مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة،      

 .وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الشأن

ــة يف حتقيــ     و - ٣٦ ــام والفعــال لالتفاقي ــه ال غــىن عــن التنفيــذ الت ــة أيــضا أن  قتؤكــد اللجن
ــة  ــة لأللفي ــة أحكــام    . األهــداف اإلمنائي ــراز أمهي ــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وإىل إب وت

لــى حنــو صــريح يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  عاالتفاقيــة
 .إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك وتطلب

 أن التــزام الــدول بالــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــسبعة حلقــوق   وتنــوه اللجنــة إىل - ٣٧
. يعزز متتع املـرأة حبقوقهـا اإلنـسانية وحرياهتـا األساسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة                   )١(اإلنسان

ولذا حتض اللجنة حكومة بولندا على النظر يف التصديق على املعاهدة الـيت مل تنـضم إليهـا                  
 .أسرهم ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرادبعد، أال وهي االتفاقية الدولية حل

تطلب اللجنة تعميم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف بولنـدا حـىت                     و - ٣٨
يعلم الناس، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية               

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة       )١( 

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
الالإنــسانية  اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو التمييــز ضــد املــرأة، و

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو
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ملرأة باملساواة، حبكم القانون    ومنظمات حقوق اإلنسان، باإلجراءات املتخذة لكفالة متتع ا       
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة       . والواقع، فضال عن اخلطوات األخرى الالزمـة يف هـذا اجملـال           

الطرف أن تستمر يف تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامـة الـصادرة             
ــيجني والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثن     ــة وإعــالن ومنــهاج عمــل ب ــة عــن اللجن ائية الثالث

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
، علـى نطـاق واسـع، ال سـيما يف أوسـاط املنظمـات               “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

ــرد علــى الــشواغل امل   و - ٣٩ ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــها يف هــذه  تطلــب اللجن عــرب عن
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــادة  

اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسابع، الــذي حــل موعــد تقدميــه يف  
 ســبتمرب عــام/قــرر تقدميــه يف أيلــول، وتقريرهــا الــدوري الثــامن، امل٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول
 .٢٠١٠ تقرير جامع واحد يف عام ، يف٢٠١٠

 


