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 ١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

بــــع واخلــــامس والتقريــــر التقريــــران الــــدوريان املوحــــدان الرا
ــدا الــــــــــدوري  CEDAW/C/POL/4-5( الــــــــــسادس لبولنــــــــ

 )Add.1و  CEDAW/C/POL/Q/6؛ CEDAW/C/POL/6 و

ــدا إىل       - ١ ــد بولن ــضاء وف ــس أع ــسة جل ــن الرئي ــدعوة م ب
 .طاولة اللجنة

قالـت،  ): بولنـدا  ( روستكوفسكا -السيدة كلوزي    - ٢
خلــامس أثنــاء عرضــها للتقريــرين الــدوريني املوحــدين الرابــع وا 

والتقرير الدوري السادس للدولة الطرف، إن بولنـدا درجـت،          
ــام     ــاد األورويب، يف عـ ــة يف االحتـ ــضوية الكاملـ ــها العـ ــذ نيلـ منـ

ــا     ٢٠٠٤ ــوارد االحتــاد األورويب احملــددة هل ــى اســتخدام م ، عل
وميثـــل تعمـــيم البعـــد . لتنفيـــذ عمليـــة تعمـــيم البعـــد اجلنـــساين 

 الــيت تنفــذ علــى  اجلنــساين إحــدى سياســات االحتــاد األورويب 
وتتـوىل تنـسيق    . املستوى األفقـي، امتثـاالً ملنـهاج عمـل بـيجني          

ة ومكافحـة   تلك السياسة يف بولندا إدارة شؤون املرأة واألسـر        
 مكتــب املفــوض احلكــومي املعــين    التمييــز، الــيت حلــت حمــل   

. ٢٠٠٥بتكــــافؤ وضــــعي املــــرأة والرجــــل، يف أواخــــر عــــام 
سات االجتماعيـة نظـراً     وأحلقت اإلدارة بـوزارة العمـل والـسيا       

إىل أن العوامل الـيت حتـد مـن إمكانيـة وصـول املـرأة إىل سـوق                  
ــسائل األساســية    ــن امل ــرب م ــى   . العمــل تعت ــؤثر ســلباً عل فهــي ت

وتتفـاقم املـشكلة بالنـسبة للنـساء        . األسرة وعلى معدل املواليد   
ــدمهن يف العمــر    ــسبب تق ــد نفــذت اإلدارة  . األكــرب ســناً ب وق

ــعياً   ــة، ســ ــشاريع خمتلفــ ــصندوق   مــ ــداف الــ ــق أهــ  وراء حتقيــ
. ينهـ االجتماعي األورويب املتعلقة بالتكامل وإعادة اإلدمـاج امل      

التـرويج لقـوانني    : وهدفت املشاريع علـى وجـه اخلـصوص إىل        
العمل اليت تكافح التمييـز؛ وإجـراء تـشخيص شـامل للمـسائل             

نيـة للمـرأة    هاملتصلة بعمالة املرأة؛ وتقييم احلالة االجتماعيـة وامل       

ريفية؛ وتيسري التوافق بني دور املرأة يف جمال األسرة املعيـشية           ال
ودورها الوظيفي، والتصدي للـصور النمطيـة ذات الـصلة مـن            
خــالل وســائط اإلعــالم ومحــالت رفــع درجــة الــوعي؛ وتــوفري 
املعلومــات عــن العمالــة ذات ســاعات العمــل املرنــة؛ ونــشر       

يع املــرأة املعلومــات األساســية واملمارســات اجليــدة بغيــة تــشج 
على تشكيل الشركات يف جمال األعمال التجاريـة؛ ومكافحـة          

 ٤٥الصور النمطية املتعلقة باملرأة العاملة اليت تزيد سـنها علـى            
عامــاً؛ وحتقيــق متاثــل ســن التقاعــد بالنــسبة للمــرأة والرجــل        
بصورة تدرجيية؛ وتيسري إمكانية احلصول على التدريب املهـين      

تمـــاعي يـــدفع إىل توســـيع فـــرص املتواصـــل؛ وهتيئـــة منـــاخ اج
 .وصول املرأة إىل سوق العمل

وشـــارك اختـــصاصيون مـــن اإلدارة يف جلـــان وأفرقـــة   - ٣
عاملة خمتلفة تابعة للمفوضية األوروبيـة، كاللجنـة االستـشارية          
املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة والرجل، والفريق الرفيع املـستوى         

ــة     ــساين، وجلن ــد اجلن ــيم البع ــين بتعم ــ”املع ــدعم “ ريسبروغ لل
، “املعنيــة بالربنــامج اجملتمعــي للعمالــة والتــضامن االجتمــاعي”

املعنية باالسـتراتيجية اجملتمعيـة اإلطاريـة املتعلقـة     ”وجلنة التنفيذ  
باملــــساواة بــــني اجلنــــسني، واألفرقــــة العاملــــة املعنيــــة بتنفيــــذ 

 الـــسنة األوروبيـــة - ٢٠٠٧”توجيهـــات املـــساواة، ومبـــادرة 
وتولـت اإلدارة إعـداد هـذه       . “ للجميـع  لتحقيق تكافؤ الفرص  

املبادرة يف بولندا، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت               
. تقدم الدعم للنساء الـاليت يتوقـع أن يـصبحن ضـحايا للتمييـز             

وشارك ممثل لإلدارة يف عضوية الفريق العامل املعـين باملـساواة            
 ذلـك،   وعـالوة علـى   . بني املرأة والرجـل التـابع جمللـس أوروبـا         

جيـــري إعـــداد مـــشروع قـــانون أفقـــي، وفقـــاً لتوجيـــه اجمللـــس 
2004/113/EC   املساواة يف املعاملة بني املـرأة       ، بشأن تنفيذ مبدأ 

والرجـــل فيمـــا يتعلـــق باحلـــصول علـــى الـــسلع واخلـــدمات       
ــه اجمللــس    ــا، وتوجي ــدمها هب ــشأن وضــع  EC/2000/78وتزوي ، ب

ــة   ــال العمالـ ــة يف جمـ ــام للمـــساواة يف املعاملـ ــار عـ ــة، إطـ  واملهنـ
 املــساواة يف أ، بــشأن تنفيــذ مبــدEC/2000/43وتوجيــه اجمللــس 
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املعاملـــة بـــني األشـــخاص بغـــض النظـــر عـــن أصـــوهلم العرقيـــة 
وعالوة على ذلك، قـدمت اإلدارة املـشورة القانونيـة          . واإلثنية

ــدخلت      ــز، وت ــأهنم تعرضــوا للتميي ــذين أحــسوا ب ــراد ال إىل األف
 ووفــرت اإلدارة الــدعم  .باإلنابــة عنــهم يف احلــاالت املعقــدة   

ــرأة،      ــز ضــد امل ــة، الــيت تكــافح التميي للمنظمــات غــري احلكومي
وأسست شبكة من املفوضـني املعنـيني بـشؤون املـرأة واألسـرة             

 .يف احملافظات

ووردت األنظمة والقواعد الرامية إىل مكافحة العنف        - ٤
، ٢٠٠٥العــائلي يف قــانون مكافحــة العنــف يف األســرة لــسنة   

ن أشـياء أخـرى، علـى طـرد مـرتكيب العنـف             الذي ينص، ضـم   
ولكي حتد احلكومة مـن     . وحظر اتصاهلم بالضحايا أو الشهود    

العنف العائلي، مبـا يف ذلـك العنـف ضـد املـرأة، وتـوفر الـدعم                 
للضحايا، فإهنا تشجع بصورة منهجية علـى التعـاون فيمـا بـني             
ــن       ــدويل يف كــثري م ــصعيد ال ــى ال ــك عل ــا يف ذل الوكــاالت، مب

ومشلت املبادرات الـيت أطلقـت يف الـسنوات األخـرية      . األحيان
برناجماً وطنيـاً لتـشخيص العنـف العـائلي، ورفـع درجـة الـوعي               
العــام هبــذه الظــاهرة، وتــدريب املــوظفني وإعــداد إجــراءات       

ــساعدهتم    ــضحايا وم ــة ال ــشرطة   (حمــددة حلماي ــع ال ــاون م بالتع
اد ، وإعــد)واملــدعني العــامني واألوصــياء الــذين تعينــهم احملــاكم

برامج إلعادة تثقيف الضحايا، وكفالة هتيئة الظـروف املناسـبة          
كأن يتم ذلك يف حمـيط مناسـب يعـرف          (الستجواب األطفال   

وممارســة الــضغط علــى مـــرتكيب    ) “الغــرف الزرقــاء  ”باســم  
معاً من أجـل املزيـد     ”أحداث العنف؛ وتنفيذ الربنامج املسمى      

ارة بغية احلـد    ، الذي أعدته وزارة الداخلية واإلد     “من السالمة 
 وخباصــة العنــف -مــن اجلرميــة والــسلوك املنــايف لقــيم اجملتمــع   

ــائلي ــشتركة تتخــذها الــشرطة      - الع  مــن خــالل إجــراءات م
والسلطات املركزية واحملليـة واهليئـات األخـرى املهتمـة بتعزيـز            
النظام العام؛ وتنفيذ برنامج وطين جيري إعداده حالياً بواسـطة          

ة تقدمي املساعدة إىل ضحايا أنـواع     وزارة العدل من أجل كفال    
معينــة مــن اجلــرائم، كــالعنف العــائلي أو االغتــصاب، وكفالــة  

معاملتــهم مــن قبــل الــشرطة والــسلطات القــضائية واهليئــات       
األخــرى واألطبــاء وفقــاً لقواعــد ســلوك حمــددة؛ والعمــل علــى 
تنفيذ أنـشطة يف إطـار برنـامج االحتـاد األورويب املـسمى دافـين             

 مكافحـــــة العنـــــف ضـــــد األطفـــــال - (Daphne III)الثالثـــــة 
. ٢٠١٣ إىل ٢٠٠٧، خــالل الفتــرة مــن  “والــشباب والنــساء

ويعاجل الربنـامج العنـف اجلـسدي واجلنـسي والعقلـي يف املـرتل              
ــاليني       ــضحايا احلـ ــدعم للـ ــوفري الـ ــى تـ ــنص علـ ــة، ويـ واملدرسـ

واعتزمت احلكومة املشاركة يف التخطيط الـسنوي       . واملتوقعني
 وإدمــاج أولويــات بولنــدا يف اخلطــط، وإدارة لــذلك الربنــامج،

ــائج حبــوث املفوضــية        ــة الــوعي، ونــشر نت ــشطة لرفــع درج أن
ــة     ــة املهتمــ ــات احملليــ ــالم اهليئــ ــصلة، وإعــ ــة ذات الــ األوروبيــ

وأدت . باالستخدامات املمكنة ملوارد االحتاد األورويب املتاحـة      
ة احلمالت اإلعالميـة، والتـدابري التثقيفيـة، واملـساعدة املؤسـسي          

ــات      ــيل املعلومـ ــق توصـ ــق طرائـ ــضحايا، وتطبيـ ــة إىل الـ املقدمـ
إىل ازديـاد عـدد     ) مـثالً “ ءالبطاقـة الزرقـا   ”كاإلجراء املسمى   (

حاالت التبليغ عن العنف اجلسدي والعقلي بواسـطة الـضحايا          
وتوضـح إحـصائيات الـشرطة      . وغريهم من املواطنني اآلخـرين    

ت ذات حدوث زيـادة مطـردة يف عـدد التـدخالت واالعتقـاال           
ــة    . الــصلة وميثــل منــع العنــف العــائلي أحــد الواجبــات القانوني

 .الرئيسية للشرطة

وتعترب مكافحـة ومنـع االجتـار بالبـشر مـن األولويـات              - ٥
: وتشمل اخلطوات اليت اختذت يف ذلـك اجملـال        . لدى احلكومة 

التجهيزات اجلارية للتصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة         
االجتــار بالبــشر، الــيت مت التوقيــع عليهــا يف بــإجراءات مكافحــة 

،؛ وإبـرام عـدد مـن اتفاقـات     ٢٠٠٥مايو / أيار١٦وارسو، يف   
التعـــاون الثنائيـــة مـــن أجـــل مكافحـــة ومنـــع اجلرميـــة املنظمـــة   
وأشكال اجلرمية األخرى وحماكمة مرتكبيهـا، وخباصـة االجتـار          
بالبـــشر واســـتغالهلم جنـــسياً؛ وتعـــاون الـــشرطة مـــع مكتـــب   

ووحــدات إنفــاذ القــانون يف   ) يوروبــول(ألوروبيــة الــشرطة ا
بلدان االحتاد األورويب األخـرى، واملـشاركة يف األنـشطة الـيت            
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طقــة حبــر ينفــذها برنــامج مكافحــة اجلرميــة املنظمــة يف دول من 
ــه  ــ باســم فرقــة العمــل  البلطيــق، الــيت يــشار إلي ــام ب التكوم؛ وقي

، ٢٠٠٤الفريق املشترك بـني الـوزارات، الـذي أنـشئ يف عـام              
والذي يتكون من ممثلني هليئات إنفاذ القانون واملنظمـات غـري           
احلكوميــة، بوضــع برنــاجمني وطنــيني ملكافحــة ومنــع االجتــار       

ــشر ــريت  ،بالب ــان فت ؛ ٢٠٠٨-٢٠٠٧  و٢٠٠٦-٢٠٠٥ يغطي
أبريــــل / نيــــسان٢٢واعتمــــاد أحكــــام قانونيــــة جديــــدة، يف  

) الـذي يقـع ضـحية لالجتـار بالبـشر         (، تسمح لألجـنيب     ٢٠٠٥
احلصول على تأشـرية إقامـة للفتـرة املطلوبـة مـن أجـل تعاونـه                ب

مع سـلطات إنفـاذ القـانون أو بغـرض النظـر يف هـذا التعـاون؛                 
وإعــداد وزارة الداخليــة واإلدارة ومؤســسة الســترادا لربنــامج   
من أجـل تـوفري الـدعم واحلمايـة لـضحايا االجتـار بالبـشر، مـن                 

انية واملــساعدة خــالل تــوفري املــأوى واخلــدمات الطبيــة والنفــس
ــوان    ــشروع بعنـ ــذ مـ ــم؛ وتنفيـ ــة هلـ ــراكة”القانونيـ ــريسشـ   آيـ

 إعـادة إدمـاج اإلنـاث الـاليت يقعـن ضـحية             -ألغراض التنميـة    
، ٢٠٠٥يونيـه  /، يف حزيـران “ومعنيـا لالجتار بالبشر اجتماعيـاً     

كأحد مكونات الربنامج اخلاص ببولندا التابع ملبـادرة املـساواة     
)EQUAL (  ــرة ــة للفتـــــ ــرب . ٢٠٠٦-٢٠٠٤اجملتمعيـــــ ويعتـــــ

املشروع، الذي ينفـذ بتمويـل مـشترك بـني الـصناديق اهليكليـة              
األوروبية، جـزءاً مـن جهـود دوليـة ملموسـة ترمـي إىل كفالـة                

نيــا؛ وإىل رفــع درجــة   هإعــادة إدمــاج الــضحايا اجتماعيــاً وم   
ــر      ــة، وخباصــة اجملموعــات األكث ــام باملخــاطر احملتمل ــوعي الع ال

 .تعرضاً للخطر

 من الدستور احلق يف احلصول علـى        ٦٨املادة  وتكفل   - ٦
ــدمات    ــافؤ فـــرص احلـــصول علـــى اخلـ ــة الـــصحية وتكـ احلمايـ

وتكفـل إجـراءات معينـة،      . الصحية املمولة مـن امليزانيـة العامـة       
حتكـــم إدارة ومتويـــل الرعايـــة الـــصحية، تكـــافؤ الفـــرص يف      
االســتفادة مــن هــذه اخلــدمات بغــض النظــر عــن نــوع اجلــنس   

 حتــسن احلالــة ١٩٩١هدت الفتــرة منــذ وشــ. والعمــر واألصــل
ــع      ــر املتوق ــادة يف العم ــة وزي ــوترية منتظم ــسكان ب ــصحية لل . ال

 ٢٠٠٥-١٩٩٦واشـــتمل الربنـــامج الـــصحي الـــوطين للفتـــرة 
على إجراء فحوصات منهجيـة مـن أجـل الكـشف املبكـر عـن             
ــسرطان      ــزدوج ل ــوفري العــالج امل ــرحم، وت ــصدر وال ســرطان ال

ــرحم ــام . الــ ـــ ٢٠٠٤ويف عــ ــاوز معـ ــاليت  ، جتــ ــساء الــ دل النــ
 ٤٩  و١٥اســـتخدمن موانـــع احلمـــل، يف ســـن تتـــراوح بـــني  

ــسبة   ــاً، بن ــة٦٥عام ــة    .  يف املائ ــترداد قيم وكــان باإلمكــان اس
 عقـاراً مانعـاً للحمـل مت تـسويقها يف           ٣٨عقاراً مـن أصـل       ٣٠
وحصلت مجيع النـساء بـال اسـتثناء علـى الرعايـة       . ٢٠٠٦عام  

 احلمــل املبلــغ عنــها إىل  وتــرد حــاالت إهنــاء . الــسابقة للــوالدة
املخاطر اليت تتعرض هلا حياة أو صحة النساء احلوامـل، أو إىل            
نتـــائج الفحوصـــات الطبيـــة الـــسابقة للـــوالدة، أو ألن احلمـــل 

 .حدث نتيجة لفعل إجرامي

ــسنة    - ٧ ــة لـ ــة االجتماعيـ ــانون الرعايـ ــام قـ وتـــشمل أحكـ
ــها يف     ٢٠٠٤ ــرض منـ ــل الغـ ــاحي، يتمثـ ــددة املنـ ــشطة متعـ  أنـ

وعلــى وجــه . األفــراد واألســر علــى جماهبــة األزمــات مــساعدة 
اخلـــصوص، تـــستطيع األمهـــات والنـــساء احلوامـــل، املتـــأثرات 
بالعنف أو بأية حاالت أزمات أخـرى، احلـصول علـى املـأوى             

وعـالوة علـى    . يف املراكز املعنية بالتدخل يف حاالت األزمـات       
 املــــــؤرخ ذلــــــك، يهــــــدف قــــــانون العمالــــــة االجتماعيــــــة 

ــه يون/حزيـــــران ١٣ ــادة اإلدمـــــاج  ٢٠٠٣يـــ  إىل حتقيـــــق إعـــ
االجتماعي واملهين لألشخاص املنبوذين اجتماعيـاً، مـن خـالل          
ــة أقيمـــت لـــذلك الغـــرض بواســـطة الـــسلطات    مراكـــز وأنديـ

وُتعىن بعـض تلـك األنديـة       . اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية   
بـــصفة رئيـــسية بتكـــوين جمموعـــات معنيـــة باملـــساعدة الذاتيـــة 

وُنظمــت . أو الــاليت يعــشن يف مــدن صــغريةللنــساء الريفيــات 
ــترته يف     ــروج للــ ــال واخلــ ــة األطفــ ــاالت رعايــ ــشطة يف جمــ أنــ
جمموعات، ودورات لتحسني املهـارات، وأنـشطة أخـرى غـري           

وكانـت النـساء    . ذلك، هبدف تنـشيط املـرأة اجتماعيـاً ومهنيـاً         
الريفيات والـاليت يـسكن يف مـدن صـغرية مـن بـني األوائـل يف                 

اونيات، يف إطار قـانون التعاونيـات االجتماعيـة         جمال إقامة التع  
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ولكي يتحقق حتـسن نـوعي      . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٧املؤرخ  
يف حيـاة املـرأة داخـل نظـام الرعايـة االجتماعيـة، ضـمن أشــياء        
أخرى، تعمل وزارة العمل والـسياسة االجتماعيـة حاليـاً علـى            

ه اعتمـد (برنامج وطـين ملكافحـة العنـف العـائلي       : تنفيذ ما يلي  
؛ وبرنـــامج )٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٢٥جملـــس الـــوزراء يف  

اجتمــاعي عالجــي يف املنــاطق الريفيــة؛ وبرنــاجمني يهــدفان إىل   
يــستهدف أحــدمها املــشردين (مكافحــة االســتبعاد االجتمــاعي 

ــشردين     ــصبحوا مـ ــن أن يـ ــذين ميكـ ــخاص الـ ــر األشـ ؛ )واآلخـ
وعــالوة علــى ذلــك، . وبرنــامج لــدعم التعاونيــات االجتماعيــة

، ٢٠٠٧ احلكومـــة لتنظـــيم محلـــة إعالميـــة، يف عـــام     ختطـــط
تـــستهدف العـــاملني يف وســـائط اإلعـــالم، وأعـــضاء الربملـــان،  
ــسياسية     ــة والــ ــسوية االجتماعيــ ــات النــ ــات، واملنظمــ والنقابــ
والدينية، وتلقي الضوء على حماسن إطالـة أمـد مـشاركة املـرأة             

 .يف اجملال املهين

اركة املـرأة   وحتققت طفرات ملموسة فيمـا يتعلـق مبـش         - ٨
وبوجه خاص، يـتم قبـول املـرأة حاليـا يف           . يف القوات املسلحة  

املـــدارس واألكادمييـــات العـــسكرية اســـتنادا إىل ذات املبـــادئ  
ــول الرجــل   ــة بقب ــشكل     . املتعلق ــرأة ُتلحــق ب ــت امل ــا كان وبينم

ــستية، إال أن     ــة واللوجـ ــدات الطبيـ ــسابق بالوحـ ــسي يف الـ رئيـ
هـا توسـع بـشكل كـبري،     نطـاق خيـارات اخلدمـة املفتوحـة أمام    

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أُنـــشئ جملـــس معـــين  . ١٩٩٩يف عـــام 
بـــاملرأة يف القـــوات املـــسلحة، بغيـــة تقـــدمي املـــشورة إىل وزيـــر 

 شخــصا مفوضــا ٢٠٠٦الــدفاع الــوطين، الــذي عــّين يف عــام  
ويــنص . كــي يرصــد مجيــع جوانــب اخلدمــة العــسكرية للمــرأة 

ني، الـذي بـدأ نفـاذه يف        القانون اجلديـد املتعلـق بـاجلنود احملتـرف        
، علــى متاثــل الــشروط املتعلقــة بالتجنيــد واخلدمــة  ٢٠٠٤عــام 

وعــالوة علــى  . والتــسريح وســن التقاعــد بالنــسبة للجنــسني    
ذلـــك، وخالفـــا للـــصور النمطيـــة، ونتيجـــة لتماثـــل التـــدريب 

ــدأت املــرأة، يف عــام       ــسكري للمــرأة والرجــل، ب ، ٢٠٠٣الع
 . راياالعمل على مستوى قادة اجلماعات والس

، ٢٠٠٥ومتــنح فقــرة أُدخلــت علــى القــانون يف عــام     - ٩
فيمــا يتعلــق مبكافحــة التمييــز، املــرأة الرياضــية احلُبلــى احلــق يف  
احلصول علـى أجـر ُيـدفع إليهـا كـامال خـالل فتـرة احلمـل، مث                 

 يف ٥٠ملدة ستة أشـهر عقـب الوضـع، علـى أن خيفّـض بنـسبة            
ت املـربزات مل يعـدن      ومتثلت نتيجة ذلك يف أن الرياضيا     . املائة

يف حكــم مــن ال مفــر مــن تــسربه مــن املنافــسات الرياضــية يف   
 .بولندا، إن أصبحن أُمّهات

 ٦ إىل ١املواد من 

رّحبـت بتـصديق بولنـدا علـى        : السيدة سيمونوفيتش  - ١٠
الربوتوكول االختيـاري امللحـق باالتفاقيـة، لكنـها أشـارت إىل            

ل املـدخل علـى     أن الدولة الطـرف مل تـصدق بعـد علـى التعـدي            
 مــن االتفاقيــة، وتــساءلت عمــا إذا    ٢٠ مــن املــادة  ١الفقــرة 

وتـساءلت أيـضا عـن      . كانت هناك أية خطـط يف هـذا الـصدد         
.  عامـا  ١٣السبب يف أن بولندا مل تقدم أية تقارير دورية ملـدة            

وأعربت عـن أسـفها لعـدم تقـدمي معلومـات ردا علـى الـسؤال                
ونـت مـع املنظمـات غـري        املتعلق مبا إذا كانت احلكومـة قـد تعا        

ــا إذا كانـــت       ــساءلت عمـ ــارير، وتـ ــداد التقـ ــة يف إعـ احلكوميـ
. التقارير قد ُعرضـت علـى املنظمـات غـري احلكوميـة والربملـان             

ونظــرا إىل أن االتفاقيــة قابلــة للتطبيــق املباشــر يف بولنــدا، فقــد   
أعربت املتحدثة عن ترحيبها باحلـصول علـى معلومـات بـشأن        

االمتثال لالتفاقية، يف حالة مـا إذا قـررت         السبل اليت ُيكفل هبا     
ــال، أن االختالفــات القائمــة     إحــدى احملــاكم، علــى ســبيل املث
فيما يتصل بتحديد العمر استنادا إىل نوع اجلنس تعتـرب خمالفـة             

وأخـــريا، الحظـــت املتحدثـــة أن قـــانون  . ١١ألحكـــام املـــادة 
العمــل البولنــدي حيظــر التمييــز بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر،  

ساءلت عما إذا كانت احلكومة ختطـط لالمتثـال إىل الفقـرة            وت
 مـن االتفاقيـة، والـيت       ١املتعلقة بعدم التمييز، الـواردة يف املـادة         
 .تغطي مجيع اجملاالت وليس العمالة فقط

ــت عــن رغبتــها يف أن   : الــسيدة زو خياوكيــاو  - ١١ أعرب
تعــرف الــسبب الــذي حـــدا باحلكومــة إىل اســتبدال مكتـــب      
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ومي املعين بتكـافؤ وضـعي املـرأة والرجـل بـإدارة            املفوض احلك 
، وعـن نطـاق   )اإلدارة(شؤون املرأة واألسرة ومكافحة التمييز    

ــاؤه    ــة بنطــاق عمــل املكتــب الــذي مت إلغ . عمــل اإلدارة مقارن
وتــساءلت عمــا إذا كانــت اإلدارة تركــز علــى مــسائل العمالــة 

انية بــدال عــن التركيــز علــى النظــرة الــشاملة إىل املــسائل اجلنــس
ــة     ــة العامــة للمــرأة، وعمــا إذا كانــت متلــك ســلطة كافي واحلال
متكنــها مــن التــأثري علــى صــياغة احلكومــة لــسياسات جنــسانية 

، أعربــت املتحدثــة ٦ويف ضــوء التوصــية العامــة رقــم . مناســبة
ــق      ــى معلومــات إضــافية فيمــا يتعل ــها باحلــصول عل عــن ترحيب

 . مبوارد اإلدارة ومالك موظفيها وأنشطتها

ــيلفا   - ١٢ ــاريس دا س ــسيدة تاف ــشروع  : ال الحظــت أن م
القانون املتعلـق باملـساواة الـشاملة بـني اجلنـسني قـد ُرفـض، يف              

ــام  ــرح     ٢٠٠٢ع ــانون املقت ــى أســس حمــرية، وهــي أن الق ، عل
خيالف بعض اللوائح املعمـول هبـا يف اجلماعـة األوروبيـة، وأنـه              
 مل يقـدم توضـيح فـين ألســباب الفـشل يف النظـر يف أمـر قــانون      

وأعربــت عــن ترحيبــها بتلقــي تفاصــيل . ٢٠٠٥مماثــل يف عــام 
وتـساءلت أيـضا عـن      . عن موقف كـل مـن احلكومـة والربملـان         

اخلطط اليت توجد لدى احلكومة فيما يتعلق بسن قانون بـشأن         
التمييـــز لـــيس فيمـــا يتـــصل بالعمالـــة فحـــسب بـــل ويف مجيـــع 
ــور،        ــة أم ــق، يف مجل ــام تتعل ــك ســن أحك ــا يف ذل اجملــاالت، مب

تحرش اجلنسي، والتدابري اخلاصـة املؤقتـة، وتكـافؤ الفـرص،           بال
وتساءلت املتحدثة، وهي تـشري إىل      . واملساواة يف احلياة العامة   

 املرحلــة الثانيــة للتنفيــذ ‐خطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة بــاملرأة 
وإىل مطالبـة منـهاج عمـل بـيجني         ،  ٢٠٠٥‐٢٠٠٣للسنوات  

ز املـساواة بـني     للحكومات باعتماد خطط عمل من أجل تعزيـ       
اجلنسني، عما إذا كانت النتائج اليت حتققت خالل التنفيـذ قـد            
قُّيمت، وعما إذا مت اعتماد خطة جديدة أو جيري العمل علـى            

ــا ــسانية     . اعتمادهـ ــة اجلنـ ــصور النمطيـ ــرا إىل الـ ــريا، ونظـ وأخـ
املتجـــذرة يف اجملتمـــع البولنـــدي، حـــسبما جـــرى التبليـــغ بـــه،  

عـدا  (ا يتعلق بتنفيذ أية أنشطة      وبسبب عدم وجود بيانات فيم    

بعـــض الـــربامج املتـــصلة بالعمالـــة يف إطـــار مبـــادرات االحتـــاد  
بغيــة معاجلــة تلــك الــصور النمطيــة وإحــداث تغــيري   ) األورويب

ثقايف واجتماعي، قالت املتحدثة إهنا سترحب باحلـصول علـى          
معلومــات عــن أيــة إجــراءات إضــافية تعتــزم احلكومــة اختاذهــا   

ور النمطيـة يف مجيـع اجملـاالت، مبـا يف ذلـك             بغية مكافحـة الـص    
 .وسائط اإلعالم واملدارس

أعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة  : الــسيدة تــشوتيكول - ١٣
الوكالة املسؤولة عن املسائل اجلنسانية بشكل عام، إذا كانـت       
ــا إذا كــان       ــساءلت عم ــة، وت ــى العمال ــا عل ــز فعلي اإلدارة ترك

واليـة القانونيـة لوكيـل      تعميم البعد اجلنساين يدخل يف إطـار ال       
وإذ أشارت إىل ضـرورة وجـود هيئـة تنـسيق           . وزارة اخلارجية 

رفيعــة املــستوى مــن أجــل التنفيــذ الــشامل لالتفاقيــة، تــساءلت 
املتحدثة عـن وجـود، أو إمكانيـة إنـشاء، وكالـة مـشتركة بـني              
الــــوزارات والقطاعــــات ومتعــــددة اجملــــاالت، تــــضم ممــــثلني  

ــري   ــات غـ ــدين واملنظمـ ــع املـ ــةللمجتمـ ــا  .  احلكوميـ وقالـــت إهنـ
سترحب أيضا باحلصول على معلومات عن الطريقـة الـيت تـتم            
ــة        ــة املتعلق ــيما اخلط ــة، ال س ــل الوطني ــا صــياغة خطــط العم هب

، وعـــن اهليئـــات املـــشاركة يف ذلـــك ٢٠٠٨-٢٠٠٧بـــالفترة 
وتساءلت عما إذا مت تطبيق أية مؤشـرات إىل النتـائج           . اإلجراء

ردة، فيما يتصل باملـسائل اجلنـسانية،     أو اآلثار يف الوزارات املف    
وأعربـت عـن    . وعن الكيفية اليت يتم هبا تنسيق هذه املؤشرات       

تطلعهـــا أيـــضا إىل معرفـــة مـــا إذا مت جتميـــع بيانـــات إحـــصائية 
شــاملة مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، واســتخدامها ألغــراض    
الرصــد والتقيــيم وصــياغة الــسياسات علــى الــصعيدين الــوطين  

 .واحمللي

قالـت  ): بولنـدا  ( روستكوفـسكا -يدة كلـوزي  الـس  - ١٤
إن جمــال اختــصاص إدارة شــؤون املــرأة واألســرة ومكافحــة      
التمييـــز يـــضم مجيـــع مـــسؤوليات املكتـــب الـــسابق للمفـــوض  
احلكــومي املعــين بتكــافؤ وضــعي املــرأة والرجــل، مبــا يف ذلــك   
ــصلة،     ــاد األورويب ذات الـ ــوارد االحتـ ــرامج ومـ ــع بـ إدارة مجيـ
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ألسرية ومجيع أشـكال التمييـز، باإلضـافة إىل         ومعاجلة املسائل ا  
وعلى العكس مـن التـشككات األوليـة، متيـز اهليكـل            . ما سبق 

اجلديد بفعالية فائقة، بسبب أن اإلدارة، الـيت ترأسـها املتحدثـة      
بوصفها نائبة لوزير العمـل، تـستطيع متابعـة عـدد مـن املـسائل        

ئيــسي علــى الــيت يناقــشها الربملــان، ويكــون هلــا بالتــايل تــأثري ر 
التشريعات، بينما كان دور املفـوض يف الربملـان مقتـصرا علـى             

ومل تعــد املبــادرات املتــصلة بالعمالــة، الــيت تتحيــز  . تقــدمي آراء
لصاحل املرأة، جمـرد أنـشطة لـدى اإلدارة، بـل أصـبحت تـؤدي               
أدوارا رئيــسية، نظــرا إىل االرتفــاع احلــاد يف معــدالت البطالــة  

 .ببولندا

تحدثة، وهي تـشري إىل القـوانني املعمـول         والحظت امل  - ١٥
هبا، أن الدستور وقانون العمل تضمنا أحكاما كافيـة ملكافحـة           
التمييــز، حــىت مــن قبــل إدخــال التعــديالت األخــرية أو احلاليــة  

وكمثال لذلك، أصبح عبء اإلثبات يقع علـى عـاتق          . عليهما
صـــاحب العمـــل، يف حـــاالت االدعـــاء بالفـــصل عـــن العمـــل  

روعة، كأن يتم الفـصل عقـب إجـازة األمومـة           بصورة غري مش  
ــة      ــصوص القانونيـ ــني النـ ــبريا بـ ــا كـ ــاك تفاوتـ ــثال، إال أن هنـ مـ
والواقع، نظرا إىل أن املرأة ال تعرف كيـف تـدافع عـن نفـسها               

وعليه، تركز اإلدارة على تغيري أمنـاط       . بفعالية يف سوق العمل   
الـــتفكري الـــسائدة مـــن خـــالل جمموعـــة متنوعـــة مـــن أنـــشطة   

 .ب وبرامج التثقيف واحلمالت اإلعالميةالتدري

وحيقــق توحيــد ســن التقاعــد للجنــسني منفعــة كــبرية     - ١٦
للمــرأة، مــن جهــة، بتمكينــها مــن احلــصول علــى معاشــات        

بينمــا عارضــت نــساء كــثريات يف بولنــدا هــذا . تقاعديــة أكــرب
التدبري، من جهة أخرى، نظـرا إىل أن املـرأة تـشكل أكثـر مـن                

حيملون مؤهالت تعليميـة عليـا، وثالثـة        ثلثي األشخاص الذين    
أربــاع طــالب الدراســات العليــا، لكنــها تنحــو إىل قــضاء فتــرة 

. أقصر من الرجل يف اجملـال الـوظيفي، نتيجـة لألعبـاء األسـرية              
وجبانب ذلك، تواجه املـصاعب نـساء كـثريات يف حبـثهن عـن              

 عامــا، ممــا قــد جيــربهن علــى االكتفــاء ٤٥الوظــائف بعــد ســن 

الرعايـــة االجتماعيـــة مـــن أجـــل العـــيش لفتـــرة   باســـتحقاقات 
. تتراوح بني مخس وعـشر سـنوات قبـل بلـوغهن سـن التقاعـد              

وبالرغم من ذلك، تنظر احلكومـة يف أمـر تعـديل سـن التقاعـد           
ــصبح    ــرأة لت ــسبة للم ــع ســن تقاعــد    ٦٥بالن ــستوي م ــا وت  عام

ــام     ــد اخنفـــض يف عـ ــة قـ ــدل البطالـ ــيما وأن معـ ــل، ال سـ الرجـ
ــدا يف  ويـــدور جـــدل حـــول  . ٢٠٠٥ ــذا املوضـــوع يف بولنـ هـ

 .الوقت الراهن

ــرأة يف خمتلـــف    - ١٧ ــع املـ ــول وضـ ــل البحـــوث حـ وتتواصـ
وتـشكل  . اجملاالت، كما جيري تنظيم سلـسلة مـن املـسوحات         

هذه املسوحات، اليت تستند إىل عينات كبرية من املـستجيبني،       
ــادرة . أدوات إرشــادية قيمــة يف جمــال الــسياسات  وأتاحــت مب

لتحقيـق   السنة األوروبيـة     - ٢٠٠٧” املعنونة   االحتاد األورويب 
فرصــة ملكافحــة التمييــز، وهــو جمــال “ تكــافؤ الفــرص للجميــع

تتعاون اإلدارة فيه بشكل كامل مع املنظمات غـري احلكوميـة،           
ــاءة مــن الوحــدات       ــة وكف ــضل معرف ــا تكــون أف ــيت كــثريا م ال

. احلكومية، وذلك بغرض الوصول بالفعالية إىل احلـد األقـصى         
ملتحدثة إهنا تعمل مع املنظمات غري احلكوميـة بـشكل          وقالت ا 

وضربت مثال بأهنا تقوم حاليـا بتـصميم برنـامج أويل يف            . دائم
جمــال الــسياسات األســرية الــيت تــضعها احلكومــة، والــيت تتــوىل 
هـــي املـــسؤولية عنـــها، مـــضيفة أهنـــا ختطـــط الســـتقطاب آراء 

 . املنظمات غري احلكومية بشأن هذا الربنامج

ــ - ١٨ ): بولنـــــدا ( لوســـــتش-سيدة بناتشكوفـــــسكا الـــ
أوضحت أن اإلجراء املتعلق بإعداد التقـارير الدوريـة، يف ظـل            
النظـــام القـــانوين لبولنـــدا، يـــشمل إجـــراء عمليـــات تـــشاورية  

وليـست  . مشتركة بني الوزارات ومناقشات يف جملس الـوزراء     
هناك أحكام فيما يتعلق بإجراء مـشاورات مـع املنظمـات غـري             

 بسبب أن هذه املنظمـات تعـد التقـارير اخلاصـة هبـا              احلكومية،
ــوزارات  بنفـــسها، وال ــع الـ ــافت أن اإلدارة . تناقـــشها مـ وأضـ

تستلم أية أسئلة فيما يتعلق باملـشاورات مـع املنظمـات غـري              مل
 .احلكومية
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أعربت عن رغبتها يف معرفـة التـدابري        : السيدة مايولو  - ١٩
ختاذهـا، عـالوة علـى      احملددة اليت اختـذهتا احلكومـة أو ختطـط ال         

املـــؤمترات واحللقـــات الدراســـية املتعلقـــة باملوضـــوع، بغـــرض  
القضاء على الصور النمطيـة اجلنـسانية وتغـيري صـورة املـرأة يف              

 . وسائط اإلعالم، على سبيل املثال

أشــارت إىل املعلومــات الــيت قدمتــها  : الــسيدة بيغــوم - ٢٠
ــردود والبيانــات، فتــساءل   ــدا يف التقــارير وال ت عــن مــدى بولن

الفعاليــة الــيت ميكــن أن يكتــسبها قــانون مكافحــة العنــف يف       
، ال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة واملـــدن  ٢٠٠٥األســـرة لـــسنة 

ــة        ــن حــاالت معامل ــغ ع ــا التبلي ــتم مطلق ــث ال ي ــصغرية، حي ال
قاسية، إذ يتم التغاضي عنها حتت مسمى اخلـصوصية، بـسبب           

علـى مـرتكيب هـذه      العار أو نظرا إىل اعتماد الضحايا اقتصاديا        
األفعــال؛ أو حينمـــا تكتـــشف الــشرطة صـــعوبة اختـــاذ إجـــراء   

وتــساءلت أيــضا . بــسبب عــدم تقــدم ضــحية العنــف بــشكوى
عــن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا تــوفري احلمايــة للمــرأة ضــد تكــرر   
العنف العائلي، إذ ال يأذن القانون للشرطة بإصدار أوامر منـع           

 سـيما وأهنـم كـثريا       ختول طرد مـرتكيب العنـف علـى الفـور، ال          
يرتكبون أفعال العنـف هـذه لـدى عـودهتم مـساء إىل املـرتل         ما

وعـالوة علـى ذلـك، تـساءلت عمـا إذا كـان             . وهم خممـورون  
قد أجري أي تقييم لتأثري نظام البطاقات الزرقـاء علـى العنـف             
ــادة عــدد      ــدابري ترمــي إىل زي ــة ت ــائلي، وعمــا إذا اختــذت أي الع

 أعــدادها قليلــة جــدا أو ينعــدم    أمــاكن اإليــواء، نظــرا إىل أن  
ــساعدة    . وجودهــا ــة معلومــات عــن إتاحــة امل وطلبــت املتحدث

ــشارية    ــة املتــصلة مبــداوالت احملــاكم، واخلــدمات االست القانوني
وأخريا، سألت املتحدثـة عـن      . النفسانية واالجتماعية للضحايا  

اخلطــوات الــيت اختــذت بغيــة رفــع درجــة الــوعي العــام بــالعنف 
ــدمي   ــرأة وتق ــك     ضــد امل ــا يف ذل ــضحايا، مب ــة لل ــساعدة الطبي  امل

ــشرطة ومكتــب       ــها ال ــشرعي، الــيت تطلب فحوصــات الطــب ال
 . املدعي العام وُتجرى باجملان

ــشوتيكول - ٢١ ــادهتا  : الـــسيدة تـ طلبـــت، يف معـــرض إشـ
قامـــت بـــه بولنـــدا فيمـــا يتـــصل باالجتـــار بالبـــشر، تـــوفري    مبـــا

لثنائيــة معلومــات إضــافية عــن حمتــوى وتنفيــذ ترتيبــات بولنــدا ا 
 املـربم  ٢٠٠١الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، كاتفاق عـام     

مع اجلمهورية التشيكية، وعن أية عقبات متت مواجهتها أثناء          
وتساءلت عمـا إذا كانـت اخلطـة        . التنفيذ، ضمن أشياء أخرى   

ــام       ــشر، لع ــار بالب ــة مبكافحــة االجت ــة لإلجــراءات املتعلق الوطني
كفـي لتغطيـة إجـراءات الـشرطة         وما بعده، شاملة مبا ي     ٢٠٠٧

ــوطن،     ــادة إىل الـ ــة واإلعـ ــع واحلمايـ ــدابري املنـ ــات وتـ واحملاكمـ
ــاج    ــادة اإلدم ــايف وإع ــها يف   . وخباصــة التع ــن رغبت ــت ع وأعرب

معرفــة أشــكال املــساعدة املتاحــة لــضحايا االجتــار بالبــشر مــن   
البولنــديني العائــدين مــن اخلــارج، وعــن عــدد النــساء الــضحايا 

ــ ــيهن، وعــدد مــن    ال اليت اســتفدن مــن اخلــدمات املعروضــة عل
وإذ الحظـت املتحدثـة أنـه       . أصبحن ضحايا منهن مرة أخـرى     

ال يوجد يف بولندا أي قانون معني يعـاجل االجتـار بالبـشر، وأن              
البلد يستخدم مـا يوجـد مـن أحكـام ذات صـلة، مـع اإلشـارة                 
ــع     ــذي وردت صــيغته يف بروتوكــول من إىل تعريــف االجتــار ال

ــه  ا ــة عليــ ــه واملعاقبــ ــار باألشــــخاص وقمعــ بروتوكــــول (الجتــ
، فقد تساءلت عما إذا كانت هذه احلالة سـتؤدي إىل           )بالريمو

إثارة مشاكل فيما يتعلق بتحديد الضحايا، أو إىل إثارة أسـئلة           
 . بشأن التفسري، ال سيما بالنسبة لوكاالت إنفاذ القانون

اورات أكدت أن مـسألة املـش     : السيدة سيمونوفيتش  - ٢٢
مــــــع املنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة أثــــــريت يف الوثيقــــــة      

CEDAW/C/POL/Q/6 .   ــتظهر يف ــسألة ســـ ــافت أن املـــ وأضـــ
ــة  ــات اخلتامي ــل     . التعليق ــأن حتي ــة أوصــت ب ــت أن اللجن وأردف

الـــدول األطـــراف تلـــك التعليقـــات إىل الربملانـــات، ومعهـــا       
ــنظم      ــضل، وأن تـ ــشكل أفـ ــة بـ ــراز االتفاقيـ ــة إبـ ــارير، بغيـ التقـ

ية مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، كجــزء مــن  عمليــات تــشاور
وفيمـا يتعلـق بقـانون      . عملية إعـداد التقـارير، توخيـا للـشفافية        

مكافحـــة العنـــف يف األســـرة، طلبـــت املتحدثـــة اإلحـــصائيات 
املتوفرة عن عدد النساء الالئي يقتلن سنويا يف حوادث تتـصل           

وإذ الحظـت عـدم اسـتطاعة الـشرطة إصـدار           . بالعنف العائلي 
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منع، تساءلت املتحدثة عما حيدث يف حاالت الطـوارئ         أوامر  
املتصلة بالعنف العائلي، اليت تتطلب إبعـاد مـرتكيب العنـف مـن      

وقالت أهنـا ستـسر لتلقـي معلومـات عـن           . املرتل بشكل فوري  
عــدد أمــاكن اإليــواء املتاحــة لــضحايا العنــف العــائلي، ومــدى  

بواســطة إتاحتــها يف املنــاطق املختلفــة، وعمــا إذا كانــت تــدار  
احلكومة أو املنظمات غري احلكومية، وقالت إهنـا سـتغدو ممتنـة     

وباإلضـافة إىل   . لتلقي تقييم عن حالة أماكن اإليواء يف جمملها       
ذلــك، أعربــت املتحدثــة عــن رغبتــها يف معرفــة مــا إذا كانــت   
ــا الراميــة إىل مكافحــة    بولنــدا ستــشارك يف محلــة جملــس أوروب

، أو ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ة، يف عـــــــامي العنـــــــف ضـــــــد املـــــــرأ
ــا ــة      أهن ــة اخلاصــة املتعلق ــا الوطني ــى براجمه ــز عل ســتختار التركي

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥، للفتـــــــرتني مبكافحـــــــة العنـــــــف العـــــــائلي
وأضـــافت أهنـــا ستـــسر لتلقـــي معلومـــات . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و

إضــافية بــشأن الربنــاجمني املــذكورين والتــدابري احملــددة املتعلقــة   
 .بتوفري احلماية للمرأة ضد العنف العائلي

قالـت  ): بولنـدا  (ستكوفـسكا  رو-الـسيدة كلـوزي    - ٢٣
رئيــسية يف تــصور إن الــصور النمطيــة اجلنــسانية تتمثــل بــصفة  

 والرجـل   ،املرأة باعتبارها الشخص املسؤول عـن املهـام املرتليـة         
تنطـوي علـى فكـرة أن املـرأة       األسرة؛ ولكنـها ال   معيلبوصفه  

ة معاملـة   أو أن الرجل له احلـق يف إسـاء      ،أقل مكانة من الرجل   
وحىت يتسىن تغيري وجهة نظـر اجملتمـع لـدور املـرأة، مـن              . املرأة

الــضروري إتاحــة فــرص متكافئــة للمــرأة والرجــل يف ســوق       
 وإقنـــاع ،العمـــل، وإبـــراز أنـــشطة املـــرأة يف الـــسياقات املهنيـــة

اجملتمع بأكمله بأن املرأة تتمتع بنفس درجة الفعالية اليت يتمتع           
ــوخى  .يف أمــاكن العمــل  هبــا الرجــل   وأضــافت أن اهلــدف املت

التوفيق بني  من  يتمثل يف إجياد وضعية تتمكن من خالهلا املرأة         
أدوارهـــا املهنيـــة واألســـرية، ويـــشارك فيهـــا الرجـــل يف حيـــاة  

 نوعلـى الـرغم مـن أن صـناعة اإلعـال          . األسرة وتربية األطفال  
مولعة بتقدمي صورة للمـرأة باعتبارهـا أداة للمتعـة اجلنـسية، أو             

، فإنه يتزايد، على الرغم مـن ذلـك، تـصوير املـرأة يف              ربة بيت 

. اإلعالنات التجاريـة باعتبارهـا تقـوم مبهـام يف سـياقات مهنيـة         
قالـت إن صـناديق االحتـاد األورويب وبراجمـه          يف هذا الـصدد،     و

اخلاصــة، املوضــوعة لتعزيــز صــورة املــرأة العاملــة كانــت ذات   
الريفيـات هـن   وفيما خيـص العنـف العـائلي، فـإن النـساء           . قيمة

األزواج يف املنــاطق الريفيــة يهيمنــون تقليــدياً  ألن أســوأ حــاالً 
تكــون املــرأة مدركــة    علــى األســرة، ويف أغلــب األحيــان ال   

لوجــود إمكانيــات للمــساعدة علــى املــدى الطويــل، كمــا أن    
خالت الـشرطة هـي أقـل شـيوعاً ممـا عليـه احلـال يف املنـاطق           تد

ومية أن تقوم بـدور قـيِّم       وميكن للمنظمات غري احلك   . احلضرية
 .على وجه اخلصوص يف املناطق الريفية

وقالت إن فائدة نظام البطاقة الزرقاء ميكن توضـيحها           - ٢٤
فيما يتعلق مبمارسة العنف ضد األطفال، الـذي تعاجلـه اإلدارة     

ــضاً ــال،  . أي ــى ســبيل املث ــى    كــانوعل ــد احلــصول عل  مــن املفي
، عيني واملدرســنياألوصــياء االجتمــامعلومــات مــن الــشرطة، و

علـى التـوايل، بـأن أسـرة معيـشية احتاجـت إىل             وأطباء األسر،   
ــن ال  ــدد مـ ــعـ ــة    تـ ــتحقاقات الرعايـ ــى اسـ ــا تتلقـ دخالت، وأهنـ

 يعاين من مـشاكل يف املدرسـة،     الاالجتماعية، أو أن لديها طف    
ــة   ــن إصــابة بدني ــاذ    . أو م ــات يف اخت ــاد تقاســم املعلوم ــد أف وق

عمليــة املــساعدة فيمــا بــني وتباينــت . إجــراءات عاجلــة وفعالــة
املؤسسات، ومل تكن دوماً سلسة، بيد أن وعي املـرأة بقـدرهتا           

وأضافت أنه يتوقع خـالل     . على التفاعل مت الرفع منها تدرجيياً     
أشــهر قليلــة احلــصول علــى نتــائج الدراســة االستقــصائية ذات  
النطــاق الواســع بــشأن التــصورات املتعلقــة بــاملرأة يف نطــاق       

 ومن األمور ذات األمهيـة احلامسـة أيـضاً معاجلـة        .لدولةجهزة ا أ
ــتم        ــيت ي ــة ال ــسلطات احمللي ــستوى ال ــى م ــسانية عل ــسائل اجلن امل
ــات       ــن امليزانيـ ــل مـ ــشكل كامـ ــتفادة بـ ــى االسـ ــشجيعها علـ تـ

 .املخصصة للشؤون اجلنسانية

قالـت، مـشرية إىل االجتـار       ): بولنـدا  (لالسيدة وينـس   - ٢٥
 القـانون اجلنـائي تـنص      بالبشر، إن هناك عدداً من األحكـام يف       

ــة   ــة تلــك اجلرمي ــى معاقب  باإلضــافة إىل جــرائم االختطــاف   ،عل
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وقد أفـضى عـدم وجـود تعريـف         . واإلكراه على ممارسة البغاء   
جلرميـــة إىل مـــصاعب تفـــسريية يف دول أوروبيـــة  ذه احمـــدد هلـــ
وقــد ســاهم بروتوكــول بــالريمو، وهــو ملــزم لبولنــدا، . عديــدة

ــة أوجــه الغمــوض املــشار   إليهــا بتقــدمي تعريــف شــامل  يف إزال
ومت حتديـــد أمهيـــة احلاجـــة إىل . ميكـــن تطبيقـــه تطبيقـــاً مباشـــراً
التحلــيالت الــيت طلبتــها وزارة     وجــود التعريــف املــذكور يف  

  وكانـت عمليـةُ  .، ويف غريها  العدل من معهد البحوث اجلنائية    
مـن   ، واعتمـاد أحكـام جنائيـة أخـرى        ،تقييم فعالية التشريعات  

ة يف إطـــار الربنـــامج الـــوطين اجلديـــد ملكافحـــة رئيـــسيالهـــام امل
ــه   ــشر ومنع ــار بالب ــر يف ضــرورة    . االجت ــامج النظ ــضمن الربن وت

ويف إطــار . تعريــف جرميــة االجتــار بالبــشر يف القــانون اجلنــائي 
عون العـــامون والقـــضاة   بـــرامج وطنيـــة ســـابقة، تلقـــى املـــدَّ    

-٢٠٠٤وخــالل الفتــرة . معلومــات عامــة وتوصــيات حمــددة 
 مدعياً عامـاً دورات تدريبيـة       ٣٦  قاضياً و  ٢٦ ، حضر ٢٠٠٦

خاصــة بــشأن املــسائل املتعلقــة بالــضحايا وطرائــق اســتجواب   
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥وتــضمن الربنــامج الــوطين للفتــرة    . الــشهود

ــضاة        ــتخدام الق ــشر الس ــار بالب ــن االجت ــل خــاص ع ــداد دلي إع
 .واملدعني العامني

ــد رُ   - ٢٦ ــت إن احملــاكم ق ــام    وقال ــا مبوجــب أحك خــص هل
تـرك  بالعنـف   ة بشأن العنف العائلي إصدار أمر ملرتكـب         جديد

ــضحية    ــصال بالـ ــدم االتـ ــرتل وعـ ــرين  املـ ــخاص اآلخـ  أو األشـ
 الطــرد إجــراء مراقبــة مــن الــشرطة بعــد أمنيوميكــن تــ. املعنــيني
 ذو أمهيـة خاصـة للـضحايا الـذين        هـو هـذا اإلجـراء     و. املذكور

الــذين  اإليــواء االجتمــاعي، أو حيـق هلــم االنتقــال إىل مرافـق   ال
لفعـل  يتمكنون ألسباب أخرى من حتاشي وجود املرتكـب          ال

وميكــن مبوجــب التــشريع املتعلــق بــالتعويض . يف املــرتلالعنــف 
لــضحايا بعــض اجلــرائم الــيت تقــع داخــل نطــاق العائلــة املطالبــة 

ــة   ــة أو الطبي ــالتعويض عــن الرســوم القانوني وســيتم مبوجــب  . ب
نح الـضحايا   مشروع تعـديل سـيدخل علـى القـانون اجلنـائي مـ            

احلـــق يف احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن املـــساعدات املاليـــة مـــن   

ومــن التــدابري املتخــذة فيمــا يتعلــق  . صــندوق خــاص للــضحايا
إنـشاء شـبكة تغطـي      : بتقدمي املساعدة لضحايا اجلرائم مـا يلـي       

البلد بكاملـه مـن مراكـز حمليـة للمـساعدة الـشاملة ومقرهـا يف                
ــة، بالتعــ    ــشورة األســرية احلالي ــسلطات  وحــدات امل ــع ال اون م

ــة جمــاالت علــى   شينفــذ هــذا املــ (القــضائية  ــاً يف ثالث روع حالي
؛ وإدخـال العمـل بنظـام كفالـة الـضحايا، وهـو             )أساس جتـرييب  

مؤســسة جديــدة؛ وإصــدار مبــادئ توجيهيــة خاصــة للمــدعني  
العامني بشأن إجراء اتـصاالت مبكـرة مـع ضـحايا االغتـصاب             

ا حتــدد، يف إطــار أو العنــف العــائلي؛ والئحــة حلقــوق الــضحاي 
ــات    ــع املنظمـ ــاون مـ ــضحايا   التعـ ــوق الـ ــة، حقـ ــري احلكوميـ غـ

مت توزيـع   (يتعلـق مبختلـف الـسلطات واملؤسـسات املعنيـة            فيما
؛ )الالئحة أيضاً على مجيع املدعني العـامني ووحـدات الـشرطة          

ومـــشاركة وزارة العـــدل يف أنـــشطة رفـــع مـــستويات الـــوعي  
 .املتعلقة بضحايا اجلرمية

أنه يتم جتميع بيانـات     السيدة ويـنسل   ، ذكرت   وأخرياً - ٢٧
يف ذلـك    مبا (عرضت على القضاء  إحصائية بشأن القضايا اليت     

؛ وعــدد اإلنــاث ) واألحكــام،القــضايا املنتهيــة، ولــوائح االهتــام
االغتـصاب واالسـتغالل اجلنـسي      (الالئي يقعن ضحايا جلـرائم      

ــائلي    ــف الع ــسي والعن ــهاك  )والتحــرش اجلن ــضايا انت ــدأ؛ وق  مب
وتـــشكل . املعاملـــة؛ وقـــضايا االجتـــار يف البـــشر   التكـــافؤ يف 

ــذكورة   ــات امل ــيت (البيان ــا حتــتفظ ال ــدلهب ــات ) وزارة الع وبيان
ومـن  . الشرطة قاعدة شاملة مللـف الـسجالت اجلنائيـة الوطنيـة          

ــد أن ــة املؤك ــشاء  احلكوم ــتنظر يف إن ــة إحــصائية للنــساء   س  فئ
رأت  ئلي، إذا مــاقتلن يف جــرائم تتعلــق بــالعنف العــاـُـــالالئــي ي

 .اللجنة ضرورة لذلك

قالــت إن إجــراء البطاقــة ): بولنــدا (الــسيدة فورغــاال - ٢٨
 العمـل بـه يف نطـاق قـوات الـشرطة يف عـام               بـدأ الزرقاء الـذي    

 جيــري حتــسينه ، والــذي٢٠٠٢، ومت تبــسيطه يف عــام ١٩٩٨
ف أفــراد الــشرطة بــشأن اخلطــوات الــيت  ـَّـــقـبــصفة مــستمرة، ث
ــا و ــا يف النظـــام يـــتعني اختاذهـ . التفاصـــيل الـــيت يـــتعني إدراجهـ
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يف  ، مبـا  التـدريب قدر كبري مـن     نـُـظم  اإلجراء  الستعمال هذا   و
 فـرد مـن أفـراد الـشرطة     ١٨ ٠٠٠ لــ ذلك التدريب األساسـي     

 فـرد   ٨ ٥٠٠، والتـدريب املتخـصص حلـوايل        ٢٠٠٠منذ عام   
، قـام   ٢٠٠٤ومنـذ عـام     . ٢٠٠٣من أفـراد الـشرطة منـذ عـام          

ــشرطة بإ  ــر ال ــوق     آم ــن املفوضــني يف جمــال حق ــشاء شــبكة م ن
ــشرطة يف     ــات ال ــة وكلي ــشرطة اإلقليمي ــسان يف مكاتــب ال اإلن

ــد   ــاء البلـ ــل أحنـ ــشرطة     .كامـ ــشطة الـ ــد أنـ ــالل رصـ ــن خـ  ومـ
خيـــص محايـــة حقـــوق اإلنـــسان، وحتديـــد االحتياجـــات   فيمـــا

 والتعاون مع مؤسـسات محايـة حقـوق         ، اجملال هذاالتدريبية يف   
وضـــون، باإلضـــافة إىل الربنـــامج اإلنـــسان، ســـاهم هـــؤالء املف

ــسمى  ــاً   ”امل ــر أمن ــاً حنــن أكث ــة   يف ، “مع ــراء البطاق حتــسني إج
 .الزرقاء بصفة مستمرة

أمـاكن  توجـد   قالـت إنـه ال   ): بولنـدا  (السيدة سـتوما   - ٢٩
. لضحايا االجتار بالبشر، واألمهـات العازبـات واحلوامـل        إيواء  

ــواءألمــاكن اإلوقبــل إدخــال تغــيري يف التــصنيف اإلحــصائي     ي
ينــــاير / كــــانون الثــــاين١لألمهــــات العازبــــات واحلوامــــل يف 

ى عـشرة وحـدة مـن هـذا النـوع،           ، كانت هنـاك إحـد     ٢٠٠٥
، ٢٠٠٤ومنـذ عـام   .  منها تديرها منظمات غري حكوميـة     مثاين

ازداد عدد األشخاص الذين يقدمون التقارير إىل هـذه املراكـز           
 املخصـــصة أمـــاكن اإليـــواء وتعمـــل .مبعـــدل تـــسعة أضـــعاف

ألمهــات العازبــات واحلوامــل أيــضا باعتبارهــا مراكــز لتقــدمي   ل
مكافحـة العنـف يف قـانون       مـسألة   دخلـت   وبعد أن أُ  . املساعدة

نــوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢١األسـرة الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف      
ــم متخصـــص  ٢٠٠٥ ــزا دعـ ــشئ مركـ ــضحايا العنـــف  ا، أنـ ن لـ

ــا  .العـــائلي يف كـــل مقاطعـــة   وهـــذه املراكـــز، ويبلـــغ جمموعهـ
 خمتلفـــة مـــن الكـــزا، تقـــدم خـــدمات التـــدخل وأشـــكامر ٣٢

وفضال عن ذلـك، قـدم برنـامج للحمايـة الـدعم إىل             . املساعدة
 مركـــزا يف عـــام  ٣٨٥ها بلـــغ عـــدد (أمـــاكن إيـــواء  شـــبكة 
، اســــتخدم أشــــخاص يتــــراوح   ٢٠٠٥ويف عــــام ). ٢٠٠٥

،  الطـوارئ  شخصا خدمات مراكز٥٨٣ و  ٣٨٢عددهم بني   

. والبلـديات، علـى التـوايل     اليت تعمل على مـستوى املقاطعـات        
حيــدث ذلــك حــىت    وإن مل-وميكــن للمــرأة، كملجــأ أخــري،   

 طلــب اللجــوء يف املراكــز املخصــصة للمــشردين، الــيت  -اآلن 
ويف البلديات، بلغ عـدد     . تعمل أيضا باعتبارها مراكز طوارئ    

 مركـزا يف    ١٩٣املالجئ الليلية واملراكز املخصصة للمـشردين       
ا العـدد بـشكل كـبري، وتـضاعف          وقـد ازداد هـذ     ،٢٠٠٤عام  

 موقـع يف عـام      ٦ ٦٠٠  مـن  عدد األماكن يف هـذه املؤسـسات      
وعلــى مــستوى  . ٢٠٠٥يف عــام موقــع  ٧ ٧٠٠ إىل ٢٠٠٤

 مؤسـسة يف  ٢٩٣املقاطعات، ازداد عدد هذه املؤسـسات مـن    
ــام  ــام ٤٢٥ إىل ٢٠٠٤عــــ ــدد . ٢٠٠٥ يف عــــ ــد أن عــــ بيــــ

خنفـض  األشخاص الذين يفيدون من خدمات هذه املرافق قد ا        
ــن  يقـــل عـــن   مـــا إىل ٢٠٠٤ شـــخص يف عـــام  ٢١ ٠٠٠مـ
 .٢٠٠٥ شخص يف عام ٢٠ ٠٠٠

قالـت، مـشرية إىل حقـوق       ): بولندا (غاالرالسيدة فو  - ٣٠
الشرطة فيما يتعلق بإلقـاء القـبض علـى مـرتكيب جرميـة العنـف               

ــدة   ، أو احتجــازهم،العــائلي ــائي مل ــه جيــوز احلــبس الوق  ٤٨ إن
 أو ،ا خطـر حمـدق بالـشخص   ساعة يف احلاالت اليت يوجد فيهـ     

وفيمـا خيـص األحكـام املتعلقـة     . خطر على صـحته أو ممتلكاتـه     
باإلدمان على الكحول، ميكن احتجاز الـشخص الواقـع حتـت           

 . ساعة٢٤السـُّـكـْـر ملدة تأثري 

قالـت،  ): بولنـدا  (سكاوفكوست ر -السيدة كلوزي    - ٣١
داد التقريـــر الـــدوري يف بولنـــدا إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن إعـــ

كوميــة، فإهنــا احليــشمل حــىت اآلن مــشاركة املنظمــات غــري  مل
تعترب املشاورات مع املنظمات غري احلكومية فكرة جيدة جـدا          

وأعربــت عــن األمــل يف أن تــتم  . جيعلــها ســتقترحها فــورا  ممــا
ــشارة ــة واللجــان الربملا  است ــشأن   املنظمــات غــري احلكومي ــة ب ني

 .مجيع التقارير الالحقة

ســألت عــن نــوع املــساعدة القانونيــة : بيغــومالــسيدة  - ٣٢
 .احلكومة لضحايا العنفاليت تقدمها 
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ــدا شــيلتون   - ٣٣ ــسيدة غومي ــها يف   : ال ــن رغبت ــت ع أعرب
وسألت أوال، مشددة علـى     . طرح جمموعتني من أسئلة املتابعة    

أمهيــــة دور املنظمــــات غــــري احلكوميــــة يف مكافحــــة الــــصور 
ــة    ــاون بـــني احلكومـ ــاك تعـ ــان هنـ ــا إذا كـ ــة، عمـ ــة النمطيـ  وأيـ

ــصفة خاصــة؛        ــسألة ب ــك امل ــاجل تل ــة يع ــري حكومي منظمــات غ
رة معهــم؛ ومــا إذا كانــت تلــك إلداوالطريقــة الــيت تعمــل هبــا ا

املنظمات غري احلكومية تتلقـى دعمـا ماليـا؛ ومـا إذا كـان يـتم                
لمساءلة؛ وعن نـوع    ل خضاعه التعاون، وتقييمه، وا    ذلك رصد

؛ وعلى أي أسـاس  املنظمات غري احلكومية اليت يقدم هلا الدعم      
واستفـسرت  . يتم اختيار املنظمات غري احلكومية لتلقي الدعم      

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ني الــوطنيني للفتــرة ثانيــا، مــشرية إىل الربنــاجم 
 امهـا لالجتـار بالبـشر، عـن حمتو      ـَـيـْـن   املناهض ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و

، وسألت عما إذا كان قد مت إنشاء فريق مشترك بـني    يالربناجم
 اليت يكون هذا الفريق مـسؤوال أمامهـا،          وعن اهليئة  ،الوزارات

مـا هـي    واهليئات اليت يعمل معها، وكيـف يـتم تقيـيم فعاليتـه و            
 .ة عالقاته مع الربملان واحلكومةطبيع

ــسيدة  - ٣٤ ـــونوال ــة   : فيتشسيم ســألت، يف معــرض متابع
وفر أماكن إيـواء    تها لت  ومالحظ ،السؤال املتعلق بأماكن اإليواء   

ات، عمـا إذا كانـت هنـاك أمــاكن    للحوامـل واألمهـات العازبـ   
 ومـا هـي املرافـق الـيت         ،دا هلـذه اجملموعـات    يـ دحتإيواء خمصـصة    

 . توجد للضحايا اآلخرين الذين هم حباجة إىل املأوى

قالـت  ): بولنـدا  (كوفـسكا تروس - كلـوزي الـسيدة   - ٣٥
ن إيف معــرض إشــارهتا للتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة   

االت حمـددة هـي مفتوحـة أمـام         الدعوات إلقامة مشاريع يف جم    
قدم ويــتم ـُـــن املــشاريع تإمجيــع املنظمــات الراغبــة يف ذلــك، و 

ــى أ  ــة  جتهيزهــا عل ــوم هيئ ــسي، وتق ــار  ســاس تناف  حملفــني باختي
 . الفائزين الذين متنح هلم معونات أو منح

قالــــت إن وزارة التعلــــيم ): بولنــــدا (الــــسيدة إدزي - ٣٦
ة البولنديـــة، والرابطـــة   واللجنـــة األوملبيـــ ،الـــوطين والرياضـــة 

ــرأة  ــة للمــ ــا،البولنديــ ــات    تتعــ ــع املنظمــ ــا مــ ــا وثيقــ ون تعاونــ
ــري ــا    غ ــراز م ــز وإب ــة لتعزي ــن جنــاح يف     احلكومي ــرأة م ــه امل حتقق

 باعتبـار ذلـك وسـيلة فعالـة ملكافحـة الـصور             ،جماالت الرياضـة  
ذلـك اجلهـد تقـدمي الـدعم     يف ومن املـسامهات املهمـة     . النمطية

 مبوجــب ،لألمهــات مــن الرياضــيات مــة، لتحمـُّـــل أعبــاء األمو
 .ذات الصلةالتشريعات 

 مـشرية إىل الـصور      ،قالـت ): بولندا (السيدة بيتروف  - ٣٧
.  إن الوضـع لـيس بالـسوء املتـصور     ،النمطية يف وسائل اإلعالم   

 ٢٠٠٥أغــسطس /وبينــت دراســة استقــصائية أجريــت يف آب 
أن عــدد النــساء الالئــي يكــتنب للــصحافة أو يعملــن رئيــسات    

 يبلـغ   ،رير، والالئـي يـشكلن موضـوعات رئيـسية للمقـاالت          حت
ويف التليفزيـون، يتزايـد تـصوير املـرأة يف          . ضعف عدد الرجـال   

، تــــشغل وظــــائف فنيــــة ااملسلــــسالت التلفزيونيــــة باعتبارهــــ
 مــن النــساء يف هــذه املسلــسالت  يف املائــة ٤٣ر نــسبة صوَّـُـــوت

ن الرجـال   باعتبارهن ميارسن وظائف كبرية األمهية، يف حـني أ        
. رون بـشكل متزايـد باعتبـارهم يعملـون يف مهـن يدويـة             صوَّـُـي

 يف املائـة    ٦٣ويف اإلعالنات التجارية، فإنه على الرغم مـن أن          
 باعتبــارهن ربــات بيــوت، فــإهنن يظهــرن ـُـــصوَّرنمــن النــساء ي

ــوت    ــات البي ــد يف أدوار غــري دور رب ــشكل متزاي ــضا ب ويف . أي
ــلوك لوكـــ ، مت توزيـــع مد٢٠٠٤أبريـــل /نيـــسان ــة سـ االت ونـ

روب التمييـز اجلنـسانية والعرقيـة       اإلعالن بغية استبعاد مجيع ض    
وتتمتــــع وســــائط اإلعــــالم . نيــــةواد اإلعالاملــــوالدينيــــة مــــن 

ا مـن   باستقالليتها، ولكـن احلكومـة متـارس بعـض النفـوذ عليهـ            
ــات اإلعــالم،    ــة   خــالل جملــس أخالقي ــوطين لإلذاع واجمللــس ال

تم إذاعتـه اسـتبعادا لوجـود متييـز     والتليفزيون، وهي ترصد ما تـ  
 . ضد املرأة

قالـت إن بولنـدا أصـبحت       ): بولندا (السيدة فورغاال  - ٣٨
بعد انضمامها إىل االحتاد األورويب بلد عبـور لالجتـار بالبـشر،            
ونتيجـة لــذلك، أصــبح ال بـد مــن أن تراقــب عـن كثــب مجيــع    

ــة     ــذه اجلرمي ــرتبط هب ــد ت ــيت ق ــشطة ال ــيت ســبق   . األن ــدابري ال والت
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ذكرها، مبا يف ذلك التعـاون مـع اجلمهوريـة التـشيكية وبلـدان              
وقــد عــني  .أخــرى إمنــا ينبغــي أن ينظــر إليهــا يف هــذا الــسياق 

ــه     .رئــيس الــوزراء فريقــا ملنــع االجتــار باألشــخاص ومكافحت

ويضم هذا الفريق الذي يرأسه وكيل وزارة الداخلية وشـؤون          
ــرا     ــامني، وأف ــدعني ع ــوميني، وم ــسؤولني حك دا مــن اإلدارة م

اجلهاز القضائي وتدعمه فرقة عمل تعقد اجتماعاهتا مـرتني يف          
ــة     ــع األجهــزة املعني ــضم ممــثلني عــن مجي ــشهر وت ــضمن  .ال وتت

ويتـصدى برنـامج    .الـربامج الـيت يـضعها الفريـق أنـشطة شـاملة      
 لظاهرة سخرة األطفال واالجتار هبم اجلديـدة       ٢٠٠٨-٢٠٠٧

االطـالع عليهـا   وهنـاك وثـائق كـثرية ميكـن      .نـسبيا علـى البلـد   
 . بشأن ما مت اختاذه من تدابري للتصدي لالجتار بالبشر

حتدثت عن مـشروع تعـديل      ): بولندا (السيدة ونسل  - ٣٩
القانون اجلنائي الذي سيعطي لـضحايا العنـف املـرتيل احلـق يف             
مــساعدة ماليــة، فقالــت إهنــا تريــد أن تــضيف أيــضا أنــه وضــع  

ف حتريـك الـدعاوى     لفائدة أشد السكان فقرا، ويغطي مصاري     
واســتخراج الوثــائق القانونيــة يف قــضايا يتــداخل فيهــا القــانون  
اجلنائي، والقـانون اإلداري، وقـانون العمـل، وقـانون األسـرة،            

وستنـشأ مراكـز إلسـداء املـشورة      .وقانون الرعايـة االجتماعيـة  
يف هــذا الــصدد تــديرها منظمــات غــري حكوميــة يــتم اختيارهــا 

 .على أساس تنافسي

حتدثت عـن مـسألة املـآوي،       ): بولندا (السيدة ستوما  - ٤٠
ة بــاملرأة ــــوارئ اخلاصــــزا للطـــــ مرك١٣٨اك ــــت إن هنــــفقال

ـــزيل مــن غــري األمهــات      ــضحايا العنــف املن تقــدم مــساعداهتا ل
 .العازبات

 ٩ إىل ٧املواد 

ــا دومينغيــــز  - ٤١ بعــــد أن الحظــــت أن : الــــسيدة أروشــ
 بـــشأن بعـــض النقـــاط التقريـــرين تنقـــصهما معلومـــات حديثـــة 

ــرأة يف احليــاة        ــشاركة امل ــه م ــذي اختذت ــسار ال ــثال بامل ــة م املتعلق
، الحظــت أنــه يتــضح مــن بيانــات   ٢٠٠٢الــسياسية منــذ عــام  

االحتــاد الربملانـــي الدويل أن نسبة متثيل املـرأة يف جملـس النـواب             
 ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١ فـي املائـة يف الفتـرة مـن          ٢٠لـــم تبـــرح الـ    

ــد  ــا تـ ــن  بينمـ ــشيوخ مـ ــة٢٣ إىل ٣٠نت يف جملـــس الـ .  يف املائـ
وســألت عمــا إذا كــان قــد أجــري حتليــل لتحديــد األســباب        

 الذي حصل بـالرغم ممـا أبلـغ عنـه يف            الكامنة وراء هذا التراجع   
التقريرين من تنظيم دورات تدريبية، واختاذ تدابري بالتعـاون مـع           
 عدة منظمات، وتنظيم حلقات عمل كان اهلدف منـها مجيعهـا          

ــسياسية    ــاة ال ــشاركة يف احلي ــى امل ــرأة عل ــشجيع امل وختمــت  .ت
بالقول إهنا تود معرفة ما هية التدابري احملددة اليت اختـذت لزيـادة             
ــسبتهن إىل      ــغ ن ــا حيــث ال تبل عــدد القاضــيات يف احملــاكم العلي

 يف املائــة علــى النقــيض متامــا ممــا هــو   ٨جممــوع القــضاة ســوى  
ــث تبلــ    ــاكم األدىن، حي ــسبة احلــال يف احمل ــة٦٠غ الن  . يف املائ

وقالت إهنا سترحب بأي معلومـات بـشأن النـسبة احلاليـة لعـدد              
النساء الالئي يشغلن مناصب عليا يف جهاز اخلدمة املدنية علـى           

 .املستوى املركزي، واإلقليمي، ويف املناطق، واملقاطعات

د معرفـة   ــــ ا تري ــــ ت إهن ـــ قال: السيدة زو كسياوكواو   - ٤٢
ري الــيت اختــذت بالــضبط لرفــع معــدل املــشاركة   مــا هيــة التــداب 

 مـن االتفاقيـة     ٤السياسية للمرأة على حنو ما تنص عليـه املـادة           
 .وعمال مبـا أصـدرته اللجنـة مـن توصـيات خاصـة هبـذا الـشأن           

ــة للمــرأة    ــذ  -وحتــدثت عــن خطــة العمــل الوطني ــة التنفي  مرحل
، املــــشار إليهــــا يف ٢٠٠٥-٢٠٠٣الثانيــــة لفتــــرة الــــسنوات 

، فقالــت إهنــا تريــد معرفــة اجلهــاز  CEDAW/C/POL/6الوثيقــة 
ــيم      الــذي يتــوىل رصــد تنفيــذها ومــا إن كــان قــد  أجــري تقي
بشأهنا وماذا كانت نتائج التقييم، إن وجد؛ وما هـي اخلـربات           
اليت اكتسبت يف اخلطة؛ وما هي األهداف اليت مل تتحقـق، إن            
وجــدت؛ ومــا إن كــان ســيتعني وضــع خطــة عمــل أخــرى يف  

يــيم املــذكور لبلــوغ تلــك األهــداف أو لرفــع معــدل  ضــوء التق
 .  مشاركة املرأة يف صنع القرار

حتـدثت عـن الزيـادة يف عـدد النـساء           : السيدة مـايولو   - ٤٣
ـــ     ــق قاعــدة حــصة ال ــان الناشــئة عــن تطبي ــة ٣٠يف الربمل  يف املائ
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، فقالــت إهنــا ٢٠٠١لتمثيــل املــرأة يف القــوائم االنتخابيــة لعــام 
 مل يـنعكس هـذا الواقـع علـى عـدد النـساء              تريد أن تعرف ملاذا   

ــة  ــشكيلة احلكومي ــا إذا كانــت    .يف الت ــضا عم واستفــسرت أي
اخلطة الوطنية للنهوض باملرأة تتـضمن أي ترتيبـات لتخـصيص           

 .حصص للمرأة يف هذا الصدد

حتدثت بـصفتها عـضوة يف اللجنـة، فطلبـت          : الرئيسة - ٤٤
اجلمعيـات  إطالعها على آخـر البيانـات بـشأن عـدد النـساء يف             

 .احمللية

قالـت  ): بولنـدا ( روستكوفـسكا    -كلـوزي   السيدة   - ٤٥
إن اللجنة سيتم موافاهتا خطيا ببيانات إحـصائية مفـصلة مثلمـا      

وبالرغم من التراجع الطفيف يف عدد أعـضاء الربملـان    . طلبت
مــن النــساء، مل تنفــك تتحــسن حالــة مــشاركة املــرأة يف احليــاة 

 إىل نظام احلصص وإقبـال املـرأة        العامة، ويعود الفضل يف ذلك    
ولكـن   .املتزايد على الترشح ملناصب على صعيد احلكم احمللـي 

ال بد من تدريب املرأة اليت ترشح نفسها لـشغل منـصب علـى           
أي مــستوى حكــومي والغايــة مــن ذلــك إمنــا تتمثــل أساســا يف 

فمـا مـن منـصب مـن مناصـب الـسلطة        .تعزيز ثقتها يف نفـسها 
وقــد  .تتــواله، إال وتــستمر فيــه ألعــوام علــى املــستوى احمللــي  

أسست كاتبة حتظى بشعبية حزبـا نـسائيا لقـي اهتمامـا واسـع              
النطاق مما يدل على التقدم الفعلي واحملتمـل ملـشاركة املـرأة يف        

وبــصرف النظــر عــن تــشكيلة احلكومــة    . الــشؤون الــسياسية
املؤلفـة مـن الرجــال أساسـا، فإهنــا تظـل تـضم مــع ذلـك بعــض       

ــس  ــك أن     الوجــوه الن ــى ذل ــال عل ــة؛ واملث ائية يف مناصــب رفيع
منصب نائب رئيس الوزراء تشغله امرأة هي يف الوقـت نفـسه            

أما فيمـا يتعلـق بعـدد القاضـيات يف بولنـدا، فهـو        .وزيرة املالية
 .أكرب من عددهن يف دول أخرى

ســـألت عمـــا إذا كانـــت : الـــسيدة زو كـــسياوكواو - ٤٦
 مـشاركة املـرأة يف      هناك تدابري مؤقتة خاصـة سـتتخذ لتحـسني        

صنع القرار، واستفسرت عـن موقـف احلكومـة بـشأن اللجـوء           

إىل نظـــام احلـــصص لتعزيـــز معـــدل مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة 
 .العامة

ردت على وصف تراجـع     : السيدة تافارس ده سيلفا    - ٤٧
عدد النساء يف جملس الشيوخ بأنه ليس كـبريا، فـشددت علـى             

ــسبة     ــا    يف امل١٠أن تراجــع عــددهن بن ــد تراجع ــا يع ــة تقريب ائ
ــدابري الــيت اختــذت      ــد إطالعهــا علــى الت كــبريا وقالــت إهنــا تري

 . لتدارك هذه احلالة

ــد شــلتون   - ٤٨ ــسيدة غومي ــسبب وراء   : ال ســألت عــن ال
الفروق الصارخة بني معديل عدد القاضيات يف احملـاكم الـدنيا            

 .واحملاكم األعلى منها

عــن مــشاركة حتــدثت :  زرداين- الــسيدة بــامليهوب - ٤٩
املرأة يف الشؤون السياسية وصنع القـرار، فـسألت عمـا أجنزتـه             
احلكومة ملكافحة األفكار النمطية وزيادة فـرص فـوز املـرأة يف            

وقالت إهنا تود أن تعرف ما إذا كانت األحـزاب   .االنتخابات
السياسية تتلقى إعانات وما إذا كانت هـذه اإلعانـات حتجـب            

كــايف ملرشــحيها مــن النــساء؛ وهــي عنــها إذا مل تقــدم الــدعم ال
ــه        ــع علي ــذي وق ــات ال ــا هــو نظــام االنتخاب ــد أن تعــرف م تري
االختيار؛ وما هي االستنتاجات املستخلصة بشأنه بعـد تراجـع    

 .عدد النساء يف عضوية جملس الشيوخ

قالـت  ): بولنـدا ( روستكوفـسكا    -كلـوزي   السيدة   - ٥٠
واب البالغ عـددهم    ـــس الن ـــاء جمل ــن أعض ــاء م ــدد النس ـــإن ع 
ـــ نائب٤٦٠ ـــاء جملـــا وأعــضـ ـــغ عالـــــوخ الـبـــــس الــشيــ ددهم ــ
 امـرأة، علـى التـوايل،       ١٣  و ٩٤ عضو، يصل حاليـا إىل       ١٠٠

ــرات و    ــع وزي ــة أرب ــا توجــد يف احلكوم ــر ١٧ بينم ــة وزي .  نائب
فالتكــافؤ بــني اجلنــسني يف احليــاة الــسياسية مطلــوب ولكنــه       

ــزمن    ــن ال ــدة م ــستغرق م ــرض    .ي ــها أن تف ــة ال ميكن واحلكوم
وقالت إهنا هي شخصيا ال تؤيـد األخـذ    .أفكارها على اجملتمع

بنظــام احلــصص ألنــه خيتــصر الطريــق للمــرأة ممــا ال يــصب يف   
ــسلطة دون إعــدادها اإلعــداد   . صــاحلها ــع ال ــصيبها يف مواق فتن
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املناسب إمنا هو وصفة جاهزة للفشل، ومن شأن فشلها ذلـك           
وينبغـي بـدال مـن      . دعـاة النـهوض هبـا     أن يعزز موقف خـصوم      

ذلك أن تتـاح هلـا تـدرجييا فـرص أخـرى للتـدرب وأن ُتـشجَّع                
ــاة العامــة مــىت أصــبحت قــادرة علــى      علــى خــوض غمــار احلي
خوضها وأصبح اجملتمع مقتنعا بأن مشاركتها يف احليـاة العامـة           

مث إن هنـاك حقـائق قاسـية ال منـاص      .تعود بالنفع على اجلميع
فبولندا إذ تـشهد نفـس مـا تـشهده بعـض البلـدان        .من جماهبتها

اجملــاورة مــن حتــوالت وتطــورات، تواجــه تراجعــا يف معــدل       
وإذا استمر هذا االجتاه على حاله، فـستجد نفـسها          . الوالدات

 . عاما أمام مشكلة خطرية١٥بعد 

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


