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نظـــراً لغيـــاب الـــسيدة شـــيمونوفيتش، تولـــت رئاســـة اجللـــسة 
 .السيدة غاسبار، نائبة الرئيسة

 .٠٥/١٥اجللسة الساعة افتتحت  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع ( من االتفاقية١٨

التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع واخلــامس    
 )تـابع ( من بولندا    انوالتقرير الدوري السادس، املقدم   

)CEDAW/C/POL/4-5     ،CEDAW/C/POL/6، 
CEDAW/C/POL/Q/6و Add.1( 

ــدا      - ١ ــسة، اختــذ أعــضاء وفــد بولن ــاًء علــى دعــوة الرئي بن
 .أماكن إىل طاولة اللجنة

 ١٤ إىل ١٠املواد 

 ١١ و ١٠ سألت فيمـا يتعلـق باملـادتني         :السيدة باتني  - ٢
من االتفاقية عن التدابري اليت اختذهتا الوزارات املختـصة لتنويـع           

يــة يف اخليـارات املهنيـة للمـرأة وعمـا إذا كانـت احلكومـة متفان      
دعــم البحــوث اخلاصــة بالدراســات عــن املــرأة والدراســات       

وقالت إهنـا سـتكون ممتنـة       . اجلنسانية لدى اجلامعات يف بولندا    
ن تعــرف مــا إذا كانــت بولنــدا قــد بــدأت يف تنفيــذ خطتــها  أل

والنـساء، ومـا     املساواة يف سن التقاعد بالنسبة للرجال        لتحقيق
ــيت صــود   ــصعوبات ال  التفــاوت يف فت يف القــضاء علــى هــي ال

ألجــور بــني الرجــال والنــساء وعمــا إذا كانــت هنــاك آليــات   ا
وينبغـي أن تـبني الدولـة       .  التمييز يف سوق العمل    أفعالملقاضاة  

الطـــرف مـــا إذا كانـــت اختـــذت أي تـــدابري ملراجعـــة هياكـــل   
األجور يف املهن اليت تسيطر عليها اُألنـاث ومـا إذا كانـت قـد               

ــامالت لــ    ــة الع ــدابري حلماي ــامالت  اختــذت ت ــت والع بعض الوق
بالتعــديل الـذي أجرتــه  تـشيد  وأخــرياً، فـإن اللجنــة  . املومسيـات 

ترغـب يف أن تعـرف   ومع ذلـك    ولندا يف مدونة قوانني العمل      ب
 .ما إذا كانت املدونة اجلديدة تنفَّذ بشكل فعلي

تكلمــت بــصفتها عــضواً يف اللجنــة وقالــت : الرئيــسة - ٣
بولندا فيمـا يتعلـق بـالبحوث       إهنا تود أيضاً أن تعرف احلالة يف        

ومثـل هـذه    . يف الدراسات املعنية باملرأة والدراسات اجلنـسانية      
البحــوث تتــيح أداة أساســية خلــرباء التــدريب ملكافحــة التمييــز  

 .ضد املرأة

رحَّبت بالتعديالت اليت أدخلتـها بولنـدا       : انتالسيدة   - ٤
وعي العمل بغية حظر التمييز القـائم علـى نـ    قواننيعلى مدونة   

 فــــإن الدراســــات ،ومــــع ذلــــك. اجلــــنس يف مكــــان العمــــل
ــرأة   .  للتمييـــز،ال تـــزال تتعـــرضاالستقـــصائية أظهـــرت أن املـ

نتيجــة هلــذه تــشعر مــا إذا كانــت املــرأة ع فإهنــا تتــساءل ،وهلــذا
 .التعديالت بأهنا تتمكَّن من إثارة قضايا التمييز يف احملاكم

 ســـألت عـــن عـــدد النـــساء : الـــسيدة زو ســـياوكياو - ٥
والرجــال الــذين اســتفادوا مــن برنــامج بولنــدا يف إعــادة إدراج 
املوظفني الذين تركوا سوق العمل نتيجة لالنتقـال إىل اقتـصاد           

ــسوق ــساء     . ال ــإن بعــض الن ــة الطــرف، ف ــارير الدول ــاً لتق ووفق
ــيم   ــدن إىل التعلـ ــاليت يفتقـ ــى  الـ ــربن علـ ــسوق  جيـ ــل يف الـ العمـ

ر هلـن احلمايـة،    العمـل ال تـوف     قواننيالسوداء، حيث أن مدونة     
وهنـاك أيـضاً مؤشـرات تـدل علـى      .  عن تأنيث الفقـر  يسفرمما  
وهلـذا فإهنـا ترغـب يف أن تعـرف          . الـسن بسبب   اًهناك متييز أن  

ما هي التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لعـالج احلالـة، وعمـا إذا               
 هناك سياسيات تفضيلية مؤقتة وضعت لتدريب هـؤالء         تكان

 فمـا هـو عـدد النـساء الـاليت           ،لكإذا كان األمـر كـذ      و ،النساء
وهــي أيــضاً ســتكون ممتنــة لــو  . اســتفدن مــن هــذه الــسياسات 

تعرف ما هـي اآلليـات الـيت وجـدت ملراقبـة التمييـز والتحـرش                
 ومـا هـي التـدابري       ، يف األجور بـسبب نـوعي اجلـنس        التفاوتو

 .النساء املتضرراتاليت اختذت ملساعدة 
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قالـت  ): دابولنـ  (سكاف روستكو -السيدة كلوزيك    - ٦
ــا ســتقدِّم       ــذا فإهن ــيم وهل ــشأن التعل ــضم خــبرياً ب ــدها ال ي إن وف

ويوجـد  .  إجابات مفصلة بشأن قطاع التعلـيم يف بولنـدا         ةكتاب
. يف قطــاع التعلــيم عــدد مــن اإلنــاث أكــرب مــن عــدد الــذكور  

بيــد أن املــرأة .  تعليمــاً أدىنيــتلقنيميكــن القــول أن النــساء  الو
 االنتقــال مــن إلمتــام مــن املــساعدة جيــب أن يقــدَّم إليهــا املزيــد

التعلــيم إىل مكــان العمــل، وجيــب بــذل جهــود أكــرب ملــساعدة  
يف دورهــا ودورهــا يف مكــان العمــل بــني توفيــق للاملــرأة علــى 

ورغم أن هناك تأنيث لبعض القطاعات اليت تدفع هلـا          . األسرة
أجور متدنية، فإن الرجال جيـربون بـشكل متزايـد علـى العمـل       

يطر عليها تقليـدياً املـرأة وأن هـاتني الظـاهرتني           يف قطاعات تس  
 .ا سوق العمل الصعبةأوجدمه

 قـــواننيورغـــم أن التعـــديالت املدخلـــة علـــى مدونـــة  - ٧
العمـــل قـــد أزالـــت التمييـــز القـــانوين، فـــإن أصـــحاب العمـــل  

 املـرأة إىل الثقـة لكـي        تفتقـر و ،يطبقون القانون بشكل فعال    ال
ا جيـب بـذل مزيـد مـن اجلهـود           وهلـذ . تثري القضايا أمام احملكمة   

لزيــادة وعــي املــرأة حبقوقهــا وتــوفري العــون القــانوين واملــشورة  
القانونيــة هلــا وكــذلك توعيــة أصــحاب األعمــال بــشأن قــضايا 

ورغــم أن إجــراءات . مثــل التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل
يف كـثري مـن األحيـان،       بطيئـة   إنفاذ القوانني وإجراءات احملاكم     

علـى سـبيل    و ، جهـوداً ملعاجلـة هـذه احلالـة        وزارة العـدل  بذلت  
أي إدخــــال تــــشريعات ملكافحــــة املــــضايقات مــــن  ب ،املثــــال

 .راميةجعصابات إ

ــانون يـــنص علـــى   - ٨ ــم أن القـ ــساوي ورغـ ــر تـ إذا األجـ
ــساوى ــال    ت ــشكل فع ــد ب ــق بع ــه ال يطب ــسبب .  العمــل، فإن وب

ارتفاع معدل البطالة يف البلد، يكون من الصعب يف كثري مـن            
ترتيبات عمليـة مرنـة     بإدخال  قناع أصحاب األعمال    حيان إ ألا

.  وهلـذا جيـب إعطـاء حـوافز ألصـحاب العمـل      ،من أجل املـرأة  
وقالت إن املرأة املسنة تواجـه يف كـثري مـن األحيـان صـعوبات               

هتا املهنية إىل اقتصاد السوق،     اومهاريف نقل مؤهالهتا التعليمية     

ُسبل أمــام وهلــذا جيــب علــى بولنــدا أن جتــد طريقــة لتحــسني الــ
املرأة لـدخول سـوق العمـل وضـمان التطبيـق الفعلـي للقـوانني               

 .القائمة

قالت إن التحرش اجلنـسي     ): بولندا (السيدة وينسيل  - ٩
ــانون     ــضى ق ــه مبقت ــب علي ــاتيعاق ــاع   - العقوب ــة اجلم يف حال

عاقـب  ُي و-بالـسجن ثـالث سـنوات    عقوبـة   اجلنسي باإلكراه،   
ــى  ــدما    عل ــرائم بــشكل تلقــائي عن .  الــضحيةشكوتــ هــذه اجل

مدونــة عاقــب علــى املــضايقة مــن عــصابة إجراميــة مبقتــضى   وُي
العمل وعادة ما تعـاجل هـذه القـضايا يف حمـاكم العمـل،              قوانني  

 فـإن   ،عندما ينطـوي هـذا علـى قـضايا التحـرش اجلنـسي أيـضاً              
.  الـــدعوىاتيـــستهل إجـــراءأن الـــضحية مـــرة أخـــرى عليـــه 

جلـنس وأمثلـة    وميكن تقدمي إحصاءات تفصيلية حسب نـوعي ا       
للقضايا اليت ُحكـم فيهـا، إذا مـا أرادت اللجنـة احلـصول علـى            

 .مزيد من التفاصيل

ــاريس دا ســيلفا  - ١٠ ــسيدة تاف ــساء  إقالــت : ال ن بعــض ن
األقليات حىت يف جمتمـع متجـانس عرقيـاً مثـل بولنـدا ميكـن أن                

مـا إذا كانـت     عوهـي تتـساءل بـصفة خاصـة         . يتعرضن للضرر 
ســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــاث بــني احلكومــة تــدرك حالــة األ

ــاهتن    ــام الحتياجـ ــويل االهتمـ ــا إذا كانـــت تـ ــات وعمـ . الالجئـ
ة قُدمت بشأن نساء الرومـا وهـي        ضوقالت إن معلومات متناق   

ــة أخــرى  ــز ضــد     . أقلي ويف حــني جــرى تكــذيب خطــر التميي
 وهـم مـن الرجـال       -هؤالء النسوة مـن ممثلـي الرومـا أنفـسهم           

 أن نـساء الرومـا يـتلقني قـدراً          خـر آدون شك، ذُكر يف مكـان       
ــسرب مــن       ــى مــن الت ــديهن معــدالت أعل ــيم ول ــل مــن التعل أق

. املدارس، وخصوصاً نتيجة للزواج املبكر الـذي أصـبح شـائعاً      
ــود احلــصول     ــذلك ت ــن    وهــي ل ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي عل

مضمون وأهـداف برنـامج املـساعدات املتعـدد الـسنوات علـى           
نــساء الرومــا الــيت أُطلقــت يف نطــاق الدولــة املقدمــة إىل طائفــة 

، وعمـا إذا كـان      )١٢٧التقرير السادس، الفقرة     (٢٠٠٤سنة  
 .الربنامج يعترف ببعد جنساين
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تــساءلت عمــا هــو األثــر  : الــسيدة أروشــا دومينغيــز  - ١١
الــذي تتركــه إعــادة هيكلــة اخلــدمات الــصحية الــيت تقــوم هبــا    
احلكومــة والــيت أســفرت عــن وجــود عــدد أقــل مــن العيــادات   

الصيدليات يف املناطق الريفيـة وعـن األثـر الـذي تركتـه علـى               و
صــحة املــرأة الريفيــة وكيــف تكفــل هلــا فــرص احلــصول علــى   

ومن األمهيـة معرفـة     . الرعاية الصحية وعلى وسائل منع احلمل     
إجابـات   (٢٠٠٦-٢٠٠٤نتائج خطـة التنميـة الوطنيـة للفتـرة          

ء احلمـل   بالنسبة لـصحة املـرأة والرعايـة أثنـا        ) ٢٥على السؤال   
وقد أشار الوفد يف جلسة سابقة إىل أن نـسبة          . وتنظيم األسرة 

ــني      ٧٥ ــارهن ب ــراوح أعم ــي تت ــساء الالئ ــن الن ــة م  ١٥ يف املائ
حيــث مــن املفيــد :  يــستخدمن وســائل منــع احلمــل  ســنة٤٦و

وجود تفصيل حسب املناطق الريفية واحلضرية وحـسب نـوع          
الت ومــن املــدهش أيــضاً أن معــدل حــا  . وســائل منــع احلمــل 
 يف الـــسنوات األخـــرية حـــىت رغـــم اً ثابتـــىاإلجهـــاض قـــد بقـــ

ــصحية    ــن الواضــح يف  . حــدوث حتــسينات يف اخلــدمات ال وم
اإلجابـات، علـى    (ضوء العوامل املؤدية إىل حاالت اإلجهاض       

ــاك )٢٤الـــسؤال  ــ، أن هنـ ــة  اًتفاوتـ ــسياسات احلكوميـ  بـــني الـ
وقالت إهنا تـود لـو تطلـع علـى وصـف أكمـل              . واحلالة الفعلية 

ــ ــن     ل ــاض، م ــسبة لتنظــيم األســرة واإلجه ــة بالن سياسة احلكوم
 ،حيـــث اخلـــدمات الـــصحية يف املنـــاطق الريفيـــة واحلـــضرية      

كان أي أطباء قـد أُلغيـت عقـودهم بالفعـل           إذا  وتساءلت عما   
بسبب عدم الوفاء بالـشروط الـواردة يف توجيـه وزارة الـصحة          

 . بشأن توفري خدمات اإلجهاض٢٠٠٥الصادر سنة 

ــاتنيالــسيدة - ١٢  إىل ١٤ أشــارت بــالرجوع إىل املــادة  : ب
أن البنــوك تــشترط وجــود أمــالك كــضمانة للحــصول علــى       

، وطلبــت االطــالع )٢٢٨التقريــر الــسادس، الفقــرة  (قــروض 
الـاليت  و ،إىل الرجـال   النساء باملقارنة    عددعلى إحصاءات عن    

ــُسُبل احملــدودة أمــام املــرأة    تلقــني  ــة، يف ضــوء ال قروضــاً ائتماني
على ممتلكات، واالطالع على معلومات عمـا ُيبـذل         للحصول  

رار الــدخول للمــرأة وتــوفري ُســبل  داآلن لتحــسني إمكانيــات إ

احلــصول علــى املــوارد اإلنتاجيــة، وبــرامج التنميــة واهلياكــل       
ــة ــُسبل املتاحــة للمــرأة يف    . التعاوني ويف ضــوء عــدم اســتقرار ال

مـا إذا  املناطق الريفية يف دخول سـوق العمـل، فإهنـا تتـساءل ع          
ــة تعمــيم املنظــور      ــشجيع عملي ــى ت ــة تعمــل عل كانــت احلكوم
اجلنــساين يف مجيــع براجمهــا الريفيــة، وعمــا إذا كــان مــشروعها 

 إىل املـرأة الريفيـة      مقـدم فيما يتعلـق بـصاحبات األعمـال احلـرة          
أيضاً، وكم عدد النساء الريفيات الذين استهدفوا يف السلـسلة          

يف اجللـسة الـسابقة؛ وعمـا       املشاريع املـشار إليهـا      من  الضخمة  
إذا كان يعتزم تنفيذ تدابري حمـددة إلعطـاء املـرأة الريفيـة فـرص               
الوصول إىل األسواق، ومباشرة األعمـال احلـرة، واملؤسـسات          

هبها؛ وعمــا إذا كانــت ا والتكنولوجيــا املالئمــة ومــا شــ ،املاليــة
املــرأة تــشارك يف صــوغ الــسياسات الــيت تــؤثر عليهــا والــيت        

 .زارة املسؤولة عن السكان يف املناطق الريفيةاعتمدهتا الو

 اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة       أشارت إىل : انت ةالسيد - ١٣
ومع ذلـك،   منذ التسعينات لتحسني البنيات األساسية الريفية،       

 تقريبـــاً يف الدراســـة االستقـــصائية لـــسنة  اجمليـــبنيفـــإن نـــصف 
عــن أعربــوا  عــن األســر املعيــشية يف املنــاطق الريفيــة     ٢٠٠٢

ــ فيمــا يتعلــق  ســخطهم ــشتهمب ــساءل مــا  . مستوى معي وهــي تت
الــذي أثــار ُســخط هــؤالء بالتحديــد وعمــا إذا كــان مــستوى   

ولـيس مـن الواضـح أيـضاً        . ٢٠٠٢املعيشة قد حتسَّن منذ سنة      
ما إذا كانت هناك أية عقبات تعتـرض مـشاركة املـرأة الريفيـة              

 .تدنيـة جـداً  يف اهليئات اإلدارية احملليـة، نظـراً ألن مـشاركتها م         
 جيـدة يف الريـف بيـد    اتويف قطاع الـصحة، أُدخلـت إصـالح     

وسـألت عمـا    .  تسفر عن أثـر إجيـايب      ملفيما يبدو   زالت   ا ما أهن
إذا كانت احلكومة لديها عيادات كافية للعنايـة بـاملرأة الريفيـة            

الرعايــة نفقــات وخــصوصاً تلــك املــرأة الــيت ال تــستطيع حتمــل 
توعيتـها بـشأن أمهيـة الرعايـة        الصحية وكيـف تقـوم احلكومـة ب       

اخلاصة باألمراض النسائية بغية خفض معدل وفيات األمهـات         
 ألســباب والتغلُّــب علــى اإلحجــام عــن ممارســة حتديــد النــسل  

 .دينية
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الحظـــت أن مـــا يزيـــد علـــى ثلـــث : الـــسيدة بيغـــوم - ١٤
ــة، و    ــاطق الريفي ــشون يف املن ــديني يعي ــسكان البولن ــع ذلــك  ال م

ر الكثري من املعلومات عـن املؤشـرات        يعرض أي من التقاري    ال
االجتماعية واالقتـصادية ملـشاركة املـرأة الريفيـة يف التنميـة ومل             

تفــصيلية حــسب نــوع اجلــنس عــن ربــات يتــضمن أيــة بيانــات 
ــساء العــامالت، وال األســر ــشية أو الن  يتــضمن معلومــات   املعي

 والقـضاء   ،عن أية خطة للسياسات لتحسني حالة املرأة الريفية       
 وتزويد املـرأة الريفيـة بالتـدريب الـالزم          ،لقوالب النمطية على ا 

ــى املهـــارات  ــروض الـــيت ُتمـــنح    ،علـ دون هلـــا  أو بتـــوفري القـ
ــيم   ،ضـــمانات ــرأة إىل التعلـ ــار املـ  وذلـــك للتعـــويض عـــن افتقـ

 . مشاريع حرة متناهية الصغرءومتكينها من بد

وسألت عما ُيبذل لتحسني اإلمكانيـة القياديـة للمـرأة           - ١٥
ــ ــة،      الريفي ــات احمللي ــصاً يف احلكوم ــيالً ناق ــة متث ــرب ممثل ــيت تعت ة ال

. وللقـــضاء علـــى التمييـــز علـــى مـــستوى القواعـــد الـــشعبية      
وتــساءلت أيــضاً عمــا إذا كانــت احلكومــة حتــاول مكافحــة       
احملظورات بـني النـساء الريفيـات الـيت حتـد مـن اسـتفادهتن مـن                 
ــارات      ــسبب االعتبـ ــصوصاً بـ ــة، وخـ ــة احلديثـ ــساعدة الطبيـ املـ

 .دينيةال

قالـت  ): بولنـدا  (روستكوفسكا -السيدة كلوزيك    - ١٦
إن بولندا يف حني أهنـا متجانـسة عرقيـاً يف الوقـت احلـايل دون                

ــة لــن تتغيَّــر اصــة باألقليــات، مــشاكل كــبرية خ إىل هــذه احلال
قالــــت إن و. األســــوأ إذا مــــا انــــضمت إىل االحتــــاد األورويب

ىل أعماق الطبقـة  عين الوصول إ يالتصدي ملشكلة طائفة الروما     
بمقتــضى القــانون البولنــدي، ال ميكــن ف: اخلاصــة بثقافــة خمتلفــة

 سنة أن يتـسرب مـن املدرسـة    ١٣ألي شخص يبلغ من العمر      
عهم يشجأو يتزوج، بيد أن اآلباء واألمهات هم الذين يتعيَّن تـ          
 .من خالل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملراعاة القانون

رأة، ليست هناك فئـات ضـخمة   وفيما يتعلق بصحة امل   - ١٧
دون أن تتمتــع مبــستوى  تعــيش تعــاين مــن الفقــر الــشديد أو    

ــشة   ــن املعي ــاض    . أساســي م ــت إن بعــض حــاالت اإلجه وقال
 كمـا   ، بيد أن العدد ما زال مستقراً وهـو يـشمل          ،حتدث دائماً 

 أولئــك النــساء الالئــي يعتــربن    ،هــو احلــال يف أي بلــد آخــر   
.  مـــن ســـوء التغذيـــةبـــشكل غـــري متناســـب ويعـــاننيفقـــريات 

ومـن  . ومعظم النساء يتمتعن برعاية طبيـة نـسائية أثنـاء احلمـل           
 تعتــرب متامــاًالــصحيح أن الرعايــة الــصحية املتخصــصة يف املــدن 

ــوافرة بــشكل أيــسر  وهتــدف احلكومــة إىل جعــل مــستوى   . مت
الرعاية الطبية النسائية يف املناطق الريفية أعلـى مـن املعـدل مـن              

 ال حيـصلن علـى هـذه        الالئـي ظـم النـساء     فمع. الناحية الـصحية  
ــك    ــون ذل ــة يفعل ــسببالرعاي ــبل   ب ــار إىل ُس  اخلجــل أو باالفتق

 ويعتـرب تنظـيم األسـرة قـضية مـستقلة وتـدخل         .احلصول عليهـا  
 .اعتبارات دينية يف استخدام وسائل منع احلمل

وبشأن موضوع املرأة الريفية، توجد ملكيـة مـشتركة          - ١٨
فإذا كان القرينان من منطقـة      .  بولندا بني األقران املتزوجني يف   

بيد أنه مـن    . املمتلكات واألرض بالتايل لكليهما   تنتمي  ريفية،  
ــيس      ــة اإلشــارة إىل أن كــل شــخص يعــيش يف الريــف ل األمهي

ــة   ــل يف الزراع ــضرورة يعم ــع     . بال ــن م ــا يعمل ــاً م ــساء غالب فالن
 مل ترتــزق األســرة مــن العــيش لكــن إذا ،أزواجهــن يف املزرعــة

السؤال املطروح هو مـا إذا كـان الـزوج أو           يكون  عة،  يف املزر 
ويف بعـــض املنـــاطق، . الزوجــة يقـــوم بتغطيـــة نفقــات األســـرة  

املزارع صغرية جداً ويديرها اجليـل األكـرب سـناً، حيـث            تكون  
كمــا أن مــستوى معيــشة . يغــادر الــشباب الريــف دون عــودة 

األشـــخاص الـــذين يعيـــشون علـــى مـــزارع أكـــرب وذات تربـــة 
ال خيتلف كثرياً عن مستوى األشخاص الذين يعيـشون         جيدة،  
 .يف املدينة

ــرب  - ١٩ ــسبة    وتعتـ ــا بالنـ ــة عليـ ــة ذات أولويـ ــاطق الريفيـ املنـ
: للحكومــة، وهــذا يرجــع أساســاً إىل االجتاهــات الدميغرافيــة     

ــف يف التــسعينات مــن       طفــرة يف ”فنتيجــة ملــا حــدث يف الري
 يف  غالبيـــة الكبـــار البولنـــديني  ســـوف تترعـــرع ، “اإلجنـــاب

وما مل تعمل احلكومة علـى رفـع مـستوى          . املستقبل يف الريف  
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شـى مـع املـستوى    االتعليم والرعاية الصحية يف الريف لكي يتم 
 سـنة أو مـا أشـبه        ١٥يف املدينة، فـإن اجملتمـع البولنـدي خـالل           

وهلــذا فــإن  . ســيكون يف وضــع رديء مــن الناحيــة التعليميــة    
 تركز علـى املنـاطق      احلكومة تقوم بوضع كثري من الربامج اليت      

 .الريفية

ويف املدينــة، تــدفع األســر ضــرائب متوقفــاً ذلــك علــى  - ٢٠
ومـع ذلـك فـإن البيانـات ليـست متاحـة            . تكسبهالدخل الذي   

بالنــسبة ملعظــم األســر املعيــشية يف املنــاطق الريفيــة، نظــراً ألهنــا  
وهلـذا مــن الـصعب حتديــد   . تـدفع الـضرائب بــنفس الطريقـة    ال

شية يف املناطق الريفيـة الـيت تعتـرب يف حالـة مـن              عدد األسر املعي  
لقـول  ا سـيكون مـن املـضلل    ،وبعد أن قيل هـذا  . الفقر الشديد 

ــة     ــاطق الريفي ــة يف املن ــة للحال ــدن مماثل ــة يف امل ــى . أن احلال وعل
 فــإن األطفــال الــذين يعيــشون يف املنــاطق الريفيــة ،ســبيل املثــال

لــصحية مثــل يتمتعــون بــنفس الفــرص يف التعلــيم والرعايــة ا  ال
األطفال الذين يعيشون يف املدن، رغم الزيادة يف عدد األطبـاء           

وقالــت إن احلكومــة تــدرك  . واملمرضــات يف املــدارس الريفيــة 
ني حالـة الريـف يف      ساملشكلة وهي تفعل كل ما تستطيعه لتحـ       

 .بولندا

ــاال  - ٢١ ــسيدة فورغ ــدا (ال ــد   ): بولن ــة ق ــت إن احلكوم قال
نشطة ملساعدة فتيات ونـساء  اضطلعت مبجموعة شاملة من األ   

الروما، وخصوصاً الربنامج الذي يهـدف إىل مـساعدة سـكان           
الـــذي يركـــز أساســـاً علـــى وكي، سلـــالرومـــا يف إقلـــيم مالوبو

ــيم ــغ  ،٢٠٠٦ ويف ســنة .التعل ــويت  ٢٣ خــصص مبل ــون زل  ملي
، ممــا يتــيح تنفيــذ كــثري مــن املــشاريع الــيت )وســتة ماليــني يــور(

ملنظمـات غـري احلكوميـة، مبـا فيهـا          تقوم هبا السلطات احملليـة وا     
 .منظمات سكان الروما، لتمويل املهام اليت يشملها الربنامج

قالـــت إن احلكومـــة  ): بولنـــدا (الـــسيدة برزيغوكـــا  - ٢٢
ــيت أصــدرت توصــيات        ــات ال ــني اجله ــن ب ــت م ــة كان البولندي
ــدد    ــع متعـ ــة الـــصحية يف جمتمـ ــشأن الرعايـ ــاد األورويب بـ االحتـ

نــدا، فــإن الربنــامج يــستهدف أساســاً  وبالنــسبة لبول. الثقافــات
ــا، و  ــو ســكان الروم ــور أخــرى بتحــسني     ه يوصــي ضــمن أم

املهارات واملـؤهالت للفنـيني املعنـيني بالرعايـة الـصحية وإيـالء             
مزيــد مــن االحتــرام حلقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــسكان الرومــا   

 تـــدرسوكجـــزء مـــن مبـــادرة وزارة الـــصحة،    . وكرامتـــهم
ألخالقيـات البيولوجيـة ومراعـاة      املدارس الطبية مواضـيع مثـل ا      

التنــوع الثقــايف، وذلــك لــضمان أن يراعــي أطبــاء املــستقبل يف   
 .بولندا خمتلف املواقف واملمارسات يف خمتلف الثقافات

 مـن   ١٢قـال إن املـادة      ): بولندا (السيد غرابوفسكي  - ٢٣
االتفاقيــة تتــصل بأحكــام الدســتور، والقــانون بــشأن مرافــق       

األجنــة نون بــشأن تنظــيم األســرة ومحايــة الرعايــة الطبيــة والقــا
 .البشرية وأحوال اإلجهاض املسموح به

ــة عمــل تعمــل علــى     - ٢٤ وقــد أنــشأت وزارة الــصحة فرق
حتــسني ُســبل حــصول املــرأة يف املنــاطق الريفيــة علــى خــدمات 
ــسائية      ــصحية، وخاصــة يف جمــال طــب األمــراض الن ــة ال الرعاي

ع أي شـخص    ويتمتـ . وطب األسنان وخدمات تنظـيم األسـرة      
حيتــاج هلــذه املــساعدة باملــساواة يف العــالج، بغــض النظــر عــن  

، منعت احلكومـة التمييـز      ٢٠٠٢ ويف سنة    .الوضع االقتصادي 
وتـشمل  . ضد املرأة بالنسبة لفـرص الوصـول إىل سـوق العمـل     

ــصحة      ــرب مــضرة ب ــة قائمــة بالوظــائف الــيت تعت األحكــام املعدَّل
 .ات املرضعاتاملرأة، وخصوصاً املرأة احلامل واألمه

ووفقــاً لدراســة استقــصائية حديثــة بــشأن اســتخدام       - ٢٣
 يف املائـة مـن النـساء        ٦٠ن ما يزيد على     فإوسائل منع احلمل،    

ــسل أو      ــد الن ــوب حتدي ــاالت وحب ــستخدمن الرف ــديات ي البولن
وقالـت إن هنـاك     .  لتحديـد النـسل    يـة غريها مـن املوانـع اهلرمون     

 ثالثة منـها يعـاد تـسديد        ،اأربعة وثالثني منتجاً متاحة يف بولند     
ــسبة   ــا بن ــة٣٠أمثاهن ــسل يف    .  يف املائ ــد الن ــع حتدي ــوافر موان وتت

الصيدليات يف مجيع أحناء البلد، يف املدن واملناطق الريفية علـى           
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وهلذا فإن املرأة الريفيـة تتمتـع بتكـافؤ الفـرص يف هـذا              . السواء
 .اجملال

ــسمح     - ٢٦ ــة تــ ــشريعات البولنديــ ــة إن التــ ــضت قائلــ ومــ
إلجهاض إذا كـان احلمـل نتيجـة لالغتـصاب؛ أو إذا كانـت              با

هنــاك مــشكلة مــع اجلــنني؛ أو إذا كــان احلمــل ضــاراً بــصحة    
ــنة . األم ــدثت ٢٠٠٦ويف ســ ــاض  ٢٢٥، حــ ــة إجهــ  - حالــ

 ،ويف الوقـت نفـسه    . ٢٠٠٤ حالة عـن سـنة       ٣٢بزيادة قدرها   
 حاالت اإلجهاض التلقائية تـدرجيياً خـالل الـسنوات          اخنفضت

ــة يف ســنة  ٤٥ ٠٠٠ة، حيــث هبطــت مــن  العــشر املاضــي   حال
وكانــــــت . ٢٠٠٥يف ســــــنة حالــــــة  ٤٠ ٠٠٠ إىل ١٩٩٦

الزيارات اليت تقوم هبا النساء ألخـصائي األمـراض النـسائية يف            
 .كثري من احلاالت هي أحد األسباب هلذا االخنفاض

، أدرجــت وزارة الــصحة، بالعمــل   ٢٠٠٢ويف ســنة  - ٢٧
التعلـيم  ”موضـوعاً بعنـوان    مع وزارة التعليم الـوطين والرياضـة        

. يف منـاهج املـدارس العامـة واخلاصـة        “ مدى احلياة يف األسـرة    
ويـــشمل هـــذا املوضـــوع مـــسائل مثـــل الوقايـــة مـــن اإلصـــابة   

ــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ب ــدز/ف فتــرة مــا بــني   ال ويف .اإلي
 حالــة مــن ١٠ ٠٠٠ لــى، ُســجل مــا يزيــد ع٢٠٠٦ و١٩٨٥

ــة     ــريوس نقــص املناع ــدا،  حــاالت اإلصــابة بف ــشرية يف بولن الب
ــها مــن النــساء ٢٠وكانــت نــسبة  ــة من ويتمتــع مجيــع .  يف املائ

ــة     ــذين يعيــــشون مــــصابني بفــــريوس نقــــص املناعــ النــــاس الــ
 مبــضاداتاإليــدز يف بولنــدا بتغطيــة شــاملة للعــالج     /البــشرية

وبـسبب التكلفـة الكـبرية هلـذا العـالج،          . الفريوسات العكوسة 
 .انية الوطنية كبرياً على امليزئاًهذا عبميثِّل 

ويف معرض الرد على الزعم بأن احلكومة مل ترد علـى      - ٢٨
ــة    ــشأن رفــض تقــارير املنظمــات غــري احلكومي ــق  ب  بعــض مراف

الرعاية الصحية تنفيـذ حـاالت اإلجهـاض حـىت عنـدما يـسمح              
مــارس /هبــا القــانون، قــال إن وزارة الــصحة ذكَّــرت يف آذار    

ــ مجيــع رؤســاء األقــاليم كتاب ٢٠٠٣  بتنفيــذ ملتزمــونبــأهنم اً، ي
 .حاالت اإلجهاض يف احلاالت اليت ينص عليها القانون

الطبيــب  قحــقالــت إن ): بولنــدا (الــسيدة برزيغوكــا - ٢٩
االســتنكاف  أن يــرفض تنفيــذ حالــة إجهــاض علــى أســاس   يف

 مــن حقــه يف أن اًمريــضال جيــب أن حيــرم  ضــمريه بــوازع مــن
رعايــة ووفقــاً للقــانون بــشأن مرافــق ال. جيــري عمليــة إجهــاض

ــاء   يف مستــشفى تنفيــذ حــاالت  الطبيــة، إذا رفــض مجيــع األطب
ــق آخــر       ــع مرف ــداً م ــشفى عق ــربم املست اإلجهــاض، جيــب أن ت

زيادة علـى ذلـك،     . للرعاية الصحية ليقوم بعمليات اإلجهاض    
  هنــاكعلــى األطبــاء التــزام بتنفيــذ أيــة حالــة إجهــاض إذا كــان 

 اإلصـابة   خطر مباشر على حياة األم، أو إذا كـان هنـاك خطـر            
احلاالت امللحة اليت ال ميكـن ألسـباب طبيـة أن           يف  الشديدة أو   

رد طبيـب مـن عملـه لـرفض إجـراء عمليـة             طـ وال ميكن   . ظرتتن
إجهاض على أساس االستنكاف الضمريي، باستثناء احلـاالت         

 .املذكورة لتوها

ــاال   - ٣٠ ــسيدة فورغـ ــدا(الـ ــد  ): بولنـ ــدا قـ قالـــت إن بولنـ
نــة ببلــدان أخــرى، ويف كــانون  حــددت عــدد الالجــئني باملقار

طلــب  ٢ ٠٠٠، تلقــت بولنــدا حــوايل ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
فق على حـوايل  ومن أجل احلصول على مركز الالجئ، وقد و   

وقـــد كـــان النـــضمام بولنـــدا مـــؤخراً إىل .  طلـــب منـــها٤٠٠
وتعرض على الالجئني واألجانـب     . أثرهاالحتاد األورويب أيضاً    

 واخلــدمات بالوســائل العامــةاالنتقــال خــدمات مثــل اإلقامــة و
 . وإذا اقتضت الضرورة املساعدة النفسية،الطبية الشاملة

قالــت إن اللجنــة قـــد   : الــسيدة تافــاريس دا ســـيلفا   - ٣١
تلقت معلومـات عـن مـشروع قـانون يـسعى إىل حتديـد فـرص         
احلصول على املوانع اهلرمونية لتحديـد النـسل وأهنـا ترغـب يف             

 .ضافية اليت يتضمنها القانونأن تعرف ما هي التقييدات اإل

قالـت  ): بولنـدا  (فسكا روستكو -السيدة كلوزيك    - ٣٢
ــه ال إ ــذا       ن ــن ه ــانون م ــشروع ق ــب صــدور م ــا قري ــر عم ينتظ



CEDAW/C/SR.758 (B)

 

8 07-21114 
 

وطوال سنوات كثرية، كانت تتوافر الوسائل الطبيعيـة        . القبيل
ومن الـصحيح أن الرابطـة      . واهلرمونية لتنظيم األسرة يف بولندا    

ديـــة حاولـــت يف مرحلـــة مـــا أن حتـــول  احملافظـــة لألســـر البولن
بيــد أن الفكــرة مل تنــل تأييــد . التركيــز علــى الوســائل الطبيعيــة

السكان بوجـه عـام ونـأت وزارة الـصحة سـريعاً بنفـسها عـن                
ويكفـــل القـــانون إمكانيـــة إجـــراء اإلجهـــاض وحتديـــد   . هـــذا

وهلــذا . النظــر عــن الطــرف الــذي لديــه الــسلطةالنــسل، بغــض 
لــديهن فــرص للحــصول حاليــاً اء لــيس مــن الــصحيح أن النــس 

 .على وسائل حتديد النسل أقل مما جرى يف املاضي

 منـع وأضافت قائلة إن كـون عـدد صـغري مـن وسـائل        - ٣٣
ــا هــو احلمــل ــا    م ــدا إمن ــه يف بولن ــسديد مثن ــاد ت ــرب يع ــضية يعت  ق
ــة ال تريـــد أن تـــضيف   . مـــستقلة فلـــيس صـــحيحاً أن احلكومـ

ويـة الـيت يعـاد تـسديد         إىل قائمـة األد    ملنع احلمل وسائل أخرى   
. أمثاهنــا؛ فهــي ببــساطة ال تــستطيع أن تتحمــل القيــام بــذلك      

ورغــم النمــو االقتــصادي يف بولنــدا يف الــسنوات األخــرية، ال   
واألولويـة احلاليـة    . تزال احلكومة يف حاجة إىل وضع أولويات      

 .منع احلملهي أدوية إنقاذ األرواح وليس 

 حــاالت ســألت عــن عــدد  : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٣٤
اإلجهاض غري املـشروعة يف بولنـدا وقالـت إهنـا حريـصة أيـضاً               
علـى أن تعـرف مـا إذا كانـت وزارة الـصحة تـشجع الوســائل       
الطبيعية لتنظيم األسرة وحدها أو مجيع الوسائل املتاحـة مبـا يف            

 .ذلك الوسائل الطبيعية

قالـت  ): بولنـدا  ( روستكوفسكا -السيدة كلوزيك    - ٣٥
 عدد حـاالت اإلجهـاض غـري املـشروعة          إن اإلحصاءات بشأن  

املنظمـات  ف. تتباين بـشكل واسـع، متوقفـاً ذلـك علـى املـصدر            
 ٢٠٠ ٠٠٠ إىل  ٨٠ ٠٠٠ أن هنـاك حنـو        تقـدِّر  غري احلكوميـة  

حالـــة إجهـــاض غـــري مـــشروعة كـــل ســـنة، يف حـــني ذكـــرت 
 ليـست وعلـى أيـة حـال،       .  أقل من ذلـك    اًمصادر أخرى أرقام  

 اإلجهــاض الـيت تــتم بــل  املـشكلة األساســية هـي عــدد حـاالت   

لـشابات احلوامـل؛    لاألحرى أن الدولـة ال تـوفر املزايـا الكافيـة            
ــاً مــا خيتــرن اإلجهــاض ألهنــن لــسن   النــساءفمثــل هــؤالء   غالب

 تربية طفـل دون نـوع مـا مـن املـساعدة             بقدرهتن على واثقات  
 .االجتماعية

ــصحة     - ٣٦ ــإن وزارة الـ ــرة، فـ ــيم األسـ ــق بتنظـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــع وســا  ــشجع مجي ــع احلمــل ئل ت ــاك  . من ومــن الــصحيح أن هن

 عــامالً اقتــرح بــأال تــشجع الدولــة ســوى حتديــد النــسل   اًفريقــ
 .الطبيعي؛ بيد أن هذه املبادرة ُرفضت بشكل صارم

 ١٦ و١٥املادتان 

ــسيدة بلميهــوب   - ٣٧ ــر ( زرداين-ال قالــت إهنــا  ): اجلزائ
ــة القــانون املــدين      ــا إذا كانــت أحكــام مدون ــود أن تعــرف م ت

 علـى مجيـع األشـخاص،       تنطبـق زواج واحليـاة األسـرية      بشأن ال 
 والحظت أن مدونة األسـرة والوصـاية      .بغض النظر عن الدين   

 تختنص، يف حماولة إلجياد حل للكاثوليك الـروم الـذين تفـسَّ         
ــس       ــا نفـ ــالق هلمـ ــصال والطـ ــى أن االنفـ ــنص علـ ــاهتم، تـ زجيـ

وهـي سـتكون ممتنـة لـو تلقـت مزيـداً مـن املعلومـات                . التبعات
هـذه املـسألة، نظـراً ألهنـا قـد تكـون مفيـدة عنـد دراسـة                  بشأن  

 .تقارير دول أخرى

معـدل  اخنفـاض   أعربـت عـن قلقهـا ألن        : السيدة تـان   - ٣٨
الطــالق قــد يرجــع إىل حقيقــة أن املــرأة تفتقــر إىل املعلومــات    

ويف هـــذا . لـــشروع يف إجـــراء الطـــالقلالــضرورية واألمـــوال  
لربملــان قــد اعتمــد الــصدد، فإهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كــان ا 

مشروع قرار بشأن الطـالق قدمتـه اجملموعـة الربملانيـة النـسائية             
 اتط إجـــراء وهـــو يبـــسِّ،١٩٩٤إىل جملـــس النـــواب يف ســـنة 

ــرة    ــاكم األسـ ــالق إىل حمـ ــاالت الطـ ــد حـ ــالق ويعيـ  وإذا ،الطـ
ــذا،   مل ــذلك    فحيــدث ه ــان ب ــوم الربمل ــع أن يق . مــىت ميكــن توق

 الطـالق قـد ارتفعـت       وتساءلت أيضاً عما إذا كانت معـدالت      
وأخــرياً فإهنــا ترغــب يف أن تعــرف مــا إذا   . ١٩٩٣منــذ ســنة  

 وإىل مــىت كانــت احملــاكم تطبــق صــيغة عنــد احتــساب النفقــة؛ 
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ميكن أن تتوقع املرأة املطلقـة تلقـي النفقـة وإعالـة الطفـل؛ ومـا                
هــي النــسبة يف أصــول الـــزوج أو أصــول القــرينني الــيت مـــن       

 وأخـرياً، فإهنـا سـتكون ممتنـة لـو           .د أن ُتمنح إىل الزوجـة     واملعه
 الطــالق وعــدد مقــدمي أســبابتلقــت معلومــات حديثــة عــن 

 .االلتماسات من الذكور مقابل اإلناث

ــك   - ٣٩ ــسيدة كلوزيــ ــس-الــ ــدا (اك روستكوفــ ): بولنــ
أعــادت التأكيــد بــأن الكنيــسة والدولــة قــد انفــصلتا لــبعض        

ــدة    ــز اســتناداً إىل العقي ــه ال يوجــد متيي  إن وقالــت. الوقــت وأن
 الطالق قـد ارتفعـت يف الواقـع، ويرجـع هـذا أساسـاً               معدالت

ن كـثرياً مـن   أ ،ويف الواقع. إىل أن القوانني كانت مواتية للغاية 
األقران زعموا بشكل زائـف أهنـم قـد انفـصلوا وذلـك ليتـسىن               

مـساعدة ماليـة خاصـة تقـدم إىل األمهـات      على لألم أن حتصل  
 .دون أزواجالوحيدات 

 بـــدأ اآلبـــاء ،اكم عـــادة مـــا حتـــايب األمورغـــم أن احملـــ - ٤٠
 وفيمـا يتعلـق بالنفقـة،       . باحلـضانة  يطالبونبشكل متكرر كثرياً    

فــإن النتيجــة تتوقــف علــى مــا إذا ثبــت أن الــزوج كــان علــى    
، فإنــه ملــزم “مــذنب”فــإذا أقــرت احملــاكم أن الــزوج  . خطــأ

بــدفع نفقــه كافيــة وإعالــة للطفــل لــتمكِّن أســرته مــن اإلنفــاق   
 اإلدانـة   تتقـرر فـإذا مل    .  احلـايل  معيـشتها على مـستوى    واحلفاظ  

فيما يتعلق بأي من الطرفني، على الزوج أن يـدفع نفقـة إعالـة              
ــل فحــسب  ــوات     . الطف ــاً خط ــدي حالي ــان البولن ويتخــذ الربمل

إلعــادة تأســيس صــندوق النفقــة، الــذي يقــدم اســتحقاقات        
دات عندما يكـون الطـرف      يدين أو األمهات الوح   يلآلباء الوح 

 البــت يف جيــريو. خــر غــري قــادر علــى تقــدمي مبــالغ النفقــة  اآل
ومـع ذلـك،   . تقسيم األصول على أساس كل حالة على حـدة      

 عـادة   ته الشاغل األول للمحاكم هو رعاية الطفل وحضان       ألن
 . من األصولاً كبرياً فإهنا ُتمنح نصيب،عطى لألمتما 

قالــت إن احلكومــة البولنديــة ســوف تتلقــى : الرئيــسة - ٤١
وحثَّـــت . حظـــات اخلتاميـــة للجنـــة يف الوقـــت املناســـب    املال

ــذه املالحظــات علــى أوســع نطــاق        ــى تعمــيم ه ــة عل احلكوم
ممكــن، وخــصوصاً علــى الربملــان وخمتلــف اإلدارات احلكوميــة  

 .وأعضاء اجملتمع املدين

 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


