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 التمييز ضد املرأة

   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ونمسالدورة اخل

  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢١-٣
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  مقدمة
انضمت اجلمهورية القريغيزية إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              -١

والصادر عن اجلمعيـة     ١٩٩٦يناير  /كانون الثاين  ٢٥، املؤرخ   ١-٣٢٠عمالً بالقرار رقم    
 ٦، املؤرخ ١-٢٥٧ رقم KR P، وبالقرار )اجلوغوركو كينيش(لربملان القريغيزي التشريعية ل

  .  والصادر عن مجعية نواب الشعب يف اجلوغوركو كينيش،١٩٩٦مارس /آذار
وقّدمت اجلمهورية القريغيزية تقريرها الـدوري الثالـث عـن تنفيـذ االتفاقيـة                -٢

(CEDAW/C/KGZ/3)   املقرَّر أن تقّدم تقريرها الدوري     ومن  . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  يف
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األولالرابع يف 

 مـن   ٢٢ و ٢٠آخر التدابري املتخذة ملتابعة التوصيات الواردة يف الفقـرتني              
  (CEDAW/C/KGZ/CO/3)املالحظات اخلتامية للّجنة 

لة مح كل سنة     من ديسمرب/كانون األول  ١٠إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥تنظَّم من     -٣
".  يوماً ملكافحـة العنـف     ١٦"منع العنف ضد النساء واألطفال يف اجلمهورية حتت عنوان          

ومبساعدة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ُينشر نوعان من الكتّيبات بـاللغتني القريغيزيـة    
إذا كنت مهدداً بالعنف داخـل      "كتيبات إعالمية موجهة إىل السكان بعنوان       ) أ: (والروسية
وترد فيها أرقام اهلاتف لالتـصال    " (و إذا تعّرضت للعنف على يد أفراٍد من أسرتك        أسرتك أ 

وقد ّوزعت هذه   ).  ساعة يف اليوم   ٢٤جبميع املصاحل اإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية واملتاحة        
الكتيبات على السكان داخل مؤسسات احلكم احمللي ويف مراكز الوقاية االجتماعية وُوضعت            

 اإلعالمية التابعة لسرايا احلراسة يف مصاحل وزارة الداخليـة واملـصاحل البلديـة              يف املنصات 
موجز موجه إىل موظفي مصاحل وزارة الداخلية يبـّين         ) ب(ليشيا املفتوحة أمام اجلميع؛     يللم

  .واجباهتم فيما يتعلق بقمع العنف األسري
ستقلني ومـسؤولني يف    ومبساعدة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومبؤازرة خرباء م          -٤

مراكز الطوارئ، وضعت وزارة الداخلية يف اجلمهورية القريغيزية دليالً خاصاً مبشكلة منـع             
  .العنف األسري موجَّهاً إىل موظفي مصاحل وزارة الداخلية الناشطة يف هذا اجملال

 ليشيا هبّمة يف إعالم السكان عن طريق تنظيم دورات تدريبية على صعيد           يوتشارك امل   -٥
اجملموعات احمللية وعن طريق توزيع كتيبات وموجزات تبّين عناوين وأرقام هـاتف مراكـز              

  .ليشيا اليت ميكن لضحايا العنف قصُدهايالطوارئ وسرايا امل
وبفضل وسائط اإلعالم، زادت معرفة السكان حبقوق اإلنـسان وحقـوق املـرأة               -٦

 وباآلثار القانونية للزواج غري املـسجل       وبالعنف ضد املرأة وباألفكار النمطية املعادية للمرأة      
  .والختطاف املخطوبات والزواج املبكّر وتعدد الزوجات) الديين(
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ومن املقرر تنظيم محالت إعالمية خاصة يف وسائط اإلعالم تتناول مكافحة التمييز              -٧
املقرر ضد املرأة ومساندة النساء اللوايت يتحّملن مسؤوليات أسرية ومحاية األسرة كما أنه من          

  .توزيع كتّيبات ونشرات مطوية
، زار قريغيزستان السيد بان كي مون، األمني العام ملنظمـة           ٢٠١٠ويف ربيع عام      -٨

األمم املتحدة، فكانت تلك مناسبة النضمام البلد إىل احلملة اليت تشنها األمم املتحدة حتـت               
  ".متحدون إلهناء العنف ضد املرأة"عنوان 

 قانون احلماية االجتماعية والقانونية من العنـف األسـري          ٢٠٠٣واعُتمد يف عام      -٩
  .ويشتمل قانون العقوبات والقانون املدين على مواد جتّرم العنف األسري

والقانون السالف ذكره حمايد من املنظور اجلنساين وهو حيمي حقوق مجيع أفـراد               -١٠
 الـزواج املـسجل يف      -ليها  األسرة، السّيما ضحايا العنف أياً كان نوع العالقة املتعاقد ع         

وينص القـانون علـى     . أو الزواج املدين، أو الزواج العريف     ) ZAGS(مكتب األحوال املدنية    
  .نظامٍ من أوامر احلماية ملنع تصعيد العنف لكنه ال ينص على عقوبة حمدَّدة

وألغراض كفالة محاية قانونية فعالة من العنف األسـري، كُلـف فريـٌق عامـل                 -١١
قانون احلماية االجتماعية والقانونية من العنف األسري مع مراعـاة التعـديالت            باستعراض  

  :وحّدد الفريق العامل حماور عمله على النحو التايل. والتكمالت اليت اقترحتها احلكومة
  التقيد مبتطلبات التقنية التشريعية؛  )أ(  
  وحتديدها؛ وضع املصطلحات واملفاهيم  )ب(  
  ف يف العالقات القانونية؛توضيح دائرة األطرا  )ج(  
  تبسيط إجراء النظر يف طلبات أوامر احلماية وإصدار تلك األوامر؛  )د(  
  متديد شروط إصدار أوامر احلماية؛  )ه(  
  .مسؤولية األشخاص الذين خيالفون شروط إصدار أوامر احلماية  )و(  

 وحكمـاً   وهكذا، استعرض الفريق العامل مفهوم القانون، واقترح نصاً للديباجـة           -١٢
قانونياً يتعلّق مبوضوع التنظيم؛ وحدد مسؤوليات مجيع األشخاص الذين يضطلعون بدور ما            
يف منع العنف األسري ومحاية الضحايا؛ وبّين فئات األشخاص الذين هلم دور يف منع العنف               

  :األسري ومحاية الضحايا منه، وهم
  ف األسري؛األشخاص الذين يتعّين عليهم اإلبالغ عن أعمال العن  )أ(  
األشخاص الذين ُخوِّلت هلم صالحية إبالغ مصاحل وزارة الداخلية من أجل         )ب(  

  طلب إصدار أمر محاية؛
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األشخاص الذين ُخوِّلت هلم صالحية رفع دعاوى أمام احملاكم طلباً لفرض             )ج(  
  .قيود معينة على األشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف

بات السلطات العامة احمللية ومؤسـسات احلكـم        وحيدد مشروع القانون بدقٍة واج      -١٣
وخضع مشروع القانون للنظـر يف      . احمللي ووسائط اإلعالم فيما يتعلق مبنع العنف األسري       

  .إطار جلسات استماع برملانية وللتدقيقات الضرورية، مث ُعرض على الربملان بغرض اعتماده
رة خاصة باحلماية من العنـف      ، أُنشئت داخل إدارة أمني املظامل دائ      ٢٠٠٩ويف عام     -١٤

  .األسري والتمييز ضد املرأة
وقامت الوزارات والدوائر ومؤسسات احلكم احمللي بدراسة املـشاكل املطروحـة             -١٥

واحللول املمكنة فيما يتعلق مبنع العنف ضد املرأة وذلك يف إطار حلقات دراسية ومـؤمترات               
  :مية ومبساندة منظمات دوليةومشاورات وموائد مستديرة ومبشاركة منظمات غري حكو

  حتسني نظام مجع وحتليل املؤشرات على العنف ضد املرأة والعنف األسري؛  )أ(  
نتائج التقييم التجرييب لتطبيق القانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية           )ب(  

صاء من العنف األسري وهو تقييم تناول نشاط مصاحل وزارة الداخلية وأُجري بواسطة استق            
إدارة مصاحل وزارة الداخلية يف     (أجاب عليه موظفو مصاحل وزارة الداخلية يف ْسفريدلوفسك         

  ؛)مدينة بيشكيك
حتليل التقييمات املتخصصة اليت أجنزها املسؤولون عن الشُّعب القطاعية يف            )ج(  

  ، والشركاء من املنظمات غري احلكومية ومراكز الطوارئ؛وزارة الداخلية
ت املتعلقة بتقدمي طلب إىل األمم املتحدة من أجل حتديد حمتـوى            األولويا  )د(  

  .جمموعة من اخلدمات االجتماعية اليت ُيزمع اقتراحها على النساء ضحايا العنف األسري
وحىت يتسىن مجع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن للممارسة القانونية فيما يتعلق              -١٦

من العنف األسري، وعن اتساقها وحركّيتها، وحـىت        بقانون احلماية االجتماعية والقانونية     
يتسىن كذلك حتديد العوائق اليت متنع األفراد من تطبيق مقتضيات القانون يف الواقـع، أجنـز                

، تقييماً أتاحت نتائُجه وضـع      ٢٠٠٩مركز البحوث يف العمليات الدميقراطية، يف ربيع عام         
لرامية إىل قمع العنف األسري ومنعه إىل       توجيه جديد لتنظيم أنشطة مصاحل وزارة الداخلية ا       

      وزارة الداخليـة  جانب نوع جديد من أوامر احلماية املؤقتة، األمر الذي أكـده مرسـوم              
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ الصادر يف ٨٤٤رقم 
ومن أجل حتسني مجع اإلحصاءات األولية عن خمتلف أشكال العنف ضد املرأة ومن               -١٧

، وزارة الداخلية لإحصائي إداري، أصدر مركز حتليل البيانات التابع        أجل إعمال نظام إشعار     
 الذي أكد استمارة اإلشعار اإلداري املتعلق       ٣٢١، املرسوم رقم    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧يف  

بأوامر احلماية اليت تصدر وبأساليب تنفيذها ووافق على التوجيه املتعلـق بـشروط وضـع               
لنظام جلمع اإلحصاءات األولية بشأن خمتلف أشـكال        وقد مكّن هذا ا   . اإلشعارات اإلدارية 
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العنف ضد املرأة، واملتوفر لدى مصاحل وزارة الداخلية ومؤسسات أخرى مكلّفـة بـضمان              
احترام القانون واملؤسسات القضائية، من إثبات بيانات موثوقة عن حاالت العنف األسـري             

، )ملؤشرات االجتماعيـة  مع مؤشرات مفّصلة حسب نوع اجلنس وغري ذلك من ا         (املسجلة  
  .األمر الذي مكّن من االستفادة منها يف الوقت املناسب

 الـذي  وزارة الداخليةلوحسب التقرير العام الصادر عن مركز حتليل البيانات التابع            -١٨
إصدار أوامر مؤقتة، األشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف أسـرية وضـحايا            "حيمل عنوان   

 حالة من حـاالت العنـف األسـري    ١ ٨٠١ تسجيل ٢٠١٠، مت يف عام  "العنف األسري 
، ويف )٥٠٦(وُسّجل العدد األكرب من احلاالت يف مدينة بيشكيك    . داخل اجلمهورية ) املرتيل(

  ).٢٦٠(، ويف منطقة أوك )٣٤٢(منطقة تُشوِيسك 
، أي أنه   ٢٠١٠ أمر محاية مؤقتة يف عام       ١ ٧٧٥وأصدرت مصاحل وزارة الداخلية       -١٩

ورّبمـا تكـون    . ٢٠٠٩ يف املائة مقارنةً بالرقم املسجل يف عام         ١٥نسبة  حدث اخنفاض ب  
 قد أثّرت يف تلك األرقـام،  ٢٠١٠يونيه /أبريل وحزيران/األحداث اليت وقعت ما بني نيسان     

 ٧٦وقُدمت إىل احملاكم . وهي فترة مل يطلب فيها السكان دائماً مساعدة مصاحل حفظ النظام     
وضماناً لفعالية اللجوء إىل إجراء     . دي إىل املالحقة اجلنائية   قد تؤ ) مرتيل(قضية عنف أسري    

إداري يف حال حدوث خمالفة إدارية ومن أجل زيادة فعالية احلماية القانونية مـن العنـف                
ويقترح مشروع القانون   . املرتيل، ُوضع مشروع قانون يكّمل ويعّدل قانون املسؤولية اإلدارية        

ة أداء أعمال إصالحية عندما يتعلق األمر بالعقوبة اإلداريـة          هذا استبدال عقوبة الغرامة بعقوب    
  .املنصوص عليها يف حال ارتكاب عمل عنف أسري

وهكذا فـإن   . وتوجد يف قريغيزستان مراكز طوارئ تقّدم املساعدة لضحايا العنف          -٢٠
، الذي تقـّدم لـه      )يف بيشكيك " (سيزمي" شخص يقصدون يف كل سنة مركز        ٣ ٠٠٠حنو  

.  متـراً مربعـاً    ١٧٣,١نات مالية وتضع رهن تصرفه باجملان مقراً تبلغ مساحته          احلكومة إعا 
  .ومتوَّل نفقات املركز من موارد من امليزانية احمللية ملدينة بيشكيك ختصَّص هلذا الغرض

" إيـسكرا "و" ألتينـاي  "- كول، توجد ثالثة مراكز طوارئ       -ويف منطقة إيسيك      -٢١
ويف منطقة أوك، .  امرأة من تدابري إعادة التأهيل٣ ٠٠٠و  حيث استفادت حن-" تورو إيين "و

منطقة (ويف مقاطعة كوشكور    . يقدِّم ستة مراكز طوارئ املساعدة للمواطنني ضحايا العنف       
ويف منطقة تـاالس، يوجـد      . ، افُتتح مركز طوارئ الستقبال ضحايا العنف األسري       )نارين

  ".ماآنا"مركز طوارئ 
ز برامج خمتلفة تشتمل على طائفة واسعة من خدمات املساعدة          وتنفَّذ يف هذه املراك     -٢٢

وتقدِّم ُجل تلك املراكز تدابري إلعادة التأهيـل النفـسي ومـساعدة قانونيـة              . االجتماعية
استشارات، متثيل أمام احملاكم، ومساعدة يف التحضري للدعاوى القضائية، وإعـادة مجـع             (

والعديد من املراكز جمهزةٌ خبط هاتفي سـّري        . باإلضافة إىل االستشارات الطبية   ) املستندات
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وتتـوفّر  . وتقدِّم دعماً مادياً، كل حسب إمكاناته، كما تقّدم مساعدة يف البحث عن عمل            
  .لدى بعضها مالجئ يستطيع ضحايا العنف األسري أن يأووا إليها مؤقتاً

ويبلغ .  األسريوتؤدي مراكز الوقاية االجتماعيـة دوراً مفيداً جداً يف منـع العنف        -٢٣
 ٢ ٩٨٣( جملساً نْسوياً    ٥٦٤ عضواً موزَّعني على     ١١ ٦٣٠ مركزاً ولديها    ٥٥٦عددها حالياً   

 حمكمة من حمـاكم الـشيوخ       ٨٥٢، و ) شخصاً ٢ ٧٨٩( جملساً للشبيبة    ٥٤١، و )شخصاً
سيما ممثلو اجملالس النـسوية      ويقوم ممثلو هذه املراكز، ال    ).  شخصاً ٤ ٦١٦") (أكَسكال("

ليشيا ومفتشي األحياء التـابعني     ي الشبيبة، باالشتراك مع مفتشي األحياء التابعني للم       وجمالس
ملفتشية شؤون القّصر، بأنشطة وقاية مع األشخاص الذين يدأبون على ارتكاب خمالفات ذات         

 خمدرات دون وصفة    طابع أسري ومرتيل أو الذين أدمنوا تناول مشروبات كحولية أو تعاطي          
، اقتفى مفتشو األحياء التابعون للميليشيا      ٢٠١٠ويف عام   . طبية، وكذلك مع األسر احملرومة    

 شخصاً كانوا قد ارتكبوا خمالفات ذات طابع أسري ومرتيل واحتجزوهم وقائياً            ١ ٠٤٣أثَر  
  . شخصاً أدمنوا تناول املشروبات الكحولية١ ٠٧٦كما اقتفوا أثر 

سائل املتعلقة مبنع وقمع العنف األسري وحبماية الضحايا جزءاً من برنامج           وتشكّل امل   -٢٤
 يف برناجمها التدرييب    وزارة الداخلية وقد أدرجت أكادميية    . وزارة الداخلية معاهد التدريب يف    

السياسة يف جمال املساواة بني     "املوجَّه لطالب املستويني الرابع واخلامس دروساً خاصة بعنوان         
اجلوانب النفـسية للعمـل يف مـصاحل وزارة         "و"  أنشطة مصاحل وزارة الداخلية    اجلنسني يف 

وزارة لويف املدرسة الثانويـة اخلاصـة التابعـة         ". الداخلية اخلاصة بضحايا العنف األسري    
نشاط مصاحل  "، تتضّمن برامج التدريب للطالب من كل الفئات درساً خاصاً بعنوان            الداخلية

  ".ع العنف األسريوزارة الداخلية يف جمال من
ولتحسني نظام مجع وحتليل البيانات اإلحصائية الرمسية بشأن مسائل العنـف ضـد             -٢٥

 ٨٠ املرسوم رقـم     ٢٠١٠نوفمرب  /سّيما يف الوسط األسري، صدر يف تشرين الثاين        املرأة، ال 
م تكمالت للتوجيه املتعلق بالضمان املستندي اخلاص بإدارة احملكمة العليـا واحملـاك        "بعنوان  

الذي يضيف استمارات إحصائية خاصة بالقـضايا اجلنائيـة       " احمللية يف اجلمهورية القريغيزية   
املتعلقة بالعنف األسري وكذلك املستندات القضائية اليت ُتفَحص يف إطار إجراء جنائي متعلق            

  .بقضايا العنف األسري
زية، تقـوم مكاتـب     ويف إطار احلقوق واحلريات اليت يكفلها دستور اجلمهورية القريغي          -٢٦

النيابة العامة بعمليات مراقبة منظَّمة داخل مكاتب الدولة ومكاتب اإلدارة احمللية للتحقـق مـن               
احترام القانون فيما يتعلق بالضمانات العامة املتعلقة باملساواة بني الرجال والنـساء يف احلقـوق               

لعنف األسري، واملرسوم الرئاسـي     والفرص، والقانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية من ا       
 املتعلق خبطة العمل الوطنية إلعمال املساواة بني اجلنسني يف اجلمهورية القريغيزية للفترة             ٣٦٩رقم  

 املتعلق بالتدابري   ١٣٦، واملرسوم الرئاسي رقم     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ املؤرخ   ٢٠١٠-٢٠٠٧
  .٢٠٠٦مارس / آذار٢٠ني املؤرخ اليت من شأهنا حتسني السياسة يف جمال املساواة بني اجلنس
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وال يزال عدد حاالت اختطاف املخطوبات وحاالت الـزواج القـسري وتعـدد               -٢٧
وحيدد قانون األسرة سن الزواج     . الزوجات مرتفعاً رغم أهنا أعمال حمظورة مبوجب القانون       

ه ويعاقب القانون اجلنائي على تعدد الزوجات واالختطاف واإلكـرا        .  سنة ١٨القانونية يف   
  .على الزواج

 من القانون اجلنائي ١٢٤ عمالً يقعون حتت طائلة املادة ١٣، ُسجل ٢٠١٠ويف عام   -٢٨
ويف هذا الصدد، ُرفعت دعـاوى أمـام        . املتعلقة باالجتار باألشخاص، مت إغالق ملف أحدها      

 مـن   ٢٢١وعمالً باملـادة    . احملاكم يف مخس قضايا وتعّرض مخسة أشخاص للمالحقة اجلنائية        
عدم حتديد  : ١إحداها مبوجب الفقرة    (ن اإلجراءات اجلنائية، مت تعليق مخس قضايا جنائية         قانو

؛ )عدم حتديد الشخص الذي ُوجهت إليه التهمة      : ٣مكان املتهم؛ وأربع قضايا مبوجب الفقرة       
ُسجلت " الزواج من امرأتني وتعدد الزوجات    "    ب من القانون اجلنائي املعنية      ١٥٣ومبوجب املادة   

إكـراه  " من القانون اجلنائي     ١٥٤ واحدة ومتت مالحقة شخص جنائياً؛ ومبوجب املادة         قضية
، متت مالحقـة ثالثـة      "شخص دون سن السادسة عشرة على عالقات زوجية حبكم الواقع         

  . على احملاكمأشخاص جنائياً وُسجلت ثالث قضايا يف اجملموع وُعرضت ثالث قضايا
، وزارة الداخلية أكادميية  ( اجلمهورية القريغيزية    ، قّدم وزير داخلية   ٢٠١٠ويف عام     -٢٩

اقتراحات إىل اجلوغوركو كينيش ترمي إىل تعديل وتكملة القانون         ) اإلدارة املركزية للتوجيه  
 ١٥٣واملادة  " االغتصاب"ب  املتعلقة   ١٢٩اجلنائي بغية تشديد العقوبات املنصوص عليها يف املادة         

، أخضع وزيـر الداخليـة      ٢٠١٠ويف عام   ". دد الزوجات الزواج من امرأتني وتع   "ب املتعلقة  
 يتضمن تعديالً وتكملة - يركّز بوجه خاص على تساوي اجلنسني   -القانون لتحليل جنساين    

للقانون املتعلق مبصاحل وزارة الداخلية يف اجلمهورية القريغيزية والذي يتناول حدود الـسن             
 من مـشاريع املراسـيم      ١١رية إىل جانب    بالنسبة ملوظفي مصاحل وزارة الداخلية يف اجلمهو      

الرئاسية والقرارات الوزارية، وذلك بغرض إنشاء نظام ميكّن من إجراء الدراسات اجلنسانية            
  .بشكل منهجي ضماناً التساق القوانني والربامج مع األحكام القانونية الواردة يف املعاهدة

بـاالقتراع  ( بعد االستفتاء عليه     وجتدر اإلشارة إىل أن الدستور اجلديد، الذي اعُتمد         -٣٠
فحظْر التمييز بأسبابه   . ، ينص على مبدأ عدم التمييز     ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٧يف يوم   ) العام

 أّنـه ال جيـوز أن       ١٦وتؤكد املادة   . املختلفة يشكّل أحد املبادئ اهلامة الواردة يف الدستور       
    صر، أو اللغـة، أو العجـز،       يتعرض أحد يف قريغيزستان للتمييز بسبب نوع اجلنس، أو العن         

أو االنتماء العرقي، أو الدين، أو السن، أو القناعات السياسية أو غريها، أو مستوى التعليم،               
واحـتفظ الدسـتور   . أو األصل القومي، أو الوضع املايل أو غريه، أو بسبب أي ظرف آخر   

وحقوق متـساوية   اجلديد بالنص األساسي الذي يقتضي أن يتمتع الرجال والنساء حبريات           
وال يسري هذا املبدأ على نشاط املؤسسات التابعة للدولـة     . ميِكنهم ممارستها على قدم املساواة    

 مـن   ٤وحتظر املـادة    . فحسب وإمنا يسري كذلك على األحزاب السياسية وعلى الرابطات        
وعها، الدستور على األحزاب السياسية والرابطات واملنظمات الدينية، وكذلك على ممثليها وفر          
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األنشطة الرامية إىل حتقيق أغراض سياسية يكون من آثارها تغيري النظام الدستوري بـالقوة أو               
  . الدينيةهتديد األمن الوطين أو إذكاء العداوة االجتماعية أو العرقية أو القومية أو اإلثنية أو

على العنف  ويشكّل مبدأ عدم التمييز األساس الذي يستند إليه حظر الدعاية احملّرضة              -٣١
القومي أو اإلثين أو العرقي أو الديين، أو اليت تنادي بتفوُّق جنس أو فئة اجتماعية على جـنس                  

  ).٤، الفقرة ٣١املادة (اليت تنادي بالتمييز أو العداوة أو العنف  آخر أو فئة اجتماعية أخرى، أو

  محاية األسرة ورابطة الزواج    
فتحظـى  . ست ملبدأ االهتمام باألسرة   كُرِّ) ٣٦املادة  (يتضمن الدستور مادة خاصة       -٣٢

  .األسرة واألبوة واألمومة والطفولة بعناية اجملتمع ككل وحبماية القانون
إذ ُتحـّدد  . فالفقرة الرابعة من هذه املادة، املتعلقة بالزواج، تكتسي أمهيـة كـبرية             -٣٣

الزوجان قد بلغا الـسن  الشروط اليت يتعّين توفُّرها لعقد الزواج وإنشاء أسرة وهي أن يكون       
ومت . كما تنظّم الدولة عالقة الزواج    . القانونية للزواج وأن يعربا طواعيةً عن رضامها املتبادل       

اعتماد هذه املستجدات هبدف التصدي للعديد من االجتاهات املثرية للقلق اليت ظهـرت يف              
بات وزيادة عدد   السنوات األخرية يف قريغيزستان كحاالت الزواج املبكر واختطاف املخطو        

فيتعيَّن علينا، مبوجب التزاماتنا الدولية، أن نتصّرف من أجـل          . حاالت الزواج غري املسجَّل   
وقد كان التقرير الدوري الثالث واألخري الذي قدمته قريغيزستان         . التصدي لتلك االجتاهات  

فاقية، مدعاةً لالنتقاد إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، والذي تناول تطبيق االت    
  .بسبب هذه االنتهاكات حلقوق املرأة حتديداً

 من الدستور باألحكام املتعلقة بـاألعراف       ٣٧وهذا هو السبب وراء احتفاظ املادة         -٣٤
  .وال تدعم الدولة إالّ تلك األحكام اليت ال تشكِّل انتهاكاً حلقوق اإلنسان وحرياته. والتقاليد

إنـشاء  " قريغيزستان، الذي حيمل عنـوان       -وق ُسوُروس   ويف إطار مشروع صند     -٣٥
   ، نظّـم مركـز تـدريب       "اآلليات وضمان احلماية االجتماعية والقانونية للنساء من العنف       

املعايري الدولية والتـشريعات  : "قضاة احملكمة العليا عدة حلقات دراسية حول املوضوع التايل 
؛ "دة قضاة احملاكم احمللية يف اجلمهورية القريغيزيـة       الوطنية يف جمال املساواة بني اجلنسني لفائ      

ويشتمل برنامج الدراسات يف مركز تدريب قضاة احملكمة        .  قاضياً هذا التدريب   ١٣٣وتلقى  
العليا على حلقات دراسية ودورات تدريبية تتناول أحكام االتفاقية موجَّهة لقضاة وموظفي            

  .احملكمة العليا واحملاكم احمللية

   يف جنوب البلد٢٠١٠يونيه /حزيرانعدة املقدَّمة للنساء ضحايا أحداث عن املسا    
َعِقَب األحداث املأساوية اليت شهدهتا منطقتا أوك وجالل أباد، اتُُّخذت سلسلة من              -٣٦

التدابري العاجلة من أجل تعزيز مشاركة النساء يف هتيئة الظروف املواتية لضمان تنمية آمنـة               
  .ولتحقيق فرص السالم
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 املتعلق بإنشاء   ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٦ الصادر يف    ٥٠وعمالً باملرسوم الرئاسي رقم       -٣٧
جلنة مشتركة بني الوزارات من أجل حتقيق االستقرار يف مدينة أوك ويف منطقيت أوك وجالل               

. أ. أباد، أُنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات يـديره نائـب الـوزير األول الـسيد أ                
 نطاق أعمال العنف اليت تعّرضت هلا النساء واحتياجات خمتلف الفئات يف ولتَبيُّن. عبدالالئيف

املنطقة بعد انتهاء الرتاع، قامت السلطات العامة احمللية، باالشتراك مع رابطة مراكز الطوارئ             
 ٦٣٩ففي أوك، جلأ    . والرابطات املدنية، بتقييم نطاق أعمال العنف وبإثبات وتوثيق الوقائع        

مركـز  (إىل مأوى   )  امرأة، أربع منهن تعّرضن للعنف اجلنسي      ٣٥٨ و  رجالً ٢٨١(شخصاً  
حيث تلقوا مساعدة نفسية وقانونية وقُدمت هلـم بعـض          ) اجلنوب" (ُيوغ) "إعادة التأهيل 

  : باألنشطة التالية"سيزمي"وقام العاملون يف مركز الطوارئ . النصائح
ن بني مـدراء     شخصاً م  ٨٣ أخصائياً نفسياً يف أوك وتدريب       ٢٠تدريب    )أ(  

  مدارس مدينة أوك والقائمني على إدارهتا؛
يف أحيـاء   ) النـساء واألطفـال   (تقدمي املساعدة النفسية الفردية للسكان        )ب(  

  يف مدينة أوك؛" جيزاليك"و" تشريميوشكي"
     امرأة ملساعدهتن يف التغلـب علـى الكـرب          ٣٢    لتقدمي مساندة نفسية      )ج(  

  التايل للرضح؛
"  آديـر  -أون  "قة دراسية شارك فيها مديرو املدارس يف مقاطعة         تنظيم حل   )د(  

  وأشخاص قائمون على إدارهتا؛
إجراء مشاورات يف املنطقة العسكرية يف مدينة أوك مع هيئة األخـصائيني              )ه(  

  .املشاركني يف العمليات العسكرية
قات دراسية  وأثناء الفترة املذكورة، وإىل جانب األنشطة السالفة الذكر، ُنظمت حل           -٣٨

وقُّدمت نصائح فردية للنساء، خاصةً منهن النساء اللوايت يتحملن مسؤولية أطفالٍ يف خميمات             
ووضعت اإلدارة العامة   . خيام الصوف يف املناطق السكنية الشديدة االكتظاظ يف مدينة أوك         

 وقّدمت رابطة مراكز". آك جوروك"ملنطقة أوك ُمنشآت ُمغطاة حتت تصرف مركز الطوارئ 
الطوارئ، بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، دعماً نفسياً لضحايا العنف كما             

تقدمي املساعدة  "قدمت تدريباً لألخصائيني القانونيني وللمجموعات املتنقلة يف إطار مشروع          
، نظمت الرابطة حلقات تدريب ُخصصت ملتالزمة       ٢٠١٠يوليه  /متوزيف   و". لضحايا العنف 

رب التايل للرضح لفائدة مجيع مراكز الطوارئ يف أوك ويف جالل أباد، إىل جانب          أعراض الك 
 كول بشأن منع ممارسة اختطاف املخطوبـات، وذلـك          -حلقة تدريب يف منطقة إيسيك      

  ).بودابست(مبساعدة املعهد الدويل لألحباث اإلنسانية 

        


