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ــت الرئاســة        ــسيدة شــيمونوفيتش، تول ــاب ال نظــراً لغي
  ).نائبة الرئيسة(السيدة غاسبار 

  .١٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
 املادة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب       

  )تابع ( من االتفاقية١٨
؛ (CEDAW/C/KGZ/3 تقرير قريغيزستان الدوري الثالث     
  Add.1) و CEDAW/C/KGZ/Q/3 و

 أعــضاء وفــد قريغيزســتان أخــذ بــدعوة مــن الرئيــسة،    - ١
  .أماكنهم إىل مائدة اللجنة

عـرض تقريـر الدولـة      ): قريغيزستان( السيد نازاروف   ‐ ٢
ــرف الـــدوري الثالـــث   ، وقـــال إن (CEDAW/C/KGZ/3) الطـ

ــزي   ــان القريغي ــد الربمل ــشباب    ق ــة بال ــدة معني ــة جدي شــكَّل جلن
شخــصياً والـسياسة اجلنــسانية واللياقــة البدنيـة والرياضــة، وإنــه   

ــة   ــك اللجن ــرأس تل ــة     . ي ــل طليع ــان ميث ــائالً إن الربمل وأضــاف ق
متقدمة فيمـا يتعلـق بتـشجيع الـسياسة اجلنـسانية، وإنـه بفـضل               

س اجلمهوريــة وجهــود احلركــة النــسائية اإلرادة الــسياسية لــرئي
يف أي مـن    العـضوات   مـن   األكرب  عدد  اليوجد يف ذلك الربملان     

ــستقلة   ــدول املـ ــة الـ ــدان رابطـ ــات بلـ ــددهن  : برملانـ ــغ عـ إذ يبلـ
 العـــدد اإلمجـــايل ألعـــضاء الربملـــان    يبلـــغعـــضوة بينمـــا   ٢٣
ويف الــشهور العــشرة الــيت تلــت انتخــاب الربملــان  . عــضواً ٩٠

ت تعديالت تـشريعية حتـدد حـصة ال تقـل عـن             اجلديد، اعُتمد 
 يف املائة من األفراد املنتمني لكل من اجلنـسني حبيـث يلـزم              ٣٠

التقيُّد هبذه احلصة ضمن العدد اإلمجايل ملراجعي احلـسابات يف       
ــتفتاءات      ــات واالسـ ــة االنتخابـ ــضاء جلنـ ــبة وأعـ ــوان احملاسـ ديـ

القـــانون املتعلـــق بـــضمانات التوقيـــع علـــى وجـــرى . املركزيـــة
الدولة للمساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وتكافؤ الفـرص          
يف ممارسة هذه احلقوق، وهو مبـادرة تـشريعية طرحهـا رئـيس             
اجلمهورية، كما جرى اعتمـاد تعـديالت مدخلـة علـى قـانون              

  .اُألسرة

ئيــسيتان جلــستا اســتماع ر يف الربملــان وقــد ُعقــدت    - ٣
 بني اجلنـسني    بشأن موضوع العنف العائلي وموضوع املساواة     

وحــضر اجللــستني مجــع كــبري مــن   . يف جمــال العمــل الــسياسي 
 ،احلكوميــة واحلكومــة ووســائط اإلعــالمغــري ممثلــي املنظمــات 

ــد       ــاطق البل ــة من ــد اجتماعــات يف كاف ــرار بعق وأســفرتا عــن ق
  .بحث مسألة العنف العائليل
، أُنشئ حتالف نسائي معين     ٢٠٠٨مايو عام   /ويف أيار   - ٤

ــادرات التـــ  ــوغ    باملبـ ــالف يف صـ ــك التحـ ــهم ذلـ شريعية، وأسـ
وتناولـــت . مـــشاريع قـــوانني قُـــدمت إىل الربملـــان للنظـــر فيهـــا

 حصص جنـسانية    حتديدمشاريع القوانني هذه العنف العائلي و     
يف خمتلـــف مـــستويات الـــسلطة التنفيذيـــة والقـــضاء واهليئـــات   

  .اإلدارية املالية
 ألن قالــت إنــه نظــراً): قريغيزســتان (الــسيدة تاشــَبيفا  - ٥

 ٢٠٠٢التقرير الدوري الثالث يغطـي الفتـرة املمتـدة مـن عـام              
 فإهنــا سـتركز علــى التطـورات املــستجدة منــذ   ٢٠٠٥إىل عـام  

، وهـــذه فتـــرة أعـــادت فيهـــا قريغيزســـتان تقيـــيم ٢٠٠٥عـــام 
نظامهـــا الـــسياسي وأحـــدثت تغـــيريات هامـــة يف دســـتورها      
وحاولــت التوصــل إىل منــاذج احلكــم املثلــى، مراعيــة يف ذلــك   

املـواطنني يف  نـشاط   وأدى منـو    . مصاحل كافـة قطاعـات اجملتمـع      
ــام     ــن ع ــاراً م ــسياسي اعتب ــتغري  ٢٠٠٥اجملــال ال ــشجيع ال  إىل ت

أيــضاً أدى االجتمــاعي والــسياسي، ولــيس هــذا فحــسب، بــل 
 املـــرأة يف الـــسلطة  ثيـــلمباشـــرة علـــى مت إىل التـــأثري بـــصورة  

  .التنفيذية
غم مـــن ، وعلـــى الـــر٢٠٠٥فربايـــر عـــام /ويف شـــباط  - ٦

اجملــال الــسياسي ارتفــاع مــستوى العمــل النــسائي النــشيط يف   
 مل يــسبق لــه مثيــل، هــو انتخــاب  شــيء حــدث ،قريغيزســتانب

أدى إىل عدم شغل النـساء      مما  برملان كل أعضائه من الذكور،      
وحاولـــت القـــوى احملافظـــة الداعيـــة إىل  . أي منـــصب وزاري

هـور بـأن علـى      العودة إىل النظام األبوي يف اجملتمـع إقنـاع اجلم         
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 املـرأة يف    “تـدخُّل ”أن  بـ و“ تعرف مكاهنا الصحيح  ”املرأة أن   
ونـتج عـن ذلـك    . العمل السياسي قد أدى إىل أزمـة يف احلكـم     

والتراجــع ها كافــة جوانبــالقــضايا النــسائية بتعــاظم النفــور مــن 
  .عن اإلجنازات اليت حتققت من قبل

س ويف أثنــاء تلــك الفتــرة الــصعبة، عقــدت أمانــة اجمللــ   - ٧
الوطين املعين باملرأة واُألسرة والتنمية اجلنسانية، باالشتراك مـع         
ناشــطات احلركــة النــسائية وبــدعم مــن املنظمــات الدوليــة،       
املنتــدى الــوطين األول للمنظمــات النــسائية، الــذي حــضرته       

.  هيئـة تنتمـي إىل كافـة منـاطق البلـد           ١٠٠ممثالت ألكثـر مـن      
ــذلك،  ــلولـ ــشترك للحر  ميثـ ــل املـ ــهاج العمـ ــسائية   منـ ــة النـ كـ

القريغيزيــة، الــذي أســفر عنــه ذلــك املنتــدى، أساســاً لتحديــد    
األولويـــات ووضـــع اخلطـــط مـــن أجـــل تعزيـــز املـــساواة بـــني   

  .اجلنسني
اعُتمــدت صــيغة جديــدة لكــل مــن ، ٢٠٠٥ويف عــام   - ٨

واآلن، . الدستور القريغيزي وقانون االنتخابات، بعـد اسـتفتاء      
ــرص ل    ــوق والف ــل الدســتور تكــافؤ احلق ــن الرجــل   يكف كــل م

ــة      ــرأة فرصــاً متكافئ ــات امل ــانون االنتخاب ــرأة، بينمــا ميــنح ق وامل
. ة واحملليـــةالنتخـــاب يف أجهـــزة احلكـــم الوطنيـــللتـــصويت ول

ــا ــادة مت     كم ــدابري خاصــة لزي ــات ت ــانون االنتخاب ــشمل ق ــلي  ثي
إذ جيب على األحـزاب الـسياسية       : النساء يف السلطة التشريعية   

 يف  ٧٠عـن   سني بنـسبة تزيـد      أن تكفل عدم متثيل أي مـن اجلنـ        
ومشلـــت املبـــادرات . املائـــة يف قـــوائم مرشـــحيها لالنتخابـــات 

األخرى اجلديرة بالـذكر جهـوداً لتوظيـف النـساء يف احلكومـة        
وإنشاء وظيفة برملانية جديدة هي وظيفة املمثل اخلاص لرئيس          

  .اجلمهورية املعين مبسائل التنمية اجلنسانية
ــغ    - ٩ ــايل، تبلـ ــان  ويف الوقـــت احلـ ــساء يف الربملـ ــسبة النـ نـ
منــصب نائــب رئــيس الربملــان؛    تتــوىل امــرأة  و. يف املائــة ٢٦
هـي  تلـك   جلنة برملانيـة، و ١٣ترأس النساء أربع جلان من   كما

جلنة الدفاع وجلنة األمن وجلنة إنفـاذ القـانون وجلنـة اإلصـالح             

ــانوين ــرأس  . الق ــا ت ــان كم ــة   امرأت ــة الدســتورية واحملكم احملكم
  . القضاءسلكالعدد اإلمجايل للنساء يف  يتزايد ، بينماالعليا
 مناصــب ةويف الــسلطة التنفيذيــة، تــشغل النــساء مخــس  - ١٠

ــ وزاريـــاً منـــصبا٢٣ًمـــن  ــ ة، وإحـــداهن نائبـ . رئيس الـــوزراءلـ
وتــــرأس امرأتــــان وزارة املاليــــة والوكالــــة احلكوميــــة ملــــوارد 
وتكنولوجيا املعلومـات، كمـا تـشغل امرأتـان منـصبني رفـيعني             

وأخــذ التمثيــل الكلــي للمــرأة يف الــسلطات   . زارة العــدليف و
 ت نـسبته  ، وبلغـ  ٢٠٠٥احلكومية يف االزدياد باطراد منذ عـام        

تـشغل   وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال        . ٢٠٠٨ يف املائة عـام      ٤٥
ــرأة  ــىت اآلن املــ ــحــ ــات،   اًأيــ ــام املقاطعــ ــب ُحكَّــ ــن مناصــ  مــ
 األخـذ االنتخابات احملليـة األخـرية جمـدداً ضـرورة          كدت  أ كما
  .تدابري خاصة لضمان متثيل املرأة يف اهليئات التشريعية احملليةب

وأرســى القــانون املتعلــق بــضمانات الدولــة للمــساواة    - ١١
يف احلقوق بني الرجل واملرأة وتكـافؤ الفـرص يف ممارسـة هـذه              

ــام /احلقــــوق، املعتمــــد يف آب  أُســــس ،٢٠٠٨أغــــسطس عــ
أوجـد    كمـا  السياسة احلكومية لضمان املساواة بـني اجلنـسني،       

واجمللـس الـوطين    . ا واإلبالغ عـن تنفيـذه     هانظاماً شفافاً لرصد  
املعــين بــاملرأة واُألســرة والتنميــة اجلنــسانية مــسؤول عــن رصــد  
تنفيذ كل من التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية يف جمال          
املــساواة بــني اجلنــسني، وعــن تنــسيق جهــود املؤســسات علــى  

ــار. خمتلــف األصــعدة  ــ/ويف أي مهــام ، ُنقلــت ٢٠٠٨ايو عــام م
أمانـــة اجمللـــس الـــوطين إىل شـــعبة التنميـــة االجتماعيـــة التابعـــة  

وإضــافة إىل ذلــك، فــإن احلكومــة ملزمــة     . لــديوان احلكومــة 
يتعلـق باملـساواة     بإعداد تقرير سـنوي عـن احلالـة الوطنيـة فيمـا           

  .بني اجلنسني
ــسنة    - ١٢ ــانون العمــل ل ــز يف جمــال  حيظــر  ٢٠٠٤وق التميي

ة كمــا يتــضمن أحكامــاً خاصــة بــشأن النــساء احلوامــل   العمالــ
ــون أطفــاالً، وهــي مــن قبيــل احلكــم      ــذين يعول واألشــخاص ال

ــة لرعايــة الطفــل   القاضــي  . حبــق احلــصول علــى إجــازة تكميلي
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ــة     كمــا روعيــت القــضايا اجلنــسانية عنــد وضــع سياســة العمال
  .٢٠٠٦الوطنية املعتمدة عام 

ان قريغيزسـتان    يف املائـة مـن سـك       ٦٠وما يقـرب مـن        - ١٣
. ، ولكن البطالة والعمالة الناقصة يف ازدياد       اآلن يف سن العمل  

 ات يف املائـــة مـــن النـــساء ناشـــط٥٤، كـــان ٢٠٠٧ويف عـــام 
سـن التقاعـد، وقـد    َمـن بلغـن   مسّنات بينـهن  هن اقتصادياً؛ ومن 

 إىل  ٢٠٠٦من عـام    و. حققت املسّنات أعلى معدالت العمالة    
ملوظفــات يف القطــاع املــايل،  ازداد عــدد النــساء ا،٢٠٠٧عــام 
، بلـغ  ٢٠٠٧ويف عـام   . التعدين والتـشييد والزراعـة    قطاعات  و

ــساء   ــور النـ ــط أجـ ــال  ٦٧متوسـ ــور الرجـ ــن أجـ ــة مـ .  يف املائـ
ــات     ــة يف ارتفاع ــصادية العاملي ــة االقت ــسببت األزم ــبرية وت يف ك

ــسكانية األ    ــت الفئــات ال ــعار، وكان ــي األكثــر   األس ضــعف ه
ة علــى وضــع حزمــة مــن وتعكــف احلكومــ. تــضرراً مــن ذلــك

ــساء      ــشمل الن ــات، الــيت ت ــصاحل هــذه الفئ ــضية ل ــدابري التعوي الت
  .واألطفال واملسّنني واملعاقني

وفيمـــا يتعلـــق بالرعايـــة الـــصحية، تتمثـــل األولويـــات   - ١٤
الراهنة يف صحة اُألم والطفل، ومكافحـة الـُسل، والوقايـة مـن             
 أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة ومـــضاعفاهتا، ومكافحـــة 

وقد أخذت أرقام وفيات    . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   
الُرضع يف االرتفـاع املطـرد طـوال الـسنوات اخلمـس الـسابقة،              

ــوالدة واهلجــرة      ــدالت ال ــاع مع ــاً إىل ارتف ــزى جزئي ــذا يع  ؛وه
، ٢٠٠٤، يف عــام يعــزى جزئيــاً إىل اعتمــاد قريغيزســتان  كمــا

. “ليـد األحيـاء  املوا”تعريف منظمة الـصحة العامليـة اخلـاص بــ           
ورغم أن معدل الوفيات النفاسـية آخـذ يف الـرتول بوجـه عـام               
فإنــه ال يــزال مرتفعــاً، وهــذا يعــزى أساســاً إىل افتقــاد الرعايــة   

ــوالدة، ال ســيما يف أوســاط الفئــات الــسكانية    املناســبة  قبــل ال
ــاً، و ــة يف  إىل الـــضعيفة اجتماعيـ ــدمات الطبيـ ــة اخلـ ــدم كفايـ عـ

دل فقـــر الـــدم بـــني النـــساء  حـــاالت الطـــوارئ وارتفـــاع معـــ 
املـصابني  األشـخاص    الـرقم الرمسـي لعـدد        وصـل وقد  . احلوامل

أكتـوبر عـام   / تـشرين األول ١يف  بفريوس نقص املناعة البشرية     

 شخــــصاً، ونــــسبة النــــساء بــــني هــــؤالء ١ ٨٧١ إىل ٢٠٠٨
ومتثلــت الطريقــة الرئيــسية لنقــل العــدوى يف   .  يف املائــة٢٤,٢

  .التلوث بالدم احلامل للعدوى
 Manas Taalimiوجتري اآلن إصالحات يف إطار برنامج   - ١٥

ــصحي     ــوطين إلصــالح القطــاع ال ــامي   ال ــني ع ــا ب  ٢٠٠٦فيم
 هبدف تعزيز اإلنـصاف والتيـسري واجلـودة يف جمـال            ،٢٠١٠ و

وهــذه اخلــدمات تقــدم جمانــاً يف    . خــدمات الرعايــة الــصحية  
ــال   ــاء احلمــل   دون الوقــت احلــايل لألطف ــساء أثن ــسة وللن اخلام

والوالدة وُبعْيد الوالدة، كما تقدم جمانـاً لعـدد مـن القطاعـات             
  .السكانية األخرى؛ وهناك خطط للتوسع يف توفريها جماناً

ــة الـــصحة     - ١٦ ــة حلمايـ ــتراتيجية وطنيـ وقـــد اعُتمـــدت اسـ
اإلجنابية، وجرى تدريب العـاملني يف أكثـر مـن نـصف مراكـز       

ة، اسـتناداً إىل    إجراءات التوليد اآلمنـ   على ممارسة   الوالدة كافة   
كمــا ُوضــع برنــامج لتــوفري . توصــيات منظمــة الــصحة العامليــة

وأُنـشئ مركـز وطـين      . الرعاية للنساء يف فترة ما حول الـوالدة       
وفر الرعايــة الطبيــة اجليــدة للنــساء  كــي يــلرعايــة اُألم والطفــل 

كافــــة العيــــادات املخصــــصة للمرضــــى ُزوِّدت واألطفــــال، و
  .املقيمني بأحدث املعدات

ــام    - ١٧ ــذ ع ــُسل   ٢٠٠٥ومن ــداد مرضــى ال ، اخنفــضت أع
 وإضافة إىل ذلـك، سـاعد       .وأعداد املتوفني بسبب ذلك املرض    

لفئـات الـسكانية احملرومـة اجتماعيـاً علـى          لتوفري الـدقيق املغـىن      
ــذائه     ــة يف غ ــذيات الدقيق ــد واملغ ــسبة احلدي ــادة ن وجــرى . ازي

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــ    ة إدمــاج الــصحة اإلجنابيــة، والوقاي
ــشرية ــة يف      /الب ــصحية اهلام ــضايا ال ــن الق ــك م ــري ذل ــدز وغ اإلي

  .املناهج املدرسية
ولتحسني الرعايـة الـصحية يف الريـف، ُزودت مراكـز             - ١٨
وحتـسنت إمكانيـات احلـصول      احلديثـة    باملعدات الطبية    والدةال

وبناء على مبـادرة احلكومـة وعـدد        . على اخلدمات الصيدالنية  
 طفـل  ٥ ٠٠٠أكثـر مـن     ل اآلن   ُمـسجَّ  ،من املنظمـات الدوليـة    
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يف مركز واحد من مراكز رعاية الطفل اجملتمعية البالغ عـددها           
  .اً مركز١٥٠
ئــول ووفقــاً لقــانون إدارة األراضــي الزراعيــة، ميكــن ت   - ١٩

ورثـة    ىلإقطع األرض اململوكة ملـواطين اجلمهوريـة القريغيزيـة          
ــا ميكــن    ــالَّك، كم ــسيمها امل ــشريعي   تق ــديالت ت ــى تع ــاء عل ة بن

ــت  ــام أُدخلـ ــة   . ٢٠٠٦عـ ــة املتعلقـ ــستندات القانونيـ إال أن املـ
ــن      ــة م ــة خطي ــا دون موافق ــسيم األراضــي ال ميكــن حتريره بتق

وللمـــرأة نفـــس احلقـــوق املقـــررة للرجـــل  . الـــزوجني كليهمـــا
يتعلــق بتملُّــك األرض والتــصرف فيهــا؛ وهــذه القاعــدة     فيمــا

ُســـنت اســـتجابة لتعليقـــات اللجنـــة علـــى تقريـــر قريغيزســـتان  
  .الدوري الثاين

وجرى تعـديل قـانون اجلنـسية للجمهوريـة القريغيزيـة             - ٢٠
 من االتفاقيـة، إذ ميكـن نقـل اجلنـسية           ٩لكي يتمشى مع املادة     

، بصرف النظـر    الوالدينالقريغيزية إىل اإلبن باتفاق خطي بني       
  .عن حمل ميالد اإلبن

واُتخذت جمموعة كبرية من التـدابري ملنـع العنـف ضـد              - ٢١
ة، مبا يف ذلـك حتـديث عـدد مـن التـشريعات ذات الـصلة؛                املرأ

ــاح        ــاهرة وجن ــى حجــم الظ ــضوء عل ــاء ال ــراء حبــوث إللق وإج
ــدة؛     ــها؛ ووضــع منــاذج إحــصائية جدي ــدابري املتخــذة ملعاجلت الت

املعلومـــات بالوســـائط اإلعالميـــة املطبوعـــة واألفـــالم  تعمـــيمو
يـة القـضاة    الوثائقية والربامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ وتدابري توع     

ــة وغــري      ــسلطات احمللي ــانون وال ــاذ الق ــات إنف ــاملني يف هيئ والع
ــشأن       ــة ب ــواد تعليمي ــات وم ــات؛ وإصــدار كُتيب ــن الفئ ــك م ذل

ــع العنــف    ــضحايا ومن ــع ال ــة   ؛العمــل م ــل مراكــز مواجه  ومتوي
ــة    وتــــوفري ؛األزمــــات وغــــري ذلــــك مــــن اخلــــدمات اجملتمعيــ

  .املساعدات العملية للضحايا
لك، فـإن اإلجـراءات املتخـذة حـىت     وعلى الرغم من ذ    - ٢٢

وال يـــزال العنـــف ضـــد . اآلن مل تـــسفر عـــن النتـــائج املرجـــوة
املــــشكالت االجتماعيــــة الكــــربى يف إحــــدى النــــساء ميثــــل 

قريغيزســتان، وقــد جــرت العــادة علــى عــدم اعتبــاره إجحافــاً    
رياً مـن الوقـت واجلهـد       ثولـذلك، سـيتطلب األمـر كـ       . إهانة أو

  .ت املتبعة يف العالقات بني اجلنسنيلتغيري املواقف والسلوكيا
  ٤ إىل ١املواد 
ــالــسيدة داير  - ٢٣ هنَّــأت حكومــة قريغيزســتان علــى  : امي

ــاملرأة  ــة إن . التــــدابري املنفــــذة للنــــهوض بــ واســــتدركت قائلــ
ــردود ــة       ال ــيت وضــعتها اللجن ــئلة ال ــضايا واألس ــة الق ــى قائم عل

CEDAW/C/KGZ/Q/3) و (Add.1  جعلتــها تتــشكك فيمــا إذا 
. تنفيــذ االتفاقيــةهادفــة إىل هنــاك خطــة طويلــة األجــل كانــت 

وأضافت قائلة إنه جرى سرد العديد من األنـشطة واملبـادرات           
ولكنــه ال يبــدو أن هــذه األنــشطة واملبــادرات تعــاجل مــصفوفة   

وعلـى الـرغم    . املشكالت اليت تواجهها النـساء معاجلـة منـسقة        
ان فهمـاً   من ذلك، فإن عرض التقرير قـد بـيَّن أن يف قريغيزسـت            
ــاملرأة، و    ــهوض بـ ــة دون النـ ــق احلائلـ ــليماً للعوائـ ــباب لسـ ألسـ

اجلذريــة الــيت تــدفع إىل التمييــز ضــدها، وللحاجــة إىل اختــاذ       
  .إجراءات أكثر من التحليل والبحث والتشريع

ومــــضت قائلــــة إن وضــــع تعريــــف للتمييــــز عنــــصر   - ٢٤
مــن عناصــر املعــايري القانونيــة حلمايــة حقــوق املــرأة،  جــوهري 

أنه يبدو أن مثل هـذا التعريـف منعـدم يف الدسـتور اجلديـد                 إال
وفــضالً عــن ذلــك، . والقــانون اجلديــد املتعلــق بتكــافؤ الفــرص

فإنه لكي ينـسجم التـشريع الـوطين مـع االتفاقيـة ينبغـي إجـراء                
حتليل شامل، ال يتناول جمرد األحكام التمييزيـة الـصارخة الـيت            

ــضاً أو     ــاول أيـ ــل يتنـ ــانون بـ ــا القـ ــوي عليهـ ــضعف  حيتـ ــه الـ جـ
ــرأة   ــذاء املـ ــتغالهلا إليـ ــساءلت . والغمـــوض الـــيت ميكـــن اسـ وتـ

  .إذا كانت هناك خطط إلجراء مثل هذا التحليل عما
 يف قائمـة    ١وأردفت قائلة إن الرد علـى الـسؤال رقـم             - ٢٥

القضايا يبيِّن عدم إقامة النـساء أيـة دعـاوى أمـام احملـاكم حـىت                
ــة  ــساءلت عمــ . اآلن اســتناداً إىل االتفاقي ــانون  وت ا إذا كــان الق

ــني الرجــل       ــوق ب ــساواة يف احلق ــة للم ــضمانات الدول ــق ب املتعل
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أيــة أتـى ب واملـرأة وتكـافؤ الفـرص يف ممارسـة هـذه احلقـوق قـد        
وقالــت إنــه . مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانيةجديــدة إجــراءات 

 قـدم ينبغي على الدولة الطرف أن تبيِّن أيـضاً نـوع التـدريب امل     
ن املمكـن للمـرأة أن تلجـأ إىل احملـاكم           للقضاة، وما إذا كان م    

  .وغريها من وسائل االنتصاف القانوين
قالـت إنـه عنـدما انُتخبـت     : شيلينغ -السيدة شوب     - ٢٦

 سنة مـضت    ٣٠ أكثر من    قبلأول نائبة لرئيس الربملان األملاين      
 علـى إقامـة الـدعاوى أمـام         نـشاط النـساء ب  عمدت إىل تشجيع    

وأضــافت . ل هــذه املبــادراتاحملــاكم وأعلنــت أهنــا ســتؤيد مثــ 
قائلــة إن هــذا جمــرد لفتــة رمزيــة قــد تــود احلكومــة القريغيزيــة    

  .النظر فيها
ــضاحاً لعبـــارة     - ٢٧ ــت إيـ ــة حكومـــة   ”وطلبـ ــت موافقـ متـ

.  الـــواردة يف تقريـــر الدولـــة الطـــرف“مجهوريـــة قريغيزســـتان
تــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد قبلــت تعــديل        كمــا
وأشــادت بالتعــديالت .  االتفاقيــة مــن٢٠ مــن املــادة ١ الفقــرة

ــة      ــت الدولـ ــا إذا كانـ ــسرت عمـ ــة، واستفـ ــتورية املدخلـ الدسـ
الطــرف قــد نظــرت يف إدراج حكــم يقــضي مبــسؤولية الدولــة  

ــاً   ــاً عمليـ . القريغيزيـــة عـــن كفالـــة حتقـــق مبـــدأ املـــساواة حتققـ
وأضافت قائلـة إن عـدداً مـن بلـدان أوروبـا الغربيـة قـد أدخـل                  

  .دساتريهمثل هذه التعديالت على 
وفيما يتعلق باحلكم احمللـي، تـساءلت عمـا إذا كانـت              - ٢٨

مـوظفني خمتـصني مبـسألة    حبثت مسألة تعيني  الدولة الطرف قد    
ــساواة ل ــسياسات احملليــ   واصــدريامل ــة صــنع ال ــف ة عملي  وتوظي

ــة   ــهن يف اإلدارات احمللي ــات وترقيت ــاك  . املوظف وذكــرت أن هن
يما يتعلق بعمـل هـؤالء     من اخلربات واملعلومات ف    اًكبريرصيداً  

  .املوظفني يف كل من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية
وأخـــرياً، رحبـــت بإصـــالح قـــانون اجلنـــسية ولكنـــها    - ٢٩

تــساءلت، بعــد أن أشــارت إىل أن اإلبــن ميكــن منحــه اجلنــسية 
القريغيزية باتفاق خطي بني الوالدين، عما حيـدث إذا مل يتفـق            

رافــاً بــأن العنــف العــائلي ميثــل الوالــدان، ال ســيما أن هنــاك اعت
وقالت إنه قد يكون مـن األفـضل الـنص علـى            . مشكلة كربى 

ــة نقــلأن للمــرأة نفــس حــق الرجــل يف   إىل  اجلنــسية القريغيزي
ق قـانون اجلنـسية مـن حيـث الـشكل مـع             طـاب وبينمـا يت  . ألبناءا

 من االتفاقية فإن هـذا احلكـم قـد       ٩ من املادة    ٢أحكام الفقرة   
 يف الواقـع نظـراً ألن للمجتمـع هيكلـه األبـوي           ال جيري تفعيلـه     

  .الطابع
ــاور   - ٣٠ ــسيدة نويب ــساءلت عــن  : ال ــة اجمللــس  مهــامت  أمان

الوطين املعين باملرأة واُألسرة والتنمية اجلنـسانية الـيت ُنقلـت إىل            
إنـه  قالـت   و. شعبة التنمية االجتماعية التابعـة لـديوان احلكومـة        

. لـــسياسة اجلنـــسانيةايبـــدو أن هـــذا التغـــيري يقلـــل مـــن أمهيـــة  
وأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة مــصري مــوظفي تلــك األمانــة،  
وعما إذا كانت معـارف تلـك األمانـة وخرباهتـا قـد ُنقلـت إىل        

ويف هــذا الــصدد، قالــت إنــه نظــراً ألن شــعبة . اهليكــل اجلديــد
التنميــة االجتماعيــة مــسؤولة اآلن عــن اخلطــة الوطنيــة للتنميــة   

عـــرف كيـــف تـــؤدي تلـــك الـــشعبة اجلنـــسانية فإهنـــا تـــود أن ت
آليات التنسيق والتعاون مع اجلهـات الفاعلـة        ما هي   مهامها، و 

التمويـل املتـاح لـضمان تنفيـذ اخلطـة          طبيعـة   املناسبة القائمـة، و   
  .تنفيذاً تاما

ــسة  - ٣١ ــة،   الرئيــ ــضواً يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ ، تكلمــ
بني للــــشؤون دَر وجــــود منــــسقني ُمــــةضــــرورأشــــارت إىل ف

ــسانية يف اإل ــة اجلن ــدارات الكائن الوزارات، وذلــك مــن أجــل  ب
وقالـت إهنـا تـود    . إدماج مبدأ املساواة يف السياسات احلكومية     

 يف منــسقون مــن هــذا القبيــل   هنــاك  أن تعــرف مــا إذا كــان   
وتــساءلت أيــضاً عمــا إذا كــان هنــاك مــسؤولون . قريغيزســتان

يف اإلدارات البلدية يتحملون مسؤوليات خاصـة بـشأن تعزيـز           
  .بني الرجل واملرأةاملساواة 

ــال     - ٣٢ ــداد الرجـ ــافؤ أعـ ــا خيـــتص بالتوصـــل إىل تكـ وفيمـ
 ١وأعداد النساء يف هيئات صـنع القـرار، الحظـت أن الفقـرة              
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تــدابري خاصــة مؤقتــة اختــاذ  مــن االتفاقيــة تــوحي ب٤مــن املــادة 
وقالـت إن هـذه التـدابري       . فعليـة تهدف التعجيل باملـساواة ال    تس

ــشمل حصــصاً للمــرأة    ها يف فيمــا خيــتص باشــتراك ميكــن أن ت
ينبغي أن ختـضع للمراجعـة الدوريـة وميكـن          ا  احلياة العامة؛ وإهن  

واستدركت قائلة إن مـن     . إلغاؤها مىت حتققت النتائج املرجوة    
الضروري أن نراعي ضمان عدم اعتبـار احلـصص حـداً أقـصى      

  .بل خطوات حنو حتقيق املساواة للمرأة
 قالــت إن املوضــوع ):قريغيزســتان (الــسيدة تاشــَبيفا  - ٣٣

ــسيدة داير  ــه ال ــالــذي تناولت ــسنوات   ي ــوقش مــراراً يف ال ام قــد ن
وأضـافت قائلـة إن الدسـتور والقـانون املتعلـق           . القليلة الـسابقة  

ــرأة       ــني الرجــل وامل ــوق ب ــساواة يف احلق ــة للم ــضمانات الدول ب
، كالمهـا،  اوتكافؤ الفرص يف ممارسـة هـذه احلقـوق قـد تـضمَّن        

ــس   ــز اجلنـ ــاً للتمييـ ــر  تعريفـ ــري املباشـ ــر وغـ ــايري . اين املباشـ واملعـ
املستخدمة للتحليل مقبولة دولياً، رغـم بـذل اجلهـود لتكييفهـا            

وجيـري بـشكل منـتظم حـصر كافـة          . مع احلالة يف قريغيزستان   
ــة  ــيم النــصوص   النــصوص املعياري والتــشريعية، كمــا جيــري تقي

  .على ضوء املعايري الدولية اليت اعتمدهتا قريغيزستان
 ردَّت علــى الــسؤال :)قريغيزســتان (ة مامبتــايلالــسيد  - ٣٤

ــادة      ــع امل ــوطين م ــشريع ال ــق بتطــابق الت ــة،  ٩املتعل ــن االتفاقي  م
فقالـــت إن القاعـــدة العامـــة هـــي أن الطفـــل املولـــود يف إقلـــيم 

ــع حبماي      ــد ويتمت ــواطين البل ــن م ــواطن م ــو م ــتان ه ــهقريغيزس  ت
لــد ال ميكــن تــسليمه أو ترحيلــه إىل بهــذا املــواطن و. القانونيــة

واحلاجــة إىل . آخــر أو جتريــده مــن اجلنــسية دون ســبب وجيــه
املنازعـــات ألن نـــشوء تنـــشأ إال يف حالـــة   اللوالـــديناتفـــاق ا

 مـن  الوالـدين  حيمل جنسية بلد آخر أو يف حالـة كـون        مهاأحد
إال أهنـا توافـق علـى      . رعايا دولة أجنبية أو من عـدميي اجلنـسية        

ة التـشريع وعلـى أن مـن        الرأي القائل بأنه ال يزال الزماً معاجل      
املمكــن أن تكــون هنــاك حاجــة إىل اســتحداث آليــات لفــض   

  .اخلالفات قضائياً

قالـت إن التعـديالت     ): قريغيزسـتان  (السيدة تاشـَبيفا    - ٣٥
الدستورية القريبة العهد قد نشأت عـن عمليـة إصـالح طويلـة             

ــد  ــني الشخــصيات     العه ــضة ب ــشات مستفي ــى مناق انطــوت عل
ــارزة و  ــسياسية الب ــات   ال ــة واهليئ ممثلــي املنظمــات غــري احلكومي

وأضـافت قائلـة إنـه جـرى حتليـل         . احلكومية واللجـان الربملانيـة    
جنــساين منفــصل مشــل أحكــام الدســتور، وإنــه جــرى إدخــال   

وقـد مسَّـت مجيـع      . أحكام جديدة هبدف إعمال مبـدأ املـساواة       
 احملليـة أفـراداً     داريـة السلطات البلدية وخالفها من الكيانات اإل     

 باشـتراك   ،عاجلة مسألة تعزيز املساواة بني اجلنسني، وأُنـشئت       مل
، جلـان   املنظمات غـري احلكوميـة واملؤسـسات احلكوميـة املعنيـة          

  .تنسيق خاصة
وباإلشارة إىل األسئلة الـيت طرحتـها الـسيدة نويبـاور،             - ٣٦

قالت إن اجمللس الوطين جهاز حكـومي يعمـل باشـتراك ممـثلني       
واملبـــدأ . ألحـــزاب الـــسياسية لمنظمـــات غـــري احلكوميـــة وا  ل

الرئيــسي الكــامن وراء إعــادة التنظــيم هــو االنتقــال مــن وضــع  
 ثيـل وُتبـذل جهـود لـضمان مت      . السياسات إىل تنفيذ السياسات   

أمـا اخلـربة    . اجمللس الوطين لكافة األطراف ومشوله خرباء فنيني      
الفنية اليت اكتسبها موظفـو أمانـة اجمللـس الـوطين الـسابقة فإنـه               

ن ان سـابق  اموظفـ جيلـس اآلن أمـام اللجنـة        تغالهلا، إذ   جيري اس 
مـن مــوظفي أمانــة اجمللــس الـوطين بوصــفهما عــضوين يف وفــد   
قريغيزستان بينما يعمل موظفون آخرون مـع رئـيس مجهوريـة           

  .قريغيزستان يف وضع السياسات
 مليــون ســوم مــن   ١,٥وعلــى الــرغم مــن ختــصيص      - ٣٧

خطة العمل الوطنية املعنيـة     ميزانية الدولة لتدابري معينة يف إطار       
باملـــساواة بـــني اجلنـــسني جيـــري متويـــل عـــدة أنـــشطة متعلقـــة   

: بالقضايا اجلنسانية من ميزانيات فـرادى الـوزارات واإلدارات        
ة ســـخي وزارة الـــصحة ميزانيـــة رصــدت فعلــى ســـبيل املثـــال،  

وباإلضــافة إىل ذلــك، . للعمــل علــى مكافحــة وفيــات الُرضــع  
وميــة، ومــن بينــها إدارات تابعــة كافــة املؤســسات احلكَســمَّت 

للوزارات، شخصاً مسؤوالً عن املسائل املتعلقـة باملـساواة بـني       
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وتنظر احلكومة اآلن يف إنشاء جملـس معـين بالقـضايا           . اجلنسني
ية لتمكني اجملتمـع املـدين مـن تقـدمي مـساعدات اخلـرباء              اناجلنس

تـدابري  اختـاذ   كما تنظـر احلكومـة يف       . وزارات وإدارات معينة  ل
خاصــة مؤقتــة، مبــا فيهــا احلــصص، يف كافــة جمــاالت احليــاة        

  .العامة
أشـــــارت إىل ): قريغيزســـــتان (الـــــسيدة إســـــاكنوفا  - ٣٨

تعليقـــات الـــسيدة دايريـــام، فقالـــت إن برملـــان قريغيزســـتان      
ــل      ال ــراء التحليـ ــد إجـ ــشريعية إال بعـ ــدابري تـ ــاد تـ ــه اعتمـ ميكنـ

ة إن وأضــافت قائلــ. املناســب، مبــا يف ذلــك التحليــل اجلنــساين 
اإلصــــالح الــــذي أُدخــــل مــــؤخراً علــــى الدســــتور وقــــانون  
االنتخابات قد أُجري علـى هـذا األسـاس، وإنـه قـد أسـهم يف                

  .زيادة عدد النساء يف الربملان
ــت إن       - ٣٩ ــاور، قال ــسيدة نويب ــات ال ــا خيــتص بتعليق وفيم

العديــد مــن مــوظفي األمانــة الــسابقة للمجلــس الــوطين املعــين   
مية اجلنسانية سيواصلون تقـدمي إسـهامات       باملرأة واُألسرة والتن  

وجيـري اآلن حتليـل وظيفـي،       . فعالة يف إطار الترتيبات اجلديدة    
أوجـه  بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وذلـك لتعـيني            

  . الضعف يف اهليكل اجلديد وإلدخال حتسيناتأوجهالقوة و
أشــارت إىل مــسألة ): قريغيزســتان (الــسيدة مامبتــايل  - ٤٠
ــد أقمــن بعــض     جلــو ــساء ق ــت إن الن ــرأة إىل احملــاكم، فقال ء امل

ــة    ــاً حبقـــوقهن املتعلقـ الـــدعاوى، وهـــي دعـــاوى تتعلـــق أساسـ
جــرى فــضها يف الــيت خــرى األنازعــات املو. بالــسكن وامللكيــة

،  علـى الطفـل، ورعايتـه    احملاكم تشمل أموراً من قبيل الوصـاية      
  .، وفسخ الزواجته، ونفقتهومكان إقام

  ٦ و ٥املادتان 
قالـت إهنـا قـد زارت قريغيزسـتان قبـل           : السيدة بـاِتن    - ٤١

سنتني، وأثنت على التدابري اإلجيابية املتخذة منـذ ذلـك احلـني،          
وقالـت إهنـا    . وهي من قبيل إجراء دراسة بشأن العنف العائلي       

ــشر الدراســة، و    ــاريخ ن ــود أن تعــرف ت ــيت  ت ــدابري احملــددة ال الت

كمــــا طلبــــت معلومــــات عــــن امليزانيــــة . اُتخــــذت ملتابعتــــها
، نظــراً اختطــاف العــرائساملخصــصة ملعاجلــة العنــف العــائلي و 

ــسوء      ــالغ الـ ــان بـ ــالني كـ ــذين اجملـ ــشريع يف هـ ــذ التـ . ألن تنفيـ
وأضــافت قائلــة إن هنــاك حاجــة إىل هنــج متعــدد التخصــصات 

عـائلي، سـواء يف اجملتمـع       لألخذ به يف معاجلة مـشكلة العنـف ال        
احمللي أو يف اُألسرة، واستفسرت عما إذا كان هنـاك هنـج مـن              

وأعربـت عـن ترحيبـها بالتحـسينات        . هذا القبيل جيري تطبيقه   
 على يـد اللجنـة اإلحـصائية الوطنيـة،          بياناتاحلاصلة يف مجع ال   

واستفـــسرت عمـــا إذا كانـــت تلـــك اجلهـــود قـــد اســـتمرت،   
 ه قـد عرقلـ    العـائلي مج ملعاجلة العنـف     إذا كان إعداد الربا    وعما

  .عدم وجود بيانات مصنفة جنسياً
ــحايا العنـــف     - ٤٢ ــساء مـــن ضـ ــد أن الحظـــت أن النـ وبعـ

نـوع  يترددن يف التوجه إىل أجهزة إنفاذ القانون، تساءلت عن          
اجلهــود املبذولــة لزيــادة مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية لــدى       

ت إنـه بينمـا يعـد       وقالـ . ءالقـضا سـلك   موظفي إنفاذ القـانون و    
ــد       ــراً مــشجعاً يع ــضائية أم ــسلطة الق ــساء يف ال ــاد عــدد الن ازدي
تــدريب القــضاة وضــباط الــشرطة والعــاملني يف احلقــل الطــيب    

وقالت إهنـا  . واألخصائيني االجتماعيني أمراً مهماً بنفس القدر   
تــدابري منفــذة لــضمان أيــة تـود أن تعــرف مــا إذا كانــت هنــاك  

 ضحايا ملوظفي إنفـاذ القـانون،       سقوط النساء مرة أخرى   عدم  
مراكــــــز لــــــدى علــــــى ســــــبيل املثــــــال، ومــــــا إذا كانــــــت 

ــشرطة ــرطة   الـ ــابطات شـ ــن ضـ ــشكَّلة مـ ــة مـ ــدات خاصـ . وحـ
 وعـن   ،استفسرت عما إذا كانت النساء ملمات بالقانون       كما

  .إمكانية حصوهلن على املعونة القانونية
وأضــــافت قائلــــة إن التقريــــر يــــذكر أن أكثــــر مــــن    - ٤٣

دأبوا علـى ارتكـاب جـرائم العنـف العـائلي            قد    فرد ١١ ٠٠٠
وأن أمســـاءهم قـــد أُدرجـــت يف ســـجل لـــدى وزارة الـــشؤون  

ُينظــر إلــيهم  شــخص ٣٣ ٠٠٠خبالفهــم الداخليــة وأن هنــاك 
وقالـت إن   . أشخاصاً ميكن أن يرتكبوا هذه اجلرميـة      باعتبارهم  

، وإن كـان األسـوأ مـن ذلـك          ين الرقمني مـثريان لالنزعـاج     هذ
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وذكـــرت أن . نـــات عـــن عمليـــات املقاضـــاة عـــدم وجـــود بيا
حكومة قريغيزستان ملزمة بإدانة العنف وبضمان تقدمي اجلنـاة         

  .إىل العدالة
وأخرياً، قالت إهنا قد مسعت أن قريغيزستان ال يوجـد            - ٤٤

هبــا ســوى عــشرة مراكــز مواجهــة أزمــات خمصــصة ملــساعدة    
واستفـسرت عـن اجلهـود الـيت ترتـأي          . ضحايا العنـف العـائلي    

  .كومة بذهلا لتوفري املأوى واملشورة لضحايا العنفاحل
هنَّـــأت حكومـــة قريغيزســـتان علـــى  : الـــسيدة بِغـــوم  - ٤٥

اعتمادهــا قــوانني ومبــادرات ملعاجلــة العنــف العــائلي، ولكنــها   
وأضـافت  . قالت إن هـذا العنـف ال يـزال ميثـل مـشكلة كـربى            

قائلة إن جلوء الضحايا إىل مراكز مواجهـة األزمـات مبعـدالت            
فوق معـدالت جلـوئهن إىل هيئـات إنفـاذ القـانون رمبـا يعـزى                ت

النـساء وإىل طبيعـة اجملتمـع       لـدى   إىل عدم وجود وعـي قـانوين        
ــة ــتراتيجيات املوجــودة ملعاجلــة     . األبوي ــن االس ــسرت ع واستف

، وعما إذا كانـت هنـاك محـالت ُشـنت لتوعيـة             ين العاملني هذ
سرية، وامللكيـة  النساء حبقوقهن فيما يتعلق بالزواج، واحلياة األُ    

ــسياسات املتعلقـــة بـــالعنف       ــرياث، وبـــشأن القـــوانني والـ واملـ
  .العائلي، وبشأن كيفية التماس اجلرب من احملاكم

ــة إن    - ٤٦ ــهاك خطــري  اختطــاف العــرائس وأردفــت قائل  انت
  يف املائـة مـن الزجيـات       ٥١سـاس لــ     األحلقوق اإلنـسان ولكنـه      

وقالـت  . وميـة ، وذلـك وفقـاً ملـصادر املنظمـات غـري احلك           كافة
يكــون ذلــك مقبــوالً مــن الناحيــة االجتماعيــة يف قــد إنــه بينمــا 

وأعربـت عـن رغبتـها يف    . قريغيزستان فإنـه ميثـل فعـالً إجراميـاً     
نـصاف  معرفة ما إذا كانت هناك دعاوى مقامة أمام احملاكم إل      

، ومعرفة ما إذا كانت احلكومـة تـنظم محـالت لتغـيري             الضحايا
  .رائساختطاف العاملواقف إزاء 

وأخــرياً، طلبــت معلومــات عــن الــسياسات املوضــوعة   - ٤٧
لتــوفري الرعايــة لــضحايا العنــف العــائلي واستفــسرت عمــا إذا   

لنـساء  مـسموحاً ل   كافيـة، وعمـا إذا كـان         الجئكانت هناك م  

ــاء  ــيالت ألبن ــصَّر  ،املع ــيما األبنــاء الق ــة يف تلــك  ، ال س  باإلقام
ن قيــود وتقــدم  مفتوحــة دوا، وعمــا إذا كانــت أبواهبــالجــئامل

املنـصوص عليهـا    كمـا استفـسرت عـن التـدابري         . خدماهتا جماناً 
ســيما  يف أحــدث التــشريعات املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة، ال  

ــائلي والعنــف يف        ــف الع ــن العن ــة النــساء م ــا خيــتص حبماي فيم
  .أماكن العمل واالغتصاب الزوجي وتعدد الزوجات

عـل حمـرَّم     ف اختطـاف العـرائس   قالت إن   : السيدة جرب   - ٤٨
حبكــم الــشريعة اإلســالمية؛ ولــذلك جيــب علــى قريغيزســتان،   
بوصــفها بلــداً معظــم ســكانه مــن املــسلمني، أن تبــذل جهــوداً  

وقالـت إهنـا تـود أن تعـرف         . أكرب للقضاء على هـذه املمارسـة      
ما إذا كان فقهاء الشريعة يف قريغيزستان، فضالً عن احلكومـة     

. النـاس هبـذه املـسألة     ووسائط اإلعالم، يساعدون علـى توعيـة        
كما استفسرت عما إذا كان هناك أي تدريب يقـدم ألعـضاء            

القـضائي، ومـوظفي إنفـاذ القـانون، وأعـضاء الربملـان،            السلك  
وأضـافت  . بشأن احلاجة إىل معاقبة املسؤولني عن ذلك الفعـل        

 يف ازديـاد،    اختطاف العرائس معدل حدوث   قائلة إنه يبدو أن     
. هعـــن إىل عـــدم اإلبـــالغ عنـــورغـــم ذلـــك فـــإن الـــضحايا يرت

قريغيزستان إىل التعاون مع البلـدان اإلسـالمية     املتكلمة  ودعت  
 يف معاجلـــة ة تلـــك البلـــداناألخـــرى لكـــي تـــستفيد مـــن خـــرب

واختتمت كلمتها قائلة إنه قد يكون من املفيد أيـضاً     . املشكلة
يف هـــذا الـــصدد بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود ملواجهـــة التنمـــيط  

  .اجلنساين
ــيالـــس  - ٤٩ ــواردة يف  : يدة هاياشـ ــات الـ رحبـــت باملعلومـ

التقرير بشأن اإلجراءات احلكوميـة املتخـذة ملكافحـة اسـتغالل       
النساء واالجتار هبـن، ولكنـها قالـت إهنـا تـود أن تعـرف املزيـد              

التقـاء  لعن استراتيجية الدولة الطرف بـشأن املبـادئ الرئيـسية           
ظـت أن   وأعربـت عـن سـعادهتا ألهنـا الح        . واحلماية واملقاضـاة  

ــة خــدمات املــساعدة   ــل متاحــة للــضحايا، وإن  القانوني والتأهي
أعربـــت عـــن قلقهـــا ألن مراكـــز مواجهـــة األزمـــات يف البلـــد 

وفضالً عن ذلك، قالـت إهنـا       . لقى متويالً كافياً من الدولة    تت ال
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بيـــشكيك، مسعـــت أن مركـــزاً واحـــداً ملواجهـــة األزمـــات يف  
ركـز ال يـضم      شخـصاً، وأن هـذا امل      ١٢يستوعب أكثر من     ال

وأضافت قائلة إنـه يف مدينـة يـسكنها أكثـر           . نساًء مع أطفاهلن  
، )بالبـشر (من مليون نسمة وتعد نقطة عبور للهجرة ولالجتار         

.  واحــد مــن هــذا النــوع غــري كــاف بــاملرة  لجــأيعــد وجــود م
ولــذلك، ينبغــي أن تبــيِّن الدولــة الطــرف مــا إذا كانــت تعتــزم   

  .هذا القبيل اليت من الجئمتويل املالتوسع يف 
أن تفيـد بـ   وقالت إن مصادر املنظمات غـري احلكوميـة           - ٥٠

املساعدات القانونية املقدمة لضحايا االجتار بالبشر تتـألف مـن          
شيء واحد فقط هو املشورة وال تشمل متثيل حمـامني مـؤهلني            

وأردفــت قائلــة إن ضــحايا . للــضحايا يف اإلجــراءات القــضائية
ــإبالغ    ــاليت يتطــوعن ب ــار ال ــي   االجت ــة ينبغ ــسلطات القريغيزي  ال

ــز    أال ــنحهن مركـ ــائي؛ بـــل ينبغـــي مـ ــواجهن الترحيـــل التلقـ يـ
املهاجر لكي يتسىن هلن إقامة الـدعاوى أمـام احملـاكم للمطالبـة             

عنــد بــاألجور غــري املدفوعــة، أو لــإلدالء بــأقواهلن كــشاهدات 
ــاجرين باألمقاضــاة  ــود أن تعــرف   . شــخاصاملت وقالــت إهنــا ت

حكــم تــشريعي ميــنح الــضحايا هويــات إذا كــان هنــاك أي  مــا
 مـع الـشرطة دون خـوف مـن          ون التعـا  نيدة لكي يتسىن هل   دج

  .انتقام مجاعات اجلرمية املنظمة
قالت إن أحد املالمح    ): قريغيزستان (السيدة تاشَبيفا   - ٥١

. الرئيــسية للــسياسة اجلنــسانية هــو مكافحــة العنــف العــائلي       
دف معاقبـة اجلنـاة     وعلى الرغم من أن األحكام القانونية تسته      

 الــضحايا دائمــا اإلنــصاف القــانوين، خــشية تــأثر      لــتمسال ت
ويهدف القانون املتعلـق باحلمايـة االجتماعيـة        . عائالهتن بذلك 

ــائلي، املعتمــد ســنة     ــة مــن العنــف الع ، ال إىل ٢٠٠٣والقانوني
جمرد إنزال العقاب بل إىل منع العنـف أيـضاً يف مراحلـه األوىل              

ــت  خدام أوامـــر احلمايـــة املؤقتـــة وأوامـــر  ومحايـــة الـــضحايا باسـ
ــصادرة   ــة ال ــاحلماي ــد    . ن احملــاكمع ــة ميت ــة املؤقت ــر احلماي وأوام

فرض قيـوداً علـى أنـشطة      ت يإىل مخسة عشر يوماً، وه    مفعوهلا  
ــن  ــَم ــائلي  ُي ــوا أعمــال العنــف الع ــر  . دعى أهنــم ارتكب ــا أوام أم

احلماية الصادرة عن احملاكم فإهنا أشد وطأة وميكن أن يـسري           
ورغــم ذلــك، فــإن ضــحايا العنــف  . عوهلــا ملــدة ســتة أشــهر مف

 دائماً املساعدة الالزمة، ال سيما من مـوظفي         نيالعائلي ال يتلق  
ــوظفني        ــؤالء امل ــدريب ه ــة ت ــدم كفاي ــراً لع ــانون، نظ ــاذ الق إنف
ــذكور       ــني ال ــات ب ــة حتكــم العالق ونظــراً لوجــود أمنــاط تقليدي

ــاث ــشكلة وتعمــل    . واإلن ــرف بوجــود امل ــة تعت ــى واحلكوم عل
  .تغيري احلالة

وأردفــــت قائلــــة إن هنــــاك دورات خاصــــة للتوعيــــة   - ٥٢
بـــالعنف اجلنـــساين مدرجـــة يف املنـــاهج املقـــررة علـــى طـــالب 

ــ ــة واملدرســ ــشؤون   ةاألكادمييــ ــوزارة الــ ــابعتني لــ ــة التــ  الثانويــ
الداخلية، وإن هيئة التدريس تتلقى هي األخرى تـدريباً بـشأن           

ومبــــساعدة مــــن . نيةالقــــضايا املتــــصلة باالعتبــــارات اجلنــــسا
املنظمــات غــري احلكوميــة، أُعــدت كتيبــات خاصــة للمــوظفني  
ــصفة مباشــرة مــع      ــاملون ب ــذين يتع القــائمني بإنفــاذ القــانون ال

ــسابقني،  . رأةمــشكلة العنــف املوجــه ضــد املــ   ــشهرين ال ويف ال
كافـة ضـباط الـشرطة يف بيـشكيك واملنطقـة احمليطـة هبـا               حضر  

ــائل     ــف الع ــع العن ــن من ــية ع ــة دراس ــُتعقد حلق ــستقبالً ي، وس م
وسـُيقترح إدخـال    . حلقات دراسية مماثلة يف سائر مناطق البلد      

تعديالت تشريعية من أجل تيـسري إنفـاذ أوامـر احلمايـة املؤقتـة              
  .وأوامر احلماية الصادرة عن احملاكم

وعلــى الــرغم مــن إدخــال بعــض التحــسينات علــى         - ٥٣
لقـة بـالعنف    أساليب مجع البيانـات، ال تـزال اإلحـصائيات املتع         

العـائلي قاصـرة عـن إعطـاء صـورة واضـحة عـن احلالـة، وهــذا         
يعــزى جزئيــاً إىل أن بعــض الــضحايا ميتــنعن عــن اإلبــالغ عــن  

ولذلك، يتمثل أحـد أهـداف خطـة العمـل الوطنيـة يف             . العنف
ضمان حتديث البيانات اإلحصائية عن ضـحايا العنـف العـائلي           

ــدر اإلمكــان     ــة ق ــث تكــون حديث ــه، حبي ــوىل  . ومرتكبي ــا ي كم
اهتمــام خــاص إىل مجــع بيانــات مــصنفة عــن ضــحايا االجتــار     

، جــرى تكميــل ٢٠٠٤ومنــذ عــام . بالبــشر والعنــف العــائلي 
اإلحـــصائيات الرمسيـــة الـــصادرة عـــن هيئـــات إنفـــاذ القـــانون   
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.  ببيانات صادرة عن مراكـز مواجهـة األزمـات     ءالقضاسلك  و
  .نشرها اللجنة اإلحصائية الوطنيةتوهذه البيانات 

قالت إن قوانني البلد    ): قريغيزستان (السيدة مامبتايل   - ٥٤
ــرائس جتــرِّم  ــصاب،   اختطــاف الع ــاإلكراه، واالغت ــزواج ب ، وال

إال أنه على الـرغم مـن       . وحتريض القصَّر على ارتكاب اجلرائم    
اعتماد تشريع معني يف اآلونة األخرية بشأن العنف ضـد املـرأة            

اجلـرب مـن    تلتمس  ليت  تبني اإلحصائيات أن قلة من النساء هي ا       
وفـــضالً عـــن ذلـــك، فـــإن اســـتعمال أوامـــر احلمايـــة . احملـــاكم

  .يزال حمدوداً ال
وكــثرياً مــا يــسجل موظفــو إنفــاذ القــانون حـــاالت         - ٥٥

به االعنــف العــائلي علــى أهنــا إخــالل بــاألمن والنظــام أو مــا شــ 
ذلك من جرائم ألن اإلجراء املتعلـق بتلـك اجلـرائم أبـسط مـن              

، فـإن مـن الـضروري       ومـن مث  . ق بالعنف العـائلي   اإلجراء املتعل 
. تثقيــف هــؤالء املــوظفني لكــي يــدركوا معــىن العنــف العــائلي 

مرة كـل  وفيما خيتص بالسلطة القضائية، فإن القضاة حيضرون  
دورات دراســــية إلزاميـــة بــــشأن التغـــيريات التــــشريعية   ســـنة  

  .وممارسة إنفاذ القانون
ــة     - ٥٦ ــرب جرمي ــانون وجــب مبواالجتــار باألشــخاص يعت الق

 وال ينطوي على جمرد مفهوم شراء البشر وبـيعهم بـل         ،اجلنائي
. ن غـري املـشروع    ينطوي أيضاً على االستغالل اجلنسي والسجْ     

ويف عدد من القضايا اليت تنطوي على نقـل النـساء إىل خـارج             
قريغيزســتان بغــرض االســتغالل اجلنــسي أُديــن أفــراد مبوجــب    

. سهيل االســـتغالل اجلنـــسيقـــوانني اهلجـــرة وبـــُتهم تتعلـــق بتـــ
ــسي       ــراض االســتغالل اجلن ــاكن ألغ ــإن تأســيس أم كــذلك، ف

  .وتعاطي املخدرات يعترب عمالً إجرامياً
وفيمـــا يتعلـــق باإلنـــصاف القـــانوين لـــضحايا العنـــف     - ٥٧

العائلي، فإن مراكز مواجهة األزمـات ال تقـدم سـوى مـشورة             
امني املـؤهلني   ولكن املعونة القانونية بواسـطة احملـ      . قانونية أولية 

ــة إال عنــد   ــةلــذلك ال متوهلــا الدول  الــدعوى إىل احملكمــة؛ إحال

ــذه      ــتور يف هــ ــها الدســ ــة يكفلــ ــة القانونيــ ــع أن املعونــ والواقــ
ــه    . الظــروف ــة الــشهود، ولكن ــانون بــشأن محاي وقــد اعُتمــد ق

  .نظراً لقلة املواردينفذ تنفيذاً تاماً حىت اآلن  مل
 قالـت إنـه صـحيح       ):قريغيزسـتان  (السيدة إسـاكنوفا    - ٥٨

 لضحايا العنف، ال سـيما      الجئأنه ال يوجد عدد كاف من امل      
واســــتدركت قائلــــة إن بعــــض مراكــــز مواجهــــة  . يف املــــدن

ــل        ــشئت داخـ ــد أُنـ ــاً قـ ــدمات جمانـ ــدم اخلـ ــيت تقـ ــات الـ األزمـ
لنــساء، ومعهــن أطفــاهلن أو أن تــذهب اوميكــن . املستــشفيات

ــة األزمـــات، رغـــم عـــد   ــز مواجهـ ــال، إىل مراكـ م بـــدون أطفـ
وتــراوح عــدد . أمــاكن كافيــة علــى الــدوام الســتيعاهبن وجــود

 ٨ ٠٠٠نداءات طلب املعونة املتعلقة باملنازعـات العائليـة بـني           
يزيـد عـدد دعـاوى      بينما   نداًء يف السنة الواحدة،      ١٠ ٠٠٠و  

 ٣ ٠٠٠علــى علــى احملــاكم  ســنوياً عروضــةالعنــف العــائلي امل
  .دعوى
ــتماع الربملا   - ٥٩ ــسات االسـ ــودة يف  وكانـــت جلـ ــة املعقـ نيـ

 مبثابـة حـافز قـوي لوضـع التـشريع           ٢٠٠٨يونيـه عـام     /حزيران
وقــد . اجلديــد املتعلــق بــالعنف العــائلي موضــع التطبيــق العملــي

أُعـــد كتيـــب خـــاص جيـــري اســـتخدامه بالفعـــل يف الـــدورات 
ــة واهلــدف هــو تــوفري دليــل واحــد لكــل ضــابط مــن    . التدريبي

ن احللقــات وإضــافة إىل ذلــك، ُعقــد عــدد مــ . ط الــشرطةاضــب
الدراسية لقـضاة احملـاكم البلديـة واملـسؤولني يف احملكمـة العليـا              

  .ووزارة العدل
ــة، قالــت إن املؤســسات      - ٦٠ ــدابري التوعي وفيمــا خيــتص بت

احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات الدوليـة دأبـت           
ــذ عــام     ــة من ــشترك  . ٢٠٠٤علــى شــن محــالت إعالمي كمــا ت

ألحــداث الــيت تــنظم لالحتفــال بــاليوم  قريغيزســتان ســنوياً يف ا
 الـستة عـشر يومـاً     ”الدويل للقضاء على العنف ضد املـرأة ويف         
  .“من النشاط الرامي إىل إهناء العنف ضد املرأة
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ــانون خــاص ملنــع االجتــار   ٢٠٠٥ويف عــام   - ٦١ ، اعُتمــد ق
 حلمايـة الـضحايا     عينةوهذا القانون حيدد آليات م    . باألشخاص

بـني املؤسـسات احلكوميـة مـن أجـل         مـا   فيوينص على التفاعل    
وباإلضـافة إىل ذلـك، اعتمـدت احلكومـة مـؤخراً           . منع االجتار 

  .خطة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
ردَّت علـــــى ): قريغيزســــتان  (الــــسيدة ســـــاغينبايفا   - ٦٢

األســـئلة املتعلقـــة بـــاألمور الـــصحية، فقالـــت إن اإلحـــصاءات 
والنفسي، قـد جـرى     منه    الطبية املتعلقة بضحايا العنف، البدين    

يلتمــسون َمــن ، وهــي تــبني أن عــدد  ٢٠٠٦مجعهــا منــذ عــام  
 فـرد يف    ٣٠٠العالج الطيب نتيجـة لتعرضـهم للعنـف يقـل عـن             

وأضافت قائلة إن هذا العدد رمبا يكـون أقـل مـن عـدد              . السنة
متثـل املواقـف    غالبـاً مـا     نـه يف حالـة النـساء        إالضحايا الفعلي؛ و  

وي للمجتمع عوائق متـنعهن مـن التمـاس         التقليدية واهليكل األب  
  .املساعدة

واســتطردت قائلــة إن ضــحايا العنــف يتلقــون العــالج    - ٦٣
ذ ُيتخـذ قـرار بـشأن       ئـ باملستشفيات جماناً ملدة ثالثـة أيـام، وبعد       

وعنـد  . زيد من االستـشفاء والرعايـة الطبيـة       املمدى احلاجة إىل    
يف تــسجيل الفــرد باعتبــاره ضــحية للعنــف، خيطــر العــاملون       

احلقــل الطــيب هيئــات إنفــاذ القــانون وُيطلــب إىل خــبري الطــب   
ــة  . الـــشرعي حتديـــد دالئـــل اإليـــذاء  وتقـــيم املؤســـسات الطبيـ

ــات       ــة األزم ــع مراكــز مواجه ــة م ــشفيات صــالت وثيق واملست
 بـدالً مـن     ،لضمان إتاحة العالج ملن يلجأون إىل تلـك املراكـز         

  . التماساً للمعونة،املؤسسات الطبية
 ضحايا العنف على التماس الرعايـة الطبيـة،         ولتشجيع  - ٦٤

ــهم       ــيت ميكن ــة ال ــوقهم وباجله ــاس حبق ــة الن ــود لتوعي ــذل اجله ُتب
ويف الـسنوات القليلـة املاضـية       . الذهاب إليهـا التماسـاً للمعونـة      

عملــت جلــان الــصحة الريفيــة علــى لفــت االنتبــاه إىل املــسائل   
ــدم وصـــحة األم     الـــصحية الـــيت مـــن قبيـــل ارتفـــاع ضـــغط الـ

ويف األيـــام األخـــرية، ركـــزت تلـــك اللجـــان علـــى  . فـــلوالط

املسائل االجتماعية الـيت مـن قبيـل إدمـان الكحوليـات وإدمـان              
املخدرات، وستركز يف السنة التاليـة علـى مـسألة العنـف ضـد              

كذلك، تعاجل الوسائط اإلعالمية مسألة العنـف      . املرأة والطفل 
  .هذه
 مــشكلة قالــت إن): قريغيزســتان (الــسيدة إســاكنوفا  - ٦٥

 معتــرف هبــا علــى الــصعيد الــوطين، وإن     اختطــاف العــرائس 
ورغـم أن الدسـتور     .  املمارسـة  اجلهود ُتبذل للقضاء على هـذه     

، تعـيش أغلبيـة   اختطـاف العـرائس  والشريعة اإلسالمية حترمـان     
وذكـرت أن االسـتراتيجية   . املـواطنني وفقـاً لتفـسريها لإلسـالم    
 ترتــأي  العــرائساختطــافاجلاريــة اهلادفــة إىل القــضاء علــى    

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . التعاون مع البلدان اإلسـالمية األخـرى      
جيري شن محالت إعالمية متنوعة؛ وعلـى سـبيل املثـال، كـان             

يف “ سـتة عـشر يومـاً مـن النـشاط         ”موضوع احلـدث املـسمى      
ــام  ــو ٢٠٠٤عـ ــرائس ” هـ ــاف العـ ــداً اختطـ ــيس تقليـ ــل ، لـ  بـ
 إال أنـه  ،ميـة كمـا صـدر العديـد مـن الكتيبـات اإلعال       . “جرمية

  .من الواضح أن األمر يقتضي بذل املزيد من اجلهود
وأردفت قائلة إن هناك محلـة جتـري يف الوقـت احلـايل               - ٦٦

 لـيس مـن تقاليـد الـشعب         اختطاف العـرائس  لتوعية الناس بأن    
تؤكد األحبـاث الـيت تناولـت الـزواج يف          حسب ما   القريغيزي،  

ــرون   ــدى ق ــى م ــذه املمارســة  . قريغيزســتان عل يف شــاعت وه
الــيت أعقبــت تفــشت يف الــسنوات إهنــا  بــل ،العــصر الــسوفيايت

وسُتلقى األضـواء مـرة أخـرى علـى         . حلصول على االستقالل  ا
 يف عــام “الــستة عــشر يومــاً مــن النــشاط”هــذه املــشكلة أثنــاء 

يضاف إىل ذلك أن التـشريع املتعلـق بـالعنف العـائلي            . ٢٠٠٨
نيني وممــثلني  فريــق عامــل يــضم برملــا يجيــري حتديثــه علــى يــد 
  .للمنظمات غري احلكومية

ــازاروف   - ٦٧ ــسيد ن ــتان (ال ــسات  ): قريغيزس ــال إن جل ق
االســتماع الربملانيــة تــؤدي دوراً هامــاً يف العمــل الــذي جيــري   

وقـد ُنفـذت معظـم التوصـيات املوجهـة          . بشأن العنف العـائلي   
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ــة بعــد جلــسات االســتماع الــيت     ــة واحمللي ــسلطات الوطني إىل ال
ــدت مــؤخراً  ــة علــى التــشريعات     .ُعق ــا التعــديالت املقترح  أم

ــد يف    ،القائمــة ــة ُتعق ــسات برملاني ــستكون حمــل نقــاش يف جل  ف
  .الوقت املالئم

دعـــت األعـــضاء إىل طـــرح أســـئلة متابعـــة : الرئيـــسة  - ٦٨
  .تتناول املواد اليت نوقشت

طلبت معلومات بشأن كيفية معاجلة     : السيدة بيمنتل   - ٦٩
ــي اال  ــة، وممثلـ ــسلطات احلكوميـ ــشرطة،  الـ ــباط الـ ــاء، وضـ دعـ

والقضاة، واملعلمني، وموظفي القطاع الصحي، واألخـصائيني       
االجتماعيني ملسألة العنف املوجـه ضـد املـرأة جبميـع مظـاهره،             

ــا فيهــ  ــاجلنس    امب ــشتغلني ب ــى امل ــداء عل ــز ضــدهم   االعت والتميي
  .ن اجلنسيهوالتمييز ضد النساء على أساس توجه

ــام   - ٧٠ ــاك  استفــسرت ع: الــسيدة دايري مــا إذا كانــت هن
، وطلبـت معلومـات     املنـسقني اجلنـسانيني   يعية بشأن   روالية تش 

ــة معــن صــلته  ــة االجتماعي ــشعبة التنمي ــه  .  ب ــة إن وأضــافت قائل
مـــا إذا كانـــت كافـــة أيـــضاً ينبغـــي أن تـــبني الدولـــة الطـــرف  

بـني  الوزارات ملزمة بإبالغ الـشعبة بـاألمور املتعلقـة باملـساواة            
  .اجلهود لكي تكفل اتساق اجلنسني

ــة      - ٧١ ــضمانات الدولـ ــق بـ ــانون املتعلـ ــتص بالقـ ــا خيـ وفيمـ
للمــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة وتكــافؤ الفــرص يف   
ممارســة هــذه احلقــوق، استفــسرت عــن ماهيــة التــدابري املنفــذة  

وأضـافت  . لضمان إمكانية متتع املرأة بتكافؤ الفرص متتعاً فعلياً       
متكَّــن املــرأة مــن إقامــة  قائلــة إنــه ينبغــي عــالوة علــى ذلــك أن  

ال تقتصر علـى جمـال قـانون اُألسـرة أو العنـف             قضائية  دعاوى  
بــل تــشمل أيــضاً التمييــز فيمــا خيــتص بإمكانيــة احلــصول علــى  
ــوارد      ــن املــ ــري ذلــــك مــ ــة، وغــ ــة، وبالعمالــ ــدمات العامــ اخلــ

وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كانــت هنــاك   . االقتــصادية
  .ن فعل ذلكآليات مناسبة لتمكني املرأة م

سـألت عمـا إذا كانـت أيـة      :  شيلينغ -السيد شوب     - ٧٢
اختطــاف أُجريــت ملعرفــة أســباب ازديــاد حــوادث  قــد أحبــاث 

القــــائمون واستفــــسرت عمــــا إذا كــــان الرجــــال . العــــرائس
إثبــات اخلطف حيققــون منفعــة ماديــة أو يفعلــون ذلــك جملــرد  بــ

  .اجلدارة
ــايل   - ٧٣ ــسيدة مامبت ــشريع قالــت إن): قريغيزســتان (ال  الت

ــزي ي  ــائي القريغيـ ــد القـــصَّر     اجلنـ ــات علـــى جتنيـ فـــرض عقوبـ
 ،لالخنــراط يف ســلوك منــاهض للمجتمــع، مبــا يف ذلــك البغــاء   

ــوفري اخلــدمات      كمــا ــاكن لت ــشاء أم ــى إن ــات عل يفــرض عقوب
وأضـافت قائلــة إن  . اجلنـسية أو االحتفـاظ مبثـل هـذه األمـاكن     

ن ميكـ  ذلـك    البغاء فعل ال يعاقب مرتكبه عقاباً مباشراً، ورغـم        
ــسجيل احلــاالت   ــد    ت ــهاكاً لقواع ــا انت ــذلك باعتباره ــة ب املتعلق

ُتعـــرض علـــى الـــسلوك املقبولـــة عمومـــاً يف األمـــاكن العامـــة و
  .احملاكم
 بـــاجلنس معرَّضـــون نيواســـتطردت قائلـــة إن املـــشتغل  - ٧٤

بوجــــه خــــاص للعنــــف الــــذي ميارســــه زبائنــــهم أو ميارســــه 
وبوسع املـشتغلني   . نمن بينهم موظفو إنفاذ القانو    واآلخرون،  

بــاجلنس، شــأهنم شــأن أي شــخص آخــر، اإلبــالغ عــن ذلــك   
يف الوقـت   بلغـوا   مبوجب القانون القريغيزي ولكـن علـيهم أن يُ        

وقــد . الــضرر الــذي حلــق هبــم  مــدى املناســب ليتــسىن إثبــات  
أســفرت قــضايا مــن هــذا القبيــل عــن إدانــة عــدد مــن مــوظفي   

ــس      ــف أو تع ــتهم العن ــسبب ممارس ــانون ب ــاذ الق فهم يف أداء إنف
  .وظائفهم الرمسية

ــسيدة تاشــَبيفا   - ٧٥ ــها  ): قريغيزســتان (ال ــت، يف إجابت قال
علـــى أســـئلة الـــسيدة دايريـــام، إن شـــعبة التنميـــة االجتماعيـــة  
تكفل، بوصفها اهليئة العاملة املنبثقة عـن اجمللـس الـوطين املعـين             
بــاملرأة واُألســرة والتنميــة اجلنــسانية، سالســة العالقــات بــني       

س وســلطات الدولــة األخــرى واملنظمــات غــري احلكوميــة  اجمللــ
، ُتبـذل   اختطـاف العـرائس   وفيمـا خيـتص ب    . واملنظمات الدوليـة  
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اجلهــود لتحديــد أســباب الزيــادة الــيت حــدثت مــؤخراً يف عــدد 
وأحد أسباب ذلـك حالـة البلـد االقتـصادية،          . حاالت اخلطف 

الــشبان والــشابات اخــتالط ومثــة ســبب آخــر هــو قلــة فــرص   
ــاجلنس  ــذل . اآلخــرب ــود وُتب ــشكلة،   اجله اآلن ملعاجلــة هــذه امل

ــال ،بوســائل تــشمل  ــز أنــشطة اســتغالل  ، علــى ســبيل املث  تعزي
ومــساعدة املنظمــات الــشبابية والــشابات وقــت فــراغ الــشبان 

ــأن    ــة ب ــة باحلقيقــة القائل  عمــل اختطــاف العــرائس علــى التوعي
  .إجرامي

ــسيدة إســاكنوفا   - ٧٦ ــى ردَّاً  ،قالــت): قريغيزســتان (ال عل
ق أثبــت أن الفئــات مــســؤال الــسيدة بيمنتــل، إن البحــث املتع 

األكثــر تعرضــاً للعنــف هــي فئــة النــساء ضــحايا االســتغالل        
ــة    ــوارد املاليـ ــة النـــساء ذوات املـ االقتـــصادي أو اجلنـــسي، وفئـ
. احملــــدودة، وفئــــة النــــساء املنتميــــات إىل األقليــــات اجلنــــسية

ــد أســـ      ــات وحتديـ ــك الفئـ ــد تلـ ــة إن حتديـ ــافت قائلـ باب وأضـ
ــشكلة     ــسهيل معاجلــة امل ويف . تعرضــهن للخطــر مــن شــأهنما ت

إجـراء املزيـد    والوقت نفسه، جيب حتسني آليات مجع البيانات        
  .من األحباث لتكوين صورة أوضح تبني معامل الظاهرة

وأردفــت قائلــة إن املنظمــات غــري احلكوميــة واخلــرباء    - ٧٧
جهــزة ومؤســسات الدولــة، مبــا فيهــا القــضاء وأمــني املظــامل وأ 

 أحباثــاً بــشأن زيــادة حــوادث يعــاً قــد أجــروا مج،إنفــاذ القــانون
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أنتجـــت اجلامعـــة . اختطـــاف العـــرائس

األمريكيـــة يف آســـيا الوســـطى فيلمـــاً وثائقيـــاً شـــديد الواقعيـــة 
يتنــاول هــذا املوضــوع، وقــد نــوقش ذلــك الفــيلم يف احللقــات  

  .انونالدراسية املخصصة للقضاة وموظفي إنفاذ الق
قالــت، باإلشــارة ): قريغيزســتان (الــسيدة ســاغينبايفا  - ٧٨

إىل الرعاية الـصحية للفئـات الـسكانية الـضعيفة، إن أكثـر مـن               
 منظمة غري حكومية تشارك يف برنـامج الدولـة املخـصص            ٧٠

وأضـافت قائلـة    . اإليـدز /ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية     
ــن     ــاً س ــيالً وبائي ــصحة جتــري حتل ــدل  إن وزارة ال ــاول مع وياً يتن

ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــراض  /اإلصــابة بف ــدز، واألم اإلي
ــشتغلني     ــاط املـ ــُسل يف أوسـ ــسي، والـ ــصال اجلنـ ــة باالتـ املنقولـ
ــراد املنــــتمني إىل األقليــــات اجلنــــسية هبــــدف    بــــاجلنس واألفــ
التخطيط لتدابري تستهدف تقدمي الـدعم للجماعـات الـسكانية          

  .املتضررة
كــثري مــن الإن قالــت :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب   - ٧٩

النقاش الذي تنـاول العنـف املوجـه ضـد املـرأة قـد تركـز علـى                  
إال أن  . مراكز مواجهـة األزمـات املخصـصة للنـساء وأطفـاهلن          

العنــف هــم الــذين ينبغــي أن  أعمــال الرجــال الــذين يرتكبــون  
 واألطفـال  نـساء وهذا اإلجراء يسمح لل. يتركوا مسكن العائلة  
 ويـــرغم الرجـــال املتـــسمني بـــالعنف علـــى بالبقـــاء يف ديـــارهم

  .التفكري يف عواقب أفعاهلم
  .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  


