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Gulzar Duishenova غولزار دوشينوفا
مدافعة عن حقوق اإلنسان، قيرغيزستان 

تناضل من أجل األشخاص 
ذوي اإلعاقة 



غولزار دوشينوفا مناضلة باسلة، فقد فقدت الحركة 
في ساقيها بعد حادث سيارة تورط فيها سائق 

سكران، في 2002. وفي العام التالي، توفي زوجها 
فجأة وأصبحت الراعي الوحيد ألطفالها الصغار.

فبعد عدة سنوات، التقت بأشخاص آخرين يعانون من 
اإلعاقة، وقد تجمعوا في العاصمة بيشكيك. فأدركت 

أنهم يواجهون مشاكل مشتركة، من بينها الصعوبة 
في العثور على وظائف ألن أماكن العمل غير مالئمة 
لكراسي الُمقعِدين، أو االعتماد على اآلخرين لرفعهم 

غولزار دوشينوفا
مدافعة عن حقوق اإلنسان

قيرغيزستان

إلى الحافالت – وهو أمر محرج ومرهق.

فجعل ذلك من مهمة حياتها ضمان أن يحيا األشخاص 
ذوو اإلعاقة بكرامة والتنقل بحرية؛ فاجتمعت 

بالمسؤولين، ونظمت تدريبات لسائقي الحافالت، 
ومارست الضغط للتحرك من أجل هذا األمر على 

وسائل التواصل االجتماعي.

غير أنها ال تزال تواجه الصعوبات والعراقيل. إذ إنها 
في حاجة إلى مساعدة لنزول الدرج لتصل إلى باب 
بيتها األمامي. وطريقها في الشارع مليئ بالحفر 

والمطبات، لذا ال يمكنها دفع كرسيها المتحرك. وهي 
تواجه تمييًزا يومًيا في مجتمع ال ُيسمح فيه للمرأة 

بالتحدث بصراحة، وُينظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 
على أنهم "عاجزون" مصابون بمرض غير قابل 

للشفاء.

لكن غولزار دوشينوفا ترفض التزام الصمت. 
ألول 2018 فلنتضامن معها اليوم.
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 اكتبوا إلى برلمان 
قيرغيزستان  

أعربوا عن تضامنكم 
مع غولزار

حثوا رئيس البرلمان على دعم غولزار وغيرها من النشطاء في نضالهم من 
أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات. ويجب على البرلمان التصديق على 

»اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« للمساعدة في التصدي لمشكلة 
التمييز، وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية، والمباني، والوظائف، 

والمواصالت.

Speaker of Parliament
 Chui Prospekti, 205

 Bishkek
Kyrgyzstan 720000

 Email: kenesh001@gmail.com

أرسلوا رسائل تعرب عن تضامنكم معها حتى تعلم أننا ندعمها للنضال من 
إيجاد عالم يستطيع فيه األشخاص ذوو اإلعاقة العيش بكرامة.
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