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Советтер Союзу кулагандан тарта 
Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү 
эң эле демократиялуу өлкө катары 
таанылып келген. Бирок демократия 
дайым андагы институттарынын 
иерархиялык жана жаатташуу 
тенденцияларынын сыноолоруна 
кабылып келген. Адилет жана 
инклюзивдүү институттардын 
өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн Советтер 
Союзу ураган соң аймакта кеңири 
жайылып келаткан демократиялык 
баалуулуктарды аздектөө керек эле. 
Бирок кеңири геосаясий 
артыкчылыктардын айынан буга 
чейинки жылдары негизги басым 
“зордук экстремизмдин алдын алууга” 
жасалып, натыйжада ресурстардын 
бөлүштүрүлүшү демократияны жана 
сапаттуу башкарууну максаттаган 
демилгелерге жетишерлик деңгээлде 
көңүл бурулбай калган. 

Бул	кыйынчылыктарга	карабай,	Кыргызстан	абдан	
баалуу	активдерге	ээ	–	ал	анын	жаштарынын	кубаты,	
жөндөмдүүлүгү	жана	өз	ишине	берилгендиги.	Буга	
чейинки	Saferworld	уюму	жүргүзгөн	изилдөө	өлкөдөгү	
жаштардын	данакерлигин	жана	берилгендигин	баса	
белгилөө	менен	кошо,	алардын	саясий	чечимдерди	
кабыл	алуу	жараянынан	четтетилип	калып	жатканын	да	
көрсөттү.1 

Акыркы	беш	жыл	Saferworld	Кыргызстандын	жаштарына	
колдоо	көрсөтүп	келет.		Бул	баяндама	18	айга	созулган	
Saferworld	уюмунун	долбоорунун	бир	бөлүгү.	Ага	
Баткен,	Чүй,	Жалал-Абад	жана	Ош	облустарынан	ондой	
жамаатты	камтыган	жашы	14төн	25ке	чейинки	1300	
улан-кыздар	тартылган.	Долбоор	жаштарга	тынчтыкты	
орнотуудагы	билимин	жана	жөндөмдөрүн	арттырууга	
жардам	берип,	аларды	өздөрү	жашаган	жамааттардын	
лидерлери	болууга	түрткү	берет.	Натыйжада	жаштар	
тынчтыкты	орнотууга	жана	интеграцияга	багытталган	
бир	катар	инновациялык	демилгелерди	өздөрү	көтөрүп	
чыгып,	Кыргызстанда	тынчтыкты	орнотуудагы,	
адилеттүүлүккө	жетишүүдөгү	жана	интеграцияны	камсыз	
кылуудагы	өксүктөрдү	жеңип	чыгууга	багытталган	
чечимдерди	кабыл	алууга	жетишти.

Баяндаманын	 
кыскача	мазмуну	



2030-жылга	чейин	белгиленген	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	
тартибине	17	жалпы	максат	жана	169	так	белгиленген	
милдеттер	кирген.	Алардын	баары	өнүгүүгө	тоскоол	

болгон	кеңири	көйгөйлөрдү	чечүүгө	
багытталган.	Анын	ичинде	16-максат	
болуп		конфликттерди,	начар	
башкарууну	жана	өгөйлөнүүнү	жоюу	
эсептелет.	Туруктуу	өнүгүү	максаттары	
(ТӨМ)	Кыргызстандагы	татаал	чиеленген	
көйгөйлөрдү	чечүүгө	эң	сонун	пайдубал	
болуп	бере	алат.	

Кыргызстандын	Өкмөтү	2015-жылы	
Бириккен	Улуттар	Уюмунун	Башкы	
Ассамблеясында	2030-жылга	чейинки	
аныкталган	күн	тартибин,	анын	ичинде	
16-максатты	(ТӨМ16)	ишке	ашырууга	
милдеттенме	алган.	2020-жылы	Кыргыз	
Өкмөтү	ыктыярдуу	түрдө	Туруктуу	өнүгүү	
максаттары	боюнча	өлкө	кандай	иш	
аткарылгандыгы	тууралуу	Нью-Йоркто	
өтө	турган	жогорку	деңгээлдеги	саясий	
форумда	баяндама	жасайт.	

Бул	Кыргызстандын	коомчулугунун	өлкөнүн	ар	кайсы	
аймактарындагы,	ошондой	эле	жаштардын	тынчтык,	
акыйкаттык	жана	жуурулушуу	жаатындагы	ар	тараптуу	
көз	караштарды	чагылдырууга	түзүлгөн	эң	сонун	
мүмкүнчүлүк.	Бул	учур	ТӨМ16+	программасы	боюнча	

(тынчтыкты,	адилеттүүлүктү	жана	коопсуздукту	камсыз	
кылуу	боюнча	2030-жылга	чейинки	аныкталган	Күн	
тартибиндеги	максаттарды	жана	милдеттерди	камтыган)	
мындан	аркы	иш-аракеттерди	жүргүзүү	үчүн	түзүлгөн	
башталгыч	тепкич	катары	каралышы	да	керек.	Бул	үчүн	
Өкмөт	беш	жыл	мурун	кабыл	алган	2030-жылга	карата	
туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартибиндеги	милдеттенмелерди	
аткаруу	үчүн	кийинки	он	жыл	ичинде	биргелешкен	күч-
аракеттер	талап	кылынат.

Бириккен	Улуттар	Уюмунун	баяндамасында	(Биз	эңсеген	
тынчтык:	жаштар,	тынчтык	жана	коопсуздук	боюнча	көз	
карандысыз	изилдөө)	келтирилген	сунуштарга	удаа,	
Кыргызстандагы	улан-кыздарды	колдоо	жана	алардын	
тынчтык	орнотуу	боюнча	билимин	жана	
мүмкүнчүлүктөрүн	арттырууга	багытталган	кеңири	
стратегиясынын	бир	бөлүгү	катары	Saferworld	уюму	бир	
катар	жамааттардан	жаш	лидерлерди	чогултуп,	Туруктуу	
өнүгүүнүн	максаттарынын	алкагында	тренингдерди	
өткөрүштү.	Семинардын	жыйынтыгында	улан-кыздар	
өздөрү	жашаган	аймактардагы	абалга	жараша	ТӨМ16+	
алкагында	белгилүү	бир	милдеттерге	артыкчылык	
берип,	жергиликтүү	жаштарды	түйшөлткөн	көйгөйлөрдү	
ачыктоо	максатында	жамааттык	деңгээлде	изилдөө	
жүргүзүүнү	пландаштырды.	Тренингге	катышкандан	
кийин	жаш	лидерлер	Saferworld	уюму	тарабынан	
көрсөтүлгөн	жардам	менен	изилдөө	иштерин	улантты.	
Бул	баяндама	жаштар	жүргүзгөн	изилдөөнүн	негизги	
жыйынтыктары	менен	тааныштырат	жана	анын	

ii Баяндама.	ЖЫЙЫНТЫК	ЧЫГАРУУ:	 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ	ТУРУКТУУ	ӨНҮГҮҮНҮН	МАКСАТТАРЫ	ЖАНА	ТЫНЧТЫК	ОРНОТУУДАГЫ	ЖАШТАРДЫН	ОЙ	ТОЛГООЛОРУ

Баткен, Ош жана Жалал-Абад 
облустарынан келген жаш улан-
кыздар Ошто өткөн жаштардын 
форумунда катышууда, 2018.
© Saferworld

2020-жылы Кыргыз 
Өкмөтү ыктыярдуу түрдө 
Туруктуу өнүгүү 
максаттары боюнча өлкө 
кандай иш 
аткарылгандыгы 
тууралуу Нью-Йоркто өтө 
турган жогорку 
деңгээлдеги саясий 
форумда баяндама 
жасайт
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Кыргызстанга	тийгизген	таасирине	баа	берет.	Бул	
баяндаманын	негизги	максаты	–	Кыргызстандын	
жаштарынын	ТӨМ16+	карата	болгон	көз	караштарын	
жана	тынчсызданууларын	эске	алуу	менен	кошо	аларды	
чечүү	боюнча	сунуштарын	коомчулук	менен	бөлүшүү	
болуп	саналат.	Бул	баяндама	улуттук	саясатты	аныктаган	
адамдарга	жана	эл	аралык	өнөктөштөргө,	расмий	
Ыктыярдуу	Улуттук	Баяндамага	тиркелип	берилүү	үчүн	
Бишкекте	2020-жылдын	май	айында	сунушталат.2

Эскертүүлөр
 1		 See:	Tricot	O’Farrell	K,	Carr	A,	Abdiev	K	(2019),	‘Young	people’s	

voices	on	peace	and	security	in	Kyrgyzstan’,	Saferworld,	August	
(https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1219-
young-peopleas-voices-on-peace-and-security-in-kyrgyzstan)

 2		“2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартибине”	кол	койгон	
өлкөлөргө,	ТӨМ	максаттарына	жана	көрсөткүчтөрүнө	карай	
прогрессти	баалоо	жана	алар	дуушар	болгон	айрым	
кыйынчылыктар	жана	ийгиликтер	менен	бөлүшүү	үчүн,	ушул	
“Ыктыярдуу	Улуттук	Баяндаманы”	тапшыруу	сунушталат.



Ош, Чүй, Жалал-Абад, Баткен 
облустарынан келген жаш улан-
кыздар Туруктуу өнүгүү 
максаттарын картага келтирүү 
көнүгүүcүнүн үстүндө иштөөдө. 
© Saferworld
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Бул баяндама Saferworld уюму 
тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун 
Тынчтыкты орнотуу фондунун 
каржылоосу менен, Кыргызстандын 
улан-кыздарын колдоо жана аларды 
бүгүнкү коомдук жана саясий турмушка 
аралаштырууну көздөгөн кеңири 
жайылган 18 айлык долбоордун 
алкагында даярдалган. Saferworld 
уюму Кыргызстандагы бир катар 
жамааттардан чогулган жаш 
лидерлердин тобун лидерлик 
сапаттарын арттыруу максатында 
окутту. Ошондой эле аларга 2030-
жылга коюлган Туруктуу өнүгүү 
максаттары канчалык деңгээлде 
алгылыктуу ишке ашырылып 
жатканын баалоо үчүн өзүлөрүнүн жер-
жерлердеги курдаштары арасында 
ондогон талкууларды жүргүзүүгө 
колдоо көрсөтүлдү. Баяндаманын 
биринчи бөлүгүндө Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү жана эл 
аралык өнөктөштөр тарабынан 
тынчтыкка, адилеттүүлүккө жана 
инклюзивдик институттарга 
багытталган Туруктуу өнүгүүнүн 16+ 
максатынын (ТӨМ16+) 
милдеттенмелери тизмектелген. Андан 
соң баяндама жаштар жүргүзгөн фокус-
топтордогу талкуулардын өзөктүү 
жыйынтыктарын талдайт. Анда жаштар 
эмнелер жетишилгенин жана Өкмөт өз 
милдеттенмелерин аткаруу үчүн эмне 
кылышы керек экендиги жөнүндөгү ой 
толгоолору менен бөлүшөт.

Бул	баяндаманын	жыйынтыктары	Кыргызстандагы	
Ыктыярдуу	Улуттук	Сереп	жараянына	камтылып,	андагы	
маалыматты	Кыргыз	Өкмөтү	Бириккен	Улуттар	Уюмунун	
жогорку	даражадагы	саясий	форумунда	Туруктуу	өнүгүү	
максаттарынын	аткарылышы	боюнча	баяндама	жасайт.	
Фокус-топтордо	талкуу	жүргүзгөн	жаш	лидерлер	Баткен,	
Чүй,	Жалал-Абад	жана	Ош	облустарынын	111	улан-
кыздардын	ой-пикирлерин,	тынчсызданууларын	жана	
сунуштарын	чогултуп,	аларды	жергиликтүү	депутаттарга,	
айыл	өкмөт	башчыларына,	мамлекеттик	
кызматкерлерге	жана	башкаларга	сунуштады.		Мындай	
аракеттер	жаштарга	тынчтык,	адилеттүүлүк	жана	
жуурулушуу	тууралуу	ой-пикирлери	жана	
тынчсызданууларын	фокус-топтордогу	талкуулар	
аркылуу	ачык	айтууга	шарт	түзүп,	жаш	лидерлер	
тарабынан	тандалып	алынган	артыкчылыктуу	
багыттарды	талкуулоого	мүмкүнчүлүк	берди.

Баяндамада	ар	бир	облустун	өзүнө	гана	караштуу	
жыйынтыктар	менен	кошо,	жалпы	баардык	облустарга	
тиешелүү	болгон	жыйынтыктар	да	камтылган.	Биз	ал	
жактан	жаштарды	чогултуп,	жер-жерлерде	талкуу	
уюштуруп,	аларга	өз	ой-пикирлерин	жана	идеяларын	
өлкөдөгү	чечим	кабыл	алуучу	тараптарга	жеткирүүнү	
көздөгөнбүз.	Тандоо	кеңири	катмардын	арасынан	
жүргүзүлбөгөндүктөн	улам	фокус-топтордогу	
талкууларда	айтылган	сөздөр	Кыргызстандагы	бардык	
жаштардын	көз	карашын	чагылдырбашы	мүмкүн.	
Ошентсе	да	алар	өлкөнүн	ар	кайсы	аймактарындагы	
кырдаалды	так	жана	даана	сүрөттөп,	түрдүү	
кызыкчылыктарды	жана	максаттарды	көздөгөн,	ар	
кандай	билим	деңгээли	жана	көйгөлөрү	бар	жаштардын	
оюн	жакшыраак	түшүнүүгө	мүмкүнчүлүк	берет.	

1
Кириш	сөз
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2015-жылдын сентябрында Бириккен 
Улуттар Уюмунун Башкы 
Ассамблеясында бардык мамлекет 
башчылары тарабынан жактырылып, 
колдоо тапкан 2030-жылга карата 
туруктуу өнүгүүнүн Күн тартибинин 
туруктуу тынчтыкты орнотууга жана 
өнүгүүнү илгерилетүүгө багытталган 
өзгөрүүнү шарттаган жалпыга бирдей 
көз карашты сунуш кылат. Миң 
жылдык өнүгүү максаттарына 
негизделген бул жаңы структура 
учурда ар бир өлкөдө ишке ашырыла 
алат жана өзүнө 17 Туруктуу өнүгүү 
максаттарын камтыйт. Алар 
саламаттыкты сактоо, билим берүү, 
климаттын өзгөрүшүн токтотууга 
багытталган иш-аракеттер, гендердик 
теңдик, тынчтыкты орнотуу, адилеттүү 
соттор жана натыйжалуу институттар 
сыяктуу маселелерди өзүнө камтыйт. 
2030-жылга карата туруктуу өнүгүүнүн 
Күн тартибинин алкагындагы туруктуу 
өнүгүү үчүн маанилүү деп эсептелген 
шарттарды аткарууга өкмөттөр 169 
милдетти аткарышы абзел.

Жогорудагы	максаттардын	арасынан	тынчтыкты,	
адилеттүүлүктү	жана	күчтүү	институттарды	орнотуу	
16-максатка	туура	келет.	Бирок	тынчтык,	адилеттүүлүк	
жана	жуурулушкан	коом	курууга	башка	дагы	максаттар	
түрткү	берет.	Алар:	1-максат	–	жакырчылыкты	жоюу;	
4-максат	–	сапаттуу	билим	алуу;	5-максат	–	гендердик	
теңдик;	8-максат	–	жакшы	жумуш	жана	экономикалык	
өсүү;	10-максат	–	теңсиздикти	азайтуу;	11-максат	–	
туруктуу	шаарлар	жана	жамааттар;	17-максат	–	жалпы	
максаттар	үчүн	өнөктөштүк.

2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартибинин	
ар	тараптуулугу	туруктуу	өнүгүүгө	багыт	алган	дүйнөнүн	
алдында	турган	ар	кандай	чакырыктарды	чагылдырууга	
багытталган.	ТӨМ	өзүнө	17	максат	менен	169	милдетти	
камтыганы	менен,	ар	бир	мамлекет	кырдаалга	жараша	
өзүнүн	күнүмдүк	көйгөйлөрүнө	карап,	артыкчылыктуу	
багыттарды	тандап	алышы	керек.	Кыргызстан	үчүн	
артыкчылыктуу	болгон	көйгөй,	Уганда,	Өзбекстан	же	
Улуу	Британия	үчүн	актуалдуу	болбошу	мүмкүн.	

ТӨМдүн	катарына	кирген	теңсиздик	жана	гендердик	
маселелер	сыяктуу	багыттар	да	тынчтык	орногон,	
адилеттүү	жана	жуурулушкан	коомду	курууда	эбегейсиз	
орунду	ээлейт.	ТӨМ	деген	түшүнүк	бири-бирине	тыгыз	
байланышкан	2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	
тартибине	кирген	милдеттенмелерди	сүрөттөө	
максатында	колдонулат	жана	алардын	баары	тынчтыкты	
орнотууга,	адилеттүү	коомду	жана	күчтүү	институттарды	
курууга	түз	же	кыйыр	түрдө	таасирин	тийгизет.		

2
Туруктуу	өнүгүүнүн	
16-максаты	жана	
Кыргызстан



2020-жылдын	июль	айында	Кыргызстан	2030-жылга	
карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартибин	ишке	ашыруусу	
боюнча	өзүнүн	биринчи	Ыктыярдуу	Улуттук	
Баяндамасын	(ЫУБ)	БУУнун	Нью-Йорктогу	баш	
кеңсесинде	сунуштайт.	Ар	бир	өлкө	келерки	он	жылдын	
ичинде	мындай	баяндаманы	бир	нече	ирет	жасоого	
милдеттүү.	Ыктыярдуу	Улуттук	Баяндама	2016-жылдын	

январь	айында	кабыл	алынгандан	
баштап	жетишилген	алгачкы	
жыйынтыктарга	басым	жасайт,	ал	эми	
андагы	максаттарды	ишке	ашырууга	15	
жыл	берилген.

ЫУБ	кийинки	он	жылдыктын	планын	
сунуштоодон	мурун,	учурдагы	
кемчиликтерди	жана	кыйынчылыктарды	
белгилеп	кетиши	керек,	себеби	
Кыргызстандын	Өкмөтү	дал	ошол	
кемчиликтерди	жоюуну	көздөйт.	Бул	
изилдөөдөн	алынган	жыйынтыктар	
Ыктыярдуу	Улуттук	Баяндаманы	
толуктап,	ага	колдоо	көрсөтүүгө	жана	
2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	
Күн	тартибин	ишке	ашыруунун	кийинки	
баскычы	үчүн	артыкчылыктар	тууралуу	
маалымат	берүүгө	багытталган.

Кыргызстан	2030-жылга	карата	туруктуу	
өнүгүүнүн	Күн	тартибинин	алкагында	
тынчтыкты,	адилеттүүлүктү	жана	
жуурулушкан	коомду	орнотуу	милдетине	

берилгендигин	бир	катар	стратегиялар	айгинелеп	турат.	
2018-2040-жылдарга	Кыргыз	Республикасын	
Өнүктүрүүнүн	Улуттук	стратегиясы	“Биримдик.	Ишеним.	
Жаратмандык”	өнүктүрүү	программасы,	Бириккен	
Улуттар	Уюмунун	мекемелеринин	системасынын	
2018-2022-жылдарга	Кыргыз	Республикасын	өнүктүрүү	
программасы	менен	бирге	Кыргызстандын	Өкмөтү	

менен	БУУнун	структураларынын	ортосундагы	
кызматташтыктын	пайдубалын	тургузуп,	Туруктуу	
өнүгүүнүн	ар	кайсы	максаттарына,	анын	ичинде	
16-максатты	ишке	ашырууну	көздөп	келет.	Өкмөт	
тарабынан	көрүлгөн	дагы	башка	аракеттер	Х	
таблицасынан	көрүнүп	турат.	Ага	“Ачык	өкмөт”	
өнөктөштүгү	жана	“Аялдар,	Тынчтык	жана	Коопсуздук”	
демилгелери	кирет.

2018-2040-жылдарды	камтыган	Өнүктүрүүнүн	Улуттук	
стратегиясынын	төрт	стратегиялык	багытынын	экөө	
Кыргызстандагы	ТӨМ16+	максатынын	ишке	
ашырылышына	түздөн-түз	тиешелүү.	(бул	жагдай	
Кыргызстан	тууралуу	БУУнун	акыркы	баяндамасында	
белгиленген):	

1-Стратегиялык багыт, адамдын өнүгүүсү: 
саламаттыкты	сактоого,	билим	алууга,	татыктуу	
жумушка,	маданиятка,	илимге	жана	жарандык	
интеграцияга	бирдей	укукка	ээ	болуу	менен	кошо	
коомго	жуурулушуу	жана	катышуунун	маанилүү	ордун	
түшүнүү.

3-Стратегиялык багыт, коомдук башкаруу: 
мамлекеттик	бийликтин	тең	салмактуу	түзүлүшү,	
адилеттүү	сот	системасы,	жергиликтүү	өз	алдынча	
башкарууну	өнүктүрүү,	улуттук	жана	аймактык	
коопсуздукту	бекемдөө,	экономикалык	жана	
дипломатиялык	интеграцияны	жана	санарип	
экономиканы	жайылтуу	аркылуу	туруктуу	мамлекеттик	
башкарууну	камсыз	кылуу.

Узак	мөөнөттүү	өнүгүү	планы	менен	бирге,	орто	
мөөнөттүү	“Биримдик.	Ишеним.	Жаратмандык”	
стратегиясы	адамдын	өнүгүүсүнө,	баарына	жеткиликтүү	
болгон	сот	адилеттүүлүгүнө,	социалдык	кызматтар	жана	
гендердик	теңдикке	жетишүү	боюнча	бир	катар	
максаттарды	белгилейт.	Бирок	өнүгүүгө	багытталган	
кадамдар	тууралуу	сөз	кылганда,	Кыргызстандагы	бир	

4 Баяндама.	ЖЫЙЫНТЫК	ЧЫГАРУУ:	 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ	ТУРУКТУУ	ӨНҮГҮҮНҮН	МАКСАТТАРЫ	ЖАНА	ТЫНЧТЫК	ОРНОТУУДАГЫ	ЖАШТАРДЫН	ОЙ	ТОЛГООЛОРУ

Бул изилдөөдөн алынган 
жыйынтыктар 
Ыктыярдуу Улуттук 
Баяндаманы толуктап, 
ага колдоо көрсөтүүгө 
жана 2030-жылга карата 
туруктуу өнүгүүнүн Күн 
тартибин ишке 
ашыруунун кийинки 
баскычы үчүн 
артыкчылыктар 
тууралуу маалымат 
берүүгө багытталган.
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1 ТАБЛИЦАСЫ 
Кыргызстандын 
ТӨМ16+ 
милдеттенмелерине 
тиешелүү 
стратегиялар жана 
документтер

2018-2040-жылдарга	Кыргыз	Республикасын	Өнүктүрүүнүн	Улуттук	
стратегиясы

2018-2022-жылдарга	түзүлгөн	“Биримдик.	Ишеним.	Жаратмандык”	
Өнүктүрүү	программасы

Бириккен	Улуттар	Уюмунун	2018-2022-жылдарга	Кыргыз	
Республикасынын	Өнүктүрүү	Жардамынын	Алкагы	(UNDAF)

БУУнун	Өнүктүрүү	программасынын	2018-2022-жылдарга	гендердик	
теңдик	стратегиясы

Аялдар,	Тынчтык	жана	Коопсуздук	боюнча	2018-2020-жылдарга	карата	
Улуттук	иш-аракеттер	планы	

Кыргыз	Республикасында	Ачык	Өкмөттү	куруу	боюнча	
2018-2020-жылдарга	Улуттук	иш-аракеттер	планы

Санариптик	трансформациялоо	боюнча	“Санариптик	Кыргызстан	
2019–2023”	концепциясы

Кыргыз	Республикасынын	Өкмөтүнүн	“2017-2020-жылдарга	жаштар	
саясатын	өнүктүрүү”	программасы

Кыргызстандын улуттук саясатынын ТӨМ16+ максаттары менен шайкештиги

катар	көйгөйлүү	чечилбеген	маселелерди	да	чогуу	алып	
кароо	керек.	Стратегияда	“Социалдык	чыңалуу	
кыргызстандыктардын	күнүмдүк	көйгөйлөрү	менен	
бирге	туруксуздукту	жараткан	бирден	бир	фактору	болуп	
калууда.	Буга	биринчилерден	болуп	жумушсуздук,	
коомдук	коопсуздук,	сот	адилеттигине	жетүү,	коомдук	
инфраструктураны	өнүктүрүү	жана	калктын	аярлуу	
топторуна	социалдык	колдоо	көрсөтүү”	деп	жазылган.3

Ачык-айкындуулук	жана	отчеттуулук,	мыйзамдуулук	
жана	коррупция	жаатында	дагы	эле	көйгөйлөр	арбын.	
“Фридом	Хаус”	уюмунун	маалыматына	ылайык,	өлкө	
“жарым-жартылай	гана	эркин”	бойдон	калууда	жана	
ТӨМ16+	максаттарына	жетүү	үчүн	узак	жолду	басып	
өтүшү	керек.4	Гендердик	теңдик	маселесине	келгенде	
Кыргызстандын	мыйзамдары	жана	өлкөнүн	саясаты		көп	
учурда	салыштырмалуу	прогрессивдүү	деп	эсептелет.	
Бирок	ал	мыйзамдарды	ишке	ашыруунун	так	
механизмдери	жок	жана	гендердик	теңдик	боюнча	
стратегиясы	жеткиликтүү	деңгээлде	каржыланбайт.		
БУУнун	глобалдык	өнүгүү	программасында	гендердик	
теңсиздик	көрсөткүчү	боюнча	өлкөнүн	рейтинги	2015-
жылы	90-орунга	түшүп,	2014-жылкы	67-орунга	
салыштырмалуу	бир	топ	төмөндөгөн.	Мындай	көрүнүш	
гендердик	теңсиздикке	жол	ачкан	социалдык	жана	
структуралык	факторлорду	чечүү	боюнча	аракеттерди	
тез	аранын	ичинде	тездетүү	зарылдыгын	белгилейт.

Чоң	көйгөйлөр	сакталса	дагы,	Кыргызстан	
жакырчылыкты	кыскартууга	жетишип,	өзүнүн	улуттук	
экономикасын	эркин	базар	экономикасынын	нугуна	
бура	алды.	Өлкөдө	демократиялык	өнүгүү	жаатында	да	
белгилүү	жылыштар	байкалууда,	себеби	өлкө	2017-жылы	
болушунча	ачык	шайлоо	өткөрүп,	бийликти	бир	
президенттен	экинчи	президентке	тынчтык	жолу	менен	
өткөрүп	берди.	2010-жылдагы	улуттар	аралык	
кагылышуудан	бери	Кыргызстанда	эч	кандай	олуттуу	
чыр-чатактар	орун	алган	жок.

Бириккен	Улуттар	Уюмунун	жана	Кыргызстандын	
Өкмөтүнүн	ортосунда	расмий	түрдө	жетишилген	ТӨМ16+	
максатын	аткаруу	боюнча	макулдашуу	бар.	Ага	ылайык	
ЮНДАФ	аныктаган	төрт	артыкчылыктын	экинчисин	
(акыйкат	башкаруу,	мыйзамдуулук,	адам	укуктары	жана	
гендердик	теңдик)	ишке	ашыруу	шартталып,	анын	
натыйжасы	мындайча	сүрөттөлгөн –	“2022-жылга	чейин	
бардык	институттарга	болгон	ишеним	жогорулап,	алар	
инклюзивдүү	болуп,	адилеттүүлүктү,	адам	укуктарын,	
гендердик	жана	туруктуу	тынчтыкты	камсыздай	алгыдай	
болот”.	ЮНДАФтын	алкагында	ТӨМ16+тун	ичиндеги	36	
милдеттенменин	22си	БУУнун	программалары	
тарабынан	колдоого	алына	турган	максат	катары	
көрсөтүлгөн.5 



2.1. 
Кыргызстандагы 
улан-кыздар 
Жаштар	Кыргызстандын	калкынын	көпчүлүк	бөлүгүн	түзөт.	
Калктын	25	пайызынан	көбү	16	жаштан	28	жашка	чейинки	
куракта.6	Өлкөдө	дал	ошол	жаштар	конфликт	тууралуу	
тажрыйбасы	бар	экенин	жана	алар	“жаштардын	
көйгөйлөрүн”	гана	эмес,	жалпы	коомго	таасир	эте	ала	
турган	башка	да	кеңири	маселелерди	чечүүгө	жөндөмдүү	

экендиги	бара-бара	түшүнүү	менен	кабыл	
алынууда.7	Дээрлик	он	жылдык	
программанын	негизинде	Saferworld	
Кыргызстанда	жаш	кыз-келиндер	жана	
эркектер	туш	болгон	көптөгөн	
кыйынчылыктар	жана	тоскоолдуктар	
жөнүндө	кеңири	маалымат	берип,	
натыйжада	жаштар	баштаган	бир	катар	
изилдөөлөрдүн	жыйынтыктары	жарык	
көрдү.	Жергиликтүү	бийлик	өкүлдөрү	
менен	(жергиликтүү	жана	улуттук	
деңгээлде)	болгон	баарлашуусу	чектелген,	
чечим	кабыл	алуу	жараяндарынан	
четтетилген	жаштар,	билимдин	
начарлыгынан,	социалдык	
мүмкүнчүлүктөрдүн	жоктугунан,	күчөп	
бараткан	жумушсуздуктан8	жана	кеңири	
жайылган	коррупциядан	тажап,	алардын	
жашоосуна	таасир	эткен	чечимдерге	

катышууга	дилгир.9	Saferworld	уюму	кыргызстандык	
жаштардын	үнүн	жогорулатып,	алардын	көйгөйлөрүн	жана	
артыкчылыктарын	улуттук	жана	эл	аралык	деңгээлде	
натыйжалуу	чагылдырууга	көмөктөштү.	Бул	өз	кезегинде	
тынчтыкты	орнотуу,	жаштардын	коомго	аралашуусуна	
салым	кошуп,	бүтүндөй	Кыргызстандагы	сот	
адилеттүүлүгүнө	байланышкан	көйгөйлөрдү	чечүүдө	бир	
катар	инновациялык	аракеттерге	алып	келди.

6 Баяндама.	ЖЫЙЫНТЫК	ЧЫГАРУУ:	 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ	ТУРУКТУУ	ӨНҮГҮҮНҮН	МАКСАТТАРЫ	ЖАНА	ТЫНЧТЫК	ОРНОТУУДАГЫ	ЖАШТАРДЫН	ОЙ	ТОЛГООЛОРУ

2018-жылдан	тартып	Saferworld	уюму	Баткен,	
Чүй,	Жалал-Абад	жана	Ош	облустарынын	улан-
кыздары	үчүн	тынчтыкты	орнотуудагы	билимин,	
чыр-чатактарды	дыкат	талдоого,	гендердик	
сезимталдык	жана	лидерлик	сапаттарды	
арттырууга	багытталган	бир	катар	иш-чараларды	
уюштуруп	келет.	1280ден	ашуун	улан-кыздар	
лагерь	жана	семинар	сыяктуу	ар	кандай	
иш-чараларга	катышты.	Алардын	эң	жигердүү	80	
катышуучусу	“демилгелүү	топторду”	түзүп,	
өзүлөрү	жашаган	жамааттарда	тренингдерди,	
семинарларды	жана	дебаттарды	өткөрүп	келет.	
Демилгелүү	топтордун	арасынан	30	кыз-жигит	
тандалып	алынып,	2019-жылдын	
16-17-октябрында	Ош	шаарында	өткөн	Туруктуу	

өнүгүү	максаттары	боюнча	эки	күндүк	семинарга	
катышууга	чакырылды.	Семинардын	
катышуучуларын	мамлекеттик	жаштар	
комитеттеринин	он	өкүлү	жандап	жүрдү.	

Төрт	облустан	тандалып	алынган	40	жаш	лидер	
жаштардын	изилдөөсүнө	катышууга	мүмкүнчүлүк	
алышты.	Алар	111	улан-кыздар	менен	маектешип,	
Туруктуу	өнүгүү	максаттары	боюнча	интенсивдүү	
фокус-топтордун	алкагында	өз	облустарына	
жараша	артыкчылыктуу	багыттарды	
талкуулашты.	Баяндаманын	жыйынтыктары	
тандалып	алынган	төрт	облустун	катышуучулары	
тарабынан	бардык	беш	жамаатта	колдоо	тапты.	
Жалпысынан	изилдөөгө	35	киши	катышкан.	

1-БӨЛҮК: Методология

Saferworld уюму 
кыргызстандык 
жаштардын үнүн 
жогорулатып, алардын 
көйгөйлөрүн жана 
артыкчылыктарын 
улуттук жана эл аралык 
деңгээлде натыйжалуу 
чагылдырууга 
көмөктөштү.

2.2. 
ТӨМ16+тун 
Кыргызстандын 
жаштары үчүн 
артыкчылыктуу 
багыттары
2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартиби	(жана	
айрыкча	ТӨМ16+	тууралуу)	жана	Өкмөттүн	
милдеттенмелери	жөнүндө	жаштар	арасында	маалымат	
жетишсиз.	Бул	Кыргызстанга	гана	таандык	көйгөй	эмес	–	
дүйнө	калкынын	көпчүлүгү	Туруктуу	өнүгүү	максаттары	
менен	тааныш	эмес.

2019-жылдын	октябрь	айында	Saferworld	уюму	
Кыргызстандын	төрт	дубанынан	топтолгон	бир	топ	улан-
кыздарга	Туруктуу	өнүгүүнүн	17	максатынын	алкагында	
2030-жылга	карата	туруктуу	өнүгүүнүн	Күн	тартиби	
тууралуу	тынчтык	жана	адилеттүүлүк	маселелерине	
байланыштуу	милдеттенмелер	тууралуу	тренингдерди	
өткөрдү.	Натыйжада	ар	бир	облустун	катышуучулары	өзү	
жашаган	аймакка	мүнөздүү	кыска	жана	узак	мөөнөттүү	
маанилүү	жана	чечим	чыгарууда	көңүл	бурулушу	керек	
делген	ТӨМ16+	милдеттерин	аныкташты.	Алар	
төмөнкүлөр:
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Облус Облуска тиешелүү ТӨМ16+ милдеттери 

Баткен облусу:  (4.7)	Адам	укуктары	жана	гендердик	теңдик	боюнча	билим	берүү; 
(10.7)	коопсуз	миграциялык	саясат; 
(11.7)	коопсуз	коомдук	жайлар; 
(4.a)	коопсуз	билим	берүү	жайлары; 
(11.1)	коопсуз	турак	жай; 
(8.8)	коопсуз	жумуш	орундары; 
(11.2)	коопсуз	транспорт; 
(16.5)	коррупцияны	жана	паракорчулукту	жок	кылуу; 
(16.6)	бардык	деңгээлдеги	натыйжалуу,	ачык-айкын	институттар; 
(16.7)	инклюзивдүү	жана	биргелешип	чечим	кабыл	алуу.

Чүй облусу: (10.2)	Саясий,	социалдык	жана	экономикалык	интеграция;	 
(11.7)	коопсуз	коомдук	жайлар;	 
(4.a)	коопсуз	билим	берүү	жайлары;	 
(11.1)	коопсуз	турак	жай;	 
(8.8)	коопсуз	жумуш	орундары;	 
(11.2)	коопсуз	транспорт;	 
(16.1)	зомбулуктун	бардык	түрлөрүн	азайтуу;	 
(16.5)	коррупцияны	жана	паракорчулукту	жок	кылуу;	 
(16.6)	бардык	деңгээлдеги	натыйжалуу,	ачык-айкын	институттар. 

Жалал-Абад 
облусу:  

(4.7)	Адам	укуктары	жана	гендердик	теңдик	боюнча	билим	берүү;	 
(10.7)	коопсуз	миграциялык	саясат;	 
(11.7)	коопсуз	коомдук	жайлар;	 
(4.a)	коопсуз	билим	берүү	жайлары;	 
(11.1)	коопсуз	турак	жай;	 
(8.8)	коопсуз	жумуш	орундары;	 
(11.2)	коопсуз	транспорт;	 
(16.3)	мыйзамдуулукту	жана	акыйкаттыкка	жетүүнү	камсыз	кылуу.

Ош облусу: (4.5)	Билим	берүү	чөйрөсүндө	басмырлоонун	бардык	түрлөрүн	жок	кылуу;	 
(4.7)	адам	укуктары	жана	гендердик	теңдик	боюнча	билим	берүү;	 
(10.2)	саясий,	социалдык	жана	экономикалык	интеграция;	 
(16.1)	зомбулуктун	бардык	түрлөрүн	азайтуу;	 
(16.2)	зомбулукка	каршы	туруу.

Эскертүүлөр
 3		(2018),	‘Development	Program	of	Kyrgyz	Republic	for	the	Period	2018-

2022.	“Unity,	Trust,	Creation”’			(http://www.donors.kg/images/
DEVELOPMENT_PROGRAM_OF_KR_Unity_trust_creation.pdf)

 4		Freedom	House	(2019),	‘Freedom	in	the	World	2019:	Democracy	in	
Retreat’	(https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-
world-2019)

 5		Максаттар	төмөнкүлөр:	1b,	4.5,	5.1,	5.2,	5.5,	5.c,	8.5,	8.7,	8.8,	10.2,	
10.3,	10.4,	10.7,	16.1,	16.2,	16.3,	16.4,	16.5,	16.6,	16.7,	16.10	and	16.a.	
Кыргыз	Республикасындагы	Бириккен	Улуттар	Уюму	(2017),	‘The	
United	Nations	Development	Assistance	Framework	(UNDAF)	for	the	
Kyrgyz	Republic	2018-2022’,	May	(https://www.undp.org/content/
dam/unct/kyrgyzstan/docs/Library/UNDAF%2018052017%20
eng%20fin.pdf)

 6		Кыргыз	Республикасынын	Өкмөтү	(2019),	‘2020-2030-жылдарга	
карата	Жаштар	саясатынын	концепциясы’	(http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/157204?cl=ru-ru)

 7		Tricot	O’Farrell	K,	Carr	A,	Abdiev	K	(2019),	‘Young	people’s	voices	on	
peace	and	security	in	Kyrgyzstan’,	Saferworld,	August	(https://www.
saferworld.org.uk/resources/publications/1219-young-peopleas-
voices-on-peace-and-security-in-kyrgyzstan)

 8		Paasiaro	M,	Quinn-Judge	K,	Arynov	M	(2012),	“‘Nobody	has	ever	asked	
about	young	people’s	opinions”.	Young	people’s	perspectives	on	
identity,	exclusion	and	the	prospects	for	a	peaceful	future	in	Central	
Asia’,	Saferworld,	March	(https://www.saferworld.org.uk/resources/
publications/640-nobody-hasaever-asked-about-young-peoples-
opinions)

 9		 Bennett	W	(2016),	‘“Everything	can	be	tolerated	except	injustice”.	
Injustice	and	violence	in	Osh,	Kyrgyzstan’,	Saferworld,	March	(https://
www.saferworld.org.uk/resources/publications/1050-
ldquoeverything-can-be-tolerated-ndash-except-injusticerdquo)		



Баткендик жаш кыз Бишкектеги 
“Улуттук сүйлөшүү күнү” учурунда 
улуттук бийлик өкүлдөрү менен 
сүйлөшүүдө, 2017.
© Saferworld
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3.1. 
Сектор аралык 
маселелер
Баткен, Чүй, Жалал-Абад жана Ош 
облустарынын жаштар лидерлери 
менен өткөрүлгөн фокус-топтордогу 
талкуулар ТӨМ16+ артыкчылыктуу 
милдеттерине байланыштуу 
идеялардын, көйгөйлөрдүн, ойлордун, 
тажрыйбалар менен сунуш-
пикирлердин кеңейишине алып келди. 
Ар кайсы облустардагы демилгелүү 
топтор өз аймактары үчүн ар кандай 
максаттарды коюшканы менен, фокус-
топтордогу көптөгөн талкуулар таң 
каларлыктай окшош натыйжалар 
менен жыйынтыктарга алып келди.

Бул бөлүмдө алгач үч жана андан көп 
облустарда көтөрүлгөн жалпы 
көйгөйлөр баяндалат да, андан соң 
облустардын ар биринин жекече 
өзгөчөлүктөрү өзүнчө талдоого алынат.

I.  Жаштарды четтетүү:  
“биздин пикирди эске алышпайт”
Фокус-топтордогу	талкууларда	айтылгандай,	жаштардын	
кеңири	тараган	көйгөйлөрүнүн	бири	–	бул	алардын	
пикирлери	четке	кагылып	же	бийлик,	улуу	муундагылар	
жана	жергиликтүү	мамлекеттик		жамааттар	тарабынан	
угулбагандыгы.	Мындай	жагдай	айрыкча	Баткен,	Ош	
жана	Чүй	облустарындагы	(10.2) Саясий, социалдык 
жана экономикалык жуурулушуу	(Бардык	адамдардын	
саясий,	социалдык	жана	экономикалык	жашоого	
активдүү	аралашуусу)	жана	(16.7) Чечимдерди 
инклюзивдик жана партисипатордук жол менен кабыл 
алуу	(чечимдерди	бардык	деңгээлдеги	органдардын	
аралашуусу	аркылуу	коомдун	бардык	катмарларынын	
катышуусунда	кабыл	алуу)	милдеттер	боюнча	топтордогу	
талкуулар	учурунда	өзгөчө	байкалды.	Улуулар,	ал	турмак	
кээде	жергиликтүү	мамлекеттик	жаштар	комитеттеринин	
мүчөлөрү	бул	айтылгандарга	олуттуу	маани	беришпей	
тургандыгын	көптөгөн	жаштар	белгилешти.	Баткен	
облусунан	бир	жигит:	“[коомдук	жыйындарда]	бизди	эч	
ким	деле	укпайт,	сөзүбүздү	жыра	тартышат;	биз	
кандайдыр	бир	сунуш	айталы	десек,	биздин	пикир	эске	
алынбайт”,	–	деп	түшүндүрөт.	Мындай	мамиле	
көпчүлүктү	кайдыгер	жана	дендароо	кылат.	Ошол	эле	
облустан	башка	бир	катышуучу:	“...биздин	ой-пикирге	
маани	беришпеген	соң,	улуулар	менен	болгон	мындай	
жолугушууларга	катышуубуз	биз	үчүн	анча	кызыктуу	
болбой	калат”,	–	дейт.

Мындай	мамиле,	албетте,	жаштардын	саясий	катышууга	
аралашуусунда	алардын	өздөрүнө	болгон	ишенүүсүн	
арттырбайт.	Чүй	облусунан	бир	улан	чечим	кабыл	алууга	
катышуу	же	жергиликтүү	саясий	жараяндарга	таасир	
этүүдө	“биз	өтө	эле	тажрыйбасыз	экенбиз”	деп	
түшүндүрдү.	Ош	облусунан	бир	жаш	кыз	айткандай,	“18	
жашка	чейинки	жаштар	шаардын	саясий	турмушунан	
дайыма	четте	калтырылат.”

3
Негизги	жыйынтыктар



Талкууга	катышкан	жаштардын	жалпы	түшүнүгү	боюнча,	
алар	саясатты	түшүнүү	үчүн	өтө	эле	жаштык	кылышат,	
кеңешмелерге	же	коомдук	талкууларга	катышуу	үчүн	да	
жетиле	элек.	Алардын	айрымдары	мындай	чогулуш-
жыйындарга	даярдык	менен	келүү	керектигин	жана	

кандай	гана	пикир	болбосун,	аны	
далилдер	жана	олуттуу	аргументтер	
менен	такай	ырастоо	керектигин	
айтышты.

Чүй	облусунан	башка	бир	катышуучу	ал	
турмак	“конструктивдүү	сунуштарың	
болбосо,	сындагандан	эч	пайда	жок”	
деген	пикирин	айтты.	Кээ	бир	
аймактардын	респонденттери	(мисалы,	
Чүй	жана	Жалал-Абад	облустарынан)	

акыркы	жылдары	бул	маселелерде	бир	аз	алга	
жылуулар	болуп	жатканын	айтуу	менен,	тандалган	
жамааттардын	турмушунда	жаштардын	үнүнүн	жоктугу	
актуалдуу	бойдон	экендигин	көрсөтүшөт.

10 Баяндама.	ЖЫЙЫНТЫК	ЧЫГАРУУ:	 
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ	ТУРУКТУУ	ӨНҮГҮҮНҮН	МАКСАТТАРЫ	ЖАНА	ТЫНЧТЫК	ОРНОТУУДАГЫ	ЖАШТАРДЫН	ОЙ	ТОЛГООЛОРУ

Тандалган жамааттардын 
турмушунда жаштардын 
үнүнүн жоктугу 
актуалдуу бойдон экен.

бийлик	органдары	коомчулук	тарабынан	тыкыр	
көзөмөлдүн	жоктугунан,	бул	кемчиликти	жоюуга	анча	
кызыкпайт.

Көпчүлүк	респонденттер	үчүн	жалпы	кызыкчылыгы	бар	
олуттуу	маселе	–	жарандар	“КР	мамлекеттик	органдары	
жана	жергиликтүү	өз	алдынча	башкаруу	органдарынын	
карамагындагы	маалыматтарга	жетүү	жөнүндө”	
мыйзамына	ылайык	укуктары	менен	мүмкүнчүлүктөрү	
жөнүндөгү	маалымдуулугун	жогорулатуусу.	

Жергиликтүү	мамлекеттик	органдар	өткөрүп	жаткан	
жыйындар	менен	коомдук	угуулар	коомчулук	үчүн	ачык	
болоорун,	алар	кабыл	алган	чечимдер	үчүн	жарандар	
өздөрүнүн	жергиликтүү	бийлик	органдарын	
жоопкерчиликке	тартууга	укуктуу	экендиктерин	билген	
айрым	катышуучулар	аябай	таң	калышканын	да	
жашырышкан	жок.

“Эгерде биз [жаш адамдардын] коомдук талкуулар 
менен отурумдарга катышуусун карай турган болсок, 
алардын катышуу шарттары каралбагандыгын 
көрөбүз. Биринчиден,бардык эле жаштар “биз 
катышат элек” деп келип айта беришпейт. Алардын 
көбү мындай укукка ээ экендигин билишпейт. Ош 
облусунан жаш келин айткандай, жергиликтүү 
депутаттар мындай дешет: “Бул жерге келип, биз 
менен талам талашкыдай сен ким экенсиң?” 

Фокус-топтун	ар	бири	тигил	же	бул	деңгээлде	маалыматка	
жетүүнүн	төмөнкү	деңгээлин,	жергиликтүү	бийлик	
органдарынын	калкты	жана	жаштарды	пландаштырылып	
жаткан	коомдук	жана	саясий	мааниси	бар	иш-чаралар	
жөнүндө,	маселен,	ошол	адамдар	катышууга	укугу	бар	ачык	
өтүүчү	бюджеттик	угуулар	же	жергиликтүү	бийлик	
органдарынын	отурумдары	жөнүндө	жетишсиз	
иш-аракеттери	туурасындагы	көйгөйлөрдү	көтөрүп	
чыгышты.	Ош	облусунан	бир	жаш	айым:	“Мындай	
маалыматтар	газетага	жарыяланып,	аны	улуу	муундагы	бир	
нече	гана	адам	окуйт”,	–	деп	айтты.	Бул	идеяны	Жалал-Абад	
облусунан	да	козгошуп,	бир	жигит:	“Мындай	иш-чаралар	
качан	жана	каерде	өтөөрүн	алар	билишкенде,	ага	көп	
адамдар	келип	катышмак”,	–	деп	ою	менен	бөлүштү.

“Катышпай калуу көбүнчө маалымдоонун жоктугунан 
улам келип чыгат. Катардагы адамдар өз укуктарын 
билишпейт – аларга көп нерселерди айтышпайт. Бир 
жагынан, бул алардын өз көйгөйү, бирок, экинчи 
жагынан, бул бийликтин да катасы”, –
деди Чүй облусунан жаш аял.

Респонденттердин	пикиринде,	учурдагы	жана	
пландаштырылып	жаткан	иш-чаралар	жөнүндө	бийликтин	
жетишсиз	маалымат	бериши	жана	өз	укуктары	менен	
мүмкүнчүлүктөрү	жөнүндө	билимдин	жоктугу	көбүнчө	
жалпы	активдүүлүккө	жана	саясий,	экономикалык	жана	
социалдык	турмушка	катышууга,	ошондой	эле	жергиликтүү	
маанидеги	чечимдерди	кабыл	алууда	келин-кыздар	менен	
жигиттердин	гана	эмес,	бардык	курактагы	жана	тектеги	
адамдардын	активдүү	катышуусуна	таасир	этет.	Көпчүлүк	
жамааттардагы	респонденттер	моюнга	алгандай,	саясий	
жана	социалдык	жактан	пассивдүү	бойдон	калууну	
каалагандар	бар,	бирок	алардын	арасында	да	эгер	
адамдар	өз	укуктары	жана	мүмкүнчүлүктөрү	жөнүндө	
дурус	маалымдалган	болсо,	андай	адамдар	мындан	да	
активдүү	болмок	деген	божомол	көбүрөөк	өкүм	сүрмөк.

II. Маалыматтын жана 
айкындуулуктун жетишсиздиги: 
“жарандар өз укуктарын 
билишпейт”
Фокус-топтун	көпчүлүк	катышуучулары	милдеттерди	
талкуулоонун	жүрүшүндө	айкын	болгон	өз	ара	
байланыштагы	эки	көйгөй	туурасында	айтышты.	Чүй,	
Баткен	жана	Жалал-Абад	облустарындагы	(16.6) бардык 
деңгээлдеги мекемелер натыйжалуу, отчет берген жана 
ачык-айкын болуусу,	Ош	жана	Чүй	облустарында	(10.2) 
Саясий, социалдык жана экономикалык жуурулушуу 
(Бардык	адамдардын	саясий,	социалдык	жана	
экономикалык	жашоого	активдүү	аралашуусу),	ошондой	
эле	Баткен	облусунда	(16.7) чечимдерди инклюзивдик 
жана партисипатордук жол менен кабыл алуу 
(чечимдерди		бардык	деңгээлдеги	органдардын	
аралашуусу	аркылуу	коомдук	бардык	катмарларынын	
катышуусунда	кабыл	алуу).

Биринчиден,	бул	жаштардын	өздөрүнүн	укуктары	жана	
мүмкүнчүлүктөрү	жөнүндө	жетиштүү	маалыматка	ээ	
эместиги,	экинчиден,	алар	катышса	боло	турган	
жергиликтүү	деңгээлдеги	мамлекеттик	түзүмдөрдүн	эл	
менен	отурумдары	качан	жана	кайсы	жерде	өтө	
тургандыгы	жөнүндө	маалыматтын	жетишсиздиги.	
Респонденттер	моюнга	алгандай,	бул	нерсе	эки	тарапка	
тең	тиешеси	бар	көп	кырдуу	көйгөй	маселе:	коомчулук	
кээде	өзү	да	саясий	турмушка	активдүү	катышууга	анча	
кызыкдар	болбой	калат.	Ошол	эле	учурда	жергиликтүү	

Баткен, Чүй жана Ош облустары: 
■	Жаштардын	пикирине	олуттуу	мамиле	жасоо.	

Орун	алган	көйгөйлөрдү	чечүү	үчүн	эң	сонун	
жаңы	идеяларды	жана	чечүү	жолдорун	
сунуштаган	көптөгөн	кыз-келиндер	менен	
жигиттер	бар.	Жергиликтүү	жамааттарга	
алардын	саясий	жана	социалдык	жактан	
активдүү	аралашуусуна	тоскоолдук	келтирбейли.	

Сунуштар:
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III. Коррупция жана паракорлук: 
“бардык жерде коррупция”
Коррупция	жана	паракорлук	темасы	жаштар	тарабынан	
бардык	төрт	облуста	негизги	маселе	катары	көтөрүлгөн,	
бирок	(16.5) коррупция жана паракорлуктун бардык 
формаларынын масштабын кыскартуу	деген	милдет	
Баткен,	Чүй	жана		Жалал-Абад	облустук	демилгелүү	
топторунун	артыкчылыктуу	багыттары	катары	
аныкталган	эле.

Ушул	милдеттер	боюнча	аталган	облустарда	алты	негизги	
маселелерди	талкуулоодо	фокус-топтун	
катышуучуларынын	көпчүлүгү	тарабынан	кабыл	алынган	
негизги	жыйынтык	мындай	болду	–	Кыргызстанда	
азыркы	күндөгү	эң	эле	олуттуу	көйгөй	болуп	коррупция	
эсептелет.	“Акыркы	жылдары	алар	жашаган	жерде	
коррупция	жана	паракорлукка	байланыштуу	абал	
өзгөрдүбү?”	деген	суроого	көпчүлүгү	“өзгөргөн	жок”	деп	
жооп	беришти.

“Соңку бир нече жылда биз эч кандай оң жылыштарды 
байкаган жокпуз. Сыягы, тескерисинче, мурдагыдан 
да начар болуп кетти. Коррупцияга байланыштуу 
элдин өкмөткө болгон ишеними биротоло жок 
болгондой сезимдебиз. Ишенимди кайтаруу өтө 
кыйынга турат”, –
деп билдирди Чүй облусунан бир жигит.

“Чынын айтсак, бардыгы мурдагы абалында. Менин 
пикиримче, эч нерсе өзгөргөн жок. Кайда барбасаңыз 
да коррупция менен туш келесиз”, –
дейт Жалал-Абад облусунан бир келин.

Дээрлик	бардык	респонденттер	коррупция	
Кыргызстандын	бардык	мамлекеттик	мекемелеринде	
терең	тамырлап	кеткендигине	макул.	Баткен,	Чүй	жана	
Жалал-Абад	облустарынын	бардык	жамааттарындагы	
кыз-келиндер	менен	эркектеринин	ооздорунан	
“коррупция	бардык	жерде”	деген	кепти	угасың.	
Коррупцияга	байланыштуу	көбүрөөк	оозго	алынган	
мекемелердин	катарында	Жол	кыймылынын	
коопсуздугун	камсыздоо	башкы	башкармалыгы	
(ЖКККББ),	жергиликтүү	милиция	менен	соттор,	
мамлекеттик	мектептер,	колледждер	жана	
университеттер,	мамлекеттик	ооруканалар,	бажы	
кызматы	жана	аскер	комиссариаттары	аталат.	Баткен,	
Чүй	жана	Жалал-Абад	облустарынын	көпчүлүк	
респонденттери	алар	жок	дегенде	бир	ирет	коррупцияга	
кептелгендерин	айтышты.	Алардын	айрымдары,	
мисалы,	ата-энелери	жол	эрежесин	бузгандыгы	үчүн	
олчойгон	айып	пулдун	ордуна	инспекциянын	
кызматкерине	пара	бергендигине	күбө	болушкан.	
Айрымдары	болсо	алардын	курсташтары	мамлекеттик	
экзамендерде	жогорку	баа	алуу	үчүн	окутуучуларга	акча	
беришкенин	көрүшкөн.	

Баткен, Чүй, Жалал-Абад жана Ош облустары: 
■	Жарандардын	укуктары	жана	мүмкүнчүлүктөрү	

жөнүндө	маалымдуулугун	жогорулатуу,	ар	түрдүү	
жамааттардагы	мамлекеттик	саясатка	таасир	этүү.

■	Алдыда	болуучу	ачык	отурумдар	туурасында	
маалыматтарды	таратуу	үчүн	жаңы	аянтчаларды	
пайдалануу.	Актуалдуу	маалыматты	интернетте	
жана	социалдык	тармактарда	бөлүшүү.	
Жаңылыктарды	жарыялоодо	WhatsApp	
пайдалануу.	Алдыда	болуучу	маанилүү	
иш-чаралар	туурасында	радиодон,	жергиликтүү	
газеталардан	жана	телевидениеден	же		аялдама,	
борбордук	базар	сыяктуу	коомдук	жайларда	
жарыялоо.	

Баткен облусу: 
■	Жергиликтүү	бийлик	менен	байланышып	

туруунун	өкүлчүлүктүү	жолу	катары	мектептер	
менен	ишканаларды	колдоо.	Жергиликтүү	бийлик	
ачык	чогулуш	же	коомдук	угуу	өткөрсө,	алар	бул	
иш-чарага	ошол	өкүлдү	чакырышы	керек.	Ал	өз	
убагында	уккан	маалыматтары	менен	жамаатты	
тааныштырып	турат.

Чүй облусу: 
■	Жаштар	жергиликтүү	өз	алдынча	башкаруу	

органдарында	ыктыярдуу	негизде	иштей	ала	
турган	же	стажировкадан	өтө	ала	турган	көбүрөөк	
шарттарды	түзүү	керек.	Ошондо	жаштар	
жергиликтүү	өз	алдынча	башкаруу	органдары	
кантип	иштеп	жаткандыгын	ичинен	билет.	Ушунун	
өзү	жаштар	менен	жергиликтүү	бийликтин	
ортосундагы	ишенимди	чыңдоого	өбөлгө	түзмөк.	
Жаштар	борборлорун	көбүрөөк	ачуу	керек,	ал	

жерде	алар	коопсуз	шартта	чогулуп,	
ой-пикирлери	менен	бөлүшүп	же	жөн	эле	эс	
алышмак.	Жергиликтүү	ыктыярчылар	коомдорун	
же	ТӨМ16+	же	башка	темалар	боюнча	жаштар	
үчүн	мамлекеттик	окуу	программаларын	
көбүрөөк	түзүү	зарыл.

■	Адамдар	экономикалык	турмушка	бир	топ	
активдүү	катышуусу	үчүн	жумушчу	орундарды	
көбөйтүп,	экономикалык	мүмкүнчүлүктөрдү	түзүү	
керек.	Жергиликтүү	бийлик	органдарынын	
коомчулук	менен	жолугушууларын	тез-тез	
уюштуруп	(ар	токсондук	сайын),	элдин	көйгөйлөрү	
менен	сунуштарын	алардын	өз	ооздорунан	угуп	
туруу.

Жалал-Абад облусу: 
■	Жаштар	комитеттери	жаштарга	жеткиликтүү	жана	

ачык-айрым	болуусуна	жетишүү.	Алардын	көңүлүн	
көйгөйлөрдү	чечүүдө	жана	жаштардын	
керектөөлөрүн	канааттандырууда	жергиликтүү	
бийлик	менен	натыйжалуу	каражаттар	менен	
кызматташууга	буруу.	Зарыл	болгон	шарттарда	
гендердик	маселелер,	жаштар	жамааттарындагы	
көйгөйлөр	боюнча	алар	менен	тыгыз	
кызматташуу	үчүн	жаңы	жаштар	комитеттерин	
түзүү.

Ош облусу: 
■	Социалдык,	экономикалык	жана	саясий	

маселелер	боюнча	жаштар	борборлорун	түзүү.	
Мындай	борборлор	жаштарга	эркин	
жыйындарды,	окууларды	жана	пикир	
алышууларды	коопсуз	шарттарда	өткөрүүгө	
мүмкүндүк	берет.

Сунуштар:
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Баткен, Чүй жана Жалал-Абад облустары: 
■	Бийлик	өкүлдөрү,	жалпыга	маалымдоо	

каражаттары	жана	коррупцияга	каршы	иш	алып	
барган	башка	субъекттер,	мисалы,	өкмөттүк	
эмес	уюмдар	(ӨЭУ),	калк	арасында	алардын	
укуктары	жана	коррупциялык	иштерге	кабылуу	
тобокелдигин	азайтуу	ыкмалары	жөнүндө	
маалыматты	жайылтуусу	керек.	Коомчулукта	
коррупцияга	каршы	күрөшүү	жана	анын	алдын	
алуу	жөнүндө	кеңири	маалымат	жарыялап,	
жайылтуу	абзел.	Айрым	респонденттер	мурда	
коррупция	же	паракорчулук	боюнча	
айыпталбаган	чынчыл	чиновниктерге	стимул	
берүүнү	сунуш	кылышса,	башкалары	көзөмөл	
чараларын	күчөтүүнү	же	кызмат	адамдарына	
коомдук	баа	берүүнү	өркүндөтүүнү	сунушташты.

■	Коррупцияга	жана	паракорчулукка	күнөөлүү	
деп	табылгандарга	карата	айып	пулду	жана	
жазаларды	күчөтүү.

Баткен облусу:  
■	Бардык	мамлекеттик	органдарда	жыл	сайын	

коррупциянын	алдын	алуу	боюнча	
тренингдерди	же	семинарларды	өткөрүү.

■	Билим	берүүдөгү	коррупциянын	өзөгүн	түзгөн	
“акы	төлөп	кирүү”	маданиятын	токтотуу	үчүн	
колледждерде	жана	университеттерде	
аралыктан	(заочно)	окутууну	жокко	чыгаруу.

■	Коррупцияга	каршы	мамлекеттик	органдарды	
натыйжалуу,	автономдуу	жана	жоопкерчиликтүү	
кылып	өзгөртүү	үчүн	реформалоо.

Жалал-Абад облусу: 
■	Эч	ким	кылмыштын	бетин	ачуудан	

коркпогондой	кылып,	коррупция	жөнүндө	отчет	
берүү	системасын	өркүндөтүп,	аны	
коррупциялык	иштер	жана	даттанууларды	
кароонун	натыйжалуулугун	жогорулатуу.	

■	Мамлекеттик	кызматтарды	санариптештирүүнү	
улантуу,	паракорчулук	көбүрөөк	болуп	жаткан	
жерде	адам	менен	адамдын	ортосунда	болгон	
мамилелерди	чектөө.	Документтерди	колдонуу	
жана	айып	төлөмдөр	сыяктуу	жараяндары	
электрондук	түрдө	жүргүзүү.

Чүй облусу:  
■	Мамлекеттик	экспертиза	бөлмөлөрү,	МАИ	

унаалары	жана	паспорт	столдору	сыяктуу	
жерлерде	көбүрөөк	көзөмөл	камераларын	
орнотуу.

■	Коррупцияны	азайтуу	үчүн	шайлоочуларды	
каттоо	жана	добуш	берүү	системасын	
реформалоо.

Сунуштар:

“Мында элдин да күнөөсү бар. Биз пара бергенге көнүп 
калганбыз, ошол жол менен маселебизди чечебиз. 
Ушундан улам коррупция дагы деле кенен кулач 
жайган. Биз өзүбүз пара сунуш кылып жатпайлыбы”, –
дейт Жалал-Абад облусунан бир жаш аял.

“Мен майыпмын. Документтеримди тапшыргам 
[майып статусун алуу үчүн арыз]. Бизди көрүп жаткан 
врач 5000 сом [пара катары] сурады. Ата-энем 
тигиндей да, мындай да аракет кылышты, акыры ага 
берүүгө [акча] туура келди. Биз ага бердик [пара], 
кийин башкалар деле сурайт. Бардык жерде пара 
беришиң керек. Алар эмне үчүн өздөрүнүн түздөн-түз 
милдеттүү иштерин аткарышпайт? Алар 
мамлекеттен айлык алып жаткан иштери үчүн пара 
сурап жатышат”, –
дейт Чүй облусунан бир жаш аял.

“Бир ирет мен өзүм иштеп жаткан фирмада пара 
берген учурду айта коем деп, бул үчүн кайта өзүм 
жазалангам. Мен өз ишканама жардам берейин дегем, 
бирок арты келип алар бул ишке кызыкдар эмес 
экенин билдим”, –
дейт Баткен облусунан бир аял.

Коррупция	жана	паракорлукка	байланыштуу	бардык	
жамааттарда	“менталитет”	жана	“маданият”	деген	
сөздөр	эскерилгени	кызык.	Ал	турмак	бир	нече	
респонденттер	коррупция	жана	паракорлукту		биротоло	
жок	кылуу	мүмкүн	эмес,	анткени	бул	көрүнүш	
адамдардын	аң-сезиминде	жана	күнүмдүк	турмушунда	
аябай	терең	тамырлап	кеткен	деп	айтышты.

“[Адамдар]ооруканага барышат. Алар кезек күткүлөрү 
келишпейт, ошондуктан кезексиз өтүү үчүн пара 
сунушташат. Же болбосо тесттен өтүүдө керектүү 
балл алуу үчүн да пара сунуш кылышат. Биз өзүбүздөн 
башташыбыз керек”, –
дейт Жалал-Абад облусунан бир жигит.

Фокус-топтун	катышуучулары	үчүн	коррупцияны	
кыскартуу	жана	адамдардын		жүрүм-турумун	өзгөртүү	
багытында	реалдуу	кадамдарды	баштоо	маанилүү	жана	
бир	топ	эле	реалдуу	экендиги	талашсыз.	Чүй	облусунан	
бир	жаш	аял	божомолдогондой,	“коррупцияны	жеңүүгө	
чыныгы	каалоо	жана	эрк	болсо	эле,	бардыгы	өзгөрүп	
баштайт	эле.”	Бирок	респонденттерден	алардын	
жергиликтүү	бийликтери	коррупция	менен	кантип	
күрөшүп	жаткандыгына	мисалдарды	келтиргиле	деп	
суранышканда,	көпчүлүгү	жооп	берүүдөн	кыйналышты.

Респонденттердин	ичинен	башкача	көз	карашты	
кармангандар	да	болду.	Алар	жергиликтүү	өз	алдынча	
башкаруу	органдары	тарабынан	көрүлүп	жаткан	
чаралар	жетишсиз	же	көйгөйдү	чечүү	үчүн	алар	анчейин	
олуттуу	эмес	деп	эсептейт.	Жалал-Абад	облусундагы	бир	
жаш	кыздын	айтымында,	анын	коомчулугунда	“үстүртөн	
гана	чаралар	колдонулуп,	фундаменталдуу	чечим	
сунушталган	жок”.	Баткенден	келген	дагы	бир	жаш	кыз	
“куру	сөздөн	башка	эч	кандай	иш	болгон	жок”	деп	жүйөө	
келтирди.	Ал	эми	Жалал-Абад	жана	Чүй	облустарында	
респонденттер	өздөрү	күбө	болгон	коррупцияга	каршы	
кандай	чаралар	көрүлүп	жаткандыгын	түшүндүрүп	бере	
алышканы	менен	андай	учурлар	сейрек	кездешет.	Алар	
бала	бакчаларга	жана	мектептерге	кабыл	алуу	үчүн	
электрондук	кезектерди	киргизүүнү,	жолдорго	
камераларды	орнотууну,	мамлекеттик	органдардын	
коррупция	жөнүндө	жарыяларды,	көчөлөрдө	таратылган	
кагаздарды	жана	буклеттерди,	мектептерде	жана	

жогорку	окуу	жайлардагы	коррупцияга	каршы	күрөшүү	
боюнча	атайын	сабактарды	мисал	келтирди.



Чүй	жана	Жалал-Абад	облустарынын	
респонденттери	коомдук	транспорттор	
өтө	көп	экендигин	айтышты.	Чүй	облусу	
үчүн	коомдук	транспорттун	алыскы	
жактарга	каттабагандыгы,	айрыкча,	
талап	кылынган	жана	натыйжалуу	
транспортко	муктаж	болгон	
маршруттардын	жоктугу	чоң	
тынчсызданууну	жараткан.	Жалал-Абад	
облусунда	респонденттер	
белгилегендей,	эл	көп	жүргөн	
микроавтобустарга	башка	альтернатива	
жок.
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Жол коопсуздугу жана 
коомдук транспортту 
өнүктүрүү биздин 
шаарда артыкчылыктуу 
багыт болушу керек. 
Менин оюмча, биздин 
коомдук транспорттор 
такыр коопсуз эмес
деди Баткен облусунан келген жигит

Баткен, Чүй жана Жалал-Абад облустары:
■	Айрым	респонденттер	белгилеген	өнүгүүнүн	

деңгээлине	карабастан,	айдоочуларды	
жолдордо	көбүрөөк	жоопкерчиликтүү	болууга	
жана	жол	кыймылынын	эрежелерин	сактоого	
үйрөтүү	керек.	Алар	жүргүнчүлөрдү	да	
урматташы	керек.

■	Жол	инфраструктурасын	өркүндөтүп,	көбүрөөк	
светофорлорду,	жол	чырактарын,	
тротуарларды,	өтмөктөрдү,	жол	белгилерин	
жана	унаа	токтотуучу	жайларды	орнотуу	керек.

Баткен облусу:  
■	Шаардын	борборунан	чоң	жүк	ташуучу	

унаалардын	өтүшүнө	жол	бербөө	керек,	
анткени	алар	айдоочуларга	да,	жөө	
жүргүнчүлөргө	да	чоң	коркунуч	жаратат.	Алар	
үчүн	атайын	курула	турган	альтернативдүү	
маршруттарды	пайдалануу	керек.

Сунуштар:

IV. Коомдук транспорттун 
коопсуздугу: “Мен алар менен 
жүрүүдөн корком”
Баткен,	Чүй	жана	Жалал-Абад	облустарынын	жети	
жамаатынын	респонденттеринен	төмөнкү	максаттар	
тууралуу	пикир	бөлүшүүнү	сурандык:	(11.7) коопсуз 
коомдук жайлар (4.a) билим берүү коопсуздугу; (11.1) 
коопсуз турак жай; (8.8) коопсуз жумуш орундары; 
жана	(11.2) коопсуз коомдук транспорт.	Көпчүлүк	
коомдук	жайлар,	билим	берүү	жайлары,	турак	жай	жана	
жумуш	орундары	жетиштүү	деңгээлде	коопсуз	деп	
эсептелгени	менен,	бардык	катышуучулар	үчүн	эң	
негизги	тынчсызданууну	коомдук транспорт (11.2) 
жаратты.	Жаш	респонденттер	жергиликтүү	бийлик	
камсыз	кылган	транспорттук	кызматтардын	
кемчиликтерин	баса	белгилеп,	ушул	багытка	көбүрөөк	
артыкчылык	берилсе	болмок	деген	тилегин	
билдиришти.	Алардан	кайсы	коомдук	жайларда	өздөрүн	
коопсуз	же	кооптуу	сезерин	сураган	маалда,	дээрлик	
бардык	респонденттер	жолдорду	же	көчөлөрдү	кесип	
өткөндө,	же	өзүлөрү	унаа	айдап	бараткан	учурда	же	
коомдук	транспортто	баратканда	өздөрүн	кооптуу	
сезерин	айтышты.	Буга	себеп	катары	алар	
айдоочулардын	жүрүм-турумун	жана	
инфраструктуранын	акыбалын	айтышты.

Коомдук	транспортто	жана	жол	кыймылынын	
коопсуздугуна	байланыштуу	көйгөйлөрдүн	катарында,	
респонденттер	Баткен	жана	Жалал-Абад	
облустарындагы	автобустар	сыяктуу	тийиштүү	коомдук	
унаалардын	жоктугун,	тротуар	жана	өтмө	жолдор	
сыяктуу	жөө	жүргүнчүлөрдүн	инфраструктурасынын	
өнүкпөгөндүгүн,	коомдук	транспорттун	айдоочуларынын	
квалификациясынын	төмөндүгүн	жана	светофордун	
көйгөйлөрүн	белгилешти.	Жалпысынан,	респонденттер	
бул	маселелердин	бардыгында	бир	топ	алгылыктуу	
жылыштар	болгонун	айтышып,	бирок	шаарлардын	
коопсуздугун	камсыз	кылуу	үчүн	дагы	көп	иштер	
жасалышы	керек	экендигин	белгилешти.	Мисалы,	Чүй	
облусундагы	бир	жаш	кыз:	“Жол	инфраструктурасы	жай	
өнүгүп	жатат;	көчөлөрдү,	жаңы	тротуарларды	жана	
таштанды	челектерин	көбүрөөк	коюшса	болмок,	бирок	
дагы	деле	көп	жумуштар	бар”,	–	деди.	Ошол	эле	
облустагы	бир	жигит:	“Биз	аны	көрүп	жатабыз;	жолдор	
оңдолуп,	жаңы	светофорлор,	жаңы	өтмө	жолдор,	жаңы	
жол	белгилери	орнотулду.	Убакыт	өткөн	сайын	ал	
жакшырат”,	–	деген	оюн	айтты.

“Жол коопсуздугу жана коомдук транспортту 
өнүктүрүү биздин шаарда артыкчылыктуу багыт 
болушу керек. Менин оюмча, биздин коомдук 
транспорттор такыр коопсуз эмес”, –
деди Баткен облусунан келген жигит.

Коомдук	транспорттун	жетишсиздигинен,	
респонденттердин	көпчүлүгү	өз	жамааттарынын	
аймагында	саякаттоо	үчүн	жеке	кичи	автобустар	менен	
жүрүүгө	аргасыз	болушат.	Чүй	облусундагы	
респонденттер	аталган	микроавтобустардын	
айдоочулары	жетиштүү	квалификацияга	ээ	эмес	деп	
даттанышты.	“Алар	көбүнчө	орой;	кээде	мен	алар	менен	
жүрүүдөн	корком”,	–	деди	бир	жаш	кыз.	Дагы	бир	
респондент	кошумчалагандай:	“Мен	алардын	тез	
жардам	көрсөтө	аларынан	күмөн	санайм;	жада	калса	
биринчи	медициналык	көрсөтүүгө	керектүү	
шаймандары	жок	болушу	мүмкүн”.	Ошондой	эле	Баткен,	



V. Гендердик теңдик:  
“формалдуу гана окутулат”
Баткен,	Жалал-Абад	жана	Ош	облустарынын	демилгелүү	
топтору	артыкчылыктуу	багыт	катары	Адам укуктары 
жана гендердик теңдик боюнча (4.7) билим берүүнү 
тандап алышты.	Бул	облустардагы	бардык	жети	
жамаатта,	респонденттер	өз	жамааттары	адам	укуктары,	
айрыкча	гендердик	теңдик	боюнча	көбүрөөк	билимге	
муктаж	деген	пикирге	келишти.	Баткен,	Жалал-Абад	
жана	Оштогу	респонденттер	Кыргызстан	коомчулугунда	
гендердик	ролдор	жөнүндө	дискриминациялык	
стереотиптер	көп	экендигин	жана	бул	маселелер	боюнча	
билим	берүүгө	көбүрөөк	басым	жасалышы	керек	
экендигин	моюнга	алышты.

“Менин оюмча, сиз өз укуктарыңызды жана 
милдеттериңизди ар дайым билишиңиз керек. 
Мисалы, биздин элибиз аялдарды көп учурларда 
чектейт. Бул жумушка орношууда же башка кеңири 
жамааттардын иш-аракеттеринде байкалат. 
Андыктан биз ушундай басмырлоонун алдын алгыбыз 
келет, ошондуктан бизге гендердик теңдик жана 
адам укуктары жөнүндө көбүрөөк маалымат керек”, –
деди Ош облусундагы жаш кыз.

Бардык	респонденттер	мектеп	программаларында	
“Адам	жана	коом”	сабагына	бир	жумада	бир	гана	саат	
сунушталарын,	ал	адам	укуктары	жана	гендердик	теңдик	
тууралуу	темаларды	жетиштүү	деңгээлде	камтый	албай	
турганын	айтышты.	Жергиликтүү	колледждерде	бул	
сабактарга	көбүрөөк	саат	берүү	керек,	бирок	Баткен	
облусундагы	бир	респондент	“бул	темалар	формалдуу	
гана	окутулат”	деди.

“Гендердик теңдик тууралуу билим берүү – бул аялдар 
менен эркектердин тең укуктуулугу жөнүндө билим 
алуу. Бул мен үчүн аялдар менен эркектердин 
укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей экендигин 
билдирет. Мисалы, мен аялдардын укуктары 
кандайча бузулуп жаткандыгын жана алардын 
мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу жолдору чектелгенин 

көрдүм. Көптөгөн аялдар күйөөлөрүнөн 
же ата-энесинен иштегенге “уруксат 
ала албагандыгы үчүн” үйдө 
отурушат”, –
деди Ош облусундагы жаш кыз.

Ош	жана	Жалал-Абад	облустарынын	
респонденттери	белгилегендей,	
гендердик	теңдик	боюнча	тренингдерди	
өкмөттүк	эмес	уюмдар	гана	жүргүзүп	
келет,	ал	эми	мамлекеттик	
институттардан	андай	аракет	
байкалбайт.	Алар	өкмөттүк	эмес	
уюмдардын	мүмкүнчүлүктөрү	чектелүү	
экендигин	жана	бүтүндөй	регионду	

камтый	албай	тургандыгын	баса	белгилешет.	
Натыйжада,	биз	баарлашкан	жаштар	өкмөткө	бул	
маселеге	көбүрөөк	көңүл	бурууну	сунушташты.

“Акыркы жылдары эч нерсе өзгөргөн жок. Биз айыл-
кыштактарда жашайбыз, ал жерде аракеттер 
өйдөдөн ылдыйга карай багытталышы керек. Өкмөт, 
адам укуктары жана гендердик теңдик боюнча билим 
берүүнү илгерилетпесе, эч кандай жылыш болбойт”, –
деди Ош облусунан келген дагы бир жаш кыз.
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Гендердик теңдик 
боюнча тренингдерди 
өкмөттүк эмес уюмдар 
гана жүргүзүп келет, ал 
эми мамлекеттик 
институттардан андай 
аракет байкалбайт.

Баткен жана Жалал-Абад облустары: 
■	Кыздардын	үзгүлтүксүз	билим	алуусун	камсыз	

кылуу,	эрте	никеге	туруу	жана	үй-бүлөдөгү	
зомбулуктун	алдын	алуу	үчүн	адам	укуктары	
жана	гендердик	теңдик	боюнча	мектепте	
берилүүчү	сабактарды	көбөйтүү.	Мектеп	
программаларына	гендер	жана	гендердик	
теңдик	жөнүндө	көбүрөөк	маалымат	берүү.

Жалал-Абад жана Ош облустары:
■	Мектептерде,	колледждерде	жана	

университеттерде	иштеген	мугалимдердин	адам	
укуктары	жана	гендердик	теңдик	жөнүндө	
түшүнүктөрүн	өркүндөтүүгө	жана	жаңылап	
турууга	үйрөтүү.

Жалал-Абад облусу:
■	Аялдарга	мамлекеттик	кызматтарда	жогорку	

кызматтарды	ээлөөгө,	жаш	кыздарга	көбүрөөк	
үлгү	боло	турган	мүмкүнчүлүктөрдү	түзүү.	
Өкмөттүк	эмес	уюмдарды	адам	укуктары	жана	
гендердик	теңдик	маселелери	боюнча	
тренингдерди	жана	семинарларды	колдоого	
үндөө.

Ош облусу: 
■	Мектептерде,	колледждерде	жана	

университеттерде	адам	укуктары	жана	
гендердик	теңдик	боюнча	класстан	тышкаркы	
иш-чараларды	колдоо	жана	каржылоо.

■	Адам	укуктары	жана	гендердик	теңдик	жөнүндө	
маалыматы	бар	мектептерде,	колледждерде	
жана	университеттерде	класстарды	ачуу	же	
борборлорду	түзүү.

■	Мектептерде	ата-энелер	үчүн	адам	укуктары	
жана	гендердик	теңдик	боюнча	тренингдерди	
киргизүү.	Окутулган	мугалимдерге	ушул	
маселелер	боюнча	билим	берүү	үчүн	акы	төлөө.	
Бейөкмөт	уюмдар	бийлик	органдарына	
гендердик	теңдик	жана	адам	укуктары	
маселелери	боюнча	билим	берүүгө	жардам	
бере	алышат.

■	Интернетте	жана	социалдык	тармактарда	адам	
укуктары	жана	гендердик	теңдик	жөнүндө	
кеңири	маалымат	бөлүшүү.

Сунуштар:



II. Чүй облусу
Чүй	облусундагы	жаш	респонденттер	да	өз	аймагындагы	
айрым	бир	көйгөйлөрдү	белгилешти.	Биринчиден,	
саясий, социалдык жана экономикалык 
жактан тартылуу (10.2) (бардык	
адамдардын	социалдык,	экономикалык	
жана	саясий	турмушка	жигердүү	
катышуусу)	милдетинин	алкагында	алар	
этнос	аралык	ишеним	жана	кызматташуу	
маселесин	белгилешти.	Сурамжылоого	
катышкандар	этностук	же	диний	
азчылыктарга	олуттуу	чектөөлөр	
болбогону	жана	укуктары	одоно	
бузулбаганы	менен,	облустагы	этностук	
азчылыктар	адатта	обочолонуп	жашай	
турганын	белгилешти.	Мына	ушундай	
салыштырмалуу	обочолонууну,	түрдүү	
этностук	топтор	ортосундагы	начар	өз	
ара	байланышты	фокус-топтордун	жаш	
катышуучулары	бири-бирине	карата	
ишенбестик	сезимин	күчөткөн	фактор	
катары	карашат.	Мындай	жагдайдын	
натыйжасында	түрдүү	улуттагы	жаштар	арасында	маал-
маалы	менен	чыр-чатак	чыгып	турат.	Бийлик	көрүп	
жаткан	жана	респонденттер	белгилеген	айрым	бир	
чараларга	карабастан,	этностор	ортосундагы	диалогду	
түзүп,	толеранттуулукту	өнүктүрүү	жолу	менен	көпүрө	
түзүү	үчүн	көп	иш	жасалышы	керек	экенин	жаштар	
мойнуна	алышты.

НЕГИЗГИ	ЖЫЙЫНТЫКТАР  15

Ата-эне көзөмөлдөбөгөн 
балдар психологиялык 
көйгөйлөргө туш болот, 
улуу адамдар көз салып 
турбагандыктан бул 
балдар эрте куракта эле 
аракка же маңзатка 
берилип кетишет
деди бир жаш кыз

■	Тоо	боюнда	орун	алган	сейсмикалык	кооптуу	
аймактарда	курулган	үйлөрдү	талапка	ылайык	
текшерип	чыгууну	уюштуруш	керек.	Келечекте	
мындай	кооптуу	зоналарда	үй	курууга	тыюу	
салынып,	бардык	турак	жайлар	талапка	ылайык	
курулушун	камсыз	кылуу	зарыл.

■	Чет	өлкөгө	чыгуу	үчүн	визалык	өтүнмөлөрдү	
жана	башка	тийиштүү	документтерди	кантип	
туура	толтуруш	керектигин	көрсөтүп,	буга	
байланыштуу	маалыматтар	менен	бөлүшүп,	
элди	кабардар	кылуу	зарыл.	Мигранттар	чет	
өлкөдө	мыйзам	бузбай	иштеши	үчүн	жумушка	
уруксат	алууга	арыз	бергенде,	аларга	жардам	
көрсөтүлүүгө	тийиш.

■	Жергиликтүү	бийлик	органдары	жасап	жаткан	
иштери	(анын	ичинде	бюджеттеги	кирешелер	
жана	чыгашалар)	тууралуу	коомчулукка	
маалымат	берип	турушу	керек.	Муну	азыркыдан	
да	көбүрөөк	жасоо	зарыл.	Ачык-айкындуулукту	
жана	жоопкерчиликти	камсыз	кылуу	үчүн	
бардык	маалыматтар	ачык	жана	жеткиликтүү	
болууга	тийиш.

■	Мектепти	бүтүргөндөн	кийин	кесип	тандоодо	
жаштарга	жол	көрсөтүү	үчүн	мектеп	
программаларына	кесиптик	багыт	берүү	
боюнча	окуу	курстары	киргизилиши	керек.	
Мындай	жол	менен	тобокелдикти	унутуп	коюп,	
чет	өлкөгө	кетип	жаткан	адамдардын	санын	
азайтууга	болот.

Сунуштар:3.2. 
Айрым облустар 
боюнча корутундулар
I. Баткен облусу
Жогоруда	сөз	болгон	көйгөйлөргө	кошумча	Баткен	
облусунда	дагы	бир	нече	маанилүү	өңүттөр	аныкталган.	
Биринчиден,	сурамжылоого	катышкандардын	көбү	окуу	
жайларынын	курулушунда	жакындан	бери	
инфраструктуралык	коопсуздук	маселеси	оңоло	
баштаганын	белгилеп,	муну	жогору	баалашкан.	Бирок	
сейсмикалык	жактан	кооптуу	зоналарда	курулган	
үйлөргө	байланыштуу	кооптонуу	бар	экени	белгилүү	
болду.	Фокус-топтордогу	талкуулардын	натыйжасында	
жаштар	ушул	көйгөйгө	да	көбүрөөк	көңүл	бурулса	деген	
тилегин	айтышты.

Эмгек миграциясы жана мурдагыдан коопсуз 
миграциялык саясатты илгерилетүү боюнча	милдет	
(10.7)	жергиликтүү	жамааттарга	таасирин	тийгизген	
маанилүү	көйгөй	катары	аныкталды.	Ата-эне	же	баланы	
асырап	алган	адам	чет	өлкөгө	иш	издеп	кеткенде,	адатта	
балдарын	Кыргызстандагы	туугандарынын	колунда	
калтырышат.	Респонденттер	мындай	жагдай	балдарды	
стресске	учуратып,	аларга	басым	көрсөткөнүн,	
туугандары	менен	жашоого	мажбур	болгон	балдарда	
зомбулукка	кабылуу	тобокелдиги	жогору	болгонун	
белгилешти.	Ошондой	эле	респонденттер	жаштардын	
көбү	мектепти	бүтөөр	замат	чет	өлкөгө	кетип	жатканына,	
адатта	курулушчу	же	көчө	шыпыргыч	катары	ишке	
орношконуна	тынчсыздануусун	билдиришти.	
Мигранттар	суукта,	оор	шарттарда	иштеп,	алардын	ден	
соолугуна	өтө	чоң	зыян	келип	жатат.	Катышуучулар	
мындай	эмгек	миграциясы	санаага	салганын	белгилеп,	
бул	маселе	боюнча	өз	сунуштары	менен	бөлүштү.

“[Эмгек миграциясы] ата-энеси чет жакка кеткен 
балдардын жүрүм-турумуна жана турмуш шартына 
таасирин тийгизип жатат. Ата-эне көзөмөлдөбөгөн 
балдар психологиялык көйгөйлөргө туш болот, улуу 
адамдар көз салып турбагандыктан бул балдар эрте 
куракта эле аракка же маңзатка берилип кетишет”, –
деп айтты бир келин.

“Чет өлкөгө иш издеп негизинен жаштар кетүүдө. 
Көптөр мектепти бүтөөр замат жөнөп кетишет. 
Алар үй-бүлөсүн багуу үчүн акчанын артынан түшүп, 
андан ары билим албай калышууда. Ушундан улам 
өмүрүнүн аягына чейин аз акча төлөнгөн жумуштарда 
иштеп, кесипке ээ болбой, бул багытта өсүп-өнүгүү 
үчүн дээрлик мүмкүнчүлүгү болбойт. Бул – алар үчүн 
артка кайткыс учур. Алардын эмгек баракчасы бош 
бойдон калат, кийин жарыбаган пенсия алышат”, –
деди келин.



белгилешти.	Мисалы,	соттор	жана	милиция	
кызматкерлери	адатта	ким	көбүрөөк	акча	берсе,	ошол	
тараптын	сөзүн	сүйлөп	калышат.

“Акчаң болсо, бардык маселени чече аласың, пара 
берген адамга эч бир мыйзам иштебей калат. Укук 
үстөмдүгү ортого акча аралашканга чейин эле 
иштейт. Бирок кимдир бирөө пара берсе, сот ошол 
тарапка ооп кетет”, –
деп айтты бир келин.

“Укук коргоо органдары чөнтөгү жука адамдарды көз 
жаздымда калтырып, капчыктуулардын гана ишин 
бүтүрүп беришет. Кембагал адамдын укуктарын 
коргоо тууралуу ой да келбейт”, –
деди бир жигит.

Жаш	респонденттер	коопсуз миграциялык саясат 
милдетине	(10.7)	байланышкан	кемчиликтерди	да	айтып	
беришти.	Алардын	баамында,	эмгек	миграциясы	
ойдогудай	коопсуз	эмес.	Мында	негизги	көйгөй	–	
жарандарда	жана	жаштарда	башка	өлкөгө	мыйзам	
бузбастан	кетүүнүн	жолдору	тууралуу	маалымат	
жетишсиз.	Адамдар	чет	өлкөдө	өз	укуктарын	биле	
жүрүшү	үчүн	адамдарга	маалымат	жеткирүүгө	
жергиликтүү	бийлик	көбүрөөк	күч-аракет	жумшашы	
керек	деген	пикирлер	айтылды.	Катышуучулар	чет	
өлкөгө	иш	издеп	кетүүгө	бел	байлаган	адам	өзү	менен	
өзү	болуп	калаарын	белгилешти.

“Азыркы учурда биздин райондо жашаган бардык 
жаштар Орусияга [иштегени] кеткиси келет. Себеби 
Кыргызстанда жумуш орундары тартыш, айлык аз. 
Айрымдар бул маселени так кесе чечип коюшкан. Алар 
мамлекеттик сынактарга даярданышпайт, 
университетке тапшырып, билим алуу тууралуу 
ойлонушпайт”, –
деди бир келин.

“Айрым мигранттар толук билим албай эле кете 
беришет. Ошондуктан чет өлкөдө бир топ 
кыйынчылыктарга туш болууда. Адатта алар 
каттоого туруу мөөнөтүн өткөрүп жиберип, “кара 
тизмеге” кирип, өлкөдөн чыгарылат”, –
деп билдирди бир жигит.

III. Жалал-Абад облусу
Жалал-Абад	облусунда	бул	аймакка	таандык	болгон	
айрым	бир	көйгөйлөр	аныкталды.	Бирок	жаш	
респонденттер	мамлекеттик	мектептердин	жана	анын	

айланасындагы	инфраструктуранын	
коопсуздугун	камсыздап,	ыңгайлуу	
кылууга	аракет	жасаган	жергиликтүү	
бийликке	жогорку	баасын	беришкен.	
Коомдук	транспорттогу	коопсуздукка	
байланышкан	көйгөйлөрдү	кошпогондо,	
респонденттер	коомдук	мейкиндиктеги	
башка	олуттуу	көйгөйлөрдү	көрсөтүшкөн	
эмес.	Анткен	менен	жаштарда	өз	
жамааттарында	укук үстөмдүгүн жана 
сот адилеттигин камсыз кылуу	милдети	
(16.3)	боюнча	айрым	суроолор	
жаралган.	Акыркы	жылдары	бул	жаатта	
оң	өзгөрүүлөр	байкалганы	менен,	фокус-
топтордун	катышуучулары	экономикалык	
теңсиздик	мурдагыдай	эле	сот	
адилеттигине	жетүүгө	да	түздөн-түз	
таасирин	тийгизип	жатканын	
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Укук коргоо органдары 
чөнтөгү жука адамдарды 
көз жаздымда 
калтырып, 
капчыктуулардын гана 
ишин бүтүрүп беришет. 
Кембагал адамдын 
укуктарын коргоо 
тууралуу ой да келбейт
деди бир жигит

■	Укук	үстөмдүгүн	камсыз	кылуу	үчүн	коррупция	
жана	жемкорлук	менен	күрөштү	башташ	керек.

■	Сот	бийлигинин	жана	милициянын	ашыкча	
үстөмдүгүн	болтурбай	турган	системаны	жөнгө	
салып,	алардын	коом	алдындагы	
жоопкерчилигин	күчтөтүү	зарыл.

■	Жаштар	чет	өлкөгө	жумуш	издеп	кетээрдин	
алдында	өз	укуктары	жана	мүмкүнчүлүктөрү	
тууралуу	маалымат	алууга	тийиш.	Мектепти	
жакында	эле	бүткөндөрдү	сыртка	чыгууга	
азырынча	ашыкпай	турууга,	жогорку	окуу	
жайда	билим	алууга	көндүрүш	керек.	Жаштар	
чет	өлкөгө	чыгып	кетүүгө	шашылбай	турушу	үчүн	
аларга	Кыргызстанда	шарттарды	түзүп	берүү	
зарыл.	Мектептерде	жана	колледждерде	
миграциянын	түйшүгү	тууралуу	көбүрөөк	
маалымат	берилиши	керек.

Сунуштар:

■	Үй-бүлөлүк	жана	гендердик	зомбулукту	азайтууга,	
балдарга	ырайымсыз	мамиле	жасалып	жатканына	
жана	опуза	мамилеге	өзгөчө	көңүл	бурулууга	
тийиш.	Аялдарды	үй-бүлөлүк	зомбулуктан	коргоо	
боюнча,	эркектер	арасындагы	пикир	
келишпестиктен	чыккан	мушташтарды	тыюу	
боюнча	программаларга	колдоо	көрсөтүү	абзел.

■	Адамдардын	коопсуздугун	камсыз	кылуу	үчүн	
инфраструктураларды	оңдоо	зарыл.

■	Этностор	ортосундагы	диалог	түзүүгө	дем	берип,	
түрдүү	этностук	жамааттар	ортосундагы	ишенимди	
жана	толеранттуулукту	бекемдей	турган	
иш-чараларды	көбүрөөк	өткөрүп	туруу	зарыл.

Сунуштар:

“Мушташ чыгып, бул үчүн ким күнөөлүү болгонуна 
карабастан мамлекеттик органдар дайыма 
кыргыздардын тарабында болушат”, –
деп айтты бир жигит.

Зомбулуктун бардык түрлөрүн азайтуу (16.1)	Чүй	облусу	
үчүн	артыкчылыктуу	милдеттердин	бири	болду.	Бул	тема	
боюнча	фокус-топтордун	катышуучуларына	алты	суроо	
берилди.	Талкуулардын	жүрүшүндө	респонденттер	үчүн	
үй-бүлөлүк	жана	гендердик	зомбулукту	болтурбоо,	
жаштар	арасында	көчөдөгү	талаш-тартыштарды	токтотуу	
өтө	чукул	арада	чечилүүгө	тийиш	маселе	экени	
аныкталды.	Респонденттердин	баамында,	аялдар	өзгөчө	
аярлуу	абалда	турушат.	Бир	жигит	белгилегендей,	“атүгүл	
милиция	да	адатта	аялдарды	үй-бүлөлүк	зомбулук	
тууралуу	арыз	жазбоого	ынандырат”.	Талкууга	катышкан	
жаштардын	басымдуу	бөлүгү	коомдук	жайларда	өздөрүн	
коопсуз	сезбей	турганын	айтып	беришти.	Алар	
рэкетчиликке,	коркутуп-үркүтүүлөргө	кабылып,	
зомбулуктун	курмандыгы	болуп	калгандан	кооптонушат.	
Фокус-топтордун	жыйынтыгына	ылайык,	зомбулуктун	
мындай	түрлөрү	чанда	кездешет,	бирок	эгерде	мындай	
көрүнүш	орун	алса,	анда	жамааттын	коопсуздугу	үчүн	
өзгөчө	коркунуч	жараткан	кырдаал	түзүлөт.
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■	 Окуучуларга	натыйжалуу	жардам	бериши	
үчүн	мектептерде	социалдык	педагогдордун	
квалификациясын	жогорулатуу	зарыл.

■	Мектептерде	жана	жогорку	окуу	жайларда	
этностук	же	диний	белгилери	боюнча	
кодулоого	жол	берилбеши	үчүн	жаңы	
стратегияны	же	этикалык	кодексти	киргизиш	
керек.

■	 Окуучулар	кодулоого	туш	болсо,	өздөрүн	
коргой	алышы	үчүн	адам	укуктарын	жакшы	
билүүгө	тийиш.

■	 Коомчулук	үй-бүлөдөгү	зомбулукту	же	
балдарга	карата	ырайымсыз	мамилени	
байкап	калса,	ошол	замат	кабар	бере	алышы	
үчүн	жаңы	байланыш	каражаттарын	иштеп	
чыгуу	зарыл.

■	 Гендердик	зомбулукту	жана	балдарга	карата	
катаал	мамилени	болтурбоо	үчүн	
жергиликтүү	диний	лидерлерди	жана	элди	
бул	ишке	натыйжалуу	тарта	ала	турган	
стратегияны	даярдоо	зарыл.

■	Жергиликтүү	бийлик	зомбулукту	алдын	алуу	
боюнча	программаларга	акча	бөлүп,	
аялдарга	жана	балдарга	карата	үй-бүлөлүк	
зомбулукка	өзгөчө	көңүл	бурууга	тийиш.	

Сунуштар:

IV. Ош облусу
Ош	облусундагы	жаштардын	демилгелүү	тобу	өздөрү	
үчүн	башка	аймактардан	айырмаланган	артыкчылыктуу	
үч	милдетти	аныктап	алышкан.	Мындай	артыкчылыктуу	
маселелердин	бири	–	зомбулуктун бардык түрлөрүн 
азайтуу (16.1).	Респонденттер	үй-бүлөдөгү	зомбулук,	
балдарга	карата	ырайымсыз	мамиле	жана	буллинг	
(мектепте	кодулоо)	өңдүү	маселелерди	чечүүгө	тийиштүү	
жергиликтүү	бийлик	артыкчылык	бериши	керек	деп	
эсептешет.	Респонденттер	алардын	аймагында	
турмуштук	жана	гендердик	зомбулук	өтө	кеңири	
жайылып	жатканына	катуу	тынчсызданууда.	“Бул	багытта	
жергиликтүү	бийлик	кандай	чараларды	көрдү?”	деген	
суроого	көбү	“эч	нерсе	жасаган	жок”	деп	жооп	
кайтарышкан.	Катышуучулар	бул	багытта	айрым	бир	
иштерди	өкмөттүк	эмес	уюмдар	жасап	жатканын,	бирок	
алардын	күчү	жетишсиз	болгонун	белгилешти.	Себеби	
бул	маселени	чечүүгө	мамлекет	өзгөчө	көңүл	буруп,	көп	
акча	жумшашы	керек.

“Жергиликтүү бийлик гендердик зомбулукту 
болтурбоо үчүн тийиштүү чараларды көрүп жатат 
деп ойлобойм”, –
деп айтты бир келин.

Экинчи	артыкчылыктуу	маселе	–	балдарга карата 
ырайымсыз мамилени жана зомбулукту токтотуу 
(16.2).	Айрым	катышуучулар	мындан	эмгек	
мигранттардын	балдары	көбүрөөк	азап	тартып	
жатканын	белгилешти.	Ата-энеси	четте	жүргөн	балдарга	
начар	мамиле	жасалат,	алар	сабакты	көбүрөөк	калтырат,	
айрымдары	туугандарына	иштеп	берүүгө	мажбур.	
Фокус-топтун	катышуучулары	жергиликтүү	бийлик	бул	
маселе	боюнча	алдын	алуу	чараларын	көрүп	жатканын,	
мисалы,	милиция	кара	жумушка	тартылган	балдарды	
издеп,	коомдук	жайларда	рейд	өткөрүп	тураарын	
белгилешти.	Дагы	бир	катышуучулар	балдарга	жардам	
берүү	үчүн	мектептерде	социалдык	педагог	деген	кызмат	
киргизилгенин	белгилешти.	Айрым	адистерде	кесиптик	
даярдыгы	ойдогудай	болбосо	да,	кээ	бир	балдар	
башынан	өткөрүп	жаткан	кыйынчылыктарды	айтып	
берүүгө	батынбай	жатса	да,	мындай	демилге	өз	
жемишин	берип	жатканы	айтылды.	Бирок	
респонденттердин	басымдуу	бөлүгү	бул	көйгөйдү	толук	
чечүү	үчүн	мындай	демилгелер	жетишсиз	экенин	
белгилешти.

“Мигранттардын балдарына “бул ишти жасасаң, 
мектепке барасың; мектепке суутуп коюптурбу?” деп 
айтышат. Аларды баккан туугандары балдарды 
ишке салышат, ушунун айынан сабактан калууга 
мажбур болууда”, –
деп айтты бир жигит.

“Мектепте тиешелүү кызматкерлер балдарга 
карата зомбулукту, таш боор мамилени иликтегенге 
аракет кылышууда. Бирок алардын иши натыйжа 
бербей жатат. Мунун айынан көп көйгөйлөр 
үй-бүлөнүн ичинде эле кала берүүдө. Балдар бул 
тууралуу сөз кылгандан коркушат”, –
деди бир келин.

Ош	облусунда	билим берүүдө дискриминациянын 
бардык түрлөрүн жок кылуу	милдетине	(4.5)	өзгөчө	
көңүл	бурулду.	Фокус-топтордогу	талкуу	маалында	
катышуучулар	этностук	жана	диний	белгиси	боюнча	
дискриминациялоо	жаштар	үчүн	актуалдуу	көйгөй	
бойдон	калып	жатканын	белгилешти.	Кээ	бир	
респонденттер	айрым	мамлекеттик	мектептер	кыздарга	
жоолук	салынып	келүүгө	тыюу	салып	жатканына	
тынчсызданууда.	Ал	эми	айрым	респонденттер	
жергиликтүү	коллеждерде	жана	университеттерде	кээ	
бир	мугалимдер	студенттерди	улутуна	карап	кодулаган	
учурлар	бар	экенин	белгилешти.



Жаштар Чүйдөгү Тынчтык 
лагеринде командалык тынчтык 
куруу оюндарынын 
катышуучулары.
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Кыргызстанда жаштар алардын 
идеялары, көйгөйлөрү жана 
артыкчылыктуу маселелери “2030-
жылга карата туруктуу өнүгүүнүн Күн 
тартибинде” Өкмөт өзүнө алган 
милдеттенмелерде чагылдырылганын 
көрүп турушат. Бул долбоорго 
катышкан төрт облустагы жаштар өз 
жамааттарында конструктивдүү 
өзгөрүүлөрдүн жигердүү катышуучусу 
болууга, Туруктуу өнүктүрүү 
максаттарына жетүүдө улуттук 
прогресске салым кошууга өтө 
ынтызар. Бийлик жана эл аралык 
уюмдар жаштардын бул энергиясын 
өнүгүүгө көмөк болчу позитивдүү 
көрүнүш катары кабыл алып, 
жаштарды угушу керек. Бул болсо, өз 
кезегинде көптөгөн кызмат 
адамдарынан өз ишинде жана жасаган 
мамилесинде олуттуу өзгөрүүлөрдү 
талап кылышы ыктымал. 

Кыргызстандагы	жаштар	алардын	үнүн	кимдир	
бирөөлөр	угуп	же	жогорку	даражадагы	аткаминерлер	
олуттуу	кабыл	алат	деп	ишенишпейт.	Жаштарга	өз	
укуктары	тууралуу	көбүрөөк	маалымат	берип,	аларга	
жергиликтүү	деңгээлде	чечим	кабыл	алууга	шарттарды	
түзүп	берүү	зарыл.	Коррупциянын	кеңири	жайылышы,	
адам	укуктары	жана	мектептердеги	гендердик	теңдик	
жаатындагы	билимдин	жоктугу	олуттуу	маселе	бойдон	
кала	берүүдө.

Түрдүү	аймактарга	мүнөздүү	болгон	облустук	
деңгээлдеги	чакырыктар	да	актуалдуу	бойдон	калууда.	
Баткен	жана	Жалал-Абад	облустарында	коопсуз	
миграциялык	саясат	тууралуу	маселе	жаштарды	өзгөчө	
тынчсыздандырып	жатат.	Чүй	жана	Ош	облустарындагы	
жаштардын	баамында,	үй-бүлөдөгү	зомбулук,	балдарга	
карата	катаал	мамиле	жана	буллинг	чукул	арада	чара	
көрүүнү	талап	кылган	маселе	болууда.	Жалал-Абад	
облусунда	фокус-топтор	бардыгы	үчүн	сот	
адилеттүүлүгүнө	жеткиликтүүлүк	тең	эместигин	
белгилешсе,	Чүй	облусунда	түрдүү	этностук	топтор	
арасындагы	мамиле	актуалдуу	деп	табылып,	муну	көз	
жаздымда	калтырууга	болбой	турганы	айтылды.

Кыргыз	Республикасынын	Туруктуу	өнүктүрүү	
стратегиясынын	алкагында	кабыл	алынган,	ошондой	эле	
2018-2022-жылдар	аралыгына	Бириккен	Улуттар	
Уюмунун	мекемелери	тарабынан	Кыргыз	
Республикасына	өнүктүрүү	жаатында	жардам	
көрсөтүүнүн	алкактык	негиздеринде	(ЮНДАФ)	
белгиленген	Жоболор	өкмөттүн	жана	эл	аралык	
уюмдардын	бул	документте	баяндалган	көйгөйлөрдү	
чечүү	ниетин	жана	саясий	эркин	тастыктап	турат.	Ушул	
отчеттун	жардамы	менен	Ыктыярдуу	улуттук	
баяндаманы	даярдоодо	көйгөйлөрдү	тереңирээк	
түшүнүүгө	шарт	түзүлөт	деп	ишенебиз.	Ошондой	эле	муну	
менен	Кыргызстанда	маалымдуулук	камтылган		жана	
инклюзивдүү	өнүгүү	процессине	салым	кошууга	
умтулабыз.

4
Кыргызстанда	ТӨМ16+тун	
мындан	кийинки	келечеги	
кандай	болот?



Консультациялар: 2030-жылга	чейинки	мезгил	аралыгына	белгиленген	Күн	
тартибинин	алкагында	маалымдуулукту	көбөйтүү	жана	
потенциалды	жогорулатуу	боюнча	туруктуу	жалпы	улуттук	
процессти	колдоп,	ТӨМ16+	программасына	өзгөчө	көңүл	
бурулушу	керек.	

Артыкчылыктарды  
аныктоо:

Кыргызстан	үчүн	ТӨМ16+	артыкчылыктуу	милдеттерин	аныктоо	
үчүн	көптөгөн	кызыкдар	тараптардын	катышуусу	менен	өткөн	
инклюзивдүү	процесстерге	көмөктөшүп,	финансылык	колдоо	
көрсөткүлө.

Коргоо: ТӨМ	процесстерине	катышуусуна	көмөктөшүү	максатында	
жарандык	коом	үчүн,	анын	ичинде	жаштар	жана	жаштардын	
уюмдары	үчүн	мейкиндикти	коргоого	жардам	бергиле.	Муну	
менен	ТӨМ16+	программасын	ишке	ашыруунун	жүрүшүндө	
улуттук	отчеттуулукка	карата	инклюзивдүү	мамиле	жасалышына	
шарт	түзгүлө.

Тараптардын  
тартылуусу: 

Инклюзивдүү	мамилени,	калктын	түрдүү	катмарынын,	анын	
ичинде	аялдардын,	жаштардын	жана	жарандык	коомдун	көз	
караштары	эсепке	алынышын,	ТӨМдү	ишке	ашыруунун	жүрүшү	
тууралуу	улуттук	отчеттуулукту	камсыз	кылгыла.		

Каржылык колдоо: ТӨМ16+	программасынын	алкагында	аныкталган	артыкчылыктуу	
маселелерди	чечүү	үчүн	бир	катар	улуттук	жана	субулуттук	
уюмдардын,	мекемелердин,	анын	ичинде	жарандык	коомдун	
жана	бийлик	органдарынын	ишине	көмөк	болчу	каржылоо	
механизмдерин	түзгүлө.
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Тиркеме 1

Облус ТӨМ16+ 
программасынын 
милдеттенмелери

Кыргыз Өкмөтүнүн милдеттенмелери

Баткен облусу (10.7)	Коопсуз	миграциялык	
саясат

ЮНДАФ:
“Пландалган	жана	башкарылган	миграция	саясатын	жүргүзүү	аркылуу	
элдин	тартиптүү,	коопсуз,	үзгүлтүксүз	жана	жоопкерчиликтүү	
миграциясына	жана	мобилдүүлүгүнө	көмөктөшүү”.10

Өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы (ӨУС):
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	1.13-милдет,	“Эмгек	мигранттарына	жана	
мекендештерге	колдоо	көрсөтүү”,	чет	өлкөлөрдөгү	мигранттарга	
консультативдик	колдоо	көрсөтүүгө	басым	жасоо.11

(11.7)	Коопсуз	коомдук	
жайлар;	 
(4.a)	билим	берүү	
мекемелери;	 
(11.1)	турак	жай;	 
(8.8)	жумуш	орундары;	 
(11.2)	транспорт

ӨУС: 
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.3-милдет,	“Жол	кыймылынын	
коопсуздугун	камсыздоо”	долбоору,	жол	кыймылынын	коопсуздугун	
жогорулатууга	жана	жол	кырсыктарын	жана	жаракат	алууларды	жарым-
жартылай	кыскартууга,	жол	инфраструктурасын	тартипке	келтирүүгө	
жана	2023-жылга	чейин	тиешелүү	укук	коргоо	кызматтарын	
реформалоого	басым	жасоо.12

(16.5)	Коррупцияны	жана	
паракорчулукту	токтотуу

ЮНДАФ:
“Коррупциянын	жана	паракорчулуктун	бардык	түрлөрүн	кыскартуу”.13

ӨУС:
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.1-милдет,	“Коррупцияны	жоюу”,	
коррупцияга	каршы	күрөштү	улантууга,	коррупцияга	тиешелүү	
мыйзамдарды	күчтөнтүүгө	жана	мамлекеттик	органдардын	чечимдерин	
кабыл	алууда	коррупцияга	каршы	жаңы	текшерүүлөрдү	киргизүүгө	
басым	жасоо.14

(16.6)	Бардык	деңгээлдеги	
натыйжалуу,	отчет	берүүчү	
жана	ачык-айкын	мекемелер

ЮНДАФ:
“Бардык	деңгээлдеги	натыйжалуу,	ачык-айкын	институттарды	
өнүктүрүү”.15

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	4.1-милдет,	“Ар	бир	жаран	үчүн	натыйжалуу	
жана	адилеттүү	мамлекет”.	16

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	9.1-милдет,	“Башкаруу	маданияты	катары	
меритократияны	киргизүү”,	мамлекеттик	жана	муниципалдык	
кызматтарга	кесипкөйлүккө	жана	натыйжалуулукка	негизделген	
меритократия	маданиятын	жайылтууну	көздөө.17

(16.7)	Инклюзивдүү	жана	
биргелешип	чечим	кабыл	
алуу

ЮНДАФ: 
“Бардык	деңгээлдерде	жооптуу,	инклюзивдүү,	катышуу	жана	баарынын	
пикирин	эске	алуу	менен	чечим	кабыл	алууну	камсыз	кылуу”.18

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	2.3-милдет,	“Жарандык	интеграция”,	бул	
жарандык	патриотизмди	жана	улуттук	маданиятты	сактап,	өнүктүрүүнү,	
ошондой	эле	жарандардын	этникалык,	тилдик	жана	маданий	
өзгөчөлүгүн	сактоону	шарттайт.19

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	3.1.	“Ынтымакты	жана	туруктуулукту	
камсыз	кылуу”,	бул	жарандык	жана	саясий	турмушка	өлкөнүн	бардык	
жарандарынын	толук	кандуу	катышуусун	камсыздайт,	ал	эми	
реформалар	ресурстарга	жана	өнүгүүнүн	натыйжаларына	
жеткиликтүүлүктү	жана	жарандыкты	камсыздайт.20
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Кыргыз Өкмөтүнүн милдеттенмелери

Чүй облусу (10.2)	Саясий,	социалдык	
жана	экономикалык	
интеграция

ЮНДАФ:
“2030-жылга	чейин,	курагына,	жынысына,	майыптыгына,	расасына,	
улутуна,	тегине,	динине,	экономикалык	же	башка	абалына	карабастан,	
бардыгынын	социалдык,	экономикалык	жана	саясий	
интеграциялануусун	камсыздоо	жана	колдоо.”21

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	2.1.	“Социалдык	өнүгүү”	милдети,	ал	ар	бир	
жаранга	тең	мүмкүнчүлүктөргө	ээ	болууга	жана	үй-бүлөлөрдү	
бекемдөөгө,	энелер	менен	балдарды	колдоого	жана	майыптыгы	бар	
адамдарга	колдоо	көрсөтүүгө	умтулат.22

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	3.1.	“Ынтымак	жана	туруктуулукту	камсыз	
кылуу”	өлкөнүн	жарандарынын	жана	саясий	жашоосуна	толук	кандуу	
катышууну	камсыздайт,	ал	эми	реформалар	жарандык	ресурстарды	
камтыйт,	ресурстарга	жана	өнүгүүнүн	натыйжаларына	жеткиликтүүлүктү	
камсыздайт.23

(11.7)	Коопсуз	коомдук	
жайлар;	 
(4.a)	билим	берүү	
мекемелери;	 
(11.1)	турак	жай;	 
(8.8)	жумуш	орундары;	 
(11.2)	транспорт

ӨУС:
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.3-милдет,	“Жол	кыймылынын	
коопсуздугун	камсыздоо”	долбоору,	жол	кыймылынын	коопсуздугун	
жогорулатууга	жана	жол	кырсыктарын	жана	жаракат	алууларды	жарым-
жартылай	кыскартууга,	жол	инфраструктурасын	тартипке	келтирүүгө	
жана	2023-жылга	чейин	тиешелүү	укук	коргоо	кызматтарын	
реформалоого	багытталган.24

(16.1)	Зомбулуктун	бардык	
түрлөрүн	азайтуу

ЮНДАФ:
“Бардык	жерде	зордук-зомбулуктун	бардык	түрлөрүн	жана	ага	
байланыштуу	өлүмдөрдүн	санын	кыскартуу”.25

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	милдет:	“Үй-бүлө	–	социалдык	өнүгүүнүн	негизи”	
2.2-милдет,	мажбурлап	жана	эрте	никеге	турууну	жана	үй-бүлөдөгү	
зомбулукту	жоюу.26

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	2.2.	“Үй-бүлөдөгү	зомбулуктун	алдын	алуу	
жана	ага	бөгөт	коюу”	милдети	балдарга	жана	аялдарга,	ден	соолугунун	
мүмкүнчүлүктөрү	чектелүү	адамдарга	жана	кары-картаңдарга	карата	
зомбулуктун	ар	кандай	түрүн	азайтуу	боюнча	чараларды	көрүүгө	
багытталган.27

(16.5)	Коррупцияны	жана	
паракорчулукту	токтотуу

ЮНДАФ:
“Коррупциянын	жана	паракорчулуктун	бардык	түрлөрүн	кыскартуу”.28

ӨУС:
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.1-милдет,	“Коррупцияны	жоюу”,	
коррупцияга	каршы	күрөштү	улантууга,	коррупцияга	байланыштуу	
мыйзамдарды	күчтөнтүү	жана	мамлекеттик	органдардын	чечимдерин	
кабыл	алууда	коррупцияга	каршы	жаңы	текшерүүлөрдү	киргизүүгө	
багытталган.29

(16.6)	Бардык	деңгээлдеги	
натыйжалуу,	отчет	берүүчү	
жана	ачык-айкын	мекемелер

ЮНДАФ:
“Бардык	деңгээлдеги	натыйжалуу,	ачык-айкын	иш	алып	барган	
институттарды	иштеп	чыгуу”.30

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	4.1-милдет,	“Ар	бир	жаран	үчүн	натыйжалуу	
жана	адилеттүү	мамлекет”.31

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	9.1-милдет,	“Башкаруу	маданияты	катары	
меритократияны	киргизүү”	мамлекеттик	жана	муниципалдык	
кызматтарга	кесипкөйлүккө	жана	натыйжалуулукка	негизделген	
меритократия	маданиятын	жайылтууну	көздөйт.32
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Облус ТӨМ16+ 
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милдеттенмелери
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Жалал-Абад 
облусу 

(10.7)	Коопсуз	миграциялык	
саясат

ЮНДАФ: 
“Пландаштырылган	жана	башкарылган	миграция	саясатын	жүргүзүү	
аркылуу	транзиттүү,	коопсуз,	үзгүлтүксүз	жана	жооптуу	миграцияны	
жана	адамдардын	мобилдүүлүгүн	камсыз	кылуу”.33

ӨУС:
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	1.13-милдет,	“Эмгек	мигранттарына	жана	
мекендештерге	колдоо	көрсөтүү”,	чет	өлкөлөрдөгү	мигранттарга	
консультативдик	колдоо	көрсөтүүгө	аркылуу	ишке	ашыруу.34

(11.7)	Коопсуз	коомдук	
жайлар;	 
(4.a)	билим	берүү	
мекемелери;	 
(11.1)	турак	жай;	 
(8.8)	жумуш	орундары;	 
(11.2)	транспорт

ӨУС: 
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.3-милдет,	“Жол	кыймылынын	
коопсуздугун	камсыздоо”	долбоору,	жол	кыймылынын	коопсуздугун	
жогорулатууга	жана	жол	кырсыктарын	жана	жаракат	алууларды	жарым-
жартылай	кыскартууга,	жол	инфраструктурасын	тартипке	келтирүүгө	
жана	2023-жылга	чейин	тиешелүү	укук	коргоо	кызматтарын	
реформалоого	багытталган.35

(16.3)	Мыйзамдын	үстөмдүгүн	
жана	сот	адилеттигине	
жетүүнү	камсыз	кылуу

ЮНДАФ:
“Мыйзамдын	үстөмдүгүн	улуттук	жана	эл	аралык	деңгээлде	жайылтуу	
жана	адилеттүүлүккө	жетишүүдө	бардыгына	бирдей	мүмкүнчүлүктү	
түзүү”.36

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	4.3-милдет,	“Укуктун	үстөмдүгү	жана	укук	
коргоо”,	көз	карандысыз	жана	ачык-айкын	сот	тутумун	курууну	көздөйт,	
ал	жеке	адамдын	мыйзамдуу	укуктарын	жана	мүлктүн	кол	тийбестигин	
сот	аркылуу	коргоого	ар	тараптуу	кепилдик	берет.37

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	12.1-милдет,	“Сот	системасынын	ачыктыгы	
жана	отчеттуулугу”,	сот	тутумунун	толук	ачыктыгына	жана	
отчеттуулугуна	жетишүүгө	багытталган.38

(16.5)	Коррупцияны	жана	
паракорчулукту	токтотуу

ЮНДАФ:
“Коррупциянын	жана	паракорчулуктун	бардык	түрлөрүн	кыскартуу”.39

ӨУС:
Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	13.1-милдет,	“Коррупцияны	жоюу”,	
коррупцияга	каршы	күрөштү	улантууга,	коррупцияга	байланыштуу	
мыйзамдарды	күчтөнтүүгө	жана	мамлекеттик	органдардын	чечимдерин	
кабыл	алууда	коррупцияга	каршы	жаңы	текшерүүлөрдү	киргизүүгө	
багытталган.40

(16.6)	Бардык	деңгээлдеги	
натыйжалуу,	отчет	берүүчү	
жана	ачык	мекемелер

ЮНДАФ:
“Бардык	деңгээлдеги	натыйжалуу,	ачык-айкын	институттарды	
өнүктүрүү”.41

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	максат:	4.1-милдет,	“Ар	бир	жаран	үчүн	натыйжалуу	
жана	адилеттүү	мамлекет”.42

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	9.1-милдет,	“Башкаруу	маданияты	катары	
меритократияны	киргизүү”	мамлекеттик	жана	муниципалдык	
кызматтарга	кесипкөйлүккө	жана	натыйжалуулукка	негизделген	
меритократия	маданиятын	жайылтууну	көздөө.43
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Кыргыз Өкмөтүнүн милдеттенмелери

Ош облусу (4.5)	Билим	берүүдөгү	
басмырлоонун	бардык	
түрлөрүн	жок	кылуу

ЮНДАФ:
“2030-жылга	чейин	билим	берүү	жаатындагы	гендердик	теңсиздикти	
жоюу	жана	аярлуу	адамдардын,	анын	ичинде	аялдар	үчүн	билим	берүү	
жана	кесиптик	билим	берүүнүн	бардык	деңгээлдерине	бирдей	
мүмкүнчүлүктү	камсыз	кылуу”.44

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	артыкчылыктар:	2.1.	“Социалдык	өнүгүү”	ар	бир	
жарандын	дүйнө	жүзүндөгү	өзгөрүүлөргө	ылайыкташып,	атаандашууга	
жөндөмдүү,	эмгек	рыногунда	талап	кылынган	баалуу	билимге	ээ	болуу	
менен	бирге	практикалык	билимин	жана	компетенттүүлүгүн	
калыптандырууга	багытталган	сапаттуу	билим	алуу	мүмкүнчүлүгүн	
камсыз	кылуу.45

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	1.8-милдет,	“Мектепке	чейинки	билим	
берүүнү	бүткүл	өлкө	боюнча	жайылтуу”,	мектепке	чейинки	билим	
берүүнү	жана	окутууну	толук	камтууга	кепилдик	берет.46

(10.2)	Саясий,	социалдык	
жана	экономикалык	
интеграция

ЮНДАФ:
“2030-жылга	чейин,	курагына,	жынысына,	майыптыгына,	расасына,	
улутуна,	тегине,	динине,	экономикалык	же	башка	абалына	карабастан,	
бардыгынын	социалдык,	экономикалык	жана	саясий	
интеграциялануусун	камсыздайт	жана	жайылтат”.47

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	милдет:	“Социалдык	өнүгүү”	2.1-милдети,	ар	бир	
жаранга	тең	мүмкүнчүлүктөрдү	берүүнү	жана	үй-бүлөлөрдү	бекемдөөгө,	
энелерди	жана	балдарды	колдоого	жана	майып	адамдарга	колдоо	
көрсөтүүгө	умтулат.48

Орто	мөөнөттүү	милдет:	3.1.	“Ынтымак	жана	туруктуулукту	камсыз	
кылуу”	жарандарга	өлкөнүн	саясий	жашоосуна	толук	кандуу	
катышуусун	кепилдейт,	ал	эми	реформалар	жарандык	ресурстарды	
камтыйт	жана	ресурстарга	жана	өнүгүүнүн	натыйжаларына	
жеткиликтүүлүктү	сунуш	кылат.49

(16.1)	Зомбулуктун	бардык	
түрлөрүн	азайтуу

ЮНДАФ:
“Бардык	жерде	зомбулуктун	бардык	түрлөрүн	жана	андан	өлгөндөрдүн	
санын	кыскартуу”.50

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	милдет:	“Үй-бүлө	–	социалдык	өнүгүүнүн	негизи”	
2.2-милдет	мажбурлап,	эрте	никеге	туруу	жана	үй-бүлөдөгү	зомбулукту	
токтотууга	багытталган.51

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	2.2.	“Үй-бүлөдөгү	зомбулуктун	алдын	алуу	
жана	ага	бөгөт	коюу”	милдети	балдарга	жана	аялдарга,	
мүмкүнчүлүктөрү	чектелүү	адамдарга	жана	карыларга	карата	
зомбулуктун	бардык	түрүн	азайтуу	боюнча	чараларды	көрүүгө	
багытталган.52

(16.2)	Балдарга	карата	
зомбулук

ЮНДАФ:
“Балдарды	зомбулукка,	эксплуатациялоого,	сатууга	жана	зомбулуктун	
бардык	түрлөрүнө	дуушар	болууга	жана	балдарды	кыйноолорго	бөгөт	
коюу”.53

ӨУС:
Узак	мөөнөттүү	милдет:	“Үй-бүлө	–	социалдык	өнүгүүнүн	негизи”	
2.2-милдет,	мажбурлап	жана	эрте	никеге	туруу	жана	үй-бүлөдөгү	
зомбулукту	жоюу.54

Орто	мөөнөттүү	артыкчылык:	2.2.	“Үй-бүлөдөгү	зомбулуктун	алдын	алуу	
жана	ага	бөгөт	коюу”,	балдарга	жана	аялдарга,	мүмкүнчүлүктөрү	
чектелген	адамдарга	жана	карыларга	карата	зомбулуктун	бардык	түрүн	
азайтуу	чараларын	камсыз	кылуу.55
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