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1. Маалымат 
1.1. Уюмдун  аты: «Сорос-Кыргызстан» Фонду 

1.2. Долбоордун аталышы: «Аялдарды зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо  
 боюнча механизмдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу» 

1.3. Отчеттук мөөнөттүн баштапкы жана акыркы даталары : Декабрь 22, 2007 –  
 Май 22, 2010

1.4. Акыркы бенефициарийлер жана/же максатту топтор

Жергиликтүү коомчулук, аялдар жана алардын үй-бүлөлөрү, зордукчул жүрүм-турумдагы 
адамдар, жарандык укук боюнча соттор, жергиликтүү милиция, милициянын райондук 
бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, сот органдарынын, прокуратуранын, ички иштер, сала-
маттык сактоо министрликтеринин статистика бөлүмдөрүнүн,  билим берүү институт-
тарынын, социалдык камсыздоонун өкүлдөрү, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары-
нын кызматкерлери, ЖОЖдордун жана орто атайын адистештирилген окуу жайлардын 
мугалимдери, Кризистик борборлордун кызматкерлери. 

1.5. Иш-чаралар өткөрүлө турган өлкө: Кыргызстан

 

2. Долбоордун алкагында иш-аракеттердин ишке  ашырылуусун баалоо 
Отчеттук мөөнөт: Декабрь 22, 2007 – Май 22, 2010

Долбоордун максаты: Аялдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча иш-чаралардын 
эффективдүүлүгүн чыңдоого багытталган ар түрдүү системалык структуралардын өз ара 
байланыш механизмдерин өнүктүрүү. 

Ишке ашыруу учурунда долбоор төмөндөгү шарттарды түзүүгө активдүү көмөк көрсөтүп, 
өбөлгө болду:

Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча иш-чаралардын • 
эффективдүүлүгүн чыңдоо үчүн ар кандай уюмдарга үзгүлтүксүз таасир берүү механиз-
мин түзүүгө;

Зомбулуктан жабыр тартуучуларга жана анын күнөөкөрлөрүнө укуктук, психологиялык • 
жана медициналык жардам берүүчү өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдардын кызмат-
керлеринин иш жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу;

Зомбулук маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу жана анализдөө системасын • 
жакшыртуу;

Аялдарга карата зомбулуктун бардык түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республика-• 
сынын мыйзам чыгаруусун өркүндөтүү.

Долбоордук иш-чаралардын алкагында өлкө боюнча жүздөгөн катышуучулар тартылып, 
жарандык иштер боюнча соттордун, участкалык милиционерлердин, райондук ички иштер 
бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, сот органдарынын, прокуратуранын, ички иштер, саламат-
тык сактоо жана билим берүү министрликтеринин кызматкерлери, ошондой эле, мамлекет-
тик бийликтин жергиликтүү органдарынын социалдык кызматкерлери жана кризистик бор-
борлордун өкүлдөрү камтылды. 
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Долбоорду ишке ашыруу маалында жакшы жыйынтыктар жана өзгөрүүлөр жетишилди:
укуктук колдонуу тажрыйбасын жакшыртуу жана үй-бүлөлүк зомбулукту алдын  −
алуу боюнча улуттук деңгээлде кабыл алынган иш-чаралардын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу максатында учурда иштеп жаткан үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө 
Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын административдик кодексине жана аларга 
тиешелүү нормативдик – укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана кошумчалар иште-
лип чыкты. Мыйзам долбоорлору КР Жогорку Кеңешке карап чыгуу жана кабыл 
алуу үчүн киргизилди. 
улуттук документтерге – Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына жана 2011-2022 –жж.  −
Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук Планга жана улуттук гендердик ме-
ханизмди өркүндөтүү боюнча сунуштар/рекомендациялар даярдалып, киргизилди. 
Азыркы учурда өлкө боюнча үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө ишенимдүү сандык  −
жана сапаттык маалыматтар бар, анткени сот, укук коргоо жана медициналык ме-
кемелеринде үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу статистикалык маалыматтарды топтоо 
жана анализдөө 2010-жылдын 1-январында киргизилген жаңы формаларга, индика-
торлорго жана жакшыртылган программалык камсыздоого ылайык колдонулууда. 
Сот системасынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн аялдарга карата  −
үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу ыкмалары боюнча иш-жөндөмдөрү жогорула-
ды. Үй-бүлөлүк зомбулук маселелерин түшүнүү жакшырды, ал өз кезегинде алар-
дын кызматтык жана функционалдык милдеттерин жакшы аткарууларын камсыз 
кылат жана сот иштеринин жүрүшүндө гендердик дискриминацияны төмөндөтөт. 
Кыргыз Республикасынын гендердик саясат боюнча жооптуу органынын - Кыргыз  −
Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин, иш 
жөндөмү гендердик мамилени тармактык саясатка киргизүүнүн жана окутуунун 
негизинде көрүнүктүү жакшырды.
Өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү мамлекеттик органдар менен Кри- −
зистик борборлордун ортосунда кызматташтык чыңдалды. Мисалы, Ош облустук 
мамлекеттик администрациясынын жана «Ак-Жүрөк» Кризистик борборунун орто-
сунда кызматташтык тууралуу Меморандумга кол коюлуп, Кризистик борборго 
Ош облустук бейтапканасынан 4-бөлмөлүү жай ижара акысына, коммуналдык кыз-
маттарга жана электр энергиясына болгон акылардын бир жылдык төлөмү менен 
бирдикте берилди; Ысык-Көл райондук ички иштер башкармалыгы менен Чолпон 
– Ата шаарындагы «Алтынай» Кризистик борборунун ортосунда өз ара кызматташ-
тык жөнүндө Келишимге кол коюлду. 
Гендердик зомбулук маселесине КР Өкмөттүн жана Жогорку Кеңештин деңгээлинде  −
чечим чыгара турган жактардын жана калктын көңүлү бурулду. 
- үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн психологиялык коррекциялык про- −
грамманы апробациялоочу сынактык долбоордун алкагындагы инновациялык иш-
тердин жыйынтыгында 16 эркектин жүрүм-турумдары зомбулуксуз багытты карай 
өзгөрдү. 

Долбоор 2008-жылы башталып, «Сорос-Кыргызстан» Фондунун (СКФ) Укук Программа-
сы тарабынан ишке ашырылды. Долбоорду жыйынтыктоо бир катар олуттуу себептерден 
улам 2010-жылдын 1-июнуна жылдырылды. «Сорос-Кыргызстан» Ачык Коом Институ-
ту түзгөн тармактын бир бөлүгү болуп саналат. 2008-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фонду 
жаңылоо жүргүзүп, жаңы Аткаруучу Директор шайланды, Правлениенин составына то-
лугу менен жаңы мүчөлөр киргизилип, Правлениенин төрагасы жаңы шайланды. «Сорос-
Кыргызстан» Фондунын жаңы стратегиясы менен бирдикте программанын жаңы структура-
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сы тааныштырылды. Ага ылайык, «Сорос-Кыргызстан» Фондунун Аялдар Программасын 
жетектөөнү токтотту. Ошол себептен 2008-жылдын 19-сентябрында болуп өткөн Директор-
лор Кеңешинин акыркы жолугушуусунда «Аялдарды зомбулуктан социалдык жана укук-
тук коргоонун механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу» долбоорун Укуктук Про-
граммасына өткөрүп берүү чечими кабыл алынды. Долбоор Европалык Кеңеш (80%) жана 
«Сорос-Кыргызстан» Фонду (20%) тарабынан каржыланат. 

Иш-аракет 1.

Өкмөттүк жана өкмөттүк эмес струк-
туралар тарабынан аялдарга кара-
та зомбулукту алдын алууга багытта-
лып, жүзөгө ашкан иш-аракеттердин 
эффективдүүлүгүн  баалоо жана карап 
чыгуу боюнча эксперттик-аналитикалык 
иш. Аялдарга карата зомбулукту алдын 
алуу боюнча улуттук стратегияны иштеп 
чыгуу.

Долбоордун бул бөлүгүндө жарандык коом институттары жана өкмөттүк структуралар тара-
бынан аялдарга карата зомбулукту алдын алууга багытталып, жүзөгө ашкан иш-аракеттердин 
эффективдүүлүгүн  баалоо жана карап чыгуу боюнча эксперттик-аналитикалык иш жүргүзүү, 
ошондой эле, аялдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча улуттук стратегияны иштеп 
чыгуу пландаштырылган. Долбоордун алкагында бул иш-аракет өзгөчө стратегиялык жана 
татаал милдет болду. 

Долбоорду жүзөгө ашыруу белгиленген мөөнөттөн кеч башталгандыктан, «2002-2006-
жылдарда Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин планынын» 
жыйынтыктарын корутундулоочу эксперттик-аналитикалык иштерди даярдоого катышуу 
мүмкүн болгон жок. Ошондой эле, «2007-2010-жылдарда Гендердик теңдикке жетишүү бо-
юнча Улуттук иш-аракеттердин планын» иштеп чыгууга да катыша алган жокпуз. 

2007-2010-жылдарда Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин пла-
нынын ишке ашырылышы тууралуу эксперттик-аналитикалык иштер БУУнун Өнүктүрүү 
Программасы жана «Социалдык технологиялар агенттиги» коомдук бирикмеси тарабынан 
«2007-2010-жылдарда Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин пла-
нынын ишке ашырылышына мониторинг жасоо жана баалоо системасын өнүктүрүү» долбо-
орунун алкагында жүргүзүлгөн. «Социалдык технологиялар агенттиги» коомдук бирикмеси 
Улуттук иш-аракеттердин планынын ишке ашырылышы тууралуу мезгилдүү баалоосун ОБ-
СЕнин Демократиялык институттар жана адам укуктары Бюросунун колдоосу менен даяр-
даган. Андыктан, бул компоненттин алкагында ушуга эле окшош эксперттик-аналитикалык 
изилдөөнү жүргүзүү максатсыз болуп калмак. Ошентсе да, Кыргыз Республикасында Ген-
дердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин планынын ишке ашырылышы 
тууралуу Мезгилдүү баалоо Европалык Кеңештин колдоосу менен басылып чыкты. 

2009-жылдагы мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо структуралык өзгөрүүлөргө 
жана Жогорку Кеңештин Жаштар, гендердик саясат жана спорт  комитетинин жоюлушу-
на алып келди. Мамлекеттик гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча функциялар жана 
укуктар КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигине өткөрүлүп берилди. 
Бул өз кезегинде гендер чөйрөсүндөгү институционалдык механизмдер боюнча оң жетиш-
кендиктерди бир топ эле артка тартты. 
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Жаңы укук берилген орган Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин компе-
тенциясына 2020 - Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына сунуштарды жана пикирлерди даярдоо 
кирет, алар өз кезегинде Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин 
төртүнчү планынын негизин түзөт. Өлкөдө гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча 
Өкмөттүн иш-аракеттерин координациялоо да министрликтин милдети. 

2009-жылы түзүлгөн жана апрель окуяларынан кийин таркатылган Өнүктүрүү жана инве-
стициялар боюнча Борбордук агенттик Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы – 2020нын үстүндө 
иштеп жатышкан. Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына жана Иш-аракеттердин улуттук планы-
на сунуштарды киргизүү жооптуу орган - Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция минис-
трлиги аркылуу гана мүмкүн болгон. 

2020 - Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына сунуштарды, пикирлерди берүүгө жана 2011-2020 - 
Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин төртүнчү планынын иштеп 
чыгууга катышуу мүмкүнчүлүгү 2010-жылдын башында пайда болду. 

Учурда 2010-жылдын апрель айынан бери иштеп жаткан Утурумдук Өкмөттүн структу-
расында КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги функционалдык орган 
бойдон калып, өкмөттөгү алмашуулар процессти токтоткон жок. ФСК министрлик менен 
иштешүүнү улантууда, мындан сырткары ФСК утурумдук өкмөттүн ар түрдүү мүчөлөрү 
менен өз ара иш алып барууда улуттук стратегияга тийиштүү иш-аракеттерди үзгүлтүксүз 
жүргүзүү маанилүү экендигин баса белгиледи. 

Жогоруда белгиленген жагдайлар жалпысынан долбоордун бул бөлүгүн ишке ашыруу ба-
гытындагы стратегиянын өзгөрүшүнө олуттуу таасир берди. Бул компонентти эффективдүү 
жүзөгө ашыруу боюнча эксперттик консультациялар жүргүзүлдү: Эмгек, ишке орноштуруу 
жана миграция министрлигинин өкүлдөрү менен артыкчылыктуу иш-аракеттерди, гендер 
боюнча жаңы функцияларды алууга байланышкан кыйынчылыктарды жана муктаждыктар-
ды  тактоо үчүн жолугушуулар өткөрүлдү. 

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги Кыргыз Республикасында гендердик 
саясат боюнча жооптуу мамлекеттик орган. Анализ Эмгек, ишке орноштуруу жана мигра-
ция министрлигинин кызматкерлеринин гендер чөйрөсүндө потенциалдарын жогорулатуу 
зарылчылыгын көрсөттү. 

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги менен стратегиялык жактан баалуу 
эксперттик-аналитикалык иштерди жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алынды, тагыраак айт-
канда, окууларды өткөрүүгө гендер боюнча тажрыйбалуу эки экспертти тартуу, үй-бүлөлүк 
зомбулукту жоюу боюнча стратегияларды чогуу иштеп чыгуу, 2020 - Өлкөнү өнүктүрүү 
стратегиясына жана 2011-2020-жылдарда Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук 
иш-аракеттердин планына гендердик мамилени киргизүү. Эксперттер Көчөрбаева Зульфия 
жана Карабаева Мира министрликтин өзүндө 2 ай иштешип, кызматкерлер менен жолугу-
шууларды өткөрүштү жана аларга кеңештерди беришти. Чоң көлөмдөгү аналитикалык иш 
жасалып, негизги стратегиялык документтер иштелип чыкты. 

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин кызматкерлери үчүн гендер • 
саясаты боюнча эл аралык стандарттар жана улуттук мыйзамдар  тууралуу көрсөтмө 
берүүчү семинар өткөрүлүп (13-март 2010-ж), министрликтин гендер чөйрөсүндөгү иш-
аракеттеринин жана 2010-ж. гендер саясатын ишке ашырууну координациялоо планда-
ры иштелип чыкты. 

Семинарга министерствонун 22 кызматчысы катышышты: 1 министрдин орун басары, 3 же-
текчи/ бөлүм башчы, 6 башкы адис, 9 алдыңкы адис жана 2 адис. Министрликтеги төмөндөгү 
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бөлүмдөрдөн өкүлдөр келишти: Эмгек жана жумуш башкармалыгы, Аналитикалык башкар-
малык, Юридикалык бөлүм, Миграциялык процесстерди жөнгө салуу башкармалыгы, Эл 
аралык кызматташтык бөлүмү, Жаштар иштери, балдарды коргоо жана гендер маселелери 
боюнча бөлүм, Жердештер жана көчүп келгендер менен иш алып баруу бөлүмү,  Балдарды 
коргоо бөлүмү, Жаштар департаменти, Профессионалдык-техникалык билим берүү агент-
тиги, Чүй облустук башкармалыгы. 

Семинардын жыйынтыктоочу бөлүгүндө Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция минис-
трлигинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттарды талкуулоо уюштурулуп, министрлик-
тин гендердик мамилелерди институционалдаштыруудагы эң маанилүү артыкчылыктарды 
өнүктүрүү планы иштелип чыкты. Ал 5 багыттан турат:

i. 2030 - Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына гендердик мамилени киргизүү, аны менен  
 байланышкан иш-аракеттердин улуттук планын иштеп чыгуу 

ii. Гендердик саясатты ишке ашыруу маселелери боюнча башка мамлекеттик органдар,  
 эл аралык уюмдар жана массалык маалымат каражаттары менен өз ара  
 кызматташуу. 

iii. Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигиндеги гендердик  
 мейнстриминг 

iv. Улуттук институционалдык механизмдин функционалдык анализинин КР  
 гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча берген сунуштарын ишке ашырууну  
 жетектөө 

v. Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана андан коргоо.

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги гендердик саясат боюнча жооп-• 
туу мамлекеттик орган, ошондой эле, гендердик мамилелерди бардык чөйрөлөрдө, бар-
дык деңгээлдерде киргизүүнү жетектөөгө укуктуу болгондуктан гендердик мейнстри-
мингди министрликтин дал өзүнөн баштоо мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул максатта 
Министрликтин борбордук аппаратынын бөлүмдөрү боюнча жоболор долбоорлору 
изилденип чыкты жана аларга гендердик-өзгөчөлүктөгү функцияларды камтуу бо-
юнча сунуштар берилди:  

1) Жаштар иштери, балдарды коргоо жана гендер маселелери боюнча бөлүм 

2) Административдик-кадрдык тейлөө башкармалыгы 

3) Эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу башкармалыгы 

4) Аналитикалык башкармалык  

Гендердик аспектилерди министрликтин нормативдик документтерине камтуудан сырт-• 
кары, гендердик мамилелерди Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги-
нин тармактык саясатына киргизүү боюнча методикалык колдонмо иштелип чык-
ты.  

Министирликтин кызматкерлери менен бирдикте гендердик ченемдерди Кыргызстан-• 
дын 2020-ж. чейинки Узак мөөнөттүү стратегиясына киргизүү боюнча сунуштар даяр-
далды. 

Төмөндөгүлөрдү узак мөөнөттүү келечекте мамлекеттик гендердик саясаттын артыкчылык-
туу багыттары катары кароо сунушталат: 

(i) аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана эмгек рыногунда вер-
тикалдык жана горизонталдык  гендердик сегрегацияны кыскартуу;
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(ii)  эркектер менен аялдардын ортосундагы билим деңгээлиндеги ажырымды  
кыскартуу;

(iii)  эркектер менен аялдардын ортосундагы жашоо узактыгындагы ажырымды  
кыскартуу;

(iv)  эне менен баланын өлүмү боюнча көрсөткүчтөрдү кыскартуу;

(v)  аткаруу бийлигинде жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында чечим-
дерди кабыл алуу процесстерине аялдардын катышуусун жогорулатуу;

(vi)  үй-бүлө боюнча жооптуу кызматкерлердин муктаждыктарына өзгөчө көңүл буруу 
жана аларды колдоо үчүн чараларды көрүү, анын ичинен мектепке чейинки меке-
мелердин балдарды тартуусун кеңейтүү 

(vii)  коомдо гендердик зомбулукту алдын алуу жана анын деңгээлин төмөндөтүү

КР Президентинин алдындагы аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү маселелери • 
боюнча Улуттук кеңешти чыңдоо боюнча сунуштар иштелип чыкты. 

Бул документте Улуттук кеңештин түзүлүшү жана мурдагы жылдардагы өзгөрүүлөр бо-
юнча байкоолор берилип, КР Президентинин алдындагы аялдар, үй-бүлө жана гендердик 
өнүктүрүү маселелери боюнча Улуттук кеңештин ыйгарым укуктарын сактоо зарылчылыгы 
негизделген. 

Ошондой эле, Улуттук кеңештин ишин жакшыртуу, эффективдүүлүгүн жана ачыктык-
ты жогорулатуу максатында, Улуттук кеңештин составын түзүү ыкмаларына жана иш-
аракеттерине өзгөртүү киргизүү сунушталды.  

Гендердик саясатты ишке ашыруучу улуттук институционалдык механизмдин • 
функционалдык анализинин сунуштарын аткаруу боюнча иш-чаралардын планы 
иштелип чыкты

Гендердик теңдикке жетишүү боюнча улуттук механизмдерди чыңдоо Кыргыз Респу-
бликасынын 2007-2010-жылдардагы Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-
аракеттердин планынын матрицасынын 1.1. милдетинен болуп саналат. Бул милдетти 
аткаруудагы биринчи иш-чара болуп гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча институ-
ционалдык механизмдин туруктуулугун аныктоо үчүн мамлекеттик органдар системасын 
функционалдык анализден өткөрүү эсептелет: анализдин жыйынтыктарын иштеп чыгуу, 
талкуулоо, киргизүү жана жарыялоо.

Функционалдык анализ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кайрылуусу менен 2009-
жылы өткөрүлгөн. КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдында 
бул функционалдык анализдин жыйынтыгында киргизилген сунуштарды ишке ашырууну 
жетектөө милдети турат (жалпы мүнөздөгү 37 сунуш жана белгилүү бир маселелер боюнча 
35 сунуш). 

 29-апрель 2010-ж. Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин кызмат-• 
керлери үчүн жыйынтыктоочу семинар өткөрүлүп, анда министрликтин кызматкер-
леринин жана бул долбоордун эксперттеринин биргелешип жүргүзгөн ишинин жый-
ынтыктары айтылды. Талкуу маалында иштелип чыккан документтер менен таанышуу 
менен бирге эле жүзөгө ашырылган иш-аракеттер каралып, министрликтин келечектеги 
5 артыкчылыктуу багыттарынын иш-аракеттери талкууланды.  
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Багыт 1. 2020 - Өлкөнү өнүктүрүү страте-
гиясына гендердик мамилени киргизүү, аны 
менен байланышкан жаңы иш-аракеттердин 
улуттук планын иштеп чыгуу:

2020 - Өлкөнү өнүктүрүү стратегия- +
сына гендердик өлчөөнү киргизүү 
боюнча сунуштар иштелип чыкты 
2009-жылдагы Иш-аракеттердин  +
улуттук планынын аткарылышы 
тууралуу отчетту даярдоо боюнча 
кеңештер берилди. 
 Ар түрдүү мамлекеттик органдардан Иш-аракеттердин улуттук планынын аткары- Ö
лышы боюнча талап кылынуучу маселелерди конкреттештирүү зарыл.  
 Жаңы Иш-аракеттердин улуттук планы жана 2020- Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы- Ö
на карата сунуштар боюнча талкууларды Жарандык коом уюмдарынын катышуусу 
менен уюштуруу  
Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына, жаңы Иш-аракеттердин улуттук планын кабыл  Ö
алууга жана аны каржылоого гендердик сунуштарды камтууну лоббилдештирүү. 

Багыт 2. Гендердик саясатты ишке ашыруу маселелери боюнча башка мамлекеттик ор-
гандар, эл аралык уюмдар жана массалык маалымат каражаттары менен өз ара иш алып 
баруу: 

КР Президентинин алдындагы аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү маселе- +
лери боюнча Улуттук кеңешти чыңдоо боюнча сунуштар иштелип чыгып, улуттук 
кеңешке бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн киргизүү механизмдери жана жолдору 
камтылды. 
Улуттук кеңешти жана аны чыңдоо боюнча иш аракеттерди  калтырууну  Ö
лоббилдештирүү зарыл.  
Иш-аракеттерди эл аралык уюмдар менен өтө тыгыз байланышта алып баруу (атай- Ö
ын жолугушуулар, гендердик долбоорлордун карталарын түзүү, ж.б.)

Багыт 3. Гендердик мейнстриминг Министрликтин ички ишинде 
Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин борбордук аппаратынын  +
бөлүмдөрү боюнча жоболор долбоору изилденип чыгып, сунуштар берилди:
Жаштар иштерин башкаруу, балдарды коргоо жана гендер маселелери боюнча  −
бөлүм 
Административдик-кадрдык тейлөө башкармалыгы  −
Эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу башкармалыгы  −
Аналитикалык башкармалык (өзгөртүүсүз) −
Гендердик мамилелерди Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин  +
тармактык саясатына киргизүү боюнча методикалык колдонмо иштелип чыкты
Методикалык колдонмонун Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министри та- Ö
рабынан бекитилиши зарыл 
Жобого киргизилген сунуштарды кабыл алууну лоббилдештирүү зарыл  Ö
Гендердик анализ жүргүзүү жана Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция минис- Ö
трлигинин негизги документтерине гендердик-сезимталдык жоболорду жана мил-
деттенмелерди, анын ичинен гендердик көрсөткүчтөрдү да киргизүү. 
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Багыт 4. КР Гендердик саясатты ишке ашыруучу улуттук институционалдык механизм-
дин функционалдык анализинин сунуштарын ишке ашырууну жетектөө 

Функционалдык анализдин берген сунуштарын аткаруу боюнча иш-аракеттердин  +
планы долбоору иштелип чыкты (деңгээлдер жана мам.органдар боюнча)
Аны Өкмөттүн жобосу менен бекитүү зарыл Ö
Жылдын аягында бул Пландын аткарылышы боюнча отчетторду талап кылуу Ö

Багыт 5. Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана андан коргоо
БУУнун атайын докладчысынын доклады терең изилденип, ал боюнча кеңештер  +
берилди
Үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү 2030 - Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына бе- +
рилген сунуштардын долбооруна артыкчылыктуу багыттардын бири катары кирги-
зилди 
Мурунку тажрыйба – «Сезим» Кризистик Борборун жергиликтүү бюджеттен кар- Ö
жылоо Секретариаттын Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги-
нин ролун активдүү лоббилдештиргенинен улам гана мүмкүн болду. Анткен ме-
нен, маселени зомбулук менен күрөшүүдө инновациялык технологияны колдонуу 
өңүтүнөн кароо зарыл
Андыктан Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин кызматкерле- Ö
ри үчүн атайын семинарларды өткөрүү керек 
Андан соң «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө”  Ö
Мыйзамынын жаңы редакциясын кабыл алууну лоббилдештирүү 

Жетишилген жыйынтыктар:

Министрликтин, өзгөчө профилдик бөлүмдүн кызматкерлери, гендердик теңдик 1. 
боюнча маалыматтарын жана билимдерин жакшыртышты, гендердик көйгөйлөр 
тууралуу түшүнүктөрүн кеңейтишти;

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги гендердик саясат боюнча 2. 
жооптуу орган болгондуктан анын артыкчылыктуу багыттары жана иш-чаралары 
тууралуу пикирлер калыптанды жана 2010-жылга план иштелип чыкты, анын 
ичинде башка министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү башкаруу органда-
ры менен болгон иштерди жетектөө планы да бар;

Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин кызматкерлеринин маа-3. 
лыматтарды чогултуу, отчетторду түзүү жана стратегиялык документтерге сунуш-
тарды даярдоо боюнча билимдери жогорулады (Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы, 
Иш-аракеттердин улуттук планы);

Улуттук документтерге улуттук гендердик механизмди жакшыртуу боюнча дагы 4. 
сунуштар/пикирлер даярдалды жана киргизилди;

Гендердик мамилелерди Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин 5. 
тармактык саясатына киргизүү боюнча методикалык база иштелип чыкты;

Жалпысынан Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин потен-6. 
циалы Кыргыз Республикасында гендердик саясат боюнча жооптуу орган катары 
чыңдалды
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Төмөндөгү документтер иштелип чыкты:• 
Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин гендердик мамилелерди  −
институционалдаштыруудагы эң маанилүү артыкчылыктуу багыттарын өнүктүрүү 
планы иштелип чыгып, ал 5 багыттан турат.
Гендердик ченемди Кыргыз Республикасынын 2020-ж. чейинки Узак мөөнөттүү  −
стратегиясына киргизүү боюнча сунуштар 
КР Президентинин алдындагы аялдар, үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү маселеле- −
ри боюнча Улуттук кеңешти чыңдоо боюнча сунуштар. Улуттук кеңешке бейөкмөт 
уюмдардын өкүлдөрүн киргизүү механизмдери жана жолдору камтылды
Гендердик мамилелерди КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги- −
нин тармактык саясатына киргизүү боюнча методикалык колдонмо 
Улуттук институционалдык механизмдин функционалдык анализинин КР гендер- −
дик саясатты ишке ашыруу боюнча берген сунуштарын аткаруу Планынын долбоо-
ру иштелип чыкты (деңгээлдер жана мам.органдар боюнча)

БУУнун атайын докладчысынын зомбулук боюнча доклады терең изилденип, ал боюнча • 
министрликтин кызматкерлерине кеңештер берилди 

2009-жылы 2007-2010-жылдар аралыгындагы гендердик теңдикке жетишүү боюнча бе-• 
риле турган «Иш-аракеттердин улуттук планынын аткарылышы тууралуу отчетту» да-
ярдоого кеңештер берилди. 

Гендердик мамилелерди Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги-
нин тармактык саясатына киргизүү боюнча методикалык колдонмо басмадан чык-
ты. Бул колдонмо 42 барактан туруп, методологияны жана министрликтин негизги иш-
аракеттериндеги гендердик аспектилерди камтыйт. Бул колдонмо 2010-жылы 29-апрелде 
өткөрүлгөн жыйынтыктоочу семинарда Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция минис-
трлигинин кызматкерлерине таратылып берилип, алар тарабынан жакшы бааланган. Кол-
донмо төмөндөгүдөй структурадан турат:

Бөлүк I. Гендердик мамилелерди тармактык саясатка киргизүү концепциясы жана мето-
дологиясы 

1.1.   Жыйынтыкка багытталган башкаруу: саясатты башкаруу цикли 
1.2.   Гендердик мамиле Кыргыз Республикасынын улуттук өнүктүрүү стратегиясында  
 жана тармактык программаларында 
1.3.   Комплекстүү гендердик мамиле тармактык программаларды жана саясатты  
 иштеп  
 чыгууда жана ишке ашырууда 

Этап 1. Гендердик анализ  
Этап 2. Комплекстүү гендердик мамиле саясатты пландаштырууда жана ишке ашырууда 
Этап 3. Гендердик мониторинг жана баалоо 

Бөлүк 2. Гендердик аспектилер КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги-
нин иш-аракеттеринин негизги багыттарында 

2.1. Гендердик аспектилер эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу  баш- о
кармалыгында 
2.1.1. Эмгек рыногу жана жумуш менен камсыз кылууга өбөлгө түзүү  о
2.1.2. Гендердик аспектилер эмгек акы төлөөдө  о
2.1.2. Эмгек мамилелеринин гендердик аспектилери:  о
эмгекти коргоо о
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энени коргоо о
үй-бүлөлүк жоопкерчилик боюнча кызматкерлер  о
сексуалдык асылуулар о
мүмкүнчүлүгү чектелүү кызматкерлер  о

2.2. КР мамлекеттик жаштар саясатынын гендердик аспектилери. 

Бул колдонмо Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин кызматкерлерине 
2010-жылы 29-апрелде жыйынтыктоочу семинар маалында берилип, алар тарабынан жак-
шы ой-пикирлер айтылды. 

Иш-аракет 2.

Эксперттик-аналитикалык иш (“Үй-
бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук 
коргоо жөнүндө” Мыйзамынын жана КР 
мыйзамдарындагы аялдардын укуктарын 
коргоо боюнча нормалардын аткарылы-
шына мониторинг жүргүзүү)

Долбоордун эң маанилүү компонентте-• 
ринин бири Мыйзамдын аткарылышына мониторинг жасоо болуп саналат. Монито-
ринг КР “Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамдын 
абалы, макулдашылгандыгы, динамикасы тууралуу ишенимдүү маалыматтарды топтоо 
жана субъектилерге нормаларды практика жүзүндө колдонууга жолтоо болуп жаткан 
тоскоолдуктарды ачыкка чыгаруу максатында жасалды. 

Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо 
жөнүндө” Мыйзамына 2003-жылы 25-мартта кол коюлуп, ал ошол эле жылдын 4-апрелинде 
күчүнө кирген. Бул мыйзамдын алкагында үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан тарап-
тарды коргоого жооптуу болгон мамлекеттик органдардын жана башка субъектилердин ком-
петенциясын тактоого аракет жасалды. Ошондой эле, жабыр тартуучу жактарды коргоого 
багытталган, үй-бүлөлүк зомбулук фактыларына жол бербей турган механизм киргизилип, 
ал үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрүнө белгилүү бир таасир берүүчү иш-чараларды 
камтый турган убактылуу жана соттук ордер берүү аркылуу ишке ашырылат. 

Баштапкы стадияларында өнөктөштөр менен бир катар жолугушуулар өткөрүлдү – Жогор-
ку Кеңештин Спорт, жаштар жана гендердик саясат комитетинин төрагасы О. Назаров, КР 
Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүнүн жетекчиси З. Ажыгулова. Көз карандысыз 
эксперт Т. Исакунованын жетекчилиги астында эксперттик-аналитикалык топ түзүлдү. 

Мониторингдин максаттары, милдеттери, күтүлүүчү жыйынтыктар жана өткөрүлүүчү жер-
лер (Бишкек жана Ош шаарлары) такталып, мониторинг жүргүзүүнүн инструментарийлери 
иштелип чыкты: маалымат топтоодо сапаттык жана сандык ыкмалар колдонулду, сурам-
жылоонун 2 түрү, үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү жана жабыр тартуучулар үчүн 
анкеталар, мыйзамдын субъектилеринен кеңири интервью алуу үчүн суроолордун тизме-
си, бардыгы болуп ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн сурамжылоонун 5 түрү 
жана мыйзамдын башка субъектилери үчүн сурамжылоонун 12 түрү иштелип чыкты. 

Андан сырткары, Жарандык коомду колдоо борборлорунун ассоциациясы мониторинг 
жүргүзүүчү аймактарды кеңейтүүнү суранып кайрылышты. 2008-жылдын декабрь айында 
бирдиктүү иш алып баруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо үчүн Жарандык коомду колдоо бор-
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борлорунун ассоциациясынын, Фридом Хауздун жана Кризистик Борборлордун өкүлдөрү 
менен бир катар жолугушуулар уюштурулду. Жыйынтыгында мониторинг өткөрүү ыкма-
лары жакшылап иштелип чыгып, Нарын, Каракол жана Жалал-Абад шаарларында монито-
ринг өткөрүү чечими кабыл алынды. Ошентип жалпысынан, Бишкек, Ош, Каракол, Нарын 
жана Жалал-Абад шаарларында мониторинг өткөрүлдү. 

Мыйзамды аткаруу субъектилери болгон мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, 
коомдук уюмдардын кызматкерлери мониторинг өткөрүүгө катышышты. Ошондой эле, 
ички иштер бөлүмдөрүнүн маалыматы боюнча убактылуу коргоо ордер берилгендер жана 
алардын жакындары дагы катышышты. Мониторинг маалында 555 адамдын ой-пикирлери 
корутундуланып, анализден өткөрүлдү. Анын ичинен 348 адам «Үй-бүлөлүк зомбулуктан 
социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруучу мамлекеттик жана 
коомдук уюмдардын жетекчилери жана өкүлдөрү болуп саналат, 163 - убактылуу коргоо 
ордер берилген жабыр тарткандар жана күнөөкөрлөр, 44 – жабыр тартуучулардын жакын-
дары. 

Мыйзам кеңири чөйрөдөгү субъектилердин катышуусун карай тургандыгын белгилеп кетүү 
зарыл, көпчүлүгү бири-биринен көз карандысыз жана баш ийген мамилелерде турбайт. Ага 
ылайык, Мыйзамда каралган функцияларды аткаруу ведомство аралык кызматташтыктын 
жана өз ара байланыштын жогорку деңгээлин, бардык Мыйзамдын субъектилеринин орто-
сундагы үзгүлтүксүз маалымат алмашууну болжойт. Ошондуктан, мониторинг маалында 
«Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамынын ат-
карылышы боюнча төмөндөгү субъектилердин иш-аракеттери изилденип чыкты: мамлекет-
тик мекемелер, прокуратура органдары, сот органдары, ички иштер органдары, аксакалдар 
соту, Акыйкатчы, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, бейөкмөт уюмдар жана ади-
стештирилген мекемелер (Кризистик борборлор ж.б.)

Жалпысынан, мониторинг төмөнкүдөй жыйынтыктарды берди: 

1.) Атайын Мыйзамды кабыл алуу менен үй-бүлөлүк зомбулук маселелери мамлекет-
тик мааниге ээ болду. Анткен менен, атайын адистештирилген нормативдик-укуктук акты-
лардын болушу Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк зомбулук маселелерин чечүүгө толук 
таасир бере элек. Үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйлөрү өтө кызыгууну жараткан маселелер-
дин бири бойдон калууда. Бирок, расмий статистикалык маалыматтардын жоктугу анын 
өсүшүнө анализ жасоого мүмкүндүк бербейт, бул өз кезегинде ылайыктуу мамлекеттик 
программаларды иштеп чыгууда негизги тоскоолдуктардан болууда. Мыйзамдын иштеп 
жаткандыгына 6 жыл болгондугуна карабастан, Мыйзамдын бардык субъектилери аны ат-
карууга камтылган эмес, айрым субъектилерде мыйзамдын нормаларын колдонуу тажрый-
басы жокко эсе. Үй-бүлөлүк зомбулукка байланышкан атайын улуттук, ведомстволук же 
жергиликтүү иш-аракеттердин планы жок, Мыйзамдын нормаларын аткарууну каржылоо 
каралган эмес. 

2.) Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине, 
Саламаттык сактоо министрлигине, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошон-
дой эле, жергиликтүү мамлекеттик администрациясына жана өзүн-өзү башкаруу органдары-
на өтө көп жоопкерчиликтер тагылгандыгына карабастан, бул субъектилерде Мыйзамдын 
нормаларын аткаруу боюнча мыйзамдык актылар жок. Мыйзамдын тигил же бул нормала-
рын аткаруусун камсыз кыла турган так иштеген механизмдер жок, структураларды жана 
алардын өз ара байланыштарын көзөмөлдөгөн система иштелип чыккан эмес. Үй-бүлөлүк 
зомбулук маселелерине анализ жүргүзүү боюнча жоопкерчилик мыйзамда каралган эмес. 
Андыктан, Мыйзамдын айрым бир нормаларын кайра кароо, башка мыйзамдар менен айка-
лышын жана мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу талап кылынат.
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3.) Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө улуттук статистикада Улуттук Статистикалык Ко-
митети талап кылган отчеттордун статистикалык каттоонун бирдей формасына кризистик 
борборлор жана аксакалдар соттору тарабынан толтурулуп берилген маалыматтар гана кир-
гизилген. Үй-бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу ишенимдүү статистикалык маалымат-
тардын жоктугу актуалдуу маселе бойдон калууда. 28-беренедеги талаптарга ылайык ста-
тистиканы топтоого жооптуу субъектилер үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу маалыматтарды 
толук көлөмдө чогултушпайт. 

4.) Мамлекеттик мекемелерде маалыматтарды чогултуу гана эмес, ошондой эле, аларды 
анализдөө функциялары кирген атайын бөлүмдөр болгондуктарына карабастан, алар үй-
бүлөлүк зомбулук тууралуу маалыматтардын негизинде аналитикалык материалдарды да-
ярдашпайт. 

5.) Мыйзамды аткаруучу субъектилердин ортосундагы маалымат алмашуу жана өз ара 
байланыш жетишээрлик деңгээлде эмес.

2009-жылдын башындагы «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо 
жөнүндө” Мыйзамынын жүзөгө ашыруу тажрыйбасына мониторинг өткөрүүдө анын ишке 
ашырылышы менен байланышкан бир катар кыйынчылыктар жаралды. Мыйзам кабыл 
алынгандан берки акыркы 6 жыл аралыгында өткөрүлгөн баалоо жана анын жоболорунун 
терең анализдөө, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан жактарды коргоонун эффективдүү 
механизмдерин иштеп чыгуу максатында мыйзамдын нормаларын кайра карап чыгуу за-
рылчылыгын көрсөттү. 

Мониторингдин жыйынтыктары • отчетто баяндалып, КР Өкмөтүнүн социалдык 
өнүктүрүү бөлүмү менен кызматташтыкта басмадан чыкты. Мониторингдин жыйын-
тыктары бул Мыйзамды аткаруучу субъектилердин өкүлдөрү менен тегерек столдо тал-
кууланып, анда отчетко киргизүү үчүн кошумча сын-пикирлер жана сунуштар берилди. 
Отчет таркатуу максатында басылып чыгарылды. 

Мониторингдин аягында • эки тегерек стол КР ЖКтин депутаттарынын, КР министрлик-
тердин жана ведомстволордун, Омбудсмендин, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарынын 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен талкуулоо максатында өткөрүлдү. 

Биринчи тегерек стол 2009-ж. 10-апрелде 
«Достук» мейманканасында өткөрүлдү. Те-
герек столдун негизги милдеттерине тегерек 
столдун катышуучуларын Мыйзамды атка-
руу боюнча мониторингдин жыйынтыктары 
менен тааныштыруу, мониторингдин убагын-
да келип чыккан негизги маселелерди талкуу-
лоо жана КР ички иштер бөлүмүнүн аткаруу 
механизмдерин өнүктүрүү үчүн КР ИИМдин 
практикалык иш-аракеттеринин планын иш-
теп чыгуу кирген. Тегерек столго 30 адам ка-
тышты. 

Катышуучуларга КР «Үй-бүлөлүк зомбулук-
тан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын жүзөгө ашыруу тажрыйбасына 
жасалган мониторингдин жыйынтыктары жана корутундулары тууралуу маалымат берил-
ди. 
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Ички иштер бөлүмүнүн үй-бүлөлүк зомбулукту азайтуу боюнча иштеринин жыйынтыкта-
ры, тагыраак айтканда үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча чакырууларга мөөнөттүк 
жооп берүүлөр, убактылуу коргоо ордеринин шарттары жана көзөмөл тууралуу маалымат 
берилди. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери туш болгон үй-бүлөлүк зомбулукка бай-
ланышкан маселелер өзгөчө белгиленди. Тактап айтканда, ички иштер бөлүмүнүн кыз-
маткерлерине Мыйзам жөнүндө маалымат берүү, ИИБдин статистикалык отчетту түзүүсү, 
нормативдик-укуктук актылар менен камсыз болуусу. Ошондой эле, жабыр тартуучулардан 
жана күнөөкөрлөрдөн убактылуу коргоо ордеринин эффективдүүлүгү тууралуу сурамжы-
лоонун жыйынтыктары чагылдырылды. 

Бардык субъектилер үчүн Мыйзамды аткаруу боюнча мониторингдин жыйынтыктары • 
менен тааныштырган экинчи тегерек стол 2009-ж. 24-апрелде «Достук» мейманка-
насында КР Өкмөттүк Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн көмөгү менен 
өткөрүлдү. 

Тегерек столго 76 адам, төмөндөгү систе-
малардын өкүлдөрү катышышты:

Ички иштер органдары - 44 чело- �
век;

Сот органдары - 11; �
Прокуратура органдары - 3; �
Саламаттык сактоо - 4; �
Билим берүү - 3; �
Социалдык коргоо - 2; �
Акыйкатчы Институт – 1; �
Өкмөттүк эмес уюмдар - 7; �
Эл аралык уюмдар - 9; �

Ошондой эле, Жогорку Кеңештин депутаты О. Назаров, КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү 
бөлүмүнүнүн бөлүм башчысы Мукашев К.Б., Акыйкатчы  Акун Т., КР Ички иштер мини-
стринин орун басары Исаев Т. жана Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ташпаева 
Н.А. катышышты. 

Катышуучуларга КР «Үй-бүлөлүк зомбу-
луктан социалдык-укуктук жактан коргоо 
жөнүндө” Мыйзамын жүзөгө ашыруу таж-
рыйбасына жасалган мониторингдин жый-
ынтыктары тууралуу маалымат берилди. 
Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча 
атайын мыйзамдын милдеттери, Мыйзамдын 
аткарылышына мониторинг жана көзөмөл 
кылуу муктаждыктарын камтыган норматив-
дик документтер жөнүндө презентация да-
ярдалып, көрсөтүлдү. Үй-бүлөлүк зомбулук 
фактылары тууралуу ишенимдүү статистика-

лык маалыматтардын жоктугуна өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле, Мыйзамды жүзөгө 
ашыруу тажрыйбасына мониторинг жүргүзүү маалында келип чыккан негизги маселелер 
жана тоскоолдуктар да айтылды. Субъектилердин Мыйзамдын талаптарын  ишке ашыруу 
механизмдерин караган атайын нормативдик актылардын иштелип чыкпагандыгы жана 
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мыйзамдын аткарылышы боюнча мониторинг жүргүзүү жана көзөмөл кылуу механизмде-
ринин жоктугу баса белгиленди. 

Бардык сунуштар коомдук талкуудан өтүп, мамлекеттик органдардын жана жарандык коом-
дун өкүлдөрү тарабынан колдоого алынган. 

Сунушталган  өзгөртүүлөрдүн мүнөзү жогоруда аталган Мыйзамдын концепциясын, 
анын структурасын жана мазмунун кескин түрдө өзгөртөт, ошондой эле, зомбулуктан 
жабыр тарткан жактарды коргоо механизмдерин кайра карап чыгып, «Үй-бүлөлүк зом-
булуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп 
чыгуу чечими кабыл алынды. 

Жарандык коомду колдоо борборлорунун ассоциациясы жана Фридом Хауз сыяктуу ше-• 
риктештер менен бирдикте өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыктарынын негизинде 
2009-жылы май айында Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана 
кошумчаларды киргизүү боюнча долбоорду иштеп чыгуу үчүн жумуштук топ түзүлдү. 
Жумуштук топко мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча тажрыйбалуу 6 юрист кир-
ди. Жумуштук топтун жетекчилигине юридикалык илимдердин кандидаты, Кыргыз 
– Россия Славян Университетинин доценти, гендер боюнча көз карандысыз эксперт 
Ниязова А.Н. дайындалды. Жумушчу топ азыркы күндөгү «Үй-бүлөлүк зомбулуктан 
социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана кошум-
чаларды киргизүү боюнча мыйзам долбоорун, КР Административдик кодексине жана 
нормативдик-укуктук актыларга оңдоолорду   иштеп чыкты. КР Жогорку Кеңешине 
жолдоо үчүн зарыл болгон документтер даярдалды. 

Ошондой эле, КБ «Социалдык технологиялар агенттиги» бул мыйзамдык долбоорго ген-
дердик экспертиза жүргүздү. Сорос-Кыргызстан Фондунун шериктеши Жарандык коомду 
колдоо борборлорунун ассоциациясы тарабынан Кыргызстандын 6 аймагында бул мыйзам-
дык долбоор боюнча 10дон ашык аймактык коомдук угуулар өткөрүлдү. Аймактардан ке-
лип түшкөн бардык сунуштар жана пикирлер камтылды. 

2009-ж. октябрь айында бул • Мыйзам 
долбоору боюнча документтердин жый-
ындысы КР Жогорку Кеңештин Спорт, 
жаштар жана гендердик саясат комите-
тинин жетекчиси О.П. Назаровго «Сорос 
Кыргызстан» Фондунун, Фридом Хауздун 
жана Жарандык коомду колдоо борборлору-
нун ассоциациясынын өкүлдөрү тарабынан 
өткөрүлүп берилди. Андан кийин, бул мый-
зам долбоору парламенттик процедураларга 
ылайык ЖКнын Конституциялык мыйзам 

чыгаруу, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинде, социалдык саясат ко-
митетинде, коргоо, коопсуздук, укук коргоо, соттук-укуктук маселелер жана коррупция-
га каршы аракет комитетинде талкуудан өтүп, КР Өкмөтүнө жолдонду. 

2009-жылдын декабрь айында бул мыйзам долбоорунун демилгечилери болгон депутаттар 
- Г.Дербишева, Ч.Абдуллаева, Д. Ниязалиева, Б. Наргозуев, Т. Жумабекова, Л. Сыдыкова, Г. 
Куликова, Н. Керимова жана КР ЖК Аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн кызматкерлери 
менен бир катар жолугушуулар болду. Ачык парламенттик угууларды даярдоо иштеринин 
үстүндө бирдиктүү иш алып баруу пландаштырылган. Парламенттик угууларды өткөрүүдө 
КР ЖКнын Конституциялык мыйзам чыгаруу, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары 
комитети өнөктөш болду. 



17

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТ

2010-ж. 18-январда Бишкек шаарында «Хаятт» мейманканасында КР «Үй-бүлөлүк • 
зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамы боюнча Пар-
ламенттик угуулар өткөрүлдү. Парламенттик угуулар Жогорку Кеңештин депутаттары-
нын, ошондой эле, мамлекеттик бийликтин башка органдарынын көңүлүн үй-бүлөлүк 
зомбулук маселесине бурдурууга,  үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө мыйзамдын долбоорун 
жакшыртуу боюнча сунуштарды жана пикирлерди топтоого мүмкүндүк берди. Минис-
трликтин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер доклад жа-
сашты. КР ЖК депутаты Дербишева Г.Т. Парламенттик угуулардын модератору болду. 

Угууларга 79 адам катышты:
- Европалык Кеңештин Кыргыз Республикасындагы Өкүлү – Шанталь Эбберект
- КР Жогорку Кеңештин 13 Депутаты
- 3 министр  – 1. Рыскулова А.М. , КР Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министри 
                           2. Конгантиев М.Т., КР ички иштер министри 
                           3. Мусаев А.И., билим берүү жана илим министри.
- 2 министрдин орун басарлары – Джолдошева Н.К., КР Эмгек, ишке орноштуруу жана ми-
грация министринин орун басары
- Азизов Ж.К., КР ички иштер министринин орун басары 
- Президенттик Аппарат, Өкмөттүк Аппарат, Акыйкатчы аппараты, эл аралык агенттиктер 
жана жарандык коом уюмдары, маассалык маалымат каражаттары.

Аталган Мыйзамдын жоболорун жакшыртуу иштеринде Мыйзамдын концепциясы  кайра 
каралып, үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерди коргоого тартылган бардык субъекти-
лердин милдеттери такталды. 

Үй-бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу маалымат берүүгө жооптуу, ички иштер орган-
дарына ордер берүү үчүн арыз жазууга, ошондой эле, зомбулук жасаган жакка белгилүү бир 
чектөөлөрдү киргизүүнү талап кылып сотко кайрылууга укуктуу субъектилердин катего-
риялары жазылды. 

Аталган Мыйзамдын жоболорун көзөмөлдөй турган субъектилер так аныкталды. Берилип 
жаткан убактылуу коргоо ордеринин оң таасирин, соттук коргоо ордерин берүү тажрыйба-
сынын жоктугун эске алуу менен коргоо ордерин бирдиктүү кылып киргизүү чечими ка-
был алынып, аларды берүү ички иштер органдарынын компетенциясына киргизилди. Аны 
менен бирге, аталган ордерлердин шарттары, аларды берүү тартиптери, жарактуу мөөнөтү 
кайра каралып, аларды берүү механизмдери жазылды жана бериле турган субъектилердин 
чөйрөсү кеңейтилди. 

Буга байланыштуу • 2010-ж. 19-20-21-февралда «Royal Beach» клуб – отелинде үй-
бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзамдын үстүндө кайра иштеп чыгуу боюнча се-
минар өткөрүлүп, ага ЖКнын Конституциялык мыйзам чыгаруу, мамлекеттик түзүлүш 
жана адам укуктары комитетинин өкүлдөрү, Социалдык саясат комитетинин өкүлдөрү, 
Коргоо, коопсуздук, укук коргоо, соттук-укуктук маселелер жана коррупцияга каршы 
аракет комитетинин өкүлдөрү, КР ЖКнын депутат-демилгечилери, министрликтин жана 
ведомстволордун өкүлдөрү, гендердик эксперттер жана долбоордун түзүүчүлөрү, бар-
дыгы болуп 21 адам катышышты. Мыйзамдын долбоору жана ага ылайык нормативдик-
укуктук актылар ийгиликтүү иштелип чыгып, мыйзам долбоору боюнча документтер да-
ярдалды. Даярдалган документтер ЖКнын депутаты Г.Т. Дербишевага жана КР ЖКнын 
2 комитетине берилди. КР ЖК Мыйзамдын биринчи окулушун 2010-жылдын апрель 
айында карамак, бирок ал 2010-жылдын 7-апрелинде болуп өткөн белгилүү бир саясий 
окуялардан улам болбой калды. 
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Гендердик теңдик жана үй-бүлөлүк чөйрөсүндө иштеген эл аралык уюмдар, жаран-
дык коом уюмдары жана эксперттик коомчулук мыйзамдын долбоорун мындан ары да 
лоббилдештирүүгө кызыкдар экендигин билдиришти. Бул Пан Ги Мундун 2010-жылдын 
февраль айында баштаган дүйнөлүк «Зомбулукту бирдикте жоебуз: Зомбулукту токтотууга 
кез келди, Кыргызстан!» кампаниясынын алкагында көрүнүктүү болот. 

Иш-аракет 3. 

Сот, укук коргоо органдарында жана ме-
дициналык мекемелерде зомбулук боюнча 
статистикалык маалыматтарды топтоо 
жана анализдөө механизмдерин өнүктүрүү

Бул компоненттин алкагында • 2009-ж. 
21-22-майда «Ак-Кеме» мейманканасынын 
конференция залында «Үй-бүлөлүк зомбулук 
менен күрөшүүнүн комплекстүү ыкмала-
ры: мыйзамдык негиздер, статистикалык 

көрсөткүчтөр, практикалык механизмдер» деген аталышта эл аралык конферен-
ция өткөрүлдү. Конференция Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ОБСЕнин Кыргыз 
Республикасынын ички иштер органдарын реформалоо программасы жана Дүйнөлүк 
Банк институту, БУУнун Европалык Экономикалык комиссиясы менен бирдикте уюш-
турулду. 

Эл аралык конференциянын негизги максаты тажрыйба алмашуу жана Кыргыз Республика-
сынын үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча мыйзамдарын өркүндөтүү, ошондой эле, 
статистикалык маалыматтарды чогултуу жана анализдөө системасын жакшыртуу жана ми-
лициянын иштеринин эффективдүүлүгүн жогорулатуу болгон. 

Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзамдын 
аткарылышы боюнча мониторингдин жый-
ынтыктары жергиликтүү коомчулуктун гана 
эмес, ошондой эле бул багытта иштеген эл 
аралык уюмдардын да кызыгуусун жаратты. 
Ошол себептен, ОБСЕнин Кыргыз Республи-
касынын ички иштер органдарын реформалоо 
программасынан үй-бүлөлүк зомбулук менен 
күрөшүү боюнча тажрыйба алмашуучу  эл 
аралык деңгээлдеги конференцияны бирге-
ликте өткөрүү сунушу келип түштү. Андан 
кийин кызматташтыкка КР Өкмөтүнүн соци-
алдык өнүктүрүү бөлүмү жана Жогорку Кеңештин Спорт, жаштар жана гендердик саясат 
комитети кошулду. 

Эл аралык конференцияга бардыгы 107 адам катышышты, алардын ичинен: 9 адам  – эл ара-
лык эксперттер, 4 - КР Жогорку Кеңештин депутаттары, 3 - КР Өкмөтүнүн өкүлдөрү,  4 - КР 
Жогорку Кеңештин Аппарат кызматкерлери, 3 – КР Өкмөтүнүн Аппарат кызматкерлери, 4 
– КР Жогорку Соттун жана Сот департаменттин кызматкерлери, 1 - КР Акыйкатчы Инсти-
тутунун кызматкери, 4 - КР Башкы прокуратуранын өкүлдөрү, 3 - КР УСК кызматкерлери, 
15 - КР ИИМ кызматкерлери, 5 – КР Акыйкат, Социалдык өнүктүрүү, Саламаттык сактоо 
министрликтеринин жана Балдарды коргоо департаментинин өкүлдөрү, 2 – Бишкек шаар-
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дык мэриясынын кызматкерлери, 17 - эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, 23 - өкмөттүк эмес 
уюмдардын өкүлдөрү жана 10– массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү.

Конференциянын биринчи күнүндө көңүл конференцияга катышуучу өлкөлөрдүн үй-
бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзамдарга жана алардын профилактикалык иштериндеги 
нормалардын эффективдүүлүгүнө бурулду. Докладчылар өзүлөрүнүн өлкөлөрүндөгү үй-
бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзамдардын өзгөчөлүктөрүнө, үй-бүлөлүк зомбулукка каршы 
иштерди уюштуруу ыкмаларына көбүрөөк токтолушуп, профилактикалык иштердеги мый-
замдык нормалардын эффективдүүлүгүнө анализ жасашты. 

Конференциянын экинчи күнү үй-бүлөлүк 
зомбулук боюнча мамлекеттик статисти-
калык маалыматтарды чогултуу жана 
анализдөө системасынын абалына, ошондой 
эле, Кыргыз Республикасында аялдарга ка-
рата үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бо-
юнча жетишкендиктерге, маселелерге жана 
перспективаларга арналды. 

Андан соң эл аралык конференциянын бар-
дык катышуучулары төмөндөгү маселелер боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында 
кичине топтордо иштешти: 

Укукту колдонуу тажрыйбасын өркүндөтүү  о
Аялдарга карата үй-бүлөлүк зомбулук боюнча мамлекеттик статистикалык маа- о
лыматтарды чогултуу жана анализдөө системасын өркүндөтүү
ИИБдин аялдарга карата үй-бүлөлүк зомбулуктун үстүндө иштөө ыкмаларын  о
өркүндөтүү

2009-ж. 22-майда «Ак-Кеме» мейманканасында «Аялдарга карата зомбулуктун че-• 
немдери» деген аталышта тегерек стол Дүйнөлүк Банк институтунун, БУУнун Ев-
ропалык Экономикалык комиссиясынын жана Европалык Кеңештин катышуусу менен 
өткөрүлдү.

Тегерек столдун негизги максаты аялдарга карата зомбулук, анын ичинен үй-бүлөлүк зом-
булук боюнча расмий статистикалык маалыматтарды чогултуу жана анализдөө системасын 
өркүндөтүү болду.  

Коюлган максатка жетүү үчүн төмөндөгүдөй милдеттер коюлду: 

Аялдарга карата зомбулук боюнча маалыматтарды топтоонун ыкмалары жана та-1. 
лаптары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу;

Колдонулган эл аралык көрсөткүчтөрдү жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын 2. 
изилдөө;

Кыргыз Республикасындагы аялдарга карата зомбулук көйгөйлөрү боюнча негизги 3. 
маселелерди кароо; 

Кыргыз Республикасындагы аялдарга карата зомбулуктун ченемдери боюнча иш-4. 
чаралардын планын кароо жана андан ары иштеп чыгуу 

«Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча расмий (мамлекеттик) статистикалык маалыматтар» сессия-
сында «Гендердик статистиканы иштеп чыгуу» деген темада доклад угулуп, анда үй-бүлөдөгү 
зомбулуктун түрлөрү жана үй-бүлөлүк зомбулуктун коомго жана мамлекетке келтирген за-
лакалары тууралуу маалыматтар берилди. Докладда үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө салттык 
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расмий булактар анализденип, андагы зомбу-
лук абалдарын каттоо ыкмалары келтирилди. 
Презентацияда үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 
кандай маалыматтарды альтернативалык бу-
лактардан алууга мүмкүн экендиги айтылды, 
улуттук текшерүү алардын ичинен эң негиз-
ги булак болуп саналат. Башка өлкөлөрдө 
жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 
айтылды. Кыргызстанда расмий булактардан 
алынган маалыматтар дайыма эле кеңири ко-
омчулук үчүн толук жана ачык боло бербе-

стиги да белгиленди. Ошондой эле, улуттук изилдөөлөр дайыма өткөрүлүп турбайт, ошон-
дуктан үй-бүлөлүк зомбулуктун масштабдары, себептери жана түрлөрү жөнүндө суроолор 
так изилденбейт. Семинардын катышуучулары республикада үй-бүлөлүк зомбулук туура-
луу улуттук изилдөөлөрдү өткөрүп туруу зарылчылыгын айтышты. 

«Үй-бүлөлүк зомбулуктун гендердик 
көрсөткүчтөрү» сессиясында эл аралык 
деңгээлде аялдарга карата үй-бүлөлүк 
зомбулукту өлчөөдө кандай иш-чаралар 
жүргүзүлгөндүгү тууралуу доклад угулду. 
Ошондой эле, докладда БУУнун 2009-2010-ж. 
Өнүгүүнү каттоо долбоору жөнүндө маалы-
мат берилип, ал долбоордун өнүгүү боюнча 
башка максаттар менен кандай байланышкан-
дыгы көрсөтүлдү: Миң жылдык Өнүгүүнүн 
Максаттары  (Максат 3), Аялдарга карата 

дискриминацияны жоюу боюнча БУУ Конвенциясы (CEDAW), Иш-аракеттердин Пекин 
платформасы. Бул материалды талкуулоо маалында катышуучулар үй-бүлөлүк зомбулуктун 
улуттук көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу зарылчылыгын, аны менен бирге эле, ал көрсөткүчтөр 
маалыматтарды салыштыруу мүмкүнчүлүгү болушу үчүн эл аралык көрсөткүчтөр менен 
ылайык келиши керектигин билдиришти. 

Укук коргоо жана сот органдарында, ошондой эле, Саламаттыкты сактоо министрли-• 
гинин республикалык медициналык-маалымат борборунда аялдарга карата үй-бүлөлүк 
зомбулук боюнча статистикалык маалыматтарды чогултуу, анализдөө системасы 
жана аларды каттоо формалары боюнча долбоордун эксперттери Исакунова Т., Или-
безова Л., Тюлекова Т., Селезнева Е. изилдөө жүргүзүштү. 

КР «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 6 
жыл аралыгында биринчи жолу КР ИИМдин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана 
сот системасынын ведомстволук статистикалык формалары үй-бүлөлүк зомбулук маселеле-
ри боюнча расмий статистикалык маалыматтарды алуу үчүн гана жакшыртылбастан, ошон-
дой эле, отчеттуулуктун жаңы индикаторлору жана статистикалык формалары практикалык 
түрдө жүзөгө ашырылып, КР ИИМдин №321, 27.04.09.,  КР Жогорку Сотунун № 61, 21. 10. 
09., КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин № 695, 05. 10. 09  буйруктары кабыл алын-
ды. 

Мындай жыйынтыктарга жетишүү үчүн төмөндөгүлөр жасалды:
Сот органдарынын, ИИМдин жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин же- о
текчилери жана бул уюмдардын статмекемелеринин өкүлдөрү менен алардын 
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статистикалык формаларын өркүндөтүү за-
рылчылыгы жана мүмкүнчүлүгү маселелери-
не көмөктөшүү боюнча бир катар жолугушу-
улар жана сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.

Жооптуу субъектилердин КР «Үй-бүлөлүк  о
зомбулуктан социалдык-укуктук жактан кор-
гоо жөнүндө” Мыйзамынын 28-беренесин ат-
каруудагы негизги маселелер такталды, анда 
үй-бүлөлүк зомбулуктун мүнөзү жана аны 
ким чогултуусу керек экендиги айтылган. 

КР ИИБдин статистикалык каттоодогу көйгөйлөрдүн көпчүлүгү бул долбоор- о
дун алкагында КР «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо 
жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу тажрыйбасына мониторинг жүргүзүү маа-
лында аныкталды.

Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистиканы топтоо системасын 
калыптандырууда ИИМдин ойногон ролу өтө маанилүү жана биринчи орунда турат. Албет-
те, бул процессте ИИБ негизги ишти алып барат. Үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча 
жарандар биринчи кезекте, эреже катары, ИИБге кайрылат, мындай кайрылуулардын көбү, 
башка мамлекеттик мекемелерге салыштырмалуу, ИИБге түшөт жана Республикадагы укук 
коргоо мекемелеринен келген статистикалык маалыматтарды корутундулоо КР ИИМдин 
Маалымат-аналитикалык борборунун компетенциясына кирет. 

Ошол себептен, жогоруда айтылган мониторинг маалында КР ИИМдин ведомстволук ста-
тистикасын өркүндөтүү боюнча чечим чыгара турган жактар менен дагы сүйлөщүүлөрдү 
жүргүзүү боюнча иштер аткарылды. КР ИИМ министри Конгатиев М.Т. менен жолугушуу 
болуп, ага КР ИИМдин негизги башкармалыктарынын жана Маалымат-аналитикалык бор-
борунун жетекчилери чакырылды. Жолугушуу маалында министр өзүнүн карамагындагы-
ларга КР «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамы-
нын 28-беренесин жана КР Кыргыз Республикасынын «2007-2010-жылдардагы Гендердик 
теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин планы жөнүндө» 2007-ж. 20 август-
тагы № 369 Президенттин Указын аткаруу максатында үй-бүлөлүк зомбулук боюнча маа-
лыматтарды топтоо үчүн статистикалык формаларды тез арада кайра карап чыгуу талабын 
койду. 

Үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча статистикалык отчеттун формасын  о
өркүндөтүү маселеси 2002-2006 - биринчи Улуттук иш-аракеттердин планынын 
алкагында эле ИИМдин милдеттеринин бири болуп көрсөтүлгөн. 2007-ж. экин-
чи Улуттук иш-аракеттердин планын кабыл алууда бул маселе кайра эле ИИМ-
ге жүктөлгөн, бирок 2007-ж. Президенттин указы менен берилген милдет ИИМ 
тарабынан 2009-жылга чейин деле аткарылган жок. Жалпысынан, үй-бүлөлүк 
зомбулук боюнча статистикалык каттоону өркүндөтүү милдети жооптуу субъек-
тилер, анын ичинен КР ИИМ тарабынан аткарылбастан кала берген. 

Ошентип, узакка чечилбей келген маселени «Аялдарды зомбулуктан социалдык жана 
укуктук коргоо боюнча механизмдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу» долбоорунун 
алкагында чечүүгө мүмкүн болду. Бул долбоордун эң маанилүү жыйынтыктарынын 
бири болуп саналат, себеби, расмий маалыматтардын болушу бийликти тигил же бул 
маселеге көңүл бурууга, керектүү чараларга каржылык камсыз кылуу менен бирге адек-
ваттуу иш-чараларды жүргүзүүгө мажбурлайт.
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КР ИИМдеги жаңыча киргизүүлөр:
2009-жылдын март-апрель айларында КР ИИМдин Маалымат-аналитикалык  о
борборунун кызматкелери менен бирдикте үй-бүлөлүк зомбулук маселелери бо-
юнча ведомстволук статистикалык отчеттуулуктун формалары кайра иштелип 
чыкты, ведомстволук статистикалык отчеттуулуктун формаларын калыптанды-
руу тартиптери жөнүндө Көрсөтмө иштелип чыкты, андан соң ИИМ министри-
нин 2009-ж. 27-апрелиндеги №321 буйругу менен бекитилди. 
Жыйынтыгында КР ИИМдин ведомстволук статистикалык отчеттук формалары  о
үй-бүлөдө зомбулук көрсөткөн жактар жөнүндөгү гана гендердик маалыматтар-
ды камтыбастан, ошондой эле, жабыр тартуучулардын жашы, жасаган иши, би-
лими ж.б. тууралуу да киргизе баштады. 
КР ИИБнин үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статисткикалык маалыматында ай- о
мактар боюнча берилген коргоо ордерлеринин саны гана эмес, ошондой эле, КР 
кылмыш-жаза кодексинин жана Кыргыз Республикасынын административдик 
жоопкерчилик Кодексинин ар түрдүү беренелеринде каралган үй-бүлөдөгү укук 
бузуулар жана кылмыштар боюнча маалыматтар да берилет. 
КР ИИМдин Маалымат-аналитикалык борборунун статистикалык отчеттуу- о
лугундагы жаңылыктарда үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү жана жабыр 
тартуучулар тууралуу гендердик жана социалдык-демографиялык маалыматтар 
гана эмес, алардын туугандык байланыш мамилелери да кирет, анткени алар үй-
бүлөлүк зомбулук маселелерин анализдөөдө өтө маанилүү болуп саналат.  

КР сот органдарындагы жаңыча киргизүүлөр:
КР ИИМдин Маалымат-аналитикалык борборунун статистикалык отчеттук  о
жаңы формалары КР Сот системасындагы отчеттун негизи катары алынды, б.а. 
соттордун статистикалык формалары үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү 
жана жабыр тартуучулар тууралуу гендердик жана социалдык-демографиялык 
маалыматтарды, алардын туугандык байланыш мамилелерин камтый баштады. 
Сот системаларына жаңыча киргизүүлөр Жогорку Соттун Төрайымынын № 61  о
буйруга менен 2009-ж. 21-октябрда бекитилди. 
КР сотторунун үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистикалык маалыматында ай- о
мактар боюнча берилген коргоочу ордерлердин саны гана эмес, ошондой эле, КР 
кылмыш-жаза кодексинин жана Кыргыз Республикасынын административдик 
жоопкерчилик Кодексинин ар түрдүү беренелеринде каралган маалыматтар да 
камтылат.
Ошентип, КР бул эки ведомстволордо (соттор жана ИИБ) маалыматтарды чогул- о
туу бирдей көрсөткүчтөр менен жүргүзүлүп, ал маалыматтарды салыштырууга 
жана анализдөөгө мүмкүндүк берет. 

КР саламаттыкты сактоо системасындагы жаңыча киргизүүлөр:

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык медициналык маалымат бор-
боруна Саламаттыкты сактоо системасынын төмөндөгү ведомстволорунун отчеттуулук 
формаларын жакшыртууга көмөк көрсөтүлүп, Саламаттыкты сактоо министринин 2009-ж. 
5-октябрдагы №695 буйругу менен бекитилди. 

Форма № 12- саламаттыкты сактоо (үй-бүлөлүк медициналык борборлор, үй- о
бүлөлүк врачтар тобу); Отчет беришет: чоңдорго жана балдарга биринчи медици-
налык жана профилактикалык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары, 
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үй-бүлөлүк медицина борборлору, облустук медициналык маалымат борборло-
ру. 
Форма  №14 - саламаттыкты сактоо (стационарлардын отчету). Отчет беришет:  о
ооруканалар, стационарлар, диспансерлер, төрөт үйлөрү, улуттук борбордук 
клиникалар жана илимий изилдөө институттары;
Форма №42 - саламаттыкты сактоо (соттук-медициналык экспертизалык бюро- о
нун отчету).  Отчет беришет: райондук соттук-медициналык эксперттер, башка 
ведомстволордун соттук-медициналык эксперттери жана КР  саламаттыкты сак-
тоо аймактык башкармалыктарынын соттук-медициналык экспертизалык бюро-
лору) 
Форма №41 – саламаттыкты сактоо (фельдшердик-акушердик пункттардын от- о
чету)

Бул формалардагы үй-бүлөлүк зомбулук окуялары боюнча маалыматтарды камтыган 
бөлүмдөр  Улуттук статкомитетке жылдык жыйнактарда басып чыгуу үчүн берилип турат. 
Жаңы формалар Кыргызстан боюнча  саламаттык сактоо мекемелериндеги үй-бүлөлүк зом-
булук боюнча маалыматтарды толуктоону жакшыртууга мүмкүндүк берет, ошол эле убак-
та каттоонун биринчи формаларын кайра карап чыгууну талап кылып, маалыматтардын 
ишенимдүү болушуна оң таасир берет.

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык медициналык маалымат борбо-
рунун, КР Сот департаментинин, Жогорку Соттун статистикалык анализ жана соттук таж-
рыйбаны корутундулоо бөлүмүнүн өкүлдөрүнөн турган жана көз карандысыз эксперт Или-
безова кирген адистердин тобу азыркы КР саламаттыкты сактоо жана сот органдарынын 
статистикалык отчеттуулук системасын жана аларга үй-бүлөлүк зомбулук боюнча стати-
стиканы чогултууга тоскоол болуп жаткан маселелерди анализдөө, ошондой эле, статисти-
калык отчеттуулуктун жаңы формаларын иштеп чыгуу үчүн түзүлдү. 

КР ИИМдин Маалымат-аналитикалык борборунун, КР Сот департаментинин • 
жана КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык медициналык 
маалымат борборунун үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу статистикалык маалымат-
тарды топтоо жана анализдөө боюнча азыркы убактагы программалык камсыз-
доолору жакшыртылды. 

Жаңы формаларды жана ведомстволук ста-
тистикалык отчеттуулукка өзгөртүүлөрдү 
киргизүү үчүн бардык үч ведомстволорго 
программалык камсыздоонун жыйындысын 
иштеп чыгуу боюнча жардам көрсөтүлдү. 
Бул үчүн долбоордук техникалык милдет-
теме аныкталып, КР ИИМдин Маалымат-
аналитикалык борбору, КР Сот департаменти 
жана КР Саламаттыкты сактоо министрлиги-
нин Республикалык медициналык маалымат 

борбору үчүн программалык камсыздоону иштеп чыгуу максатында 4 тажрыйбалуу адис 
тандалып алынды. Ал адистер жогоруда аталган мамлекеттик уюмдардын ишеничине кир-
ген жана өз ара биргелешип иштөө тажрыйбаларына ээ, аларга бул уюмдардын маалымат-
тык базаларына кирүүгө уруксат берилди. Ал 4 адистин талапкерлиги КР ИИМ, КР Сот 
департаменти жана КР Саламаттыкты сактоо министрликтери тарабынан сунушталып, не-
гизделип, макулдашылды. 
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Бул ведомстволор үчүн жаңы индикаторлорду киргизүү жана зомбулук тууралуу • 
статистикалык маалыматтарды топтоодо жана анализдөөдө жаңы программа-
лык камсыздоону колдонуу боюнча 3 эки күндүк семинар уюштурулуп, өткөрүлдү. 

Бул долбоордун алкагында КР ИИМдин, КР Сот департаментинин жана КР Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин статистикалык тейлөө кызматкерлерине түшүндүрүү максатында 
3-күндүк окуулар өткөрүлдү (2009-ж. 7-11-декабрь). Окутуу КР ИИМдин 24 статистика-
лык тейлөө кызматкерине, КР Сот системасынын 25 кызматкерине жана КР Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин 28 кызматкерине гендердик сезимталдуулукту өнүктүрүү, аларды 
үй-бүлөлүк зомбулуктун гендердик аспектилери менен тааныштыруу жана КР «Үй-бүлөлүк 
зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамынын алкагында алардын 
мекемелеринин милдеттери боюнча маалымат берүүгө багытталган. Мындан сырткары, се-
минардын катышуучулары ведомстволук статистикалык отчеттуулуктун жаңы формалары 
жана программалык камсыздоо менен таанышышты. 

Ошондой эле, коюлган милдеттерди аткаруу үчүн ведомстволордун статистика • 
бөлүмдөрүнө 12 компьютер берилди. 

3 семинардын жыйынтыгы менен долбоордун алкагында статистикага жаңылыктарды 
киргизүү максатын ишке ашырууга копьютерлерди берүү үчүн КР ИИМдин, КР Сот депар-
таментинин жана КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери менен кыскача 
жолугушуулар уюштурулду. Ошентип,  КР ИИМдин Маалымат-аналитикалык борборуна 6 
компьютер, КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык медициналык маа-
лымат борборуна – 3 компьютер, КР Сот департаментине – 1 компьютер жана Жогорку Сот-
тун статистикалык анализ жана соттук тажрыйбаны корутундулоо бөлүмүнө – 1  компьютер 
берилди. 

КР Ички иштер министрлиги алган компьютерлерди 6 облустагы бөлүмдөрүнө бөлүштүрдү. 
Долбоор жогорудагы уюмдардын балансына берилген компьютерлер өз максатында пайда-
ланылып жаткандыгына мониторинг жүргүздү. 

Иш-аракет 4.

Укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн 
зомбулукту алдын алуу ыкмалары боюнча  
маалымдуулугун жогорулатуу

Долбоордун алкагында КР Ички иштер ми-
нистрлиги менен кызматташуу ийгиликтүү 
жана жемиштүү болду. Долбоордук иш-
чараларга ички иштер министри, ички иштер 

министринин орун басары, ИИМдин башкармалыктарынын жетекчилери, Башкы коомдук 
коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери түздөн-түз катышышты. Долбоордун алка-
гындагы бардык иш-чаралар министрлик менен бирдикте пландаштырылып макулдашы-
лып турду. ИИМдеги азыркы убакка чейин болуп жаткан реформалар кызматташтыкты 
чыңдоого жана  өз ара байланышты жакшыртууга көмөк көрсөтүүдө. Реформанын максаты 
ички иштер органдарынын иштериндеги стандартты жана ыкмаларды өзгөртүү болуп сана-
лат. Милиционерлердин милдеттерине гендердик ыкмаларды киргизүү, алардын гендердик 
сезимталдуулугун жана иштеринде чыдамкай зомбулуксуз аракеттерди жогорулатуу дагы  
чоң мааниге ээ. 
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Гендердик сезимталдуулукту жогорулатуу, алардын гендердик зомбулук маселелери бо-• 
юнча потенциалдарын жогорулатуу жана «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук 
жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын колдонуу көндүмдөрүн өстүрүү максатында КР 
Ички иштер министрлигинин түздөн-түз катышуусу менен 2009-2010-жж. Кыргызстан-
дын 6 облусунда ИИБдин кызматкерлери үчүн 18 эки-күндүк семинарлар өткөрүлдү. 

Бишкек шаарында, Чүй облусунун Токмок, Кант, Кара - Балта шаарларында 4 эки-күндүк 
семинарлар, Жалал-Абад облусунун ИИБ кызматкерлери үчүн Жалал-Абад шаарында 2 се-
минар, Баткен облусунун ИИБ кызматкерлери үчүн Баткен жана  Кадажай шаарларында 
3 семинар, Шаардык Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери үчүн Ош шаарында 
параллель 4 эки-күндүк семинарлар, Нарын облусунун Нарын шаарында 2 семинар, Талас 
облусунда 2 семинар жана ИИМ Академиясынын курсанттары үчүн 1 семинар өткөрүлдү. 
Биринчи семинар 2009-ж. 15-16 апрелде Бишкек ш. «Достук» мейманканасында КР Ички 
иштер министрлигинин борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн уюштурулду. Экинчи 
семинар 2009-ж.  апрель айында Токмок шаарында, калган тренингдер 2009-ж. сентябрь 
айынан 2010-ж. май айларында болду. 
ИИМ Академиясынын курсанттары үчүн 
болгон семинар башкалардан айырмаланган-
дыгын белгилеп кетүү зарыл. Бул бир күндүк 
семинар (7 май 2010-ж.) 2010-ж. апрель ай-
ындагы окуялардан кийин уюштурулуп, ал 72 
курсант үчүн жарым күндөн болду. Семинар-
дын катышуучулары ИИМ Академиясынын 3 
жана 4-курстарынын курсанттары болушту. 
Алар 7-апрелде «Ала-Тоо» аянтындагы баш-
аламандыктардын түздөн-түз катышуучулары 
жана күбөлөрү болушкан. Алардын курсташ-
тарынын арасынан 2 курсант каза тапкан. 
Ошого байланыштуу ИИМ Академиясынын жана КР Ички иштер министрлигинин суроо-
лору боюнча семинардын алкагындагы негизги сессиялардан сырткары «Коомдогу зомбу-
лук жана үй-бүлөлүк зомбулук: жалпыдан жекеге» жана «2010-ж. 7-апрель окуялары» деген 
аталыштагы кошумча сессияларга маани берилип, анын негизинде курсанттарга психоло-
гиялык кайра калыбына келтирүү жүргүзүлдү. Психологиялык реабилитацияны Кризистик 
борборлордо иштеген психологдор өз ыктыярлары менен жүргүзүштү. 
2010-ж. 12- 15 майларда Талас жана Нарын облустарында өткөн семинарлар дагы КР Ички 
иштер министрлигинин суроолору боюнча да өзгөчөлөндү, анткени Талас облусунда семи-
нарга 2010-ж. 7-апрелде ИИБдин жапа чеккен милиция кызматкерлери катышышты. Бул се-
минарларда тренер-консультанттар милиционерлерге ишеним, дем-күч бере алышты. Алар 
үчүн Кыргызстандын жарандарын колдогон кайрылууларды жана ой-пикирлерди билдирген 
видео жана фото- материалдар даярдалып көрсөтүлдү. Ошондой эле, Кризистик борборлор-
до иштеген тренер-консультанттар тарабынан психологиялык реабилитация жүргүзүлдү. 
Ар бир 4 семинардын башында негизги сессиядан сырткары 3 саат реабилитация иштерине 
арналды. Мындай татаал семинарларды өткөрүүгө Жалал-Абаддан жана Бишкектен экс-
перттер Саралаева Ж., Жусупова Ч. жана  Тилебалиева М. Чакырылды. 
Бардыгы болуп семинарларга ИИБдин 425ден ашуун кызматкерлери жана ИИМ Академия-
сынын 72 курсанттары катышышты. 
ОБСЕнин жасаган иштерин кайталабоо максатында Ысык-Көл облусунда тренингдер 
өткөрүлгөн жок, себеби буга окшош тренингдер ОБСЕ тарабынан уюштурулган. 
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Семинарларды өткөрүү методологиясы 
жынысына карабастан адамдардын иш-
аракеттеринин эркин мүмкүнчүлүктөрүн кам-
сыз кылган, аял менен эркектин ортосундагы 
социалдык, экономикалык, саясий ошондой 
эле жеке чөйрөдөгү да теңсиздик маселеле-
рин камтыган адам укуктары концепциясына 
негизделген. 

Семинарларды иштеп чыгууда жана өткөрүүдө 
аял укуктарына тиешелүү нормативдик-
укуктук актылар, статистикалык маалымат-
тар, негизги эл аралык жана улуттук документ-
тер, ИИБдин кызматкерлери үчүн үй-бүлөлүк 

зомбулук менен иштөө боюнча колдонмолор колдонулду жана гендер тематикасында билим 
берүүчүлүк фильмдер көрсөтүлдү. Бул семинарлар «чакырык – түшүнүү – ой жүгүртүү» 
форматында жүргүзүлдү. Семинардын соңунда катышуучуларга күбөлүктөр берилди. 

Семинарлардын бардык катышуучуларынын ой-пикирлери жана сунуштары: 
Көпчүлүк катышуучулар семинардан алынган маалыматтарды өздөрүнө бөлүнгөн  о
аймактарда үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу иштерин өткөрүү үчүн колдоно 
тургандыктарын белгилешкен. 
Ошондой эле, катышуучулар алардын иштерине жардам катары кошумча билим  о
берүүчүлүк семинарларды өткөрүү керектигин жана алардын иш-аракеттеринде 
техникалык маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүүгө муктаждыктарын айтышты. 
Кошумча жана зарыл болгон маалыматтарды алуу максатында Мыйзамдын баш-
ка  субъектилери (сот органдары, прокуратура ж.б.) менен ар дайым байланышта 
болуу. Мыйзамдагы өзгөрүүлөр тууралуу да окууларды өткөрүү боюнча сунуш-
тар айтылды. Катышуучулар сунуштарында үй-бүлөлүк зомбулук маселелерин 
массалык маалымат каражаттарында чагылдыруу зарылчылыктарын көп белги-
леп жатышты. 
Айрым катышуучулар мындай окутуучулук семинарларды жеке состав үчүн  о
өткөрүп турууну каалашат, себеби, алар өтө пайдалуу. ИИБ кызматкерлеринин 
укуктары, коомдук тартипти сактоо, кичи аймактарда  иштөө, үй-бүлөлүк мами-
лелер, ынтыкмаксыз үй-бүлөлөр менен иштөөдөгү профилактика, укук бузуу-
чулардын психологиясы, сойкулук маселелери сыяктуу башка тематикалар да 
сунушталды. 
Ошондой эле, ички иштер кызматкерлерин кризистик борборлор менен бирдик- о
те окутуу боюнча да сунуштар түштү. Андан сырткары, айыл жашоочулары үчүн 
маалыматтык-агартуу иштерин жүргүзүү керектиги тууралуу сунуштар болду. 
Мисалы, массалык маалымат каражаттарында атайын чагылдыруу, документал-
дык фильмдерди көрсөтүү. 
Көпчүлүк катышуучулар өзүлөрүнүн коллегаларын КР «Үй-бүлөлүк зомбулук- о
тан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” мыйзамынын нормаларын прак-
тикалык иштерде колдонууну окутуу боюнча каалоолорун билдиришти. Каты-
шуучулар семинардан алынган билимдерди үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу 
иштерин өткөрүүдө колдонууну пландаштырып жатышат. Ошондой эле, алар 
өзүлөрүнүн мамилелерин (жүрүм-турумдарын) өз үй-бүлөлөрүндө өзгөртүүгө 
аракет кыла тургандыктарын белгилешти. 
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Алардын ишине жардам катары – участкалык инспекторлор, каттоо- о
регистрациялык тейлөө кызматкерлери үчүн окутуучулук семинарларды 
көбүрөөк өткөрүү керектигин баса белгилешти. Ошондой эле, техникалык ма-
селелерди чечүүгө жардам берүүнү билдиришти: программалык камсыздоону 
жакшыртуу. КР «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук жактан коргоо 
жөнүндө” Мыйзамынын жоболорун ишке ашырууда жардам катары социалдык 
жумушчуларды, ӨЭуды, кризистик борборлорду ж.б. катыштыруу керектигин, 
мыйзамдык базаны толуктап иштеп  чыгууну айтышты. 
Мындай семинарларды сот жана прокуратура кызматкерлери менен бирдикте  о
өткөрүү керектигин сунуш катары билдиришти. Ички иштер кызматкерлерин 
гана эмес, ошондой эле, бийликтин башка бутактарынын өкүлдөрүн (соттор, 
прокурорлор, депутаттар, мамкызматкерлер ж.б.) да окутуу зарылчылыгы боюн-
ча сунуштар киргизилди. Бул маселе боюнча орто окуу жайлардын мугалимдери 
жана жогорку класстардын окуучулары үчүн да окутууларды уюштуруу керекти-
ги белгиленди. Тренингдерди мамлекеттик деңгээлде көбүрөөк өткөрүү, маселе-
нин чечилишине массалык маалымат каражаттарын киргизүү. 

ОБСЕ өткөргөн тренингдердеги таркатылуучу материалдар менен окшоштуктарды сак-• 
тоо максатында ИИБ кызматкерлери үчүн буклеттерди жана окуу куралдарын кайра 
басып чыгаруу чечими кабыл алынды. 

Төмөндөгү маалымат буклеттерге жана окуу куралдарына киргизилди: «Үй-бүлөлүк зом-
булуктан социалдык-укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамы; кээ бир пункттарга ком-
ментарийлер; убактылуу коргоо ордерлери  жана ал формаларды колдонуу боюнча колдон-
мо курал; зомбулук учурларын алдын алууда милициялардын иш-аракеттерине так жана 
жөнөкөй сунуштар; зарыл болгон учурларда жабыр тарткандар кайрыла ала турган тейлөө 
борборлорунун телефон номерлери. Бул буклеттер жана окуу куралдары биринчи кезекте 
ИИМдин ыкчам кызматтарынын өкүлдөрүнө, коргоо ордерлерин берүү боюнча тажрыйбага 
ээ болгон участкалык милиционерлерге таркатылды. 

Ошондой эле, • убактылуу коргоо ордерлеринин эффективдүүлүгүн тактоо жана үй-
бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартуучуларды коргоо механизмдерди жакшыртуу боюн-
ча изилдөө жүргүзүлдү. Бул изилдөө үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзамды жүзөгө 
ашыруу тажрыйбасына жасалган жалпы мониторингдин компоненттеринин бир болуп, 
башка долбоордун алкагында ишке ашкан. 

Мониторинг маалында көңүл мыйзамды аткаруунун бардык башка субъектилеринен айыр-
маланып,  өзгөчө ИИМдин мамилелерине бурулду, анын себеби ИИБде атайын мыйзамдык 
нормативдик-укуктук актынын болушу менен байланыштуу. Актыда ИИБге берилген мил-
деттердин аткаруу механизмдери толук каралган. ИИБдин жетекчилиги тарабынан жасал-
ган бир катар аракеттердин жыйынтыгында мыйзамды аткаруу боюнча иштер көрүнүктүү 
түрдө активдешти. ИИБдин жүзөгө ашыруу тажрыйбасын анализдөө үй-бүлөлүк зомбулук-
ту токтотуу жана алдын алуу боюнча иштерде бир нече тоскоолдуктар жана тосмолорду 
аныктоого жардам берди.  

Мониторингде ИИБдин укуктук жүзөгө ашыруу тажрыйбасы, негизинен төмөндөгүлөр 
изилденди:

 ИИБдин үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча милдеттери; −
нормативдик-укуктук актылар боюнча маалымдуулук жана камсыз кылуу; −
көрсөтмөдө мыйзамдын 23-беренеси менен аны ишке ашыруу механизмдерин са- −
лыштыруу жүргүзүлгөн, ошондой эле, мыйзамда жана убактылуу коргоо ордери-
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нин бланкаларында каралган убактылуу коргоо ордеринин шарттарынын салыш-
тырмасы берилген.
КР ИИМдин статистикалык маалыматтарын салыштыруу; −
ИИБ кызматкерлерин окутуу жана мыйзам тууралуу маалымдуулугу; −
КР ИИБ системасында ведомстволук нормативдик актылардын аткарылышын  −
көзөмөлдөө процедураларынын болушу; 
ИИМдин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө; −
ИИБ кызматкерлерин аттестациялоо жана зачет алуу процедураларынын жана  −
белгилүү бекитилген мөөнөттүн болушу;
ИИБди нормативдик-укуктук актылар жана убактылуу коргоочу ордерлердин блан- −
калары менен камсыз кылуу;
үй-бүлөлүк зомбулук учурларын жана убактылуу коргоо ордерлерин каттоо, тизме- −
ден өткөрүү;
ИИБдин үй-бүлөлүк зомбулук учурларына жооп берүүсү; −
үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча чакырууларга милициянын  жооп берүүсү  −
убактысы (жабыр тартуучулардын баамында)  
убактылуу коргоо ордерлерин берүү боюнча материалдарды даярдоо; −
убактылуу коргоо ордерлеринин шарттарын тандоо жана мөөнөтүн аныктоо; −
чатакташкан тараптарга укуктары жана жоопкерчиликтери боюнча маалымат  −
берүү;
убактылуу коргоо ордерлерин берүү; −
убактылуу коргоо ордерлеринин шарттарын көзөмөлдөө; −
соттук коргоо ордерлерин берүү үчүн материалдарды даярдоо; −
убактылуу коргоо ордерлеринин эффективдүүлүгү жөнүндө ой-пикирлер; −
убактылуу коргоо ордерлеринин шарттарынын күнөөкөрлөр тарабынан аткарылы- −
шы (жабыр тартуучулардын баамында);
убактылуу коргоо ордерин бергенден кийин үй-бүлөдөгү мамилелер кандай  −
өзгөрдү;
үй-бүлөлүк зомбулук маселелери менен иштешүү боюнча ИИБдин башка маселе- −
лери.

Жалпысынан бул субъект боюнча мониторингдин жыйынтыктары: 

1)  ИИБ ведомстволук нормативдик актыларды өркүндөтүү боюнча иштерди баштады – 
инструкциялар, убактылуу коргоо ордерлеринин бланкалары, ошондой эле, статистика-
лык каттоонун формалары боюнча.

2)  Мыйзамдын кабыл алынган мөөнөтүнөн бери биринчи жолу, 2008-ж. гана, ИИМ № 205, 
20.06.08 буйругу менен участкалык милиционерлерден Мыйзамдын нормалары жөнүндө 
зачет алуу жана ИИБ кызматкерлеринин кадрдык квалификацияларын жогорулатуучу 
окуулардын программаларына ИИБ кызматкерлерине үй-бүлөлүк жана гендердик зом-
булук маселелери тууралуу маалымат берүүгө багытталган атайын курстарды киргизүү 
талабы коюлган. Ошентсе да, бул мониторингдин маалында 5 шаардын биринен да жана 
ИИМдин борбордук аппаратынан да жогоруда айтылган зачетту өткөрүү процессин кат 
жүзүндө бекемдеген маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ага ылайык, министрдин 
буйругун КР ИИБ системасынын бардык деңгээлинде аткарылышын көзөмөлдөө боюн-
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ча иштер жетишээрлик жүргүзүлгөн эмес, ал эми бул ИИМ жетекчилигинин үй-бүлөлүк 
зомбулуктун үстүндөгү иш-аракеттеринин эффективдүүлүгүн төмөндөтөт.  

3)  Милиция кызматкерлеринин мыйзам жөнүндө маалымдуулук деңгээли жетишээрлик 
эмес бойдон калууда, изилденген шаарларда ИИБ кызматкерлеринин үй-бүлөлүк зомбу-
лук маселелери боюнча потенциалы өтө айырмаланат. 

4)  Изилденген бардык 5 шаарда тең мындай окууларга болгон зарылчылык аныкталган-
дыгына карабастан, ИИБ кызматкерлери үчүн үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча 
окутуучулук иш-чараларды өткөрүү жана маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу 
коомдук жана эл аралык уюмдардын иши бойдон калууда. 

5)  Мыйзамдын нормалары тууралуу маалымат берүүнү өздөрүнө милдет кылып алган би-
лим берүүчүлүк иш-чаралар каалагандай жыйынтык берген жок. Үй-бүлөлүк зомбулук 
менен иштөөгө жооптуу болгон ИИБ кызматкерлерине багытталган билим берүүчүлүк 
иш-чаралар программаларында Мыйзамдын нормалары тууралуу маалымат берүүдөн 
сырткары, алардын гендердик сезимталдуулугун жогорулатууну эң негизги милдет кы-
лып алуулары зарыл. ИИМдин билим берүү мекемелери бул маселеге маани бербейт. 
ИИМ Академиясынын жана орто мектебинин мугалимдеринин потенциалы алардын 
билим берүү программаларына гендердик ыкмаларды киргизүүгө жетишсиз. ИИМ Ака-
демиянын программасындагы «Аялдарга жана балдарга карата зомбулукту алдын алуу» 
боюнча 2002-ж. киргизилген атайын курсу жаңы талаптарга ылайык оңдоолорду талап 
кылат.

Нормативдик-укуктук база 

1) ИИБдин үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча милдеттерди атка-
руу механизми жалпысынан Мыйзамдын талаптарына жооп берет, жетишээрдик толук 
жана так инструкцияларды камтыйт жана укуктук колдонуу тажрыйбасында кыйынчы-
лыктарды жаратпайт.

2) Инструкция жеке милдеттер боюнча (үй-бүлөлүк зомбулукка жооп берүү, үй-бүлөлүк 
зомбулук болгон жерде ИИБ өкүлүнүн болуусун камсыз кылат) Мыйзамдын талапта-
рын бекемдейт.

3) Мыйзамдын 23-беренесин ишке ашыруу механизми (убактылуу коргоочу ордер) үй-
бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан жакка убактылуу коргоочу ордерди милдеттүү 
түрдө берүүнү карайт. Ошол эле маалда, Инструкцияда каралган үй-бүлөлүк зомбулук-
тан жабыр тарткан жакка берилүүчү убактылуу коргоочу ордердин бланкасы убакты-
луу коргоо ордеринин толук көчүрмөсү болуп саналбайт, анткени анда зомбулуктун 
күнөөкөрү жана убактылуу коргоо ордеринин шарттары тууралуу маалымат жок. 

4) Жарандардын турак-жайына жана аймагына тоскоолдуксуз кирүү үчүн «шарттын то-
луктугу» деген укуктук белгисиздик 18-берененин п. 7 иш жүзүндө колдонулбаганды-
гына алып келди. Ошондой эле, 18-берененин п. 7 дагы ИИБдин социалдык коргоо ор-
гандары менен биргелешкен иштин жоктугуна байланыштуу колдонулбайт.  

5) Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрүнүн убактылуу коргоо ордеринин шарттарын 
(көзөмөлдүн формасы, көзөмөлдүк текшерүүлөрдүн саны, үй-бүлөлүк зомбулуктун 
күнөөкөрүнүн тизмеге киргизүү/тизмеден чыгаруу тартиби ж.б.) аткаруусун караган 
механизм Мыйзам алдындагы актылардын деңгээлинде такталган эмес 

6) Инструкция убактылуу коргоо ордеринин «Карамагындагы жашы жете элек балдарга 
карата зомбулук көрсөткөн жактарга жолугууга уруксат берүү мүмкүнчүлүгүн жөнгө 
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салуу» боюнча шарттарын бир аз өзгөртүп, «Карамагындагы жашы жете элек балдарга 
жолугууга уруксат бербөө» деп берет. 

7) Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча нормативдик-укуктук базаны (Мыйзам жана Инструкция) 
кыргыз тилинде берүүгө өтө чоң муктаждык болгондугу аныкталды.  

Укуктук колдонуу чөйрөсү: 

1) Мониторинг маалында үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрүнөн да, жабыр тарткан жак-
тан да убактылуу коргоочу ордерди алгандыгы тастыкталбаган учурлар болгон. Биш-
кекте 13 убактылуу коргоочу ордер тастыкталбаган, Ошто – 7, Жалал-Абадда – 1. Бул 
чейрек ылгоону түзгөн, б.а. ар бир убактылуу коргоо ордеринин алтынчы-жетинчи учу-
ру тастыкталбаган. Мындай фактылардын болушу иштин көрсөткүчтөрүн жакшыртуу 
максатында ИИБ кызматкерлери берилген убактылуу коргоо ордеринин санын жасал-
ма түрдө көтөрүп коет деген коркунучтун болгондугу тууралуу жыйынтык чыгарууга 
мүмкүндүк берет. 

2) Убактылуу коргоочу ордерди тизмелөө жана каттоо изилденген шаарларда ар башка 
жүргүзүлөт. Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистикалык отчетту жүргүзүү Мыйзам-
дын жана Инструкциянын талаптарына дал келбейт жана азыркы убакка чейин кол ме-
нен жасалат. 

3) Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистикалык отчетту Мыйзам талап кылган форматта 
жүргүзүү боюнча дежурдук бөлүктөрдүн жана ИИБдин маалымат-аналитикалык бор-
борлорунун потенциалы жетишсиз – программалык камсыздоо жок, компьютерлер же-
тишпейт, окуудан өткөн кадрлар жок. 

4) Мыйзамдык деңгээлде аныкталган үй-бүлөлүк зомбулук боюнча маалыматты  берүү 
тартиптери Мыйзамды аткаруу субъектилеринин ортосунда маалымат алмашууну ка-
рабайт. ИИБ мыйзамына ылайык Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча маалыматка уруксат бе-
рилсе, ал эми башка субъектилерге мыйзамдын алкагында тыюу салынган. 

5) Үй-бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча чакырууларга жооп берүү деңгээли изилденген 
шаарларда бирдей эмес. Үй-бүлөлүк зомбулукка Бишкек жана Каракол шаарларында 
өтө ыкчам жооп беришет. Нарын, Жалал-Абад жана Ош шаарларында көпчүлүк маалда 
(60% көп) чакырыктарга ИИБ кызматкерлеринин келиши 2 же андан көп саатты түзөт. 

6) Убактылуу Коргоочу ордер жабыр тартуучунун арызы болсо гана берилет, бул ИИБ кыз-
маткерлеринин ойлору боюнча убактылуу коргоочу ордердин профилактикалык чара 
катары эффективдүүлүгүн төмөндөтөт. 

7) Убактылуу коргоочу ордерди берүү үчүн материалдарды даярдоо процедуралары жеңил 
катары кабыл алынат жана ага нормалдуу тескөө маалында 10-40 мүнөт кетет. Убак-
тылуу коргоочу ордерди берүүдө ИИБ кызматкерлери ар кандай зомбулуктуу жүрүм-
турумдарды жасоого, жабыр тарткандар менен бардык байланыштарга тыюу салган 
шарттарды тандап алышат. Жашы жете элек балдар менен байланышка тыюуну сейрек 
салышат. «Жабыр тартуучунун дарыланууга кеткен чыгымдарын төлөө» деген шарт өтө 
сейрек колдонулат. 

8) Иш жүзүндө, үй-бүлөлүк зомбулукту андан ары алдын алуу максатында убактылуу кор-
гоочу ордердин жарактуу мөөнөтүн атайын көтөрүшүп, бирден бир нече айга чейинки 
мөөнөткө коюп коюушу мүмкүн. 

9) Бардык эле жабырлануучулар убактылуу коргоочу ордердин күнөөлүүлөргө койгон 
шарттары тууралуу биле бербейт. 
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10) Убактылуу коргоочу ордердин шарттарынын аткарылышын көзөмөлдөө талап кылын-
гандай деңгээлде жүргүзүлбөйт, берилген убактылуу коргоочу ордердин болгону 75% 
гана убактылуу коргоочу ордердин шарттарынын аткарылышы боюнча көзөмөлдөн 
өткөн. Бишкектеги жана Караколдогу ИИБ кызматкерлери көзөмөлдөө процедурала-
рына көбүрөөк жоопкерчиликтүү мамиле кылышат, башка шаарлардагы коллегаларына 
салыштырмалуу. 

11)  Мыйзам кабыл алынган 2003-ж. бери расмий маалыматтар боюнча изилденген шаар-
лардагы ИИБ соттук коргоочу ордерди берүү боюнча бир дагы материалды даярдаган 
эмес. 

12) ИИБ кызматкерлеринин көпчүлүгү убактылуу коргоочу ордердин эффективдүүлүгү 
зомбулук адатка айлана элек үй-бүлөлөрдө жогорураак деп ойлошот. Ал эми көнүп кал-
ган күнөөкөрлөр үчүн убактылуу коргоочу ордердин эффективдүүлүгү өтө төмөн. ИИБ 
кызматкерлерине караганда жабыр тартуучулар убактылуу коргоочу ордерди берүүнүн 
эффективдүүлүгүн жана пайдалуулугун бардык үй-бүлө үчүн (78-96%) жогору деп баа-
лашат. Жабырлануучулардын 40%ке жакыны убактылуу коргоочу ордер берилгенден 
кийин үй-бүлөлүк мамилелер жакшыргандыгын билдиришкен, 64% жабырлануучулар 
бул процессуалдык документ башка үй-бүлөлөргө да жардам бере алат деп ойлошот. 

13) Мониторингдин катышуучуларынын көпчүлүгү үй-бүлөлүк зомбулук үчүн жазылган 
айып төлөмдөр (штраф) үй-бүлөнүн бюджетине кошумча машакат, ансыз деле араң тур-
ган жагдайда кыйынчылыкты жаратат деп эсептешет. 

Үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзамдын бул субъектисине карата изилдөөнүн бардык 
жыйынтыктары үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзамды укуктук колдонууга мониторинг 
боюнча долбоордун алкагында басылып чыккан отчетко киргизилди. 

Иш-аракет 5. 

Гендердик зомбулукту алдын алуу маселеле-
ри боюнча сот системасынын өкүлдөрүнүн 
потенциалдарын жогорулатуу

Бул компоненттин алкагында • үй-бүлөлүк 
зомбулук маселелери боюнча пилоттук 
райондук соттордун соттук составынын 
гендердик сезимталдуулук деңгээлин анык-
тоо боюнча эксперттик-аналитикалык иш 

жүргүзүлдү. Бул изилдөө үй-бүлөлүк зомбулуктун ар кандай көрүнүштөрү боюнча иш 
алып барган профессионалдык соттук кадрлардын субъективдүү аң-сезиминин абалы 
тууралуу маалымат берет. Бул изилдөөнүн максаты Кыргыз Республикасынын соттору-
нун гендердик сезимталдуулук деңгээлин изилдөө жана алардын гендердик теңдик, үй-
бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү жана жыныстык дискриминация маселелери боюнча 
потенциалдарын жогорулатуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу болуп эсептелет. 

Изилдөө төмөндөгү маселелерге көңүл бурат: 

Кылмыш-жаза иштери жана үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча административдик 
укук бузууларды караган соттордун гендердик багыттары жана ой-жүгүртүү стереотиптери 
кандай?

Изилдөө үч пилоттук райондук сотто өткөрүлдү:  Базар-Коргон (Жалал-Абад облусу), 
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Ак-Суу (Ысык-Көл облусу) жана Октябрь 
(Бишкек ш.). Пилоттук райондор өлкөнүн ар 
башка (калктын жыштыгы, жайгашкан жери 
жана жайгашуу түрү) аймактарында жайгаш-
кан. КР Жогорку Сотко алгачкы кайрылуу 
акыркы жылы бир дагы жергиликтүү сотто 
үй-бүлөлүк зомбулукка кирген иш каралба-
гандыгы тууралуу маалымат берди, ошондой 
эле, өтүп кеткен жылда өлкө боюнча соттук 
коргоочу ордерди берүү фактысы катталган 

эмес. Ошондуктан, сотторду тандоо үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча соттук угуу-
лардын болушу тууралуу критерийди камтыган жок. 

Тандоо жана изилдөө инструментарийлери

Үч пилоттук райондордо райондук соттордон кылмыш-жаза иштери жана административ-
дик укук бузуулар боюнча толук интервью алынды. Жалал-Абад облусундагы Базар-Коргон 
районунда төрт, Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда – эки жана Бишкек шаарынын 
Октябрь районунда – 9 респондент жооп беришти. Респонденттердин ичинен 4 аял, 11 эркек 
болду. Респонденттердин сот иштериндеги тажрыйбасы 1 жыл 4 айдан 20 жылга чейинки ар 
түрдүү аралыкт камтыйт. Изилдөө инструменти катары жарым-структуралык интервью тан-
далып алынды. Бирок, жергиликтүү соттордун жумуштарынын өтө көптүгүнөн, көпчүлүк 
убакта респонденттерден толук терең интервью алууга мүмкүн болгон жок, жөн гана ан-
кеталардагы суроолорго бир аз комментарийлер кошулуп, жооп берилген. Бул категорияда 
боюнча катталган учурлардын жок болгондугуна байланыштуу, уруп-сабоолор, кыйноолор, 
майда хулигандык, денеге жеңил жаракат келтирүүлөр деп каралган соттук иштер изилден-
ди. 

Изилдөөнүн кыскача мүнөздөмөлөрү

Изилдөө төмөндөгү суроолорду чагылдырат:
респонденттердин  үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө маалымдуулугу; −
үй-бүлөлүк зомбулуктун жаратылышы жана үй-бүлөлүк зомбулуктун субъектилери  −
соттордун түшүнүгүндө;
үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча мыйзамдык  −
чаралардын эффективдүүлүгү;
үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү субъектилери боюнча түшүнүктөр −
үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө соттордун мамлекеттик структуралар- −
дын функциялары боюнча компетенттүүлүгү;
үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча мамлекеттик органдар  −
системасынын бар экендиги жөнүндө маалымдуулук;
субъективдүү түшүнүктөрдө конфликттүү зоналардын болушу. −

Изилдөө боюнча жыйынтыктар жана сунуштар:

Өткөрүлгөн изилдөө пилоттук-чалгындоочу мүнөзгө ээ болгондугуна карабастан, соттук 
составдардын гендердик сезимталдуулук жана компетенттүүлүүк деңгээлдери боюнча 
төмөндөгү жыйынтыктарды жетишээрлик санда жасоого мүмкүндүк берди. 

үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу жана алдын алуу саясаттары боюнча атайын  о
профессионалдык окуунун жоктугуна байланыштуу соттордун үй-бүлөлүк зом-
булуктун жаратылышы, өзгөчөлүктөрү жана субъектилери жөнүндө маалыматы 
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стихиялуу түрдө калыптанат. Укуктук колдонуу тажрыйбасы тастыктагандай, 
үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча иштерде соттор чечимдерди жабырла-
нуучунун жана запкы көрсөтүүчүнүн жынысына карата күнөөлөөчү жыйынтык-
тарды кабыл алуу менен чыгарышат. 
Квалификациянын жетишпестиги салттык жетишпестиктердин жыйындысын –  о
сот жообуна тартылгандарга жүктөлүүчү квалификациялык беренелерди көрсөтө 
алат. Эрежеге ылайык, жабыр тартуучунун денесине зыян келтирилген учурлар-
да айыптоочу беренелер ден соолукка келтирилген зыяндардын деңгээли менен 
гана айырмаланат. Чынында эле, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча беренелер соттор-
дун каршылыктарынын же каалабастыктарынын жыйынтыгынан эмес, алардын 
мыйзам жөнүндө маалыматынын жоктугунан улам колдонулбайт. 
Үй-бүлөлүк зомбулуктун мындай көрүнүшү массалык, ошондой эле, соттордун  о
аң-сезиминин «нормалдашуусуна» өбөлгө түзөт деп жайылышы соттордун үй-
бүлөлүк зомбулук боюнча иштериндеги профессионалдык милдеттерин аткару-
уда реалдуу тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Кандай болсо да, аң-сезимдин 
стереотиптешүүсүнүн жогорку деңгээли соттук иштер боюнча чечим чыгарууда 
терс ойлордун жана башка мотивдердин сапатына таасир бериши толук мүмкүн. 
Белгилүү бир изилденген соттук учурлар  дискриминациялык тажрыйбаны жана 
зомбулуктун эркек – жабыр тартуучуга же аял-жабыр тартуучуга байланыштуу 
туура эмес түшүнүктөрдү так көрсөтөт. Укуктук колдонуу тажрыйбасында че-
чим кабыл алуунун ар кандай чоюу стратегиясы салттык чечимди чыгаруу үчүн 
колдонулат. 
Соттук состав жана мамлекеттик айыптоо үй-бүлөлүк зомбулуктун субъектиле- о
рине карата соттук талдоолордун жүрүшүндө тергөөлүк айыптоонун логикасы-
на ылайык пассивдүү позицияны ээлейт. 
Респонденттердин өлкөдө, аймакта, дүйнө жүзүндө үй-бүлөлүк зомбулуктун  о
кеңири жайылган тажрыйбалары жана соттук коргоочу ордерди берүү жөнүндө 
түшүнүктөрү жана маалыматтары жок. Ошондой болсо да, соттор бул багытта 
жеке маалыматтуулукту жана өз алдынча окууну каалашпайт. 
Үй-бүлөлүк зомбулук катары каралган укуктук колдонуу тажрыйбасынын жок- о
тугуна карабастан, соттордун көпчүлүгү мыйзамдык деңгээлде үй-бүлөлүк зом-
булукка каршы күрөшүү канааттандыраарлык деген ойлорун билдиришти.
Мунун негизинде, соттордун профессионалдык иштерин мындан ары конкреттүү  о
бир иштерге (соттук угууларга) басым жасоо менен изилдөөнү сунуштоо мак-
саттуу болот деген жыйынтык чыгарууга болот. Конкреттүү соттук тажрыйба-
ны изилдөө профессионалдардын иштеринин объективдүү жактарын, жасалган 
иштерди квалификациялоо механизмдерин изилдөөгө мүмкүндүк берет. Эгерде 
мындай изилдөө мониторинг катары жүргүзүлсө, үй-бүлөлүк зомбулукка каршы 
күрөшүү эффективдүү болушу мүмкүн. Ошондой эле, атайын билим берүүчүлүк 
тренингдик модулдарды иштеп чыгуу жана соттордун составын гендер боюнча 
окутуу да маанилүү болуп эсептелет. 

«Үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча соттордун гендердик сезимталдуулук жана • 
пилоттук райондук соттор составынын компетенттүүлүк деңгээли: изилдөөнүн негизги 
жыйынтыктары» боюнча мониторинг тууралуу отчет долбоордун алкагында басылып 
чыкты. 

КР сотторунун гендердик•  сезимталдуулук деңгээлин аныктоо боюнча эксперттик-
аналитикалык иштин жыйынтыгында жергиликтүү соттор үчүн семинарларды уюшту-
руу муктаждыгы аныкталды. 
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Ошентип, 2009-ж. октябрь айынан 2010-ж. март айына чейин жергиликтүү соттор 
үчүн 10 семинар уюштурулду. 6 эки күндүк семинар өлкөнүн 6 аймагында өткөрүлдү: Та-
лас,  Нарын, Баткен, Жалал- Абад, Ош, Ысык-Көл облустарында. 

4 семинар Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын соттору үчүн өткөрүлдү. 

Бул компонентти ишке ашырууда КР Жогорку Сотунун алдындагы сотторду окутуу борбору 
негизги кызматташ болду. Алар менен бирдикте семинарларды жер-жерлерде өткөрүү жана 
убактысы иштелип чыгып, макулдашылды. Ар бир семинарга сотторду окутуу борборунун 
өкүлдөрү катышып жатышты. Соттор үчүн семинарлардын катышуучуларына күбөлүктөр 
бирге тапшырылды. 

Бардыгы болуп КР 152 жергиликтүү соттору окуудан өтүштү. Өлкөнүн басымдуу аймакта-
рында соттор бир жана эки составдуу болгондуктан, ар бир семинарда 25 адамды окутуу 
мүмкүн болгон жок. Облустун ар бир райондук сотторунан 50%тен ашык соттор катышыш-
ты. 

Семинарлардын негизги милдеттери:
Соттордун гендердик теңдикти өнүктүрүү жаатында эл аралык жана улуттук мый- −
замдар боюнча билимин тереңдетүү; 
үй-бүлөлүк зомбулук процесстери боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн соттордун  −
гендердик сезимталдуулугун жогорулатууга өбөлгө түзүү; 
гендердик анализ жана гендердик экспертизалар боюнча үйрөтүү жана улуттук  −
мыйзам боюнча жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыктары менен таанышты-
руу;
соттордун зомбулук, анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулук социалдык феномен экен- −
диги жөнүндө маалыматын жогорулатуу

Семинардын планы төмөндөгүдөй ирээтте түзүлгөн: катышуучуларды гендердик мамиле-
лер түшүнүгү жана тажрыйба боюнча тааныштыруудан, Кыргыз Республикасында гендер-
дик саясатты жүргүзүү үчүн нормативдик негиздерин талкуулоодон баштап, үй-бүлөлүк 
зомбулук феномени жана аны менен күрөшүү тажрыйбасы тууралуу талкууларга өтүү. 

Негизги жыйынтыктар: 

окутууда аялдардын да, эркектердин да муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын 1. 
эске алуу менен балансталган ыкма колдонулгандыктан мифтерди жана терс ген-
дердик стереотиптерди жоюу боюнча иштер ийгиликтүү болду. 

көпчүлүк соттор чындыгында консервативдүү гендердик стереотиптердин алып 2. 
жүрүүчүлөрү, андыктан, албетте алардын ишенимдери жана баалуулуктары алар-
дын иштерине таасир берет. Ролдук оюндар сыяктуу окутуу ыкмаларын талкуулоо 
жана колдонуу мындай катышуучулардын өз позицияларын кайра карап чыгууга 
жана адамдын өнүгүүсүнө альтернативалык ыкмаларды көрүүгө мүмкүндүк бер-
ди. 

системанын потенциалына жана үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү 3. 
эффективдүү уюштуруу үчүн нормативдик укуктук базанын өзүнө сын баа берүү 
мүмкүнчүлүгү катышуучулардын өздөрүнүн билимдерин жана көндүмдөрүн сын-
дап баалоого мүмкүндүк берди. Көпчүлүк соттор гендердик мыйзамдар боюнча 
маалымдуулугунун төмөндүгүн жана мындай окууларды улантуу керектигин мо-
юндарына алышты. 
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 Иш-аракет 6.

Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартуу-
чуларга психологиялык кызматтарды 
көрсөтүү боюнча кризистик борборлор-
дун (КБ) потенциалын жогорулатуу жана 
алардын туруктуу иштөөсүн бекемдөө. 

Кризистик борборлордун психологдору-• 
нун квалификациясын жогорулатуу жана үй-
бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрүнө ба-
гытталган психологиялык реабилитациялык 
программаларды иштеп чыгуу максатында 

Кризистик борборлордун психологдору үчүн эл аралык жер-жердерде өтүлүүчү тренер-
лерди окутуу тренинги (ТОТ) Ысык-Көлдө өткөрүлдү. 

Бул компоненттин алкагында тренингди өткөрүү үчүн Литвадан эл аралык эксперттер – 
Маргарита Янкаускайте, Вилана Пилинкайте жана Ниоле Дирсиене чакырылды. Тренингди 
Ысык-Көлдө «Роял Бич» отелинде (10 -15 май 2009-ж.) катышуучуларды окуу процессине 
толук камдуу киргизүү максатында жумуштан бөлүп өткөрүү чечими кабыл алынды. Кыр-
гызстандын кризистик борборлорунун психологдору, Славян университетинин, Ж. Баласа-
гын атындагы Улуттук университетинин, Бишкек Гуманитардык университетинин психоло-
гия кафедраларынын алдыңкы психологдору катышышты.
2009-ж. 11-майда тренинг башталып, модераторлор талкууну тегерек стол форматында 
жүргүзүшүп, анда «Эмне үчүн зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштөө маанилүү» деген ак-
туалдуу тема талкууланды. Талкуу маалында «Теңдеш» КБнун директору  Саякбаева Света 
(Нарын ш.), «Сезим» КБнун директору Рыскулова Бүбүсара (Бишкек ш.), «Каниет» КБнун 
директору Абдуллаева Гульфира (Жалал-Абад ш.) ж.б. сөз сүйлөштү. Сөз сүйлөгөндөр 
өзүлөрүнүн үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштешүү тажрыйбалары жөнүндө 
айтып беришти, үй-бүлөлүк зомбулукту азайтуу үчүн бул багытта иш алып баруу керекти-
гин баса белгилешти. Дискуссиянын катышуучулары ошондой эле, үй-бүлөлүк зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү менен сапаттуу иштөө үчүн бул багытта билим жана көндүм алуу керектиги 
тууралуу пикирлерин билдиришти. Талкуунун жыйынтыгында кризистик борборлордун 
тажрыйбасына реабилитациялык программаларды жана методдорду киргизүү керектиги 
жөнүндө ой-пикирлер айтылып, колдоого алынды. 

Тренинг алдына эки максатты койгон: аялдар-
га карата зомбулук темасында базалык теори-
ялык билимдерди берүү жана Литвада зордук-
чул адамдар менен иштешүүнүн практикалык 
тажрыйбасы менен бөлүшүү. Ошол себептен 
окутуу структурасы жалпыдан жекеге өтүү 
принцибине негизделди, б.а. үй-бүлөлүк зом-
булук маселелерин анализдөө дискриминация 
системасын кененирээк теориялык талкуу-
дан, андагы гендердик тартип структурасы-
нын ролу (гендердик режимдер), аялдарга 
карата үй-бүлөлүк зомбулук менен коомдогу 
структуралык гендердик теңсиздиктин бай-

ланышы сыяктуу темадан башталып, практикалык мисалдарга, чет өлкөлөрдүн тажрыйба-
луу үлгүлөрүнө жана литвалык кризистик борборлордун жана баш калкалоочу жайлардын 
(медиация ыкмалары) тажрыйбаларын терең изилдөөгө өттү. 
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Сессиялардын теориялык бөлүктөрү топтордо иштөө, интерактивдүү тапшырмалар, каты-
шуучулардын жеке тажрыйбаларын талкуулоо, угуучулардын активдүү катышуулары үчүн 
визуалдык материалдарды көрсөтүү жана алардын түшүнүгүндөгү гендер проблематикасын 
трансформациялоого эффективдүүрөөк таасир берүү менен кошумчаланды. 

Окутуу процессинин көз карашында угуучуларды тандоо кызыктуу жана жемиштүү бол-
ду. ЖОЖдордун психолог-мугалимдери жана зомбулуктун жабыр тартуучулары менен 
түздөн-түз иштешкен практиктер лекторлор берген темалар боюнча билимдерин гана 
кеңейтишпестен, ошондой эле, уникалдуу өз ара талкуулоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болу-
шуп, гендердик/үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча өздөрүнүн көз караштарын (или-
мий) да билдирип жатышты. 

Катышуучулар менен гендердик/үй-бүлөлүк 
зомбулук темаларын талкуулоодо, маселеде-
ги бир фактыны түшүнүү өзгөчө кызыктуу 
болду. Үй-бүлөнүн патриархалдык маданият/ 
патриархалдык структура контексттеринде 
аялдар эркектер (күйөөсү/өнөгү) тарабынан 
гана эмес, ошондой эле, аялдардан да (кайын 
эне/кайын эже) зомбулук көрүшөт. Мындай 
фактылар структуралык гендердик теңсиздик 
кылуу түшүнүгүндөгү таптакыр жаңы аспек-
тилер тууралуу ойлонууга мажбур кылды. 
Бул өз кезегинде, үй-бүлөлүк зомбулук менен 
күрөшүүнүн айрым бир стратегиялары туура-
луу кайра ойлонууга туура келет дегенди билдирет, себеби, бул учурда гендердик теңсиздик 
өтө татаал мүнөздө билдирилет. Бул маданий өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен келечекте 
кризистик борборлордун кызматкерлерине жабыр тартуучуларга жардам берүү боюнча 
практикалык гана көндүмдөр талап кылынбастан, ошондой эле, структуралык гендердик 
теңсиздиктин келип чыгышы,  патриархалдык системада аялдар тарабынан кызматташуу 
(мындай жүрүм-турумдун себептерин түшүнүү жана аны өзгөртүү жолдору) тууралуу терең 
билим алуу керектиги айкын болду. Тагыраак айтканда, комплекстүү ыкма жана үзгүлтүксүз 
иш жүргүзүү. 

Мугалимдер көбүрөөк теориялык билимерди, ал эми практиктер – практикалык сунуштар-
ды угууну каалашты. Бирок, зомбулук маселеси сөзсүз түрдө комплекстүү каралышы керек, 
ошондуктан, эки тарап тең билбеген маалыматтарды алуулары зарыл. Тренингде психолог-
мугалимдер жана практик-кызматкерлер – кризистик борборлордун консультанттары жана 
психологдору катышкандыктан, кризистик борборлордун өкүлдөрүнө катышуучуларды 
өзүлөрүнүн иштери жана кризистик борборлордун көрсөткөн кызматтары менен тааныш-
тыруу мүмкүнчүлүгү берилген сессия уюштурулду.  

Бардык 12 коомдук кризистик борборлордун Ассоциациясынын кыскача презентациясы бол-
ду. Катышуучулар өзүлөрүнүн иштери, жетишкендиктери, көйгөйлөрү жөнүндө айтып бе-
ришти, алар аймактык өзгөчөлүктөрүнө, айыл жерлеринде жана алыскы райондордо иштөө 
өзгөчөлүктөрүнө басым жасоого аракет кылышты. Аялдар ӨЭУнын иштерин жана аракет-
терин жетектөөчү уюм катары Ассоциациянын гендердик зомбулук маселелерин мамлекет-
тик деңгээлде чечүү боюнча ишинин маанилүүлүгү тууралуу ой-пикирлерди бөлүшүштү. 

Презентациялардан кийин ЖОЖдун мугалимдери кызыккан суроолорун беришип, коомдук 
кризистик борборлорун иш-аракеттеринин маанилүүлүгүн белгилешти жана кызматташуу-
га даяр экендиктерин билдиришти. 
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Тренингдин соңунда жыйынтыктар чыгарылып, катышуучулар тарабынан төмөндөгүдөй 
каалоолор айтылды:

мындай семинарларды көбүрөөк өткөрүү; −
конкреттүү көндөмдөрдү жана иштөө ыкмаларын берүү; −
мугалимдер үчүн өзүнчө семинарларды уюштуруу; −
теоретиктерди жана практиктерди катыштырган ушуга окшош тренингдерди  −
өткөрүү;
теоретиктер жана практиктер ортосунда ой-пикирлерди алмашууну көбүрөөк уюш- −
туруу, анткени теоретиктер студенттерди кризистик борборлордун талабына ылай-
ык даярдашат.

Зомбулукту жоюу боюнча төмөндөгүдөй сунуштар киргизилди:
Гендердик сезимталдуулукту жогорулатуу боюнча программалар (социализа- о
ция);
Маселе тууралуу айтуу (стереотиптер); о
Экономикалык кызматташтык түзүү; о
Күнөөкөрлөр үчүн коррекциялык программаларды түзүү; о
Массалык маалымат каражаттары, үй-бүлө, билим берүү аркылуу жаңы маданий  о
стереотиптерди калыптандыруу;
Укук коргоо органдарында, билим берүү жана медицина чөйрөсүндө гендердик  о
сезимталдуулукту калыптандыруу;
Мыйзам, жашоонун сапатын жогорулатуу аркылуу бардык деңгээлдерде аялдар  о
жана эркектер үчүн бирдей укуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү;
Мыйзамдык базаны өнүктүрүү; о
Аймактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен калк арасында агартуу иштерин  о
жүргүзүү менен салттык гендердик стереотиптерди, маданий нормаларды бузуу/
өзгөртүү;
Жүрүм-турумдун жаңы үлгүлөрүн өнүктүрүү; о
Мамилелерди гумандаштырууга жана гармонизациялоого багытталган мамле- о
кеттик идеология;
Жаштарга алкогольдун жана наркотиктердин зыяндуулугу тууралу маалымдоо; о
Үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана айланадагылардын коммуникативдик көндүмдөрүн  о
өнүктүрүү. 

Мамлекеттик органдардын жана кризистик борборлордун ортосундагы өз ара байла-• 
нышты жакшыртуу жана кызматташтыкты чыңдоо максатында бардык аймактардын 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен 3 аймактык тегерек стол уюштурулду. 

Мамлекеттик органдардын Кризистик борборлорду институционалдаштыруу жана аймак-
тарда, Бишкек шаарында баш калкалоочу жайларды түзүү менен байланышкан конкреттүү 
чечимдерин кабыл алуу зарылчылыгы тегерек столдун актуалдуулугун билдирет. Мамлекет 
нормативдик-укуктук документтерди кабыл алгандыгына карабастан бул процессти мый-
замдаштыруу өтө эле узак мөөнөткө созулуп кеткен. 

2007-2010-жылдарда Гендердик маселелери боюнча Улуттук иш-аракеттердин планы 
2006-ж. кабыл алынып, анын 6 бөлүгү атайын Аялдарга карата зомбулукту азайтууга ар-
налган. Пландын 6.1.1.1. иш-аракетинде зомбулуктан жабырлануучуларга көрсөтүлүүчү 
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кызматтардын эффективдүлүгүн жогорулатуу 
үчүн кризистик борборлордун жергиликтүү 
өзүн-өзү башкаруу органдары, жергиликтүү 
укук коргоо жана медициналык мекемелер 
менен практикалык байланышты түзүү ай-
тылган. 

Бул иш-аракетти аткаруу индикаторлорун-
да КБго имаратты ижарага берүүдөгү жана 
КБдун коммуналдык кызматтарындагы 
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органда-

ры тарабынан берилген жеңилдиктердин, КБдун жергиликтүү укук коргоо жана медици-
налык мекемелер менен узак убактагы өз ара байланышы тууралуу Келишимдердин саны 
көрсөтүлгөн. 

Бул иш-чара 2007-ж. ишке ашырылган. 

Андан тышкары, КР Өкмөтү «CEDAW Комитетинин Корутунду пикирлерин КР үчүнчү 
мөөнөттөгү докладына чейин ишке ашыруу боюнча КР иш-чараларынын Планы» жөнүндө 
№387, 19.06.09 Жобосу кабыл алынды. Планда каралган иш-чара: КБго имараттарды, алар-
дын иш-чаралары үчүн кошумча каржылоону камсыз кылууга көмөк көрсөтүү. 

Төмөндөгүлөр бул иш-чараны ишке ашыруудагы базалык көрсөткүчтөр: 

1) Жардам алган КБдун саны;

2) Жергиликтүү бюджеттерден бөлүнгөн каражаттын суммасы;

3) КБго кайтарымсыз ижарага берилген имараттардын саны

Жооптуу аткаруучулар: жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өзүн-
өзү башкаруу органдары, КБлор, ӨЭУ.

Андан сырткары, 2010-ж. КР “Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” 
Мыйзамынын жаңы редакциясын кабыл алуу пландаштырылып, анда КБлор зомбулуктан 
жабыр тартуучуларга адистештирилген жардам берүүчү негизги субъект катары көрсөтүлгөн 
жана бул милдетти аткарууга даяр болуулары зарыл. 

Жогоруда айтылгандардан улам, Ош, Чолпон – Ата жана Бишкек шаарларында 3 тегерек 
столду уюштуруу жана өткөрүү зомбулукка кабылган аялдардын керектүү комплекстүү 
жардамга жана колдоого болгон укуктарын камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө жагы-
нан алганда маанилүү болду.

Тегерек столго мамлекеттик структуралардын, кризистик борборлордун, жергиликтүү 
өзүн-өзү башкаруу органдарынын, жергиликтүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү ка-
тышышты. Бул иш-чаралардын негизги идеясы КБго офистерди бекер камсыз кылуу 
мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо (Бишкек жана 
Баткен шаарларындагы мисалдар) жана алар-
ды аз-аздан муниципалдык бюджеттин балан-
сына өткөрүү, муниципалдык структуралар-
дын жана КБдун ортосунда узак мөөнөттүү 
кызматташтык түзүү. 

Биринчи аймактык тегерек стол «Кризи-
стик борборлордун туруктуулугун чыңдоо: 
маселелер жана чечүү жолдору» 2010-ж. 12-
февралда Ош ш. өткөрүлдү. 
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Тегерек столго Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын мамлекеттик администрация-
ларынын, Ош, Баткен шаарларынын мэриясынын, КБдун, ӨЭУдын, ОШ ИИБдин, соттор-
дун, прокуратуранын, Омбудсмендин борбордук аппаратынын, жергиликтүү массалык ма-
алымат каражаттарынын, аялдар кеңешинин, аксакалдар сотунун өкүлдөрү, жергиликтүү 
кеңештин депутаттары, бардыгы болуп 69 адам катышышты. 

Тегерек столдо кызматташтык меморандумуна жана КБ «Ак жүрөккө» Ош шаардык мэрия-
сынан орун берүүгө кол коюлду. 

Тегерек столдун модераторлору Наватова Айгуль Жаныбаевна, Ош облусунун губернатору-
нун орун басары жана Эштаева Наргиза, «Аррулан» КБнун директору болушту. 

Губернатордун орун басары Наватова Айгуль Жаныбаевна азыркы учурда КБлор зомбулук-
тан жабыр тарткандарга эффективдүү жардам берген жалгыз гана социалдык мекеме экен-
дигин, Ош облусунда 4 КБ бар экендигин белгилеп өттү.

«Үй-бүлөлүк зомбулук жана укуктук коргоо, ийгиликке жетишүү» деген аталыштагы 1 
Панелдик  дискуссияда эки маалымат угулду: Капарова  Джамиля - «Диамонд-Түштүк» 
ӨЭУнун жетекчиси  КР “Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” 
Мыйзамынын Ош шаарында жана Ош облусунда аткарылышы, 2009-ж.» жана Усманов  
Расул  Хакимырзаевич, Ош шаардык ИИБдин полковниги, «Үй-бүлөлүк зомбулукка чара 
көрүү жана алдын алуу боюнча укуктук жардам жана ИИБдин иштери».

2 Панелдик  дискуссия «Үй-бүлөлүк зомбулукка чара көрүү жана алдын алуу, комплекстүү 
жардам берүү»: Ештаева Наргиза – кризистик борборлор Ассоциациясы, Правлениенин 
мүчөсү, «Аруулан» КБдун директору «Үй-бүлөлүк зомбулукта социалдык – психологиялык 
жардам берүү боюнча иштердин стратегиясынын» негизги принциптери боюнча айтып бер-
ди. 

Түштүктөгү КБдун директорлору -  Асылбекова Дарийка «Ак- Жүрөк», Ош ш.,   Исманова 
Лилия – «Мээрбан», Ош ш.,  Саралаева Жанна – «Каниет», Жалал Абад ш., Мембетова Ток-
токан -«Жаңыл Мырза» Баткен ш., Абдылдаева Өктөмкан - «Акылкарачач» Алай р-ну, маа-
лымат беришип, КР  түштүгүндөгү КБ жөнүндө: иш тажрыйбасы, жетишкендиктер, кыйын-
чылыктар жана институционалдык маселелерди чечүү жолдорун айтышты. 

Тегерек столдо негизги көңүл Молдошева Анара, көз карандысыз гендердик эксперт, зом-
булуктун күнөөкөрлөрү үчүн реабилитациялык программанын жетекчиси жана Павлова 
Наталья, «Сезим» КБнун психологу жасаган үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн 
окутуучулук программаны апробациялоонун алгачкы жыйынтыктарына бурулду. 

Тегерек столдун жыйынтыгында Меморандум кабыл алынды. 

Ош облусунун мамлекеттик администрациясынын атынан губернатордун орун басары На-
ватова Айгуль Жаныбаевна жана Асылбекова Дарийканын «Ак- Жүрөк» КБнун директору-
нун ортосунда меморандумга кол коюлгандыгы мамлекеттик структуралар менен КБдун өз 
ара байланышынын эффективдүү механизми болуп калды.

5 жылдык меморандумда Ош облустук ооруканасынан «Ак- Жүрөк» КБна 4 бөлмөдөн тур-
ган жай жана коридорду ижарага, коммуналдык кызматтарга жана бир жылдык электр жа-
рыгына акысыз берүү жөнүндө айтылган. 

Тегерек столдо Баткен, Жалал-Абад жана Алай райондорундагы КБ бул аймактардын мам-
лекеттик органдарынын жетекчилиги дагы Ош шаарынын үлгүсүндө Кызматташуу Мемо-
рандумуна жакын аралыкта кол коюу боюнча каалоолорун билдиришти. 
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Ушундай эле экинчи аймактык тегерек стол Чолпон-Ата шаарында 2010-ж. 1- апрелде 
Нарын, Талас, Каракол жана Бишкек шаарларындагы КБ өкүлдөрүнөн катышуусу менен 
өткөрүлдү. 

Тегерек столго Ысык-Көл облустук мамадминистрациясынын социалдык бөлүмүнүн же-
текчиси, Талас ш. мэриясынын башкы адиси, Нарын ш. вице мэри, Ысык-Көл облустук 
райадминистрациясынын бөлүм башчысы, Ысык-Көл райондук ИИМдин жетекчиси, об-
лустук кеңештин спикеринин орун басары, депутаты, Ысык-Көл облусу боюнча ОБСЕ про-
граммасынын координатору,  «Алтынай» КБ, Чолпон- Ата ш., «Теңдеш» КБ, Нарын ш., КБ 
«Аялзат», Каракол ш., «Маана» КБ, Талас ш., массалык маалымат каражаттарынын, аялдар 
кеңешинин, аксакалдар сотунун өкүлдөрү, бардыгы болуп 50 адам катышышты. 

Тегерек столдун жыйынтыгында Ысык-Көл райондук ИИМ менен Чолпон- Ата шаарындагы 
«Алтынай» КБ ортосунда өз ара кызматташуу боюнча келишими кабыл алынды. Ушундай 
эле Келишимдерди кароого даярдыктарын Нарын жана Талас облустук маморгандарынын 
өкүлдөрү билдиришти. Тегерек столдун катышуучулары райкеңештин депутаттарына жа-
кынкы сессияларда «Алтынай» КБна каржылык жардам берүү маселелерин кароону, ал эми 
«Алтынай» КБнун жетекчиси Айнабекова Жыргалга КБдун иштери жана муктаждыктары 
тууралуу маалыматтарды даярдоону тапшырышты. Тегерек столдо Нарын  жана Талас ша-
арларындагы КБдон бул аймактардын маморгандарынын жетекчилиги дагы Чолпон - Ата 
шаарынын үлгүсүндө Кызматташуу Меморандумуна жакын аралыкта кол коюу боюнча каа-
лоолорун билдиришти. 

Үчүнчү тегерек стол Бишкек шаарында 2010-ж. 11- майда өткөрүлдү. Тегерек столго 
ИИМ системасынын кызматкерлери – РИИМ, Милициянын шаардык бөлүм кызматтары-
нын жетекчилери, профилактикалык бөлүм борборунун төрагасы, КБдун, Омбудсмендин 
кызматкерлери, КБ «Сезим», КБ «Шанс» ОБСЕ, ФСКнын өкүлдөрү бардыгы болуп 30 адам 
катышышты. 

Тегерек столдо КБдун иш тажрыйбалары, жетишкендиктери, көйгөйлөрү жана аларды 
чечүү жолдору жөнүндө сүйлөшүлдү. КБ «Шанстын» Бишкек шаарындагы РИИМ ме-
нен кызматташуу боюнча Келишимин талкуулашты. Бишкек шаарындагы Свердлов жана 
Октябр РИИБ кызматтары боюнча орун басары КБдун РИИБ жана профилактикалык бөлүм 
борбору менен өз ара кызматташуу аракеттерине оң баа берди жана коомдук бирикмелер-
дин шарттарына үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучуларын жана күнөөкөрлөрүн КБго 
жиберүү боюнча каалоолорун билдиришти. Ошондой эле, калкты социалдык камсыз кылуу 
системасын реформалоо сунуштары, системанын көйгөйлүү үй-бүлөлөргө көңүл буруусу 
керектиги да айтылды. Тегерек столдун жыйынтыгында катышуучулар жарандык сектор-
дун аялдардын зомбулуктан жана  дискриминациядан эркин жашоого укуктарын коргогон 
жылдык Акциялары менен таанышышты. 

Иш-аракет 7.

Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн 
психологиялык реабилитациялык програм-
маларды иштеп чыгуу.

Бул компоненттин алкагында Польша-
лык эл аралык эксперт Дариуш Алишеров 
чакырылып, ал үй-бүлөлүк зомбулуктун 
күнөөкөрлөрү үчүн интервенциялык про-
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грамманы киргизүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүштү. Семинар Чолпон-Ата шаарында 
2009-ж. 13-15-майда Ысык-Көлдө «Роял Бич» отелинде кризистик борборлордун психо-
логдорунун потенциалын жогорулатуу боюнча тренингден кийин дароо өткөрүлдү. 

Семинардын максаты семинардын жүрүшүндө берилген материалдарды анализдөө жана 
тренерлердин тобу менен бирдикте практикалык иштин планын, катышуучулар менен зом-
булуктуу жүрүм-турумга каршы күрөшүү стратегиясын жана долбоордун мындан кийинки 
кадамдарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болду. Ошондой эле, бул се-
минарга Литвадан эл аралык эксперттер кошулушту. Ниоле Дирсиене Вильнюстагы КБнын 
директору катары социалдык медиация боюнча тажрыйбасы менен бөлүштү, ал эми бул 
модель жергиликтүү КБлор үчүн үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштешүүдө 
жаңы мүмкүнчүлүк катары каралды. Андан кийини Дариуш Алишеров өзүнүн үй-бүлөлүк 
зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн психологиялык реабилитациялык программасын, тагыра-
ак айтканда  Варшавадагы С. Батория атындагы Фонддун көз карандылык боюнча билим 
берүү коммиссиясынын тажрыйбасын айтып берди.

Семинардын программасы 3 негизги компоненттен турду:

Дискуссиялык-теориялык. Бул компоненттин 
алкагында Теңчиликти Жайылтуу Борбору-
нун эксперттери гендердик зомбулукту ма-
даний өңүттө, тагыраак айтканда адаттагы 
жигитчиликтин гегемониялык концепциясын 
анализдешкен. Анализди жүргүзүүдө лек-
торлор үй-бүлөдөгү зомбулук маселелерин 
дискриминациянын жана адам укуктарынын 
бузулуусу катары карап чечүүдө системалык 
ыкмалардын керектигин тастыктоого умту-
лушту. Дискуссия кеңири форматта болуп, 
ага психологиядан сабак берген мугалимдер катышышты. 

Практикалык. Бул бөлүктө кризистик борборлордун Ассоциациясынын мүчөлөрү жана 
аялдар уюмдарынын өкүлдөрү үчүн үй-бүлөлүк жана өнөктөштүк мамилелерде зомбулук-
туу иш-аракеттерди азайтуунун 2 ыкмасы берилген: 

Социалдык медиация зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштешүүнүн жаңы  о
мүмкүнчүлүгү катары: Эне-бала Пансионунун тажрыйбасы, Вильнюс ш., Лит-
ва.
Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн интервенциялык программа: Вар- о
шавадагы С. Батория атындагы Фонддун  көз карандылыктар боюнча билим 
берүү комиссиясынын тажрыйбасы. 

Пландаштыруучулук. Бул компонент зомбулуктуу жүрүм-турум менен күрөшүүнүн страте-
гияларын аныктоого багытталган.

Талкуулардын жыйынтыгында катышуучулар бир катар корутундуларды чыгарышты:  

Өлкөдө гендердик зомбулукту азайтуу саясаты, анын ичинен 2007-2010-жж. Улуттук 1. 
иш-аракеттердин планында жана “Үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык-укуктук 
коргоо жөнүндө” Мыйзамында (2003-ж) көрсөтүлгөн саясат де-гендердик болуп са-
налат. Аялдарга карата жасалган зомбулук маселелери, эң биринчиден, укук бузуу 
маселеси катары каралат, ал эми саясат кыска мөөнөттүү чараларга басым жасайт 
(күнөөкөрлөргө санкция берүү). Жабырланган аялдар өзүлөрүн коргоодо жооптуу 
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бойдон калышууда. Жыйынтыгында мындай саясат структуралык – маданий нор-
маларды өзгөртүү деңгээлинде таасир бере албайт.  

зомбулук көрсөткөн адамдар учурдагы саясаттын көз жаздымында калышып, ал 2. 
кризистик борборлордун ишмердүүлүктөрүнүн эффективдүүлүгүнө терс таасир 
берүүдө. Кризистик борборлордогу көптөгөн мисалдар, аларга кайрылган кардар-
лардын зомбулук абалдарына кайра кайрылууга мажбур болуп жаткандыктарын 
көрсөтөт. 

кайра калыбына келтирүүчүлүк жана билим берүүчүлүк программалар үй-бүлөлүк 3. 
зомбулук маселелерин чечүүдө зомбулуктуу иш-аракеттерди азайтуу боюнча укук-
тук, административдик, социалдык ыкмалар менен бирдей эле эң чоң мааниге ээ.  

Семинардын аягында зомбулуктуу жүрүм-турумга каршы күрөшүү стратегиясын иштеп 
чыгуу үчүн жарым күндүк долбоорлоо иши уюштурулду. Катышуучулардын пикири бо-
юнча эки ыкма тең Кыргызстандын шарттарында талапка ылайык келет. Айрым кризистик 
борборлор берилген ыкмалардын кээ бир элементтерин мурун ийгиликтүү колдонушкан. 

Азыркы учурда кризистик борборлордун, айрымдарынан эсепке албаганда, интервенциялык 
программанын шарттарын сактоо боюнча мүмкүнчүлүктөрү жок. Бирок, бул айкалышкан 
ыкмалардын баалуулугу анда зомбулуктуу жүрүм-турумдагы адамдар менен иштешүүнүн 
ар түрдүү формаларынын/варианттарынын болгондугунда. Мисалы, эгерде кризистик бор-
борлордун интервенциялык программа үчүн мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, социалдык ме-
диацияны альтернативалык багыт катары алса болот. 

Зомбулуктуу жүрүм-турумга каршы күрөшүү стратегиясын иштеп чыгуу боюнча практика-
лык иштин жүрүшүндө катышуучулардан төмөндөгүдөй жыйынтыктар алынды.

Стратегия боюнча топтун сунуштары:

Проблемалар:

күнөөкөрлөрдүн жазаланбастыгы;• 

укуктук сабатсыздык;• 

зомбулуктуу жүрүм-турум менен иштешүү боюнча социалдык кызматтардын жоктугу;• 

коомдогу гендердик сезимталдуулуктун төмөндүгү;• 

мыйзам боюнча күнөөлүүлөрдү жазалоо каралган, бирок ал мыйзам иш жүзүндө иште-• 
бейт;

жүрүм-турумда өзгөрүү жок;• 

Чечүү жолдору:

зомбулук болгон үй-бүлөлөр жана зомбулуктуу жүрүм-турумдагы адамдар менен 1. 
иштешүү боюнча социалдык тейлөөлөрдү кеңейтүү;

гендердик сезимталдуулукту көтөрүү.2. 

Стратегиялык иш-чаралар:
Маалыматтык-агартуучулук иштерди өткөрүү о
Социалдык медиация боюнча кызматтык тейлөөлөрдү өнүктүрүү о
Укуктук маселелер боюнча жеке укуктук кеңештерди берүү  о
Зомбулуктуу жүрүм-турум менен иштөөдө интервенциялык программаларды  о
киргизүү
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Иш-аракеттерди координациялоо о
Кризистик борборлор үчүн супервизия кызматтарын көрсөтүү о
Кызматтарды көрсөтүү жана маалыматтык - агартуу иштерин жүргүзүү боюнча  о
бирдей стратегияны иштеп чыгуу
КБ кызматкелеринин квалификациясын жогорулатууну уюштуруу о
Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана өнөктөштөр менен өз ара кызматташ- о
тык жөнүндө келишимдерге кол коюу

Долбоордун максаты өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштешүүдө би-
ринчи жолу билим берүүчүлүк программаларды колдонуу тажрыйбасын жүргүзүү болуп 
эсептелген. Алынган тажрыйбаны анализдөө жана сунуштарды иштеп чыгуу кризистик 
борборлор жана башка кызыккан тараптар ортосунда ар кандай топтор үчүн (эркектер, аял-
дар, жаштар, ж.б.) зомбулуктуу иш-аракеттерди азайтуу боюнча билим берүүчүлүк/тера-
певтикалык программаларды өнүктүрүү жана иштеп чыгуу тууралуу талкууларды кеңири 
жайылтууну караган. 

Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн сынактык программа•  Кыргызстанда би-
ринчи жолу өткөрүлдү. 2009-жылы өткөрүлгөн “Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-
укуктук коргоо” Мыйзамын (2003-ж.) ишке ашырууну караган мониторинг маселенин 
актуалдуулугун көтөрүп чыккан. Мониторингге катышкан дээрлик бардык эксперттер 
күнөөкөрлөр менен жүргүзүлгөн социалдык, билим берүүчүлүк иштерди үй-бүлөлүк 
зомбулукту алдын-алуудагы стратегиялык иш-аракеттер деп баа беришти. 

Сынактык программаны ишке ашырууга «Сорос-Кыргызстан» Фондунун Стефан Батория 
атындагы Фонд (Польша), Теңчиликти жайылтуу Борбору (Литва) жана Кризистик бор-
борлордун ассоциациясы (Кыргызстан) менен болгон көп жылдык кызматташтык өбөлгө 
түздү.

Программа 2009-жылдын июль-декабрь айларында “Шанс” жана “Сезим” Кризистик бор-
борлорунун эксперттери тарабынан «Зыяндарды азайтуу» Ассоциациясы, «Матрица» коом-
дук фонду менен кызматташтыкта, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкат Ми-
нистрлигинин колдоосу менен ишке ашырылды. 

Долбоордун милдеттери төмөнкүлөрдү камтыган:
Үй-бүлөлүк жана өнөктүк мамилелерде зомбулуктуу жүрүм-турум менен иш  о
алып баруунун теориясы жана методикалары боюнча багыт берүүчү семинарды 
өткөрүү
Алып баруучу уюмдарды жана кеңешчилерди аныктоо  о
Чогултулган методикалык материалдарды апробациялоо   о
Жыйынтыктоочу отчетту жана сунуштарды даярдоо   о
 Долбоордун жыйынтыктарын эл алдында талкуулоо о

Долбоор боюнча иштеген топ:

Анара Молдошева -  топтун координатору, гендер маселелери боюнча кеңешчи1. 

Наталья Павлова, программанын алып баруучусу, «Сезим» Кризистик борбору 2. 

Андрей Паластров, программанын алып баруучусу, «Зыяндарды азайтуу тармагы» 3. 
Ассоциациясы

Елена Ткачева, программанын алып баруучусу, «Шанс» Кризистик борбору 4. 

Виктория Тян, программанын алып баруучусу, «Сезим» Кризистик борбору5. 



44

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТ

Пилоттук программанын шериктештери: “Матрица” коомдук фондунун атынан Владимир 
Ермолов жана Светлана Ковалицкая, ошондой эле эксперттер Маргарита Янскаускайтге,  
Виллана Пилинкайте-Сотиворник, Ниола Дирсиене, Дариуш Алишеров, «Шанс» кризистик 
борборунун жетекчиси Александра Елиференко, «Сезим»  кризистик борборунун жетекчи-
си Бүбүсара Рыскулова. 

2009-жылдын июнь айында Кризистик борборлордун ассоциациясынын мүчөлөрүнүн ара-
сында жүргүзүлгөн сынактын алкагында сынактык долбоор үчүн алдыңкы кризистик бор-
борлор аныкталган. Төмөндөгүлөр тандоо үчүн негизги шарттар катары алынган:

Топтордун алып баруучуларынын квалификациясы (кеңеш берүүчүлүк тажрый- о
балар)
Эркек алып баруучулардын болуусу  о
Окутуулар үчүн жайдын/имараттын болушу   о

Сынактын жыйынтыгында 2 борбор - «Шанс»  жана «Сезим» тандалып алынды. 

“Сезим” кризистик борбору топту “Матрица 2005” коомдук фондунун социалдык бюро-
сунун негизинде уюштурду. Бюродо Анонимдүү наркомандардын (АН) жана ВИЧ/СПИД 
менен жашаган адамдардын өз ара жардам топтору бар эле. Программага бардыгы 21 адам 
катышты. 

Көз каранды адамдар (алкоголдук, нашаа), ВИЧ/СПИД менен жашагандар жана жазаа өтөө 
жайларынан бошогондор бул социалдык бюронун максаттуу тобу болуп саналат. 

«Шанс» кризистик борбору №1 колониянын негизинде 12 адамдан турган топту түздү. 

Долбоордун методикасы

Долбоорду жетектөөдө Стефан Батория атындагы Фонддун эксперттери Дариуш Сковронь-
ски жана Агата Скорупска тарабынан иштелип чыккан модель пайдаланылды. Бул колдонмо 
курал (сабактар жыйнагы) төмөндөгүдөй аталат: “Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү 
үчүн интервенциялык программа”. Польшалык программа өз кезегинде Polish American 
Association, Chicago USA Partner Abuse Intervention Program курстарынын алкагында да-
ярдалган. Сабактардын сценарийлери “Education Groups For Men Who Batter – The Duluth 
Model” программасынын негизинде иштелип чыккан.  

Колдонмо курал ыкмалык жана техникалык жактан көз карандуулуктун (алкоголдук/нар-
котикалык) ар кандай түрлөрүнөн жабыр тарткан адамдарга багытталган терапевтикалык 
программаларга окшош. Негизинен, «Атлантис» программасы Кыргызстанда кеңири жай-
ылган. Бул программанын демилгечилеринин жана иштеп чыгуучуларынын бири азыркы 
долбоордун эксперти Д. Сковроньски болуп саналат. 

Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн интервенциялык программанын максаттары, 
колдонмо куралда зомбулуктун күнөөкөрлөрүнө төмөндөгүлөр аркылуу жардам берүү ката-
ры аныкталып берилген: 

Үй-бүлөлүк зомбулуктун эмне экендигин катышуучуларга терең түшүндүрүп  о
жеткирүү 
жакын адамдарына карата болгон өзүнүн агрессивдүү жүрүм-турумун  о
түшүнүүсүнө жардам берүү
агрессивдүү жүрүм-турумга бөгөт коюучу жана аны алдын алуучу белгилерди  о
аныктоочу көндүмдөргө үйрөтүү
күчтү жана зомбулукту колдонуудан сактоочу «Коопсуздук планын» түзүү о
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үй-бүлөдөгү чыр-чатактарды жана талаш-тартыштарды агрессиясыз чечүү бо- о
юнча көндүмдөргө үйрөтүү
үй-бүлөдөгү өнөктүк мамилеге үйрөтүү; башка адамдардан жардам алууга  о
үйрөтүү
сезимдерди билдирүүнүн конструктивдүү ыкмаларын окутуу о

Долбоордун алып баруучу-кеңешчилери колдонмо куралга ылайык окутуу программасы-
нын иш планын даярдап чыгышты, ал топтун катышуучулары менен 2 жеке жана 24 топтук 
жолугушууларга эсептелип, 8 тематикалык блоктон турат. 

Ар бир тематикалык блок 3 сабактан турган:

1-сабакта зомбулукка аныктама берилет жана катышуучулардын үй-бүлөлүк зомбулуктун 
бир түрү боюнча тажрыйбалары талкууланат;

2-сабак – зомбулуктун бул түрү көзөмөл тактикасы катары талкууланат;

3-сабак – бул түрүндө зомбулуксуз жүрүм-турум изилденет.

Ар бир сабакта төмөндөгү бөлүктөрдү милдеттүү түрдө камтыган план иштелип чыккан: 
Киришүү бөлүгү – жаңы катышуучулар менен таанышуу жана сабактардын мак- о
саттары тууралуу айтып берүү
Үй-тапшырмаларын текшерүү  о
Катышуучулардын арасынан бирөөсүнүн Жеке коопсуздук планын көрсөтүү о
Катышуучулардын көрсөтүлгөн коопсуздук планына сын-пикирлерди айтуула- о
ры
Теманы талкуулоо (бөлүктүн тематикасына ылайык)   о
Башында польшалык программа 6 айга иштелип чыккан, анда жумасына 1 жолу  о
сабак өткөрүү каралган. Биздин программа 5 айга созулуп, сабактар жумасына 2 
жолу өткөрүлүп жатты.

Программа рационалдык-эмотивдик терапиядагы, сезимдерди туюу тренингдеринен,  
гештальт-терапиясындагы, когнитивдик психотерапиядагы ар кандай ыкмаларды камтыйт. 
Топтун катышуучуларына экстернализация боюнча, башкача айтканда, көйгөйлөрдү тышка 
чыгарууга көмөк көрсөтүү, негизги милдеттерден болуп каралды. Экстернализация өзүнүн 
жашоосуна жана үй-бүлөсүнүн /өнөгүнүн жашоосуна кандай таасир бере тургандыгын 
көрүүгө жардам берет. Деконструкция экинчи милдет катары алынды, ал дүйнөнү кабыл 
алууга жана белгилүү бир түрдө алып жүрүүгө «укуктуу болуу» туюмуна негизделген (бул 
учурда аялдарга карата болгон зомбулук жасоо укугу) өзүнөн өзү белгилүү деп табылган 
ишенимдерге шектенүүнү жаратуу болуп саналат. 

Программанын баштапкы принциптери
Алып баруучу - кеңешчилер гендердик теңчилик идеясын эң жакшы колдошот  о
жана үй-бүлөлүк зомбулукту гендердик дискриминациянын жана адам укукта-
рын бузууну чагылдыраарын  түшүнө   тургандыгын көрсөтүшөт. Башкы кеңешчи 
жигитчиликти көрсөтүүнүн салттык нормаларына шектенүү менен мамиле кы-
лат, аны белгилүү бир топторго гана пайда алып келген маданий-тарыхый кон-
тексттин жыйынтыгы экендигин билдирет. 
Программанын катышуучулары жеке өзгөрүүнүн субъектилери жана анын жыл- о
дыруучу күчү болушат. Ошол эле маалда, кеңешчилер ачык суроолорду коюу 
боюнча жакшы көндүмдөргө ээ болуулары керек, себеби ачык суроолор абалды 
анализдөөнүн багытын аныктайт;



46

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТ

Программага катышуу ыктыярдуулук принциптерине (өзүнүн көйгөйлүү жүрүм- о
турумун моюнга алуу) негизделген. Топтор ачык болот (катышуучулар програм-
манын ар кандай этаптарында топко кире алат/топтон чыга алат); 
Агартуучулук жолу жана катышуучуларды кыжырдануунун, ар түрдүү  о
көндүмдөрдүн жетишпестиктери менен күрөшүүнүн жолдорун издөөгө активдүү 
катыштыруу аркылуу үйрөнүүлөрүнө таасир берүү. Топтор ачык түрдө экендик-
терин эске алуу менен окутуучулук материалдарды тандоо да кеңири болушу 
керек, анткени ал бир эле теманы бир нече жолу кайталоого жол бербейт. 
Тапшырмаларды индивидуалдаштыруу: катышуучулар индивидуалдык коопсуз- о
дук планын иштеп чыгышат жана ишке ашырышат. 

Топторду түзүү   

Ошентип, программанын белгиленген принциптерине ылайык катышуучулардын 
өзгөрүүлөргө даяр экендиктери, алардын зомбулуктуу жүрүм-турумдары кыйынчылыктар-
ды жараткандыктарын моюнга алуулары жана алардан арылуу топту түзүүдөгү эң башкы 
критерий болуп калды; 

Негизги жыйынтыктар: 

Бардык сабактар эки топто тең иш графиктерине ылайык өткөрүлдү (2 жеке, 24 топтук  9
сабактар). Программаны 16 адам аяктады (Сезим – 11, Шанс -5). Топтон кетүү себептери 
негизинен топтун өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу болду (алкоголдук/наркотикалык 
бузулуулар, ВИЧке байланыштуу ден соолуктун начарлашы, башка оңдоп-түзөө уюмда-
рына которуу, бошотулгандан кийин турмуш тиричиликтин жөнгө салынбастыгы. 

Программаны аяктаган катышуучулар «Программаны аяктоо алдында эффективдүүлүктү  9
баалоо» анкетасы боюнча бааланышты. Анкеталарды анализдөөдө программанын каты-
шуучуларынын теңчилик жана өнөктүк багытында ой-пикирлери оң жагына өзгөргөндүгү 
билинди. Жүрүм-турумдун ар кандай түрлөрү зомбулуктуу экендиктерин моюнга алган 
катышуучулардын саны окутуунун баштапкы маалдарына караганда программанын ая-
гында жарымынан көп бөлүктү түздү (кеңири маалыматы отчеттун 3 бөлүгүндө «Сезим» 
борборунун мисалында караңыз). Программанын аяктоочу этаптарында сабактардын 
учурунда берилген жүрүм-турумдун жаңы түрлөрүнө катышуучулар тарабынан дээрлик 
эч кандай каршылыктар болгон жок. 

Алынган жыйынтыктар, чындыгында, катышуучулардын маселе жана аны аныктоо ык- 9
малары тууралуу билимдерин жогорулаткандыгын далилдейт. Терең өзгөрүүлөр жана 
жүрүм-турумдун альтернативалык ыкмаларын колдонуу көндүмдөрүнүн туруктуулугу 
тууралуу айтуу кыйла эле оор, себеби бул долбоордун алкагында мындай сыноолорду 
өткөрүүнүн керектүү методикалык стандарттарына туура келүү өтө оор болду. 

Катышуучулардын жана долбоордун кызматташтарынын сапаттык баалоолору  9
көрсөткөндөй, мындай программаларды өткөрүү зордукчулар өзгөрбөйт деген мифтер-
дин жоголушуна өбөлгө түзөт. Катышуучулар кай бир нерселер тууралуу сабактардын 
убагында гана ойлонгондуктарын жана өз үй-бүлөлөрүндөгү гармониясыз мамилелердин 
себептерин, өнөктөштөрүнүн эмес, өзүлөрүнүн жүрүм-турумдарынан көргөндүктөрүн 
белгилешти. Катышуучулар өз эмоцияларын жана сезимдерин көзөмөлдөөнү алгачкы 
жолу угушуп, аң-сезимдүү түрдө тажрыйба кылып көрүүгө аракет жасашты. (мисалы: 
«ички диалог», «токто-танапис» ыкмалары, ж.б.). Катышуучулар программаны кайта-
лоону каалагандыктарын билдиришти. Мгом адми
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Программаны ишке ашыруудагы кыйынчылыктар

Катышуучулардын жалпы билим деңгээли. Лекциялар жана талкуулар зомбулуктуу  9
жүрүм-турумга байланышкан темалардан сырткары да чыгып жатты. Консультант-
тардын алдында катышуучуларга тарбиясы/билими, өзүн алып жүрүүсү, сезимдерин 
аныктоо жана билдирүү боюнча жетишээрлик билбеген нерселерди түшүндүрүп берүү 
маселелери келип чыкты. Көпчүлүк катышуучулардын мурун эмоционалдык/сезимдик 
чөйрөлөрдү анализдөө/баалоо боюнча тажрыйбалары жок болгон. Алар өзүлөрүнүн 
эмоцияларын/сезимдерин аныктоодо жана аларды аң-сезимдүү билдирүүдө кыйын-
чылыктарга дуушар болушту. Андан сырткары, көптөгөн катышуучулар зарыл болгон 
көндүмдөргө ээ болбогондуктан, жеке коопсуздук пландарын толтуруу жана үй тапшыр-
маларын жасоо оордукка турду. 

Гендердик сезимталдуулукту калыптандыруу.  Үй-бүлөлүк зомбулукту гендердик дис- 9
криминация маселеси катары талкуулоо маалында алып баруучуларга катышуучулар-
дын каршы болуусуна туура келди. Мындай шарттарда алып баруучулардын өзүлөрүнүн 
гендердик позицияларын билдирүүлөрү маанилүү болду. Ошондой эле, программага 
жогорку деңгээлдеги гендердик сезимталдуу болгон эркек алып баруучунун программа-
га катышуусу айтпасак да маанилүү болду. 

Программанын эффективдүүлүгүн баалоо. Баштапкы колдонмо курал өзгөрүүлөрдү бай- 9
коо үчүн көлөмдүү анкеталарды камтыган, ошентсе да так индикаторлор жана сунуштар 
берилген эмес. Бул маселенин чечүүнүн бир жолу катары алып баруучулар «Зомбулуктун 
тарых-таржымалы» анкетасын (бөлүк 2) киришүүдө гана эмес, ошондой эле аяктоодо 
да (текшерүү катарында) колдонууну чечишти. Алып баруучулардын катышуучулардын 
үй-бүлөлөрү/өнөктөрү менен өзгөрүүлөрдү байкоо максатында байланышуу програм-
манын маанилүү бөлүгү болмок. Бирок, программанын көпчүлүк катышуучуларынын 
туруктуу өнөктүк мамилелери болбогондуктан, программанын бул бөлүгү ишке ашпай 
калды. 

«Үй-бүлөлүк жана өнөктүк мамилелеринде зомбулуктуу жүрүм-турумду азайтуу боюн-
ча билим берүү программаларын колдонуу: Кыргызстандын тажрыйбасы - 2009» деген 
аталыштагы пилоттук реабилитациялык программанын отчету жана окуу куралы кыргыз 
тилине которулуп, 320 тираж менен эки тилде түстүү болуп басмадан чыгарылды. 

Иш-аракет 8.

Профессионалдык өнүктүрүү борборлору, сот органдары, укук коргоо системасы жана 
жогорку окуу жайлардын юридикалык факультеттери үчүн атайын тренингдик про-
граммаларды иштеп чыгуу.

Юридикалык илимдердин доктору, КРСУнин юридикалык факультетинин деканы, долбо-
ордун эсперти Түгөлбаева Б.Г. «Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» курсун 
окутуу боюнча окуу – методикалык колдонмону иштеп чыккан. Анда окуу курсунун 
жакындаштырылган иш программасы, окуу курсу боюнча календардык-тематикалык план, 
сабактын теориялык бөлүгү (лекциялар), сабактын практикалык бөлүгү, окутуу методика-
сы жана гендердик криминология жана криминофамистика боюнча кошумча материалдар 
камтылган. 

Бул окуу куралы жогорку окуу жайлардын юридикалык факультеттеринин мугалимдери 
үчүн үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча окуу курстарын даярдоо максатында да-
ярдалган. 
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Окуу куралга төмөндөгү бөлүктөр кирген: 
Киришүү о
Бөлүк I. «Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» окуу курсунун жа- о
кындаштырылган иш программасы
Бөлүк II. «Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» курсун окутуу үчүн  о
теориялык материалдар.
Бөлүк III. «Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» курсун окутуу ме- о
тодикасы.
Бөлүк IV. Гендердик криминология жана криминофамистика боюнча кошумча  о
материалдар.
Терминдердин глоссарийи о
114 аталыштан турган адабияттардын тизмеси. о

Окуу-методикалык куралдын көлөмү 10 басма табак же 161 барак. 

Окуу куралдын рецензенттери: ю.и.д., Кыргыз-Россия Славян университетинин профессо-
ру Сыдыкова Л.Ч. жана ю.и.д., Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин 
Академиясынын профессору Рустемова Г.Р.

«Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» курсун окутуу бо-• 
юнча окуу – методикалык колдонмону 600 экземпляр менен басылып 
чыгып, КР ЖОЖ юридикалык факультеттеринде, ИИМ Академиясында, 
Жогорку Соттун алдындагы сотторду окутуу борборунда, КР ИИМ ади-
стештирилген орто мектебинде, ж.б. таратылды. 

Ошондой эле эксперт Түгөлбаеванын окуу куралы КР Билим берүү жана 
илим министрлигинен лицензия алууга даярдалып жатат жана КР Билим 
берүү жана илим министрлигинин грифи менен кайра басылып чыгып, 
КР ЖОЖдорунда атайын сабак катары киргизүүгө сунушталат. 

«Аялдарга карата зомбулукту токтотуу: укуктук мамилелер жана практикалык ме-• 
ханизмдер» деген аталыштагы ТОТ 2009-ж.  27-30-июлда Ысык-Көлдө өткөрүлдү. 

ТОТнин максаты гендердик зомбулукту алдын алуу жана юристтерди даярдоочу окуу про-
граммаларына гендердик мамилелерди киргизүү маселелери боюнча атайын курстарды ин-
ституционалдаштырууга көмөк көрсөтүү болгон. 

Тренингдин милдеттери:
Тренингдин катышуучуларынын гендердик сезимталдуулугун жогорулатуу о
Катышуучуларды гендер маселелери боюнча эл аралык жана улуттук милдеттер  о
менен тааныштыруу
“Үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо чаралары жөнүндө” Мый- о
замында укуктук колдонуу тажрыйбасы менен таанышуу жана жарандардын 
үй-бүлөдөгү коопсуздугун камсыз кылуунун эффективдүүлүгүн жогорулатууну 
талкуулоо
Интерактивдүү окутуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү о

Материалдарды жакшыраак өздөштүрүү үчүн КР ИИМдин атайын билим берүүчү мекеме-
лериндеги мугалимдер жана жогорку окуу жайлардын юридикалык факультеттери үчүн ме-
тодикалык окуу куралдар иштелип чыкты. Ал методикалык окуу куралдар «Криминология: 
Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселелери» курсун окутуу үчүн иштеп чыгарууда ба-

Проект финансируется
Европейским

Союзом

Проект реализуется
Фондом

«Сорос - Кыргызстан»

Проект «разработка механизмов и обспечение
социально-правовой защиты женщин от насилия»



49

ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨГҮ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТ

зистик курал болуп калды. Ошондой эле, семинарларда чет элдик тажрыйба да каралды. 

ТОТге  Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынан, КР ИИМ Академиясынан, КР 
ИИМ адистештирилген орто мектебинен, анын Ош шаарындагы филиалынан, Кыргыз – 
Өзбек Университетинен, Ош мамлекеттик юридикалык институтунан, Эл Аралык Славян 
институтунун Бишкек филиалынан 26 мугалим катышышты. КРСУнун мугалимдери, Кри-
зистик борборлордун жетекчилери, ӨЭУ, ОБСЕнин ИИБди реформалоо боюнча кызматкер-
лери тренер-консультанттардан болушту. 

КР ЖОЖ юридикалык факультеттеринин, ИИМ Академиясынын, Жогорку Соттун ал-• 
дындагы сотторду окутуу борборунун, КР ИИМ адистештирилген орто мектебинин му-
галимдери үчүн бул окуу куралдын презентациясы боюнча 2 тегерек стол 2010-ж. 16-
апрелде өткөрүлдү. Тегерек столго ЖОЖдун мугалимдери жана мамструктуралардын 
өкүлдөрүнөн турган 40 адам катышышты. 

Тегерек столдо ЖОЖдун мындай программаларга муктаждыктары, инновациялык тренинг-
дик курстарды ЖОЖдун юридикалык факультеттеринин жалпы окуу процессине гана эмес, 
ошондой эле, бардык гуманитардык факультеттерге атайын курс катары киргизүү маселе-
лери талкууланды. 

Алдыңкы ЖОЖдор Кыргыз-Россия Славян Университети, Кыргыз мамлекеттик юридика-
лык Академиясы, ИИМ Академиясы, КР ИИМ орто мектеби жана Ж. Баласагын атындагы 
Кыргыз Улуттук Университети бул окуу куралды илгерилетүүнү, анын практикалык кол-
донулушун жана өздөрүнүн ЖОЖнун базасында атайын сабак же курс катары киргизүүнү 
каалагандыктарын билдиришти. 

Иш-чара 9.

Кыргызстанда гендердик зомбулук маселелери боюнча маалымдуулукту жогорулатууга 
багытталган маалымат кампаниялары

Долбоордун маалымат стратегиясы• 

Долбоор боюнча «Сорос-Кыргызстан» Фондунун www.soros.kg веб-сайтында коомчулук 
үчүн долбоордун иш-чаралары жана анонстор чагылдырыла турган маалыматтык веб-
баракты түзүү боюнча маалыматтык стратегия иштелип чыкты. Барактын дизайнын иш-
теп чыгуу үчүн көз карандысыз эксперт тартылды. Долбоордун www.women.soros.kg веб-
баракчасы активдештирилип жана орус, кыргыз тилдеринде иштей баштады. Веб-баракча 
долбоор жөнүндө толук маалыматты камтыйт: баяндоо, максаттар, иш-чаралар, багыттар, 
шериктер, укуктук база, жаңылыктар жана байланыш маалыматы.

Долбоордун бардык басылмалары жана тиешелүү нормативдик укуктук актылар сайтта 
жайгаштырылган. 

Веб-баракча сайттарга жетекчилик кылган адис тарабынан дайыма жаңыланып турат, ма-
териалдар кыргыз тилине которулуп, жаңылыктар бети жаңы маалыматтын түшүшү менен 
жаңыртылып турат. Учурда сайт ФСКнын жетекчилиги астында иштейт.

Атайын телекөрсөтүүлөрдү иштеп чыгуу• 

Долбоордун башынан бери бул компоненттин алкагында КТР каналынын «Ачык Кыр-
гызстан» берүүсүндө 7 көрсөтүү болду. КТР каналы бардык аймактарды камтыгандыктан 
көрсөтүүлөрдү кыргыз тилинде берүү чечими кабыл алынды. 

Жыйынтыгында, көрсөтүүлөр төмөндөгүдөй аталышта жана убакта чыгарылды:
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1. «Убактылуу коргоочу ордер: ал эмне?» - 16-апрель 2009-ж. саат 18:35 
Убактылуу коргоочу ордер тууралуу маалымат бериңиз.1. 
Убактылуу коргоочу ордер 2003-ж. бери иштей баштады, жыйынтыктары кандай?2. 
Убактылуу коргоочу ордердин ишин кантип өркүндөтсө болот?3. 
Өзүңүздүн ишиңизде убактылуу коргоочу ордерди кантип пайдаланасыз? Ал үчүн 4. 
көп кайрылышабы? Статистикалык абал кандай?
Мыйзам иштебей калганда эмне кылуу зарыл? Мында маанилүү ролду жаран-5. 
дардын маалыматсыздыгы ойнобойт да же башка факторлор же аны аткарууда 
мүчүлүштүктөр  барбы?
Убактылуу коргоочу ордердин иштешин күчөтүү оң жыйынтыктарды береби?6. 
Убактылуу коргоочу ордердин толук жасалбай калган пункттары барбы?7. 
Мыйзам иштелип чыкпай калган болсо, убактылуу коргоочу ордердин ишин күчөтүү 8. 
үчүн кандай чараларды көрүү зарыл?

Катышуучулар: 
1. Султаналиева Г. – КР ЖК депутат 
2. Молдокматов А. – коомдук тартипти камсыздоо башкармасынын башчысынын орун ба-
сары 
3. Исакунова T. – долбоордун эксперти
4. Тилебалиева M. – «Даршайым» кризистик борборунун жетекчиси 

2. «Убактылуу коргоочу ордер сизди коргойбу?» - 28-май 2009-ж. саат 18:35 (аймактардан 
репортаж)

Убактылуу коргоочу ордер жөнүндө мыйзам 2003-ж. кабыл алынган, бирок ал эмне 1. 
үчүн иштебей жатат?
Энесине карата жасалган зомбулукту көргөн баланын психологиясы кандай? Эмне 2. 
үчүн?
Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин көпчүлүгү убактылуу коргоочу ор-3. 
дер тууралуу маалыматы жок деген пикир бар?
Жабыр тарткандардын көбү убактылуу коргоочу ордер үчүн кайрылышпайт. Эмне 4. 
себептен?
Үй-бүлөлүк зомбулукту «жашыруунун» жыйынтыктары кандай?5. 
Үй-бүлөлүк зомбулуктун себептери эмнеде?6. 
Бул маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Жана алар кандай иштешет?7. 
Көпчүлүк камалган аялдар мөөнөттү үй-бүлөлүк зомбулуктун айынан өтөшүүдө? 8. 
Мындай учурларды кантип алдын алса болот?
Үй-бүлөлүк зомбулук мыйзамды күчөтүү менен гана чектелиш керекпи?9. 
Бул маселени чечүү үчүн дагы кандай кошумча чараларды көрүү керек?10. 

Катышуучулар: 
1. Гульнара Дербишева – КР ЖК Депутат 
2. Сатиев Кыяз – РИИБ бөлүм башчы
3. Майрам Тилебалиева – «Даршайым» кризистик борборунун жетекчиси
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3. «Жаңы Мамлекеттик комитетти түзүү бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кыла-
бы?» - 11-июнь 2009-ж. саат 18:35

Жаңы Мамлекеттик комитетти кабыл алууда маселелер чечилеби?1. 
Жаңы Мамлекеттик комитет бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылабы? Эгерде ооба 2. 
десеңиз кандай механизмдер менен? Жана бул комитетти кабыл алуу менен масе-
лелер чечилеби?
Мыйзам чыгаруучу катары бул мыйзамдын кандай механизмдери болот? Көзөмөлдү 3. 
кандай жүргүзүү керек?
Аялдардын жана жаштардын укуктары ар бир кадам сайын бузулууда, эмне жасоо-4. 
го болот?

Катышуучулар: 
1. Гүлжамал Султаналиева   – КР ЖК депутаты
2. Руслан Молдалиев             – балдарды коргоо департаментинин бөлүм башчысы
3. Айгуль Кызалакова            – балдарды коргоо лигасынын өкүлү
4. Майрамбек Таиров             – жергиликтүү өнүктүрүү эксперти

4. «Үй бүлөлүк зомбулук: мыйзамды кантип  иштетсек? – 10-сентябрь  2009-ж. , 
18:35

Катышуучулар: 
1.Гүлжамал Султаналиева – КР ЖК депутаты
2.Кыяз Сатиев –  ИИМ бөлүм башчы  
3.Талайгүл Исакунова – көз карандысыз эксперт

5. «Үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу: окутууну тандоо» - 22- октябрь 2010-ж.
Үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн реабилитациялык программанын мак-1. 
саттары кандай? Ал эмнеге багытталган, анын өзгөчөлүгү эмнеде? 
Зомбулукту колдонгон адамдар менен иштешүүнүн мындай түрүн түзүү муктажды-2. 
гынын себеби эмнеде? 
Мындай программага кимдер катышат, тандоонун кандайдыр-бир критерийлери 3. 
барбы («окутулуучу адамдар»)?  
Негизинен, реабилитация кандай (эмне аркылуу) жүрөт?4. 

Катышуучулар:
1.  Абдрахманов Мелис – Бишкек шаардык ИИБ коомдук тартип менен коопсуздуздукту 
камсыздоо башкармасынын башчысы.
2. Наталья Павлова - «Сезим» Кризистик борборунун консультант-психотерапевти
3. Андрей Паластров – реабилитациялык программалардын консультанты
4. Виктор      –  реабилитациялык программанын катышуучусу

6.  «CEDAW Кыргызстанда: калыстыкты карай жылуу»

1. Конвенция (CEDAW) эмнеге багытталгандыгы, анын  Кыргызстан үчүн ролу жана маа-
ниси, аны ратификациялоо менен кандай жетишкендиктерге келдик жана Конвенциянын 
беренелерин аткаруудагы маселелер тууралуу талкуулар.  

2. CEDAWнун Кыргызстандагы тарыхы тууралуу кыскача маалымат (кандай башталган 
жана азыркы убакта абал кандай) жетишкендиктер (мисалы, ЖКга квота берүү) жана масе-
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лелер, ошондой эле, ЮНИФЕМдин социалдык чеберчилик долбоору – панно түзүү (эмнеге, 
эмне максат менен жасалган). 

Катышуучулар:
1.  Мира Жангарачева    
2.  Роза Айтматова  – Аялдарды коргоо борбору
3.  Орзубек Назаров – КР Жогорку Кеңешинин депутаты
4.  Ольга Джанаева  – «Алга» аялдар уюму, ЮНИФЕМдин социалдык искусство долбоору-
нун катышуучусу (панно)

7. «Зомбулуксуз он алты күн».

Катышуучулар:
1. Бумайрам Мамасейитова - КР ЖК депутат 
2. Абдылдабек кызы Жаңыл – эксперт 
3. Бүбүсара Рыскулова – КБ “Сезим”, директор
4. Сагын Исмаилова –  көз карандысыз эксперт

Атайын видеороликти иштеп чыгуу • 2 видеоролик үчүн атайын синопсистер жазылып, 
«О Два» компаниясы видеороликтерди даярдоо үчүн тартылды, кыргыз тилине кото-
рулду жана «Ачык Кыргызстан» берүүсүндө эфирге чыккан телекөрсөтүүлөрдү коштоп 
берилип турду. 

Долбоордун алкагында брошюраларды даярдоо жана басып чыгаруу – тренингдер үчүн • 
буклеттер жана окуу куралдары. Кыргыз жана орус тилдеринде 2700 экземпляр басма-
дан чыгаруу жана  Кыргызстандын бардык аймактарында таратуу. Бул материалдар му-
рун ОБСЕ тарабынан басылып чыгарылып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
үчүн алардын долбоорунун алкагында тренингдердин учурунда таркатылып берилген. 
Окшоштукту сактоо максатында маалымат таратуу үчүн ошол эле материалдарды кайра 
басып чыгуу чечими кабыл алынды. 

Төмөндөгү буклеттер жана окуу куралдары кайра басылып чыкты:
«Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк зомбулук менен иште- −

ген милиционерлер үчүн окуу куралдар кыргыз жана орус тилдерин-
де. 

Буклет – «үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана токтотуу  −
боюнча КР ИИМ кызматкерлери үчүн китепче» кыргыз жана орус 
тилдеринде

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө”  −
Мыйзамы тууралуу буклет, кыргыз жана орус тилдеринде 

“16-күн гендердик зомбулукка каршы” маалымат кампаниясы• 

Бул компоненттин алкагында иш-чаралардын биринчиси болуп “16-күндүк гендердик зом-
булукка каршы активдүүлүк” маалыматтык кампаниясына кошулуу болду. Кампания ар 
жыл сайын эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун колдоосу менен 25 ноябрдан 10-
декабрга чейин өткөрүлүп, адам укуктарынын эл аралык күнүнө байланышкан. Бир пресс 
конференция “24.kg” маалымат агенттиги тарабынан колдоого алынып, БУУнун 
кеңсесинде өткөрүлүп, массалык маалымат каражаттары бул акциянын башталышы 
тууралуу маалымат алышкан. 

Долбор Европа Биргелештиги
тарабынан каржиланат

Долборду “Сорос-Кыргыхзстан”
Фондусу жізјгі ашырууда

Аялдарды зордук-зомбулуктан социалдык-укуктук
коргоо жана механизмдерди иштеп чыгуу
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Мындан сырткары кампания тууралуу ураандар менен беш баннер/сырткы щиттер даярда-
лып, Бишкек шаарынын ар кайсы бөлүктөрүнө орнотулду. 

Сырткы жарнама такталары

Төмөндөгү сырткы жарнама щиттери Бишкек шаарынын беш көчөсүндө орнотулду

Бул кампаниянын аягында 15-декабрь 2008-ж. пресс-конференция уюштурулуп, “24.kg” 
маалымат агенттигинде өткөрүлдү. Анда кампаниянын жыйынтыктары жана «Аялдарга 
карата зомбулук: маселени чечүүнүн конструктивдүү жолдорун издөө» деген аталыштагы 
боло турган Улуттук Форум тууралуу маалымат берилди. Кампаниянын жыйынтыгында, 
алсыз аялдарга карата зомбулук, аялдардын адам укуктарын сактоо, аялдардын адам укук-
тарын коргоо боюнча мыйзамдык базанын жеткиликсиздиги, жарандардын укуктарын ишке 
ашыруудагы мамлекеттин жоопкерчилиги тууралуу маселелерге көңүл бурулду. Буга байла-
ныштуу Кризистик борборлордун Ассоциациясы үчүн үч түрдүү буклеттерди эки, кыргыз 
жана орус тилдеринде басып чыгарууга (3000 экземпляр) жардам берилди. Буклеттер зом-
булуктан жабыр тарткандарга багытталып, мындан ары байланышып туруу үчүн бардык 
кризистик борборлордун байланыш маалыматтары киргизилген. 

Маалымат кампаниясынын алкагындагы манилүү иш-чаралардын бири «Аялдарга ка-• 
рата зомбулук: маселени чечүүнүн конструктивдүү жолдорун издөө» деген аталыштагы 
Улуттук Форумду өткөрүүгө Кризистик борборлордун Ассоциациясына жардам бер-
гендик болду. Ал 16 декабрь 2008-ж. «Ысык-Көл» мейманканасында КР Өкмөтүнүн, 
укук коргоо, саламаттыкты сактоо органдарынын, ӨЭУдын жана эл аралык уюмдар-
дын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлдү. Улуттук Форумдун негизги максаты 
перспективдүү жолдорду издөө болуп, ӨЭУдын, мамлекеттик структуралардын жана 
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эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн ортосунда диалог уюштурууга жана Кыргызстан-
да аялдарды адам укуктарын зомбулуктун бардык формаларынан коргоону өркүндөтүү 
боюнча биргелешкен стратегияны иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Бардыгы болуп 56 
адам катышты. 

Форумда төмөндөгү суроолор каралды:
Кыргыз Республикасынын милдеттери жана аялдарга карата зомбулукту жоюу  о
боюнча стратегияларды, механизмдерди жана улуттук мыйзамды өркүндөтүү;
Кризистик борборлордун Ассоциациясынын аялдарга карата зомбулукту азай- о
туу демилгелери. Коомдук жана мамлекеттик институттардын өз ара байланыш 
моделдерин калыптандыруу;
Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка карщы күрөшүүдө милициянын  о
ролу;
Заманбап Кыргызстанда кыз ала качуу  жана жубайларды эркин тандоодо кыз- о
дардын укуктарын бузуу;
Кризистик борборлордун институционалдык өнүгүшү; о
«CEDAW Комитетинин КР үчүнчү мөөнөттөгү докладына ӨЭУдан альтернати- о
валык отчет жана Комитеттин аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча 
жыйынтыктоочу сын пикирлер;
“16-күн гендердик зомбулукка каршы” - 2008 Кризистик борборлордун Ассоциа- о
циясынын Улуттук Акциясы жана ал акцияга жаштарды камтуу;

Форумда КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүнүн эксперти З.Б. Ажыгулова сөз 
сүйлөп, докладында Кыргыз Республикасы аялдардын укуктарын таануу боюнча ырааттуу 
иш алып барып жаткандыгына басым жасады. Елиференко А.Б., Кризистик борборлордун 
Ассоциациясынын Правлениесинин төрайымы өз докладында Кризистик борборлордун 
Ассоциациясынын аялдарга карата зомбулукту азайтуу жана коомдук жана мамлекеттик 
институттардын өз ара байланыш моделдерин калыптандыруу демилгелерин чагылдыр-
ды. Докладда мамлекеттик кризистик борборлорду уюштуруу жана азыркы учурда КБлор 
кыйналган абалдардагы аялдарга жардам берген жалгыз гана мекеме болгондуктарына бай-
ланыштуу коомдук структураларды колдоо боюнча сунуштар айтылды. ИИМдин гендер-
дик саясатын ишке ашырууга жооптуу, кадрлар башкармалыгынын башчысы, милициянын 
полковниги Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукту азайтууда милициянын ролу туура-
луу айтып берди. Ал укук коргоо кызматкерлеринин «Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-
укуктук жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруулары жана үй-бүлөлүк зомбулук-
тун күнөөкөрлөрүнө убактылуу коргоочу ордерлерди берүү тажрыйбасы тууралуу маалымат 
берди. 

Тилебалиева М.К. - «Даршайым» зомбулукту алдын алуу борборунун жетекчиси заман-
бап Кыргызстанда кыз ала качуу  жана жубайларды эркин тандоодо кыздардын укук-
тарын бузуу боюнча Кризистик борборлордун Ассоциациясы жыйынтыктаган долбоо-
ру тууралуу айтып берди. Изилдөө 2007-ж. Ош облусунун Алай районунун үч айылында 
өткөрүлгөн. Укук коргоо органдарынын кыз ала качуу маселелерине жана бул багыттагы 
мыйзамдарды аткаруулары, ошондой эле, ала качуудан жабыр тарткандардын жана ала ка-
чуунун күнөөкөрлөрүнүн бул маселеге болгон мамилелерин аныктоо изилдөөнүн негизи 
болуп алынган. 

Рыскулова Б.Р., «Сезим» КБнун директору Кризистик борборлордун институционалдык 
өнүгүүсү тууралуу сүйлөдү. Ал институционалдык механизм жогорку мыйзам деңгээлинде 
чыңдалышы керектигин баса белгилеп, Кризистик борборлорду өкмөт тарабынан каржы-
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лоо зарылчылыгын айтты. 

Термечикова Ч. Ж., Кризистик борборлордун Ассоциациясынын аткаруучу директору, “16-
күн аялдарга карата зомбулукка каршы” - 2008 Кризистик борборлордун Ассоциациясы 
уюштурган Улуттук Акциясы тууралуу докладында 2008-жылдагы кампаниянын өзгөчөлүгү 
эл аралык конвенциялардын жана адам укуктары боюнча келишимдердин негизи болгон 
Адам укуктарынын Жалпы декларациясынын кабыл алынгандыгынын 60-жылдыгына туш 
келгендигин белгиледи. 

«Аялдардын укуктары – бардыгы үчүн адам укуктары» – деген ураандын алдында 
2008-ж. 16-күндүк аялдарга карата зомбулукка каршы  кампаниясы  өтүп, ал аялдардын 
алсыз тобуна багытталган. Кризистик борборлордун Ассоциациясынын мүчөлөрү Респу-
бликанын бардык аймактарында кеңири  масштабдагы Акцияны уюштурушкан. Жаштар 
уюмдарынын жана кыймылдарынын бул акцияга катышуусу көңүлгө алаарлык болду. Фо-
румда «Мейкин», «Ильхом Доор», «Семетей», «Бүчүр» жаштар кыймылдарынын жетек-
чилери Насыкулов Урмат, Собоева Атыргүл, Бакыт Алымбеков, Мамадалиева Бегимай сөз 
сүйлөштү. Алар 16-күндүк акцияга биринчи жолу катышып жаткандыктарын айтышты. 
Бардык сүйлөгөндөр мынадй иш-чараларды жаштардын арасында көбүрөөк уюштуруунун 
маанисин баса белгилешти. 

Форумда катышуучулар «CEDAW Комитетинин Корутунду пикирлерине Кыргыз Респу-
бликасынын үчүнчү мөөнөттөгү доклады боюнча иш-чараларды жана сунуштарды иштеп 
чыгышты. Форумда бардык маселелерди талкуулоо менен катышуучулар Форумдун Резо-
люциясын кабыл алышып, анда Кыргызстанда аялдардын зомбулуктун бардык түрлөрүнөн 
коргоо боюнча адам укуктарын өркүндөтүү боюнча бириккен стратегияларды жазып чы-
гышты. CEDAW Комитетинин Корутунду пикирлерине берилген сунуштар жана Форумдун 
Резолюциясы КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмү Аппаратына жолдонду. 

2009-ж. 25-ноябрдан 10-декабрга чейин “16-күндүк аялдарга карата зомбулукка жана • 
теңсиздикке каршы” маалымат кампаниясы «Зомбулуксуз жашоо – ар бирибиздин 
укугубуз!» деген уран менен өттү. 

Бул акция жыл сайын өткөрүлөт. Бул жылы ал аялдарга карата дискриминациянын бардык 
формаларын жоюу боюнча CEDAW – Конвенциясынын 30-жылдыгына туш келди. Кон-
венция 1979-ж. БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Андан бери аны 
дүйнөнүн 180 мамлекети бекитип, Кыргызстан алардын катарына 1997-ж. кошулган. 

Маалымат кампаниясын ийгиликтүү ишке ашырууга жылдык 16-күндүк маалымат кампа-
ниясын Кыргызстанда өткөрүү боюнча кызматташтык кеңешинин катышуусу менен же-
тишилди. Кеңешке «Сорос-Кыргызстан» Фонду, БУУнун гендердик тематикалык тобунун 
Агенттиги, Freedom House, Кризистик борборлордун Ассоциациясы, Аялдарга жардам 
берүү борбору жана башка уюмдар кирген. Конвенциянын Юбилеи Кыргызстанда аялдар-

дын укуктарын коргоочулары үчүн эң не-
гизги багыт, бул өз кезегинде өлкөбүздөгү 
аялдардын абалына мамлекеттин жана жа-
рандык коомдун көңүлүн бурдурууга уни-
калдуу мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. 
Конвенциянын 30-жылдыгына карата ЮНИ-
ФЕМ ишке ашырган социалдык искус-
ство долбоору аял укуктарын жакшыртуу 
чөйрөсүндөгү кызматташтыктын ийгиликтүү 
мисалы болуп калды, анткени ал аялдар ко-
омчулугунун жана социалдык алсыз топтор-
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Салтанаттуу кечеге мамлекеттик структуралардын, массалык маалымат каражаттарынын, 
ӨЭУдын жана эл аралык агенттиктердин өкүлдөрү чакырылды.

Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүүчү 16-күндүк маалымат кампаниясын өткөрүү бо-• 
юнча календардык планды иштеп чыгууга активдүү катышып, ал долбоордун www. 
Women.soros.kg жана www.24kg. сайттарына чыгарылды. 

Ошондой эле, таркатуу үчүн материалдар, бюллетендер жана•  брошюралар басылып чы-
гарылды:

«CEDAW Кыргызстанда: калыстыкты ка- −
рай жылуу»,

«30 жыл - СEDAW: Кыргызстанда зомбу- −
лукту жоюу боюнча кадамдар, Кризистик бор-
борлордун Ассоциациясынын иш-аракеттери», 

«Кыргызстанда гендердик жана үй- −
бүлөлүк зомбулуктун масштабы жана мүнөзү» 
мониторинги боюнча отчет. 

Бишкек (5) жана Ош (2) шаарларынын • 
борбордук көчөлөрүндө Паннонун сүрөтү тар-

тылган 7 жарнактар жана жарыялар такталары орнотулду:

дун өкүлдөрүнө өз маселелерин кол өнөрчүлүк аркылуу билдирүү мүмкүнчүлүгүн берди. 
Он жети панелден жана декоративдик бөлүктөрүнөн туруп,  Кыргызстанда аялдарды бас-
мырлоо окуяларын, ошондой эле, аялдар кыймылынын активисттеринин ийгиликтерин 
билдирген «CEDAW Кыргызстанда: калыстыкты карай жылуу» паннону түзүүгө эмгек ми-
гранттары, кыз ала качуудан жабыр тарткандар, афган качкындары, майыптар жана башка-
лар кирген 160 аял катышышты. 

2009-ж. 25-ноябрда•  CEDAWнун - Аялдарга карата дискриминациянын бардык форма-
ларын жоюу боюнча Конвенциянын 30-жылдыгына арналган салтанаттуу кече уюшту-
рулуп, анда КР Жогорку сотуна КР аймактарынан катышкан 160 аялдын колунан жасал-
ган «30 – жыл СEDAW» панносу берилди.

Кеченин программасына ошондой эле, аялдар кыймылынын активисттерине урмат көрсөтүү, 
ӨЭУ маалымат ярмаркасы, документалдык фильмдерди көрсөтүү, фотокөрсөтүү, «Калоо-
тилектердин дарагы» кайрымдуулук акциясы жана фуршет болду. 
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Маалымат кампаниясынын аягында «10-
декабрь – Адам укуктары күнү» деген 
пресс-конференция КР ИИМдин, БУУнун 
адам укуктары боюнча жогорку коммис-
сарынын жана ФСКнын шериктештеринин 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлдү.
2010-ж. март айында БУУнун Башкы катчы-
сы Пан Ги Мундун «Зомбулукту бирдикте 
жоебуз!» кампаниясына кошулуп кризистик 
борборлор жана «Зомбулукту бирдикте жое-
буз!» үй-бүлөлүк зомбулук боюнча маалы-
мат баракчалары публикацияга даярдалды, 
кампаниянын алкагында колдор чогултулду. 

БУУнун Башкы катчысынын «Аялдарга карата зомбулукту бирдикте жоебуз!» кампа-
ниясы жөнүндө
2008-ж. февраль айында БУУнун Башкы катчысы Пан Ги Мун «Аялдарга карата зомбулукту 
бирдикте жоебуз!» кампаниясынын башталышы тууралуу жарыялады. Кампания бир нече 
жылга созулат жана бардык өлкөлөрдө аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту алдын 
алууга жана жоюуга багытталган. 
Кампания өкмөттү, жарандык коомду, аялдар уюмдарын, жаштарды, жеке секторду, мас-
салык маалымат каражаттарын жана БУУнун бардык системаларын бирдиктүү аракеттер 
менен аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун глобалдык жайылышын токтотууга ча-
кырат. 
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Кампания 2015-жылга бардык өлкөлөрдө төмөндөгү беш максатка жетүүнү карайт:
аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун бардык формалары менен күрөшүү  о
жана алар үчүн жазаны караган кынтыксыз аткарыла турган мыйзамдарды улут-
тук деңгээлде кабыл алуу
көп секторлуу улуттук иш-аракеттердин планын кабыл алуу жана ишке ашыруу о
аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка тиешелүү маалыматтарды чогултуу  о
боюнча потенциалды чыңдоо
коомчулуктун маалымат деңгээлин жана мобилизациялоону жогорулатуу о
Чыр-чатактардын маалында сексуалдык зомбулук менен күрөшүү о

UNiTE кампаниясынын алкагында Зомбу-
лукка жол ЖОК - «Аялдарга карата зом-
булукту бирдикте жоебуз» социалдык мо-
билизациясы аркылуу маалыматтык кампанияларды жана иш-аракеттерди өткөрүү үчүн 
глобалдык платформа иштейт. Ал ЮНИФЕМ тарабынан БУУнун Башкы катчысын колдоо 
үчүн түзүлгөн. Зомбулукка жол ЖОК - «Аялдарга карата зомбулукту бирдикте жоебуз» 
кампаниясы аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту улуттук жана жергиликтүү деңгээлде 
алдын алууну колдойт жана ал аракеттер жөнүндө айтып берүү менен бирге эле коомчу-
луктун маалымат деңгээлин жана мобилизациялоону жогорулатууга өбөлгө түзөт. Атайын 
түзүлгөн интерактивдик социалдык веб-сайттын www.saynotoviolence.org жардамы менен 
кампания бардык социалдык катмарларды – жарандарды, өкмөттү, жарандык коомду жана 
БУУнун өнөктөштөрүн камтыган адамдар үчүн жеткиликтүүрөөк болуп, аларды аялдарга 
жана кыздарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча глобалдык тармакка бириктирет. 

6 билборд даярдалы• п,  Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндө орнотулду. 
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Гендердик тематикадагы кызматташтык кеңеш тобу менен БУУнун Башкы катчысы Пан • 
Ги Мундун «Зомбулукту бирдикте жоебуз!» дүйнөлүк кампаниясынын ачылышына ар-
налган арт-галереяны даярдоого активдүү катыштык. 

2010-ж. 27-мартта «Хаятт Ридженси» мейманканасында БУУнун Башкы катчысынын 
«Аялдарга карата зомбулукту бирдикте жоебуз!» кампаниясынын алкагында «Зомбулук-
суз жашоо!» арт-өнөрканасы уюштурулду. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, 
эл аралык уюмдардын, ӨЭУдын жана бизнес-структуралардын жетекчилери чакырылды. 
Өнөркананын ишине бардыгы тарелкаларга, кумараларга, холстторго сүрөт тартуу менен өз 
салымдарын кошушту.

Өнөрканада Кыргыз Республикасында БУУнун 
туруктуу координатору Нил Волкер, КР Жо-
горку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов, 
КР Жогорку Кеңештин төрагасынын орун ба-
сары Чолпон Баекова, КР Жогорку Кеңештин 
төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабе-
ков, Эл аралык ишкерлер кеңешинин прези-
денти Кубан Ашыркулов, «Сорос-Кыргызстан» 
Фондунун аткаруучу директору Кумар Бекбо-
лотов, «АУБ-Кайрымдуулук» фондунун атка-
руучу директору Улан Сарбанов, ж.б. өз чыгар-
маларын даярдашты. 

Бул күнү бардыгы жагымдуу ишке аралашып, мектептеги сүрөт сабактарын эстегенге 
мүмкүнчүлүк алышты. Бардык даяр болгон чыгармалар 2010-ж. ноябрь айында зомбулукка 
каршы ар жыл сайын өтүүчү кампаниянын алкагында көргөзүлөт. 

Пан Ги Мундун дүйнөлүк кампаниясынын алкагында 2010-ж. 4-майда уюштурулган • 
экинчи арт-галереяга белгилүү сүрөтчүлөр, спорт чеберлери,  кинорежиссерлор каты-
шышты. Арт – галерея  «Колдо» коомдук көркөм галереясында өттү.  

Кампаниянын алкагында жыл сайын өткөрүлүүчү зомбулуксуз 16-күн маалымат кампания-
сын, бардык 3 арт – галереяда даярдалган буюмдарды сатуу аукционун өткөрүү пландашты-
рылууда жана түшкөн каражаттар КР Кризистик борборлоруна берилет. 

Ошондой эле, бул кампаниянын алкагында футболкалар (200 даана) жана сумкалар (100 • 
даана) даярдалып, ФСК кызматкерлеринин арасында таркатылды жана ошондой эле, 
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д о л б о о р д у н 
кызматташтары 
ЮНИФЕМ баш 
болгон гендер-
дик тематика-
дагы кызмат-
таштык кеңеш 
тобуна 3 арт - 
галереянын ка-
тышуучулары-
нын арасында 

таркатуу үчүн өткөрүп алуу-берүү актысынын негизинде өткөрүлүп берилди. 

2010-ж. апрелдик окуялардан кийин • Аялдар кыймылынын шашылыш улуттук Фо-
румун 2010-ж. 30-апрелде өткөрүү муктаждыгы келип чыкты. 

«Кыргыз Республикасынын Конституциясында айтылган, Кыргызстан кабыл алган адам 
укуктары боюнча улуттук жана эл аралык милдеттердин тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр 
принцибине таянуу менен;

Учурдагы экономикалык, социалдык жана саясий чөйрөдөгү кризис көпчүлүк калктын аба-
лына, өзгөчө – алсыз топторго терс таасирин тийгизип жаткандыгын моюнга алуу менен;

Мыйзамдык жана саясий процесстерде ар түрдүү социалдык топтордун кызыкчылыктарын 
эсепке алуу саясаттын сапатына жана өлкөнүн прогрессивдүү өнүгүшүнө өбөлгө түзөөрүнө 
ишенүү менен;

Негативдүү процесстерди чыдамдуулук менен жеңип чыгуу жана демократияга кайтып 
келүү үчүн тең укуктарга, мүмкүнчүлүктөргө жана жыйынтыктарга жетишүү максатында 
коомдук уюмдардын, саясий партиялардын жана мамлекеттик структуралардын ортосунда 
диалог түзүү керектигин түшүнүү менен;

Гендердик өнүктүрүү боюнча аялдар кыймылынын, ошондой эле, аялдардын укуктарын 
коргоо жана илгерилетүү боюнча биргелешкен демилгелердин оң тажрыйбасына … тая-
нуу менен» БУУнун кеңсесинде болгон жолугушууда Гендердик тематикалык топ менен 
Кыргызстандын аялдар кыймылынын шашылыш улуттук Форумун өткөрүү боюнча чечим 
кабыл алынды. 

Жолугушуунун жүрүшүндө жана жолугушуу кийин гендердик эксперттер, Гендердик те-
матикалык топтун кызматташ уюмдары жалпысынан алганда учурда өлкөдөгү абал жана 
жекече караганда гендердик маселелерди илгерилетүү талкууланды. 

Аялдар кыймылынын Форумунун негизги максаттары:
Гендер, гендердик теңчилик, адам укуктары чөйрөсүндө мурунку жасалгандарды 1. 
жоготпоо 
Конституциялык реформаны жүргүзүү жана шайлоо  процесстеринде четте кал-2. 
боо.

Бул иш – чара Европалык Кеңеш менен макулдашылып, жактырылды жана ага долбоор 
колдоо көрсөттү.  

Форумда төмөндөгүлөр талкууланды:
КР азыркы абал,  −
мыйзамды өркүндөтүү боюнча иштер,  −
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тең укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү илгерилетүүнү, гендердик зомбулукту жо- −
юуну стратегиялык пландаштыруу,
Конституциялык реформага катышуу,  −
Кыргызстанда сексуалдык багыт жана гендердик бирдейлик чөйрөлөрүндө тең  −
укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү илгерилетүү

Форумда Иш-аракеттердин бирдиктүү платформасын талкуулоо жана кабыл алуу бол-
ду. 

3. Өнөктөштөр жана кызматташуу
3.1. Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлиги гендердик саясат бо-
юнча жооптуу мамлекеттик орган, ошондой эле, гендердик мамилелерди бардык 
чөйрөлөрдө, бардык деңгээлдерде киргизүүнү жетектөөгө укуктуу болгондуктан бул 
министрлик менен кызматташтык түзүлдү. Долбоордун алкагында иш-чараларды бир-
гелешип өткөрүү, биргелешип пландаштыруу жана жоопкерчиликти бөлүштүрүү өз ара 
байланышты чыңдоого жана ФСКнын Укуктук программасы менен миграция боюнча 
иштердин стратегиясын түзүүгө мүмкүндүк берди. 

Эң маанилүү кызматташтардын бири КР Жогорку Кеңештин Спорт, жаштар жана гендердик 
саясат комитети жана анын жетекчиси О.П. Назаров болду. Комитет бардык долбоордук 
иш-чараларга активдүү катышып, долбоордун ишин алдыга жылдырууга көмөк көрсөттү, 
жыйынтыгында үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзам 2009-ж. сентябрь айында комитет-
ке өткөрүлүп берилди. 

2009-ж. ноябрь айында комитет башка комитет болуп түзүлдү. 

Долбоорду ишке ашырууда КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүнүн жетекчиси 
З. Ажыгулова долбоордун маанилүү иш-чараларынан болгон эл аралык  конференцияларды 
жана семинарларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу менен чоң жардам көрсөттү. Бул 
комитет 2009-ж. мамлекеттик башкаруу системасындагы реформанын натыйжасында жою-
лууга дуушар болгон. 

КР “Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамынын колдонуу 
тажрыйбасына мониторинг жасоо процессинде долбоордун негизги кызматташы КР Ички 
иштер министрлиги менен мамилелер чыңдалды. КР ИИМ ошондой эле, башка компонет-
терди ишке ашырууда да катышышты: ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин по-
тенциалын жогорулатуу, статистиканы өркүндөтүү, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, кризи-
стик борборлор менен өз ара байланышты чыңдоо. Министрликте чечим чыгаруучу жактар 
долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууда негизги кыймылдаткыч күч болду. 

Жарандык коомду колдоо борборлорунун Ассоциациясы (АЦПГО)  жана Фридом Хауз да 
үй-бүлөлүк зомбулук Мыйзамына мониторинг жасоо боюнча негизги өнөктөрдөн болушту. 
Жемиштүү кызматташтыктын жыйынтыгында мониторингдин ыкмалары толук иштелип 
чыкты, мониторинг өткөрүлдү, үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө Мыйзам долбоору даярдал-
ды. 

Кризистик борборлордун Ассоциациясынын жана гендердик тематикалык топтун 
конструктивдүү катышуусу менен аялдарга карата зомбулукка каршы активдешүүгө, зомбу-
луктун күнөөкөрлөрү менен иштөө боюнча реабилитациялык программаны сыноого жана 
кризистик борборлордун туруктуулугун чыңдоого багытталган 3 маалымат кампаниялары 
ийгиликтүү жыйынтыкталды. 
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«Сорос-Кыргызстан» Фондунун жана Теңчиликти жайылтуу Борборунун ортосундагы кыз-
матташтык жемиштүү жана ийгиликтүү болду. Кыргызстандагы кризистик борборлордун 
жана жогорку окуу жайлардын психологдорунун потенциалын жогорулатуу, ошондой эле 
үй-бүлөдө зомбулук көрсөткөн жактар үчүн реабилитациялык программаларды иштеп чы-
гуу боюнча долбоордук иш-чаралар Теңчиликти жайылтуу Борбору менен тыгыз кызмат-
таштыкта жүргүзүлдү. Долбоордун алкагында иштерди жана пландарды талкуулоо үчүн 
үзгүлтүксүз байланыш түзүлүп турду. Теңчиликти жайылтуу Борборунун жогорку деңгээлде 
профессионалдуулугун жана долбоорго катышуусун баса белгилеп кетүү керек. 

КР Жогорку Сотунун алдындагы сотторду окутуу борбору менен кызматташтыкты да баса 
белгилөө зарыл. Анын катышуусу менен өлкөнүн бардык аймактарындагы соттук состав-
дар үчүн 10 семинар өткөрүлдү. 

 Сот департаменти жана КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык меди-
циналык маалымат борбору үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистикалык маалыматтардын 
базасын жакшыртууга көмөк көрсөтүшүп, 2010-ж. башынан бери статистикалык каттоонун 
жаңы индикаторлору жана жаңы формалары киргизилди. 

3.2. Долбоорду ишке ашыруу учурунда «Сорос-Кыргызстан» Фонду, КР Жогорку 
Кеңештин Спорт, жаштар жана гендердик саясаты, КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү 
бөлүмү, КР ИИМ жана башка мамлекеттик министрликтер жана ведомстволор, меке-
мелер иш-чараларды аткарууда тыгыз кызматташтыкта иштешти. Алардын баары үй-
бүлөлүк зомбулук мыйзамынын аткарлышынв жасалган мониторингге, үй-бүлөлүк 
зомбулукту жоюудагы комплекстүү ыкмалар боюнча Парламенттик угууларды, теге-
рек столдорду, эл аралык конференцияларды уюштурууга катышышты. Эл аралык кон-
ференцияларга чакыруу боюнча Мамлекеттик мекемелерге жолдонгон расмий каттар 
КР Өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн көмөгү менен жиберилгендигин баса 
белгилөө зарыл. Тегерек столдорду жана коомдук талкууларды уюштурууга бардык 
мамлекеттик органдардын өкүлдөрү активдүү катышышты, жыйынтыгында мамлекет-
тик органдар тарабынан берилген сунуштар чогултулду жана ылайыктуу документтер-
ге киргизилди. 

Бирок, 2009-ж. өткөрүлгөн мамлекеттик башкаруу системасындагы реформа, анын жыйын-
тыгында институционалдык эс тутумдун жана ишти улантуучулуктун жоголушу, гендер-
дик теңчилик боюнча институционалдаштыруу механизмдери боюнча жетишкендиктерди 
жоготуу долбоорду ишке ашыруунун динамикасына таасирин тийгизди. Долбоордун үй-
бүлөлүк зомбулук Мыйзамынын жаңы редакциясын кабыл алуу, Өлкөнү өнүктүрүү стра-
тегиясына жана Гендердик теңдикке жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин планына 
сунуштарды киргизүү, кризистик борборлордун туруктуулугун институционалдык чыңдоо 
сыяктуу көзгө көрүнөөрлүк жыйынтыктары башка мамлекеттик структуралар жана чечим 
кабыл алуучу жактар менен мамилени кайра кайталап түзүү аркылуу жетишилди. 

2010-ж. апрелдик окуялар долбоорду ишке ашырууну токтотту, иш-чараларды өткөрүү 
мөөнөттөрүнө таасирин тийгизди, бирок апрелдин аягында жана май айында уюштурул-
ган иш-аракеттердин эффективдүүлүгүнө терс таасирин тийгизген жок. Мындан сыртка-
ры, саясий эмес, бирок жарандык кызматтагы чиновниктер менен өз ара сапаттуу иш алып 
баруу долбоорду ишке ашырууну 7-апрелден кийинки окуялардан кийин дароо улантууга 
мүмкүндүк берди. 2010-жылдын октярь айында шайлана турган жаңы парламент тарабы-
нан түзүлө турган өкмөттүн структурасы калыптангандан кийин, долбоордун кызматташ-
тарына кайра жаңы шайланган чиновниктер менен жүргүзүлүүчү жаңы иш аракеттердин 
түрлөрүн аныктоого мүмкүн болот. 
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3.3. Долбоорду ишке ашыруу маалында Жогорку Кеңештин эки комитети менен бай-
ланыштар түзүлүп, алар долбоорду ишке ашырууга жардам беришти. Эффективдүү 
кызматташтык ошондой эле, аймактардагы жергиликтүү ӨЭУ жана эл аралык уюмдар, 
Акыйкатчы, жергиликтүү  өзүн-өзү башкаруу органдары, облустук жана райондук мам-
лекеттик структуралар, жогорку окуу жайлардагы юридикалык жана социологиялык 
факультеттер менен да түзүлдү (КМЮА, КРСУ, БГУ, КМУ, жб.). 

Тегерек столдордун жана талкуулоо маалында максаттуу топтор КР “Үй-бүлөлүк зомбу-
луктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу боюнча жеке су-
нуштарын беришти. Алардын сунуштары отчетко киргизилип, кийин үй-бүлөлүк зомбулук 
жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды, ага тиешелүү нормативдик-укуктук 
актыларга, Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына жана 2011 – 2020-жж. Гендердик теңдикке 
жетишүү боюнча Улуттук иш-аракеттердин планына сунуштарды иштеп чыгууда колдонул-
ду.

Маалымат кампаниясынын алкагында бардык кызыккан тараптар КР “Үй-бүлөлүк зомбу-
луктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө” Мыйзамынын нормаларын талкуулоого жана 
мыйзам, гендердик индикаторлорду киргизүү, гендердик теңдикти өркүндөтүү жана үй-
бүлөлүк зомбулукту алдын алуу тууралуу маалымат берүүгө багытталган телевизиондук 
программаларга катышууга мүмкүнчүлүк алышты. 

Долбоордук иш-чараларды чагылдыруу үчүн басма жана электрондук массалык маалымат 
каражаттары, жергиликтүү ТВ жана радио тартылды.

3.4. Башка ФСК жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын долбоорлору менен, тагы-
раак айтканда, ОБСЕ, ЮНФПА, БУУнун адам укуктары боюнча жогорку коммиссары, 
ЮНИФЕМ, Аялдардын мыйзам демилгелери альянсы (АЖЗИ), Социалдык техноло-
гиялар агенттиги, демократиялык процесстерди изилдөө борбору менен  ийгиликтүү 
жана жакшы алака түздү. 

Долбоор гендердик тематикалык топко маалымат кампанияларын өткөрүү боюнча өнөктөш 
катары кирип, ал топ долбоордун маалымат чөйрөсүндөгү улуттук деңгээлдеги негизги де-
милгелерин колдоого алды. Ошентип, ФСК ЮНИФЕМ менен бирдикте 2008-2009-жж. КР 
ар жыл сайын болуучу 16-күндүк гендердик зомбулукка каршы активизм жана БУУнун Баш-
кы катчысыс Пан Ги Мундун «Аялдарга карата зомбулукту бирдикте жоебуз: Кыймылда, 
Кыргызстан» боюнча эки маалымат кампанияларын жүргүзүүдө негизги өнөктөш болду. 

Өзгөчө Стефан Батория атындагы Фондду белгилеп кетүү зарыл, Фонддун эксперттери 
үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү үчүн интервенциялык программаны Кыргызстанда 
адаптациялоого жана апробациялоого, Кыргызстандагы 13 кризистик борборлордун кыз-
маткерлеринин потенциалдарын жогорулатууга активдүү салымын кошту. 

Долбоордун 2 эксперти Ткачева Е. «Шанс» кризистик борборунан жана Павлова Н. «Сезим»  
кризистик борборунан Стефан Батория атындагы Фонддун чакыруусу менен Польшанын 
Варшава шаарында 2009-ж. 7-9-ноябрда семинарга катышып келишкен. Семинардын мак-
саты үй-бүлөлүк зомбулуктун күнөөкөрлөрү менен иштөө программаларында топторду өз 
алдынча алып баруу үчүн адистерди практикалык жактан даярдоо, ошондой эле, үй-бүлөлүк 
зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга (аялдар жана балдар) жардам берүүнү уюштуруу, 
мындай программаларды түзүүдө негиз болгон китептер менен таанышуу болгон. 
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4. Чагылдыруу
Европалык Кеңештин салымы Европалык Кеңештин атынын, логотиптеринин 
жана долбоор ишке ашырылып жаткан маалда чыгарылган бардык нерселер ту-
уралуу маалымат берүү аркылуу чагылдырылды. Ага төмөндөгүлөр кирет: те-
герек столдордо, семинарларда, тренингдерде, конференцияларда, Парламент-
тик угууларда; бардык басма материалдарда (мыйзамдын аткарылышы боюнча 
мониторингдин отчетунда, изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча отчеттор-
до, брошюраларда жана пособиелерде,  окуу куралдарында, колдонмо курал-
дарда, пресс-релиздерде, мыйзам долбоорлорунда, Улуттук иш-аракеттердин 
планы боюнча мезгилдүү баалоолордо, ж.б.); ТВ программаларда жана соци-
алдык роликтерде; коомдук жарыяларда; жарнамалык щиттерде, ошондой эле, 
лифлеттерде, футболкаларда жана сумкаларда. 
Европалык Кеңештин өкүлдөрү 2 пресс-конференцияга катышышты: 
«16-күн гендердик зомбулукка каршы» маалымат кампаниясы, 21-22-май 
2009-ж. «Үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн комплекстүү ыкмалары: 
мыйзамдык негиздер, статистикалык көрсөткүчтөр, практикалык механизм-
дер» эл аралык конференциясы. 
Европалык Кеңештин долбоорду ишке ашыруудагы салымы бардык ылайык-
туу коомдук иш-чараларда, конференцияларда, анын ичинен, координациялык 
жолугушууларда, басма жана электрондук массалык маалымат каражаттарын-
да айтылып турду.
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